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คํานํา 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2552 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานวิชาการที่ไดนําเสนอ
ในการประชุมวิชาการประมงป 2552 ระหวางวันที่ 22-24 มิถุนายน 2552 ณ หองประชุมกรมประมง ซึ่งประกอบดวย
ผลงานวิชาการทั้งหมด 8 สาขา คือ การบริหารจัดการทรัพยากร เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด พันธุกรรม
สัตวน้ํา โรคสัตวน้ํา พัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา อาหารสัตวน้ํา และเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 63 เรื่อง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหนักวิชาการสามารถนําผลงานวิจัยเหลานี้ไปใชประโยชนอยางเปนระบบ หลีกเลี่ยงความซ้ําซอน และ
สามารถดําเนินการตอยอดหรือเสริมงานวิจัยในสาขาตางๆ ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 กรมประมงขอขอบคุณนักวิชาการ นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและองคกรอื่นที่ใหความรวมมือในการ
สงผลงานและเขารวมการประชุม และหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2552 ที่ไดรวบรวม
ขึ้นนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานตางๆ รวมทั้งผูเกี่ยวของและผูสนใจ สามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการศึกษาวิจัย
และ/หรือใชเปนขอมูลอางอิงตอไป  
 
 

         
         (นางสมหญิง   เปยมสมบูรณ) 
                  อธิบดีกรมประมง  
                    มิถุนายน 2552 
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สารบัญ 
(ภาคบรรยาย)                       หนา 
สาขาวิจัยดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
O1 ประสิทธิภาพในการเก็บน้ําเชื้อแชแข็งของปลากะรังหงส,      1 
 Cromileptes  altivelis (Valenciennes, 1828) 
 โดย  นายนิพนธ  เสนอินทร 
O2 เทคนิคการนําน้ําเชื้อปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)     3 
 ไปใชเพื่อการผสมเทียม 
 โดย  นายจิระยุทธ  รื่นศิริกุล 
O3 ความเขมขนและระยะเวลาที่เสริมน้ํามันปลาในโรติเฟอร (Brachionus  sp.)    16 
 และไรน้ําเค็ม (Artemia  sp.) สําหรับเลี้ยงปลาการตูนอานมาวัยออน 
 (Amphiprion polymnus Linnaeus, 1758) 
 โดย  นางภมรพรรณ  ฉัตรภูมิ 
สาขาวิจัยดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 
O4 ผลของอุณหภูมิในการลําเลียงแมพันธุกุงกามกราม       18 
 โดย  นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ 
O5 การเลี้ยงปลาโมงในกระชังดวยอัตราปลอยตางกัน       20 
 โดย  นางวิระวรรณ  ระยัน 
O6 การตรวจเชื้อ Mycobacteriumในปลากัดโดยการใชวิธีวิเคราะห     22 
 ดีเอ็นเอจากของเสียที่ขับถาย 
 โดย  นางนันทริกา  ชันซื่อ 
O7 การศึกษาคาทางโลหิตวิทยา และชีวเคมีในโลหิตของปลามา (Boesmania microlepis)   32 
 ที่เลี้ยงแบบระบบเปดในแมน้ําเปรียบเทียบกับการเลี้ยงแบบระบบปดในถังซีเมนต 
 โดย  นางนันทริกา  ชันซื่อ 
สาขาการวิจัยดานการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 
O8 ความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําอิสระกับความช้ืนในผลิตภัณฑปลาแหง    41 
 โดย  นางศิริเนตร  ขุนทอง 
O9 การใชความรอนโอหมมิกแบบตอเนื่องเพื่อการตกตะกอนโปรตีน     43 
 ในน้ําลางจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมซูริม ิ
 โดย  นายพิสิฐ  วงศสงาศรี 
O10 การศึกษาสภาพความเสี่ยงของสารชีวพิษจากสัตวน้ําในหวงโซอาหารดานประมง    45 
 โดย  นายบดินทร  อิทธิพงษ 
O11 ศึกษาความสัมพันธระหวางวิธี Most Probable Number และ Colony Count    47 
 ในการตรวจวิเคราะห Escherichia coli ในผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
 โดย  นางเรณุกา  นิธิบุณยบดี 
O12 การประมาณคาความไมแนนอนของวิธีการทดสอบออกโซลินิค แอซิด     59 
 โดย  นางสาวจริยา  ภูเจริญ 
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สาขาวิจัยดานการบริหารจัดการทรัพยากร 
O13 องคประกอบของชนิดและการแพรกระจายของพรรณไมน้ําและ     60 
 แพลงกตอนในแมน้ํายมและพื้นที่น้ําทวม 
 โดย  นางสาวทัศนีย  สุนนทชัย 
O14 แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลประมงแบบสุมตัวอยางเชิงพื้นที่เพื่อการบริหาร    62 
 จัดการประมง กรณีศึกษา : จังหวัดสุพรรณบุรี 
 โดย  นางสาวปทมาพร  พงษเจริญ 
O15 ปริมาณโลหะหนักในสัตวทะเลจากเรือประมงอวนลากและ      64 
 อวนลอมจับบริเวณนานน้ําไทย 
 โดย  นายสมชาย  วิบุญพันธ 
O16 สถานภาพทรัพยากรสัตวน้ําหนาดินในนานน้ําประเทศพมา      66 
 : การประมาณคาจากขอมูลการสํารวจ 
 โดย  นางสาวธนิษฐา  ทรรพนันทน ใจดี 
O17 การประมงปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดียจากเรืออวนลอมจับสัญชาติ     68 
 ญี่ปุนที่มาขึ้นทาที่ จังหวัดภูเก็ตระหวางป 2546-2551 
 โดย  นางสาวสัมพันธ  ปานจรัตน 
O18 สภาวะทรัพยากรปลาทูจากการประมงอวนลอมจับบริเวณอาวไทยตอนบน    70 
 โดย  นางสาวอัญญานี  แยมรุงเรือง 
O19 การประมงลอบหมึกแบบพับไดที่บานเจาหลาว จังหวัดจันทบุรี     72 
 โดย  นายธีรยุทธ  ศรีคุม 
O20 การประมงอวนจมกุงสามชั้นบริเวณอาวพังงา พ.ศ. 2540-2549     74 
 โดย  นายสุชาติ แสงจันทร 
O21 การประมงกุงจากอวนติดตาบริเวณอาวพังงา       76 
 โดย  นายวิทยา  พันธะกิจ 
O22 สัตวน้ําที่จับไดจากลอบปลาหลังการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลจังหวัดระยอง    78 
 โดย  นายดุสิต  ตันวิไลย 
O23 ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาขางเหลือง (Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833))    80 
 ทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย 
 โดย  นางอัญชลีย  ยะโกะ 
O24 ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาแพะเหลือง (Upeneus sulphureus (Cuvier, 1829))    82 
 ทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย 
 โดย  นายกําพล  ลอยช่ืน 
O25 ปรสิต 6 ชนิด ที่พบครั้งแรกในปลาฉลามน้ําลึกจากทะเลอันดามันในประเทศไทย    84 
 โดย  นางสาววัชรียา  ภูริวิโรจนกุล 
สาขาการวิจัยดานเศรษฐกิจและสังคม 
O26 การประเมินผลโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมง ป 2551 จังหวัดพัทลุง  86 
 โดย  นายสุชาติ  เตชนราวงศ 
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สาขาการวิจัยดานอาหารสัตวน้ํา 
O27 ผลของสาหรายสไปรูลินาตอการเจริญเติบโต การรอดตาย แคโรทีนอยด    98 
 องคประกอบเลือด และการตานเชื้อของปลานิลแดงแปลงเพศ 
 โดย  นายจักรพงษ  ศรีพนมยม 
O28 การเสริมเชื้อรา Schizochytrium sp. แบบผงเพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ    110 
 ของโรติเฟอร (Brachionus rotundiformis, Tschukunoff, 1921) และไรน้ําเค็ม 
 (Artemia sp.) เพื่อใชอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) 
 โดย  นางสุทธินี  ล้ิมธรรมมหิศร 
O29 การอนุบาลลูกกุงกุลาดํา (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ดวย     112 
 อาหารสําเร็จรูปในระบบน้ําหมุนเวียน 
 โดย  นางสาวมนทกานติ  ทามติ้น 
สาขาการวิจัยดานพันธุกรรมสัตวน้ํา 
O30 การชักนําใหเกิดการกลายพันธุในไมน้ําอนูเบียสใบกวางโดยการฉายรังสีแกมมา    114 
 โดย  นางสาวสุจิตรา  เพชรคง 
O31 การเก็บรักษาน้ําเชื้อปลายี่สก (Probarbus jullieni Sauvage, 1880) โดยวิธีแชแข็ง    127 
 โดย  นายพลชาติ  ผิวเณร 
O32 ผลของสารประกอบเชิงซอนไซโคลเด็กซตรินตอระดับฮอรโมน เอสตราไดออล    138 
 และการเจริญของไขปลากดแกว 
 โดย  นายพลชาติ  ผิวเณร 
O33 การคัดพันธุปลานิลสายพันธุ GIFT        147 
 โดย  นางนวลมณี  พงศธนา 
O34 เปรียบเทียบลักษณะสําคัญเชิงเพาะเลี้ยงระหวางปลานิลสีแดงเพศผู 4 แหลง เพาะเลี้ยง   159 
 โดย  นายนพพร  สิทธิเกษมกิจ 
O35 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความแตกตางระหวางประชากรใน     161 
 ปูมาจากแหลงธรรมชาติของไทยโดยใชเทคนิคไมโครแซททัลไลท และ 
 การเปรียบเทียบลักษณะการเจริญเติบโต 
 โดย  นางพนม  กระจางพจน สอดศุข 
 

(ภาคโปสเตอร) 
สาขาการวิจัยดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
P1 สัณฐานวิทยาการเลี้ยงและการนํามาใชประโยชนสาหรายผักกาดทะเล     179 
 Ulva rigida C.Agardh, 1823 
 โดย  นางสุวรรณา  วรสิงห 
สาขาการวิจัยดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 
P2 ความถี่ในการวางไขของหอยกาบน้ําจืด Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi    181 
 โดย  นางสาวออมเดือน  มีจุย 
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P3 โครงสรางเปลือกไขตะพาบมานลาย Chitra chitra Nutphand, 1986     183 
 จากการเลี้ยงในที่กักขัง และจากธรรมชาติ 
 โดย  นายวชิระ  กิติมศักดิ์ 
P4 ผลของการใชอาหารเสริมไคตินและไคโตซานตอการเจริญเติบโตของกุงกามกราม   185 
 โดย  นางพรรณศรี  เชิดชูพันธเสรี 
P5 การศึกษาความตองการธาตุอาหารของอเมซอน Echinodorus horemanii Rataj    197 
 โดยการวิเคราะหเนื้อเยื่อ 
 โดย  นางสาวกาญจนรี  พงษฉวี 
P6 การศึกษาชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ําในภาคตะวันออกของประเทศไทย   199 
 โดย  นางอรุณี  รอดลอย 
สาขาการวิจัยดานเศรษฐกิจและสังคม 
P7 การทําการประมงและเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงในแมน้ําตาป     220 
 โดย  นายนิติกร  ผิวผอง 
สาขาการวิจัยดานอาหารสัตวน้ํา 
P8 ระดับโปรตีนที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกุงแชบวย (Penaeus merguiensis de Man, 1888)  222 
 โดย  นายพิเชต  พลายเพชร 
P9 ประสิทธิภาพการยอยโปรตีนจากแพลงกตอนสัตวและสัดสวนที่เหมาะสมในการแทนที่   235 
 ปลาปนในอาหารปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) 
 โดย  นางสาวเพ็ญศรี  เมืองเยาว 
P10 ผลของการใชน้ํามันพืชและน้ํามันปลาในอาหารสําเร็จรูปตอการเจริญเติบโตของ    237 
 หอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) 
 โดย  นางสาวเพ็ญศรี  เมืองเยาว 
P11 ระดับเกลือแรรวมในอาหารสําเร็จรูปตอการเจริญเติบโตของหอยหวาน     239 
 (Babylonia areolata Link, 1807) 
 โดย  นางสาวนงลักษณ  สําราญราษฎร 
P12 สัดสวนของโปรตีนจากปลาปนและกากถั่วเหลืองที่เหมาะสมในอาหารสําหรับปลาหมอ   241 
 โดย  นางสาวจุฑามาศ  ชมภูนิช 
P13 ผลของเลซิตินในอาหรตอการเจริญเติบโตของปลาหมอ      243 
 โดย  นางสาวอุบลรัตน  ล้ิมทิพยสุนทร 
P14 ชนิดของไขมันที่เหมาะสมในอาหารปลาหมอ       245 
 โดย  นางสาวสุดารัตน  บวรศุภกิจกุล 
P15 ผลของการเก็บรักษาไรแดงตอการเจริญเติบโตของปลา      247 
 โดย  นางนุชนรี  ทองศรี 
สาขาการวิจัยดานการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 
P16 การพัฒนาวิธีการเก็บรักษากุงขาว (Litopenaeus vannamei) แชเย็น     249 
 โดย  นางสุภาพร  สิริมานุยุตต 
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P17 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการบรรจุผลิตภัณฑจากกุงกุลาดํา (Penaeus monodon)    251 
 โดย  นางสาวจณิสตา  ภัทรวิวัฒน 
P18 การพัฒนาการเก็บรักษาคุณภาพความสดของปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage, 1880)   253 
 โดย  นางสาววลัย  คลี่ฉายา 
สาขาวิจัยดานบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
P19 ความชุกชุมและการแพรกระจายของสัตวน้ําเศรษฐกิจวัยออนบริเวณทะเลอันดามัน   255 
 ตอนลางของประเทศไทย 
 โดย  นางอัญชลีย  ยะโกะ 
P20 องคประกอบ ความชุกชุมและการแพรกระจายของปลาวัยออนบริเวณอาวเบงกอล   259 
 โดย  นางภัทธิรา  เลิศวิทยาประสิทธิ์ 
P21 ชีววิทยาบางประการของปลาเศรษฐกิจในอาวเบงกอล      261 
 โดย  นางสุมา  รักแผน 
P22 การสํารวจทรัพยากรสัตวทะเลในอาวเบงกอลดวยเครื่องอวนลอย     263 
 โดย  นายพิทักษ  ใจดี 
P23 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเบ็ดรูปกลม (Circle hook) และรูปตัวเจ    265 
 (J-hook) ในการทําประมงเบ็ดราวปลาผิวน้ํา 
 โดย  นายนฤพล  ดรุมาศ 
P24 การขยายพันธุรากดําใบใหญ Bolbitis heteroclita (Presl) Ching 1934     267 
 โดย  นางมณีรัตน  หวังวิบูลยกิจ 
P25 ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus (Bloch,1739)) ในอาวไทย  278 
 โดย  นางกมลรัตน  พุทธรักษา 
P26 ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาแขงไก (Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) ในอาวไทย   280 
 โดย  นางนิรชา  สองแกว 
สาขาการวิจัยดานโรคสัตวน้ํา 
P27 ปรสิตตัวกลม Capillaria pterophylli (Nematoda: Capillaridae) และ Ichthyouris bursata   282 
 (Nematoda: Oxyuroidea) ในปลาปอมปาดัวร (Symphysodon spp.) ที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย 
 โดย  นางฐิติพร  หลาวประเสริฐ 
P28 การตรวจติดตามยาคลอแรมฟนิคอล ออกซีเตตราซัยคลินและออกโซลินิค แอซิด    284 
 ปนเปอนในสัตวน้ําจากธรรมชาติบริเวณโดยรอบทะเลสาบสงขลา 
 โดย  นางสาวมณฑิรา  ถาวรยุติการต 
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O1 
ประสิทธิภาพในการเก็บน้ําเชือ้แชแข็งของปลากะรังหงส, Cromileptes  altivelis  (Valenciennes, 1828) 

 
นิพนธ เสนอินทร๑, ๓*  เรณู ยาชิโร๒  และ สุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ๓ 

๑ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงระยอง 
๒สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

๓ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

บทคัดยอ 
 
 ทดลองเก็บน้ําเชื้อปลากะรังหงส, Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) ดวยน้ํายา extender 5 สูตร คือ 
Marine Fish Ringer, Extender  251, Extender 189, 0.1 M Sodium Citrate และ NaCl 0.9% เพื่อหาสูตรน้ํายาที่เหมาะสมมา
ศึกษาการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลากะรังหงสแบบแชแข็ง โดยตรวจสอบเปอรเซ็นตการเคลื่อนที่ (Motility) และเปอรเซ็นตการ
มีชีวิต (Viability) พบวา น้ํายา extender ทั้ง 5 สูตร สามารถเก็บรักษาน้ําเชื้อปลากะรังหงสแบบแชเย็นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ คือ สเปรมหยุดการเคลื่อนที่และไมมีชีวิตที่เวลา 216 ช่ัวโมง เมื่อตรวจสอบที่เวลา 60 ช่ัวโมงหลังการเก็บแช
เย็น (0-4  ํC) พบวาชนิดของน้ํายา extender และอัตราการเจือจางน้ําเชื้อตอสูตรน้ํายา (1:1, 1:4 และ 1:9) มีผลตอเปอรเซ็นต
การเคลื่อนที่และเปอรเซ็นตการมีชีวิตของสเปรมอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) การทดสอบความเปนพิษของสาร 
cryoprotectant 5 ชนิด คือ Dimethyl  acetamide (DMA), Dimethyl sulfoxide (DMSO), Methanol, Glycerol และ 
Trehalose ที่ระดับความเขมขน 5%, 10% และ 15% มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบวา 
DMSO 5% ทําหนาที่เปนสาร cryoprotectant ดีที่สุด การทดสอบการฟกของไขปลากะรังหงสเปรียบเทียบน้ําเชื้อสดและ
น้ําเชื้อแชแข็งโดยใช 5% ของ DMA และ DMSO เปนสาร cryoprotectant พบวา น้ําเชื้อแชแข็งที่ใช DMSO 5% ทําหนาที่
เปนสาร cryoprotectant มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับน้ําเชื้อสด 
แตจะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับน้ําเชื้อแชแข็งที่ใช DMA 5% 
 
คําสําคัญ :  น้ําเชื้อ  ปลากะรังหงส Cromileptes  altivelis  การเก็บน้ําเชื้อแบบแชแข็ง  น้ํายาเจือจางน้ําเชื้อ  สารปองกัน
เซลลระหวางลดอุณหภูมิในกระบวนการแชแข็ง 
   
* ม. ๑๐  ต.ตะพง  อ.เมือง  จ.ระยอง ๒๑๐๐๐โทร ๐ ๓๘๖๕ ๕๑๙๑  e-mail : rcrc@rayong-fisheries.com 
พิมพเผยแพร : ๒๕๕๒. วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ๙๙ หนา. 
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O1 
Efficient Cryopreservation of Humpback Grouper, 

Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) Spermatozoa 
 

Nipon Sean-in1,3*  Renu Yahsiro2  and  Suriyan Tunkijjanukij3 
1Rayong Coastal Fisheries Research and Development Center 

2Coastal Fisheries Research and Development 
3Department of Marine Sciene, Faculty of Fisheries, Kasetsart University 

 
Abstract 

 
Chilled storage of Humpback grouper, Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) sperm cells with 5 extenders 

were investigated to find the most suitable type of extender for its cryopreservation. Five extenders; Marine Fish Ringer 
(MFR), Extender 251 (E 251), Extender 189 (E 189), 0.1 M Sodium Citrate (CT) and NaCl 0.9% (NaCl) were tested. 
They proved to be appropriate extenders to use since no sperm motilled and sperm still alive at 216 h (60 h after chilled 
storage). There was also no significant difference (p>0.05) in sperm motility when sperm was diluted with extender at 
1:1, 1:4 and 1:9. Toxicity to sperm cells was studied with 5 different cryoprotectant i.e. Dimethyl acetamide (DMA), 
Dimethyl sulfoxide (DMSO), Methanol, Glycerol and Trehalose at 5%, 10% and 15% concentrations. The results 
showed significant difference (p<0.05) of sperm motility at DMSO 5% was the best cryoprotectant. The hatching rates 
of  the Humpback grouper eggs from fresh and cryopreserved sperm in 5% DMA and DMSO were significant difference 
(p>0.05). The hatching rate of eggs from cryopreserved sperm in DMSO 5% was high. There was not significantly 
differences (p<0.05) between fresh sperm and 5% of DMSO cryopreserved sperm but significant difference (p<0.05) 
with 5% of DMA cryopreserved sperm. 
 
Key words: sperm, Hampback grouper, Cromileptes  altivelis,  cryopreservation,  extender,  cryoprotectant 
   
* Moo 10, Tapong Sub-district, Muang District, Rayong Province 21000. Tel. 0 3865 5191  
   e-mail : rcrc@rayong-fisheries.com 
Published : 2009. Thesis Master Degree of Science Kasetsart University. 99 pp. 
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O2 
เทคนิคการนําน้ําเชื้อปลาตะกรับ (Scatophagus  argus Linnaeus, 1766) ไปใชเพื่อการผสมเทียม 

 
จิระยุทธ ร่ืนศิริกุล*  มาวิทย อัศวอารีย  เยาวนิตย ดนยดล  และ  ละออ ชูศรีรัตน 

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
 

บทคัดยอ 
 

ศึกษาเทคนิคการนําน้ําเชื้อปลาตะกรับไปใชเพื่อการผสมเทียม โดยแบงการทดลองออกเปน 3 ประเด็น คือ        
1) ศึกษาความถี่ที่เหมาะสมในการรีดน้ําเชื้อโดยรีดน้ําเชื้อทุก 1  3  5 และ 7 วัน พบวาความถี่ในการรีดน้ําเชื้อปลาทุก 7 วัน
ใหผลดีที่สุดคือมีเปอรเซ็นตปลาที่รีดน้ําเชื้อได (เฉลี่ย 26+8.5%) และปริมาตรน้ําเชื้อรวม (780+70.7 ไมโครลิตร) สูงสุด
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับชุดการทดลองอื่นๆ สวนคุณภาพของสเปรมในแตละชุดการทดลองมีคา
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  2) ศึกษาวิธีการเก็บรักษาน้ําเชื้อระยะสั้นโดยวิธีการแชเย็นที่อุณหภูมิ 0-4             
องศาเซลเซียส พบวาสามารถเก็บรักษานําเชื้อระยะสั้นได 3 ช่ัวโมง โดยที่น้ําเชื้อที่สเปรมยังคงมีความปราดเปรียวสูง  
เปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวและชวงเวลาการเคลื่อนไหวของสเปรม 60%, 82.5+10.1% และ 7.5+2.3 นาทีตามลําดับ เมื่อ
ทดลองนําสเปรมที่แชเย็น 3 ช่ัวโมงไปผสมกับไขพบวามีอัตราการผสมระหวาง 57.5-74.1% แตกตางจากการใชน้ําเชื้อสด
ซึ่งมีคาระหวาง 62.4-75.9% อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  3) ศึกษาระดับความเค็มที่เหมาะสมในการผสมเทียมโดยระดับ
ความเค็มที่ศึกษาไดแก 5  10  15  20  25  30 สวนในพันสวน พบวาระดับความเค็ม 15-25 สวนในพันสวน ทําใหน้ําเชื้อมี
คุณภาพสูงโดยมีเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวของสเปรม 97.2+5.8 – 100+0.0% แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับระดับ
ความเค็ม 30 สวนในพันสวน ชวงเวลาการเคลื่อนไหวของสเปรม 13.1+4.4 – 13.9+5.0 นาทีแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับระดับความเค็มอื่นๆ และสเปรมมีความปราดเปรียวสูง 90-100% ดังนั้นจึงพอสรุปไดวาเทคนิคการนําน้ําเชื้อ
ปลาตะกรับไปใชในการผสมเทียมใหเกิดประสิทธิภาพตองดําเนินการดังนี้ คือ ควรรีดน้ําเชื้อปลาตะกรับ 7 วัน/ครั้ง       
การเตรียมน้ําเชื้อลวงหนาสามารถรีดน้ําเชื้อแชเย็นไวที่อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส ไดนาน 3 ช่ัวโมง และการผสมเทียม
ควรผสมที่ระดับความเค็ม 15-25 สวนในพันสวน 
 
คําสําคัญ : ปลาตะกรับ  การเก็บรักษาน้ําเชื้อระยะสั้น  ความถี่ในการรีดน้ําเชื้อ  ความเค็ม 
   
* สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๘๙๕ 
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O2 
Techniques for Using Semen of Spotted Scat, Scatophagus  argus Linnaeus, 1766 

for Artificial Insemination 
 

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

 
Abstract 

 
Three experiments on effective semen preparation techniques of spotted scat (Scatophagus  argus Linnaeus, 

1766) for artificial insemination were conducted. 1) Study on the suitable stripping frequency by examination of 
quantity and quality of collected semen by stripping every 1, 3, 5 and 7 days. The result showed that significantly 
highest number of spermiating male were obtained from stripping interval of every 7 days, total sperm volume of 
780+70.7 μl was obtained and there was no significant difference in all sperm quality parameters. 2)  Study on the short-
term semen storage by chilling at 0-4 OC was conducted. Sperm quality was examined at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 16 and 24 
hrs after chilling. Result showed that semen can be stored up to 3 hrs with 82.5+10.1% of motility, 7.5+ 2.3 min of 
motility duration and 60% active motility of sperms in semen was observed. Fertilization rate of 3 hrs stored sperm 
(57.5-74.1%) was not significantly different from that of fresh sperm (62.4-75.9%). 3) Study on the suitable salinity 
level for artificial insemination by mixing semen with 5, 10, 15, 20, 25 and 30 ppt seawater was conducted then the 
sperm quality was examined. The results showed that the salinity level at 15-25 ppt obtianed high sperm motility at   
97.2 +5.8 % (at 25 ppt) to 100 + 0.0% (at 20 ppt) significantly higher than 30 ppt; motility duration was 13.1+4.4 min 
(at 25 ppt) to 13.9+5.0 min (at 15 ppt) but not significantly different with other salinity levels and active motility of 
sperm was 90-100%. In conclude techniques of using spotted scat semen to enhance efficiency of artificial insemination 
could be operated by following conditions. Using at least 7 day/time semen stripping frequency, semen should be 
prepared less than 3 hrs before fertilize with viable eggs at 0-4 OC and the suitable salinity for semination was 15-25 ppt. 

 
Key words : spotted scat (Scatophagus  argus Linnaeus, 1766), stripping frequency, short-term storage of semen, 
salinity  
   
* Coastal Aquaculture Research Institute T. Kaorupchang A. Muang Songkhla, Thailand  
   e-mail : jruensirikul@yahoo.com 
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O2 
คํานํา 

 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประสบความสําเร็จในการเพาะขยายพันธุปลาตะกรับโดยใชวิธีการผสม
เทียมตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ.2550 (จิระยุทธ และคณะ, 2551) แตเมื่อมีการเพาะพันธุใหไดปริมาณมากยังไดผลผลิตไม
คงที่ การเพาะพันธุบางรุนไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรเนื่องจากในขั้นตอนการผสมเทียมมีปญหาหลายประการทั้งในสวน
ของพอพันธุและแมพันธุ สําหรับปญหาของพอพันธุเปนปญหาที่เกิดจากปลาตัวผูมีขนาดเล็กและมีน้ําเชื้อนอยทําให
ปริมาตรน้ําเชื้อที่รีดไดนอยมากคือรีดไดตัวละประมาณ 50 ไมโครลิตร/ตัว เทานั้น Suquet และคณะ (1994) กลาววาปลาที่
มีน้ําเชื้อนอยกวา 200 ไมโครลิตร จัดเปนปลาที่มีน้ําเชื้อนอย ปลากลุมนี้หากไมมีการบริหารจัดการหาเทคนิคการใชน้ําเชื้อ 
เชน การผสมน้ําเชื้อกับน้ําทะเลเพื่อเพิ่มปริมาณ การใชตัวผูใหถูกตามเวลาที่ปลาสามารถผลิตน้ําเชื้อไดทัน รวมท้ังการ
เตรียมน้ําเชื้อไวลวงหนากอนผสมเทียม จะเกิดปญหาในชวงผสมน้ําเชื้อกับไขอยูบอยๆ ทําใหการดําเนินการผสมเทียมไม
ราบรื่น ซึ่งมีผลโดยตรงตออัตราการปฏิสนธิโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการผสมเทียมแตละครั้งจะลดนอยลง 
 การผลิตลูกพันธุปลาตะกรับในปริมาณมากนั้นตองทําการผสมเทียมอยางตอเนื่อง จึงจําเปนตองมีปริมาณน้ําเชื้อ
ใหเพียงพอที่จะผสมกับไขเพื่อใหไดอัตราการผสมสูงสุด (Suquet et al., 1995) โดยทั่วไปปลาตะกรับตัวผูมีจํานวนนอยกวา
ปลาตัวเมียคือพบในอัตราสวน 4 : 6 (มาวิทย และคณะ, 2547) ในขณะที่พอพันธุมีจํานวนจํากัด จําเปนตองนํามาใชซ้ําหลาย
ครั้งแตการนํามาใชถ่ีจนเกินไปทําใหปลาเครียด มีผลกระทบโดยตรงตอปริมาณและคุณภาพน้ําเชื้อ การใหปลาไดพักใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ทําใหพอปลาแข็งแรงสมบูรณขึ้น เพิ่มโอกาสใหปลาผลิตน้ําเชื้อใหมมาทดแทนน้ําเชื้อที่ถูกรีดไป แต
หากพักปลาไวนานจนเกินไปก็เสียโอกาสในการนําน้ําเชื้อไปใชใหเพียงพอในการเพาะพันธุในปริมาณมาก 
 ในขั้นตอนการผสมเทียมปลาตะกรับ (จิระยุทธ และคณะ, 2551) เมื่อแมปลาตกไขจะรีดไขใสภาชนะพักไวกอน
เพื่อรอการตรวจสอบคุณภาพน้ําเชื้อ ซึ่งชวงนี้จะใชเวลาคอนขางนาน ตามธรรมชาติมีปลาตะกรับตัวผูเพียงหนึ่งในสามตัว 
(34.5 เปอรเซ็นต) เทานั้นที่สามารถรีดน้ําเชื้อออกได (Barry and Castano,1988) บางครั้งจึงจําเปนตองรีดน้ําเชื้อจากพอปลา
หลายตัวมารวมกันใหไดปริมาณมากเพียงพอที่จะนําไปผสมกับไขซึ่งมีปริมาณมาก เมื่อใชเวลาในการคัดเลือกพอปลานาน
เกินไปไขปลาที่พักไวมีคุณภาพต่ําลงหรืออาจเกิดภาวะชองไมโครไพลอาจปดกอนที่จะไดรับการผสมกับอสุจิ (โชคชัย, 
2548) ดังนั้นหากมีเวลาเตรียมน้ําเชื้อไวลวงหนาอยางนอย 2 ช่ัวโมง กอนที่ตัวเมียจะตกไขจะทําใหการผสมเทียมเกิดความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Harvey and Carolsfeld, 1993) 
 การเตรียมน้ําเชื้อไวใหพรอมกอนทําการผสมเทียมชวยใหการควบคุมการผสมเทียมใหมีประสิทธิภาพวิธีการรีด
น้ําเชื้อจากปลาหลายๆตัวมาคัดกรองเฉพาะตัวที่มีคุณภาพนําไปเก็บรักษาไวใหมีคุณภาพใกลเคียงน้ําเชื้อสด เปนวิธีที่ใชกัน
อยางกวางขวางในหลายประเทศ (Marques and Godinho, 2004) โดยทั่วไปการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลามี 2 วิธี คือการเก็บ
รักษาระยะสั้น (short-term storage) 1-2 วัน โดยแชในน้ําแข็งหรือในตูเย็นและการเก็บรักษาระยาวซึ่งสามารถเก็บไดหลาย
เดือนโดยการแชแข็งในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) (สุภาพร, 2550; Maria et al., 2006) แตในการศึกษาครั้งนี้เปน
เพียงการศึกษาการเตรียมความพรอมในการผสมเทียมใหไดผลผลิตลูกปลาแรกฟกใหไดมากเทานั้น ไมไดมองไปถึง
คุณภาพทางดานพันธุกรรมหรือเก็บรักษาน้ําเชื้อปลาที่หายากหรือปลาที่มีราคาแพงมาก จึงเลือกวิธีการเก็บรักษาน้ําเชื้อ
ระยะสั้นโดยวิธีการแชเย็นกอนการผสมเทียมซึ่งเปนวิธีที่งายและประหยัดที่สุดเมื่อเทียบกับการเก็บรักษาน้ําเชื้อโดยวิธี
อื่นๆ (Billard et al., 2004) และวิธีดังกลาวใชไดผลดี (Marques and Godinho, 2004) มีการศึกษาการเก็บรักษาน้ําเชื้อโดย
การแชเย็นที่อุณหภูมิตํ่าในชวง 0-15 องศาเซลเซียส ในปลาหลายชนิดทั้งปลาน้ําจืดและปลาน้ําเค็ม (เรณู และคณะ, 2542; 
เกรียงศักดิ์ และคณะ, 2549; McNiven et al., 1993; DeGraaf and Berlinsky, 2004; Maria et al., 2006) Stoss และ Holtz 
(1983) พบวาในปลาบางชนิดสามารถเก็บรักษาน้ําเชื้อไดนาน 1-2 วัน หรือหลายสัปดาหโดยที่ประสิทธิภาพของการผสม
ไมแตกตางจากการใชน้ําเชื้อสดแตอยางใด สําหรับปลาตะกรับยังไมเคยมีการศึกษามากอน 
 การผสมเทียมปลาตะกรับในปริมาณมากในขณะที่พอพันธุมีขนาดเล็ก น้ําเชื้อนอย จําเปนตองมีการเพิ่มปริมาตร
น้ําเชื้อใหมากขึ้นโดยการผสมกับสารละลายบางชนิดเพื่อใหน้ําเชื้อคลุกเคลากับไขไดอยางทั่วถึง สารละลายที่ใชในการ
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ผสมกับน้ําเชื้อมีหลายชนิดแตผูวิจัยมีแนวคิดวาน้ําทะเลเปนสารละลายที่เตรียมงายและประหยัดคาใชจาย นอกจากนั้นโดย
ธรรมชาติน้ําทะเลยังเปนตัวกลางใหสเปรมตองเคลื่อนที่ไปผสมกับไขอยูแลว การเพิ่มปริมาตรน้ําเชื้อเพื่อการผสมเทียมใน
ปลาบางชนิดไดผลดี เชน ในปลา African catfish (Heterobranchus  longifilis) (Oteme et al., 1996) ปลา Atlantic cod 
(Gadus  morhua) (Trippel and Neilson, 1992) อยางไรก็ตามระดับความเค็มที่เหมาะสมตอการมีประสิทธิภาพของสเปรม
นาจะมีผลตอผลสําเร็จในการผสมเทียมดังที่ Barry และคณะ (1988) ไดศึกษาผลของความเค็มตอเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหว
ของสเปรมปลาตะกรับในประเทศฟลิปปนสพบวาที่ระดับความเค็ม 25-30 สวนในพันสวนทําใหสเปรมมีเปอรเซ็นตการ
เคลื่อนไหวสูงสุด รวมทั้งมีอายุยืนยาวที่สุด ในขณะที่การศึกษาของ Chang และคณะ (2005) พบวาสเปรมปลาตะกรับที่
ศึกษาในไตหวันมีอายุยืนยาวที่สุดที่ระดับความเค็มต่ํากวา คือ 15-20 สวนในพันสวนเทานั้น ซึ่งจะเห็นวาผลการวิจัยของ
นักวิจัยทั้งสองคนมีความแตกตางมากจึงจําเปนที่ตองศึกษาในปลาตะกรับเพื่อทราบระดับความเค็มที่เหมาะสมของปลา
ตะกรับในประเทศไทย 

 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อศึกษาความถี่ที่เหมาะสมในการรีดน้ําเชื้อปลาตะกรับ 
2. เพื่อศึกษาการเก็บน้ําเชื้อปลาตะกรับระยะสั้นดวยวิธีการแชเย็น 
3. เพื่อศึกษาระดับความเค็มที่เหมาะสมในการผสมเทียมปลาตะกรับ 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 

การเตรียมตัวอยางปลาตะกรับ 
 จับปลาตะกรับดวยลอบจากทะเลสาบสงขลา คัดเลือกเฉพาะเพศผูขนาด 40-60 กรัม ที่มีความแข็งแรงทั้งหมด 
100 ตัว และนํามาเลี้ยงในถังพลาสติกความจุ 1 ตัน ที่ระดับความหนาแนน 50-60 ตัว/ตัน จํานวน 3 ถัง ความเค็มของน้ําที่ใช
เลี้ยง 15 สวนในพันสวน ใหอาหารปลาทะเลสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ํา (โปรตีน 42 เปอรเซ็นต) วันละครั้งในอัตรา 1.5-2.0 
เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว/วัน ถายน้ําวันละ 100 เปอรเซ็นต กอนใหอาหาร เลี้ยงนาน 1 เดือน เพื่อใหปลาไดปรับสภาพเขา
กับสิ่งแวดลอมใหม 
วิธีการทดลอง  
 การศึกษาทดลองแบงเปน 3 ประเด็น ไดแก 
 1. ศึกษาความถี่ท่ีเหมาะสมในการรีดน้ําเชื้อ 
 สุมปลาตะกรับที่เตรียมไวไปเลี้ยงในกระชังซึ่งลอยในถังไฟเบอรกลาสกลมขนาด 2.5 ตัน จํานวน 4 กระชัง 
กระชังดังกลาวทําดวยอวนพลาสติกขนาด 1 X 1.5 X 2 ฟุต ขนาดตาอวน 1.5 เซนติเมตร และติดทุนเพื่อใหลอยน้ําได ใส
ปลาลงเลี้ยงในกระชังๆ ละ 10 ตัว ตัวอยางปลาในแตละกระชังใชเปนชุดการทดลองแตละชุด มีทั้งหมด 4 ชุดการทดลอง 
คือ 
  ชุดการทดลองที่ 1 เปนชุดที่ใชความถี่ในการรีดน้ําเชื้อ  1 วัน/ครัง้ เปนเวลา 5 ครั้ง 
  ชุดการทดลองที่ 2 เปนชุดที่ใชความถี่ในการรีดน้ําเชื้อ  3 วัน/ครัง้ เปนเวลา 5 ครั้ง 
  ชุดการทดลองที่ 3 เปนชุดที่ใชความถี่ในการรีดน้ําเชื้อ  5 วัน/ครัง้ เปนเวลา 5 ครั้ง 
  ชุดการทดลองที่ 4 เปนชุดที่ใชความถี่ในการรีดน้ําเชื้อ  7 วัน/ครัง้ เปนเวลา 5 ครั้ง 
 ตัวอยางปลาทุกตัวในแตละชุดการทดลองจะถูกนํามารีดน้ําเชื้อในระดับความถี่ตามที่กําหนดไวในแตละชุดการ
ทดลอง น้ําเชื้อที่รีดไดในแตละครั้ง นําไปตรวจสอบพารามิเตอรตางๆ ดังนี้ 
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    1) เปอรเซ็นตปลาที่สามารถรีดน้ําเชื้อออกได (spermiating male : %) โดยคํานวณจากจํานวนปลาที่สามารถรีด
น้ําเชื้อออกไดเปรียบเทียบกับจํานวนปลาทั้งหมดที่นํามาทดลองในแตละชุดการทดลอง  
    2) ปริมาตรน้ําเชื้อ (milt volume : μl) ของปลาที่สามารถรีดน้ําเชื้อออกไดโดยใชไมโครปเปตตรวจวัด 

   3) ความหนาแนนของสเปรม (sperm density : x109 cell/ml) โดยนําน้ําเชื้อที่รีดไดปริมาตร 100 ไมโครลิตร เจือ
จาง 100 เทา ดวยน้ํากลั่นผสมเกลือ 0.85% ตรวจวัดความหนาแนนของสเปรมโดยใช hemocytometer  (Rainis et al., 2003) 

   4) เปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวของสเปรม (sperm motility : %) โดยการนําน้ําเชื้อ ปริมาตร 2 ไมโครลิตร ผสม
กับโซเดียมคลอไรดเขมขน 0.85% ปริมาตร 10 ไมโครลิตร หยดลงบนสไลด ปดดวย cover grass แลวนับจํานวนสเปรมที่มี
การเคลื่อนไหวเปรียบเทียบกับจํานวนสเปรมทั้งหมด (Rainis et al., 2003)  

   5) ชวงเวลาการเคลื่อนไหวของสเปรม (motility duration : min) ตรวจสอบชวงเวลาการเคลื่อนไหวของสเปรม 
โดยเริ่มจับเวลาตั้งแตหยดน้ําเชื้อลงบนสไลดแลวตรวจสอบจนถึงเวลาที่สเปรมหยุดเคลื่อนไหวทั้งหมด (Rainis et al., 
2003) 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองครั้งแรกจึงนําปลาทั้งหมดที่ทดลองแลวไปพักนาน 1 เดือนโดยเลี้ยงรวมกันในถังพลาสติก
ขนาด 1 ตัน แลวจึงทดลองซ้ําอีกครั้งหนึ่งเปนครั้งที่ 2 
 2. ศึกษาการเก็บรักษานํ้าเชื้อระยะสั้นโดยวิธีการแชเย็น 
 การตรวจสอบคุณภาพน้ําเชื้อหลังแชเย็น 
 คัดเลือกปลาตะกรับเพศผูที่เตรียมไว โดยคัดเฉพาะปลาที่สามารถรีดน้ําเชื้อไดไมตํ่ากวา 50 ไมโครลิตร และ
น้ําเชื้อตองมีคุณภาพดี คือมีเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวมากกวา 90 เปอรเซ็นต มีความปราดเปรียวสูง ทําการคัดตัวอยางปลา
ที่ผานเกณฑดังกลาวใหไดจํานวน 10 ตัว นําน้ําเชื้อของปลาแตละตัวแยกใสหลอดเซนตริฟวแลวนําไปแชในกลองโฟมที่
บรรจุน้ําแข็งอยูภายใน เพื่อควบคุมอุณหภูมิของน้ําเชื้อใหอยูระหวาง 0-4 องศาเซลเซียส เมื่อแชเย็นเปนระยะเวลา 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 10, 16 และ 24 ช่ัวโมง จึงนําน้ําเชื้อของปลาทุกตัวมาตรวจสอบคุณภาพ ไดแก เปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวของ
สเปรม และชวงเวลาการเคลื่อนไหวของสเปรมโดยใชวิธีตรวจสอบใชวิธีเดียวกับการศึกษาความถี่ที่เหมาะสมในการรีด
น้ําเชื้อในขอ 1 แตการศึกษานี้เพิ่มการตรวจสอบความปราดเปรียวของสเปรมดวย ซึ่งใชวิธีแบงความปราดเปรียวของ
สเปรมเปน 3 ระดับ คือ + คือ สเปรมมีความปราดเปรียวตํ่า เคลื่อนไหวชา ไมมีการเคลื่อนที่ไปขางหนา, ++ คือ สเปรมมี
ความปราดเปรียวปานกลาง เคลื่อนที่ไปขางหนาอยางชาๆ และ +++ คือ สเปรมมีความปราดเปรียวสูง เคลื่อนที่ไปขางหนา
อยางรวดเร็ว 

การทดลองนําน้ําเชื้อแชเย็นไปผสมเทียม 
 นําน้ําเชื้อแชเย็นตามระยะเวลาที่ผานเกณฑที่กําหนดไวไปผสมกับไขปลาตะกรับที่มีคุณภาพดี (เปอรเซ็นตไขดี
มากกวา 80%) จํานวน 4 ตัว แบงไขที่ตรวจสอบแลวออกเปน 2 สวน โดยสวนที่ 1 นําไปผสมกับน้ําเชื้อที่แชเย็นไว 3 
ช่ัวโมง อีกสวนหน่ึงผสมกับน้ําเชื้อสดโดยทันที การผสมทั้งสองสวนใชสัดสวนน้ําเชื้อ 10 ไมโครลิตร ผสมกับไข 5,000 
ฟอง ตรวจสอบอัตราการผสมเมื่อไขพัฒนาไปจนถึงระยะ 4 เซลล 
 3. ศึกษาระดับความเค็มท่ีเหมาะสมในการผสมเทยีม 
 คัดเลือกปลาตะกรับเพศผูที่เตรียมไวจํานวน 10 ตัว โดยคัดเฉพาะปลาที่มีปริมาตรและคุณภาพน้ําเชื้ออยูในเกณฑ
เดียวกันกับการคัดเลือกในขอ 2 นําน้ําเชื้อที่ไดจากปลาแตละตัวไปผสมกับน้ําทะเลที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15, 20, 25 และ 
30 สวนในพันสวน ในหลอดเซนตริฟวโดยใชอัตราการผสมระหวางน้ําเชื้อตอน้ําทะเล 1 : 100 โดยปริมาตร แลวนําน้ําเชื้อ
ไปตรวจสอบคุณภาพทันทีหลังผสมกับน้ําทะเลโดยใชวิธีการตรวจสอบเชนเดียวกับการตรวจสอบในขอ 2 
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การวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาความถี่ท่ีเหมาะสมในการรีดน้ําเชื้อ 
 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของพารามิเตอรตางๆที่ทําการตรวจสอบ คือ จํานวนปลาที่สามารถรีดน้ําเชื้อ
ออก ปริมาตรน้ําเชื้อรวม เปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวของสเปรม ชวงเวลาการเคลื่อนไหวของสเปรม และความหนาแนน
ของสเปรมในน้ําเชื้อที่รีดไดจากปลาตะกรับเพศผูในแตละชุดการทดลอง โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(one – way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อทราบวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกัน จึงใช Duncan New Multiple 
Range Test (DNMRT) เปรียบเทียบความแตกตาง ดวยโปรแกรม SPSS 12.0 for Windows 
 การศึกษาการเก็บรักษานํ้าเชื้อปลาตะกรับระยะสั้นโดยวิธีการแชเย็น 
 เปรียบเทียบเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวและชวงเวลาการเคลื่อนไหวของสเปรมปลาตะกรับที่แชเย็นในแตละ
ช่ัวโมงกับเกณฑมาตรฐานของคุณภาพน้ําเชื้อที่ใชในการผสมเทียมปลาทะเล โดยเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวของสเปรม
ตองมากกวา 80 เปอรเซ็นต (Rainis et al., 2003) ชวงเวลาการเคลื่อนไหวของสเปรมตองมากกวา 3 นาที (Suquet et al., 
1995) และความปราดเปรียวของสเปรมตองมีสัดสวนของสเปรมที่มีความปราดเปรียวสูงในระดับ +++ 80 เปอรเซ็นตขึ้น
ไป และทดสอบความแตกตางทางสถิติระหวางคาเฉลี่ยของอัตราการผสมของน้ําเชื้อแชเย็นและน้ําเชื้อสดโดยใชวิธี
วิเคราะหแบบ Paired-Sample T Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดวยโปรแกรม SPSS 12.0 for Windows 
 การศึกษาระดับความเค็มท่ีเหมาะสมในการผสมเทียม 
 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวและชวงเวลาการเคลื่อนไหวของ
เสปรมที่นาํมาผสมกับน้ําทะเลที่ระดับความเค็มตางๆโดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one – way ANOVA) 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดวยโปรแกรม SPSS 12.0 for Windows 

 

ผลการทดลอง 
 

การศึกษาความถี่ท่ีเหมาะสมในการรีดน้ําเชื้อปลาตะกรับ 
 จํานวนปลาที่สามารถรีดน้ําเชื้อออกได 
 พบวาชุดการทดลองที่ใชความถี่ในการรีดน้ําเชื้อ 7 วัน/ครั้ง มีจํานวนปลาที่สามารถรีดน้ําเชื้อออกสูงสุด (26.0 + 
8.5%) รองลงมาคือชุดการทดลองที่ใชความถี่ในการรีดน้ําเชื้อ 5, 3 วัน /ครั้ง ตามลําดับ สวนชุดการทดลองที่ใชความถี่ใน
การรีดน้ําเชื้อ 1 วัน/ครั้ง มีจํานวนปลาที่สามารถรีดน้ําเชื้อออกไดตํ่าสุด (4.0 + 0.0%) ซึ่งจํานวนปลาที่สามารถรีดน้ําเชื้อ
ออกไดในชุดการทดลองที่ใชความถี่ในการรีดน้ําเชื้อ 7 วัน/ครั้ง มีคาสูงกวาชุดการทดลองอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% (Table 1) 
 ปริมาตรน้ําเชื้อรวมที่รีดได 
 พบวาปริมาตรน้ําเชื้อรวมที่รีดไดมีแนวโนมคอยๆ เพิ่มมากขึ้นเมื่อใชความถี่ในการรีดน้ําเชื้อเพิ่มมากขึ้นโดย
ความถี่ในการรีดน้ําเชื้อ 7 วัน/ครั้ง มีปริมาตรน้ําเชื้อรวมมากที่สุด คือ 730 + 70.7 ไมโครลิตร ในขณะที่ความถี่ในการรีด
น้ําเชื้อ 1 วัน/ครั้ง มีปริมาตรน้ําเชื้อรวมนอยที่สุด คือ 105 + 21.2 ไมโครลิตร เมื่อตรวจสอบความแตกตางทางสถิติพบวา
ปริมาตรน้ําเชื้อรวมที่ไดจากชุดการทดลองที่ใชความถี่ในการรีดน้ําเชื้อ 7 วัน/ครั้ง มีปริมาตรน้ําเชื้อรวมมากกวาชุดการ
ทดลองอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Table 1) 
 เปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวของสเปรม 
 พบวาเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวของสเปรมในแตละชุดการทดลองไมแตกตางกันมากนัก คือ อยูในชวง 80.5 + 
5.3 – 91.9 + 11.0 เปอรเซ็นต เมื่อตรวจสอบความแตกตางทางสถิติพบวาเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวของสเปรมในแตละชุด
การทดลองมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 1) 
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1. Spermiating male (%) 4 + 0.0a 11 + 4.2a 12 + 2.8a 26 + 8.5b

2. Total sperm quantity (µl) 105 + 21.2a 275 + 148.5a 275 + 91.9a 780 + 70.7b

3. Sperm motility (%) 90.6 + 9.0a 80.5 + 5.3a 83.9 + 5.1a 91.9 + 11.0a

4. Motility duration (min) 9.9 + 2.2a 13.5 + 3.7a 11.9 + 6.4a 16.2 + 4.7a

5. Sperm density (x 109spz/ml) 2.3 + 0.2a 2.7 + 0.5a 3.0 + 1.2a 2.8 + 1.6a

Parameters Stripping frequency (days/time)

 ชวงเวลาการเคลื่อนไหวของสเปรม 
 พบวาชวงเวลาการเคลื่อนไหวของสเปรมในแตละชุดการทดลองจากการทดลองแตกตางกันมากนักโดยอยู
ในชวง 9.9 + 2.2 – 16.2 + 4.7 นาที เมื่อตรวจสอบความแตกตางทางสถิติพบวาชวงเวลาการเคลื่อนไหวของสเปรมในแตละ
ชุดการทดลองมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 1) 
 ความหนาแนนของสเปรม 
 พบวาความหนาแนนของสเปรมในแตละชุดการทดลองไมแตกตางกันมากนัก โดยอยูในชวง2.3 + 0.2 – 3.0 + 
1.2 X 109เซลล/มล. แตเมื่อตรวจสอบความแตกตางทางสถิติพบวาความหนาแนนของสเปรมในแตละชุดการทดลองมี
ความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 1) 
 

Table 1.  Sperm quantity and quality resulted of each stripping frequency averaged from 2 experiments  
                (Figure sharing a common superscript are not significantly different (P >0.005)) 
 
 
 
 
 
การศึกษาการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลาตะกรับระยะสั้นโดยวิธีการแชเย็น 
 เปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวของสเปรม 
 พบวาเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวของสเปรมมีคาลดลงเรื่อยๆ ตามระยะเวลาการแชเย็นที่เพิ่มขึ้น โดยเมื่อเวลาผาน
ไป 3 ช่ัวโมง สเปรมมีเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหว ลดลงเหลือ 82.51 + 10.08 เปอรเซ็นต เมื่อเวลาผานไป 5 ช่ัวโมง เปนตน
ไปเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวของสเปรมลดลงเร็วขึ้นและเมื่อเวลาผานไป 7 ช่ัวโมง เปนตนไปสเปรมมีการเคลื่อนไหว
ลดลงเหลือนอยกวา 40 เปอรเซ็นต (Figure 1a) 
 ชวงเวลาการเคลื่อนไหวของสเปรม 
 พบวาชวงเวลาการเคลื่อนไหวของสเปรมมีคาลดลงเรื่อยๆ ตามระยะเวลาการแชเย็นที่เพิ่มขึ้นเชนเดียวกับ
เปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวของสเปรม โดยเมื่อเวลาผานไป 3 ช่ัวโมง สเปรมมีชวงเวลาการเคลื่อนไหว ลดลงเหลือ 7.5 + 2.3 
นาที เมื่อเวลาผานไป 5 ช่ัวโมง เปนตนไปชวงเวลาการเคลื่อนที่ของสเปรมลดลงเหลือนอยกวา 5 นาที (Figure 1b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figure 1.  Sperm motility (a) and motility duration (b) of sperm after chilled on ice at 0-4 oC  
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Motility (%) Aggressive Duration (min) Chilled semen Fresh semen 
1 98.2 +++ 6.3 60.0 62.4
2 85.3 +++ 8.5 73.1 75.9
3 95.9 +++ 7.9 74.1 64.3
4 80.1 +++ 12.3 57.5 68.2

Fish No. Sperm quality of chilled semen Fertilization rate (%)

1 2 3 4 5 6 7 10 16 24
1 +++ +++ +++ ++ ++ ++ +
2 +++ +++ ++ ++ ++ ++
3 +++ +++ +++ +++ ++ ++ +
4 +++ ++ ++ +
5 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +
6 +++ +++ +++ +++ +++ ++ + + +
7 +++ +++ ++ ++ ++ ++ + + +
8 +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++
9 +++ +++ +++ ++ ++ ++ +
10 +++ ++ ++ + + + +

(+ low, ++ moderate, +++ high)

Fish No. Chilling duration (hr)

 ความปราดเปรียวของสเปรม 
 พบวาความปราดเปรียวของสเปรมมีคาลดลงเรื่อยๆ ตามระยะเวลาการแชเย็นที่เพิ่มขึ้นเชนเดียวกับเปอรเซ็นตการ
เคลื่อนไหวของสเปรม ความปราดเปรียวของสเปรมเมื่อตรวจสอบครั้งแรกหลังจากแชเย็น 1 ช่ัวโมง พบวาสเปรมของปลา
ทุกตัวยังมีความปราดเปรียวสูง เมื่อเวลาผานไป 3 ช่ัวโมง สเปรมที่มีความปราดเปรียวสูงลดลงเหลือ 60 เปอรเซ็นต ของ
ตัวอยางน้ําเชื้อที่ตรวจสอบ หลังจากนั้นความปราดเปรียวลดลงเรื่อยๆ จนถึงช่ัวโมงที่ 7 พบวาปลาสวนใหญมีความปราด
เปรียวตํ่าและเริ่มหยุดการเคลื่อนไหวมากขึ้นเมื่อช่ัวโมงที่ 10 เปนตนไป (Table 2) 
 

  Table 2.  Aggressive motility of sperm after chilled on ice at 0-4 oC 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ประสิทธิภาพในการผสมเทียมของน้ําเชื้อแชเย็น 
 เมื่อนําน้ําเชื้อจากการแชเย็นเปนเวลา 3 ช่ัวโมง ไปผสมเทียมกับไขพบวาอัตราการปฏิสนธิ (fertilization rate) 
ของน้ําเชื้อแชเย็นมีคาระหวาง 57.5 – 74.1% และน้ําเชื้อสดมีคาระหวาง 62.4 – 75.9% ซึ่งจัดเปนคาที่ใกลเคียงกันและมี
ความแตกตางอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ (table 3) 
 

Table 3.  Fertilization rate of artificial insemination from chilled and fresh semen 
 
 
 
 
 

การศึกษาระดับความเค็มท่ีเหมาะสมในการผสมเทียม 
 เปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวของสเปรม 
 พบวาที่ระดับความเค็ม 20 สวนในพันสวน มีเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวของสเปรมสูงสุดโดยปลาทุกตัวมี
เปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวของสเปรม 100 เปอรเซ็นต ซึ่งแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหว
ของสเปรมที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 25 สวนในพันสวน ซึ่งมีคาอยูในชวง  90.1 + 9.1 - 97.2 + 5.8 เปอรเซ็นต 
ในขณะที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับระดับความเค็ม 30 ที่มีเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวของสเปรมต่ําสุด คือ 81.4 +  
23.0 เปอรเซ็นต (Figure 2a) 
 ชวงเวลาการเคลื่อนไหวของสเปรม 
 พบวาชวงเวลาการเคลื่อนไหวของสเปรมที่ระดับความเค็ม 15 สวนในพันสวน มีคาสูงสุดคือ 13.9 + 5.0 นาที ซึ่ง
มีคาใกลเคียงกับชวงเวลาการเคลื่อนไหวของสเปรมที่ระดับความเค็ม 20 สวนในพันสวน (13.4 + 4.1 นาที) และระดับ
ความเค็ม 25 สวนในพันสวน (13.1 + 4.4 นาที) สวนที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพันสวนมีชวงเวลาการเคลื่อนไหวของ
สเปรมตํ่าสุด คือ 9.7 + 2.7 นาที แตคาที่ไดมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกระดับความเค็ม (Figure 2b) 
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5 10 15 20 25 30
1 +++ +++ +++ +++ +++ ++
2 ++ +++ +++ +++ +++ ++
3 +++ +++ +++ +++ +++ ++
4 ++ ++ ++ ++ +++ ++
5 ++ ++ +++ +++ +++ +++
6 ++ +++ +++ +++ +++ ++
7 ++ +++ +++ +++ +++ ++
8 ++ +++ +++ +++ +++ ++
9 ++ +++ +++ +++ +++ +++
10 +++ +++ +++ +++ +++ +++

(+ low, ++ moderate, +++ high)

Fish No. Salinity (ppt)

 

 
 
               
                   
 
 
                     

      Figure 2.  Motility (a) and motility duration (b) of sperm diluted with seawater at different salinity 
 

 ความปราดเปรียวของสเปรม 
 พบวาสเปรมที่นํามาผสมกับน้ําทะเลระดับความเค็ม 25 สวนในพันสวน มีความปราดเปรียวสูงสุดโดยพบวามี
ความปราดเปรียวสูงในปลาทุกตัว สวนที่ระดับความเค็ม 15 และ 20 สวนในพันสวน สเปรมมีความปราดเปรียวรองลงมา
โดยพบวาสเปรมยังคงมีความปราดเปรียวสูงถึง 90 เปอรเซ็นต ของตัวอยางน้ําเชื้อที่นํามาตรวจสอบ สวนที่ระดับความเค็ม 
5 และ 30 สวนในพันสวน สเปรมสวนใหญมีความปราดเปรียวระดับปานกลาง (Table 4) 
 

 Table 4.  Aggressive motility of sperm mixed with seawater at different salinity  
 
 
 
 

 
 
 
 

วิจารณ 
 

การศึกษาความถี่ท่ีเหมาะสมในการรีดน้ําเชื้อปลาตะกรับ 
 จากผลการทดลองเมื่อมองในภาพรวมโดยมองประเด็นปริมาตรน้ําเชื้อรวมที่รีดไดจากการรีดทั้ง 5 ครั้ง เปนหลัก
สามารถสรุปไดวาความถี่ในการรีดน้ําเชื้อปลาตะกรับ 7 วัน/ครั้ง เหมาะสมที่สุด เนื่องจากในความถี่อื่นๆ แมจะไดน้ําเชื้อที่
คุณภาพใกลเคียงกับความถี่ 7 วัน/ครั้ง แตเมื่อมองเรื่องของปริมาตรน้ําเชื้อรวมที่ไดแลวจะมีผลดีกวา การที่รีดถี่กวา 7 วัน/
ครั้ง จะทําใหไดน้ําเชื้อนอย การผสมเทียมแตละครั้งมีโอกาสเกิดความไมราบรื่น แสดงใหเห็นวาในปลาตะกรับความถี่มีผล
เฉพาะปริมาตรน้ําเชื้อสอดคลองกับการศึกษาในปลา rainbow trout (Salmo  gairdneri) (Buyukhatipoglu and Holtz, 1984) 
และปลา Atlantic salmon (Gjerde, 1984) ซึ่งพบวายิ่งรีดถี่มากขึ้นทําใหไดปริมาตรน้ําเชื้อรวมลดลงดังที่ Schreck และคณะ 
(2001) กลาววาการรีดถี่มากเกินไปทําใหปลาเกิดความเครียดซึ่งจะสงผลไปเรงและยับยั้งกระบวนการสืบพันธุของปลาได 
ในขณะที่การศึกษาในปลา turbot (Scophthalmus maximus) พบวาเมื่อรีดน้ําเชื้อถ่ีมากขึ้นจะทําใหทั้งปริมาณและคุณภาพ
น้ําเชื้อลดลง (Suquet et al., 1992) 
 ปริมาณน้ําเชื้อเกี่ยวของกับระยะเวลาที่ปลาตองสรางน้ําเชื้อใหมมาทดแทนสวนที่ถูกรีดออกไป ดังนั้นการรีด
น้ําเชื้อทุกวันทําใหรีดออกไดเฉพาะการรีดครั้งแรกเทานั้น แตเมื่อเวนระยะการรีดใหหางออกไปเปนการรีด 7 วัน/ครั้ง ทํา
ใหสามารถรีดออกไดเกือบทุกครั้ง ดังนั้นระยะเวลาการสรางน้ําเชื้อของปลาตะกรับนาจะใชเวลาอยางนอย 1 สัปดาห ซึ่งจะ
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เห็นไดวาปลาตะกรับเปนปลาที่สามารถรีดน้ําเชื้อซ้ําไดเร็วกวาปลาชนิดอื่นๆ เชน ปลา turbot ตองใชความถี่ที่เหมาะสมใน
การรีดน้ําเชื้อ 30 วัน/ครั้ง จึงไมกระทบตอปริมาณและคุณภาพน้ําเชื้อ (Suquet et al., 1992) นอกจากนั้น Koya และ Iwase 
(2004) พบวาปลา mosquito fish (Ganbusia sp.) มีระยะเวลาการสรางสเปรม 16 วัน ในขณะที่ Utoh และคณะ (2004) 
พบวา ปลา Japanese conger (Conger  myriaster) มีระยะเวลาการสรางสเปรมนานประมาณ 2 เดือน  
การศึกษาการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลาตะกรับระยะสั้นโดยวิธีการแชเย็น 
 จากผลการทดลองครั้งนี้สรุปไดวาสามารถเก็บรักษาน้ําเชื้อปลาตะกรับในระยะสั้นไดนานถึง 3 ช่ัวโมง เมื่อใช
เกณฑเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวของสเปรมที่มีคุณภาพดีจะสามารถนําไปใชในการผสมเทียมไดของ Rainis และคณะ 
(2003) ซึ่งใชเกณฑที่ใหมีเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวถึง 80% แตจะสามารถเก็บรักษาไดนานถึง 7 ช่ัวโมง เมื่อใชเกณฑของ 
Marques และ Godinho (2004) คือ สเปรมตองมีเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวมากกวา 30 เปอรเซ็นต แตระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 
เปนระยะเวลาที่เพียงพอสําหรับการเตรียมน้ําเชื้อไวลวงหนากอนที่ตัวเมียจะตกไข นอกจากนั้นยังพบวาระยะเวลาการเก็บ
น้ําเชื้อของปลาตะกรับที่ไดจากการทดลองในครั้งนี้ใกลเคียงกับการศึกษาของ อนงคณ และ กฤษณ (2539) ที่ศึกษาการเก็บ
รักษาน้ําเชื้อปลาสวายในตูเย็นที่อุณหภูมิ 0-6 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได 6 ช่ัวโมง โดยมีเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวของ
น้ําเชื้อหลังแชเย็น 76.7+3.3% การศึกษาในปลาชนิดอื่นๆ สวนใหญจะเก็บรักษาไดนานกวานี้มาก เชน ปลาหมอทะเล 
(Epinephelus  lanceolatus) สามารถเก็บรักษาน้ําเชื้อไดนาน 1-2 วัน โดยการแชในตูเย็นที่อุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส (เรณู 
และคณะ, 2542), ปลา Atlantic cod (Gadus  morhua) และปลา haddock (Melanogrammus  aeglefinus) สามารถเก็บรักษา
น้ําเชื้อไดนาน 2 วัน โดยการแชในตูเย็นที่อุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียส (DeGraaf and Berlinsky, 2004) ซึ่งในปลาทั้งสองชนิด
ดังกลาวไมมีการใสสารละลายใดๆ เพื่อรักษาน้ําเชื้อกอนแชเย็น  
 สวนชวงเวลาการเคลื่อนไหวของสเปรมเมื่อเวลาผานไป 3 ช่ัวโมง หลังแชเย็นพบวามีคา 7.5+2.3 นาที ซึ่งมีคา
ผานตามเกณฑที่กําหนดไวคือตองมีคามากกวา 3 นาที (Suquet et al., 1995) ถึงแมวาเปนระยะเวลาที่ไมมากนักแตก็
เพียงพอที่สเปรมไดผสมกับไขไดทั่วทุกฟอง (contact time) สอดคลองกับ Rainis และคณะ (2005) กลาววาชวงเวลาการ
เคลื่อนไหวของน้ําเชื้อไมมีความจําเปนตองนานมาก เนื่องจากความหนาแนนของสเปรมในน้ําเชื้อมีคาสูงอยูแลว 
 เมื่อนําน้ําเชื้อที่แชเย็นไปทดลองผสมกับไขพบวาไดอัตราการผสมที่ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับอัตรา
การผสมที่ไดจากการใชน้ําเชื้อสด สอดคลองกับการศึกษาในปลา plaice (Pleuronectes  platessa) (Pullin, 1972), ปลา 
Atlantic salmon (Salmo  salar) (Stoss and Refstie, 1983) และปลา (Prochilodus  marggravii) (Marques and Godinho, 
2004) ที่ใชน้ําเชื้อที่ผานการเก็บรักษาระยะสั้นโดยวิธีการแชเย็นมาผสมกับไข และพบวามีอัตราการผสมสูงเปนที่นาพอใจ
เชนเดียวกัน ดังนั้นผลการทดลองที่ไดช้ีใหเห็นวาการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลาตะกรับระยะสั้น โดยวิธีการแชเย็นสามารถใช
ไดผลดีในทางปฏิบัติไมแตกตางจากการใชน้ําเชื้อสดอีกทั้งสามารถเตรียมการไดงาย และทําใหการผสมเทียมมีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
การศึกษาระดับความเค็มท่ีเหมาะสมในการผสมเทียม 
 จากผลการทดลองพบวาสเปรมปลาตะกรับมีเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวไดดีที่สุดเมื่อผสมกับน้ําทะเลที่ระดับ
ความเค็ม 20 สวนในพันสวน แตก็ไมแตกตางทางสถิติกับระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 25 สวนในพันสวน ในขณะที่
ชวงเวลาการเคลื่อนไหวของสเปรมแมแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับทุกระดับความเค็มที่นํามาศึกษา แตระดับ
ความเค็มที่สเปรมมีคาชวงเวลาการเคลื่อนไหวสูงอยูในชวง 15-25 สวนในพันสวน สวนความปราดเปรียวของสเปรมนั้น
สอดคลองกับชวงเวลาการเคลื่อนไหวของสเปรมคือมีความปราดเปรียวสูงที่ระดับความเค็ม 15-25 สวนพันสวน
เชนเดียวกัน ระดับความเค็มที่เหมาะสมในการนํามาผสมกับน้ําเชื้อปลาตะกรับเพื่อการผสมเทียมควรอยูในชวง 15-25 สวน
ในพันสวน โดยเฉพาะที่ระดับ 25 สวนในพันสวน สเปรมจากตัวอยางปลาทุกตัวมีความปราดเปรียวสูง ซึ่งใกลเคียงกับผล
การศึกษาของ Barry และคณะ (1988) ที่ไดศึกษาผลของความเค็มตอเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวของสเปรมปลาตะกรับใน
ประเทศไตหวัน โดยพบวาที่ระดับความเค็มที่ทําใหสเปรมมีเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหวสูงสุดและมีอายุยืนยาวที่สุดคือ 25-
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30 สวนในพันสวน รวมทั้งใกลเคียงกับปลา stickleback (Gasterosteus  aculeatus) ซึ่งเปนปลาที่อาศัยอยูไดทั้งในน้ําจืด น้ํา
กรอย และน้ําเค็มเชนเดียวกับปลาตะกรับ พบวาสเปรมมีชวงเวลาการเคลื่อนไหวดีที่สุดที่ระดับความเค็มในชวง 20-30 
สวนในพันสวน (Elofsson et al., 2003)   Griffin และคณะ (1998) ไดศึกษาในปลา Pacific herring (Clupea   pallasi) ซึ่ง
เปนปลาทะเลที่อพยพมาผสมพันธุวางไขในแหลงน้ํากรอย พบวาระดับความเค็มที่ทําใหน้ําเชื้อมีเปอรเซ็นตการเคลื่อนไหว
สูงที่สุดคือ 16-24 สวนในพันสวน จึงสรุปไดวาระดับความเค็มที่เหมาะสมในการผสมเทียมปลาตะกรับควรอยูที่ 15-25 
สวนในพันสวน ทั้งนี้คณะผูวิจัยต้ังขอสังเกตวาระดับความเค็มที่มีความเหมาะสมตอคุณภาพน้ําเชื้อปลาตะกรับนาจะ
เกี่ยวของกับความเค็มของน้ําบริเวณที่เปนแหลงผสมพันธุวางไขตามธรรมชาติ 
 สรุปภาพรวมจากผลการศึกษาในครั้งนี้สรุปไดวาเทคนิคการนําน้ําเชื้อปลาตะกรับไปใชเพื่อการผสมเทียมใหมี
ประสิทธิภาพนั้นตองเตรียมความพรอมในการใชตัวผูคือ การใชตัวผูซ้ําๆ ตองทิ้งชวงความถี่อยางนอย 7 วัน การเตรียม
น้ําเชื้อไวลวงหนาสามารถเตรียมโดยการรีดน้ําเชื้อเก็บรักษาไวในน้ําแข็งที่อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถเก็บไว
ไดนานถึง 3 ช่ัวโมง โดยที่ประสิทธิภาพในการผสมใกลเคียงกับน้ําเชื้อสด นอกจากนั้นในการผสมน้ําเชื้อกับไขควรผสมที่
ระดับความเค็ม 15-25 สวนในพันสวน อนึ่งในอนาคตควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาน้ําเชื้อระยะยาวดวย
วิธีการแชแข็ง (Cryopreservation) เพื่อการใชประโยชนที่กวางขวางยิ่งขึ้น 
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ความเขมขนและระยะเวลาที่เสริมน้ํามันปลาในโรติเฟอร (Brachionus  sp.) และไรน้ําเค็ม (Artemia  sp.) 

สําหรับเลี้ยงปลาการตูนอานมาวัยออน (Amphiprion polymnus Linnaeus, 1758) 
 
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ๑*  วารินทร ธนาสมหวัง๑  จีรรัตน เก้ือแกว๒  พรทิพย ทองบอ๑ 

๑ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสาคร 
๒ สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง 

 
บทคัดยอ 

 

การศึกษาความเขมขนและระยะเวลาที่เสริมน้ํามันปลาในโรติเฟอรและไรน้ําเค็มสําหรับเลี้ยงปลาการตูนอานมา
วัยออน ทําการทดลอง 2 การทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design) แตละการ
ทดลองแบงออกเปน 4 ชุดการทดลองๆ ละ 4 ซ้ํา 

การทดลองที่ 1 พบวา ลูกปลาที่เลี้ยงดวยโรติเฟอรและไรน้ําเค็ม ไมเสริมและเสริมน้ํามันปลาความเขมขน 100, 
200 และ 300 มิลลิกรัมตอลิตร มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 13.50±1.91, 25.50±2.89, 35.75±6.29 และ 32.75±4.86 % มีน้ําหนัก
เฉลี่ย 0.32±0.05, 0.29±0.08, 0.26±0.05 และ 0.28±0.07 กรัม และมีความยาวเฉลี่ย 2.58±0.10, 2.43±0.31, 2.39±0.19 และ 
2.48±0.28 เซนติเมตร ตามลําดับ ลูกปลาที่เลี้ยงดวยโรติเฟอรและไรน้ําเค็มเสริมน้ํามันปลาความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอ
ลิตร มีอัตรารอดตายเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่งแตกตางกับที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมน้ํามันปลาความเขมขน 300 มิลลิกรัมตอลิตร อยาง
ไมมีนัยสําคัญ (P>0.05) แตอัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปลาทั้ง 2 ชุดการทดลอง มีอัตรารอดตายเฉลี่ยสูงกวาที่เลี้ยงดวยอาหาร
เสริมน้ํามันปลาความเขมขน 100  มิลลิกรัมตอลิตร และไมเสริมน้ํามันปลา (P<0.05) ลูกปลาที่เลี้ยงดวยโรติเฟอรและ          
ไรน้ําเค็มไมเสริมน้ํามันปลามีน้ําหนักเฉลี่ยมากกวาที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมน้ํามันปลาความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอลิตร 
(P<0.05) แตไมแตกตางกับอาหารเสริมน้ํามันปลาความเขมขน 100 และ 300 มิลลิกรัมตอลิตร (P>0.05) สวนความยาวเฉลี่ย
ของลูกปลาในแตละชุดการทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

การทดลองที่ 2 พบวา ลูกปลาที่เลี้ยงดวยโรติเฟอรและไรน้ําเค็มเสริมน้ํามันปลาความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอ
ลิตร เปนระยะเวลา  4  8  12 และ 16 ช่ัวโมง มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 27.75±2.75  34.00±2.45  37.75±4.57 และ 36.50±4.80 % 
มีน้ําหนักเฉลี่ย 0.28±0.07  0.28±0.08  0.27±0.08 และ 0.26±0.06 กรัม และความยาวเฉลี่ย 2.42±0.29  2.40±0.31  
2.39±0.39 และ 2.42±0.28 เซนติเมตร ตามลําดับ ลูกปลาที่เลี้ยงดวยโรติเฟอรและไรน้ําเค็มเสริมน้ํามันปลาเปนระยะเวลา 8  
12 และ 16 ช่ัวโมง มีอัตรารอดตายเฉลี่ยสูงกวาระยะเวลา 4 ช่ัวโมง (P<0.05) สวนน้ําหนักเฉลี่ยและความยาวเฉลี่ยของ     
ลูกปลาในแตละชุดการทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  

ในการเสริมน้ํามันปลาใหกับโรติเฟอรและไรน้ําเค็ม ในการอนุบาลลูกปลาการตูนวัยออนใหมีอัตรารอดตาย
สูงขึ้นควรเสริมน้ํามันปลาที่ระดับความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอลิตร เปนระยะเวลา 8 ช่ัวโมง 
 
คําสําคัญ :  ปลาการตูนวัยออน  น้ํามันปลา  โรติเฟอร  ไรน้ําเค็ม 
   
* ๑๒๗  หมู ๘  ต.โคกขาม  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  ๗๔๐๐๐  โทร. ๐-๓๔๔๒-๖๒๒๐  e-mail : scadc@ji-net.com 
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Concentration and Period of Time for Fish Oil Enrichment in Rotifer (Brachionus  sp.) and  

Brine Shrimp (Artemia  sp.) as Live Feed for Saddleback Anemone Fish Larvae  

(Amphiprion polymnus Linnaeus, 1758) 
 

Pamornpan Chutpoom1*  Varin Tanasomwang1  Jeerarat Kuakaew2  Pornthip Thongbor1 
1Samutsakhon Coastal Fisheries Research and Development Center 

2Coastal Aquatic Feed Research Institute 
 

Abstract 
 

Two experiments were conducted to study suitable concentration and period of time for fish oil enrichment in 
rotifer (Brachionus  sp.) and brine shrimp (Artemia  sp.) as  live feed for saddleback anemone fish larvae (Amphiprion 
polymnus Linnaeus, 1758). Completely Randomized Design was used for the experimentation. Each experiment was 
devised into 4 treatments with 4 replications.  

In the first experiment, fish oil was used to enrich rotifer and brine shrimp at concentrations of 0, 100, 200 and 
300 milligram per liter. The average survival rate of fish larvae was 13.50±1.91, 25.50±2.89, 35.75±6.29 and 32.75±4.86 
%, the average weight of fish larvae was 0.32±0.05, 0.29±0.08, 0.26±0.05 and 0.28±0.07 gram, the average length was 
2.58±0.10, 2.43±0.31, 2.39±0.19 and 2.48±0.28 centimeter, respectively. The fish larvae fed fish oil enriched rotifer and 
brine shrimp at concentrations 200 milligram per liter had the highest average survival rate but not significantly different 
at concentrations 300 milligram per liter (P>0.05). The average survival rate of fish larvae in both treatments were 
significant higher than without and with enrichment of fish oil at concentrations 100 milligram per liter. (P<0.05). The 
fish larvae fed rotifer and brine shrimp without enrichment gained the average weight significantly greater than those 
given the live feeds enriched with 200 milligram per liter of fish oil (P<0.05). But not significant differences in the 
average weights of fish larvae fed without and at concentrations 100 and 300 milligram per liter were observed (P>0.05). 
The average length of fish from each treatment was not significantly different (P>0.05). 

In the second experiment, fish oil was used to enrich rotifer and brine shrimp of 4, 8, 12 and 16 hours. The 
average survival rate of fish larvae was 27.75±2.75, 34.00±2.45, 37.75±4.57 and 36.50±4.80 %, the average weight was 
0.28±0.07, 0.28±0.08, 0.27±0.08 and 0.26±0.06 gram, the average length was 2.42±0.29, 2.40±0.31, 2.39±0.39 and 
2.42±0.28 centimeter, respectively. The average survival rate of fish larvae fed rotifer and brine shrimp enriched with 
fish oil of  8, 12 and 16 hours were higher than those given the live feeds enriched of 4  hours (P<0.05). The average 
weight and length from each treatment was not significantly different (P>0.05). 

It this recommended to enrich rotifer and brine shrimp with fish oil as concentration of 200 milligram per liter 
for 8 hours in order to obtain the best survival rate of fish larvae. 

 
Key words : Anemone fishes larvae, Fish oil, Rotifer, Brine Shrimp 
   
* 127 Mu 8, Khok-kham Sub-district, Muang District, Samutsakhon Province 74000 Tel. 0-3442-6220  
   e-mail : scadc@ji-net.com 
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ผลของอุณหภมิูในการลําเลียงแมพันธุกุงกามกราม 

 
แสงเดือน นาคสุวรรณ๑*  ศศิวิมล ปติพรชัย๑  และ บุญรัตน ประทุมชาติ๒ 

๑ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี 
๒ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
บทคัดยอ 

 
 ทําการลําเลียงแมพันธุกุงกามกราม  ที่มีขนาดน้ําหนัก 22.72 + 1.28 กรัม มีไขแกสีดํา (heart beating stage) ดวย
กลองโฟมขนาด 17 x 23 x 12 นิ้ว ที่มีปริมาตรน้ํา 24 ลิตร บรรจุแมกุง 2.4 กิโลกรัม ภายใตอุณหภูมิของน้ํา 28.5±0.5    
องศาเซลเซียส 25.5±0.5 องศาเซลเซียส และ 21.5±0.5 องศาเซลเซียส ทําการวัดปริมาณออกซิเจน และเก็บตัวอยางน้ําทุก 3 
ช่ัวโมงรวม 12 ช่ัวโมง เพื่อตรวจสอบปริมาณแอมโมเนีย และไนไตรท จากนั้นทําการตรวจสอบอัตราการตายและคุณภาพ
ของแมกุงหลังการลําเลียง ผลการทดลอง พบวาการตายของแมกุงกามกรามที่ลําเลียงที่ชุดอุณหภูมิ 21.5±0.5 องศาเซลเซียส 
และ 25.5±0.5 องศาเซลเซียส มีคาต่ํากวาชุดอุณหภูมิ 28.5±0.5 องศาเซลเซียส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p 0.05) ปริมาณ 
แมกุงกามกรามแข็งแรงที่มีไขของการลําเลียงที่ชุดอุณหภูมิ 21.5±0.5 องศาเซลเซียส และ 25.5±0.5 องศาเซลเซียส มีคา
มากกวาการลําเลียงที่ชุดการทดลองอุณหภูมิ 28.5±0.5 องศาเซลเซียส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีคาเทากับ 
64.18±3.77 เปอรเซ็นต 56.12±0.59 เปอรเซ็นต และ 39.43±2.44 เปอรเซ็นต ตามลําดับ แมกุงกามกรามชุดลําเลียงที่
อุณหภูมิ 28.5±0.5 องศาเซลเซียส และ 25.5±0.5 องศาเซลเซียส มีการสลัดไขทิ้งมากกวาชุดอุณหภูมิ 21.5±0.5             
องศาเซลเซียส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชในการฟกและเปอรเซ็นตการฟกของกุงกามกราม  
ชุดลําเลียงที่อุณหภูมิ 28.5±0.5 องศาเซลเซียส ใชเวลานานกวาและต่ํากวาอีก 2 ชุดการทดลอง และการลําเลียงที่ชุดอุณหภูมิ 
25.5±0.5 องศาเซลเซียส ใชเวลานานกวาและต่ํากวาที่ชุดอุณหภูมิ 21.5±0.5 องศาเซลเซียส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ปริมาณแอมโมเนียพบวามีคาสูงอยางตอเนื่องทุกชุดการทดลองโดยมีคาแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) สวนปริมาณไนไตรทและการลดลงของออกซิเจนละลายน้ําของการลําเลียงที่ชุดอุณหภูมิ 28.5±0.5 องศาเซลเซียส 
มีปริมาณสูงกวาการลําเลียงที่ชุดอุณหภูมิ 25.5±0.5 องศาเซลเซียส  และ 21.5±0.5 องศาเซลเซียส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 
 
คําสําคัญ : กุงกามกราม  อุณหภูมิ  การลําเลียง 
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O4 
Effect of Temperature on Transportation of Berried Female Giant Freshwater Prawn 

(Macrobrachium rosenbergii, de Man) 
 

Sangdoune Naksuwon1*  Sasivimon Pitipornchai1  and Boonyarath Pratoomchat2 
1Chonburi Inland Fisheries Research and Development Center 

2 Department of Aquatic Science, Faculty of Science, Burapha University 

 
Abstract 

 
Berried female (Macrobrachium rosenbergii, de Man) at heart beating stage with size of 22.72+1.28 g. in body 

weight was transported in 17X23X12 inch3 styrofoam box containing 24 L. of freshwater. The total weight of 

transported shrimp per box was 2.4 kg. They were transported at three levels of temperatures (28.5±0.5°C, 25.5±0.5°C 

and 21.5±0.5°C). Three replications were operated. During transportation, water was sampled every 3 hrs for 12 hrs. 
Concentrations of dissolved oxygen, ammonia and nitrite were further analyzed. The mortality of transported shrimp and 

their quality were examined. The results indicated that the percent shrimp mortality of transportation at 21.5±0.5°C and 

25.5±0.5°C were significantly (p<0.05) lower than that of in 28.5±0.5°C. However the percent healthy shrimp with 

berried egg of 21.5±0.5°C (64.18±3.77%) and 25.5±0.5°C (56.12±0.59%) were significantly (p<0.05) than that of at 

28.5±0.5°C (39.43±2.44%). Total weight of releasing egg after transportation at 28.5±0.5°C and 25.5±0.5°C was 

significantly (p<0.05) higher than that of at 21.5±0.5°C. Hatching period and %hatch of transportation at 28.5±0.5°C 

were significantly (p<0.05) higher and lower than those of the others and transportation at 25.5±0.5°C were significantly 

(p<0.05) higher and lower than those of at  21.5±0.5°C. Concentration of ammonia of all treatments were not significant 
different (p>0.05) and continuously increased throughout the experimental period. An increasing of nitrite concentration 

and decreasing of dissolved oxygen of transportation at 28.5±0.5°C were significantly (p<0.05) higher than those of the 
others. 
 
Key words : Giant Fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man) , temperature , transportation 
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O5 
การเลี้ยงปลาโมงในกระชงัดวยอัตราปลอยตางกนั 

 
วิระวรรณ ระยัน๑*  และ  สุภาพร มหันตกิจ๒ 
๑ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสกลนคร 
๒ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี 

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาการเจริญเติบโตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของการเลี้ยงปลาโมงในกระชังในบอดินที่ศูนยวิจัย
และพัฒนาประมงน้ําจืดสกลนคร ปลอยปลาโมงความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 8.42+0.68, 8.42+0.75 และ 8.49+0.63 เซนติเมตร 
ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ย 5.96+1.61, 5.93+1.63 และ 5.98+1.40 กรัม ตามลําดับ  โดยใชอัตราปลอยแตกตางกัน 3 ระดับ คือ 
50, 100 และ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร ลงเลี้ยงในกระชังขนาด 1.5 x 1.5 x 1.8 เมตร ระดับน้ําลึก 1.5 เมตร ใหอาหาร
สําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําระดับโปรตีน 30 เปอรเซ็นต โดยใหกินจนอิ่ม วันละ 2 ครั้ง เวลา 04.00 น. และ 20.00 น. ทดลอง
เลี้ยงระหวางเดือนพฤษภาคม 2549-เดือนมีนาคม 2551 เปนเวลา 23 เดือน 
 ผลการทดลองพบวาปลาโมงที่เลี้ยงมีน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยเทากับ 1,677.50+271.31  1,415.63+254.31 และ 
1,213.94+295.15 กรัม ความยาวสุดทายเฉลี่ย 50.50+3.39  49.11+3.07 และ 46.97+3.26 เซนติเมตร ตามลําดับ น้ําหนักเพิ่ม
เฉลี่ยตอวัน 2.38+0.11  2.01+0.01 และ 1.72+0.12 กรัมตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  0.80+0.01  0.79+0.03 และ 
0.75+0.03 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ ทั้งนี้การเจริญเติบโตดานน้ําหนักและ ความยาวของชุดการทดลองที่เลี้ยงดวยอัตรา
ปลอย 50 และ 100 ตัวตอลูกบาศกเมตร ไมแตกตางกันทางสถิติ แตมีความแตกตางจากชุดการทดลองที่เลี้ยงดวย          
อัตราปลอย 200 ตัวตอลูกบาศกเมตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอัตรารอดเทากับ 95.33+0.67  94.67+4.16 และ 
93.39+5.26 เปอรเซ็นต ซึ่งพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ อัตราแลกเนื้อเทากับ 2.50+0.04  2.90+0.22 และ 2.29+0.09 
ตามลําดับ ทั้งนี้ พบวาอัตราแลกเนื้อที่อัตราปลอย 100 ตัวตอลูกบาศกเมตร มีคาแตกตางจากปลาที่เลี้ยงที่อัตราปลอย 50 
และ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จุดคุมทุนของราคาขายปลาโมงที่เลี้ยงดวยอัตราปลอย 50, 100 และ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร มีคาเทากับ 68.92  
73.12 และ 57.19 บาทตอกิโลกรัม รายไดทั้งหมดเทากับ 19,190.40  32,163.00 และ 54,416.80 บาทตอกระชัง รายไดสุทธิ
เทากับ 4,327.91  4,435.56 และ 17,182.13 บาท กําไรสุทธิเทากับ 2,658.29  2,765.94 และ 15,512.52 บาท และ
ผลตอบแทนตอการลงทุนเทากับ 26.18  9.41 และ 39.87 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จากการวิเคราะหตนทุนการผลิต พบวา 
อัตราปลอยที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาโมงในกระชังคือ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร เพราะใหกําไรสุทธิและรายไดสุทธิ
สูงสุด  

คําสําคัญ : ปลาโมง เลี้ยงในกระชัง อัตราปลอย ตนทุนการผลิต 
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O5 
Cage Culture of Pangasius bocourti Sauvage, 1880 at Different Stocking Densities  

  
Wirawan Rayan1*  and  Supaporn Mahankij2 

1Sakon Nakhon Inland Fisheries Research and Development Center 
2Petchaburi Inland Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

 

 Cage culture of Pangasius bocourti Sauvage, 1880 at different stocking densities was conducted in earthen 
pond at Sakon Nakhon Inland Fisheries Research and Development Center. The fingerlings were stocked at densities of 
50, 100 and 200 fish/m3. Fish had the initial lengths of 8.42+0.68, 8.42+0.75 and 8.49+0.63 cm and the initial body 
weights of 5.96+1.61, 5.93+1.63 and 5.98+1.40 g, respectively. Fish were stocked in 1.5 x 1.5 x 1.8 meter floating cages 
and were fed with 30% protein commercial floating pellet at apparent satiation twice a day at 04.00 a.m. and 08.00 p.m. 
during May 2006 to March 2008 for 23 months.  

The results showed that fish had average body weights of 1,677.50+271.31, 1,415.63+254.31 and 
1,213.94+295.15 g and the body lengths of 50.50+3.39, 49.11+3.07 and 46.97+3.26 cm, respectively. The daily weight 
gains were 2.38+0.11, 2.01+0.01 and 1.72+0.12 g/day, respectively. The specific growth rates were 0.80+0.01, 
0.79+0.03 and 0.75+0.03 %/day, respectively. Fish stocked at 50 and 100 fish/m3 had no significant differences in final 
weights and lengths but they were significant differences with fish stocked at 200 fish/m3 at 95% confidential level. The 
survival rates were 95.33+0.67, 94.67+4.16 and 93.39+5.26 %, respectively, with no significant differences among the 
treatments at 95% confidential level. The feed conversion ratios (FCR) were 2.50+0.04, 2.90+0.22 and 2.29+0.09, 
respectively. It showed that FCR of fish stocked at 100 fish/m3 was significantly different from those of fish stocked at 
50 and 200 fish/m3. 

Economic analysis showed that fish stocked at 50, 100 and 200 fish/m3 had 68.92, 73.12 and 57.19 baht of break 
even prices, 19,190.40, 32,163.00 and 54,416.80 baht of net incomes, 2,658.29,  2,765.94 and 15,512.52 baht of net profits, 
26.18, 9.41and 39.87 % cost of all returns, respectively. Congsidering net income and net profit, the optimum stocking 
density on cage culture of bocourti catfish was 200 fish/m3. 
 
Key words : Pangasius bocourti, cage culture, stocking densities, production cost 
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การตรวจเชื้อ Mycobacterium ในปลากัดโดยการใชวิธีวิเคราะหดีเอ็นเอจากของเสียท่ีขับถาย 
 

นันทริกา ชันซื่อ๑*  อมรรัตน เสริมวัฒนากุล๒  และ  กฤติมา เอนกธนกุล๑ 
๑ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

บทคัดยอ 
 

 การเกิดโรค Mycobacterium ในปลากัดไทย (Betta splendens) กอใหเกิดการสูญเสียปลาเปนจํานวนมาก ดังนั้น
จึงมีความจําเปนและเปนสิ่งสําคัญเปนอยางมาก และเปนผลเสียตอการสงไปขายตางประเทศ ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่
จะตองทําใหปลากัดที่สงออกจากประเทศไทยปราศจากโรคจากการติดเชื้อ Mycobacterium ในปจจุบันการตรวจสอบการ
ติดเชื้อดังกลาวในปลากัดจะทําการตรวจโดยใชการยอมสีเนื้อเยื่อจากอวัยวะตางๆ ที่เก็บมาจากตัวปลาแลวนํามาตรวจดวย
กลองจุลทรรศน  รวมกับการเลี้ยงเช้ือที่กอใหเกิดโรคในอาหารเลี้ยงเช้ือที่ เหมาะสม  โดยทั่วไปสามารถพบเชื้อ 
Mycobacteria ไดในของเสียที่ขับถายของปลาที่ปวยอยูเสมอ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงไดมีการพัฒนาวิธีการตรวจโรค 
Mycobacterium โดยใชวิธีการวิเคราะหดีเอ็นเอจากของเสียที่ขับถายของปลาโดยตรงเพื่อความสะดวกและลดการสูญเสีย
ปลาที่จะตองนํามาตรวจโรค แตอยางไรก็ตามแมการตรวจโรค Mycobacterium โดยวิธีนี้ยังใหผลการตรวจไดไมเปนที่นา
พอใจนัก แตการศึกษานี้ไดคนพบวิธีการตรวจโรคแบบใหมสําหรับใชในการตรวจสอบเชื้อ Mycobacterium ที่มีอยูในของ
เสียที่ขับถายของปลา โดยการนําวิธีการวิเคราะหดีเอ็นเอมาใชรวมกับการเลี้ยงเช้ือที่ทําใหเกิดโรคในอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่ง
พบวาผลจากการตรวจโรคดวยวิธีนี้ใหผลการตรวจที่เที่ยงตรงและแมนยําซึ่งสามารถนําไปใชใหเปนประโยชนไดตอไป 
โดยทําใหตนทุนและเวลาที่ใชในการตรวจสอบและยืนยันผลลดลง 
 
คําสําคัญ: ปลากัด  โรค Mycobacterium  สิ่งขับถาย  ดีเอ็นเอ 
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Detection of Mycobacterium in Betta splendens Excreta by DNA Analysis 
 

Nantarika Chansue1*  Amonrat Sermwatanakul2  and  Krittima Anekthanakul1 
1 Veterinary Medical Aquatic Research Center, Department of Medicine, Chulalongkorn University 

2 Department of Fisheries 
 

Abstract 
 

 Mycobacterium infection in Siamese fighting fish (Betta splendens) accounts for losses of a significant number 
of these fish. It is thus required that exported Siamese fighting fish in Thailand be free of mycobacterial infection.  
Diagnosis of mycobacterial infection is usually done by microscopical examination of fish organ tissue by acid-fast 
staining and subsequent cultures. Mycobacteria is present in excretion of infected fish. However, examination of fecal 
material by DNA analysis yielded negative results. We present a novel and successful method for detecting 
mycobacteria in fish excreta utilising DNA analysis of mycobacteria cultured from fish excreta. This method can be 
done with lower cost in less time needed for diagnosis and confirmation.  
 
Key words: Betta splendens, mycobacterium, excreta, DNA 
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Introduction 
 

 Mycobacterium in fish is a rod shaped aerobe bacterium 0.3–0.7 μm wide and 1-4 μm long. Many strains are 
stated to attain lengths of up to 12 μm and more (Courtenay and Stauffer, 1990). They are gram positive, non spore 
forming, non motile and acid fast (Helguera-Repetto et al., 2004). They are relatively fastidious, growing on only a few 
special media, and they grow slowly even on those media that support growth. They display optimum growth in the 
temperature range of 18 25 °C (Schaperclaus et al., 1991). The bacteria are non pigmented unless grown on thickened 
egg medium and in light, when they may produce yellow colonies (Post, 1987). Mycobacterium spp. is widely 
distributed in fresh and marine water. Infectious diseases caused by bacteria of the genus mycobacterium occur often in 
fish in aquarium settings, especially in tropical fish (Egusa, 1992). 
 In Thailand, losses due to disease are a major problem in the Siamese fighting fish (Betta splendens) industry.  
About 20% of total exported Siamese fighting fish from Asia was infected with Mycobacterium spp., mostly M.  
fortuitum and M.  marinum (Clark and Shepard, 1963; Cosma et al., 2003). Some countries require certification stating 
that imported fish are free of mycobacterium. At present, microscopic examination for acid fast bacilli is the standard 
rapid diagnostic method in use. This technique is simple but lacks sensitivity, and may require bacteriological cultures to 
confirm diagnosis. Mycobacterium is normally isolated and specified from the visceral organs (liver, spleen, and kidney) 
by streaking the samples on nutrient agar plates. This process, however, is difficult and time consuming. The 
advancement of modern molecular biology diagnostic tests represents an alternative to traditional methods. Presently, 
the direct nucleic acid based detection method is the most rapid, specific and sensitive technique for detecting 
Mycobacterium spp. in clinical specimens (Bader et al., 1998; Baek, 1996; Lansdel et al., 1993; Teska, 1997). We used 
Polymerase Chain Reaction (PCR) assays for the detection of Mycobacterium spp. DNA in sample excreta.  
Mycobacterium are closely related, as was revealed by 16s rRNA sequencing (Rogall et al., 1990) and DNA-DNA 
hybridization (Tønjum et al., 1998). Mycobacterium spp.  DNA isolated from Mycobacterium spp. colony is amplified 
by PCR (Georgiadis et al., 1998). However, in many situations, the usefulness of PCR has been hampered by lack of 
fresh material (Mohney et al., 1998) and low cost, fast diagnostic and high accuracy.  
 

Materials and methods 
 

1. Sample preparation 
 We isolated Mycobacterium spp. in excreta of 30 Siamese fighting fish from farms located in Nakornpathom, 
Thailand. The fish displayed clinical signs of mycobacterial infection, i.e. ascites, emaciation, exophthalmia, lordosis, 
pigment changes, haemorrhages, dermal ulceration and loss of scales. The excreta were decontaminated by soaking in 
5% oxalic acid and 3% sodium citrate for 30 min, respectively. Then it was cultured on Ogawa's medium and incubated 
at 37°C. Siamese fighting fish were dissected (0.5 cm thick) and decontaminated for histopathological examination 
(Hematoxilin-Eosin and acid fast staining). Both mycobacterium from colonies and excreta were identified by 
conventional methods (Forbes et al., 1998). 
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2. DNA extraction 
 Positive controls (Mycobacterium strain "VMARC 8038") were used for control of PCR template preparation.  
DNA was extracted by proteinase K treatment method. 1 ml of sample in Eppendorf tubes (1.5 ml) was centrifuged at 
10,000 rpm for 5 minutes. The pellets were washed with 500 μl of 0.02 M of Tris (pH 8,3) and TTE buffer (1% Triton 
x100, 20 nM Tris pH 8.3, 1 mM EDTA). 10 μl of digestion buffer (5% of Tween20, 10 mg/ml of proteinase K in 0.2 M 
Tris pH 8.3) was added at a final concentration of 90 μl, then incubated overnight at 60 °C and boiled in a water bath for 
15 min. The extract was purified by phenol chloroform extraction and precipitated in ethanol. The phenol / chloroform / 
isoamyl alcohol (25:24:1) was added to the extracted sample at a ratio 1:1 (v:v) and centrifuged at 14,000 rpm for 15 
sec. The upper aqueous layer was carefully collected. 100 μl of TE (10 nM Tris pH 8.0, 1 nM EDTA pH 8.0) was added 
to the lower layer and centrifuged at 14,000 rpm for 15 sec. The upper layer aqueous phase was transferred to the 
previously collected material. Then Chloroform/isoamyl alcohol (24:1) was added in the previous aqueous at ratio 1:1 
(v:v) and centrifuged at 14,000 rpm for 15 sec. The upper aqueous layer was collected and absolute ethanol (5 μl of 3 M 
Sodium acetate pH 5,2 and 1-2 μl of glycogen (20 mg/ml) (Boehringer®) may be added to the upper aqueous layer 
before adding absolute ethanol) was added at a ratio of 1:2 (v:v). This was incubated at 70°C for 30 min or -20°C 
overnight and centrifuged at 12,000 rpm for 20 min. The supernatant was discarded and the pellet was washed in 70% 
ethanol. Then the pellets were dried (air drying) before they were redissolved in 50 μl of TE buffer. 
 Dissected tissue was used for PCR template preparation by Boom's method. This tissue was centrifuged at 
12,000 rpm for 5 min and the supernatant was removed. The pellets were washed with 1.5 ml of 0.02 M Tris pH 8.3, 20 
μl of diatom suspension and 900 μl of lysis buffer. Then the suspension was vortexed and centrifuged at 10,000 rpm for 
15 sec. The upper aqueous layer was removed and the pellet was washed with washing buffer (70% ethanol and 
acetone). Then the pellet tube was placed into a water bath. 50 μl of elution buffer was added to the pellet and incubated 
at 50°C for 20 min. Then it was centrifuged at 10,000 rpm for 2 min. The upper aqueous layer was collected for PCR. 
 PCR template of Mycobacterium spp. from sample excreta was prepared by an in house enrichment method. 
100 μl of sample excreta was added to 2 ml of Tryptic soy broth and incubated at 37°C for 4 hours. During this time, it 
was shaken on a shaker. Then, 1.8 ml of suspension was added into a sterile tube and centrifuged at 14,000 rpm for 5 
min. The sample was mixed with 150 μl of Triton X-100™ (Sigma Chemical Co., USA) lysis buffer [100 mM NaCl, 10 
mM Tris HCl (pH 8.3), 1 mM EDTA (pH 9), 1% Triton X 100] and boiled for 10 min. Then the mixture was centrifuged 
at 16,000 rpm for 1 min. The 50 μl upper aqueous layer was collected for PCR. The isolated mycobacteria profiles were 
compared with human mycobacteria from Chulalongkorn hospital, Thailand, to ascertain similarities between fish and 
human pathogen. 
 
3. Polymerase Chain Reaction 
 The primers for Mycobacterium detection were F: 5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’ and R: 5’-
TGCACACAGGCCACAAGGGA-3’. The PCR reaction contained 5 μl DNA and 45 μl of 10X buffer with 25 mM 
MgCl2, 200 μM of each dNTP, 100 pmol of each primer and 1U Taq polymerase. The cycling conditions were: 36 
cycles of 1 min at 93°C, 2 min at 60°C and 6 min at 72°C. 
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4. Electrophoresis 
 The PCR products were analyzed by polyacrylamide gel electrophoresis. The product was mixed with 2 μl of 
loading buffer (0.25% bromphenol blue, 0.25% xylene cyanol FF and 50% glycerol) and electrophoresed on a 10% 
(w:v) polyacrylamide gel (6 cm x 9.5 cm x 0.75 cm) in Tris boric acid EDTA buffer (133 mM Tris; 44 mM borate; 2.5 
mM EDTA) at 150 V for 1 h. The DNA bands were visualized by ethidium bromide stain, and then photographed under 
UV light transillumination (Polaroid 667 film; 302 nm.) 
 

Results and discussion 
 

 Histopathology results showed 8 Siamese fighting fish samples being positive for Mycobacteria (Fig. 1, 2, 3). 
9 fish tissue samples were found to be positive in bacterial cultures, and 17 excreta samples were positive for PCR. All 
30 samples were positive when PCR was performed on material from Ogawa’s medium cultures (Fig. 4). 
 

 
Fig. 1  Granuloma (arrow) in the hepatic tissue of positive samples (HE x1000). 
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Fig. 2  Granuloma (arrow) in the intestinal epithelium of positive samples (HE x400). 

 

 
Fig. 3  Mycobacterium spp.  (arrow) in granuloma (positive) (Acid fast x1000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 Distribution of positive histopathology, bacterial culture in Ogawa’s medium and PCR results . 

8
9

17

30

0

5

10

15

20

25

30

Histology
(Fish)

Bacterial
Culture (Fish)

PCR
(Excreta)

Bacterial
Culture &

PCR
(Excreta)



          การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2552   

 28 

O6 

 The electrophoresis result of DNA extracted from isolated colonies was positive (Fig. 5). Negative DNA 
results were also obtained for extraction from sample excreta (Fig. 6). This is due to fecal samples being contaminated 
by PCR-inhibitory substances (Mori et al., 1999). Gel filtration resins may be used for decontamination of PCR products 
(Miller, 2001). 
 However, excreta of infected Siamese fighting fish enable Mycobacterium spp. isolation. Ross and Johnson 
(1962) reported they could isolate Mycobacterium spp. from feces of salmon. Also, Fredricks and Relman (1999) found 
that feces positive for Mycobacterium spp. could infect healthy Siamese fighting fish. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5  DNA was extracted from isolated colonies derived from sample excreta in 1% agarose stained with ethidium 
bromide : Lanes 1, 2 and 3 contain marker DNA, positive and negative control respectively. The DNA samples were 
extracted with Boom's method (lane 4), Proteinase K treatment method (lane 5) and in house enrichment method (lane 
6). 
  

Marker               +V                    -V                Boom’s            Pro’k             in-house 
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Fig. 6  DNA extracted from sample excreta in 1% agarose stained with ethidium bromide. Lanes 1, 2 and 3 contain 
marker DNA, positive and negative control respectively. The DNA samples were extracted with Boom's method (lane 
4), Proteinase K treatment method (lane 5), in house enrichment method (lane 6) and spike DNA (lane 7). 
 
 Although the DNA extraction from Siamese fighting fish excreta was initially not possible, Mycobacterium 
spp. isolation from excreta of Siamese fighting fish is feasible when applying the method developed by us. We 
decontaminated and subsequently cultured fecal material and examined the resulting cultures by DNA analysis. This 
method can be used for Mycobacterium spp. detection in exported fish without injury and damage to the fish.  
Essentially, it is no longer necessary to destroy fish in order to examine specimens for the presence of Mycobacterium 
spp. Furthermore, it could be shown that the sensitivity of this method is by far superior to histology and bacterial 
cultures of fish tissue. Whereas positive samples were detected by histology in 8 cases (27%) and by culture of fish 
tissue in 9 cases (30%), the combination of culture from fecal material and subsequent PCR allowed the detection of 
Mycobacterium spp. in 30 cases (100%). 

The DNA profiles of isolated fish mycobacteria was similar to human mycobacteria. This confirmed the 
infectivity of this bacteria as a zoonosis. Therefore, care must be taken when handling suspected  fish for the possibility 
of infection. 
 Further research should be conducted as to overcome the problems presently posed by the PCR inhibition 
when examining excreta without culturing, which was positive in 17 cases (57%). 
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การศึกษาคาทางโลหิตวิทยาและชีวเคมีในโลหิตของปลามา (Boesmania microlepis) 
ท่ีเล้ียงแบบระบบเปดในแมน้ําเปรียบเทียบกับการเลี้ยงแบบระบบปดในถังซีเมนต 

 
นันทริกา ชันซื่อ๑*  สมหวัง พิมลบุตร๒  อมรรัตน เสริมวัฒนากุล๒  และ กฤติมา เอนกธนกุล๑ 

๑ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๒ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
บทคัดยอ 

 
การเปรียบเทียบคาโลหิตวิทยา และชีวเคมีในเลือดปลามาที่เลี้ยงแบบระบบเปดในแมน้ํากับการเลี้ยงแบบ 

ระบบปดในถังซีเมนต แบบการทดลองละ 50 ตัวพบวาปลามาที่เลี้ยงในแมน้ํามีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยสูงกวาปลามา 
ที่เลี้ยงในถังซีเมนตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) คาทางโลหิตวิทยาพบวาเม็ดเลือดอัดแนน และจํานวนเม็ดเลือดขาว- 
รวมของปลามาที่เลี้ยงในแมน้ํามีคาต่ํากวา และสูงกวาปลามาที่เลี้ยงในถังซีเมนตตามลําดับ โดยปลาที่เลี้ยงในแมน้ํามี 
เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซตและเบโซฟวสูงกวาและอิโอสิโนฟวตํ่ากวาปลาที่เลี้ยงในบอซีเมนตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05)สวนคาชีวเคมีในโลหิตพบวาคาเอนไซม Alanine aminotransferase (ALT) ในปลามาที่เลี้ยงในแมน้ําสูงกวา 
ปลามาที่เลี้ยงในถังซีเมนตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาปลามาที่เลี้ยงในแมน้ํามีความเครียดนอย
กวา และมีอัตราการเติบโตที่ดีกวา แตอยางไรก็ตาม คาสมรรถะของเอนไซมตับของปลามาที่เลี้ยงในแมน้ําบงช้ีความ 
เปนไปไดของพยาธิสภาพที่ตับ ซึ่งอาจเกิดจากมลพิษที่มีอยูในแหลงน้ําตามธรรมชาติ ซึ่งควร ทําการศึกษาตอไปในอนาคต  
 
คําสําคัญ : ปลามา โลหิตวิทยา ชีวเคมีในโลหิต ระบบปด ระบบเปด 
   
* ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร ๐ ๒๒๑๘ ๙๕๑๐ 
   e-mail: cnantari@gmail.com
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Hematology and Blood Chemistry in Soldier Croakers (Boesmania microlepis ) Raised in an Open 
System-environment Stream Compared to a Closed System Cement Tank 

 
Nantarika Chansue1* Somwang Pimolbuds2  Amonrat Sermwatanakul3 and Kittima Anekthanakul 

1 Veterinary Medical Aquatic Research Center, Department of Medicine, Chulalongkorn University 
2 Department of Fisheries 

 
Abstract 

 
The hematology and blood chemistry parameters were compared in soldier croakers. A total of 50 fish each 

were allocated to either in an open-environment stream or a closed system cement tank. The experiment was conducted 
in Suphanburi Province, Thailand. The data revealed that the fish raised in a stream had a significantly higher average 
mass (P<0.05) compared with those raised in the cement tank. The hematocrit values and total white blood cell of fish 
raised in a stream were significantly lower and higher than those raised in the cement tank, respectively (P<0.05). 
Lymphocytes and basophiles count of fish raised in a stream were significantly higher and eosinophiles were 
significantly lower than those raised in the cement tank (P<0.05). The blood concentration of the enzyme alanine 
aminotransferase (ALT) was significantly higher in fish raised in the stream than those raised in the cement tank. It was 
observed that stream-raised croakers has lower hematological stress indicators and greater growth. However, elevated 
enzyme levels might be indicative of toxins and heavy metals that might be harmful to consumers. Therefore, the future 
study on water pollution and contaminants is recommended. 

 
Key words: Soldier croakers (Boesmania microlepis), Hematology, Blood chemistry, Open system, Closed system,  
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Introduction 
 

Soldier croakers (Boesmania microlepis) are fish native to Thailand and are able to live in both freshwater and 
brackish water. They have a long body, an almost flat side, and a dorsal find that runs the length of the body up to the 
base of the caudal fin (Department of Fisheries, 1997). They have a large swim bladder and are thus able to produce 
sound, hence the name croaker. When they are returned to water, they often die because of the sudden pressure changes 
in the bladder (Supamataya et al., 1987). Currently, soldier croakers are important to the Thai economy, mainly because 
they are served as a premium food fish, and thus fish farmers are motivated to culture soldier croakers as a source of 
income. 

Nowadays, raising solider croakers in a stream is popular in Thailand, since this method is cheaper and more 
convenient due to not having to maintain water quality when compared to a closed system cement tank. Raising fish in a 
stream makes them more prone to diseases that can be contracted from the natural environment (Department of 
Fisheries, 1993). Hematology and blood chemistry indicate physiological disturbances that result from growing and 
stress in fish (Hélène and Gérard, 1996). Changes in physiology can be induced by the increase of cortisol and 
catecholamine blood levels, two chemicals produced when fish are stressed or are raised in an inappropriate 
environment (Mazeaud and Donaldson, 1977). These changes occur in cellular metabolic rate (Carragher and Ress, 
1994), hematological parameters (Defhloff et al., 1999) and the immune system (Angelidis,et al. 1987), and they may be 
induced by a toxic environment (Wedemeyer and Yasutake, 1977). Each fish species reacts differently to stress by 
adjusting its homeostasis (Wedemeyer et al., 1990). 

This experiment investigates changes in physiology, particularly hematology and blood chemistry, of soldier 
croakers in two different environments an open-system stream and a closed-system cement tank. The objectives of this 
study were to compare the advantages and disadvantages between both systems by using biological parameter index 
 

Materials and Methods 
 

1.  Specimens 
The specimens originate from a fish farm in Suphanburi Province, Thailand. They were all seven months old, 

and 50 fish were randomly selected from each source open-system stream with a 20 ton capacity installed nets of 
dimensions 4x2x2.5 m3 and 20 ton closed-system cement tank (dimensions 5x2.5x1.6m3). All fish were fed with pellet 
feed from identical sources at about 3% fish weight/day. They were healthy with no history of disease. 

Fish were caught from the stream or the cement tank and then anesthetized by releasing them into a 5-liter 
tank. Clove oil was added drop wise until the fish ceased moving (Gary, 2000). The fish was then weighed and the 
length measured from the snout to the peduncle of the caudal fin.  The fish was then laid on its side and a needle with 
heparin-coated syringe was used to draw 0.5 milliliter of blood from the caudal vein by inserting the needle under the 
scales near the lateral line. The blood was transferred to a microfuge tube and then stored at 0 to 4° C  
2.  Water quality measurement 

The highest and lowest water temperatures of each day were recorded. 500 milliliters of water from the stream 
and the tank were taken for chemical analysis, which included ammonium, nitrite, alkalinity, hardness and pH.  The tests 
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for each sample were conducted duplicate. 
3.  Hematology 

• Percent Hematocrit (Hct) 
A capillary tube with anti-coagulant was used to draw blood to a level of about two-thirds of the tube. Plasticine 

was used to seal one end of the tube. The tube was then centrifuged in a hematocrit centrifuge at 6,000 rpm for 15 
minutes. The hematocrit value was determined using a microhematocrit reader. 

• Hemoglobin count (Hb) 
30 μl of blood was added to a hemoglobin count kit and analyzed in a Reflovet® Plus Machine. 

• Red blood cell and white blood cell count 
The blood was diluted and stained with Yokoyama Stain at a ratio of 1:200. The red and white blood cell count was 

performed by hematocytometer and the results were evaluated to determine the number of cells per milliliter of blood. 

• White blood cell differential count 
A thin blood smear was prepared by dropping one drop of blood on a glass slide and then smearing it with a slide 

cover into a tongue shape. The slide was allowed to air dry and fixed with absolute methanol for five seconds. The slides 
were later stained with Modified Wright’s Giemsa stain for ten minutes. Each type of white blood cell was counted by 
using a compound microscope (Stoskopf, 1993). Lymphocytes, neutrophils, basophils, eosinophils, monocytes and 
thrombocytes were counted to 200 and the results were converted into percentages. 
4.  Biochemistry analysis 

Blood plasma was separated from the blood sample. This was done within 4 hours of blood collection. 30 μl of 
blood was added to a kit to analyze for blood urea nitrogen (BUN), creatinine (Cr), alanine amino-Transferase (ALT) 
and aspartate aminotransferase (AST). The kit was analysed in a Reflovet® Plus and the results recorded. 
5.  Statistical analysis 

All data recorded were analyzed by computer using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  The 
independent sample T test was run to compare the averages of the two groups. 
 

Results 
 

The average weight of 50 stream-raised soldier croakers was 333.60±65.62 grams and the length was 
33.90±2.70 centimeters, while the average weight of 50 cement tank soldier croakers was 177.70±28.25 grams with a 
length of 26.71±1.98 centimeters. These two dimensions in stream-raised soldier croakers were significantly higher 
(P<0.05) than those of the tank-raised specimens. 

The temperature of the streamwater ranged from 25 to 27° C. On average, ammonium level in the water was 
0.202, nitrite was zero, alkalinity was 106, hardness was 308 and the pH was 8. Not different with the cement tank, 
temperature was ranged from 26 to 27° C. On average, ammonium level in the tank water was 0.228, nitrite was zero, 
alkalinity was 104, hardness was 340 and pH was 7.5 

The results of the hematology and blood chemistry analysis of the soldier croakers revealed the following: 
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 Percent Hematocrit (Hct) 
The soldier croakers that were raised in a stream had a hematocrit of 27.12±3.96%, which was significantly lower 

(P<0.05) than that of ones raised in a cement tank, in which the hematocrit was 37.72±8.07% (Table 1). 
 Hemoglobin 

The hemoglobin of both groups of fish was lower than 5 grams/deciliter and therefore could not be quantified by 
the test kit. 

 Red blood cell (RBC) and white blood cell (WBC) count  
The number of red blood cells in both groups of fish did not differ significantly (P>0.05). The RBC count in soldier 

croakers in the stream was 3.1±0.16 X 106 cells/mm3 and 3.0±0.11 X 106 cells/mm3 for those in the cement tank. 
However, white blood cell counts of the soldier croakers in the stream (4.15±0.14 X 104 cells/mm3) were significantly 
higher (P<0.05) than those of the croakers in the cement tank (2.4±0.21 X 104 cells/mm3) 
 

Table 1 Percent hematocrit, hemoglobin, red blood cells and white blood cells 

S.D. indicates a significant difference (P<0.05),  
N.D. indicates no significant difference (P>0.05). 
** indicates a value too low to be analyzed statistically. 
 

 White blood cell differential count 
The five basic types of white blood cells were counted in soldier croakers lymphocytes, neutrophils, basophils, 

eosinophils and monocytes. Thrombocytes were also counted (Table 2). It was observed that the soldier croakers raised 
in a stream had a higher percentage of lymphocytes, basophils and thrombocytes than those raised in a cement tank 
(P<0.05), while the number of eosinophils was significantly lower in stream-raised croakers (P<0.05). 
 

Table 2 White blood cells differential count per 100 white blood cells 

% Differential count 
System 

Thrombocyte Lymphocyte Monocyte Neutrophil Eosinophil Basophil 

Stream (n=50) 7.38+4.33 55.32+11.27 3.34+3.00 2.72+2.14 1.04+1.29 30.20+11.50 

22.74+12.57 43.90+19.56 4.58+4.58 3.18+2.77 2.18+2.54 23.42+15.55 
Cement Tank (n=50) 

S.D. S.D. N.S. N.S. S.D. S.D. 

S.D. indicates a significant difference (P<0.05).  N.D. indicates no significant difference (P>0.05). 

System 
Value 

Stream (n=50) Cement Tank (n=50) 
P=0.05 

Hct (%) 27.12+3.96 37.72+8.07 S.D. 
Hb (g/dl) <5 <5 ** 

RBC (×106/mm3) 3.1±0.16 3.0 +0.11 N.D 

WBC (×104/mm3) 4.15±0.14 2.4 + 0.21 S.D 
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 Blood chemistry 
The average BUN and creatinine in stream-raised soldier croakers were <20 and 1.20±0.40 mg/dl and in cement 

tank-raised croakers it were <20 and 1.13±0.28 mg/dl, respectively. The aspartate aminotransferase (AST) of soldier 
croakers in a stream was 87.49±81.08 U/I and for those in cement tanks it was 96.77±53.53 U/I. These two parameters 
showed no significant difference (P>0.05). However, the alanine aminotransferase (ALT) of stream-raised soldier 
croakers was 24.73±17.38 U/I while cement tank soldier croakers presented with 17.10±13.34 U/I. This revealed a 
significant difference (P<0.05) (Table 3). The blood urea nitrogen was not determinable with the test kit. 
 

Table 3 Blood chemistry comparisons of fish in the two systems 

S.D. indicates a significant difference (P<0.05).  
N.D. indicates no significant difference (P>0.05). 
** indicates a value too low to be analyzed statistically. 

 

Conclusion and Discussion 
 

A comparison of hematology and blood chemistry of the soldier croakers raised in two different systems 
(stream and cement tank) showed that there was no significant difference (P>0.05) in the red blood cell counts. RBC 
counts were similar to those observed in other fish species, such as 2.05-4.81 x 106 cells/mm3 for seabass (Supamataya et 
al., 1987), 2.50-4.8 x 106 cells/mm3 in skipjack and 2.65-4.36 x 106 cells/mm3 in albacore (Alexander et al., 1980). The 
hematocrit of stream-raised croakers (27.12±3.96%) was significantly lower than that of cement-tank croakers 
(37.72±8.07%). Hematocrit usually varies with season as well as species of fish (Feldman et al., 2000). Goldfish, for 
example has a hematocrit of 22.30±1.04% (Watson et al., 1963), Mekong Giant Catfish has a hematocrit of 30±4.9% 
(Termdechapongse, 1994) and Siamese Tigerfish has a hematocrit of 24.4±5.6% (Shinwaraporn, et al., 2003). There was 
no significant difference in the total RBC between both systems but the hematocrit values were significantly different. 
The higher hematocrit values were from the cement tank groups which may due to the increased stress or hypoxia and 
may also be indicated by swollen red blood cells (Scott and Roger, 1981). 

Leukocytes play a major role in the immune system (Ellis, 1977). Lymphocytes and monocytes constitute the 
majority of leukocytes in fish, while basophils are found in small numbers and only in some fish species (Lagler et al., 
1962). Leukocytopenia (decrease in white blood cells) is often associated with responses to stress, both internally and 
environmentally, which induces the release of corticosteroids into the blood stream. This makes the fish prone to 
infection (Heath, 1995). Moreover, the number of white blood cells varies with the seasons (Collazos et al., 1995). This 

System 
Value 

Stream (n=50) Cement Tank (n=50) 
P=0.05 

BUN (mg/dl) <20 <20 ** 
Creatinine (mg/dl) 1.20+0.40 1.13+0.28 N.S. 

AST (U/I) 96.77+53.53 87.49+81.08 N.S. 
ALT (U/I) 24.73+17.38 17.10+13.34 S.D. 
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study showed that stream-raised croakers have significantly higher levels of white blood cells (4.15±0.14 x 104/mm3) 
than cement tank soldier croakers (2.4±0.21 x 104/mm3) (P<0.05). However, there was no significant difference in the 
number of neutrophils. Neutrophil increases usually indicate an inflammatory process resulting from an infection 
(Clifton-Hardley and Richards, 1987). It is probable that raising the croakers in a cement tank induces more stress than 
raising them in a stream. This will lead to a lower number of white blood cells and will result in a weakened immune 
system, making fish more prone to infection. 

Blood chemistry indicates that stream-raised croakers have significantly higher alanine aminotransferase 
(ALT) blood levels than the cement tank-raised croakers. ALT is found in the liver tissue. Elevated levels signify 
abnormalities in liver function. In most fish species, an increase in alanine aminotransferase (ALT) and aspartate 
aminotransferase (AST) suggests severe hepatocellular disease (Thrall et al., 2004). In the study at hand, the AST and 
ALT enzyme levels of the soldier croakers in the cement tank were similar to those observed by Leamaster et al. (1990) 
in Tilapia, who found 80±55 U/I for AST and 16.2±7.3 U/I for ALT. Croakers in the stream had higher AST and ALT 
values than reported by Leamaster, which possibly indicates hepatic damage due to residual toxins, such as arsenic, 
cadmium, copper and insecticides found in the natural stream water environment (Hinton et al., 1992). These might go 
into solution or be adsorbed to soil precipitants, especially near estuaries with swift water water circulation (Papawasit, 
1993). Another reason for elevated AST and ALT can be seen in errors in blood sampling, in which the red blood cells 
may lyse (Sodikoff, 1995). 

It was also observed that stream-raised croakers grew faster, as seen by the higher mass, greater length and less 
signs of stress, as was determined by hematology. However, streams are exposed to the natural environment, which 
harbors viruses and bacteria (Aeromonas hydrophila, Vibrio), protozoa, fungi, and parasites that can cause diseases and 
death in more than 70 percent of affected fish (Ruangpan, 1984). All these factors contribute to hematological and 
chemical parameters of stream-raised croakers to be different from those of cement tank-raised croakers. The elevated 
enzyme levels might be indicative of toxins and heavy metals that might be harmful to consumers. Therefore, the future 
study on water pollution and contaminants is recommended 
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ความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําอิสระกับความชื้นในผลติภัณฑปลาแหง 

 
ศิริเนตร ขุนทอง*  และ อรวรรณ หลายประดิษฐ 

ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา สมุทรสาคร 
 

บทคัดยอ  
 

 ทดสอบปริมาณความชื้นและปริมาณน้ําอิสระในผลิตภัณฑปลาแหง 5 ชนิด เพื่อหาความสัมพันธของปจจัย      
ดังกลาว พบวา ปลากะตักแหง (Stolepholus spp.) มีปริมาณความชื้นและปริมาณน้ําอิสระอยูในชวง 2.78-5.36% และ 
0.244-0.494  ปลาปากคมจุดแหง (S. undosquamis) 5.68-9.49% และ 0.350-0.540 ปลาดุกแหง (Clarias spp.) 4.81-13.26% 
และ 0.392-0.769 ปลากดแหง (Mystus gulio) 5.70-10.64% และ 0.487-0.710 และปลาขางเหลืองแหง (Selaroides 
leptolepis) 15.49-26.43% และ 0.640-0.710 ตามลําดับ โดยปริมาณความชื้นกับปริมาณน้ําอิสระของผลิตภัณฑแตละชนิดมี
ความสัมพันธกันมาก (r > 0.9) และมีแนวโนมเปนแบบลอกาลิทึม สามารถใชคาความชื้นในการประมาณคาปริมาณน้ํา-
อิสระของผลิตภัณฑแตละชนิดได โดยใชสมการของเสนแนวโนม คือ y = aLn(x) + b โดย a เปนคาความชัน b เปนจุดตัด
แกน y  x เปนปริมาณความชื้น และ y เปนปริมาณน้ําอิสระ 
 
คําสําคัญ  : ความสัมพันธ  ปริมาณน้ําอิสระ  ปริมาณความชื้น  ปลาแหง 
   
* ๑๒๗  ม.๘  ต.โคกขาม  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐  โทร ๐ ๓๔๔๕ ๗๔๒๓-๔  e-mail : sirineatk@fisheries.go.th 
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The Relationship between Water Activity and Moisture Content in Dried Fish 

 
Sirinate Khunthong*  and  Orawan Laipradit 

Samutsakorn Fish Inspection and Research Center 
 

Abstract 
  
 Moisture contents and water activity were studied in five types of dried fish products to determine its 
relationship. Results showed the Anchovy (Stolepholus spp.) contained moisture and water activity 2.78-5.36% and 
0.244-0.494, Brushtooth lizardfish (S. undosquamis) 5.68-9.49% and 0.350-0.540, Catfish (Clarias spp.) 4.81-13.26% 
and 0.392-0.769, Mystus (Mystus gulio) 5.70-10.64% and 0.487-0.710, and Yellowstripe trevally (Selaroides leptolepis) 
15.49-26.43% and 0.640-0.710, respectively. Moisture content and water activity of each dried fish were found to have 
good correlation (r > 0.9) and tend to be logarithm. The moisture content can be used to predict water activity of each 
dried fish by equation y = aLn(x) + b, where a “was slope”, b “was intercept”, x “was moisture content” and y “was 
water activity”. 
 
Key words: Relationship, Water activity, Moisture content, Dried fish 
   
* 127 M.8 Kokkham, Muang, Samutsakorn 74000, Thailand Tel. 0 3445 7423-4  e-mail : sirineatk@fisheries.go.th 
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การใชความรอนโอหมมิกแบบตอเนื่องเพือ่การตกตะกอนโปรตนี ในน้าํลาง 

จากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมซูริมิ 
 

พิสิฐ วงศสงาศรี* 
กลุมนวัตกรรมผลิตภัณฑสัตวน้ําเชิงพาณิชย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 

 
บทคัดยอ 

 
ปริมาณน้ําทิ้งตอวันที่เกิดจากกระบวนการผลิตซูริมิมีเปนจํานวนมากซึ่งมีปริมาณโปรตีนและคา BOD ที่สูง และ

เนื่องมาจากผลการวิจัยกอนหนานี้พบวา การใหความรอนโอหมมิกแบบสถิตยมีศักยภาพ ในการนํามาใชเพื่อตกตะกอน
โปรตีนในน้ําลางเนื้อปลาทรายแดงที่ใชในการผลิตซูริมิได ดังนั้นระบบการให ความรอนโอหมมิกแบบตอเนื่องจึงถูก
พัฒนาขี้นเพื่อใชในการตกตะกอนโปรตีนในน้ําลางเนื้อปลา แบบ จําลอง ทางคณิตศาสตรอันมีพ้ืนฐานมาจากสมการทรง
พลังงานถูกพัฒนาขึ้นดวยวิธี analytical และวิธี numerical เพื่อทํานายอุณหภูมิของน้ําลางตลอดชวงความยาว 
ของโอหมมิกเซล สารละะลายเกลือความเขมขน 0.02 M ถูกใชในการทดสอบความถูกตองแมนยําของระบบการให ความ
รอนโอหมมิกแบบ ตอเนื่องที่ถูกพัฒนาขึ้น ในขณะที่น้ําลางจากกระบวนการผลิตซูริมิที่มีการเตรียมขึ้น ใชทดสอบความ
ถูกตอง แมนยําของแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้น โดยตัวอยางน้ําลางจากการผลิตซูริมิถูกเจือจางดวย น้ําเปลา
และน้ําเกลือเขมขน 10% เพื่อปรับปริมาณของแข็งในน้ําลางและคาการนําไฟฟาใหเหมาะสมตอ การทดสอบดวยระบบ
โอหมมิกที่พัฒนาขึ้น สารละลายเกลือถูกทําใหรอนที่คาความแรงของสนามไฟฟา 20  25 และ 30 V/cm ณ 
อัตราการไหลเชิงปริมาตรของสารละลายเกลือ 75  100  150 และ 300 ml/min ในขณะที่น้ําลางซูริมิผสม ถูกทําใหรอนที่คา
ความแรงของสนามไฟฟา 20  25 และ 30 V/cm ณ อัตราการไหลเชิงปริมาตรของน้ําลางผสม 100  200 และ 300 ml/min 
ผลการทดลองจากของเหลวทั้ง สองชนิดพบวา เมื่อใหความรอนในชวงที่มีคาความแรงของสนามไฟฟาสูงและอัตราการ
ไหลเชิงปริมาตรต่ํา ซึ่งหมายถึงของเหลวไดรับความรอนที่นานขึ้นจะทําใหไดอุณหภูมิของของเหลวสูงกวา คาอุณหภูมิที่
ไดจาก การคํานวณจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรมีคาใกลเคียงกับคาที่ไดจากการทดลอง และปริมาณโปรตีน ที่เหลือใน
น้ําลางจากการคํานวณจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร ณ อุณหภูมิตางๆ สอดคลองกับคาที่ไดจาก การทดลองเชนกัน 
ดังนั้น ระบบการใหความรอนโอหมมิกแบบตอเนื่องที่ถูกพัฒนาขึ้นมีความเปนไปได อยางมาก ในการนําไปใชในการ
ตกตะกอนโปรตีนในน้ําลางจากกระบวนการผลิตซูริมิและยังงายในการ ควบคุม 
 
คําสําคัญ : การใหความรอนแบบโอหมมิกแบบตอเนื่อง ซูริมิ โปรตีน การตกตะกอน น้ําลาง  
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O9 
Protein Coagulation of Wash-Water from Surimi Production by 

Continuous Ohmic Heating System 
 

Pisit Wongsa-Ngasri* 
Fishery Technological Development Division, Department of Fisheries 

 
Abstract 

 
In surimi industry, waste water is considerably generated every day with high protein content and BOD value. 

A continuous ohmic heating was developed and performed to coagulate protein in the wash-water after a previous study 
showed that a static ohmic heating has a potential to coagulate protein from fish mince (Threadfin Breams) wash-water. 
A mathematical model, based on the energy conservation equation, was developed by using both analytical and 
numerical methods to predict the temperature profiles of fluids along the length of ohmic heater. NaCl solution (0.02 M) 
was used to verify the accuracy of the continuous ohmic system while the prepared surimi wash-water was used to 
validate the accuracy of the mathematical model. The surimi wash-water samples were diluted by tap water and added 
with 10% NaCl to adjust its solid fraction and electrical conductivity that is suitable for testing in the developed ohmic 
heater. NaCl solution samples were heated under different electric field strengths (20, 25, and 30 V/cm) at different flow 
rates (75, 100, 150, and 300 ml/min) whereas the prepared surimi wash-water samples were heated under the same 
electric field strengths (20, 25, and 30 V/cm) at different flow rates 100, 200, and 300 ml/min).   In all cases, heating 
under higher electric field strength, and lower flow rate or longer resident time, resulted in higher temperature. The 
predicted temperature values obtained from the relatively simple model adopted in this work complied with the values 
from the experiments. The remaining proteins in treated surimi wash-water samples, which were heated to different 
temperatures, agreed with the results from the static experiment. Therefore, the developed continuous ohmic heating 
system offered the promising performance and was easy to manipulate for protein recovery from surimi wash-water. 
 
Key words: ohmic heating, continuous, surimi, protein, coagulation, wash-water 
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O10 
การศึกษาสภาพความเสี่ยงของสารชีวพษิจากสัตวน้ําในหวงโซอาหารดานประมง 

 
บดินทร  อิทธิพงษ* 

กลุมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาสภาพความเสี่ยงของสารชีวพิษจากสัตวน้ําและผลิตภัณฑ โดยเฉพาะ สารชีวพิษชนิดเททโทรโดทอก-

ซิน (Tetrodotoxin, TTX) และพีเอสพี (Paralytic shellfish poison, PSP) จากปลาปกเปาน้ําจืด ปลาปกเปาทะเล แมงดาถวย 
และผลิตภัณฑ โดยวิเคราะหดวยเครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ผลการศึกษาพบวาใน       
ปลาปกเปาน้ําจืดสายพันธุ Tetraodon leiurus ตรวจพบ PSP ในเนื้อเยื่อทุกสวนถงึรอยละ 100 แมงดาถวย (Carcinoscorpius 
rotundicauda) ตรวจพบ TTX ในไขรอยละ15 ปริมาณพิษ 1-2 พีพีเอ็ม สวนความเสี่ยงของ TTX ในปลาปกเปาทะเลพบ
เฉพาะสายพันธุ Lagocephalus lunaris เทานั้น โดยพบพิษในเนื้อ หนัง ตับ ไส และอวัยวะสืบพันธุรอยละ 23.0  15.25  20.0  
20.55 และ 37.28 ตามลําดับ และที่มีปริมาณพิษสูงกวา 2 พีพีเอ็ม จํานวนรอยละ 9.0  5.38  8.46  7.31 และ 20.0 ตามลําดับ 
สําหรับผลิตภัณฑอื่นๆ นอกเหนือจากปลาปกเปาไดแก อาหารสัตว (ปลาปน)  ลูกช้ินปลา และ ปลาราตรวจไมพบพิษใน
ทุกตัวอยาง 
 
คําสําคัญ  : สารชีวพิษ  ความเสี่ยง  สัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
   
* เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๖๑๓๐-๔๕  e-mail : bordini@fisheries.go.th 
พิมพเผยแพร : เอกสารวิชาการ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๑ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง. ๒๓ หนา. 
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O10 
Risk Profile of Fish Biotoxin in Fishery Food Chain 

 
Bordin  Ittipong* 

Biotechnology unit, Fishery Technology Development Division, Department of Fisheries 
 

Abstract 
 

The risk profile of biotoxin in fish and fishery products especially Paralytic Shellfish Poison (PSP) and 
Tetrodotoxin (TTX) were studied. The specimens (freshwater puffer fish, marine puffer fish, horse-shoe crab and fishery 
products) were analysed for PSP and TTX by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). The results showed 
that all parts (meat, skin, liver, intestine and sex organ) from all specimens of freshwater puffer fish (Tetraodon leiurus) 
were absolutely poisonous by PSP. Fifteen percents of the specimens of horse-shoe crab (Carcinoscorpius 
rotundicauda) were toxic by TTX in eggs and containing 1-2 ppm. The TTX toxication of marine puffer fish was found 
only in Lagocephalus lunaris existing in meat, skin, liver, intestine and sex organ for 23.0, 15.25, 20.0, 20.55 and 37.28 
percents of the fish specimens, respectively. TTX over 2 ppm was found in 9.0, 5.38, 8.46, 7.31 and 20.0 percents of the 
poison meat, skin, liver, intestine and sex organ, respectively. The PSP and TTX toxication of fishery products i.e., fish 
meal fish ball and Pla-ra (fermented fish) were not detected. 
 
Key words: biotoxin, risk profile, fish and fishery products 
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O11 
ศึกษาความสมัพันธระหวางวิธี Most Probable Number และ Colony Count 

ในการตรวจวิเคราะห Escherichia coli ในผลิตภณัฑสัตวน้ํา 
 

กนกพรรณ ศรีมโนภาษ*  และ  เรณุกา นิธิบุณยบดี 
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

 
บทคัดยอ 

 
ความสัมพันธระหวางวิธี Most Probable Number และ Colony Count ในการตรวจวิเคราะห Escherichia coli  ใน

ผลิตภัณฑสัตวน้ํา ซึ่งไดแก กุง หมึก และปลา พบวา ตัวอยางกุงและหมึกที่ใสเช้ือระดับต่ํา เมื่อตรวจโดยวิธี Most Probable 
Number และวิธี Colony Count (3M Petrifilm™) คาเฉลี่ยทั้ง 2 วิธี มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (P>0.05) แต
ตัวอยางกุงและหมึกที่ใสเช้ือระดับกลาง คาเฉลี่ยทั้ง 2 วิธี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) โดยในตัวอยางกุงมี
คา สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (r2) เทากับ 0.968 และสมการความสัมพันธ คือ log(CFU/g) = 0.984 x log(MPN/g) ใน
ตัวอยางหมึกมีคา r2 เทากับ 0.966 ไดสมการความสัมพันธ คือ log(CFU/g) = 0.983 x log(MPN/g) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอย
ละ 95  ตัวอยางปลาพบวาปริมาณเชื้อที่ระดับต่ําและระดับกลาง มีคาเฉลี่ยของทั้ง 2 วิธี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
(P<0.05) และมีคา  r2 เทากับ 0.971 และสมการความสัมพันธ คือ log(CFU/g) = 0.985 x log(MPN/g) ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 และ สมการความถดถอยซึ่งแสดงความสัมพันธระหวาง 2 วิธี ในผลิตภัณฑสัตวน้ํา (กุง หมึก และปลา) มีคา r2 
เทากับ 0.966 และไดสมการความสัมพันธ คือ log(CFU/g) =  0.983 x log(MPN/g) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 อยางไร
ก็ตามการแทนคาในสมการถดถอยจากการศึกษาในครั้งนี้จะใหผลที่นาเชื่อถือ เมื่อตัวอยางผลิตภัณฑสัตวน้ําที่ทดสอบมี
ระดับการปนเปอนไมเกิน 1,000 CFU/g 
 
คําสําคัญ :  Most Probable Number  Colony Count  Escherichia coli  ผลิตภัณฑสัตวน้ํา  สมการความถดถอย 
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O11 
A Study of the Relationship between Most Probable Number Method and Colony Count of 

Escherichia coli Analysis in Fishery Products 
 

Kanokphan Srimanobhas*  and  Renuka Nitiboonyabordee 
Fish Inspection and Quality Control Division 

 
Abstract 

 
 Most Probable Number and Colony Count Methods (3M Petrifilm™) were used to analyse Escherichia coli in 
fishery products including prawns, cephalopods and fish. The results for prawn and cephalopods samples indicated that 
there was no significant difference (P>0.05) of means for both methods at low level of E. coli. In contrast, the means of 
the prawn samples at medium level of E. coli showed a significant difference (P<0.05) between the methods. The 
coefficient of determination (r2) of 0.968 (at 95% confidence) and the regression equation of log (CFU/g) = 0.984 x log 
(MPN/g) were identified. At 95% confidence, r2 of cephalopod samples was 0.966, and regression equation was log 
(CFU/g) = 0.983 x log (MPN/g). The results obtained from fish samples, however, showed the statistically significant 
means at both low and medium levels of E. coli. The coefficient of determination of E. coli in fish samples at low and 
medium levels was 0.971 which the regression equation was log (CFU/g) = 0.985 x log (MPN/g). When all sample data were 
evaluated, r2 and regression equation for the fishery products at 95% confidence were 0.966 and log (CFU/g) = 0.983 x 
log (MPN/g), respectively. A reliable result deriving from regression equation, however, can be obtained when fishery 
products contain less than 1000 CFU/g of contamination. 
 
Key words:  Most Probable Number, Colony Count, Escherichia coli , Fishery Products and Regression equation 
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O11 
คํานํา 

 

Escherichia coli  เปนแบคทีเรียจัดอยูใน Family Enterobacteriacea แกรมลบ รูปทอน ไมสรางสปอร เคลื่อนที่
โดย Peritrichous Flagella หรืออาจไมเคลื่อนที่ก็ได เจริญไดดีทั้งในสภาพที่มีออกซิเจนและไมมีออกซิเจน (Facultative 
Anaerobe) คุณลักษณะที่สําคัญใชในการจําแนกคือ สามารถสรางกรดและแกสจากการหมักน้ําตาล Glucose, Lactose, 
Mannital และแหลงคารโบไฮเดรตอื่นๆ โดยทั่วไป E. coli  ไมทําใหเกิดโรค แตมีบางสายพันธุที่กอใหเกิดโรค ไดแก กลุม
ของ Pathogenic E. coli  ทําใหเกิดโรค Diarrhea Disease ในคนได E. coli จัดเปนเชื้อประจําถิ่น (Normal Flora) พบบริเวณ
ลําไส ของทั้งคนและสัตวเลือดอุน เจริญไดที่อุณหภูมิ 8 ถึง 44 ๐C อุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 37 ๐C ดังนั้นถาพบ E. coli แสดง
วามีการปนเปอนจากอุจจาระของคนและสัตวที่ปนเปอนมากับน้ําหรือสิ่งแวดลอม รวมทั้งอาจมีเช้ือโรคตางๆ ที่คนและ
สัตวขับออกมาจากอุจจาระปนอยูในน้ําดวย จึงนิยมใชเปนดัชนีบงช้ีถึงคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ําและอาหาร โดยมีการ
ตรวจสอบหาการปนเปอน E. coli  ในน้ําและอาหาร เพื่อยืนยันวาอาหารมีระบบการผลิตและการควบคุมที่ดีลดโอกาสการ
ปนเปอนขาม นอกจากนี้ยังแสดงถึงแหลงของวัตถุดิบสัตวน้ํา การดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยวที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
หรือไม ทั้งนี้การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑสัตวน้ําของประเทศผูนําเขามีการกําหนดปริมาณและ
หนวยที่ยอมรับไดของ E. coli แตกตางกัน เชน ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด แคนาดา จีน และสหรัฐอเมริกา เปนตน จะ
กําหนดหนวยในการนับเปน MPN/ml หรือ MPN/g แตสหภาพยุโรป และญี่ปุน จะกําหนดหนวยในการนับเปน CFU/ml 
หรือ CFU/g โดยในมาตรฐานหรือขอกําหนดของประเทศผูนาํเขาไดระบุวิธีทดสอบไวดวย 

ปจจุบันวิธีการตรวจหาปริมาณ E. coli ในตัวอยางอาหารที่เปนวิธีมาตรฐานมี 2 วิธี คือ  
1. วิธี Most Probable Number (MPN) (Bacteriological Analytical Manual Online, 2002) เปนวิธีทดสอบหา

ปริมาณ E. coli ที่ไดจากการประเมินโดยใชหลักการทางสถิติมีความแมนยํารอยละ 95 ซึ่งวิธีนี้ไมไดนับจํานวนเชื้อที่
ปรากฏ แตมาจากการคํานวณจํานวนหลอดทดลองที่บรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม ไดแก Lauryl Sulfate Tryptose Broth 
มีการเจริญเติบโตของจุลินทรียเกิดขึ้น โดยสังเกตไดจากความขุนและแกสในหลอดดักแกส และจากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอน
การทดสอบของวิธีมาตรฐาน ไปจนถึงขั้นตอนสุดทายเปนการจําแนกชนิดโดยใชวิธีทางชีวเคมี คือ IMViC Test เมื่อถึง
ขั้นตอนสุดทายจึงสามารถสรุปผลการทดสอบโดยใชตาราง MPN และรายงานผลการทดสอบเปน MPN/ml หรือ MPN/g 
ขอดีของการตรวจหาดวยวิธีนี้คือ ความไว (Sensitivity) ของการทดสอบ ปจจุบันความไวของวิธีดังกลาวมีคาต่ําสุด คือ 
นอยกวา 0.3 MPN/g แตขอเสียคือ ใชเวลาในการทดสอบนาน ใชบุคลากรและเครื่องแกวเปนจํานวนมาก ตองเตรียมอาหาร
เลี้ยงเชื้อหลายชนดิ แลวผลที่ไดเปนคาทางสถิติ ไมไดเปนจํานวนเชื้อปรากฏใหนับได 

2. วิธี Colony Count เปนการนับจํานวนโคโลนีที่ปรากฏบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่จําเพาะและเหมาะสมในการเจริญ 
หนวยในการรายงานผลเปน Colonies Forming Unit (CFU/ml หรือ CFU/g) ความไวในการทดสอบโดยวิธีนี้ คือ นอยกวา 
10 CFU และมีขอดีคือใชระยะเวลาสั้นกวาวิธี MPN มาก รวมถึงการใชบุคลากรและเครื่องแกวนอยกวา ไมตองเตรียม
อาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งปจจุปนสามารถทําได 2 วิธี ไดแก 

  2.1 วิธีมาตรฐาน (International Organization for Standard No.4832, 1991) ใชอาหารเลี้ยงเชื้อ Crystal Violet 
Neutral Red Bile Lactose (VRBL) agar บมที่ 35 ๐C นาน 24 + 2 ช่ัวโมง จากนั้นนับจํานวนโคโลนีสีมวงแดง ซึ่งจะนับ
จํานวนโคโลนีที่ใชน้ําตาล Lactose แลวไดกรด โดยในอาหารจะใส Indicator หรือสียอม เพื่อดูการเปลี่ยนสีของอาหารเลี้ยง
เช้ือ แตวิธีนี้จะไมสามารถดูการสรางแกสได 

  2.2 วิธีรวดเร็ว หรือ Rapid Method (AOAC International, 2005) ปจจุบัน Rapid Method มีหลากหลายวิธีให
เลือกใชตามความเหมาะสมของแตละหองปฏิบัติการ ซึ่งวิธีเหลานี้ไดผานการทดสอบความใชไดของวิธีแลว รวมถึงจัดเปน 
วิธีทางเลือกหรือ Alternative Method ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว วิธีที่เลือกใชในการศึกษาในครั้งนี้เปนวิธีนับจํานวนโคโลนี 
E. coli  โดยใชแผนฟลมพลาสติก (Dry Rehydratable Film Method ยี่หอ 3M Petrifilm™) ประกอบดวยอาหารเลี้ยงเชื้อ
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สําเร็จรูป (Modified Violet Red Bile Agar) สารทําใหอาหารแข็งตัว (Guar gum) และสารบงช้ี (Triphenyl Tetrozolium 
Chloride และ 5 Bromo, 4 Chloro, 3 Indolyl D-Glucuronide) โดยมีลักษณะเปนผงแหงที่เคลือบอยูบนแผนฟลมพลาสติก 
อานผลโดย นับจํานวน E. coli  ที่มีลักษณะโคโลนีสีน้ําเงินมีฟองแกส วิธีนี้จะแตกตางจากการนับโดยวิธีมาตรฐาน ซึ่ง
จํานวนเชื้อที่นับไดโดยวิธีนี้สวนมากจะนับนอยกวาวิธีมาตรฐานในขอ 2.1 โดยนับเฉพาะจํานวนโคโลนีที่เกิดแกส และ
จากการตรวจประเมินหองปฏิบัติการโรงงานผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําตั้งแต ป พ.ศ. 2548 พบวาสวนมากหองปฏิบัติการของ
โรงงานเลือกใชกันอยางแพรหลาย 

จากมาตรฐานหรือขอกําหนดดานคุณภาพทางจุลชีววิทยาของ E. coli ในอาหาร ดังที่กลาวมาแลวในขางตนเปน
มาตรฐานที่ประเทศผูนําเขากําหนด โดยแตละประเทศไดกําหนดปริมาณที่ยอมรับและหนวยของการทดสอบที่ไม
เหมือนกัน รวมถึงไดรับขอสงสัยและคําถามจากโรงงานผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําสงออกถึงความสัมพันธระหวางปริมาณที่
ยอมรับและหนวยของการทดสอบของวิธี MPN และ Colony Count อยูเสมอ เชน โรงงานมีความประสงคจะสงออก
ผลิตภัณฑไปยังประเทศที่ขอกําหนดทางจุลชีววิทยาของ E. coli ในอาหารแตกตางกัน จะทราบไดอยางไรวาสินคานั้นอยู
ในเกณฑที่กําหนดและสามารถสงออกได จากการที่กรมประมงไดตรวจประเมินหองปฏิบัติการของโรงงานที่จัดทําระบบ 
HACCP พบวาโรงงานมีการตรวจหาปริมาณ E. coli  ทั้งในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ซึ่งจะเลือกใชวิธีทดสอบเพียงวิธีใดวิธี
หนึ่งเทานั้นระหวางวิธี MPN และ Colony Count จึงเห็นถึงความจําเปนที่ตองศึกษาถึงความสัมพันธของการตรวจวิเคราะห
และขอจํากัดของทั้ง 2 วิธี ที่ใชทดสอบหา E. coli  จากผลิตภัณฑสัตวน้ําชนิดตางๆ เพื่อที่จะใชอางอิงวาผลการทดสอบที่ได
จากวิธีทั้งสองสามารถใชในการตัดสินใจวาผลิตภัณฑสัตวน้ําอยูในมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และมีความปลอดภัยตอ
ผูบริโภค 

 

วัตถุประสงค 
 

1. เปรียบเทียบความสัมพันธของวิธี Most Probable Number และ Colony Count ที่ไดในผลิตภัณฑสัตวน้ําแตละชนิด 
2. ศึกษาความสัมพันธระหวางวิธี Most Probable Number และ Colony Count ในการตรวจวิเคราะห E. coli ในผลิตภัณฑ
สัตวน้ํา 
 

วิธีดําเนินการ 
 

1. เตรียม E. coli โดยใช E. coli ATCC 25922 ปริมาณเชื้อที่ทดสอบ 2 ระดับ คือ ระดับต่ํา (10-100 CFU/g) และ
ระดับกลาง (100-1,000 CFU/g) สวนเช้ือในระดับสูงไมไดทําการศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากในผลิตภัณฑสัตวน้ําไมพบการ
ปนเปอนที่ระดับดังกลาว การแบงระดับปริมาณเชื้อที่ใชทดสอบอางตาม Feldsine et al. (2002) ระบุวาระดับของเชื้อที่ใช
อยางนอยแบงเปน 3 ระดับและตัวอยางควบคุม (uninoculated control) โดยระดับที่หนึ่งเปนระดับต่ําที่วิธีทดสอบสามารถ
ตรวจพบได  ระดับที่สองเปนเปนระดับที่มากกวาระดับที่หนึ่ง 1 log และระดับที่สามเปนระดับที่มากกวาระดับที่สอง 1 log  
(เนื่องจากลักษณะการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเปน Growth curve และแบคทีเรียที่ใชในการทดสอบอยูในระยะ 
Logarithmic phase หรือ Exponential phase ซึ่งเปนระยะที่มีอัตราการเจริญเติบโตมากที่สุด)  

2. แบงกลุมตัวอยางผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง เปน 3 กลุม ไดแก ผลิตภัณฑกุง หมึก และปลา ชนิดละ 60 
ตัวอยาง และแบงแตละผลิตภัณฑเปนกลุมตัวอยางยอย จํานวน 3 กลุม คือ 

  กลุมที่ 1 ตัวอยางควบคุม เปนตัวอยางผลิตภัณฑกุง หมึก และปลาที่ทดสอบและไมพบการปนเปอน E. coli 
จํานวน 20 ตัวอยางตอชนิด รวมเปน 60 ตัวอยาง 

  กลุมที่ 2 ตัวอยางที่ใชเช้ือ E. coli   ระดับต่ํา เปนตัวอยางควบคุมจากกลุม 1 ที่ใส E. coli  ใหมีจํานวนเชื้อระหวาง 
10-100 CFU/g จํานวน 20 ตัวอยางตอชนิด รวมเปน 60 ตัวอยาง  
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  กลุมที่ 3 ตัวอยางที่ใชเช้ือ E. coli   ระดับกลาง เปนตัวอยางควบคุมจากกลุม 1 ที่ใส E. coli ใหมีจํานวนเชื้อ

ระหวาง 100-1,000 CFU/g จํานวน 20 ตัวอยางตอชนิด รวมเปน 60 ตัวอยาง 
3. วิเคราะห E. coli ในตัวอยางผลิตภัณฑสัตวน้ําทั้ง 2 วิธี ไดแก 

- Most Probable Number Method (Bacteriological Analytical Manual, Online 2002.) 
- Colony Count (AOAC Official Method 996.08: 1999, 3M Petrifilm™) 

4. นําขอมูลผลการทดสอบของทั้ง 2 วิธีมาแปลงเปนคา log จากนั้นวิเคราะหหาความสัมพันธของวิธีการวิเคราะห 
E. coli ในผลิตภัณฑสัตวน้ําของทั้ง 2 วิธี โดยโปรแกรม SPSS (ANOVA, Regression และ Coefficients) 

5. เปรียบเทียบความสัมพันธและหาสมการความสัมพันธในการตรวจวิเคราะห E. coli ของทั้ง 2 วิธี ใน ตัวอยาง
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา  
 

ผลการศึกษา 
 

1. เปรียบเทียบผลการวิเคราะห E. coli ในตัวอยางสัตวน้ํา ระหวางวิธี Most Probable Number และ Colony Count 
    1.1 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห E. coli ในตัวอยางกุง 

ผลการตรวจวิเคราะห E. coli ในตัวอยางกุง ที่ใสเช้ือระดับตางๆ พบวา ตัวอยางกุงที่ใสเช้ือระดับต่ํา จํานวน 20 
ตัวอยาง เมื่อตรวจโดยวิธี Most Probable Number มีคาเฉลี่ย 1.82 + 0.22 log MPN/g และ ตรวจโดยวิธี Colony Count มี
คาเฉลี่ย 1.92 + 0.23 log CFU/g เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทั้ง 2 วิธี พบวา คาเฉลี่ยทั้ง 2 วิธี มีความแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญ (P > 0.05) และตัวอยางกุงที่ใสเช้ือระดับกลาง จํานวน 20 ตัวอยาง เมื่อตรวจโดยวิธี Most Probable Number มี
คาเฉลี่ย 2.38 + 0.28 log MPN/g และตรวจโดยวิธี Colony Count มีคาเฉลี่ย 2.26 + 0.21 CFU/g เมื่อนํามาเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของทั้ง 2 วิธี พบวา คาเฉลี่ยทั้ง 2 วิธี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  คาเฉลี่ยและความแปรปรวนของปริมาณ E. coli ที่วิเคราะหโดยวิธี Most Probable Number (MPN) และ 
                   วิธี Colony Count (CFU) ในตัวอยางกุง 

ปริมาณเชื้อ จํานวนตัวอยาง วิธีวิเคราะห คาเฉลี่ย S.D. 

ระดับต่ํา 20 MPN 1.82 a 0.22 
 20 CFU 1.92 a 0.23 

ระดับกลาง 20 MPN 2.38a 0.28 
 20 CFU 2.26 b 0.21 

 

     1.2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห E. coli ในตัวอยางหมึก 
ผลการตรวจวิเคราะห E. coli  ในตัวอยางหมึกที่ใสเช้ือระดับตางๆ พบวา ตัวอยางหมึกที่ใสเช้ือระดับต่ํา จํานวน 

20 ตัวอยาง เมื่อตรวจโดยวิธี Most Probable Number มีคาเฉลี่ย 1.84 + 0.32 log MPN/g และ ตรวจโดยวิธี Colony Count มี
คาเฉลี่ย 1.78 + 0.29 log CFU/g เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทั้ง 2 วิธี  พบวา คาเฉลี่ยทั้ง 2 วิธี มีความแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญ (P > 0.05) และตัวอยางหมึกที่ใสเช้ือระดับกลาง จํานวน 20 ตัวอยาง เมื่อตรวจโดยวิธี Most Probable Number           
มีคาเฉลี่ย 2.40 + 0.11 log MPN/g  และ ตรวจโดยวิธี Colony Count มีคาเฉลี่ย 2.21 + 0.11 log CFU/g เมื่อนํามา
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทั้ง 2 วิธี พบวา คาเฉลี่ยทั้ง 2 วิธี  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  คาเฉลี่ยและความแปรปรวนของปริมาณ E. coli ที่วิเคราะหโดยวิธี Most Probable Number (MPN) และ 
                   วิธี Colony Count (CFU) ในตัวอยางหมึก 

ปริมาณเชื้อ จํานวนตัวอยาง วิธีวิเคราะห คาเฉลี่ย S.D. 

ระดับต่ํา 20 MPN 1.84 a 0.32 
 20 CFU 1.78 a 0.29 

ระดับกลาง 20 MPN 2.40 a 0.11 
 20 CFU 2.21b 0.11 

  

 1.3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห E. coli ในตัวอยางปลา 
ผลการตรวจวิเคราะห E. coli ในตัวอยางปลาที่ใสเช้ือระดับตางๆ พบวา ตัวอยางปลาที่ใสเช้ือระดับต่ํา จํานวน 20 

ตัวอยาง เมื่อตรวจโดยวิธี Most Probable Number มีคาเฉลี่ย 1.77 + 0.18 log MPN/g และ ตรวจโดยวิธี Colony Count มี
คาเฉลี่ย 1.97 + 0.31 log CFU/g เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทั้ง 2 วิธี พบวา คาเฉลี่ยทั้ง 2 วิธี มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (P<0.05) และตัวอยางปลาที่ใสเช้ือระดับกลาง จํานวน 20 ตัวอยาง เมื่อตรวจโดยวิธี Most Probable Number มี
คาเฉลี่ย 2.36 + 0.05 log MPN/g และ ตรวจโดยวิธี Colony Count มีคาเฉลี่ย 2.24 + 0.11 log CFU/g เมื่อนํามาเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของทั้ง 2 วิธี พบวา คาเฉลี่ยทั้ง 2 วิธี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  คาเฉลี่ยและความแปรปรวนของปริมาณ E. coli ที่วิเคราะหโดยวิธี Most Probable Number (MPN) และ 
                    วิธี Colony Count (CFU) ในตัวอยางปลา 

ปริมาณเชื้อ จํานวนตัวอยาง วิธีวิเคราะห คาเฉลี่ย S.D. 

ระดับต่ํา 20 MPN 1.77 a 0.18 
 20 CFU 1.97 b 0.31 

ระดับกลาง 20 MPN 2.36 a 0.05 
 20 CFU 2.24 b  0.11 

 

2. ความสัมพันธระหวางวิธี Most Probable Number และ Colony Count ในการวิเคราะห E. coli ในตัวอยางสัตวน้ํา  
2.1 ความสัมพันธระหวางวิธี Most Probable Number และ Colony Count ในการวิเคราะห E. coli ในตัวอยางกุง 

 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางวิธี Most Probable Number และ Colony Count ในการวิเคราะห E. coli ใน
ตัวอยางกุง แสดงดังภาพที่ 1 พบวา วิธี Most Probable Number พบปริมาณ E. coli มากกวาวิธี Colony Count จํานวน 28 
ตัวอยางจาก 40 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 70 ของตัวอยาง 
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ภาพที่ 1  ปริมาณ E. coli ในตัวอยางกุงที่วิเคราะหโดยวิธี Most Probable Number และ Colony Count 
 

เมื่อนําขอมูลปริมาณ E. coli ที่พบในตัวอยางกุง มาปรับเปนคา log และหาความสัมพันธ โดยนําขอมูลมา
วิเคราะหโดยใช Regression จากโปรแกรม SPSS พบวา การวิเคราะหโดยวิธี Most Probable Number มีความสัมพันธกับ
การวิเคราะหโดยวิธี Colony Count ในรูปเชิงเสน พบวามีคา r2 เทากับ 0.968 แสดงวาการวิเคราะหโดยวิธี Most Probable 
Number สามารถอธิบายความผันแปรของการวิเคราะหโดยวิธี Colony Count ไดรอยละ 96.8 แสดงดังภาพที่ 2  

log (CFU/g) = 0.984 x log (MPN/g)
r2 = 0.968
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ภาพที่ 2  ความสัมพันธของปริมาณ E. coli ในตัวอยางกุงระหวางวิธี Most Probable Number และ Colony Count 
 

เมื่อนําขอมูลการวิเคราะหกุงในรูป log มาหาคาประมาณสัมประสิทธิ์ความถดถอยของการวิเคราะหโดยวิธี Most 
Probable Number กับการวิเคราะหโดยวิธี Colony Count พบวา ทั้ง 2 วิธีมีความสัมพันธกันในรูปเชิงเสน และสมการความ
ถดถอยซึ่งแสดงความสัมพันธ ระหวาง 2 วิธี ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดสมการความสัมพันธ ดังตอไปนี้ 

 

log (CFU/g) =  0.984 x log (MPN/g) 
 

 CFU/g     คือ คาที่ไดจากการวิเคราะหโดยวิธี Colony Count   
 MPN/g     คือ คาที่ไดจากการวิเคราะหโดยวิธี Most Probable Number 
 2.2 ความสัมพันธระหวางวิธี Most Probable Number และ Colony Count ในการวิเคราะหE. coli ใน ตัวอยางหมึก 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางวิธี Most Probable Number และ Colony Count ในการวิเคราะห E. coli ใน
ตัวอยางหมึก แสดงดังภาพที่ 3 พบวา วิธี Most Probable Number พบปริมาณ E. coli มากกวาวิธี Colony Count จํานวน 31 
ตัวอยางจาก 40 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 77.5 ของตัวอยาง 
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ภาพที่ 3  ปริมาณ E. coli ในตัวอยางหมึก ที่วิเคราะหโดยวิธี Most Probable Number และ Colony Count 
 

เมื่อนําขอมูลปริมาณ E. coli ที่พบในตัวอยางหมึก มาปรับเปนคา log และหาความสัมพันธ โดยนําขอมูลมา
วิเคราะหโดยใช Regression จากโปรแกรม SPSS พบวา การวิเคราะหโดยวิธี Most Probable Number มีความสัมพันธกับ
การวิเคราะหโดยวิธี Colony Count ในรูปเชิงเสน พบวามีคา r2 เทากับ 0.966 แสดงวาการวิเคราะหโดยวิธี Most Probable 
Number สามารถอธิบายความผันแปรของการวิเคราะหโดยวิธี Colony Count ไดรอยละ 96.6 แสดงดังภาพที่ 4 

log (CFU/g)  =  0.983 x log (MPN/g) 
r2 = 0.966
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ภาพที่ 4  ความสัมพันธของปริมาณ E. coli ในตัวอยางหมึกระหวางวิธี Most Probable Number และ Colony Count 

 

เมื่อนําขอมูลการวิเคราะหหมึกในรูป log มาหาคาประมาณสัมประสิทธิ์ความถดถอยของการวิเคราะหโดยวิธี 
Most Probable Number กับการวิเคราะหโดยวิธี Colony Count พบวา ทั้ง 2 วิธีมีความสัมพันธกันในรูปเชิงเสน และสมการ
ความถดถอยซึ่งแสดงความสัมพันธ ระหวาง 2 วิธี ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดสมการความสัมพันธ ดังตอไปนี้ 

 

log (CFU/g)  =  0.983 x log (MPN/g) 
 

 CFU/g     คือ คาที่ไดจากการวิเคราะหโดยวิธี Colony Count   
 MPN/g     คือ คาที่ไดจากการวิเคราะหโดยวิธี Most Probable Number   
 2.3 ความสัมพันธระหวางวิธี Most Probable Number และ Colony Count ในการวิเคราะห E. coli ในตัวอยางปลา 
 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางวิธี Most Probable Number และ Colony Count ในการวิเคราะห E. coli ใน
ตัวอยางปลา แสดงดังภาพที่ 5 พบวา วิธี Most Probable Number พบปริมาณ E. coli มากกวาวิธี Colony Count จํานวน 33 
ตัวอยางจาก 40 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 82.5 ของตัวอยาง 
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ภาพที่ 5  ปริมาณ E. coli ในตัวอยางปลา ที่วิเคราะหโดยวิธี Most Probable Number และ Colony Count 
 

เมื่อนําขอมูลปริมาณ E. coli ที่พบในตัวอยางปลา มาปรับเปนคา log และหาความสัมพันธ โดยนําขอมูลมา
วิเคราะหโดยใช Regression จากโปรแกรม SPSS พบวา การวิเคราะหโดยวิธี Most Probable Number มีความสัมพันธกับ
การวิเคราะหโดยวิธี Colony Count ในรูปเชิงเสน พบวามีคา r2 เทากับ 0.971 แสดงวาการวิเคราะหโดยวิธี Most Probable 
Number สามารถอธิบายความผันแปรของการวิเคราะหโดยวิธี Colony Count ไดรอยละ 97.1 แสดงดังภาพที่ 6 

log(CFU/g)  =  0.985 x log(MPN/g)
r2 = 0.971
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ภาพที่ 6  ความสัมพันธของปริมาณ E. coli ในตัวอยางปลาระหวางวิธี Most Probable Number และ Colony Count 
 

 เมื่อนําขอมูลการวิเคราะหปลาในรูป log มาหาคาประมาณสัมประสิทธิ์ความถดถอยของการวิเคราะหโดยวิธี 
Most Probable Number กับการวิเคราะหโดยวิธี Colony Count  พบวา ทั้ง 2 วิธีมีความสัมพันธกันในรูปเชิงเสน และ
สมการความถดถอยซึ่งแสดงความสัมพันธ ระหวาง 2 วิธี ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดสมการความสัมพันธ 
ดังตอไปนี้ 

log(CFU/g)  =  0.985 x log(MPN/g) 
 

 CFU/g     คือ คาที่ไดจากการวิเคราะหโดยวิธี Colony Count   
 MPN/g     คือ คาที่ไดจากการวิเคราะหโดยวิธี Most Probable Number  
 

 2.4 ความสัมพันธระหวางวิธี Most Probable Number และ Colony Count ในการวิเคราะห E. coli ในตัวอยาง
สัตวน้ํา 

นําขอมูลที่ปรับเปนคา log ของปริมาณ E. coli ที่พบในตัวอยางกุง หมึก และปลา มาเปนตัวแทนขอมูลของ    
สัตวน้ํา และหาความสัมพันธโดยใช Regression จากโปรแกรม SPSS พบวา การวิเคราะหโดยวิธี Most Probable Number 
มีความสัมพันธกับการวิเคราะหโดยวิธี Colony Count ในรูปเชิงเสน พบวามีคา r2 เทากับ 0.966 แสดงวาการวิเคราะหโดย
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วิธี Most Probable Number Method สามารถอธิบายความผันแปรของการวิเคราะหโดยวิธี Colony Count ไดรอยละ 96.6 
แสดงดังภาพที่ 7 

log(CFU/g)  =  0.983 x log(MPN/g)
r2 = 0.966
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ภาพที่ 7  ความสัมพันธของปริมาณ E. coli ในตัวอยางสัตวน้ําระหวางวิธี Most Probable Number และ Colony Count 
 

เมื่อนําขอมูลการวิเคราะหสัตวน้ําในรูป log มาหาคาประมาณสัมประสิทธิ์ความถดถอยของการวิเคราะหโดยวิธี 
Most Probable Number กับการวิเคราะหโดยวิธี Colony Count พบวา ทั้ง 2 วิธีมีความสัมพันธกันในรูปเชิงเสน และสมการ
ความถดถอยซึ่งแสดงความสัมพันธ ระหวาง 2 วิธี ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดสมการความสัมพันธ ดังตอไปนี้ 

 

log(CFU/g)  =  0.983 x log(MPN/g) 
 

 CFU/g     คือ คาที่ไดจากการวิเคราะหโดยวิธี Colony Count   
 MPN/g     คือ คาที่ไดจากการวิเคราะหโดยวิธี Most Probable Number  

 

วิจารณผล 
 

จากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห E. coli ในตัวอยางสัตวน้ําระหวางวิธี Most Probable Number (MPN) และ
วิธี Colony Count พบวาในตัวอยางกุงและหมึกที่ระดับการปนเปอนที่ระดับต่ํา (10-100 CFU/g) คาเฉลี่ยของทั้งสองวิธี มี
ความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (P>0.05) แตที่ปริมาณการปนเปอนระดับกลาง (100-1000 CFU/g) คาเฉลี่ยของทั้ง
สองวิธี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) สําหรับผลการเปรียบเทียบในตัวอยางปลาที่ใส E. coli ทั้งระดับต่ํา
และระดับกลาง พบคาเฉลี่ยของทั้งสองวิธี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) Gangar et  al. (1999) 
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางวิธี MPN กับวิธี Petrifilm Plate ในตัวอยางปลาที่ระดับการปนเปอน 50-250 CFU/g คาเฉลี่ย
ของทั้งสองวิธี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p = 0.013) และที่ระดับการปนเปอน ต้ังแต 250-1200 CFU/g คาเฉลี่ย
ของทั้งสองวิธี ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และพบวาผลจากวิธี Petrifilm Plate ใหคาเฉลี่ยตํ่ากวาวิธี MPN 
Suwansonthichai and Rengpipat (2003) เปรียบเทียบวิธีมาตรฐานและวิธีรวดเร็วเพื่อการแจงนับ E. coli ในกุงกุลาดําแช
แข็ง ไดศึกษาวิธีรวดเร็ว 3 วิธี ไดแก Fluorocult LMX Broth, 3M Petrifilm E. coli Count  และ Chromocult Coliform Agar 
กับวิธีมาตรฐาน MPN ที่ระดับการปนเปอน 3 ระดับคือ 10  100 และ 1,000 โคโลนีตอกรัม จํานวน 156 ตัวอยาง สรุปวาวิธี
รวดเร็วทั้งสามวิธีเปนทางเลือกหนึ่งในการทดแทนวิธีมาตรฐานที่ตองใชระยะเวลา บุคลากรและอุปกรณที่มากกวา และ
ความสอดคลองของวิธี 3M Petrifilm E. coli Count เมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐานเทากับรอยละ 95.8 จากการศึกษาของ Gangar 
et  al. (1999) และ Suwansonthichai and Rengpipat (2003) มีการนําคาเฉลี่ยระหวางสองวิธีไดแกวิธีรวดเร็วและวิธี
มาตรฐานมาเปรียบเทียบกัน แตไมไดศึกษาถึงสมการความสัมพันธระหวางผลการตรวจวิเคราะหวิธีมาตรฐานและวิธี
รวดเร็ว เพื่อที่สามารถใชในการเปรียบเทียบคาของหนวยระหวาง MPN/g กับ CFU/g 
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จากการศึกษาในครั้งนี้ไดวิเคราะหความสัมพันธ ของผลการตรวจวิเคราะห E. coli ในตัวอยางผลิตภัณฑกุง

ระหวางคา log MPN และคา log Colony Count พบวา สมการถดถอยมีความสัมพันธเชิงเสนตรงมีทิศทางเดียวกัน หรือมี
ความสัมพันธกันในเชิงบวกโดยความผันแปรของผลการวิเคราะหระหวางสองวิธี r2 เทากับ 0.968 แสดงวาสมการดังกลาว
สามารถทํานายคาไดถูกตองถึงรอยละ 96.8 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และจากความสัมพันธของสองวิธีไดสมการที่
สามารถใชแทนคาเพื่อปรับหนวยการทดสอบในผลิตภัณฑกุง ดังสมการตอไปนี้ 

 

ผลิตภัณฑกุง    log(CFU/g)  =  0.984 x log(MPN/g) 
 

จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางวิธี MPN และวิธี Colony Count ของผลการทดสอบ E. coli ในตัวอยาง
ผลิตภัณฑหมึกพบวา สมการถดถอยมีความสัมพันธแบบเสนตรงเชิงบวกและความผันแปรของผลการวิเคราะหระหวาง
สองวิธี r2 เทากับ 0.966 แสดงวาสมการดังกลาวสามารถทํานายคาไดถูกตองถึงรอยละ 96.6 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
และไดสมการที่สามารถใชแทนคาเพื่อปรับหนวยการทดสอบในผลิตภัณฑหมึก ดังตอไปนี้ คา log ของ 

 

ผลิตภัณฑหมึก     log(CFU/g)  =  0.983 x log(MPN/g) 
 

จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางวิธี MPN และวิธี Colony Count ของผลการทดสอบ E. coli ในตัวอยาง
ผลิตภัณฑปลา พบวา สมการถดถอยมีความสัมพันธแบบเสนตรงเชิงบวกและความผันแปรของผลการวิเคราะหระหวาง
สองวิธี r2 เทากับ 0.971 แสดงวาสมการดังกลาวสามารถทํานายคาไดถูกตองถึงรอยละ 97.1 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
และไดสมการที่สามารถใชแทนคาเพื่อปรับหนวยการทดสอบในผลิตภัณฑปลา ดังตอไปนี้ 

 

ผลิตภัณฑปลา   log(CFU/g)  =  0.985 x log(MPN/g) 
 

จากการวิเคราะหความสัมพันธ คา log ของผลการตรวจวิเคราะห E. coli ในตัวอยางผลิตภัณฑทั้งสามชนิด ไดแก 
กุง หมึก และปลา เพื่อหาความสัมพันธระหวางวิธี MPN และวิธี Colony Count ของผลิตภัณฑทั้งสามชนิด พบวาสมการ
ถดถอยมีความสัมพันธแบบเสนตรงเชิงบวก และความผันแปรของผลการวิเคราะหระหวางสองวิธี r2เทากับ 0.966 แสดงวา
สมการดังกลาวสามารถทํานายคาไดถูกตองถึงรอยละ 96.6 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และไดสมการที่สามารถใชแทน
คาเพื่อปรับหนวยการทดสอบในผลิตภัณฑสัตวน้ํา ดังตอไปนี้ 

 

ผลิตภัณฑสัตวน้ํา        log(CFU/g)  =  0.983 x log(MPN/g) 
 

จากการศึกษาถึงแมวาคาเฉลี่ยของทั้งสองวิธี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ในบาง
ระดับของการปนเปอนก็ตาม แตพบวาเมื่อนําผลระหวางสองวิธีมาหาความสัมพันธ ซึ่งความผันแปรของผลการวิเคราะห
ระหวางสองวิธี r2 มากกวา 0.9 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในผลิตภัณฑกุง หมึก และปลา จากเอกสาร Conversion 3M 
Petrifilm™ E. coli Count Plate Results from Most Probable Number (MPN) Results Conversion Table (3 M Company. 
2004)  ไดสรุปขอมูลความสัมพันธระหวางวิธี MPN และวิธี 3M Petrifilm™ E. coli Count Plate ในผลิตภัณฑอาหาร 
ไดแก แปง เนยถั่ว ถ่ัว พริกไทย ไสกรอก หมูบด เนื้อกับน้ําเกรวี่ กุง มันฝรั่งแชแข็ง มักกะโรนี ไข ผักกะหล่ํา และ น้ํานมดิบ 
ทั้งหมดจํานวน 348 ตัวอยาง ไดสมการความสัมพันธระหวางสองวิธี ดังตอไปนี้ 

 

   log(Petriflim EC Plate Result)  =  0.37 + 0.9(log MPN Result) 
 

จากสมการของ 3M Petriflim EC Plate ใหคาผลการวิเคราะหของวิธี MPN ที่สูงวิธี Petrifilm Plate ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาในครั้งนี้ แตอยางไรก็ตามในการตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑสัตวน้ํา ควรใชวิธี
ทดสอบที่ระบุตามมาตรฐานหรือขอกําหนดกอน เพื่อไดผลการทดสอบที่มีความถูกตอง แตกรณีที่ไมสามารถวิเคราะห     
E. coli ดวยวิธีทดสอบที่ระบุตามมาตรฐาน หรือขอกําหนด ก็สามารถใชสมการถดถอยแสดงความสัมพันธระหวาง Most 
Probable Number และ Colony Count ได อยางไรก็ตามการแทนคาในสมการถดถอยจากการศึกษาในครั้งนี้จะใหผลที่
นาเชื่อถือ เมื่อตัวอยางผลิตภัณฑสัตวน้ําที่ทดสอบมีระดับการปนเปอนไมเกิน 1,000 CFU/g  
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การประมาณคาความไมแนนอนของวิธีการทดสอบออกโซลินิค แอซิด 

 
จริยา ภูเจริญ*  รัตติยา พรหมขํา  และ  ศิริเนตร ขุนทอง  

ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา สมุทรสาคร 
 

บทคัดยอ 
 
 การทดสอบออกโซลินิค แอซิด ในเนื้อเยื่อกุงที่มีการเติมสารออกโซลินิค แอซิดใชวิธี High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) โดยการสกัดตัวอยางดวย ethyl acetate จากนั้นนําสารละลายที่สกัดไดไประเหยแหง ละลาย 
residue ดวย hexane และสารละลาย mobile phase ซึ่งเปนสารละลายผสมของ acetonitrile  methanol และ oxalic acid ที่ 
pH 3.3 ในอัตราสวน 25 ตอ 10 ตอ 65 นําสารละลายของชั้น mobile phase ไปฉีดเขาเครื่อง HPLC ผลการทดสอบพบวามี
ปริมาณออกโซลินิค แอซิด เทากับ 0.044 ug/g เมื่อประมาณคาความไมแนนอนของวิธีการทดสอบนี้ตาม ISO GUM 
Approach ไดคาความไมแนนอนของการทดสอบ 0.007 ug/g ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แหลงที่ทําใหเกิดความไมแนนอน
สูงสุดคือ ความไมแนนอนของความเขมขนตัวอยางที่ไดจาก calibration curve 
 
คําสําคัญ:  ออกโซลินิค แอซิด  การประมาณคาความไมแนนอนของวิธีการทดสอบ 
   
* ๑๒๗ หมู ๘ ต. โคกขาม  อ. เมือง จ. สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐  โทร ๐ ๓๔๔๕ ๗๔๒๓  e-mail : jariyap@fisheries.go.th 

 
Estimation of Measurement Uncertainty for Oxolinic Acid Analysis 

 
Jariya Pucharoen*  Rattiya Phromkhum  and  Sirinate Khunthong 

Samutsakorn Fish Inspection and Research Center 
 

Abstract 
 
 The fortified shrimps were analyzed for oxolinic acid by HPLC (High Performance Liquid Chromatography). 
The method involved the extraction by ethyl acetate, evaporation, dissolvation with mixture of acetonitrile methanol and 
oxalic acid at pH 3.3 (25 : 10 : 65) followed by HPLC analysis using fluorescence detector. It was found that the average 
amount of oxolinic acid was 0.044 ug/g. The estimation of measurement uncertainty by ISO GUM Approach was 0.007 
ug/g at 95% confidence. The source that affects the maximum uncertainty was the uncertainty of sample concentration 
obtained from calibration curve. 
 
Key words:  oxolinic acid, estimation of measurement uncertainty 
   
* 127 M.8 T. Kokkham A. Muang  Samutsakorn 74000 Tel 0 3445 7423 e-mail : jariyap@fisheries.go.th 
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องคประกอบของชนิดและการแพรกระจายของพรรณไมน้ําและแพลงกตอน 

ในแมน้ํายมและพื้นท่ีน้ําทวม 
 

ทัศนีย สุนนทชัย* 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตาก 

 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาองคประกอบชนิดและการแพรกระจายของพรรณไมน้ําและแพลงกตอนในแมน้ํายมและพื้นที่น้ําทวม
ไดเก็บตัวอยางจากแมน้ํายม 7 จุดสํารวจ รวม 4 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน 2549 ถึง สิงหาคม 2550 และในพื้นที่น้ําทวมของ
แมน้ํายม 6 จุดสํารวจ รวม 3 ครั้ง ในเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2550 แบงเปนชวงน้ําขึ้น น้ําทวม และน้ําลด ขอมูลที่ได
นํามาวิเคราะหและประเมินผลดวยคาดัชนีทางนิเวศวิทยา และการวิเคราะหสถิตแบบหลายตัวแปรของการวิเคราะหการจัด
กลุม ผลการศึกษาพบวาพรรณไมน้ําในแมน้ํายมและพื้นที่น้ําทวมมีจํานวน 24 ชนิด จําแนกเปนประเภทลอยน้ํา 5 ชนิด โผล
พนน้ํา 5 ชนิด ใตน้ํา 1 ชนิด และชายน้ํา 13 ชนิด ชนิดพรรณไมน้ําที่พบมีการแพรกระจายมากที่สุด คือ ไมยราพยักษ แขม 
ออ และไมยราพเถา ผลการศึกษาชนิดและการแพรกระจายของแพลงกตอนในแมน้ํายม พบแพลงกตอน 56 สกุล 2 กลุม มี
ปริมาณความชุกชุมเฉลี่ย 604.18x104 หนวยตอลูกบาศกเมตร ประกอบดวยแพลงกตอนพืชและสัตวเฉลี่ย 591.08 x104 
หนวยตอลูกบาศกเมตร และ 13.10 x104 หนวยตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ แพลงกตอนที่พบเปนสกุลเดนตามจุดสํารวจ 
ไดแก Cylindrospermopsis  Lyngbya  Oscillatoria  Melosira  Nitzschia  Navicula  Trachelomonas  Scenedesmus  
Ankistrodesmus และPediastrum ดัชนีความมากชนิด ดัชนีความเทาเทียม และดัชนีความหลากหลายพบมีคาเฉลี่ย 2.78±0.18 
0.76±0.16 และ 2.86±0.57 ตามลําดับ การศึกษาการแพรกระจายวิธี species abundance distribution พบจุดสํารวจบานบางปะ
และการสํารวจเดือนพฤษภาคม 2550 มีการแพรกระจายของแพลงกตอนใกลเคียงกันมากที่สุด คาดัชนีความคลายคลึงของ
แพลงกตอนของจุดสํารวจและเดือนสํารวจมีคาเฉลี่ยรอยละ 62.97 และ 46.03 ตามลําดับ ผลการวิเคราะหการจัดกลุมของ
ประชาคมแพลงกตอนสามารถแบงออกได 3 กลุม คือ กลุมจุดสํารวจที่อยูบริเวณตอนบน บริเวณตอนกลาง และบริเวณ
ตอนลาง 
 ผลการศึกษาชนิดและการแพรกระจายของแพลงกตอนในพื้นที่น้ําทวมพบแพลงกตอน 52 สกุล 2 กลุม มีปริมาณ
เฉลี่ย 712.46x104 หนวยตอลูกบาศกเมตร ประกอบดวยแพลงกตอนพืชและสัตวเฉลี่ย 705.23 x104 และ 7.23 x104 หนวย
ตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ แพลงกตอนที่พบเปนสกุลเดน ไดแก Cylindrospermopsis, Trachelomonas, Lyngbya, 
Ankistrodesmus, Oscillatoria, Nitzschia, Euglena, Scenedesmus, Strombomonas, Gomphonema และ Navicula การ
ประเมินคาดัชนีความมากชนิด ดัชนีความเทาเทียม และดัชนีความหลากหลาย พบมีคาเฉลี่ย 2.44±0.18, 0.71±0.09 และ 
2.59±0.32 ตามลําดับ การแพรกระจายโดยวิธี species abundance distribution พบจุดสํารวจบานทาฉนวน บานบางปะ บาน
วัดใหม และบานรังนก และการสํารวจชวงน้ําขึ้นและน้ําทวมมีการแพรกระจายของแพลงกตอนใกลเคียงกัน คาดัชนีความ
คลายคลึงของจุดสํารวจและชวงการเปลี่ยนแปลงระดับน้ํามีคาเฉลี่ย 70.59 และ 65.49 ตามลําดับ ผลการวิเคราะหการจัด
กลุมความคลายคลึงตามชวงการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําพบสามารถแบงออกได 3 กลุม 
 

คําสําคัญ : พรรณไมน้ํา แพลงกตอน การแพรกระจาย แมน้ํายม 
   
* หมู ๖ ต.ไมงาม  อ.เมือง  จ.ตาก ๖๓๐๐๐ โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐ โทรสาร ๐ ๕๕๕๔ ๑๕๕๘ 
   e-mail: iftakinland@yahoo.com 
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Species Composition and Distribution of Aquatic Plants and Plankton 

in Yom River and Its Inundated Area 
 

Tasanee Sunonchai* 
Tak Inland Fisheries Research and Development Center 

 

Abstract 
 

 A study on species composition and distribution of aquatic plants and plankton in the Yom River were 
conducted in the area of Pang-Ma-O Village, Wangchin District, Phrae Province to Rai-Cha-Doo Village, Sam-Ngam 
District, Phichit Province. There are 7 sampling stations and 4 sampling periods as followings; November 2006, 
February, May and August 2007. For its inundated area, aquatic plants and plankton samplings were conducted at 6 
stations for 3 study periods as ascending water period, high flooding period and descending water period. The various 
plankton communities and ecological indices, multivariate method of multi-dimensional scaling were used for data 
analysis.The results showed that there were 24 species of aquatic plants found in the Yom River and its inundated area 
which composed of 5 species of floating type, 5 species of emerged type, 1 specie of submerged type and 13 species of 
marginal type. The most widely distributed species were Mimosa pigra Linn., Phragmites karka, Arundo donax Linn 
and Mimisa invisa Mart. In the Yom River, there were 56 genus and 2 groups of plankton found. An average number of 
plankton was estimated to be 604.18x104 unit/m3 which comprised of 591.08 x104 unit/m3 of phytoplankton and 13.10 
x104 unit/m3 of zooplankton. The dominant genus were Cylindrospermopsis, Lyngbya, Oscillatoria, Melosira, Nitzschia, 
Navicula, Trachelomonas, Scenedesmus, Ankistrodesmus and Pediastrum  An average richness, evenness and diversity 
index of plankton in the Yom River was 2.78±0.18, 0.76±0.16 and 2.86±0.57, respectively. The species abundance 
distribution curve was showed highly distribution at Ban Bang Pa station and at sampling period in May which an 
average similarity index of 62.97% and 46.03%, respectively. According to MDS analysis, it can be divided into 3 
different station groups of upper area stations, middle area stations and lower area stations. 

In the inundated area, there were 52 genus and 2 groups of plankton found as an average number of 
712.46x104 unit/m3 which comprised of 705.23x104 unit/m3 of phytoplankton and 7.23x104 unit/m3 of zooplankton. The 
dominant genus were Cylindrospermopsis, Trachelomonas, Lyngbya, Ankistrodesmus, Oscillatoria, Nitzschia, Euglena, 
Scenedesmus, Strombomonas, Gomphonema and Navicula. In the inundated area, the average richness, evenness and 
diversity index of plankton was 2.44±0.18, 0.71±0.09 and 2.59±0.32, respectively. The species abundance distribution 
curve was showed highly distribution at Ban Ta Chanaun, Ban Bang Pa, Ban Wat Mai and Ban Rang Nok station, and at 
sampling period of ascending water period and high flooding period which an average similarity index of 70.59% and 
65.49%, respectively. According to MDS analysis, it can be divided into 3 different station groups. 
 

Key words: aquatic plant, plankton, distribution, Yom River 
   

* Moo 6 Mai Ngam Sub-district, Muang District, Tak 63000 Tel. 0 5551 1020 e-mail : iftakinland@yahoo.com 
Published : Technical paper No. 99/2008 Inland Fisheries Research and Development Bureau Department of Fisheries. 
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แนวทางการเกบ็รวบรวมขอมูลประมงแบบสุมตัวอยางเชิงพืน้ท่ี 
เพื่อการบริหารจัดการประมง กรณีศึกษา : จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ปทมาพร พงษเจริญ 
ศูนยสารสนเทศ 

 
บทคัดยอ 

 
การจัดทําขอมูลสถิติประมงที่เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของกรมประมงที่ผานมาจะดําเนินการโดยการ

สํารวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายช่ือผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Listing Survey) ใหเปนปจจุบัน และบันทึกขอมูลครัวเรือนที่ทําการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและเนื้อที่การเพาะเลี้ยง จําแนกตามชนิดสัตวน้ําที่เลี้ยงและประเภทการเลี้ยง เปนรายจังหวัด จากนั้นจึงทํา
การสุมเลือกครัวเรือนตัวอยางจากบัญชีรายช่ือดังกลาวดวยวิธีการสุมตัวอยาง 

งานวิจัยนี้เปนการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) ในการ         
เก็บรวบรวมขอมูลประมงแบบสุมตัวอยางเชิงพื้นที่ โดยใชชุดคําสั่ง Hawth’s Tools ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ทั้งนี้ใน
อดีตที่ผานมาการสุมตัวอยางเชิงพื้นที่ไมสามารถกระทําไดเนื่องจากขอมูลการกระจายตัวหรือตําแหนงของพื้นที่เลี้ยง    
สัตวน้ําไมเปนที่ทราบแนชัด หากแตในปจจุบันกรมประมงมีแผนที่แสดงปริมาณและการกระจายตัวของพื้นที่เลี้ยงสัตวน้ํา 
เชน บอเลี้ยงและกระชัง เปนตน การสุมตัวอยางเชิงพื้นที่จึงมีบทบาทสําคัญมากยิ่งขึ้น  

ประโยชนที่ไดรับจากการเก็บรวบรวมขอมูลประมงแบบสุมตัวอยางเชิงพื้นที่จากงานวิจัยนี้ คือ ชวยทําใหได
ตัวอยางที่เปนตัวแทนของพื้นที่ในระดับตางๆ ไดอยางชัดเจน เชน จากระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ถึง
ระดับประเทศ โดยตัวอยางที่ไดมีการกระจายครอบคลุมพื้นที่ ไมกระจุกตัวอยูที่ใด ที่หนึ่งซึ่งอาจนําไปสูการเปนตัวแทนที่
ไมดี รวมถึงชวยในการเลือกสุมตัวอยางจากทุกพื้นที่ยอยในแตละพื้นที่ที่สนใจ ทําใหไดจํานวนตัวอยางที่เปนไปตามหลัก
วิชาการสถิติเชิงพื้นที่ และสอดคลองกับงบประมาณ กําลังคน และระยะเวลาที่มีอยู นอกจากนี้ยังชวยใหการวางแผน
เสนทางการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการแสดงผลตําแหนงของพื้นที่เลี้ยงสัตวน้ําในรูป
แผนที่และพื้นที่เลี้ยงสัตวน้ําที่ตกเปนตัวอยางไดอยางชัดเจน ในอนาคตหากมีการจัดการขอมูลที่ดีและปรับปรุงฐานขอมูล
ใหเปนปจจุบัน กรมประมงสามารถใชการสุมตัวอยางเชิงพื้นที่ในการพยากรณและการประเมินผลผลิตสัตวน้ําเศรษฐกิจ
ตางๆ เพื่อจัดทําสถิติผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงประจําป และเปนขอมูลประกอบการวางแผนการตลาด การวาง
นโยบายและแผนกลยุทธดานธุรกิจการประมงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ประมงของประเทศตอไป 

 
คําสําคัญ: การสุมตัวอยางเชิงพื้นที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร จังหวัดสุพรรณบุรี 
   
* ศูนยสารสนเทศ กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑o๙oo 

พิมพเผยแพร : เอกสารวิชาการ ฉบับที่ x/x ศูนยสารสนเทศ กรมประมง. ๓๔ หนา 
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O14 
Random Spatial Sampling Approach for Fisheries Data Collection 

in Fisheries Management, Case Study : Supanburi Province 
 

Pattamaporn Pongcharoen 
Information Technology Center 

 
Abstract 

 
 In Thailand, Fisheries Statistics relevant to aquaculture area have been carried out by the Department of 
Fisheries (DOF) based on listing survey. It presents information including demographic data, farming area, cultured 
species and culturing technique in each province. This information, in turn, is used for sampling exercise for further 
collecting statistical data. Conceptually, the listing survey must be normally updated at yearly basis. 
 This study illustrates the application of Geographical Information System (GIS) for collecting fisheries data 
based on spatial sampling approach using Hawth’s Tools in GIS. It is noted that spatial sampling is not possible here in 
the past because the information on the extent and distribution of aquaculture area was not clearly shown. However, the 
Department of Fisheries now can utilise the spatial information of ponds and cages for spatial sampling which can play 
an important role in a more effective field data collections. 
 The spatial sampling approach presented in this study has shown that the samples from the field can be 
randomly and spatially selected at different level from District to National level for better representatives in accordance 
with spatial statistics concept covering the area of interest avoiding the unsounded spatial pattern of samples. This 
sample collection activity can be easily planned and carried out according to available budget, manpower, and time with 
acceptable sample numbers. In addition, precise routes and waypoints in data collection process is possible and become 
more effective for the data collectors. If spatial database at DOF is consistently well managed, the implementation of 
spatial sampling process will be one of the routine or day-to-day work of the provincial officers for enhancing the 
information to be used in decision making process for the responsible executives. From the author’s point of view, it is 
believed that spatial sampling approach can be applied for forecasting and estimating economical aquatic animal 
productions making annual aquaculture statistics reports more effective. Subsequently, this timely information can be 
used for marketing planning, policy formulating and strategy making in fisheries sector and relevant industries for a 
more effective fisheries management in the country. 
 
Key words: Random Spatial Sampling, GIS, Supanburi Province 
   
* Information Technology Center, Department of Fisheries, Kasetklang, Chatuchak, Bangkok 10900 
Published : Technical paper No x/x Information Technology Center Department of Fisheries. 34 pp. 
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O15 
ปริมาณโลหะหนักในสัตวทะเลจากเรือประมงอวนลาก และอวนลอมจับบริเวณนานน้ําไทย 

 

สมชาย วิบุญพันธ๑*  ไพรัช เถาชาลีย๒  ชุมโชค สิงหราชัย๓  รัตนา ม่ันประสิทธ์ิ๔ 

และ ทัศพล กระจางดารา๕ 
๑ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 

๒กลุมงานตรวจสอบคุณภาพแหลงประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล 
๓ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 

๔ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง) 
๕ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต) 

 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาปริมาณ แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง และปรอท ในสัตวทะเลหนาดินจากเรืออวนลากไดแก หมึกกลวย 
หมึกหอม หมึกสาย หมึกกระดอง กุงตะกาด ปลาทรายแดง และปลาผิวน้ําจากเรืออวนลอมจับไดแก ปลาทู ปลาลัง        
ปลาทูแขก ปลาโอแกลบ และปลาหลังเขียว ในนานน้ําไทย ระหวาง พ.ศ. 2546-2548 พบวาสัตวทะเลหนาดินสวนมากมี
ปริมาณโลหะหนักแตละชนิดสูงกวาปลาผิวน้ํา ดังนี้ แคดเมียมฝงอาวไทยมีคาอยูในชวง 0.001-3.561 ไมโครกรัม/กรัม พบ
ในหมึกสายสูงสุดเฉลี่ย 0.667 ไมโครกรัม/กรัม ฝงทะเลอันดามันมีคาอยูในชวง 0.005-0.665 ไมโครกรัม/กรัม พบใน    
ปลาหลังเขียวสูงสุดเฉลี่ย 0.160 ไมโครกรัม/กรัม ตะกั่วฝงอาวไทยมีคาอยูในชวง <0.002-4.462 ไมโครกรัม/กรัม พบใน
หมึกกระดองสูงสุดเฉลี่ย 0.685 ไมโครกรัม/กรัม ฝงทะเลอันดามันมีคาอยูในชวง <0.005-2.250 ไมโครกรัม/กรัม พบใน
หมึกกลวยสูงสุดเฉลี่ย 0.779 ไมโครกรัม/กรัม ทองแดงฝงอาวไทยมีคาอยูในชวง 0.026-22.120 ไมโครกรัม/กรัม พบใน
หมึกสายสูงสุดเฉลี่ย 5.738 ไมโครกรัม/กรัม ฝงทะเลอันดามัน มีคาอยูในชวง 0.351-11.920 ไมโครกรัม/กรัม พบใน     
หมึกสายสูงสุดเฉลี่ย 8.341 ไมโครกรัม/กรัม และปรอทฝงอาวไทยมีคาอยูในชวง <0.002-0.159 ไมโครกรัม/กรัม พบใน
ปลาหลังเขียวสูงสุดเฉลี่ย 0.040 ไมโครกรัม/กรัม ฝงทะเลอันดามันมีคาอยูในชวง <0.050-2.603 ไมโครกรัม/กรัม พบใน
หมึกหอมสูงสุดเฉลี่ย 0.471 ไมโครกรัม/กรัม เมื่อเปรียบเทียบระหวางแหลงประมงฝงอาวไทยกับ ฝงทะเลอันดามัน พบวา
แคดเมียมในหมึกหอม หมึกสาย หมึกกระดอง และปลาทรายแดง จากแหลงประมงฝงอาวไทยมีคาเฉลี่ยสูงกวาฝงทะเล- 
อันดามันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนปลาผิวน้ําคาเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ตะกั่วในหมึกหอม หมึกสาย  
หมึกกระดอง ปลาทรายแดง กุงตะกาด ปลาลัง ปลาทูแขก และ ปลาโอแกลบ จากแหลงประมงฝงอาวไทยมีคาเฉลี่ยสูงกวา
ฝงทะเลอันดามันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทองแดงในสัตวทะเลหนาดินทั้งสองฝงคาเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
สวนปลาทูแขก และปลาโอแกลบ จากแหลงประมงฝงอาวไทย คาเฉลี่ยสูงกวาฝงทะเลอันดามันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และปรอทในหมึกหอม หมึกสาย หมึกกระดอง และกุงตะกาด จากแหลงประมงฝงอาวไทยมีคาเฉลี่ยตํ่ากวาฝงทะเล-       
อันดามันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับปลาผิวน้ําคาเฉลี่ยฝงอาวไทยมีคาสูงกวาฝงทะเลอันดามัน ผลการศึกษาครั้งนี้
สรุปวาปริมาณโลหะหนักทั้ง 4 ชนิด ที่สะสมในสัตวทะเลบริเวณนานน้ําไทยยังอยูในระดับที่ปลอดภัยตอผูบริโภค ซึ่งต่ํา
กวาคามาตรฐานที่ยอมใหมีสารปนเปอนในอาหารได โดยกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย และคามาตรฐานสากล 
 

คําสําคัญ : แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง ปรอท สัตวทะเลในนานน้ําไทย  
   
* ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม  ต.บอยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ โทร ๐ ๗๔๓๑ ๒๕๙๕  e-mail : somchaivib@yahoo.com 

พิมพเผยแพร : เอกสารวิชาการ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๑ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง. ๖๑ หนา 
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O15 
Heavy Metals in Marine Animals from Trawlers and Purse Seiners in Thai Waters 

 

Somchai Vibunpant1*  Pairach Thaochalee2  Chumchok Singharachai3 
Ratana Munprasit4 and Tassapon Krajangdara5 

1Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 
2Fishing Ground Quality Inspection Unit, Marine Fisheries Research and Technological Development Institute 

3Chumphon Marine Fisheries Research and Development Center 
4 Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong) 

5Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 
 

Abstract 
 

The concentration of cadmium, lead, copper and mercury in 6 marine demersal animals caught by trawlers 
namely Photololigo spp., Sepioteuthis lessoniana, Octopus spp., Sepia spp., Metapenaeus spp., Nemipterus spp. and 5 
pelagic species caught by purse seiners namely  Rastrelliger brachysoma, R. kanagurta, Decapterus spp., Auxis thazard and 
Sardinella spp. were studied in Thai waters during 2003-2005. It was found that the demersal species accumulated heavy 
metals more than the pelagic ones. The concentration of cadmium in marine animals in the Gulf of Thailand was 0.001-
3.561 μg/g with the highest of 0.667 μg/g in Octopus spp. That in the Andaman sea was 0.005-0.665 μg/g with the highest 
of 0.160 μg/g in Sardinella spp. The concentration of lead in marine animals in the Gulf of Thailand was <0.002-4.462 μg/g 
with 0.685 μg/g highest in Sepia spp., while that in the Andaman sea was <0.005-2.250 μg/g with the highest of 0.779 μg/g 
in Photololigo spp. The concentration of copper in marine animals in the Gulf of Thailand was 0.026-22.120 μg/g with the 
highest of 5.738 μg/g in Octopus spp., while that in the Andaman sea was 0.351-11.920 μg/g with the highest of 8.341 μg/g 
in Octopus spp. The concentration of mercury in marine animals in the Gulf of Thailand was <0.002-0.159 μg/g with the 
highest found at 0.040 μg/g in Sardinella spp., while that in the Andaman sea was <0.050-2.603 μg/g and the highest was 
0.471 μg/g in Sepioteuthis lessoniana. In comparison, the concentrations of cadmium accumulated in Sepioteuthis 
lessoniana, Octopus spp., Sepia spp. and Nemipterus spp. caught from the Gulf of Thailand were significantly higher than 
those from the Andaman sea. The concentrations of lead accumulated in Sepioteuthis lessoniana, Octopus spp., Sepia spp., 
Nemipterus spp., Metapenaeus spp., Rastrelliger kanagurta, Decapterus spp. and Auxis thazard from the Gulf of Thailand 
were significantly higher than those from the Andaman sea. The concentrations of copper in Decapterus spp. and Auxis 
thazard from the Gulf of Thailand were significantly higher than those from the Andaman sea. The concentrations of 
mercury accumulated in Sepioteuthis lessoniana, Octopus spp., Sepia spp. and Metapenaeus spp. from the Gulf of Thailand 
were significantly lower than those from the Andaman sea, but the accumulated mercury in marine pelagic animals from the 
Gulf of Thailand were higher than that in the Andaman sea. This study revealed that the concentrations of those 4 heavy 
metals accumulated in marine animals in Thai waters were in safety level for consumers since their concentrations were 
lower than the allowable standard level of food issued by the Ministry of Public Health of Thailand and by Codex 
 

Key words : cadmium, lead, copper, mercury, marine animals in Thai waters 
   
* 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla  90000. Tel. 0 7431 2595 e-mail : somchaivib@yahoo.com  
Published : Technical paper No 1/2008 Marine Fisheries Research and Development Bureau Department of Fisheries. 61 pp. 
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O16 
สถานภาพทรัพยากรสัตวน้ําหนาดินในนานน้ําประเทศพมา: การประมาณคาจากขอมูลการสํารวจ 

 
ธนิษฐา ทรรพนันทน ใจดี๑*  มินห เป๒  และ  อิสระ ชาญราชกิจ๓ 
๑ ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๒ หนวยอนุรักษทรัพยากรประมง กองวิจัยและพัฒนา กรมประมง สหภาพพมา 
๓ ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต 

 
บทคัดยอ 

 
การสํารวจทรัพยากรสัตวนํ้าหนาดินจํานวน 16 สถานีในนานนํ้าประเทศพมาดวยเรือสํารวจประมง MV. 

SEAFDEC2 ในระหวางเด ือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม 2550 ไดผลจับรวมทั้งหมด 1,459.42 กก. จากการลงแรงประมง
ทั้งหมด 21 ช่ัวโมง 39 นาที ทรัพยากรประมงที่จับไดประกอบดวย ปลา 113 ชนิด และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 8 กลุม โดย
มี ปลาปากคมจุด (Saurida undosquamis) เปนองคประกอบหลักในกลุมปลา (รอยละ 20.17 โดยน้ําหนัก) และหมึกกลวย 
(Loligo spp.) เปนองคประกอบหลักในกล ุมสัตวไมมีกระดูกสันหลัง (รอยละ 36.31โดยนํ้าหนัก) ผลจับรวมตอหนวย     
การลงแรง (CpUE) มีคาเฉลี่ยฮารโมนิคเทากับ 60.10 กก. ตอช่ัวโมง คา CpUE ของปลา มีคาเฉลี่ยเรขาคณิตเทากับ 44.66 
กก.ตอช่ัวโมง และคา CpUE ของสัตวไมมีกระดกสันหลังมีคาเฉลี่ยเรขาคณิตเทากับ 10.83 กก.ตอช่ัวโมง ตามลําดับ คา 
CpUE ของปลามีสหสัมพันธเชิงบวกกับระดับความลึกของนํ้า (r=0.62) และสามารถจัดกลุมสํารวจได 5 กล ุม ตามระดับ
ความลึก ผลจับตอหนวยพ้ืนที่ (CpUA) ในแตละกล ุมสถานีประเมินจากวิธีพ้ืนที่ลากผานเทากับ 1,342.90  1,906.77  
1,706.22  1,718.61 และ 1,952.03 กก.ตอตารางไมลทะเล ตามลําดับ มวลชีวภาพรวมจากการสํารวจครั้งนี้ มีคาประมาณ 
47,528 ตัน การประเมินคาผลจับสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) โดยการจําลองแบบสถานการณประมงที่มีการประมงอยางหนัก 
(สัมประสิทธิ์การจับ =0.5 และอัตราการตายโดยธรรมชาติ = 0.1) พบวาม ีคา MSY ประมาณ 2,376 ตัน และในสถานการณ
ที่ไมมีการประมง (สัมประสิทธิ์การจับ = 0.5 และ อัตราการตายโดยธรรมชาติ = 0.6) จะมีา MSY ประมาณ 14,259 ตัน 
 
คําสําคัญ : ทรัพยากรสัตวน้ําหนาดิน  ผลจับตอหนวยการลงแรง  ผลจับตอหนวยพ้ืนที่ องคประกอบผลจับ  ประเทศพมา 
   
* e-mail : ffistnt@ku.ac.th  



              การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2552 

 67 

O16 
Status of Demersal Fisheries Resources in the Myanmar Waters : 

Estimation from Research Survey Data 
 

Thanitha Thapanand-Chaidee1*  Myint Pe2  and  Isara Chanrachkij3 
1 Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Thailand 

2 Fishery Resources Conservation Unit, Research and Development Division, Department of Fisheries, Myanmar 
3 Southeast Asian Fisheries Development Center, Thailand 

 
Abstract 

 
The 16 stations in the Myanmar Waters were surveyed under the cruise mission of MV. SEAFDEC2 during 

February to March 2007. A total of 1,459.42 kg from 21 h 39 min fishing hours was classified into 113 fish species and 
8 groups of invertebrates. Brushtooth lizardfish, Saurida undosquamis, was the highest capture (20.17% by weight). 
Among the commercial invertebrates, loliginid squid (Loligo spp.) was the most abundant that its catch was 36.31% by 
weight. The average total Catch per Unit Effort (CpUE) was expressed in term of harmonic mean as 60.10 kg h-1. The 
average fish CpUE, in term of geometric mean, was 44.66 kg h-1and invertebrates CpUE was expressed in term of 
geometric mean was 10.83 kg h-1, respectively. There was a positive correlate between fish CpUE and water depth 
(r=0.62). The survey stations could be separated into five clusters following to the depth. Catch per Unit Area (CpUA) 
from each clusters, estimating from swept area, were 1,342.90; 1,906.77; 1,706.22; 1,718.61 and 1,952.03 kg nm-2, 
respectively. The total biomass from survey area was approximately 47,528 ton. The simulation of Maximum Sustained 
Yield (MSY) revealed that, MSY was approximately 2,376 ton under the heavily exploited condition (catchability = 0.5 
and natural mortality (M) = 0.1) whereas under the non-exploited condition (catchability =0.5 and M = 0.6), the MSY 
became approximately 14,259 ton. 

 
Key words : demersal fisheries resources; CpUE; CpUA; catch composition; Myanmar 
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O17 
การประมงปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดียจากเรืออวนลอมจับสัญชาติญ่ีปุน 

ท่ีมาขึ้นทาท่ีจังหวัดภูเก็ต ระหวางป ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๕๑ 
 
สัมพันธ ปานจรัตน*  เพราลัย นุชหมอน  ธุมาวดี ใจเย็น  วรรลี สิงหธงยาม  กนกวรรณ แมเราะ  และ  นันทนา นาโคศิริ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต) 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาการทําประมงอวนลอมจับปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดียจากเรืออวนลอมจับสัญชาติญี่ปุนที่มาขึ้นทา

ที่ทาเทียบเรือน้ําลึกจังหวัดภูเก็ต โดยการสัมภาษณ คัดลอกสมุดปูมเรือ และรวบรวมจากใบแจงรายการสินคาจากดาน

ศุลกากรและผูแทนบริษัทเรือ พรอมทั้งสุมวัดขนาดปลาทูนา ระหวางเดือนมกราคม ป 2546 ถึง เดือนสิงหาคม ป 2551 

พบวามีเรือมาขึ้นทาจํานวน 34 เที่ยว จากเรือ 6 ลํา ไดแกเรือ Nippon Maru มีขนาดระวางขับน้ํา 1,788 และ 1,807        

ตันกรอส เรือ Genpuku Maru No. 18 Hakko Maru No. 2 Koyo Maru No. 88 และ Taikei Maru No. 1 มีขนาดระวาง  

ขับน้ํา 349 ตันกรอส ความยาวเรือระหวาง 63.2-76.0 เมตร มีการทําประมงตลอดปและหนาแนนในชวงเดือนมกราคมถึง

เดือนมีนาคม และเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม และแหลงประมงที่มีการทําประมงมากที่สุดคือบริเวณตะวันตกของ

ประเทศอินโดนีเซีย ปริมาณปลาทูนาที่จับไดเทากับ 18,822 ตัน คิดเปนมูลคา 719.8 ลานบาท ประกอบดวยปลาทูนา 3 

ชนิดคือ ปลาทูนาทองแถบ (Katsuwonus pelamis) ปลาทูนาครีบเหลือง (Thunnus albacares) และปลาทูนาตาโต         

(T. obesus)  รอยละ 62.9  18.7 และ 18.4 ตามลําดับ พบวามีน้ําหนักตัวอยูในชวง 0.6-7.8  0.6-40.2 และ 0.5-25.5 

กิโลกรัม เฉลี่ย 2.3  6.0 และ 3.6 กิโลกรัม ตามลําดับ ความยาวสอมหางอยูในชวง 24.0-70.0  25.2-151.0 และ 19.6-97.0 

เซนติเมตร เฉลี่ย 45.3  60.4 และ 49.5 เซนติเมตร ตามลําดับ 

จากขอมูลการวางอวน 630 ครั้ง มีอัตราการวางอวนเฉลี่ย 1.0 ครั้ง/วัน มีอัตราจับเฉลี่ย 29.9 ตัน/ครั้ง อัตราจับ

เฉลี่ยปลาทูนาทั้งสามชนิดของเรือ Nippon Maru ที่มีระวางขับน้ํา 1,807 ตันกรอส สูงกวาอัตราจับเฉลี่ยของเรือ Hakko 

Maru อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) แตไมแตกตางทางสถิติกับเรือลําอื่นๆ อัตราจับเฉลี่ยปลาทูนาฝูงอิสระไมแตกตางทาง

สถิติกับอัตราจับเฉลี่ยปลาทูนาที่รวมฝูงโดยพะเยา เมื่อพิจารณาอัตราจับเฉลี่ยปลาทูนาทั้งสามชนิดรายป ไตรมาส เดือน 

และแหลงทําประมง พบวา อัตราจับเฉลี่ยในป 2548 สูงกวาป 2546  2547 และ 2550 อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) อัตราจับ

เฉลี่ยรายไตรมาสไมแตกตางกันทางสถิติ ในขณะที่อัตราจับเฉลี่ยในเดือนเมษายนสูงกวาเดือนอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ 

(P<0.05) สวนอัตราจับเฉลี่ยในแตละแหลงประมงไมแตกตางกันทางสถิติ  

 

คําสําคัญ :  ปลาทูนา  เรืออวนลอมจับ  มหาสมุทรอินเดีย  
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O17 
Tuna Fishery in the Indian Ocean from Japanese Tuna Purse Seiners 

Landed in Phuket during 2003–2008 
 

Sampan Panjarat*  Praulai Nootmorn  Thumawadee Jaiyen  Wanlee Singtongyam 
Kanokwan Maeroh  and  Nantana Nakosiri 

Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 
 

Abstract 
 
Study on tuna fishery in the Indian Ocean of the Japanese tuna purse seiners landed at the Phuket Deep Sea 

Port by interview, copying log books, obtaining data from invoices available at customs and shipping agencies, 
including sampling tunas during January 2003 to August 2008. The result showed 34 landings of the six Japanese tuna 
purse seiners namely Nippon Maru with the size of 1,788 and 1,807 GRT, Genpuku Maru No. 18, Hakko Maru No. 2, 
Koyo Maru No. 88 and Taikei Maru No. 1 with their size of 349 GRT and length overall of 63.24-75.97 m. The purse 
seiners were operated throughout the year however, the most intensive fishing effort found during January to March and 
August to December. The result showed the most intensive of fishing effort was in the West of Indonesia. The total 
catch of tunas was 18,822 tons with the value of 719.8 million Baht. The catch comprised three species of tunas including 
Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) Yellowfin tuna (Thunnus albacares) and Bigeye tuna (T. obesus) with the 
percentage of 62.9 18.7 and 18.4 respectively. The body weights were in range of 0.6-7.8, 0.6-40.2 and 0.5-25.5 kg 
average 2.3, 6.0 and 3.6 kg respectively. The fork lengths were in range of 24.0-70.0, 25.2-151.0 and 19.6-97.0 cm 
average 45.3, 60.4 and 49.5 cm respectively. 

According to 630 operating sets, the CPUE was 29.9 tons/set. The average CPUE of total tunas from Nippon 
Maru (1,807 GRT) was significant higher only than Hakko Maru’s (P<0.05) while it was not different from other’s. The 
catching of free school tunas and catching of associated tunas with Payao showed no different CPUE. Considering the 
average CPUEs of total tunas by years, quarters, months and fishing grounds, it indicated that the average CPUE in 2005 
was significant higher than in 2003, 2004 and 2007 (P<0.05) anyhow, average CPUEs were not significant different 
among quarters. The average CPUE was highest in April and differed significantly with other months (P<0.05) while the 
result indicated the average CPUEs were not different between fishing grounds. 
 
Key words:   Tuna, purse seiner, Indian Ocean 
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O18 
สภาวะทรัพยากรปลาทูจากการประมงอวนลอมจับบริเวณอาวไทยตอนบน 

 
อัญญานี  แยมรุงเรือง 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
 

บทคัดยอ 

 
ศึกษาสภาวะทรัพยากรปลาทู บริเวณอาวไทยตอนบน โดยใชขอมูลการสํารวจจากเครื่องมืออวนลอมซั้ง        

อวนลอมจับปนไฟ และอวนดํา ที่นําสัตวน้ํามาขึ้นที่ทาในจังหวัดชลบุรีถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ ต้ังแตเดือนมกราคม 
2547 ถึงเดือนกันยายน 2548 และขอมูลสถิติการประมงทะเล ต้ังแต ป 2541-2546 พบวา อัตราการจับปลาทูจาก            
อวนลอมจับทั้งสามเครื่องมือในชวง ป 2547-2548 มีคา 435.26 กิโลกรัม/ลํา/วัน โดยที่อวนลอมซั้ง อวนลอมจับปนไฟ และ
อวนดํา มีอัตราการจับปลาทูเฉลี่ย 146.24 171.35 และ 943.62 กิโลกรัม/ลํา/วัน ตามลําดับ โดยพบปลาทูเปนองคประกอบ
จากอวนลอมซั้งเทากับรอยละ 6.79 อวนลอมจับปนไฟรอยละ 11.30 และจากอวนดํารอยละ 53.35 ขนาดปลาทูที่จับไดจาก
อวนลอมซั้งมีความยาวเฉลี่ย 12.83±2.06 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ยสูงสุด 16.02 เซนติเมตร ในเดือนกุมภาพันธ 2547 และ
ความยาวต่ําสุด 11.13 เซนติเมตร ในเดือนตุลาคม 2547 ขนาดปลาทูจากอวนลอมจับปนไฟมีความยาวเฉลี่ยเทากับ 
14.35±2.75 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ยสูงสุด 17.31 เซนติเมตร ในเดือนพฤษภาคม 2548 ความยาวเฉลี่ยตํ่าสุด 11.76 
เซนติเมตร ในเดือนกันยายน 2548 และปลาทูจากอวนดํามีความยาวเฉลี่ยเทากับ 15.03±2.39 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย
สูงสุด 17.40 เซนติเมตร ในเดือนกุมภาพันธ 2548 ความยาวเฉลี่ยตํ่าสุด 12.14 เซนติเมตร ในเดือนเมษายน 2548 จากสถิติ
กรมประมงในชวงป 2541–2546 ในบริเวณอาวไทยตอนบน มีปริมาณการจับปลาทูเฉลี่ยตอปจากทุกเครื่องมือ 28,475 
เมตริกตัน คิดเปนรอยละ 30.87 ของปริมาณการจับปลาทูในอาวไทย สวนใหญไดจากอวนลอมจับรอยละ 68.16 โดยที่
องคประกอบสัตวน้ําที่จับไดจากอวนลอมจับ ประกอบดวยปลาเลยรอยละ 59.35 ปลาเปดรอยละ 14.23 และปลาทูรอยละ 
26.42 จะเห็นวา อวนลอมจับเปนเครื่องมือที่จับปลาทูไดมากที่สุด 

 

คําสําคัญ : ปลาทู อวนลอมจับ อาวไทยตอนบน 
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O18 
Status of the Indo-Pacific Mackerel Resource from Purse Seine Fisheries 

in the Upper Gulf of Thailand 
 

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

 
Abstract 

 
Studies on the status of Indo-Pacific mackerel resource were conducted from January 2004 to September 2005. 

The data was collected from three types of fishing gears; purse seine with fish aggregating device, Thai purse seine with 
light luring and Thai purse seine. The selected study areas were landing ports along the upper Gulf of Thailand from 
Chonburi to Prachuap Khiri Khan Province. The Thai marine fisheries statistics data in 1998–2003 were used to 
compare with this study. The results showed that during 2004–2005, the CPUE of Indo-Pacific mackerel from those 3 
purse seines was 435.26 kg/boat/day. Purse seine with fish aggregating device, Thai purse seine with light luring and 
Thai purse seine had their overall catch rate of 146.24, 171.35 and 943.62 kg/boat/day with the Indo-Pacific mackerel 
composition of 6.79, 11.30 and 53.35%, respectively. The average size of Indo-Pacific mackerel from purse seine with 
fish aggregating device fisheries was 11.13-16.02 (12.83±2.06) centimeters. Their average minimum size was found in 
October 2004, while the maximum was in February 2004. From Thai purse seine with light luring fisheries was 11.76-
17.31 (14.35±2.75) centimeters. Their average minimum size was found in September 2005, while the maximum was in 
May 2005. From Thai purse seine fisheries was 12.14-17.40 (15.03±2.39) centimeters. Their average minimum size was 
found in April 2005, while the maximum was in February 2005. From Thai marine fisheries statistics data, average catch 
rate per year of Indo-Pacific mackerel resource in the upper Gulf of Thailand during 1998–2003 was 28,475 metric tons 
or 30.87% of the total catch from the Gulf of Thailand. Indo-Pacific mackerel was caught mainly by purse seine 
(68.16%). The marine resources caught by purse seine were Indo-Pacific mackerel (26.42%) other food fish (59.35%) 
and trash fish (14.23%). The results showed that purse seines are the most effective fishing gear for Indo-Pacific 
mackerel fisheries.  
 
Key words : Indo-Pacific mackerel, purse seine, upper Gulf of Thailand 
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O19 
การประมงลอบหมึกแบบพบัไดท่ีบานเจาหลาว จังหวัดจันทบุรี 

 
ธีรยุทธ ศรีคุม*  และ  ประภาส บินราหมาน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง) 
 

บทคัดยอ 
 
 ศึกษาการประมงลอบหมึกแบบพับไดที่บานเจาหลาว ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ระหวางเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2550 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 พบวาลอบหมึกแบบพับไดมีขนาด 95x110x75 ซม. ดัดแปลงมาจากลอบหมึกแบบ
โครงใหสามารถพับนอนได ชาวประมงใชเรือหางยาวในการทําประมง วางลอบเปนแถวแบบลูกเดี่ยว ทําการประมง
บริเวณหนาอาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี ระดับความลึกน้ํา 5-25 เมตร มีฤดูทําประมง 6 เดือนตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึง
เมษายน สัตวน้ําหลักที่จับได คือ หมึกหอม และหมึกกระดองลายเสือ สวนสัตวน้ําชนิดอื่นไดแก ปลา 21 ชนิด และปู 2 
ชนิด ซึ่งปลาที่จับไดสวนใหญ ไดแก ปลาสลิดหินจุดขาว (Siganus canaliculatus) ปลาวัวหางพัด (Monacanthus chinensis) 
ปลาปกเปาหนัง (Lagocephalus spp.) ปลาตะกรับ (Scatophagus argus) ปลาวัวหางตัด (Aluterus monoceros) เปนตน และ
ปูไดแก ปูดํา (Scylla spp.) และปูมา (Portunus pelagicus) องคประกอบปลาหมึกในลอบประกอบดวย หมึกหอมรอยละ 
90.96 หมึกกระดองลายเสือรอยละ 9.04 หมึกหอมมีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 1.30 กก./ลอบ 10 ลูก เพศผูมีความยาวลําตัว 
10-23 (15.50±3.22) เซนติเมตร และเพศเมียมีความยาวลําตัว 9.0-22.5 (14.13±2.46) เซนติเมตร หมึกกระดองลายเสือมี
อัตราการจับ 0.10 กก./ลอบ 10 ลูก มีความยาวลําตัวรวมเพศเทากับ 12.0-24.5 (17.0±3.08) เซนติเมตร เมื่อหักคาใชจายแลว
ชาวประมงมีกําไรจากการดําเนินการเปนเงิน 23,512.72 บาทตอเดือน ปญหาที่พบจากการทําประมงลอบหมึกไดแก น้ํามัน
ที่มีราคาสูง และลอบสูญหายเนื่องจากถูกลากโดยเรืออวนลาก ชาวประมงมีความคิดเห็นวาในอนาคตลอบหมึกแบบพับได
นาจะเปนที่นิยมของชาวประมงลอบหมึกทั่วไป แตปจจุบันยังไมเปนที่แพรหลาย เพราะชาวประมงยังขาดความรูในการทํา
เครื่องมือขึ้นใชเอง อีกทั้งขาดทักษะ และความชํานาญในการทําการประมงดวยเครื่องมือชนิดนี้ 
 
คําสําคัญ : ลอบหมึกแบบพับได  การประมง  จังหวัดจันทบุรี 
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O19 
Collapsible Squid Trap Fisheries in Ban Jao-Lhao, Chantaburi Province 

 
Teerayut Srikum*  and  Papart Binraman 

Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong) 
 

Abstract 
 
 Study on collapsible squid trap fisheries was carried out at Ban Jao-Lhao, Klong Kud District, Chantaburi 
Province during January 2007-April 2008. The traps when spread out were 95 cm wide, 110 cm long and 75 cm high. 
They were originated from the common ones, which were unable to be collapsed. Long-tailed boats were used for 
fishing operation. The traps were set in rows one after another in front of Kung Kra Ben Bay, Chanthaburi Province 
where water was 5-25 m deep. The fishing season lasted 6 months from November to April. Big fin reef squids and 
cuttle fish were the main targets of this gear. Besides, 21 fish species and 2 crab species were found as bycatch such as 
Siganus canaliculatus, Monacanthus chinensis, Lagocephalus spp., Scatophagus argus, Aluterus monoceros, Scylla spp. 
and Portunus pelagicus. The catch composition of squids were 90.96% of big fin reef squid and 9.04% of cuttle fish. 
Catch rate of big fin reef squids was 1.30 kg/10 trap. The mantle length of male big fin reef squids were 10-23 
(15.50±3.22) cm and the females were 9.0-22.5 (14.13±2.46) cm. Catch rate of the cuttle fish was 0.10 kg/10 trap. Their 
mantle lengths were 12.0-24.5 (17.0±3.08) cm. Fishermen earned the profit of 23,512.71 baht/month. Problems related 
squid traps included oil-price crisis and loss of traps due to trawling. Fishermen believed that the collapsible squid traps 
would be more popular than the old ones in future. But not now because of shortage in knowledge and skill on 
construction of this gear. 

 
Key words : Collapsible squid trap, fisheries, Chanthaburi Province  
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O20 
การประมงอวนจมกุงสามชัน้บริเวณอาวพังงา พ.ศ. 2540-2549 

 
สุชาติ แสงจันทร*  วิทยา พันธะกิจ  และ  เทิดศักดิ์ มิตรวงค 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต) 
 

บทคัดยอ 
 
 การศึกษาการประมงอวนจมกุงสามชั้นบริเวณอาวพังงา ไดดําเนินการเก็บขอมูลทางดานชนิดสัตวน้ํา และสภาวะ
การทําประมงตั้งแต เดือนมกราคม พ.ศ. 2540-ธันวาคม พ.ศ. 2549 สัตวน้ําที่จับไดประกอบดวย กุงทะเล 33.61-47.06%  
ปลาผิวน้ํา 3.85-15.04% ปลาหนาดิน 27.02-37.93% ปู 2.87-12.33% ปลาหมึก 3.27-6.71% และสัตวน้ําอื่นๆ 1.77-5.01% 
ชนิดสัตวน้ําที่จับไดในชวง พ.ศ. 2540-2544 และ พ.ศ. 2547-2549 เทากับ 58  53  51  45  57  53  49 และ 50 ชนิด 
ตามลําดับ การจัดกลุมสัตวน้ํารายปตามความผันแปรของชนิดและความชุกชุมของสัตวน้ํา โดยวิธีของเบรย-เคอรติส ที่
ระดับ 85% จัดได 4 กลุม คือ กลุมที่ 1 พ.ศ. 2540-2542 กลุมที่ 2 พ.ศ. 2543-2544 กลุมที่ 3 พ.ศ. 2547 และกลุมที่ 4 พ.ศ. 
2548-2549 ชนิดที่พบมากในแตละกลุม คือ กุงแชบวย รองลงมาเปนปลาจวด ปลากด กุงอื่นๆ และปลาเห็ดโคน ตามลําดับ 
 อัตราการจับเฉลี่ยกลุมกุงทะเลเทากับ 2.01-4.81 กก./วัน กลุมปลาผิวน้ําและปลาหนาดิน 0.61-4.55 กก./วัน กลุม
ปลาหมึก 0.02-0.36 กก./วัน และกลุมปู 0.10-0.70 กก./วัน ปริมาณการจับกลุมกุงทะเลเทากับ 484,614-851,854 กก./ป กลุม
ปลาผิวน้ําและปลาหนาดิน 94,846-228,781 กก./ป กลุมปลาหมึก 11,478-35,869 กก./ป และกลุมปู 14,683-34,081 กก./ป 
รายไดตอหนวยการลงแรงประมงเทากับ 467-848 บาท/วัน และรายไดรวมทั้งอาวพังงาเทากับ 107  092  455-112  355  433 
บาท/ป โดยกลุมสัตวน้ําอื่นๆ ไมมีการซื้อขายในชุมชนประมง 
 กุงแชบวยที่ถูกจับขึ้นมาใชประโยชนจากแหลงประมงที่ระดับความลึกน้ํามากกวา 10 เมตร และนอยกวา 10 
เมตร ประกอบดวยกุงขนาดเล็กที่ยังไมถึงวัยเจริญพันธุเทากับ 33.01 และ 63.46% ตามลําดับ  
 
คําสําคัญ : อวนจมกุงสามชั้น  กุงทะเล  อาวพังงา 
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O20 
Trammel Net Fishery in Phang Nga Bay, 1997-2006 

 
Suchat  Sangchan*  Withaya  Panthakit and Therdsak  Mitwong 
Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 

 
Abstract 

 
 A study on the trammel net fishery in Phang Nga Bay was conducted during January 1997 to December 2006, 
focusing on species composition and status of fishery. The catch composed of shrimps (33.61-47.06%), pelagic fishes 
(3.85-15.04%), demersal fishes (27.02-37.93%), crabs (2.87-12.33%), squids (3.27-6.71%) and other marine aquatic 
species (1.77-5.01%). During 8 years between 1997-2001 and 2004-2006 the number of species recorded was 58, 53,  
51,  45,  57,  53,  49  and 50 respectively. The grouping of change of catch composition and abundance in each year was 
applied by Bray-Curtis similarity index at 85%, resulting in 4 groups as follows: group 1 (1997-1999), group 2 (2000-
2001), group 3 (2004) and group 4 (2005-2006). The main species was found the high abundance in the groups 
composed of banana prawn, croaker fish, catfish, other shrimps and sand whiting, respectively.  
 The CPUE of shrimp was 2.01-4.81 kg/day, pelagic and demersal fish 0.61-4.55 kg/day, squid 0.02-0.36 
kg/day and crab 0.10-0.70 kg/day. The total catch of shrimp was 484,614-851,854 kg/year, pelagic and demersal fish 
94,846-228,781 kg/year, squid 11,478-35,869 kg/year and crab 14,683-34,081 kg/year. The IPUE was 467-848 Baht/day 
and the total income was 107,092,455-112,355,433 Baht/year.  The other marine aquatic species were not commercially 
significant in the fishing communities.  
 The banana prawns of unsuitable size (less than size at first maturation) were found to be in a proportion of 
33.01 and 63.46% respectively from fishing grounds of more and less than 10 m depth of water. 
 
Key words : trammel net, shrimp, Phang Nga Bay 
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O21 
การประมงกุงจากอวนติดตาบริเวณอาวพังงา 

 
สุชาติ แสงจันทร*  วิทยา พันธะกิจ และ เทิดศักดิ์ มิตรวงค 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต) 
 

บทคัดยอ 
 
 การประมงกุงจากอวนติดตาบริเวณอาวพังงา ดําเนินการเก็บขอมูลที่ตําบลคลองเคียน จังหวัดพังงา และ       
ตําบลเขาทอง จังหวัดกระบี่ ต้ังแตเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2549 โดยครอบคลุมทางดานชนิดและขนาดสัตวน้ํา พรอม
ทั้งการทําประมง โดยสัตวน้ําที่จับไดประกอบดวยกุงทะเล 10.35 และ 28.56% ปลาผิวน้ํา 54.82 และ 47.75% ปลาหนาดิน 
29.96 และ 15.62% ปลาหมึก 0.23 และ 0.31% ปู 3.80 และ 6.71% และสัตวน้ําอื่นๆ 0.84 และ 1.05% ตามลําดับ การจัด
กลุมสัตวน้ํารายเดือนตามความผันแปรของชนิดและความชุกชุมของสัตวน้ําโดยวิธีของเบรย-เคอรติส ที่ระดับ 65% ที่
ตําบลคลองเคียน จัดได 4 กลุม คือ กลุมที่ 1 เดือนมกราคม กลุมที่ 2 เดือนกุมภาพันธ มีนาคม กันยายน ตุลาคม กลุมที่ 3 
เดือนเมษายน พฤษภาคม พฤศจิกายน ธันวาคม และกลุมที่ 4 เดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ชนิดที่พบมากในแตละ
กลุมคือ ปลาโคก ปลาทู กุงแชบวย และปลากด ที่ตําบลเขาครามจัดได 5 กลุม คือ กลุมที่ 1 เดือนมกราคม กลุมที่ 2 เดือน
กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน สิงหาคม กันยายน พฤศจิกายน กลุมที่ 3 เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม กลุมที่ 4 เดือน
ตุลาคม และกลุมที่ 5 เดือนธันวาคม ชนิดที่พบมากในแตละกลุมคือ กุงแชบวย ปลาทู และปลาโคก 
 อัตราการจับกุงทะเลเฉลี่ยเทากับ 1.58 และ 3.94 กก./วัน ปริมาณการจับทั้งปเทากับ 2,129 และ 24,437 กก. รายได
ตอหนวยการลงแรงประมงเทากับ 324 และ 600 บาท/วัน รายไดรวมเทากับ 436,631 และ 3,725,747 บาท ผลตอบแทน
สุทธิเทากับ - 92 และ 98 บาท/วัน ตามลําดับ พบกุงแชบวยที่ถูกจับขึ้นมาใชประโยชนมีขนาดเล็กกวาที่กําหนดใหเริ่มจับได 
ประมาณ 50.00 - 53.98% อีกทั้งกลุมปลาเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ปลาอินทรี ปลาหางแข็ง ปลาสีเสียด ปลาปากคม และ
ปลากะพงแสม พบมีขนาดเล็กกวาวัยเจริญพันธุ 
 
คําสําคัญ : อวนติดตา กุงทะเล อาวพังงา 
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O21 
Shrimp Fishery by Gill Net in Phang Nga Bay 

 
Suchat Sangchan*  Withaya Panthakit  and  Therdsak Mitwong 
Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 

 
Abstract 

 
 Shrimp fishery by gill net in Phang Nga Bay was conducted at Klong Kian Sub-district, Phang Nga Province 
and Khao Kram Sub-district, Krabi Province during January and December 2006, focusing on species and size 
composition, and fishery. The catch composed by shrimps 10.35 and 28.56%, pelagic fish 54.82 and 47.75%, demersal 
fish 29.96 and 15.62%, squids 0.23 and 0.31%, crabs 3.80 and 6.71% and other marine aquatic species 0.84 and 1.05%, 
respectively. The grouping of change of catch composition and abundance in each month was applied by Bray-Curtis 
similarity index at 65% at Klong Kian Sub-district, resulting in 4 groups as follows: group 1 (January), group 2 
(February, March, September and October), group 3 (April, May, November and December), group 4 (June, July and 
August) and the main species was found the high abundance composed of chacunda gizzard, Indo-Pacific mackerel, 
banana prawn and catfish. While Khao Kram Sub-district was formed into 5 groups as follows: group 1 (January), group 
2 (February, March, April, August September and November), group 3 (May, June and July) group 4 (October) and 
group 5 (December) and the main species were found the high abundance as banana prawn, Indo-Pacific mackerel and 
chacunda gizzard. 
 The CPUE of shrimps were 1.58 and 3.94 kg/day; the total annual catches were 2,129 and 24,437 kg. The 
IPUE were 324 and 600 Baht/day, the total incomes were 436,631 and 3,725,747 Baht and the net profits were -92 and 
98 Baht/day, respectively. About 50.00-53.98% of the catch of banana prawns was found to be undersize at first capture, 
while other economic fish species such as spanish mackerel, torpedo scad, yellow queenfish, lizardfish and lined silver 
grunt were mostly found at smaller than maturity size.  
 
Key words : gill net, shrimp, Phang Nga Bay 
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O22 
สัตวน้ําท่ีจับไดจากลอบปลาหลังการจัดสรางแหลงอาศยัสัตวทะเล  จังหวัดระยอง 
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ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง) 
 

บทคัดยอ 
 

 การสํารวจผลจับสัตวน้ําโดยลอบปลาจากแหลงอาศัยสัตวทะเลบริเวณทิศตะวันตกของเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 
2 แหง คือ แหลงอาศัยสัตวทะเลบานชน (AR1) ซึ่งมีการจัดสรางแลวเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ป 2548 ที่ระดับความลึกน้ํา 
12 ม. และแหลงอาศัยสัตวทะเลบานบนบาน (AR2) ซึ่งมีการจัดสรางแลวเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ป 2549 ที่ระดับความ
ลึกน้ํา 18 ม. ดําเนินการสํารวจตั้งแตป 2549 ถึง ป 2551 พบวาผลจับสัตวน้ําบริเวณ AR1 มีอัตราการจับเฉลี่ยในปที่ 1 2 และ 
3 เทากับ 4.642  4.857 และ 12.874 กก./ลอบ ตามลําดับ จับสัตวน้ําได 41 ชนิด โดยพบปลากะพงขางเหลือง (Lutjanus  
vitta) ปลาสรอยนกเขา (Plectorhychus  pictus) ปลากะพงแดงชนิด Lutjanus  lutjanus ปลาทรายขาวชนิด Scolopsis  
monogramma มีผลจับเฉลี่ยทั้ง 3 ป เทากับ 1.923  0.901  0.609 และ 0.602 กก./ลอบ ตามลําดับ บริเวณ AR2 มีอัตราการจับ
เฉลี่ยในปที่ 1 และ 2 เทากับ 5.847 และ 13.165 กก./ลอบ จับสัตวน้ําได 27 ชนิด พบปลาสลิดทะเลแถบ (Siganus  javus) 
ปลาสลิดทะเลชนิด S.  canaliculatus ปลากะพงขางปาน (Lutjanus  russelli) ปลากะพงแดงชนิด L.  lutjanus และ         
ปลากะพงขางเหลือง มีผลจับเฉลี่ยทั้ง 2 ป เทากับ 4.144  1.038  1.029  0.784 และ 0.696 กก./ลอบ ตามลําดับ เปรียบเทียบ
ผลจับเฉลี่ยตามระยะเวลาหลังการจัดสราง พบวา AR1 มีผลจับในปที่ 3 มากกวาผลจับในปที่ 1 และปที่ 2 อยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) ในแหลงอาศัยสัตวทะเล AR2 มีผลจับในปที่ 2 มากกวาปที่ 1 อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) สวนการศึกษาผลจับ  
สัตวน้ําจากกองวัสดุที่มีจํานวนตางกัน พบชนิดปลาบริเวณกองวัสดุที่มีจํานวนแทงคอนกรีตมาก มากกวากองที่มีจํานวน
แทงวัสดุที่นอย โดยพบจํานวน 38 และ 31 ชนิด ตามลําดับ และการจัดวางแทงคอนกรีตทั้งสองแบบพบปลาสลิดทะเลแถบ
และปลาสลิดทะเลชนิด S. canaliculatus จํานวนมาก และพบวาผลจับเฉลี่ยจากแหลงอาศัยสัตวทะเลที่จัดสรางในระดับ  
น้ําลึก มีผลจับมากกวาจากแหลงอาศัยสัตวทะเลที่จัดสรางในระดับน้ําตื้น อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) และมีเพียงปลาสลิด
ทะเลแถบจับไดทั้งกลุมขนาดกลาง และขนาดใหญ จากแหลงอาศัยสัตวทะเลที่ระดับความลึกมากกวาอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) แตปลาทรายขาวชนิด S.  monogramma และ S.  taeniopterus ในกลุมขนาดเล็ก จับไดมากกวาจากแหลงอาศัย
สัตวทะเลที่ระดับความลึกนอยกวา และปลาทรายขาวชนิด S.  monogramma ขนาดกลางก็จับไดมากกวาอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) ในบริเวณแหลงอาศัยสัตวทะเลที่ลึกนอยกวา เชนเดียวกัน 
 
คําสําคัญ : แหลงอาศัยสัตวทะเล  ผลจับสัตวน้ําจากลอบปลา  จังหวัดระยอง 
   
* ๒ หมู ๒ ต.เพ  อ.เมือง  จ.ระยอง ๒๑๑๖๐ โทร ๐ ๓๘๖๕ ๑๗๖๔  e-mail: Dusittunvilai@hotmail.com 
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O22 
Marine Fish Caught by Fish Traps after Artificial Reef Installation in Rayong Province 

 
Dusit Tunvilai*  Jarupa Siri  and  Suvicha Jaipium 

Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong) 
 

Abstract 
 

 Mornitoring on catch by fish traps in 2 sites of artificial reef  installation located in western of Samet Island, 
Rayong Province. The first site namely Ban Chon artificial reef (AR1) that was installed in November 2005 at 12 m 
water depth. The second site at Ban Bon Ban artificial reef (AR2) that was built in November 2006 at 18 m water depth. 
The survey was carried on during 2006-2008. Results found that the average catch at the AR1 were 4.642, 4.857 and 
12.874 kg/trap in the 1st, 2nd and 3rd year respectively. The catch was composed of 41 species which the main capture 
were Lutjanus vitta,  Plectrorhynchus  pictus, L.  lutjanus  and Scolopsis  monogramma. During 3 years the average 
catch of these species were 1.923, 0.901, 0.609 and 0.602 kg./trap respectively. While the average catch rates at the AR2 
were 5.847 and 13.165 kg/trap in the 1st and 2nd year respectively. The catch was composed of 27 species which the main 
capture were Siganus  javus,  S.  canaliculatus, Lutjanus  ruselli, L.  lutjanus and L.  vitta. During 2 years the average 
catch of these species were 4.144, 1.038, 1.029, 0.784 and 0.696 kg./trap  respectively. In statistical comparison, at the 
AR1 the average catch of 3rd year was higher than the 1st and 2nd year (p<0.05) while at the AR2 the average catch of 2nd 
year was higher than the 1st year (p<0.05). In addition, species composition around the densely-organized concrete disc 
block was higher than the moderately-organized, 38 and 31 species respectively. Both of disc block installed patterns 
were found  Siganus  javus  and  S. canaliculatus  in high composition. It was also found that the average catch in the 
deeper water was higher than the shallow one (p<0.05). Catch of the medium and large-sized of S.  javus from deeper 
AR was higher than the catch from the shallow AR. While the better catch of small sizes of Scolopsis monogramma and 
S.  taeniopterus was found in the shallow AR and medium size of S.  monogramma also be better catch in the shallow 
(p<0.05). 
 
Key words : artificial reef, catch  from fish trap, Rayong Province 
   
* 2 Moo 2, Phe Sub-district, Muang District, Rayong Province 21160 Tel-0 3865 1764  
e-mail : Dusittunvilai@hotmail.com 
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O23 
ชีววิทยาการสบืพันธุของปลาขางเหลือง (Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)) 

ทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย 
 

อัญชลีย ยะโกะ*   และ  พนิดา ชาลี 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต) 

 
บทคัดยอ 

 
 ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาขางเหลือง (Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)) ทางฝงทะเลอันดามันของไทย 
ไดดําเนินการตั้งแตเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยเก็บรวบรวมตัวอยางจากเครื่องมืออวนลอมจับและอวนลากที่
นําสัตวน้ํามาขึ้นทาเทียบเรือประมงที่จังหวัดพังงา ภูเก็ต และสตูล ซึ่งมีแหลงทําการประมงในทะเลอันดามัน ต้ังแตบริเวณ
เกาะบอนในจังหวัดพังงาจนถึงเกาะอาดังในจังหวัดสตูล พบวาความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของ
ปลาขางเหลืองทั้งหมดขนาด 6.3-18.9 เซนติเมตร อยูในรูปสมการ W = 0.0130 TL2.9629 เพศผู  W = 0.0113 TL3.0143 เพศเมีย 
W = 0.0102 TL3.0564 มีการวางไขไดเกือบตลอดป โดยวางไขมาก 2 ชวง คือในชวงเดือนมกราคม-เมษายน และกรกฎาคม-
ธันวาคม ซึ่งวางไขสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ ความยาวแรกเริ่มสืบพันธุ (L50) ของปลาเพศผูและเพศเมีย เทากับ 10.46 และ 
11.73 เซนติเมตร ตามลําดับ ความดกของไขเทากับ 26,196.78±12,069.08 ฟอง ไขมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60±0.09 
มิลลิเมตร ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับความดกของไขซึ่งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ อยูในรูปสมการ   
F = 19.5403 TL2.6450 และมีอัตราสวนระหวางเพศผูตอเพศเมีย เทากับ 1:0.98 ซึ่งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

   
คําสําคัญ : ชีววิทยาการสืบพันธุ  ปลาขางเหลือง  ทะเลอันดามัน 
   
* ๗๗ หมู ๗ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๗๖๓๙ ๑๑๓๘  e-mail : anchaleyee@yahoo.com 
พิมพเผยแพร : เอกสารวิชาการ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๑ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง. ๒๓ หนา 
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O23 
Reproductive Biology of Yellowstripe Scad,  Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) 

in the Andaman Sea Along the Coast of Thailand 
 

Anchalee Yakoh*  and  Panida Chalee 
Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 

 
Abstract 

 
 Reproductive biology of yellowstripe scad (Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)) along the Andaman Sea coast 
of Thailand was studied during January-December 2007. Fish samples were collected from purse seiners and trawlers 
landed at the fishing ports in Phang-nga, Phuket and Satun Provinces. The fishing ground was found in the area off Koh 
Bon of Phang-nga Province to Koh Adung of Satun Province. From the results, total length (TL) and body weight (W) 
relationship of the 6.3-18.9 cm-TL fish were W = 0.0130 TL2.9629 for the total fish, W = 0.0113 TL3.0143 for male only, 
and W = 0.0102 TL3.0564 for female only.  Spawning season was all year round with two peaks in January-April and July-
December of which the highest was in February. Sizes at first maturity of male and female fish were 10.46 and 11.73 
cm, respectively. Egg diameter was 0.60±0.09 mm, while fecundity was 26,196.78±12,069.08. Relationship between 
total length (TL) and fecundity (F) was F = 19.5403 TL2.6450. Sex ratio of male to female was 1:0.98. 
 
Key words : reproductive biology, yellowstripe scad, Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833),Andaman Sea 
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O24 
ชีววิทยาการสบืพันธุของปลาแพะเหลือง (Upeneus  sulphureus (Cuvier, 1829)) 

ทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย  
 

กําพล ลอยชื่น๑*  ธนดล นวลจันทร๒  มนตรี สุมณฑา๑  และ  ธศินี นนทพันธ๑ 
๑ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต) 

๒ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุบลราชธานี 
 

บทคัดยอ 
 

 ศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุของปลาแพะเหลือง (Upeneus sulphureus (Cuvier, 1829)) ทางฝงทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเครื่องมืออวนลากตามทาขึ้นสัตวน้ํา ในพื้นที่จังหวัดระนอง ภูเก็ต ตรัง และ สตูล 
ซึ่งทําการประมงบริเวณนานน้ําประชิดไทย-พมา เกาะพยาม หมูเกาะสุรินทร หมูเกาะสิมิลัน เกาะยาวใหญ หมูเกาะพีพี 
เกาะรอก เกาะตาใบ เกาะบุโหลน เกาะอาดัง เกาะตะรุเตา และบริเวณนานน้ําประชิดไทย-มาเลเซีย ต้ังแตเดือนมกราคม 
ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2550 พบวา ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของปลาแพะเหลือง อยูในรูป
สมการ W = 0.01133 TL3.1066 โดยปลาเพศผูมีความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 12.48 เซนติเมตร น้ําหนักตัวเฉลี่ย 29.48 กรัม สวน
ปลาเพศเมีย มีความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 13.56 เซนติเมตร น้ําหนักตัวเฉลี่ย 39.85 กรัม มีการวางไขตลอดทั้งป โดยวางไขมาก
สองชวง คือ ชวงแรกในเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม สูงสุดเดือนมิถุนายน และชวงที่สองในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม สูงสุด
เดือนธันวาคม อัตราสวนเพศผูตอเพศเมีย เทากับ 1:1.46 และมีขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ยแรกเริ่มสืบพันธุของเพศผู 
เทากับ 13.24 เซนติเมตร เพศเมีย เทากับ 12.30 เซนติเมตร ไขมีเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 0.55 มิลลิเมตร และความสัมพันธ
ระหวางความดกของไขกับความยาวตลอดตัวในรูปสมการ F = 0.5624 TL4.1496 
  
คําสําคัญ :  ชีววิทยาการสืบพันธุ  ปลาแพะเหลือง  ทะเลอันดามัน 
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Reproductive Biology of Sunrise Goatfish (Upeneus  sulphureus (Cuvier, 1829)) 

along the Andaman Sea Coast of Thailand 
 

Kumpon loychuen1*  Tanadon Naunjun2  Montri Sumontha1  and  Tasinee Nontapun1 
1Andaman Sea Fisheries Research and Development Center  (Phuket) 
2Ubonratchathani Inland Fisheries Research and Development Center  

 
Abstract 

 
 Reproductive biology of sunrise goatfish (Upeneus  sulphureus (Cuvier, 1829)) along the Andaman sea coast of 
Thailand was studied by collecting data from trawler. The fishing ground were Thai-Myanmar boundary water, Payam 
Island, Surin Island, Similan Island, Yaoyai Island, Rok Island, Tabai Island, Adang Island, Buloan Island, Tarutao 
Island and Thai-Malaysian boundary waters from January to December 2007. Length-weight relationship was 
W=0.01133  TL 3.1066. Average total length and body weight of male were 12.48 cm and 49.48 gm, while those of female 
were 13.56 cm and 39.85 gm, respectively. Sunrise goatfish spawned throughout the year, while there are two peaks. 
The first spawning period could be observed in April–July and peak in June, the second period could be observed in 
October–December and peak in December. Sex ratio of male and female was 1:1.46. The average length at first maturity 
of male was 13.24 cm. and female was 12.30 cm. Average diameter of eggs was 0.55 mm. Relationship between 
fecundity and total length was F = 0.5624 TL4.1496. 

 
Key words : reproductive biology, sunrise goatfish , Upeneus  sulphureus (Cuvier, 1829), Andaman Sea  
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ปรสิต 6 ชนิดท่ีพบครั้งแรกในปลาฉลามน้าํลึกจากทะเลอันดามันในประเทศไทย 

 
วัชริยา ภูรีวิโรจนกุล๑*  พิทักษ ใจดี๒  และ  ธนิษฐา ทรรพนันทน ใจดี๓ 
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บทคัดยอ 

 
การศึกษาปรสิตที่พบในปลาฉลามน้ําลึกที่จับไดจากบริเวณไหลทวีป เขตเศรษฐกิจจําเพาะของทะเลฝงทะเล    

อันดามัน ในเขตนานน้ําไทย จํานวน 3 ชนิด ไดแก ปลาฉลามหางยาวผิวน้ํา (Alopias pelagicus), ปลาฉลามหางยาวตาโต 
(Alopias superciliosus) และปลาฉลามหลังหนาม (Squalus mitsukurii) โดยในปลาฉลามหางยาวผิวน้ําพบปรสิต 6 ชนิด 
ไดแก พยาธิใบไม 1 ชนิด (unidentified Hirudinellid) พยาธิตัวตืด 2 ชนิด (Nybelinia sp., unidentified Trypanorhyncha) 
พยาธิตัวกลม 1 ชนิด (Anisakis sp.) พยาธิเปลือกแข็งกลุม Copepoda 2 ชนิด (Echthrogaleus denticulatus  Nogagus 
ambiguus) ปลาฉลามหางยาวตาโต พบปรสิต 3 ชนิด ไดแก พยาธิใบไม 1 ชนิด (unidentified Hirudinellid) พยาธิตัวตืด 1 
ชนิด (Unidentified cestode) พยาธิเปลือกแข็งกลุม Copepoda 1 ชนิด (Pagina tunica) สวนปลาฉลามหลังหนามพบปรสิต 
6 ชนิด ไดแก พยาธิปลิงใส 1 ชนิด (Squalonchocotyle mitsukurii) พยาธิตัวกลม 1 ชนิด (Anisakis sp.) พยาธิเปลือกแข็ง
กลุม Copepoda 3 ชนิด (Eudactylina acanthi, Lepeophtheirus sp., Pseudopandarus sp.) และพยาธิเปลือกแข็งกลุม 
Isopoda 1 ชนิด (unidentified isopod) ปลาที่พบปรสิตสูงสุดตอปลา 1 ตัว ไดแก ปลาฉลามหางยาวผิวน้ํา ปลาฉลามหาง-
ยาวตาโต และปลาฉลามหลังหนาม โดยพบปรสิตเฉลี่ย 200.33  18.5 และ 14.6 ตัว ตอปลา 1 ตัว ตามลําดับ ในการศึกษา
ครั้งนี้มีปรสิต 6 ชนิดที่ถูกรายงานครั้งแรกในประเทศไทย ไดแก Echthrogaleus denticulatus  Eudactylina acanthi  
Nogagus ambiguous  Pagina tunica  Pseudopandarus sp. และ Squalonchocotyle mitsukurii. 

 
คําสําคัญ : ปรสิต  ปลาฉลามน้ําลึก  ทะเลอันดามัน 
   
* ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  e-mail : fsciwyp@ku.ac.th 
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O25 
Six New Records of Parasites of Deep Sea Sharks from the Andaman Sea in Thailand 

 
Watchariya Purivirojkul1*  Phithak Chaidee2   and  Thanitha Thapanand-Chaidee3 

1 Department of Zoology, Faculty of Science, Kasetsart University 
2 Deep Sea Fishery Technology Research and Development Institute, Department of Fisheries 

3 Department of Fishery Biology,Faculty of Fisheries, Kasetsart University 
 

Abstract 
 

Three species of deep sea sharks, pelagic thresher (Alopias pelagicus), bigeye thresher (Alopias superciliosus) 
and shortspine spurdog (Squalus mitsukurii) were collected from Exclusive Economic Zone of the Andaman continental 
shelf in Thai Waters. Six species of parasites were found from Alopias pelagicus. There were single species of trematode 
(unidentified Hirudinellid), two species of cestodes (Nybelinia sp., unidentified Trypanorhyncha), one species of 
Nematode (Anisakis sp.) and two species of copepods (Echthrogaleus denticulatus, Nogagus ambiguus). Three species 
of parasites were found from Alopias superciliosus. There were single species of trematode (unidentified Hirudinellid), 
single species of cestodes (Unidentified cestode) and single species of copepods (Pagina tunica). Six species of parasites 
were found from Squalus mitsukurii. There were single species of monogenean (Squalonchocotyle mitsukurii), single 
species of Nematode (Anisakis sp.), three species of copepods (Eudactylina acanthi, Lepeophtheirus sp., 
Pseudopandarus sp.) and single species of isopod (unidentified Isopod). The highest number of parasites per fish was 
found in Alopias pelagicus, Alopias superciliosus and Squalus mitsukurii with 200.33, 18.5 and 14.6 parasites per fish, 
respectively. In this study, six species of parasites namely Echthrogaleus denticulatus, Eudactylina acanthii, Nogagus 
ambiguous, Pagina tunica, Pseudopandarus sp. and Squalonchocotyle mitsukurii were regarded as new record in 
Thailand. 
 
Key words: parasite, deep sea shark, Andaman sea, Thailand 
   
* Department of Zoology, Faculty of Science, Kasetsart University  e-mail : fsciwyp@ku.ac.th 
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ประเมินผลโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมงจังหวัดพัทลุง ป 2551 

 
นายสุชาติ เตชนราวงศ *  และ  นางดวงแข อังศุภานิช 

สํานักงานประมงจังหวัดพัทลุง 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรที่เขารวม
โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมง จังหวัดพัทลุง (2) ความรูที่ไดรับจากการเขารวมโครงการของ
เกษตรกร (3) การนําความรูของเกษตรกรที่ไดรับจากการเขารวมโครงการฯ ไปใชในการประกอบอาชีพ 

วิธีประเมินผล เปนการประเมินผลเชิงสํารวจและติดตามผลการดําเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุงกราย จํานวน 19 ราย โดยเก็บรวบรวม (1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ใชแบบสัมภาษณ
เกษตรกร และแบบทดสอบความรูของเกษตรกรกอนการฝกอบรมและหลังการฝกอบรม (2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 

data) รวบรวมขอมูล รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศูนยฯ เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน และเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ นํามาวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยใชคาสถิติการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ค่ํา
สูงสุด คาต่ําสุด 

ผลการวิจัย พบวาเกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 42.84 ป สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. คิดเปนรอยละ 36.84 มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.42 คน ประกอบอาชีพประมงเปนอาชีพ
เสริมรอยละ 84.21 มีประสบการณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเฉลี่ย 3.44 ป สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอประหวาง 50,001 -
150,000 บาท สวนใหญมีหนี้สิน และเกษตรกรไมเคยเขารับการฝกอบรมดานประมงมากอน คิดเปนรอยละ 52.63 และ
สวนมากไดรับทราบขอมูลการจัดฝกอบรมจากเจาหนาที่ประมง เกษตรกรที่เขารวมโครงการเมื่อผานการฝกอบรมแลวมี
ความรูเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 84.03 และไดนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพทุกราย สวนใหญ
ตองการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรการทําอาหารสัตวน้ําแบบพื้นบานมากที่สุด การวิจัยครั้งนี้ยังพบวาเกษตรกรบางรายไม
สามารถเขารวมกิจกรรมการฝกอบรมไดทุกกิจกรรม ดังนั้นในการคัดเลือกเกษตรกรควรคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพรอม
และสรางแรงจูงใจใหเกษตรกร เชน เพิ่มคาปจจัยการผลิตที่สนับสนุนใหเกษตรกร และควรเพิ่มหลักสูตรตามความตองการ
ของเกษตรกรในการฝกอบรมครั้งตอไป 
 
คําสําคัญ :  
   
* ๓๙ ถนนอภัยบริรักษ ตําบลลําปา อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐ 
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O26 
Evaluation of Self-sufficient Economic Learning Center Side Fishery 

in Phattalung Province 
 

Suchart Tachanarawong*  and  Dounkae Angsupanit 
Phattalung Fisheries Provincial 

 
Abstract 

 
 The objective of this research was to study the character of social and economic level of knowledge and 
knowledge implementation of farmer who jointed in Self Sufficient economic learning center in Phattalung province. 
Primary data was collected from 19 farmers by questionnaires, knowledge level examination before and after training. 
Secondary data analysis use descriptive statistic namely frequency, percentage, average, maximum and minimum value. 
The result showed that the farmer who jointed in fishery learning center mostly were men with average 42.84 year. 
Graduation level at high school with 36.84 percentage. The member of family were 4.42 person. Additional career in 
fishery was 84.21 percentage. The average of year in fishery experience was 3.44. Average income between 50,000 to 
150,000 bath per year. The most of farmer have no money and never trained about fishery before. After they have 
trained 84.03 percentage of knowledge increasing. They can implement the knowledge for their career and they want to 
train more about the native fish pellet. Besides that some farmer could not participate in all practice. Therefore farmer 
collection should be considered about their readiness and persuade them to joint in the center such as value added for the 
products and setting up interesting program for the former. 
 
Key words :   
   
* 39 Apaiborelilux Rd.  Maung Dist. Pattalung Prov. 93000 
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คํานํา 

 

โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมงเปนศูนยเครือขายของโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนที่เนนการสรางกระบวนการเรียนรูและการฝกอบรมภาคปฏิบัติโดยใชศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่
พัฒนาตอยอดจากโครงการเดิมของหนวยงานตางๆ ทั้งนี้เปาหมายในป 2551 กระทรวงเกษตรและสหกรณจะขยายศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนใหครอบคลุมทุกตําบลทั่วประเทศอยางนอยตําบลละ 1 แหง รวม 7,405 แหง แตละแหงมี
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมงเปนเครือขายซึ่งกรมประมงมีทรัพยากรที่สามารถใชเปนศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่เดนดานการประมง เชน สถานที่ของศูนย/สถานีเพื่อขยายโอกาสการเขาถึงเทคโนโลยีดาน
ประมงอยางทั่วถึงและศึกษาโดยการฝกปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและเปนระบบแกเกษตรกรในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อ
เพิ่มความมั่นใจใหแกเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พรอมทั้งดําเนินการปรับปรุงสถานที่ราชการให
รองรับเกษตรกรในการเรียนรู  

สํานักงานประมงจังหวัดพัทลุง เปนหนวยงานหนึ่งที่ตองสนับสนุนดําเนินการโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนดานประมง สําหรับปงบประมาณ 2551 กรมประมงไดจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมง
เพิ่มขึ้นอีก 20 ศูนย และจังหวัดพัทลุงไดรับการจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมงโดยจัดตั้ง ณ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง มีเปาหมายฝกอบรมเกษตรกร จํานวน 40 ราย เปาหมายเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง 
และจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดละ 20 ราย และหลังจากเกษตรกรผานการอบรมสํานักงานประมงจังหวัดตอง
สนับสนุนปจจัยการผลิตบางสวน พรอมติดตามประเมินผลเพื่อนําผลที่ไดรับเปนขอมูลในการนําเสนอปรับปรุงหลักสูตร
การฝกอบรมและใชเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานศูนยเรียนรูพอเพียงชุมชนดานประมงใหมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้นตอไป 

 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางสังคม และเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 
2. เพื่อศึกษาความรูของเกษตรกรที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ 
3. เพื่อศึกษาการนําความรูของเกษตรกรที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ 

 

การศึกษาจากเอกสาร 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับความรู 
ชวาล (2526, อางตาม พรทิพย, 2544) ไดใหความหมายของความรูวา ความรูเปนขอเท็จจริงหรือรายละเอียดของ

เรื่องราวและการกระทําใดๆ ที่มนุษยไดสะสมถายทอดกันตอมา ต้ังแตอดีตและเราสามารถรับทราบสิ่งเหลานั้นได 
พรทิพย (2545) ไดสรุปความหมายของคําวาความรู หมายถึง ขอเท็จจริงที่ไดรับจากการเรียนรูจากประสบการณ

ที่ไดพบเห็น ไดยิน ไดฟง จากการสังเกต และไดรับการถายทอดโดยเก็บสะสมไวสําหรับนําไปใชประโยชน 
2. แนวคิดที่เก่ียวของกับการฝกอบรม 

นอย (2523) ไดใหความหมายของการฝกอบรม สรุปไดวา เปนกระบวนการอยางหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู 
และทักษะใหแกผูเขารับการฝกอบรมโดยจัดเปนชวงๆ หรือระยะเวลาตามความเหมาะสมของแตละเรื่อง การจัดการ
ฝกอบรมเปนรายบุคคล หรือรายกลุมก็ได ผูทําการฝกอบรมเปนหนวยงานราชการหรือบริษัทหางรานก็ได 

วิจิตร (2537) การฝกอบรม หมายถึง การพัฒนาหรือฝกฝนอบรมบุคคลใหเหมาะสมหรือเขากับงานหรือการ
ทํางาน สวนการศึกษา หมายถึง การเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ทักษะ ความชํานิชํานาญ ความสามารถ 
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สมคิด (2540) สรุปความหมายการฝกอบรม วากระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคล โดยมุง

เพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติ อันจะนําไปสูการยกมาตรฐานการทํางานใหสูงขึ้นทําใหบุคคลมีความเจริญกาวหนา 
สรุปไดวา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการเพิ่มความรู การพัฒนาทักษะ ฝกฝน ปฏิบัติ ของบุคคลทําใหผูเขา

รับการฝกอบรมเกิดความรู ความเขาใจ เกิดประสิทธิภาพและมีความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวัตถุประสงคของ
การฝกอบรมนั้นๆ 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล 

ความหมายของการประเมิน  
ศ.บุญธรรม (2543) ใหคํากําจัดความและความหมายของการประเมินดังนี้ โดยทั่วไป การประเมินผลเปนการ

พิจารณาหรือตีคาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมกับการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมินนั้น ซึ่งอาจเขียนเปนสมการได
ดังนี้ 
1. การประเมิน  =  การตีคาเชิงปริมาณ(การวัด) + การตัดสินคุณคา (Evaluation = Measurement + Value Judments ) 

2. การประเมินผล  = การตีคาเชิงคุณภาพ + การตัดสินคุณคา (Evaluation = Non-Measurement + Value Judments ) 

สําหรับความหมายในทางวิชาการนั้น การประเมินผลมีความหมายในหลายประเด็น เชน 
1. การประเมินผล หมายถึง เปนกระบวนการอยางมีระบบและตอเนื่องที่จะวัดความสําเร็จหรือความลมเหลวของ

งาน  โดยนําผลที่ประเมินไดมาปรับปรุงวิธีดําเนินงาน เพื่อใหแผนงานหรือโครงการบรรลุวัตถุประสงค 
2. การประเมินผล เปนการพิจารณาคุณคาของผลงานที่ไดรับดวยการเปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นกับความ

ตองการที่กําหนดได 
3. การประเมินผลเปนการตรวจสอบวางานที่ทําไดผลดีหรือไม เพียงไร ทั้งนี้อาจจะเปนการประเมินผลระหวาง

ดําเนินงาน เพื่อนําผลไปพิจารณาปรับปรุงแผนงานหรือกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรืออาจจะเปน
การประเมินผลสรุปรวมตลอดโครงการวาตั้งแตทํามาจนสิ้นสุดโครงการไดผลดีหรือไม เพียงไรก็ได 
 4. การประเมินผลเปนกระบวนการเชงิระบบที่มีความสัมพันธเกี่ยวของใกลชิดกับการตัดสินใจทั้งในระดับ
ปฏิบัติงาน ผูบริหารโครงการ และกําหนดนโยบาย 
 รูปแบบของการประเมิน 
 การประเมินผลโครงการหรืองานมีหลายรูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดแตกตางกันอยางมากมาย ในที่นี้จะกลาวถึง
เฉพาะรูปแบบเดียวเทานั้นที่จะเห็นวาเปนรูปแบบที่ใหรายละเอียดของการประเมินไดชัดเจนและเปนการประเมินกิจกรรม
ทั้งระบบนา จะเหมาะสมกับการประเมินผลงานและโครงการทางสุขศึกษารูปแบบนั้นคือ CIPP MODEL เปนการ
ประเมินผลที่แบงสวนของกิจกรรมหรือโครงการที่ตองประเมินออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
 1. Context  Evaluation เปนการประเมินสภาพการณที่เกี่ยวของกับโครงการหรืองานนั้น เชน ความจําเปนใน
การจัดทําโครงการ ความเหมาะสมของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการหรืองานนั้น 
 2. Input  Evaluation เปนการประเมินผลปจจัยที่ใชในการดําเนินงานวามีความพรอม ความเพียงพอมากนอย
เพียงใด พิจารณาทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดยมากจะเกี่ยวกับเงิน คน วัสดุ และการจัดการ (4M = Man, Money, 
Materials and Management) 
 3. Process Evaluation เปนการประเมินเกี่ยวกับกระบวนการทํางานหรือวิธีดําเนินงานโครงการ พิจารณาทั้ง
ความเปนไปไดของวิธีการและปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น 

4. Product  Evaluation เปนการประเมินเกี่ยวกับผลของการดําเนินงานทั้งในดานผลลัพธที่เกิดขึ้น พฤติกรรม
และผลกระทบของโครงการ 

ขั้นตอนการประเมิน โดยทั่วไปการประเมินผลงานหรือโครงการจะมีขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ทําความกระจางกับเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการหรืองานที่มุงประเมินใหชัดเจน ดวยการศึกษา

วิเคราะหอยางละเอียด ใชขอมูลทั้งจากเอกสารและตัวบุคคลที่เกี่ยวของ 
2. กําหนดเปาหมายและสิ่งที่ตองการประเมินใหชัดเจนวาตองการประเมินเกี่ยวกับอะไรบางนําผลไปใชทําอะไร 
3. กําหนดขอมูลและเกณฑที่ใชเปรียบเทียบ 
4. กําหนดวิธีการรวบรวมขอมูล และรูปแบบจองเครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล 
5. รวบรวมขอมูล 
6. ประมวลผล และวิเคราะหขอมูล 
7. แปลผล อภิปรายผล และนําเสนอผลการประเมิน 
ระดับการประเมิน โดยทั่วไปอาจแบงไดเปน 4 ระดับ หรือ 4 แบบ ดังนี้ 
1. การประเมินแบบชาวบาน เปนการประเมินแบบที่ทํากันทั่วๆ ไป ประเมินดวยการคิดเอานึกเอา หรือวาดภาพ

เอาตามใจชอบ ไมตองอาศัยขอมูลหรือหลักฐานอะไรเลย คิดวางานหรือโครงการนั้นดีหรือไมดีก็ประเมินผลไปเลยการ
ประเมินผลแบบนี้พบเห็นกันทั่วไปในชีวิตประจําวัน เชน เห็นวาขาวแกงรานนั้นรานนี้นาอรอย หรือไมนาปลอดภัย การจัด
อบรมครั้งนี้ไดผลดีตามวัตถุประสงคทั้งๆ ที่ไมไดมีการตรวจสอบ ไมมีขอมูลใดๆ ประกอบเลย เปนตน 

2. การประเมินผลแบบเก็บตก เปนการประเมินผลดวยการเก็บตกจากที่ตางๆ หรือจากคนตางๆ แลวนํามาสรุป 
เชน การอบรมครั้งนี้ ผูรับผิดชอบก็จะถามผูเขารับการอบรมคนโนนบาง คนนี้บาง อาจถามโดยไมเจาะจงหรือถามเฉพาะ
คนที่สนิทก็ได เพียงไมก่ีคน แบบเก็บตกคนนี้หนอย คนนั้นหนอย แลวนําไปสรุปประเมินวาการอบรมครั้งนี้ดีไมดีอยางไร 

3. การประเมินแบบสํารวจ เปนการสุมตัวอยางจากผูที่เกี่ยวของกับโครงการหรืองานนั้นๆ เปนการประเมินเพียง
บางสวนของโครงการหรืองานทั้งหมด แลวนํามาสรุปประเมินผล การประเมินแบบนี้ขึ้นอยูกับการสุมตัวอยาง ถาสามารถ
สุมใหเปนตัวแทนของประชากรที่ศึกษาทั้งหมดผลการประเมินก็เช่ือถือได 

4. การประเมินแบบนักวิจัย  เปนการนําระเบียนวิธีวิจัยมาใชในการประเมิน ซึ่งตองมีระเบียบระบบการประเมินที่
แนนอน มีการควบคุมตัวแปรที่ไมเกี่ยวของ หรือตัวแปรที่อาจจะมีผลตอโครงการออกไป การประเมินแบบนี้เช่ือถือได
คอนขางสูง แตจะเช่ือถือไดสูงเพียงใดก็ขึ้นอยูกับรูปแบบของการวิจัยที่นํามาใชในการประเมินผล ซึ่งผูสนใจอาจจะศึกษา
ไดจากหนังสือตําราทางการวิจัยโดยทั่วไป หรือในหนังสือระเบียบการวิจัยทางสังคมศาสตรของผูเขียนก็ได 

ประโยชนของการประเมินผล 
1. ทําใหทราบฐานะที่แทจริงของโครงการหรืองานที่ทํา ซึ่งจะนําไปสูการศึกษาขอดีและขอบกพรอง 
2. ชวยใหการวางแผนและโครงการตอไปไดดีขึ้น 
3. ทําใหทราบความสามารถของโครงการหรืองาน ตลอดจนทราบความสามารถพิเศษของการปฏิบัติงานที่ไมได

คาดคิดมากอน 
4. ช้ีใหเห็นคุณคาของโครงการหรืองานที่ทํา 
5. ทําใหทราบความตองการที่แทจริงของโครงการหรืองานที่ทํา 
6. ทําใหผูปฏิบัติงานทราบสถานการณของโครงการจะไดชวยกันปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้นตอไป 
7. ทําใหผูปฏิบัติงานมั่นใจวางานหรือโครงการของตนมีผูใหความสนใจปญหาสําคัญของการประเมิน 

4. โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมง ป 2551 
หลักการและเหตุผล 
การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนแกไขปญหาความยากจนของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณที่เนนการสรางกระบวนการเรียนรูและการฝกอบรมภาค ปฏิบัติโดยใชศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนที่พัฒนาตอยอดจากโครงการเดิมของหนวยงานตางๆ ทั้งนี้เปาหมายในป 2551 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
จะขยายศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนใหครอบคลุมทุกตําบลทั่วประเทศอยางนอยตําบลละ 1 แหง รวม 7,405 แหง 



            การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2552 

 91 

O26 
แตละแหงมีศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมงเปนเครือขาย กรมประมง มีทรัพยากรที่สามารถใชเปนศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอ เพียงชุมชนที่เดนดานการประมง เชน สถานที่ของศูนย/สถานีเพื่อขยายโอกาสการเขาถึงเทคโนโลยี
ดานประมงอยางทั่วถึงและศึกษาโดยการฝกปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและเปนระบบแกเกษตรกรในระยะเวลาที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหแกเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พรอมทั้งดําเนินการปรับปรุงสถานที่
ราชการใหรองรับเกษตรกรในการเรียนรู แตสถานที่ของศูนย/สถานีไมเหมาะสมที่จะใชเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนที่เปนศูนยหลักหรือศูนยใหญ  เนื่องจากขอจํากัดของพื้นที่ซึ่งตองใชเปนบอเลี้ยงปลา/บอพักน้ําตองจํากัดบริเวณ
สําหรับการปศุสัตว สถานที่บริเวณชายฝงเปนดินเค็มไมเหมาะตอการปลูกพืช ดังนั้น กรมประมง จึงเนนการจัดตั้งศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมงใหเปนเครือขายของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอ เพียงชุมชนของหนวยงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณการดําเนิน การโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมง นั้น กรมประมงไดกําหนด
เปาหมายปงบประมาณ 2550 - 2552 โดยจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมง 60 แหง สนับสนุนเกษตรกร
ในดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 4,200 ราย (สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง,2551) 

วัตถุประสงค 
1.จัดตั้งศูนยเรียนรูหลักดานการถายทอดเทคโนโลยีดานการประมงเปนศูนยเครือขายในการใหบริการความรูดาน 

เทคโนโลยีดานการประมงในพื้นที่รับผิดชอบเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรูภูมิปญญาทองถิ่นและประสบการณทั้ง
บุคลากรภาครัฐ และปราชญชาวบาน 
 2.เพื่อศึกษาลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรที่เขารวมโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอ 
เพียงชุมชนดานประมง จังหวัดพัทลุง 
 3.เพื่อศึกษาความรูของเกษตรกรที่ไดรับจากการเขารวมโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมง 
จังหวัดพัทลุง 
 4.เพื่อศึกษาการนําความรูของเกษตรกรที่ไดรับจากการเขารวมโครงการไปใชในการประกอบอาชีพ 

เปาหมายปงบประมาณ 2551 
1.จัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมง 1 แหง 
2.สนับสนุนเกษตรกรในดานการเลี้ยงสัตวน้ํา  20  ราย 
วิธีการดําเนินการ 

 1. ประชุมช้ีแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนการดําเนินงาน รวมถึงหลักสูตรการฝกอบรม 
2. ประชาสัมพันธแจงขาวใหเกษตรกรภายในพื้นที่ทราบถึงหลักสูตรการเรียนรู 

 3. คัดเลือกเกษตรกร หรือผูที่สนใจเขารับการฝกอบรม 
 4. จัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมง โดยใชสถานที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง  

5. นําเกษตรกรหรือผูที่สนใจเขารับการฝกอบรม ทัศนศึกษา ดูงาน ฝกปฏิบัติ 
 6. ประเมินความรูของเกษตรกรกอนและหลังการการฝกอบรม 
 7. สนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรที่เขารับดารอบรม 
 8. ติดตามประเมินผล  สรุป และจัดทํารายงาน   

ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม  2550 – กันยายน 2551 
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วิธีการศึกษา 

 

ขอบเขตการประเมินผล 
 การประเมินผลครั้งนี้เปนการประเมินผลเกษตรกรที่เขารวมโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดาน
ประมง ป 2551 ของจังหวัดพัทลุง จํานวน 19 ราย โดยการใชแบบทดสอบและแบบสัมภาษณในการสัมภาษณเกษตรกร 
นิยามศัพท 

กําหนดความหมายของคําที่ใชในการประเมินผลเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ดังนี้ 
เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด โครงการศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมง จังหวัดพัทลุง ปงบประมาณ 2551 
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หมายถึง จุดกลางที่เปนแหลงฝกฝน และศึกษาหาความรูใสตนเพื่อใหเกิด

ความเขาใจ ในที่นี้หมายถึงศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมงที่จัดตั้งขึ้นในศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
พัทลุง 

การฝกอบรม หมายถึง การฝกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 
วิทยากร หมายถึงบุคคลที่ทําหนาที่ในการถายทอดเนื้อหาสาระของหลักสูตรความรู 
คณะอนุกรรมการ หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ไดรับแตงตั้งเปน

คณะอนุกรรมการ ตามคําสั่งที่ 37/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานการ
ประมง สั่ง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 โดยผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง  

การนําความรูที่ไดรับไปใชในการประกอบอาชีพ หมายถึง เกษตรกรที่เขารวมโครงการผานการอบรมไดนํา
ความรูไปใชในกิจกรรมอยางนอย 1 กิจกรรมใน 5 กิจกรรม ดังนี้ การเตรียมบอกอนปลอยสัตวน้ํา การกําหนดจุดสําหรับให
อาหารสัตวน้ํา การแชถุงบรรจุลูกพันธสัตวน้ํากอนปลอยเลี้ยง การจับปลาเพื่อจําหนายมีการงดใหอาหารกอนจับ และมีการ
ถายทอดความรูที่ไดรับจากการอบรมใหแกผูอื่น 
วิธีการประเมินผล 
 ระเบียบวิธี การประเมินผลครั้งนี้เปนการประเมินผลเชิงสํารวจและติดตามผลการดําเนินกิจกรรมของเกษตรกร 
ผูเขารวมโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมง 
 พื้นที่ดําเนินการ ดําเนินการประเมินในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง 
 ประชากร เกษตรกรที่เขารวมโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมง จังหวัดพัทลุง ป 2551 
จํานวน 19 ราย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน  ไดแก  แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ 
การเกบ็รวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)  รวบรวมขอมูลจากเกษตรกรโดยใชแบบสัมภาษณสัมภาษณเกษตรกรผูเขารวม
โครงการฯ และใชแบบทดสอบความรูของเกษตรกร ทําการทดสอบความรูกอนการฝกอบรมและหลังการฝกอบรม และ
รวบรวมขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหตอไป 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  รวบรวมขอมูลจากเอกสาร รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ คูมือการ
ปฏิบัติงานและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ  
การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เปนการนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมและคาที่
คํานวณไดนําเสนอ โดยการแจกแจงความถี่ และใชคารอยละ(percentage)  คาเฉลี่ย(mean) คาสูงสุดต่ําสุด 
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ผลการประเมิน 

 

1. สภาพขอมูลพื้นฐานดานสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร 
สรุปไดดังนี้ (ตารางที่ 1)  
เพศ เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ 78.95 และเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 21.05  
อายุ เกษตรกรสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 47-56 ป คิดเปนรอยละ 31.58 อายุระหวาง 37–46 ป คิดเปนรอยละ 

26.32 อายุระหวาง 17-26 ป คิดเปนรอยละ 21.05 อายุระหวาง 57-66 ป คิดเปนรอยละ 15.79 และอายุระหวาง 27–36 ป คิด
เปนรอยละ 5.26 ตามลําดับ เกษตรกรที่มอีายุนอยที่สุด 17 ป อายุมากที่สุด 66 ป เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 42.84 ป 

สถานภาพการสมรส เกษตรกรสวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว คิดเปนรอยละ 63.16 รองลง มามีสถานภาพเปน
โสด  คิดเปนรอยละ 26.32 และสถานภาพหยา/หมาย คิดเปนรอยละ 10.53 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา เกษตรกรสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 36.84 ระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 26.32 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 15.79 สวนระดับ อนุปริญญา/ปวส. และระดับ
ปริญญาตรี เทากันคิดเปนรอยละ 10.53 ตามลําดับ 

การประกอบอาชีพ เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพประมงเปนอาชีพเสริม คิดเปนรอยละ 84.21 ประกอบ
อาชีพประมงเปนอาชีพหลัก คิดเปนรอยละ 15.79 อาชีพหลักของเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมสวนใหญมีอาชีพการทํา
การเกษตร คิดเปนรอยละ 47.37 รองลงมาประกอบอาชีพประมง, อาชีพรับราชการ และอาชีพรับจางทั่วไป เทากัน คิดเปน
รอยละ 15.79  และเปนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 5.26 ตามลําดับ 

จํานวนสมาชิกและแรงงานในครัวเรือน เกษตรกรสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน คิดเปนรอยละ 
47.37 รองลงมามีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 5-6 คน คิดเปนรอยละ 26.32 มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน นอยกวา 3 คน คิด
เปนรอยละ 15.79 และมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 7-8 คน และมากกวา 8 คนขึ้นไป จํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 5.26 
ตามลําดับ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนนอยที่สุด 2 คน และมากที่สุด 9 คน มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.42 คน 

ประสบการณการเลี้ยงสัตวน้ํา  เกษตรกรสวนใหญมีประสบการณนอยกวา 4 ป คิดเปนรอยละ 68.42 รองลงมามี
ประสบการณ 4-6 ป คิดเปนรอยละ 15.79 มีประสบการณ 7-9 ป คิดเปนรอยละ 10.53 และมีประสบการณมากกวา 9 ป คิด
เปนรอยละ 5.26 ตามลําดับ เกษตรกรที่มีประสบการณในการเลี้ยงสัตวน้ํานอยที่สุด 1 ป มากที่สุด 9 ป ประสบการณในการ
เลี้ยงสัตวน้ําเฉลี่ย 3.44 ป 

รายได เกษตรกรสวนใหญมีรายไดตอป 50,001–100,000 บาท และ 101,000-150,000 บาท เทากัน คิดเปนรอยละ 
31.58  รองลงมามีรายได 200,001–250,000 บาท คิดเปนรอยละ 15.79 มีรายไดตอปนอยกวา 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 
10.53 มีรายไดตอป 150,001-200,000 บาท และมากกวา 250,000 บาท เทากันคิดเปนรอยละ 5.26 ตามลําดับ 

ภาวะหนี้สิน เกษตรกรสวนใหญมีหนี้สิน คิดเปนรอยละ 89.47 ไมมีหนี้สิน คิดเปนรอยละ 10.53 สําหรับ
เกษตรกรที่มีหนี้สิน สวนใหญเปนลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ คิดเปนรอยละ 47.06 รองลงมากองทุน
หมูบาน คิดเปนรอยละ 23.53 สหกรณออมทรัพย และกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เทากัน คิดเปนรอยละ 11.76 และ
ธนาคารพาณิชย คิดเปนรอยละ 5.88 ตามลําดับ 

การฝกอบรมทางดานการประมง เกษตรกรสวนใหญไมเคยไดรับการฝก อบรมทางดานการประมงมากอน คิด
เปนรอยละ 52.63 และเคยไดรับการฝกอบรมทางดานการประมง คิดเปนรอยละ 47.37 เกษตรกรเขารับการฝกอบรมดาน
ประมงเฉลี่ย 2.78 ครั้ง 

การรับทราบขอมูลการจัดอบรม เกษตรกรสวนใหญรับทราบขอมูลจากจัดอบรมจากเจาหนาที่กรมประมง คิด
เปนรอยละ 78.95 รองลงมาจากประมงอาสา คิดเปนรอยละ 15.79 และจากสื่อวิทยุ คิดเปนรอยละ 5.26 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานดานสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เขารับการอบรม ( n=19) 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

เพศ 
หญิง 
ชาย 
อายุ 
17 – 26 ป 
27 – 36 ป 
37 – 46 ป 
47 – 56 ป 
57 – 66 ป 
สถานภาพการสมรส 
โสด 
สมรส 
หยา/หมาย 
ระดับการศึกษาสูงสุด 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี 
การประกอบอาชีพประมง 
อาชีพเสริม 
อาชีพหลัก 
อาชีพหลักของเกษตรกร 
การเกษตร 
ประมง 
รับราชการ 
รับจางทั่วไป 
นักศึกษา 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
นอยกวา 3 คน 
3–4 คน 
5–6 คน 
7 – 8 คน 
มากกวา 8 คน 

 
4 
15 

 
4 
1 
5 
6 
3 
 

5 
12 
2 
 

5 
3 
7 
2 
2 
 

16 
3 
 

9 
3 
3 
3 
1 
 

3 
9 
5 
1 
1 

 
21.05 
78.95 

 
21.05 
5.26 
26.32 
31.58 
15.79 

 
26.32 
63.16 
10.53 

 
26.32 
15.79 
36.84 
10.53 
10.53 

 
84.21 
15.79 

 
47.37 
15.79 
15.79 
15.79 
5.26 

 
15.79 
47.37 
26.32 
5.26 
5.26 
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   ตารางที่ 1 (ตอ) 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

ประสบการณดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
นอยกวา 4 ป 
4 – 6 ป 
7 – 9 ป 
มากกวา 9 ป 
รูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
ในบอ 
ในกระชัง 
ในบอและในกระชัง 
รายไดตอป 
ตํ่ากวา 50,000 บาท 
50,001 – 100,000 บาท 
100,001 – 150,000 บาท 
150,001 - 200,000 บาท 
200,001 – 250,000 บาท 
มากกวา  250,000  บาท 
ภาวะหนี้สิน 
ไมมีหนี้สิน 
มีหนี้สิน 
แหลงเงินกู* 
ธ.ก.ส 
สหกรณ 
กองทุนหมูบาน 
ธนาคารพาณิชย 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
*ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
การฝกอบรมดานการประมง 
ไมเคยเขารับการฝกอบรม 
เคยเขารับการฝกอบรม 
แหลงขอมูลการจัดอบรมที่เกษตรกรไดรับ 
เจาหนาที่กรมประมง 
ประมงอาสา 
สื่อวิทยุ 

 
13 
3 
2 
1 
 

11 
1 
6 
 

2 
6 
6 
1 
3 
1 
 

2 
17 

 
8 
2 
4 
1 
2 
 
 

10 
9 
 

15 
3 
1 

 
68.42 
15.79 
10.53 
5.26 

 
61.11 
5.56 

33.33 
 

10.53 
31.58 
31.58 
5.26 

15.79 
5.26 

 
10.53 
89.47 

 
47.06 
11.76 
23.53 
5.88 

11.76 
 
 

52.63 
47.37 

 
78.95 
15.79 
5.26 
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ความตองการใหมีการฝกอบรมเพิ่มเติม  เกษตรกรกรที่เขารับการฝกอบรมสวนใหญตองการใหมีการฝกอบรม

เพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 84.21 และไมตองการเขารับฝกอบรมเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 15.79 (ตารางที่ 2)  
เนื้อหาที่ตองการใหมีการฝกอบรมเพิ่มเติม เกษตรกรกรสวนใหญตองการใหมีการฝกอบรมเพิ่มเติมการทําอาหาร

สัตวน้ําแบบพื้นบาน  คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา การเลี้ยงปลากินพืช คิดเปนรอยละ 25.00 การแปรรูปสัตวน้ํา คิดเปน
รอยละ 18.75 การเพาะเลี้ยงกบ คิดเปนรอยละ 6.25 ตามลําดับ 

ระยะเวลาในการฝกอบรมเพิ่มเติม เกษตรกรสวนใหญตองการระยะเวลาในการฝกอบรมเพิ่มเติม 2 วัน คิดเปน
รอยละ 62.50 รองลงมา 1 วัน คิดเปนรอยละ 25.00 คิดเปนรอยละ 12.50 ตามลําดับ  
2. ความรูของเกษตรกรที่ไดรับจากการเขารับการฝกอบรม 

การทดสอบความรูดานวิชาการของเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดโครงการ
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมง ใชแบบทดสอบ จํานวน 20 ขอ (ภาคผนวก ก) ทําการทดสอบความรูของ
เกษตรกรกอนและหลังการฝกอบรม โดยกําหนดคะแนนของผูตอบไว คือ ตอบถูก = 1 คะแนน ตอบผิด/ไมตอบ = 0 
คะแนน 

จากการประเมินผลความรูของเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรม พบวา กอนที่เกษตรกรเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเกษตรกรมีความรูรวม 144 คะแนน และหลังจากเกษตรกรเขารับการฝกอบรม ทําการ
ทดสอบความรูโดยใชแบบทดสอบเดิม พบวา เกษตรกรมีความรูรวม 265 คะแนน เพิ่มขึ้นจากเดิม จํานวน 121 คะแนน 
คิดเปนความรูที่เกษตรกรไดรับหลังจากการฝกอบรมเพิ่มขึ้นรอยละ 84.03 (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2  ความรูของเกษตรกรกอนและหลังการเขารับการฝกอบรม 

ความรูดานการประมงของเกษตรกร คะแนนรวม (%) ความรูที่เพิ่มขึ้น 
กอนเขารับการอบรม 
หลังเขารับการอบรม 

144 
265 

 
84.03 

 

3. การนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ 
 จากการติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เขารวมโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมง จังหวัด
พัทลุง หลังจากเกษตรกรผานการฝกอบรมไปแลว โดยการประเมินจากกิจกรรม รวม 5 กิจกรรม พบวา เกษตรกรทุกรายมี
การนําความรูไปใช อาทิ เชน มีการเตรียมบอกอนปลอยสัตวน้ํา มีการกําหนดจุดสําหรับใหอาหารสัตวน้ํา มีการแชถุงบรรจุ
ลูกพันธุสัตวน้ํากอนปลอย การจับปลาเพื่อจําหนายมีการงดใหอาหารกอนจับ และมีการถายทอดความรูที่ไดรับใหแกผูอื่น 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

1. สรุปผล 
จากการประเมินผลเกษตรกรที่เขารวมโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมง จังหวัดพัทลุง ป 

2551 สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 78.95 มีอายุอยูระหวาง 47-56 ป คิดเปนรอยละ 26.32 

สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. คิดเปนรอยละ 36.84 เกษตรกรประกอบอาชีพประมงเปนอาชีพ
เสริมรอยละ 84.21 อาชีพหลักทําการเกษตรมากที่สุดรอยละ 47.37 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.42 คน มี
ประสบการณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเฉลี่ย 3.44 ป สวนใหญเกษตรกรมีรูปแบบการเลี้ยงสัตวน้ําในบอ คิดเปนรอยละ 
63.16 เกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยตอประหวาง 50,001-100,000 บาท และ ระหวาง 100,001-150,000 บาท เทากันคิดเปนรอยละ 
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31.58 เกษตรกรสวนใหญมีหนี้สิน คิดเปนรอยละ 89.47 และเปนลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ คิดเปนรอยละ 
47.06 และเกษตรกรที่เขารวมโครงการไมเคยเขารับการฝกอบรมดานประมงมากอน คิดเปนรอยละ 52.63 เกษตรกรเมื่อ
ผานการฝกอบรมแลวมีความรูเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 84.03 และเกษตรกรไดนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการ
ประกอบอาชีพทุกราย 
2.  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

2.1 ปญหาและอุปสรรค เกษตรกรบางรายไมสามารถพักคางที่ศูนยได ทําใหไมสามารถเขารวมกิจกรรมการ
ฝกอบรมไดครบตลอดหลักสูตร 

2.2 ขอเสนอแนะ การคัดเลือกเกษตรกรตองควรคัดเลือกเกษตรกรที่สามารถเขารับการฝกอบรมไดตลอด
หลักสูตร และ ควรสรางแรงจูงใจ เชน เพิ่มงบประมาณสนับสนุนปจจัยการผลิตแกเกษตรกร และเพิ่มเนื้อหาหลักสูตรตาม
ความตองการของเกษตร 
 

เอกสารอางอิง 
 

นอย ศิริโชติ. 2523. เทคนิคการอบรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรศาสน. 
พรทิพย เอื้อประเสริฐ. 2545. ความรูเกี่ยวกับการใชปูนมารลปรับปรุงดินเปรี้ยวของหมอดินอาสาในพื้นที่ภาคกลาง.

วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
วิจิตร อาวะกุล. 2537. การฝกอบรม. ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. 138 หนา. 
ศ.บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2543. การวิจัย การวัดและการประเมินผล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพศรีอนันต 
สมคิด บางโม. 2540. เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม. บริษัทพิมพดีจํากัด, กรุงเทพมหานคร. 138 หนา. 
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง. แผนงานโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดานประมง

งบประมาณประจําป 2551. กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 32 หนา. 



   การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2552             

 98 

O27 
ผลของสาหรายสไปรูลินาสดตอการเจริญเติบโต การรอดตาย แคโรทนีอยด 

องคประกอบเลือดและการตานเชื้อของปลานิลแดงแปลงเพศ 
 

จักรพงษ ศรีพนมยม*  พรชนก เพ็ชรศรี  และ  สุชาดา อินเฉิดฉาย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 

 
บทคัดยอ 

 
 เลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศอายุ 75 วัน ที่มีขนาดความยาวและน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 5.01±0.09 เซนติเมตร และ 
5.77±0.28 กรัม ดวยอาหารสําเร็จรูปที่ไมเสริมสไปรูลินา (ชุดควบคุม) และที่เสริมสไปรูลินาสดในปริมาณ 10  20  30 และ 
40 กรัม/กิโลกรัม ในบอซีเมนตขนาด 2.4 ตารางเมตร ปลอยปลา 50 ตัว/บอ วางแผนแบบสุมสมบูรณ 5 ชุดทดลอง 3 ซ้ํา ให
อาหารวันละ 2 ครั้ง เวลา 08.00 และ 17.00 นาฬิกา เลี้ยงเปนเวลา 8 สัปดาห พบวาปลานิลแดงที่เลี้ยงดวยอาหารที่เสริม  
สไปรูลินา 30 กรัม/กิโลกรัม เจริญดีสุด คือมีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นสูงสุด 21.48±3.13 กรัม ไมแตกตางทางสถิติกับชุดทดลองที่
เสริมสไปรูลินาที่ 20 และ 40 กรัม/กิโลกรัม ที่มีคา 19.33±3.02 และ 17.50±3.42 กรัมตามลําดับ มีความยาวเพิ่มขึ้นสูงสุด 
6.17±0.36 เซนติเมตร สูงกวา (p<0.05) ชุดควบคุมที่มีคา 5.29±0.70 เซนติเมตร มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 1.06±0.03 
ตํ่ากวา (p<0.05) ชุดที่เสริมสไปรูลินา 10 กรัม/กิโลกรัม และชุดควบคุมที่มีคา 1.36±0.08 และ 1.37±0.10 ตามลําดับ มีอัตรา
การรอดตาย 94.00±2.00% สูงกวา (p<0.05) ชุดที่เสริมสไปรูลินา 10 กรัม/กิโลกรัม และชุดควบคุมที่มีคา 88.00±2.00 และ 
86.66±4.16% ตามลําดับ สวนอัตราการกินอาหารและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไมแตกตางทางสถิติคือ 0.34-0.39       
%/ตัว/วัน และ 2.14-2.67 %/วัน ปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่เสริมสไปรูลินา 10 กรัม/กิโลกรัม สีปลาทั้งตัวเขมสุด ไมตางกับ 
(p>0.05) ชุดที่เสริมสไปรูลินา 40 กรัม/กิโลกรัม แคโรทีนอยดในเนื้อรวมเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติคือ 5.32–9.06×10-8 
กรัม/เนื้อปลา 1 กรัม เมื่อฉีดเชื้อ Aeromonas Hydrophila ที่ระดับ 107 CFU ตอมิลลิลิตร บริเวณโคนหางปลานิล ปริมาณ
เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวของปลานิลแดงที่ไดรับอาหารที่เสริมสไปรูลินา 20 กรัม/กิโลกรัม (หลังฉีดเชื้อ 10 วัน) มี
คาสูงสุดคือ 13.51±0.51 และ 2.86±0.21 ×106 เซลล/มิลลิลิตร ตามลําดับ แตกตางทางสถิติกับชุดทดลองที่เหลือ สวน
ปริมาณเม็ดเลือดขาวหลังฉีดเชื้อ 3 วัน สูงสุดคือ13.51±0.51 ×106 เซลล/มิลลิลิตร สูงกวา (p<0.05) อีก 4 ชุดทดลองที่เหลือ 
ในขณะที่ปริมาณเม็ดเลือดแดงของปลานิลแดงทั้ง 5 ชุด มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ  
  
คําสําคัญ:  ปลานิลแดงแปลงเพศ  สไปรูลินา  องคประกอบเลือด  แคโรทีนอยด  ภูมิคุมกัน 
   
* สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร e-mail address: ksjakkra@kmitl.ac.th 
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Effects of Fresh Spirulina platensis on Growth, Survival, Carotenoid, Blood Composition and 

Immunizing in Sex-Reverse Red Tilapia (Oreochromis niloticus) 
 

Jakkrapong Sripanomyom*  Pornchanok Phetsri  and  Suchada IncherdChai 
Fisheries science, King Mongkut’s Institule of Technology Ladkrabang, Chumphon campus 

 
Abstract 

 
Culture sex-reversed red tilapia at age 75 days with an average size of 5.01±0.09 centimeter and 5.77±0.28 

grams were reared with the practical diets (control) and diets supplemented with fresh S. platensis in 2.4 square meters 
cement tanks each with 50 fishes, used completely random with 5 type of feeding diets; control, diets with Spirulina 
addition of 10, 20, 30 and 40 gram/kilogram; and 3 replications for each diet types. Fishes were fed at 08.00 A.M. and 
05.00 P.M. interval for the total of 8 weeks. The red tilapia in treatment with S. platansis 30 gram/kilogram showed 
better respond in maximum increated body weight 24.48±3.13 gram but were not significan with the treatments with 
Spirulina added at 20 and 40 gram/kilogram had values 19.33±3.02 and 17.50±3.42 gram, respectively. The results 
revealed the maximum increase body length better at 6.17±0.36 centimeter, more than (p<0.05) control at 5.29±0.70 
centimeter; food conversion rate values 1.06±0.03 lower than the treatments with Spirulina added at 10 gram/kilogram 
and control at 1.36±0.08 and 1.37±0.10, respectively, and survival rate maximum at 94.00±2.00% more than (p<0.05) 
the treatment with Spirulina added 10 gram/kilogram and control at 88.00±2.00 and 86.66±4.16%, respectively. Rate of 
feed intake and specific growth rate values all the treatments were not significant at 0.34-0.39 %/body/day and 2.14-2.67 
%/day. Color intense values in the treatment with Spiruluna added at 10 gram/kilogram was not significant with the 
treatments with added at 40 gram/kilogram. The total carotenoid contents in fish flesh all treatments were not significant 
at 5.32-9.06 x10-8 gram/fish flesh 1 gram. The red tilapia inject Aeromonas hydrophila in concentrated level 107 
CFU/millilitre at caudal fin. The red and white blood cell values of red tilapia in treatment with S. platansis 20 
gram/kilogram (after were injected A. hydrophila 10 days) showed better respond at 13.51±0.51 and 2.86±0.21 x106 
cells/millilitre, respectively was significant with remain treatments. White blood cells after were agent 3 days maximum 
at 13.51±0.51 x106 cells/millilitre more than (p<0.05) with remain treatments, while the red blood cell values all the 
treatments were not significant. 
 
Key words: Oreochromis niloticus, Spirulina  platensis, blood composition, carotenoid, immunizing 
   
* King Mongkut’s Institule of Technology Ladkrabang, Chumphon campus  e-mail address: ksjakkra@kmitl.ac.th 
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คํานํา 

 

ปลานิลแดง (Oreochromis niloticus) จัดเปนปลาน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ นิยมบริโภคและเลี้ยงกัน
แพรหลายมากขึ้นเรื่อยๆ ในหลายประเทศ เนื่องจากมีสีสวยงามเปนที่ตองการของผูบริโภค มีราคาสูงกวาปลานิลดํา และ
สามารถเลี้ยงไดทั้งในน้ําจืด น้ํากรอยและทะเล ปจจุบันการระบาดของโรคที่รายแรงในสัตวปกก็มีผลทําใหประชาชนนิยม
บริโภคแหลงโปรตีนจากสัตวน้ํามากยิ่งขึ้น ปลานิลจัดเปนปลาน้ําจืดที่ประชาชนนิยมบริโภคสูงสุด รองลงมาเปนลําดับคือ
ปลาชอน ปลาดุกบิ๊กอุย และปลาตะเพียน (กรมประมง, 2545; นวลมณี และคณะ, 2548)  สงผลใหมีการเพาะเลี้ยงสูงขึ้น
ตามไปดวย การเพาะเลี้ยงสามารถทําไดงาย มีทั้งการเลี้ยงในบอดิน บอคอนกรีต และในกระชัง มีการใชอาหารสําเร็จรูป
มากขึ้นซึ่งทําใหตนทุนการเลี้ยงสูงเปนเงาตามตัว แนวทางการลดตนทุนทางดานอาหาร เชน การนําสาหรายสไปรูลินามา
เปนสวนผสมเพื่อลดการใชปลาปน เพราะสไปรูลินามีโปรตีนสูงถึง 55-72% (น้ําหนักแหง) (อมรรัตน และคณะ, 2548) 
สไปรูลินายังมีรงควัตถุแคโรทินอยดที่ใหสีสม แดง เหลือง สงผลใหปลามีสีสันเขมขึ้น ราคาก็สูงขึ้นเพราะตรงกับความ
ตองการของตลาด อันเปนการเพิ่มมูลคาใหกับปลานิลแดงได แคโรทีนอยดยังชวยทําลายอนุมูลอิสระของออกซิเจนที่มีพิษ
ซึ่งเกิดขึ้นระหวางการทํางานของเซลล (Miki, 1991) ชวยสรางภูมิคุมกันใหแกสัตวน้ํา เชน ในปลาดุกพันธุผสมมีผลทําให
ปริมาณเม็ดเลือดขาวเพิ่มสูงขึ้น มีผลชวยเพิ่มคาการจับกินดวยวิธีการโอบลอม สงผลใหสัตวน้ํามีระบบภูมิคุมกันเพิ่มสูงขึ้น 
(วุฒิพร และ อัญชลี, 2548) การศึกษาครั้งนี้ใชปลานิลแดงที่แปลงเพศแลวเพราะที่นิยมของผูเลี้ยงในปจจุบันเพื่อศึกษาผล
ของอาหารตอการเจริญเติ Aeromonas hydrophila ของปลานิลแดงที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่เสริมสไปรูลินาสดตางกัน 
โดยคาดหวังวาจะชวยลดตนทุนการผลิตดานอาหาร ปลามีการรอดตายสูงขึ้น และไดปลาที่แข็งแรงสมบูรณขึ้น 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

1. แผนการทดลอง  
ใชแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD) มี 5 สิ่งทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา โดยชุดที่ 1 เลี้ยงปลานิลแดงดวยอาหาร

สําเร็จรูปที่ไมเสริมสไปรูลินา (ชุดควบคุม) ชุดที่ 2, 3, 4 และ 5 เลี้ยงปลานิลแดงดวยอาหารสําเร็จรูปที่เสริมสไปรูลินา 10, 
20, 30 และ 40 กรัม/กิโลกรัม (ใชอาหารสําเรจ็รูปปลาดุกเล็กชนิดลอยน้ํายี่หอเซฟฟด ที่มีโปรตีนไมนอยกวา 30% ไขมันไม
มากกวา 4% เยื่อใยไมนอยกวา 6% และความชื้นไมมากกวา 12%) 
2. การเตรียมการทดลอง 

2.1 การเตรียมปลาทดลอง  นําปลานิลแดงแปลงเพศอายุ 53 วัน (หลังจากฟก) ซึ่งมีขนาดประมาณ 5-6 เซนติเมตร 
จํานวน 1,500 ตัว พักในบอซีเมนต 1 สัปดาห เพื่อใหปลาปรับสภาพเขากับสภาพแวดลอมของการทดลอง ใหอาหาร     
ปลาดุกเล็กวันละ 2 ครั้ง ที่ 5% ของน้ําหนักตัว (จิรวัฒน, 2549) สังเกตพฤติกรรมการยอมรับอาหาร จึงนําไปทดลองตอไป 

2.2 การเตรียมอาหารทดลอง  นําสาหรายสไปรูลินาสดที่ลางทําความสะอาดแลวและทิ้งไวใหสะเด็ดน้ํามากที่สุด 
คลุกเคลากับอาหารเม็ดสําเร็จรูปในชุดทดลองที่ 2, 3, 4 และ 5 ในปริมาณ 10, 20, 30 และ 40 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ สวน
ชุดทดลองที่ 1 ไมเสริมสไปรูลินาเปนชุดควบคุม ผ่ึงอาหารในที่รมใหหมาด (ประมาณ 15 นาที) แลวเคลือบดวยสารเคลือบ
อาหารยี่หอฟอรมูลาในปริมาณ 50 มิลลิลิตร/อาหาร 1 กิโลกรัม) ใหทั่วทุกเม็ด ผ่ึงอาหารที่เคลือบใหแหงในที่รม 1 ช่ัวโมง 
(จนฟลมเริ่มแหง) นําสวนหนึ่งไปวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ สวนที่ใชทดลองใสถุงพลาสติก เก็บไวในตูเย็น  
 2.3 การเตรียมเชื้อแบคทีเรีย  นําเชื้อแบคทีเรีย A. hydrophila บริสุทธิ์เก็บไวบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic Soy Agar 
(TSA) บมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 18-24 ช่ัวโมง จากนั้นจึงนําเชื้อที่ไดมาเลี้ยงในอาหาร Tryptic Soy Broth 
(TSB) นําไปบมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 18-24 ช่ัวโมง (เตรียมเชื้อ  A. hydrophila ใหมีเขมขน 107 CFU/
มิลลิลิตร) 
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3.  การทดลอง 

3.1 การเลี้ยง แบงเปน 2 ขั้นตอนที่ตอเนื่องกันคือ  
1) เลี้ยงปลานิลแดง 8 สัปดาห ดวยอาหารที่เสริมสไปรูลินาตางกันเพื่อศึกษาการเติบโต การรอดตาย ความ

เขมสี และปริมาณแคโรทีนอยดในเนื้อปลา โดยสุมปลานิลแดงที่พักไว (อายุ 60 วัน) ที่มีขนาดใกลเคียงกันลงเลี้ยงใน      
บอซีเมนตขนาด 2.4 ตารางเมตร จํานวน 50 ตัว/บอ ใหอาหารวันละ 2 ครั้งเวลา 8.00 และ 17.00 นาฬิกา ปริมาณ 5% ของ
น้ําหนักตัวปลา (พรอมบันทึกน้ําหนักอาหารที่ใชในแตละวัน) ดูดตะกอนวันเวนวันและเปลี่ยนถายน้ํา 4 วัน/ครั้ง ตรวจวัด
ความเปนกรด-ดางและอุณหภูมิทุกวัน และตรวจวิเคราะหสภาพดาง ความกระดาง ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ปริมาณ   
ไนไตรท และแอมโมเนียทุก 1 สัปดาห ตามวิธีการของ Boyd and Tucker (1992) เลี้ยงเปนเวลา 8 สัปดาห แลวตรวจวัด
น้ําหนัก ความยาวของปลา และจํานวนปลาที่เหลือ รวมถึงความเขมสีและปริมาณแคโรทีนอยด 

1.1) ความเขมสีของเนื้อปลากอนและหลังไดรับอาหารทดลอง สุมตัวอยางปลากอนทดลอง 10 ตัวจาก
ปลาทั้งหมดเมื่อเริ่มทดลองเพื่อนําไปวัดความเขมสีของเนื้อปลากอนการทดลอง จากนั้นเลี้ยงปลานิลแดงเปนเวลา 8 
สัปดาห สุมวัดสีปลาทั้งตัว 5 ตัว/บอ (กอนเอาเกล็ดออก และหลังเอาเกล็ดออกทั้งกอนตมและหลังตม) ดวยพัดสีหรือแผน
เทียบสีมาตรฐานสําหรับสัตวน้ําที่มีสารแอสตาแซนทิน (สีชมพูแดง) ที่มีระดับของสีระหวาง 20-34 และนําปลานิลแดงที่
ขูดเกล็ดแลวไปตมในน้ําเดือดประมาณ 5 นาที เพื่อเปรียบเทียบความเขมสีของเนื้อปลากอนและหลังตม แลวระบุคาตัวเลข
ความเขมสีที่วัดได (อุดมนนัท, 2549) 

1.2) ปริมาณแคโรทีนอยดในเนื้อปลา สุมตัวอยางปลากอนทดลอง 10 ตัวจากปลาทั้งหมดเมื่อเริ่ม
ทดลองเพื่อนําไปวิเคราะหปริมาณแคโรทีนอยดในเนื้อปลาเริ่มตน และเมื่อสิ้นสุดการทดลองจึงสุมปลาบอละ 5 ตัว มา
วิเคราะหแคโรทีนอยดในเนื้อปลาสุดทาย ตามวิธีของ Büyükçapar et al. (2005) คือนําเนื้อปลาตั้งแตบริเวณครีบทองจนถึง
บริเวณรูกนและเนื้อเยื่อบริเวณผิวหนังมาปนละเอียดรวมกัน จากนั้นนําเนื้อตัวอยาง 1-2 กรัม มาระเหยแหงดวยการเติม 
acetone 10 มิลลิลิตร และ Sodium sulphate anhydrous 2 กรัม นํามา centrifuge ที่ความเร็ว 5,000 รอบ/นาที เปนเวลา 5 
นาที และเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นําสารที่สกัดไดหลังจากการตมเปนเวลา 3 วัน มาวิเคราะหแคโรทีนอยด 
โดยวัดคาการดูดกลืนแสงดวย Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 476 นาโนเมตร นําคาที่ไดมาหักลบคาการดูดกลืนแสง 
จากนั้นนําไปคํานวณหาความเขมขนของปริมาณแคโรทีนอยด 

2) เลี้ยงปลานิลที่ไดจากการทดลองแรกตออีก 10 วัน โดยสุมปลาในแตละชุดทดลองมาฉีดเชื้อ                   
A. hydrophila เพื่อศึกษาลักษณะการติดเชื้อจากลักษณะภายนอกและองคประกอบเลือดตอความตานทานตอเช้ือ โดยสุม
ปลานิลแดง (จากแตละชุดการทดลองขางตน) จํานวน 26 ตัว/บอ (5 ชุดทดลอง 3 ซ้ําเชนเดิม) มาฉีดเชื้อ  A. hydrophila ที่
ระดับความเขมขน 107 CFU/มิลลิลิตร บริเวณหนาทอง 0.1 มิลลิลิตร/ตัว นําไปเลี้ยงตอในบอเดิมเปนเวลา 10 วัน เพื่อ
ตรวจวัดองคประกอบเลือดตอความตานทานตอเช้ือ A. Hydrophila   

2.1) การตรวจสอบพฤติกรรมและลักษณะที่แสดงออกภายนอก หลังจากเลี้ยงปลานิลแดงครบ 8 
สัปดาห และสุมปลาเพื่อฉีดเชื้อ  A. hydrophila แลวเลี้ยงตอเปนเวลา 10 วัน ในระหวางการทดลองสังเกตลักษณะภายนอก
ทั่วไปของปลา อันไดแก สีของตัวปลา การตกเลือด และการเกิดบาดแผลที่ครีบ ผิวหนัง และอวัยวะภายนอกอื่นๆ (เพื่อดู
การติดเชื้อของปลา) ทุกวันจนจบการทดลอง 

2.2) การตรวจวัดองคประกอบเลือดตอความตานทานตอเช้ือ A. Hydrophila หลังจากเลี้ยงครบ 8 
สัปดาห และสุมปลาเพื่อฉีดเชื้อ  A. hydrophila แลวเลี้ยงตอเปนเวลา 10 วัน จากนั้นนําปลาไปตรวจนับปริมาณเม็ดเลือด 
(จุไลวรรณ และคณะ, 2550) สลบปลาทดลองดวย 2-henoxyethanol และเจาะเลือดจากบริเวณโคนหางของปลานิลแดง โดย
ใช ethelnediaminetetraacetic acid (EDTA) 1% ปองกันการแข็งตัวของเลือด เพื่อวิเคราะหหาจํานวนเม็ดเลือดแดง (Red 
Blood Cell, RBC) และเม็ดเลือดขาว (White Blood Cell, WBC) ดวยสไลดนับเม็ดเลือด (วุฒิพร และ อัญชลี, 2548) โดยสุม
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นับปริมาณเม็ดเลือดปลานิลแดง 4 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 (8 ตัว/บอ) ในวันเริ่มทดลอง, ครั้งที่ 2 (5 ตัว/บอ) กอนการฉีด A. 
hydrophila เมื่อเลี้ยงปลานาน 2 เดือน, ครั้งที่ 3 และ 4 (5 ตัว/บอ) หลังฉีดเชื้อ A. hydrophila 3 และ 10 วันตามลําดับ  
4. การเก็บและวิเคราะหขอมูล 
 นําคาที่ตรวจวัดไดมาคํานวณหา 
 1) น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม) = น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – น้ําหนักปลาเริ่มตน 

2) ความยาวที่เพิ่มขึ้น (เซนติเมตร) = ความยาวปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – ความยาวปลาเริ่มตน 
3) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific Growth Rate, SGR; %/วัน) 
 

  = (In น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – In น้ําหนักปลาเริ่มตน) × 100 
         เวลา (วัน) 
 

4) อัตราการกินอาหาร (Rate of  Feed Intake; %/ตัว/วัน) จิรวัฒน (2549) อางถึง Yone and Fuji (1975) 
 

=            F × 100 
Wo + Wt      ×   N0 + N1 × t 
      2                     2 

 

โดย F  = น้ําหนักอาหารแหงที่ปลากิน  N0 =  จํานวนปลาเริ่มตน 
     Wo = น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มตน  N1 = จํานวนปลาสุดทาย 
     Wt =  น้ําหนักปลาเฉลี่ยสุดทาย    t = ระยะเวลาที่ปลาไดรับอาหารทดลอง 
 

5) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR)  =  น้ําหนักอาหารที่ปลากินทั้งหมด  
            น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
 

6) อัตราการรอดตาย (%) = จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง x 100 
                            จํานวนปลาเริ่มตน 
 

7) ความเขมสีของเนื้อปลากอนและหลังไดรับอาหารทดลอง  
 8) ปริมาณแคโรทีนอยดในเนื้อปลา 
 

 คํานวณหาแคโรทีนอยดจากสูตร   E 1% 1 cm = 1900(23) (Büyükçapar et al., 2005)  
 

 9) การตรวจวัดองคประกอบเลือดตอความตานทานตอเช้ือ A. Hydrophila  
นําขอมูลพารามิเตอรตางๆ ที่ไดจากการตรวจวัดและวิเคราะหทั้งหมดมาเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย

วิธีการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance; ANOVA) และ เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test; DMRT ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

ผลการทดลอง 
 

 จากการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของอาหารทดลองที่ไมเสริมและที่เสริมสไปรูลินาสด 10, 20, 30 และ 40 
กรัม/กิโลกรัม พบวามีโปรตีน 29.14±2.13, 29.86±1.77, 30.22±3.16, 30.78±1.95 และ 31.33±2.47% ไขมันมีคา 5.20±0.70, 
4.42±1.97, 4.58±0.54, 5.46±1.20 และ 5.60±1.45% เยื่อใยมีคา 3.67±0.35, 3.84±0.88, 3.42±0.98, 3.55±0.67 และ 
3.90±0.24% เถามีคา 9.89±1.01, 9.57±1.03, 9.25±1.06, 8.97±1.24 และ 8.87±1.39% และความชื้นมีคา 11.37±1.50, 
11.95±1.04, 13.51±0.44, 14.89±0.11 และ 16.23±0.33% ตามลําดับ  เมื่อวิเคราะหคาทางสถิติพบวาปริมาณโปรตีน ไขมัน 
เยื่อใย และเถาในระหวางชุดทดลองทั้ง 5 ชุด มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ สวนความชื้นมีคาแตกตางกันทางสถิติ สวนผล
ดานตางๆ ที่ตรวจวัดแสดงดังนี้ 
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1. การเจริญเติบโต 
 ขนาดของปลานิลแดงในระหวางชุดทดลองทั้ง 5 ชุด เมื่อเริ่มการทดลองมีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยไมแตกตาง
กันทางสถิติเหมือนกันทั้งสองคา กลาวคือมีน้ําหนักเฉลี่ย 5.46-6.02 กรัม และมีความยาวเฉลี่ย 4.92-5.16 เซนติเมตร เมื่อ
สิ้นสุดการทดลองพบวา 
 1.1 น้ําหนักท่ีเพิ่มขึ้น ปลานิลแดงที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่ไมเสริมและที่เสริมสไปรูลินาสด 10, 20, 30 และ 
40 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ มีน้ําหนักสุดทายเฉลี่ย 18.65, 20.23, 25.28, 23.48 และ 27.50 กรัม ตามลําดับ มีน้ําหนักที่
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยแตกตางกันทางสถิติ ปลานิลแดงที่เลี้ยงดวยอาหารที่เสริมสไปรูลินา 30 กรัม/กิโลกรัม มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
สูงสุด 21.48±3.13 กรัม สูงกวา (p<0.05) ชุดทดลองที่เสริมสไปรูลินาที่ 10 กรัม/กิโลกรัม และชุดควบคุมที่มีคา 14.76±1.70 

และ 13.18±1.56 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 1)  
 1.2 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ปลานิลแดงที่เลี้ยงดวยอาหารที่เสริมสไปรูลินาทั้ง 4 ระดับ และชุดที่ไมเสริม
สไปรูลินามีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไมแตกตางกันทางสถิติมีคา 2.14-2.67 %/วัน (ตารางที่ 1) 
 1.3 ความยาวที่เพิ่มขึ้น ชุดทดลองที่เลี้ยงปลานิลแดงดวยอาหารที่ไมเสริมและเสริมสไปรูลินา 10, 20, 30 และ 40 
กรัม/กิโลกรัม มีความยาวสุดทายเฉลี่ย 10.45, 10.73, 10.80, 10.76 และ 11.09 เซนติเมตร ตามลําดับ ปลานิลแดงที่เลี้ยงดวย
อาหารที่เสริมสไปรูลินาทั้ง 4 ระดับ มีความยาวที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไมแตกตางทางสถิติคือมีคา 5.70±0.04, 5.78±0.36, 6.17±0.36
และ 5.80±0.41 เซนติเมตร ตามลําดับ สูงกวา (p<0.05) ชุดควบคุมที่มีคา 5.29±0.70 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1  คาเฉลี่ยของน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น ความยาวที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลานิลแดงที่เลี้ยงดวย
อาหารสําเร็จรูปที่เสริมสไปรูลินาตางกัน 

ปริมาณสไปรูลินาที่เสริม 
ในอาหาร (กรัม/กิโลกรัม) 

น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น 
(กรัม) 

อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะns (%/วัน) 

ความยาวที่เพิ่มขึ้น 
(เซนติเมตร) 

   ไมเสริม (ชุดควบคุม) 13.18±1.56c 2.14±0.18 5.29±0.70b 
   10 14.76±1.70bc 2.28±0.18 5.70±0.04ab 
   20 19.33±3.02ab 2.54±0.39 5.78±0.36ab 
   30 21.48±3.13a 2.67±0.43 6.17±0.36a 
   40 17.50±3.42abc 2.38±0.24 5.80±0.41ab 

หมายเหต ุ 1. ns คือ non significant แสดงความไมแตกตางกันทางสถิติระหวางคาเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกัน (p>0.05) 
                   2. คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันกํากับ แสดงความแตกตางกันทางสถิติระหวาง 

      คาเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกัน (p<0.05) 
 

 1.4 อัตราการกินอาหาร ปลานิลแดงที่เลี้ยงดวยอาหารทั้ง 5 ชุดทดลอง มีอัตราการกินอาหารไมแตกตางกันทาง
สถิติคือ 0.34-0.39 %/ตัว/วัน (ตารางที่ 2)  
 1.5 อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ปลานิลแดงที่เลี้ยงดวยอาหารที่เสริมสไปรูลินา 30 กรัม/กิโลกรัม มีอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเปนเนื้อเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 1.06±0.03 สูงกวา (p<0.05) ปลานิลแดงในชุดทดลองที่ใชอาหารที่เสริมสไปรูลินา 10 
กรัม/กิโลกรัม และชุดควบคุมที่มีคาเฉลี่ย 1.36±0.08 และ 1.37±0.10 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 

1.6 อัตราการรอดตาย เมื่อทดลองครบ 8 สัปดาหชุดทดลองที่ใชอาหารเสริมสไปรูลินา 40 กรัม/กิโลกรัม ปลานิล
แดงมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยสูงสุด 94.00±2.00% สูงกวา (p<0.05) ชุดที่เสริมสไปรูลินา 10 กรัม/กิโลกรัม และชุดควบคุมที่
มีคา 88.00±2.00 และ 86.66±4.16% ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2  คาเฉลี่ยของอัตราการกินอาหาร อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตราการรอดตายของปลานิลแดงที่เลี้ยง

ดวยอาหารสําเร็จรูปที่เสริมสไปรูลินาตางกัน (8 สัปดาห) 
ปริมาณสไปรูลินาที่เสริม 
ในอาหาร (กรัม/กิโลกรัม) 

อัตราการกินอาหารns 
(%/ตัว/วัน) 

อัตราการเปลี่ยนอาหาร 
เปนเนื้อ 

อัตราการรอดตาย 
(%) 

   ไมเสริม (ชุดควบคุม) 0.34±0.02 1.37±0.10a 86.66±4.16c 
   10 0.39±0.01 1.36±0.08a 88.00±2.00bc 
   20 0.36±0.01 1.18±0.21ab 89.33±4.16abc 
   30 0.38±0.01 1.06±0.03b 92.66±1.15ab 
   40 0.34±0.04 1.21±0.10ab 94.00±2.00a 

หมายเหต ุ  1. ns คือ non significant แสดงความไมแตกตางกันทางสถิติระหวางคาเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกัน (p>0.05) 
                   2. คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันกํากับ แสดงความแตกตางกันทางสถิติระหวาง 

       คาเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกัน (p<0.05) 
 

2. ความเขมสี 
 2.1 สีของปลาที่ยังไมเอาเกล็ดออก ปลานิลแดงกอนการทดลองมีคะแนนความเขมสีเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ 
คือ 20.00±0.00 เมื่อเลี้ยงเปนเวลา 8 สัปดาห มีคะแนนความเขมสีเฉลี่ยแตกตางกันทางสถิติคือชุดทดลองที่ใหอาหารที่เสริม
สไปรูลินา 10 กรัม/กิโลกรัม มีคะแนนความเขมสีเฉลี่ยสูงสุด 21.37±0.02 ไมแตกตางกันทางสถิติกับชุดทดลองที่ใหอาหาร
ที่เสริมสไปรูลินา 30 และ40 กรัม/กิโลกรัม ที่มีคา 20.96±0.48 และ 20.86±0.42 ตามลําดับ สูงกวา (p>0.05) ชุดทดลองที่
ไดรับอาหารที่เสริมสไปรูลินา 20 กรัม/กิโลกรัม และชุดควบคุมที่มีคา 20.55±0.39 และ 20.39±0.14 ตามลําดับ (ภาพที่ 1) 
 2.2 สีของเนื้อปลา (ขอดเกล็ดแลว) คะแนนความเขมสีเฉลี่ยของเนื้อปลาทั้ง 5 ชุดมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ
เหมือนกันทั้งกอนตมและหลังตมคือมีคา 20.53-20.80 และ 20.06-20.46 ตามลําดับ (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 2  คาคะแนนความเขมสีเฉลี่ยของปลานิลแดงที่ยังไมเอาเกล็ดออก (เริ่มและสิ้นสุดการทดลอง) และที่เอาเกล็ดออก

แลว (กอนตมและหลังตม) หลังจากปลาไดรับอาหารสําเร็จรูปที่เสริมสไปรูลินาตางกัน 
 

3. ปริมาณแคโรทีนอยดรวมท่ีสะสมในตัวปลา 
ปริมาณแคโรทีนอยดรวมเฉลี่ยที่สะสมในตัวปลาที่ไดรับอาหารทดลองทั้ง 5 ชุดไมแตกตางกันทางสถิติคือมีคาอยู

ในชวง 5.32-9.06×10-8 กรัม/เนื้อปลา 1 กรัม (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3  ปริมาณแคโรทีนอยดรวมเฉลี่ยที่สะสมในตัวปลานิลแดงที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่เสริมสไปรูลินาตางกัน 

ปริมาณสไปรูลินาที่เสริมในอาหาร (กรัม/กิโลกรัม) คาโรทีนอยดรวม ns (กรัม/เนื้อปลา 1 กรัม) 
ไมเสริม (ชุดควบคุม) 8.35×10-8± 2.29×10-8 

10 9.06×10-8 ± 3.40×10-8  

20 5.32×10-8± 0.17×10-8  
30 5.53×10-8± 1.68 ×10-8 
40 6.80×10-8± 1.82×10-8  

หมายเหต ุ ns non คือ significant แสดงความไมแตกตางกันทางสถิติระหวางคาเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกัน (p>0.05) 
 

4. องคประกอบเลือดของปลานิลแดงตอความตานทานเชื้อ A. hydrophila 
หลังจากฉีดเชื้อ A. Hydrophila แกปลานิลแดงแลว พบวาปลามีอาการกระสับกระสายมากกวาชวงที่ยังไมมีการ

ฉีด เคลื่อนไหวชาลง แตไมพบความผิดปกติอื่นๆ จากลักษณะภายนอก สวนอัตราการรอดตายหลังฉีดเชื้อพบวาปลานิล
แดงทุกชุดทดลองหลังไดรับเชื้อ A. hydrophlia (10 วัน) มีอัตราการรอดตายที่ไมแตกตางกันทางสถิติคือ 94.86±1.81,  
96.15±0.50, 97.43±3.62, 97.43±1.81 และ 97.55±1.98% (จากจํานวน 26 ตัว/บอ) เมื่อเลี้ยงดวยอาหารทดลองที่ไมเสริมและ
ที่เสริมสไปรูลินาสด 10, 20, 30 และ 40 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ สวนปริมาณเม็ดเลือดไดผลดังนี้คือ 
 4.1 ปริมาณเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวของปลานิลแดงกอนไดรับอาหารทดลอง ทั้ง 5 ชุดไมแตกตางกันทาง
สถิติเหมือนกันคือมีปริมาณเม็ดเลือดแดงและขาวเฉลี่ย 7.86±0.29 ×106 และ 0.42 ±0.0.2×106 เซลล/มิลลิลิตร ตามลําดับ 

4.2 ปริมาณเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวของปลานิลแดงที่เล้ียงดวยอาหารทดลองเปนเวลา 8 สัปดาห  ปริมาณ
เม็ดเลือดแดงเฉลี่ยของปลานิลแดงที่ไดรับอาหารที่ไมเสริมสไปรูลินาและชุดที่เสริมสไปรูลินา 10, 20, 30 และ 40 กรัม/ 
กิโลกรัม มีคาแตกตางกันทางสถิติคือ 12.22±0.02, 10.86±0.08, 13.81±0.20,  12.82±0.15 และ 12.55±0.08 ×106 เซลล/
มิลลิลิตร ตามลําดับ (ตารางที่ 4) สวนปริมาณเม็ดเลือดขาวเฉลี่ยในระหวางชุดทดลองแตกตางกันทางสถิติคือ 2.01±0.02, 
2.36±0.14, 2.61±0.04, 2.99±0.03 และ 3.00±0.01 ×106 เซลล/มิลลิลิตร ตามลําดับ (ตารางที่ 5) 

4.3 ปริมาณเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวของปลานิลแดงที่เล้ียงดวยอาหารทดลอง (หลังฉีด A. hydrophila 3 
วัน) ของทุกชุดทดลองมีคาไมแตกตางกันทางสถิติคือ 7.40-11.13×106 เซลล/มิลลิลิตร (ตารางที่ 4) สวนปริมาณเม็ดเลือด
ขาวเฉลี่ยของปลานิลแดงที่ไดรับอาหารทดลองทั้ง 5 ชุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ ชุดที่ไดรับสไปรูลินา 20 กรัม/กิโลกรัม มี
คาสูงสุด 1.50±0.30 ×106 เซลล/มิลลิลิตร สูงกวา (p<0.05) อีก 4 ชุดทดลองที่เหลือ (ตารางที่ 5)  

4.4 ปริมาณเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวของปลานิลแดงที่เล้ียงดวยอาหารทดลอง (หลังฉีด A. hydrophila 10 
วัน) ชุดที่ไดรับสไปรูลินา 20 กรัม/กิโลกรัมมีปริมาณเม็ดเลือดแดงเฉลี่ยสูงสุด 13.51±0.51×106 เซลล/มิลลิลิตร สูงกวา
(p<0.05) ชุดที่ไดรับสไปรูลินา 10, 30 กรัม/กิโลกรัมและชุดควบคุม (ตารางที่ 4) ชุดที่ไดรับสไปรูลินา 20 กรัม/กิโลกรัมมี
ปริมาณเม็ดเลือดขาวเฉลี่ยสูงสุด 2.86±0.21×106 เซลล/มิลลิลิตร สูงกวา (p<0.05) อีก 4 ชุดทดลองที่เหลือ (ตารางที่ 5) 
5. คุณภาพน้ําในระหวางการทดลอง 
 คุณภาพน้ําเฉลี่ยตลอดการทดลองมีคาไมแตกตางกันทางสถิติในระหวางชุดทดลองทั้ง 5 ชุดเหมือนกันทั้ง 7 คา   
มีอุณหภูมิ 28.00-28.33 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดาง 7.09-7.11 สภาพดาง 70.00-71.66 มิลลิกรัม/ลิตร ความกระดาง 
72.00-75.30 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 6.5-6.8 มิลลิกรัม/ลิตร ไนไตรท-ไนโตรเจน 0.014-0.016 มิลลิกรัม/
ลิตร และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน 0.018-0.019 มิลลิกรัม/ลิตร 
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ตารางที่ 4 ปริมาณเม็ดเลือดแดงเฉลี่ยของปลานิลแดงแปลงเพศที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่เสริมสไปรูลินาตางกัน 

ปริมาณเม็ดเลือดแดง (×10 6 เซลล/มิลลิลิตร) ปริมาณสไปรูลินาที่เสริม
ในอาหาร (กรัม/กิโลกรัม) 8 สัปดาห  หลังไดรับเชื้อ  A. hydrophlia 3 วัน ns หลังไดรับเชื้อ A. hydrophlia 10 วัน 

ไมเสริม (ชุดควบคุม) 12.22±0.02 c 8.70±2.03 11.69±0.29 bc 
10 10.86±0.08 d 11.13±3.02 10.33±0.69 c 
20 13.81±0.20 a 10.67±1.09 13.51±0.51 a 
30 12.82±0.15 b 7.40±0.29 11.79±0.28bc 
40 12.55±0.08 b 9.12±0.47 13.28±0.35 ab 

หมายเหต ุ 1. ns non คือ significant  แสดงความไมแตกตางกันทางสถิติระหวางคาเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกัน (p>0.05) 
               2. คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันกํากับ แสดงความแตกตางทางสถิติระหวาง

คาเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกัน (p<0.05) 
 

ตารางที่ 5 ปริมาณเม็ดเลือดขาวเฉลี่ยของปลานิลแดงแปลงเพศที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่เสริมสไปรูลินาตางกัน 
ปริมาณเม็ดเลือดขาว (×10 6เซลล/มิลลิลิตร) ปริมาณสไปรูลินาที่เสริม

ในอาหาร (กรัม/กิโลกรัม) 8 สัปดาห  หลังไดรับเชื้อ A. hydrophlia 3 วัน หลังไดรับเชื้อ A. hydrophlia 
ไมเสริม (ชุดควบคุม) 2.01±0.02 d 0.76±0.06 c 0.91±0.07 d 
10 2.36±0.14c 1.19±0.08 b 1.59±0.12b 
20 2.61±0.04 b 1.50±0.30a 2.86±0.21 a 
30 2.99±0.03a 1.08±0.08 b 1.30±0.02 c 
40 3.00±0.01a 0.48±0.07 c 0.94±0.01 d 

หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันกํากับ แสดงความแตกตางทางสถิติระหวางคาเฉลี่ย 
                  ในแนวตั้งเดียวกัน (p<0.05) 
 

วิจารณผลการทดลอง 
 

ปลานิลแดงที่เลี้ยงดวยอาหารทดลองที่เสริมสไปรูลินาชวยทําใหปลานิลแดงเจริญไดดีกวาชุดที่ไมมีการเสริม
สไปรูลินา เพราะปลานิลแดงมีการเติบโตและการรอดตายสูงกวา ทั้งนี้เนื่องจากสไปรูลินามีสารอาหารที่หลากหลายชนิด
และมีในปริมาณสูงโดยเฉพาะปริมาณโปรตีนที่มีสูงถึง 55-71% (ยุวดี, 2546) อาหารที่เสริมหรือมีสวนผสมของสไปรูลินา
ซึ่งเปนพืชยังมีกรดอะมิโนที่จําเปนอยูมากและบางชนิดไมพบในโปรตีนจากสัตว  (Venkataaman, 1983) การใชโปรตีนจาก
หลายๆ แหลงรวมกันจะใหผลดีในดานการเจริญเติบโตมากกวาจากแหลงเดียว (มะลิ และคณะ, 2543) สไปรูลินายังมี
กรดอะมิโนที่จําเปน วิตามิน และเกลือแรสูงมาก ผนังเซลลไมเปนเซลลูโลส จึงทําใหงายตอการยอยและดูดซึม (Dupree 
and Sneed, 1966; Ehrenberg, 1980) สไปรูลินายังมีสาร Carotenoid ซึ่งมีบทบาทเปน fertilization hormornes ชวยในการ
เรงการเจริญเติบโตในระยะวัยออนของสัตวน้ํา ชวยลดอัตราการตายในระยะตัวออน ชวยใหสัตวน้ําวัยออนสามารถทนตอ
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน ปริมาณออกซิเจนต่ํา อุณหภูมิสูง แอมโมเนียสูงไดดี ยังชวยในกระบวนการหายใจโดย
เปนแหลงออกซิเจนสํารองใหกับเซลล (Tacon, 1981) โดยเฉพาะซึ่งสาร Carotenoid ชนิด Astaxanthin ที่ชวยทําใหเม็ด
เลือดมีปริมาณมากขึ้น สงผลใหประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อและตานทานเชื้อในตัวสัตวน้ําไดเพิ่มขึ้น (มะลิ, 2531) 
นอกจากนี้สารไฟโคไซยานินในสไปรูลินายังชวยเพิ่มระบบภูมิคุมกันแกปลาดวย (บานชื่น, 2532) ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนใน
สวนของคาอัตราการรอดตายของปลานิลแดงที่สูงขึ้นตามปริมาณการเสริมสไปรูลินา การเลี้ยงปลานิลแดงดวยอาหาร
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สําเร็จรูปที่เสริมสไปรูลินา 30 กรัม/กิโลกรัม (หรือคิดเปน 3% ในอาหารผสม) ทําใหปลามีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น ความยาวที่
เพิ่มขึ้น อัตราการกินอาหาร และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตราการรอดตาย ดีกวาชุดการทดลองที่เหลือ ทั้งนี้
เพราะปริมาณการเสริมและ/หรือใชสไปรูลินาในอาหารปลาแตละชนิดจะแตกตางกันตามชนิดและขนาดปลา (Becker and 
Venkataraman, 1984) เชน การศึกษาของ บานชื่น (2532) ที่เสริมสไปรูลินาสดในอาหารปลาตะเพียนขาว 3 ระดับคือ 10, 
20 และ 30% เปรียบเทียบกับชุดที่ไมเสริม พบวาที่ 30% ใหอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด และ Nandeesha et al. (2001) ที่
รายงานวาสามารถแทนที่ปลาปนดวยสไปรูลินาในอาหารสูตรทดลองเลี้ยงปลายี่สกเทศไดสูงกวา 25% ซึ่งสงผลตอน้ําหนัก
เฉลี่ยตอตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะดีที่สุด และอัตราการแลกเนื้อตํ่าสุด 

ความเขมสีของปลาทั้งตัวทั้งกอนเอกเกล็ดออก เอาเกล็ดออกแลว/เนื้อปลา (ทั้งกอนและหลังตม) และปริมาณ   
แคโรทีนอยดรวมในเนื้อปลาของทั้ง 5 ชุดทดลอง มีคาใกลเคียงกันมาก ทั้งนี้เปนเพราะปริมาณสไปรูลินาที่เสริมลงใน
อาหารสําเร็จรูปที่ระดับ 10, 20, 30 และ 40 กรัม/กิโลกรัม (คิดเปน 1, 2, 3 และ 4% ของอาหารผสม) ตํ่ากวาระดับที่จะมีผล
ตอการเรงสีของเนื้อและเกล็ดปลาได เพราะปลาแตละชนิดแตละวัยตองการปริมาณสไปรูลินาเพื่อการเรงสีตางกัน เชน ใน
ปลาดุกบิ๊กอุย (Claris marcrocehalus × Claris gariepinus (Burchell)) ที่ไดรับอาหารผสมที่เสริมสไปรูลินา 5, 10, 15, 20, 
25 และ 30% จะมีปริมาณแคโรทีนอยดเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณของสไปรูลินาที่เพิ่มขึ้นในอาหารทดลอง (วุฒิพร และ อัญชลี
, 2548) ปลาทองรันชูอายุประมาณ 3 สัปดาห ควรใชปริมาณสไปรูลินาที่ 12-14% จึงจะสามารถเรงสีปลาใหเขมที่สุด 
(Lastcha, 1991) สวนในปลาดุกอุยควรใชสไปรูลินาสดเปนสวนประกอบของอาหารผสมตั้งแต 5% ขึ้นไปจะทําใหสีของ
เนื้อปลาดุกอุยเขมขึ้นตามปริมาณของสาหรายที่เพิ่มขึ้นและระยะเวลาที่เลี้ยง (บานชื่น, 2532) 

สวนความตานทานเชื้อ A. Hydrophila (10 วัน) ของปลานิลแดงที่พบวาปลาที่ไดรับอาหารที่เสริมสไปรูลินาทั้ง 4 
ระดับ (มีปริมาณเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวรวมที่เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากเมื่อไดรับที่ 3 วัน) สูงกวาชุดที่ไมมีการเสริม  
สไปรูลินา โดยปลานิลแดงที่ไดรับอาหารที่เสริมสไปรูลินา 20 กรัม/กิโลกรัม (2% ในอาหารผสม) มีคาสูงสุด แสดงใหเห็น
วาปลานิลแดงใน 4 ชุดทดลองนี้มีระบบภูมิคุมกันที่ดีขึ้น โดยอัตราการรอดตายมีแนวโนมสูงขึ้นตามปริมาณการเสริม  
สไปรูลินา แตก็ใหผลทางสถิติที่ไมแตกตางกัน ดังนั้นระดับการเสริมสไปรูลินาในอาหารดังกลาวอาจยังเพียงพอที่จะใหผล
อัตราการรอดตายที่สูงขึ้น ควรเพิ่มการเสริมสไปรูลินามากกวานี้ สวนคุณภาพน้ําทั้ง 5 ชุดทดลอง ระหวางการศึกษาอยูใน
ระดับที่ไมมีผลกระทบเชิงลบตอปลานิลเพราะอยูในเกณฑมาตรฐาน 

 

สรุป 
 

1. ปลานิลแดงที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่เสริมสไปรูลินาสดทั้ง 4 ระดับ มีผลตอน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น ความยาวที่
เพิ่ม อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตราการรอดตาย ที่ดีกวาชุดทดลองที่ไมเสริมสไปรูลินา และการเสริมสไปรูลินา
สดในอาหารสําเร็จรูปไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําที่เลี้ยง 

2. การเสริมสไปรูลินาในอาหาร 20, 30 และ 40 กรัม/กิโลกรัม มีผลตอปริมาณแคโรทีนอยดในเนื้อปลา และมี
ระดับคะแนนสีของปลาทั้งตัว (ยังไมเอาเกล็ดออก) เขมกวาชุดทดลองที่ไมเสริมสไปรูลินา 

3. การเสริมสไปรูลินา 20 กรัม/ กิโลกรัม ในอาหารสําเร็จรูป มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเม็ดเลือดแดง
และขาวของปลานิลแดงที่ไดรับเชื้อ A. hydrophlia (เปนเวลา 10 วัน) สูงสุด 

ดังนั้น ควรเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศดวยอาหารสําเร็จรูปที่เสริมสไปรูลินาสด 20 กรัม/กิโลกรัม จึงจะเหมาะสม
สุด เพราะใหผลดีในดานการเติบโต การรอดตาย ปริมาณแคโรทีนอยดและความเขมสีดีกวาชุดทดลองอื่น 
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O28 
การเสริมเชื้อรา Schizochytrium sp. แบบผงเพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการของโรติเฟอร 

(Brachionus  rotundiformis, Tschugunoff, 1921) และไรน้ําเค็ม (Artemia sp.) 

เพื่อใชอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) 
 

สุทธินี ล้ิมธรรมมหิศร๑*  มนทกานติ ทามติ้น๒  และ คมคาย ลาวัณยวุฒิ๓ 
๑ กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 

๒ สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง 
๓ สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด 

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาผลของการเสริมเชื้อรา Schizochytrium sp. แบบผงที่มีความเขมขน 3 ระดับ คือ 100 200 และ 300  
มิลลิกรัมตอลิตร ในโรติเฟอรและไรน้ําเค็ม เพื่ออนุบาลลูกปลากะพงขาวอายุ 2 วัน ถึง 25 วัน พบวาลูกปลาที่อนุบาลดวย 
โรติเฟอรและไรน้ําเค็มทีเสริม Schizochytrium sp มีการเจริญเติบโตทั้งดานความยาวและน้ําหนักดีกวาไมเสริม 
Schizochytrium sp อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ขณะที่อัตรารอดตายของลูกปลาที่อนุบาลดวยโรติเฟอรและไรน้ําเค็มที่ไม
เสริมและเสริม Schizochytrium sp ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) พัฒนาการของลูกปลาที่ไดรับ          
กรดไขมันจาก Schizochytrium sp มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางเร็วกวาลูกปลาที่ไมไดรับ Schizochytrium sp ประมาณ 2 วัน  
โรติเฟอรที่มีการเสริม Schizochytrium sp มีการสะสมกรดไขมันไมอิ่มตัวชนิด n-3 HUFA DHA และ EPA สูงกวาใน     
ชุดการทดลองที่ไมเสริม Schizochytrium sp โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามสัดสวนความเขมขนของ Schizochytrium sp ในขณะ
ที่ปริมาณ n-3 HUFA และ DHA มีการสะสมสูงในไรน้ําเค็มในชุดการทดลองที่ไดรับ Schizochytrium sp แตการสะสมของ 
EPA เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยหลังการเสริม Schizochytrium sp การสะสมปริมาณ n-3 HUFA DHA และ EPA ในเนื้อลูกปลา-
กะพงขาวที่อนุบาลดวยโรติเฟอรและไรนํ้าเค็มที่เสริม Schizochytrium sp สูงกวาชุดการทดลองที่ไมเสริม Schizochytrium 
sp แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของอาหารเสริมที่มีตอการสะสมของกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวสูงในเนื้อลูกปลา ปริมาณ n-3 
HUFA และ EPA สะสมสูงที่สุดในเนื้อลูกปลาที่อนุบาลดวยโรติเฟอรและไรนํ้าเค็มเมื่อเสริม Schizochytrium sp          
ความเขมขน 200 มิลิกรัมตอลิตร ขณะที่ปริมาณ DHA สะสมสูงที่สุดในเนื้อลูกปลาที่เขมขนของ Schizochytrium sp เทากับ 
100 มิลิกรัมตอลิตร การวิจัยครั้งนี้สรุปไดวาระดับความเขมขนที่เหมาะสมของ Schizochytrium sp เพื่อเสริมในโรติเฟอร
และไรน้ําเค็ม คือ 100 มิลิกรัมตอลิตร 
 
คําสําคัญ : ปลากะพงขาว  Schizochytrium sp  กรดไขมันไมอิ่มตัว  โรติเฟอร  ไรน้ําเค็ม 
   
* กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐  
   โทร.๐ ๒๕๗๙ ๔๔๙๖  e-mail : suttinel@gmail.com 
พิมพเผยแพร : เอกสารวิชาการ ฉบับที่ ๕๓/๒๕๕๑ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง. ๑๙ หนา 
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Nutritional Enhancement of Rotifer (Brachionus rotundiformis, Tschugunoff, 1921) 

and Brine Shrimp (Artemia sp.) with Spray-dried Schizochytrium sp. 
for Nursing of Seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790) Larvae 

 
Suttinee Limthammahisorn1*  Montakan Tamtin2  and  Khomkai Lawonyawut 3 

1Technical Group, Coastal Fisheries Research and Development Bureau 
2Coastal Aquatic Feed Research Institute 

3Freshwater Aquatic Feed Research Institute 
 

Abstract 
 

Evaluation on enrichment of rotifer (Brachionus rotundiformis) and brine shrimp (Artemia sp.) with spray-
dried Schizochytrium sp. at 3 levels, including 100, 200 and 300 mg/l for nursing of seabass larvae from 2 to 25 days 
was conducted. Results revealed that mean body wet weight and mean body length of the larvae fed on enriched rotifer 
and brine shrimp were significantly better than those fed on non-enriched rotifer and brine shrimp (p<0.05), whereas no 
significance survival rate was obtained between the larvae fed on enriched and non-enriched rotifer and brine shrimp 
(p>0.05). Two days earlier complete metamorphosis development was observed in the larvae fed on enriched rotifer and 
brine shrimp compared to those fed on non-enriched one. Higher percentages of n-3 HUFA, DHA and EPA were found 
in rotifer enriched with Shizochytrium sp. and the content of n-3 HUFA, DHA and EPA were increased according to the 
increased amount of Shizochytrium sp. While the n-3 HUFA and DHA content were increased in the brine shrimp 
enriched with Shizochytrium sp. but the EPA was increased nonsignificantly. The content of the n-3 HUFA, DHA and 
EPA in the larvae fed on Schizochytrium sp. enriched rotifer and brine shrimp were higher than those fed on non-
enriched food which indicated that the fatty acids were accumulated in the larvae through the enriched food. The content 
of the n-3 HUFA and EPA were accumulated in the highest amount in the larvae fed on rotifer and brine shrimp 
enriched with 200 mg/l Shizochytrium sp. While the content of the DHA was accumulated in the highest amount in the 
larvae fed on rotifer and brine shrimp enriched with 100 mg/l Shizochytrium sp. It may conclude that the optimum 
enrichment content of spray-dried Schizochytrium sp. in rotifer and brine shrimp for nursing of seabass larvae should be 
100 mg/l. 
 
Key words : Seabass, Schizochytrium sp., Unsaturated fatty acid, Docosahexaenoic acid (DHA), Rotifer, Brine Shrimp 
   
* Technical Group, Coastal Fisheries Research and Development Bureau, Department of Fisheries, Phahonyotin Road,  
    Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900. Tel. 0 2579 4496  e-mail: suttinel@gmail.com 
Published : Technical paper No 53/2008 Coastal Fisheries Research and Development Bureau Department of Fisheries. 

19 pp. 
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การอนุบาลลูกกุงกุลาดํา (Penaeus monodon Fabricius, 1798) 

ดวยอาหารสําเร็จรูปในระบบน้ําแบบหมุนเวียน 
 

มนทกานติ ทามติ้น๑*  และ  สุทธินี ล้ิมธรรมมหิศร๒ 
๑สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง  

๒กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาเพื่ออนุบาลลูกกุงกุลาดําดวยอาหารสําเร็จรูปในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปดซึ่งมีระบบบําบัดน้ํา
ประกอบดวยถังกรองชีวภาพ โปรตีนสกิมเมอร รวมกับการใชเครื่องกําเนิดโอโซน เพื่อพัฒนาระบบการอนุบาลลูกกุงที่
เหมาะสมตอการใชอาหารสําเร็จรูปและใหลูกกุงมีการเจริญเติบโตดีและอัตราการรอดตายสูงขึ้น โดยอนุบาลลูกกุงดวย
อาหารผงสําเร็จรูปแบบ microparticulated diets ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปดที่มีอัตราการหมุนเวียนน้ําและระยะของลูก
กุงที่เริ่มมีการหมุนเวียนน้ําในถังแตกตางกัน 3 ชุดการทดลอง คือเมื่อลูกกุงเขาสูระยะซูเอี้ย 2 ไมซิส 1 และโพสลาวา 1 
ตามลําดับ ทดลองเปรียบเทียบกับชุดการทดลองควบคุมที่อนุบาลลูกกุงในระบบเปดมีการถายน้ําและใหอาหารมีชีวิตคือ 
Chaetoceros sp. และไรนํ้าเค็ม ผลการวิจัยพบวาลูกกุงยอมรับอาหารสําเร็จรูปและมีการพัฒนาเขาระยะโพสลาวาในวันที่ 
11 ของการทดลองในทุกชุดการทดลอง ซึ่งลูกกุงมีสุขภาพและพัฒนาการ รวมทั้งความยาวแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
(p>0.05) แตมีความแตกตางกันทางสถิติของอัตราการรอดตายและน้ําหนักเฉลี่ย (p<0.05) กลาวคือลูกกุงในชุดการทดลอง
ที่ 1 และ 2 มีอัตราการรอดตายสูงที่สุด และลูกกุงในชุดควบคุมมีอัตราการรอดตายต่ําสุด ลูกกุงในชุดการทดลองที่ 3 มี
น้ําหนักเฉลี่ยมากกวาทุกชุดการทดลอง (p<0.05) ผลการวิเคราะหคุณสมบัติน้ําพบวาแอมโมเนียรวมในถังอนุบาลของ    
ชุดการทดลองที่ 1 2 3 และ 4 มีคาดังนี้ 0.013-0.265  0.012-0.184 0.012-0.632 และ 0.016-0.829 มิลลิกรัมตอลิตร 
ตามลําดับ ซึ่งชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอดการทดลอง แอมโมเนียรวมในถังอนุบาลชุดที่ 1 
และ 2 ถูกกําจัดดวยระบบบําบัดคิดเปนสัดสวน 62±0.5% และ 66±9% ตามลําดับ และมีการเปลี่ยนรูปเปนไนไตรทหลังจาก
อนุบาลได 8 วันและมีปริมาณไนไตรทมากกวาชุดการทดลองที่ 3 คาไนเตรทมีแนวโนมของการสะสมเชนเดียวกับ         
ไนไตรท โดยมีคาสูงในชุดการทดลองที่ 1 และลดลงในชุดการทดลองที่ 2 และ 3 ตามลําดับ สวนชุดควบคุมมีการสะสม
ของแอมโมเนีย ไนเตรทและ COD สูงที่สุด การวิจัยครั้งนี้สามารถพัฒนาระบบการอนุบาลลูกกุงกุลาดําวัยออนดวยอาหาร
สําเร็จรูปในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปดรวมกับการบําบัดน้ําแบบชีวภาพเพื่อใหลูกกุงมีการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย
สุขภาพและพัฒนาการดี โดยใชระบบหมุนเวียนน้ําตั้งแตระยะซูเอี้ย 2 หรือระยะไมซิส 1 ที่อัตราการหมุนเวียนน้ํา 10-20% 
และ 30-100% ของปริมาตรน้ําเลี้ยงตอวัน ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ : ระบบน้ําแบบหมุนเวียน  อาหารผงสําเร็จรูป  ลูกกุงกุลาดํา 
   
* สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง  ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  โทร. ๐๓๘ ๓๑๒ ๕๓๒   
  e-mail: mtamtin@hotmail.com 
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Rearing of Tiger Shrimp Larvae (Penaeus monodon Fabricius, 1798) 

Using Artificial Diets in Recirculation System 
 

Montakan Tamtin1*  and Suttinee Limthammahisorn2 
1Coastal Aquatic Feed Research Institute 

2Technical Group, Fisheries Research and Development Bureau 
 

Abstract 
 

The application of artificial diets in closed recirculation aquaculture system for nursing of shrimp (Penaeus 
monodon) larvae was conducted to develop an appropriate technique obtained good growth and high survival rate of 
shrimp larvae. The system consisted of biological filter, protein skimmers, and ozoneizer unit. Shrimp larvae were fed 
with microparticulated diets and nursed in closed recirculation system using different water recirculation rates at the 
stage of Zoea 2, Mysis 1 and Postlarval 1, respectively. The experiment was compared with the control traditional 
rearing system that shrimp were fed with live food Chaetoceros sp. and Artemia sp. Results showed that artificial diet 
was well uptaked by shrimp larvae which successfully developed to Postlarval stage at day 11 in all experiments. 
Shrimp health, larval development, and length were not significantly different among treatments (p>0.05), while 
survival rate and mean body wet weight were significantly differenced (p<0.05). Shrimp larvae in Treatment 1 and 2 
achieved the highest survival rate whereas the lowest survival rate was observed in the control. Shrimp larvae in 
Treatment 3 gained the highest mean body wet weight (p<0.05). Total ammonia in nursing tank was examined as follow; 
0.013-0.265, 0.012-0.184, 0.012-0.632, and 0.016-0.829 mg/l, respectively, and was continually increased throughout 
the experiment period in Treatment 3 and 4. In treatment 1 and 2, total ammonia was treated by 62±0.5% and 66±9%, 
respectively, which was changed to nitrite after day 8 of rearing.  Less nitrite was examined to minimum in treatment 3. 
Similar accumulation pattern was observed between nitrite and nitrate. The control reached the highest accumulation of 
total ammonia, nitrate, and COD. These results highlight the powered of nursing system of shrimp fed with artificial 
diets in the closed recirculation system. The appropriate water recirculation rates were 10-20% and 30-100% of water 
volume per day which started at either Zoea 2 or Mysis 1. 
 
Key words: Recirculation aquaculture system,  Microparticulated diets,  Tiger shrimp larvae 
   
* Coastal Aquatic Feed Research Center, Bang Pra Sub-district, Sri Racha District, Chonburi Province. Tel. 038 312 532 
  e-mail: mtamtin@hotmail.com 
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การชักนําใหเกิดการกลายพันธุในไมน้ําอนูเบียสใบกวางโดยการฉายรังสีแกมมา 

 
สุจิตรา เพชรคง๑*  นพพร สิทธิเกษมกิจ๒  สุรางค สุมโนจิตราภรณ๑  และ ชมพูนุช มรรคทรัพย๑ 

๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 
๒ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร 

 
บทคัดยอ 

 
การชักนําใหเกิดการกลายพันธุในไมน้ําอนูเบียสใบกวาง (Anubias  barteri  var. barteri ‘Broad Leaf’) โดยนํา 

ตนออนไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันที่ระดับรังสี  0-50 เกรย พบวาระดับรังสีที่เหมาะสมตอการกลายพันธุของ       
ตนออน (คา GR30 -GR50) มีคาเทากับ 12.9-19.6 เกรย และระดับรังสีที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหตนออนมีอัตราการเจริญเติบโต
ลดลง  จากนั้นนําตนออนไปฉายรังสีที่ 0, 1, 15, 20 และ 25 เกรย เพื่อทดสอบผลกระทบของระดับรังสีที่เหมาะสมตอ
พัฒนาการของตนอนูเบียสใบกวาง แลวนํามาเลี้ยงตอในหองเลี้ยงเนื้อเยื่อ นาน 6 เดือน พบวารังสีสงผลใหตนออนเกิด
ลักษณะผิดปกติ 0  2.12  12.02  13.01 และ 13.02 % ตามลําดับ ตนปกติ มีลักษณะใบและรากสีเขียว (NG) สวนลักษณะ
ของตนผิดปกติมี 3 ประเภท คือ 1) ตนแคระ มีใบขนาดเล็กสีขาวและรากสีขาว (DW, เผือก) 2) ตนแคระ มีใบขนาดเล็กสี
เขียวและรากสีเขียว (DG) และ 3) ตนปกติ มีใบและรากสีเขียวดางขาว (GW) จากนั้นยายตนที่ผิดปกติดังกลาวไปเลี้ยงตอใน
สภาพโรงเรือน พบวา ตนแคระ มีใบขนาดเล็กสีเขียวและรากสีเขียว (DG) และตนปกติ มีใบและรากสีเขียวดางขาว (GW) 
เจริญเติบโตและคงลักษณะผิดปกติไว สวนตนแคระ มีใบขนาดเล็กสีขาวและรากสีขาว (DW, เผือก) ไมสามารถ
เจริญเติบโตไดและตายในที่สุด 

 
คําสําคัญ :  การฉายรังสีแกมมา  อนูเบียสใบกวาง 
   
* ๓๙  หมู ๑  ต.คลองหา  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐  โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๕๐๕๘-๖๐ 
  e-mail : spechkong@yahoo.com 
 



               การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2552 

 115 

O30 
Induced Mutation in Aquatic Plant Anubias  barteri  var. barteri 

‘Broad Leaf’ by Gamma Irradiation 
 

Sujitra Pechkong1*  Noppon Sittikasemkit2  Surang Sumanojitraporn1  and  Chompunuch Makkasap1 
1 Aquatic  Animal  Genetics  Research  and  Development  Institute 

2 Chumphon  Fisheries Test  and  Research  Center 
 

Abstract 
 

Mutation in Anubias barteri  var. barteri ‘Broad Leaf’ was induced by using gamma ray at acute irradiation to 
plant tissues at concentration  levels of 0-50 gray. Result indicated that the appropriate level of radiation (GR30- GR50) 
for induced mutation are 12.9-19.6 gray. Higher level of radiation affected a decline in growth rate. Effect of 
approximate gamma ray levels at acute level on morphology of this pant was tested at 5 different concentrations of 0, 10, 
15, 20 and 25 gray. After cultured under tissue culture condition for 6 months, the radiation affected abnormal 
morphology of 0, 2.13, 12.03, 12.82 and 13.80 percentage respectively. Normal plant has green leaf and green root 
(NG). Three types of abnormal morphology were found : 1) dwarf plant with small white leaf and white root (DW, 
Albino), 2) dwarf plant with small green leaf and green root (DG) and 3) normal plant with mixed color (white+green) 
leaf and root (GW). Abnormal plants were transferred to grow under greenhouse. Only albino plant could not grow and 
die but DG and GW were alived with retaining their abnormal characters. 
 
Key words : Gamma  Irradiation, Anubias  barteri  var. barteri  ‘Broad  Leaf’ 
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คํานํา 

 

 ไมน้ําสวยงามสําหรับประดับตูปลามีความสําคัญทางเศรษฐกิจและไดรับความนิยมอยางแพรหลายทั้งในยุโรป
และเอเซีย  มูลคาในการสงออกคอนขางสูงและมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ไมน้ํากลุมอนูเบียสไดรับความนิยมในอันดับตนๆ 
และมีมูลคาการสงออกมากเปนอันดับสองในการสงออกไมน้ําของไทย (พวงผกา, 2546) อนูเบียสใบกวาง (Anubias 
barteri var. barteri ‘Broad Leaf’) อยูในวงศ Araceae  มีถ่ินกําเนิดอยูในทวีปแอฟริกาตะวันตก มีความสูงของตนในชวง 7-
16 เซนติเมตร มีใบกวางประมาณ 11 เซนติเมตร ในธรรมชาติจะพบเจริญอยูในบริเวณที่มีความชื้นรม แสงแดดปานกลาง 
อากาศเย็น อุณหภูมิประมาณ 22-28 องศาเซลเซียส (Anon., 2002) อนูเบียสจัดเปนไมน้ําที่ขยายพันธุโดยการแตกหนอ มี
การขยายพันธุและเจริญเติบโตชามาก ดอกเปนชอแบบดอกยอยไมมีกาน เกิดรวมกันเปนแทงบนกานชอดอก (spadix) มี 
ใบประดับรองชอดอก (spathe) มีสีสวยงามหรือไมมีก็ได ดอกยอยเปนดอกสมบูรณเพศหรือแยกเพศ  โดยอยูปนกันหรือมี
ดอกเพศเมียอยูตอนลางและดอกเพศผูอยูตอนบน สวนของดอกประกอบดวย กลีบรวม 4-8 กลีบ อยูแยกกันหรือติดกัน 
เกสรเพศผู 2-4 หรือ 8 อัน อับเรณูมี 2 ชอง เกสรเพศเมียมีรังไขอยูเหนือสวนดอก (superior ovary) รังไขมี 1 ถึงหลายชอง 
ไขออนมีต้ังแต 1 ถึงหลายใบ ผลเปนผลเดี่ยว แบบผลแหงแกแลวแตก (capsule) หรือแบบผลสดที่มีเปลือกหนานุม (berry) 
(Cook, 1996) 
 การใชรังสีแกมมาในการชักนําใหเกิดการกลายพันธุ เปนวิธีหนึ่งที่ในปจจุบันนิยมใชกันแพรหลาย เนื่องจากเปน
วิธีที่งาย คาใชจายนอย ไมมีรังสีตกคางไปยังผูเลี้ยงตนไม (อรุณี และคณะ, 2544) และอรุณี (2550) ไดกลาวไววา วิธี
ดังกลาวนิยมใชกับพืชที่ขยายพันธุยาก และพืชที่มีลักษณะดีอยูแลว แตตองการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเพียง 1-2 
ลักษณะ เทานั้น โดยรังสีจะชวยใหไดลักษณะที่ตองการและชวยกําจัดลักษณะที่ไมตองการออกไปไดในระยะเวลาอันสั้น 
การใชรังสีเพื่อการชักนําใหพืชเกิดการกลายพันธุ แบงไดเปน 3 วิธี ตามระดับรังสีและระยะเวลาที่พืชไดรับรังสี คือ 1) การ
ฉายรังสีแบบเฉียบพลัน (acute irradiation) เปนวิธีการที่ใหพืชไดรับรังสีในปริมาณสูงในระยะเวลาสั้น นิยมใชกับสวนของ
พืชที่มีความแข็งแรง เชน เมล็ดพืช 2) การฉายรังสีแบบเรื้อรัง (chronic irradiation) เปนวิธีการที่ใหพืชไดรับรังสีในปริมาณ
ตํ่าแตใชระยะเวลานาน นิยมใชกับพืชทั้งตนหรือสวนของพืชที่กําลังเจริญเติบโต และ 3) การฉายรังสีแบบหลายๆ ชวงอายุ 
(re-current irradiation) เปนวิธีการที่ใหพืชไดรับรังสีซ้ําหลายๆ ชวงอายุ (generation) ซึ่งอาจไดผลดีกวาหรือตํ่ากวาการ
ไดรับรังสีเพียงครั้งเดียว (นพพร, 2543) นอกจากนี้ อรุณี (2541) กลาวไววา รังสีมีผลตอการแบงเซลลและเมตาบอลิซึมของ
เซลล โดยเฉพาะอยางยิ่งกับสารพันธุกรรมหรือยีนซึ่งเปนตัวกําหนดลักษณะตางๆ ของพืช และควบคุมกิจกรรมตางๆ ของ
เซลลพืช เมื่อสารพันธุกรรมเปลี่ยนแปลง ทําใหลักษณะทางฟโนโทปของพืชที่สามารถมองเห็นดวยตาเปลาเปลี่ยนแปลง
ดวย เชน การเปลี่ยนแปลงของสีดอก สีใบ รูปทรงดอก รูปทรงใบ ความสูงของตนพืช อายุการออกดอกและติดผลเร็วขึ้น
หรือชาลง 
 เนื่องจากอนูเบียสเปนไมน้ําสกุลที่ขยายพันธุและเจริญเติบโตไดชาในธรรมชาติ (Rataj and Horeman, 1977) การ
ใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยการใชอาหารสังเคราะหที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เพื่อผลิตตนพืชที่
ปลอดเชื้อและมีลักษณะทางพันธุกรรม (genetic) เหมือนกันจํานวนมากเพื่อใชในการฉายรังสี และใชเทคนิคดังกลาวใน
การเพิ่มจํานวนยอดพืชที่ไดจากการฉายรังสี ใหไดตนจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งสามารถคัดแยกเนื้อเยื่อพืชที่มี
ลักษณะแปลกใหมออกจากลักษณะปกติ และขยายเพิ่มจํานวนยอดที่มีลักษณะผิดปกติดังกลาวใหไดจํานวนมากขึ้น ชวยลด
ระยะเวลาในการศึกษาใหเห็นผลการเปลี่ยนแปลงลักษณะตางๆ ไดเร็วและชัดเจนขึ้น (อรดี, 2539; Miroslaw et  al, 1995) 
 การศึกษาครั้งนี้ไดนําเอาวิธีการชักนําใหเกิดการกลายพันธุโดยการฉายรังสีแกมมา เพื่อใชในการปรับปรุง
พันธุอนูเบียสใบกวางใหไดลักษณะแปลกใหมเกิดขึ้น เชน ใบเปลี่ยนสีและลักษณะใบ ตนเตี้ยแคระลงหรือตนสูงขึ้น มี
ความทนทานตอสภาวะแวดลอมเพิ่มมากขึ้น ไมน้ําลักษณะดังกลาวสามารถนําไปใชประโยชนในการผลิตตนพันธุไมน้ํา
เชิงพาณิชย  ชวยเพิ่มความหลากหลายทางสายพันธุ เปนการเพิ่มทางเลือกใหกับผูซื้อและผูผลิตไมน้ําทั้งในประเทศและ
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ตางประเทศ หรือใชเปนพอแมพันธุในการปรับปรุงพันธุ นอกจากนี้ ความรูที่ได สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาพันธุไมน้ําตอไป 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อศึกษาระดับรังสีแกมมาที่เหมาะสมตอการชักนําใหเกิดการกลายพันธุในตนออนของอนูเบียสใบกวาง 
2. เพื่อศึกษาผลของรังสีแกมมาที่ระดับตางๆ ตอการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานของตนอนูเบียส 
ใบกวาง ภายใตสภาพหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และภายใตสภาพโรงเรือน 
 

วิธีดําเนินการ 
 

1. สถานที่และระยะเวลาดําเนินการ 
ดําเนินการทดลองที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา และรับบริการฉายรังสีตนออนอนูเบียสใบกวาง ที่

ศูนยบริการฉายรังสี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะเวลาในการทดลอง 3 ป ต้ังแตเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึง เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2548 
2. การเตรียมตัวอยาง 
 การเตรียมตนออนอนูเบียสใบกวาง ตามวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ดังนี้ 
 2.1 การฟอกฆาเชื้อภายนอก โดยนําช้ินสวนยอดมาจุมในแอลกอฮอล 70% แลวแชช้ินสวนยอดในสารละลายยา
ปฏิชีวนะเตตราไซคลิน ความเขมขน 250 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 30 นาที และสารละลาย 0.6% NaOCl เจือจาง 20% ที่เติม
สารเปยกใบ tween-20 จํานวน 1% เขยาเบาๆ นาน 20 นาที ตามลําดับ จากนั้นลางชิ้นสวนยอดดวยน้ํากลั่นที่ผานการนึ่งฆา
เช้ือแลว จํานวน 3 ครั้ง และตัดเนื้อเยื่อสวน ที่ตายออก เหลือไวเฉพาะสวนปลายยอด ขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร 
 2.2 การเลี้ยงเพิ่มจํานวนตนออน โดยการเลี้ยงช้ินสวนยอดในอาหารสังเคราะหสูตร MS (Murashige and Skoog, 
1962) (ตารางผนวกที่1) ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิด BA (6-benzyladenine) จํานวน5 มิลลิกรัมตอลิตร ขวดละ 1 
ช้ิน ตัดขยายและเปลี่ยนถายอาหารใหมใหตนออนทุกเดือน ดวยเทคนิค ปลอดเชื้อ จากนั้น นําตนออนไปเลี้ยงภายใตหอง
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ระหวาง 25-28 องศาเซลเซียส และใหแสงที่ระดับความเขมแสง 2,300-2,500 
ลักซ วันละ 12 ช่ัวโมง จนกระทั่งไดจํานวนตนออนเพียงพอกับการทดลอง จํานวน 240 ตน 
3. วิธีการทดลอง 
 ศึกษาการชักนําใหเกิดการกลายพันธุในไมน้ําอนูเบียสใบกวาง โดยแบงเปน 2 การทดลอง ดังนี้ 
 3.1 หาคาระดับรังสีแกมมาที่เหมาะสม ตอการชักนําใหเกิดการกลายพันธุของตนออน โดยการหาคา GR30-GR50 
(30% growth reduction and 50% growth reduction) (International Atomic Energy Agency (IAEA), 1977) ดังนี้ 
 3.1.1 วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design, CRD) (อนันตชัย, 2542) ศึกษา
ที่ระดับรังสีตางๆ กัน 6 ระดับ คือ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 เกรย ระดับรังสีละ 20 ตน จํานวน 2 ซ้ํา 
 3.1.2 นําตนออนอนูเบียสใบกวาง ความสูงประมาณ 2 เซนติเมตร ไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน ดวย
เครื่องแกมมาเตอรมารควัน (Mark I Gammator) ซึ่งใชธาตุซีเซียม 137 (Cesium-137) เปนแหลงกําเนิดรังสีแกมมา จากนั้น
นําตนออนที่ผานการฉายรังสีกลับมาเลี้ยงในสภาพแวดลอมเดิม ในหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเปลี่ยนถายอาหารใหตนออน
ทุกเดือน เปนระยะเวลา 2 เดือน บันทึกจํานวนยอดใหม ภายในระยะเวลา 2 เดือน แลวหาคาอัตราการเจริญเติบโต เพื่อหาคา
ระดับรังสีที่เหมาะสมในการชักนําใหเกิดการกลายพันธุ โดยการหาคา  GR30-GR50 
 3.2 ศึกษาผลของรังสีแกมมาตอการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานของอนูเบียสใบกวาง 
ในสภาพการเลี้ยง 2 แบบ คือ 
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 3.2.1 ภายใตสภาพหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 (ก) วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (อนันตชัย, 2542) ศึกษาที่ระดับรังสีที่เหมาะสม ที่ไดจากการ
ทดลองที่ 1 ตางๆ กัน 5 ระดับ ระดับรังสีละ 20 ตน จํานวน 3 ซ้ํา 
 (ข) นําตนออนอนูเบียสใบกวาง ความสูงประมาณ 2 เซนติเมตร ไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน ดวย
เครื่องแกมมาเตอรมารควัน แลวนําตนออนดังกลาวกลับมาเลี้ยงในสภาพแวดลอมเดิมในหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จากนั้นตัด
ขยาย เพิ่มจํานวนยอดและเปลี่ยนถายอาหารใหมใหตนออนทุกเดือน เปนระยะเวลา 6 เดือน หรือจนกวาจะพบตนออนที่มี
ลักษณะผิดปกติ พรอมทั้ง ตัดแยกตนออนที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีลักษณะผิดปกติออกจากตนปกติ บันทึก จํานวนยอด 
ความสูงตน สีใบและจํานวนตนผิดปกติ ในเดือนสุดทายของการทดลอง โดยการสุมมา 20 ตน 
 (ค) คัดแยกตนผิดปกติตามสีใบที่ปรากฏใหเห็นดวยตาเปลา และเลี้ยง ขยายเพิ่มจํานวนตนผิดปกติแต
ละลักษณะ ตามวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เปนระยะเวลา 6 เดือน จากนั้นนําตนออนลักษณะผิดปกติดังกลาวมาชักนําให
เกิดรากในอาหารสังเคราะหสูตร MS เลี้ยงจนกระทั่งไดตนที่สมบูรณหรือประมาณ 2 เดือน บันทึก ความยาวใบ ความกวาง
ใบ ความสูงตน และความยาวรากของตนผิดปกติในแตละลักษณะ โดยสุมมา 20 ตน 
 3.2.2 ภายใตสภาพโรงเรือน 
 นําตนอนูเบียสใบกวางลักษณะผิดปกติที่ไดไปเลี้ยงในโรงเรือนแบบครึ่งบก ครึ่งน้ํา ใชดินผสมปุยคอกเปน
วัสดุปลูก พรางแสงดวยตาขายพรางแสง 60% มีการใหน้ําวันละ 2 ครั้ง และเลี้ยงในโรงเรือนแบบไรดิน (hydroponic) เปน
ระยะเวลา 6 เดือน สังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลงของตนผิดปกติดังกลาว และจดบันทึกผลจากการสังเกต 
4. การบันทึกผลและการวิเคราะหขอมูล 

4.1 บันทึกผลการเจริญเติบโต เชน จํานวนยอดใหม ความสูงของตน ความยาวใบ ความกวางใบและความยาวราก 
เปนตน พรอมทั้งบันทึกและถายภาพลักษณะทางสัณฐานที่ปรากฏของตนปกติและตนผิดปกติ ไดแก สีใบ และ สีราก 

4.2 หาระดับรังสีที่เหมาะสม ตอการชักนําใหเกิดการกลายพันธุในตนออนอนูเบียสใบกวางโดยวิธีการหาคา 
GR30-GR50  คือ ปริมาณรังสีที่มีผลใหการเจริญเติบโตของตนกลาลดลง 30-50% หรือ มีอัตราการเจริญเติบโต 70 และ 50% 
ตามลําดับ ดวยการดัดแปลงวิธีของ IAEA( 1977) และนพพร (2543) โดยนําจํานวนยอดใหมของตนออนที่ผานการฉายรังสี
ที่ระดับตางๆ มาหาคาอัตราการเจริญเติบโตที่ระดับรังสีตางๆ ตามสูตร ดังนี้ 

 

อัตราการเจริญเติบโต =  
 
 

   โดยที่ X  =  จํานวนยอดใหมจากตนที่ไมผานการฉายรังสี 
    Y  =  จํานวนยอดใหมจากตนที่ผานการฉายรังสี  
 

จากนั้น นําคาอัตราการเจริญเติบโตที่ไดมาพล็อตกราฟ หาคา GR30 -GR50 โดยใหระดับรังสีอยูในแกน X และ 
อัตราการเจริญเติบโตอยูในแกน Y แลวลากเสนใหความหางของจุดในแตละดานของเสนเทากัน จากแกน Y ที่ 50% และ 
70% จากเสนมาจรดเสนกราฟอัตราการเจริญเติบโต และลากเสนมาตัดแกน X ระดับรังสีที่จุดตัด คือ ระดับรังสีที่ทําใหพืช
มีการเจริญเติบโต 70% และ 50% หรือมีอัตราการเจริญเติบโตลดลง 30% และ 50% คือ คา GR30 -GR50 
 4.3 วิเคราะหหาเปอรเซ็นตตนปกติและตนผิดปกติแตละลักษณะที่ระดับรังสีตางๆ 
 4.4 วิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนยอดใหม และอัตราการเจริญเติบโตของตนออนที่
ผานการฉายรังสีที่ระดับตางๆ และจํานวนยอดใหม ความสูงตน ความยาวใบ ความกวางใบและความยาวรากของตน
ผิดปกติในแตละลักษณะ แลววิเคราะหความแตกตางของคาตางๆ ดังกลาว ดวยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยตนดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
สําหรับขอมูลที่มีการแจกแจงแบบไมปกติ  จะทําการแปลงขอมูลเพื่อใหขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal 
distribution) กอนนําไปวิเคราะหความแปรปรวน โดยวิธี Logarithmic transformation สวนขอมูลที่ไมสามารถทําใหมีการ

Y 
X 

x 100 
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แจกแจงแบบปกติได วิเคราะหความแตกตางแบบ Nonparametric test ตามวิธี K Independent sample และ วิเคราะหความ
แตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี 2 Independent sample (Man Whitney U) (อนันตชัย, 2542 และ ศิริชัย, 2544) 

 

ผลการศึกษาและวิจารณผล 
 

1. ระดับรังสีแกมมาที่เหมาะสม ตอการชักนําใหเกิดการกลายพันธุ ของตนออนอนูเบียสใบกวาง  โดยการหาคา  GR30-GR50 
 จากการนําตนออนอนูเบียสใบกวาง ไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน ที่ระดับรังสี 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 
เกรย แลวนําตนออนดังกลาวกลับมาเลี้ยงในหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เปนระยะเวลา 2 เดือน พบวา ตนออนที่ผานการฉายรังสี
ที่ระดับ 0, 10, 20 และ 30 เกรย มีจํานวนยอดใหมและอัตราการเจริญเติบโตลดลงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) 
เมื่อไดรับรังสีเพิ่มขึ้น ในขณะที่ตนออนที่ผานการฉายรังสีที่ระดับรังสี 40 และ 50 เกรย มีจํานวนยอดใหมและอัตราการ
เจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 ผลของรังสีแกมมาตอจํานวนยอดใหม และอัตราการเจริญเติบโตของตนออนอนูเบียสใบกวางที่ผานการฉายรังสี 
                 ที่ระดับตางๆ ภายในระยะเวลา 2 เดือน 

ระดับรังสี (เกรย) จํานวนยอดใหม (ยอด ± sd) อัตราการเจริญเติบโต (%) 
0 4.48 ± 0.716 a 100.00 ± 0.000 a 
10 3.52 ± 0.506 b 78.57 ± 1.414 b 
20 2.20 ± 0.405 c 49.10 ± 1.195 c 
30 1.58 ± 0.501 d 35.27 ± 0.516 d 
40 1.00 ± 0.00 e 22.32 ± 0.177 e 
50 1.00 ± 0.00 e 22.32 ± 0.177 e 

หมายเหตุ : อักษรที่กํากับคาเฉลี่ยในคอลัมนที่แตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ (p < 0.05) 
  

 เมื่อนําคาอัตราการเจริญเติบโตของตนออนอนูเบียสใบกวาง ภายในระยะเวลา 2 เดือน มาหาคาระดับรังสีที่ทําให
ตนออนมีอัตราการเจริญเติบโตลดลง 30-50% (คา GR30 -GR50) พบวา มีคาเทากับ 12.9-19.6 เกรย ตามลําดับ (ภาพที่1) คา
ดังกลาวเปนระดับรังสีที่เหมาะสมในการชักนําใหเกิดการกลายพันธุของตนพืชโดยวิธีการฉายรังสี 
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางระดับรังสีแกมมากับอัตราการเจริญเติบโต ของตนออนอนูเบียสใบกวางภายในระยะเวลา 2 
เดือน 

 

GR30 GR50 
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2. ผลของรังสีแกมมาตอการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐาน ของตนอนูเบียสใบกวางในสภาพการ

เล้ียง 2 แบบ 
 2.1 ภายใตสภาพหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

จากการนําตนออนไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน ในระดับรังสีที่เหมาะสมตางๆ กัน คือ 0, 10, 15, 20  และ 
25 เกรย พบวา ตนออนที่ผานการฉายรังสีที่ระดับ 0 เกรย กับตนออนที่ผานการฉายรังสี ที่ระดับ 10 เกรย มีจํานวนยอดใหม
ไมแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) และจํานวนยอดใหมมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) เมื่อระดับรังสี
เพิ่มขึ้นเปน 15, 20 และ 15 เกรย ในขณะที่ตนออนที่ผานการฉายรังสีที่ระดับ 20 และ 25 เกรย มีจํานวนยอดใหมไม
แตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  นอกจากนี้ตนออนที่ผานการฉายรังสี ที่ระดับ 0 เกรย กับตนออนที่ผานการฉายรังสีที่ระดับ 
10, 15, 20 และ 25 เกรย มีความสูงของตนออนลดลงอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) เมื่อระดับรังสีเพิ่มขึ้น และตนออนที่ผาน
การฉายรังสีที่ระดับที่ระดับ 10 เกรย  กับ 15 เกรย มีความสูงตนไมแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05)  แต
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) กับตนออนที่ผานการฉายรังสีที่ 20 เกรย (ตารางที่2) 
 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย ± ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของจํานวนยอดใหม และความสูงตนของตนออนอนูเบียสใบกวาง ที่ผาน
การฉายรังสีที่ระดับตาง ๆ ภายในระยะเวลา 6 เดือน 

ระดับรังสี (เกรย) จํานวนยอดใหม (ยอด ± sd) ความสูง (ซม. ± sd) 
0 4.33 ± 0.729 a 5.28 ± 0.433 a 

10 3.92 ± 0.809 a 4.87 ± 0.584 b 
15 2.22 ± 0.761 b 4.46 ± 1.140 b 
20 1.95 ± 0.622 c 3.57 ± 1.064 c 
25 1.82 ± 0.676 c 3.88 ± 1.078 c 

หมายเหตุ   อักษรที่กํากับคาเฉลี่ยในคอลัมนที่แตกตางกัน  แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
 

รังสีมีผลใหตนออนอนูเบียสใบกวางมีลักษณะทางสัณฐานเปลี่ยนแปลงไป จากตนปกติมีใบและรากสีเขียว (NG) 
เปลี่ยนเปนตนผิดปกติแตกตางกันในแตละระดับรังสี แบงได 3 ลักษณะ ไดแก 1) ตนแคระ มีใบขนาดเล็กสีขาวและรากสี
ขาว (DW), 2) ตนแคระ มีใบขนาดเล็กสีเขียวและรากสีเขียว (DG) และ 3) ตนปกติ มีใบและรากสีเขียวดางขาว (GW) เมื่อ
หาเปอรเซ็นตความผิดปกติที่ไดในแตละรับรังสีพบวา ตนออนที่ผานการฉายรังสี ที่ระดับรังสี 0, 10, 15, 20 และ 25 เกรย  
มีเปอรเซ็นตความผิดปกติ ของลักษณะตนแคระ มีใบขนาดเล็กสีขาวและรากสีขาว (DW)ไมแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ (P>0.05) ในขณะที่ ตนออนที่ผานการฉายรังสี ที่ระดับ 15, 20 และ 25 เกรย มีเปอรเซ็นตความผิดปกติ ของ
ลักษณะตนแคระ มีใบขนาดเล็กสีเขียวและรากสีเขียว (DG) มากกวาตนออนที่ผานการฉายรังสีที่ระดับ 0 และ 10 เกรย 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนตนออนที่ผานการฉายรังสี ที่ระดับ 15 และ 20 เกรย มีเปอรเซ็นตความผิดปกติ 
ของตนปกติมีใบและรากสีเขียวดางขาว(GW) มากกวาตนออนที่ผานการฉายรังสี ที่ระดับ 10 เกรย และตนออนที่ผานการ
ฉายรังสีที่ระดับ 0 และ 25 เกรย ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อพิจารณาความผิดปกติโดยรวมพบวา ตน
ออนที่ผานการฉายรังสีที่ระดับ 10, 15, 20 และ 25 เกรย มีจํานวน ตนผิดปกติรวมทุกลักษณะไมแตกตางกันทางสถิติ (P 
>0.05) และมีคาดังกลาวมากกวาตนออนที่ผานการฉายรังสีที่ระดับ 0 เกรย อยางมีนัยสําคัญ (P <0.05) (ตารางที่ 3) 

การเปลี่ยนแปลงของตนออนอนูเบียสใบกวาง เมื่อไดรับรังสีในระดับสูงมากขึ้น ในระดับรังสีที่เหมาะสม (GR30 -
GR50) มีผลใหตนออนมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานเพิ่มมากขึ้น และลักษณะที่ไดสวนใหญเปน solid mutant แต
เมื่อตนออนไดรับรังสีในระดับต่ํา ตนออนมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานนอยลง และลักษณะที่ไดสวนใหญเปน 
Chimera 
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ตารางที่ 3  ความผิดปกติทางสัณฐาน (%) ของตนออนอนูเบียสใบกวางที่ผานการฉายรังสีที่ระดับตางๆ เมื่อเลี้ยงภายใต 
   สภาพหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เปนระยะเวลา 6 เดือน 

ลักษณะผิดปกติของตนออน 

ระดับรังสี 
(เกรย) 

ตนแคระ 
ใบขนาดเล็กสีขาว
และรากสีขาว 
(DW) (%±sd) 

ตนแคระ 
ใบขนาดเล็กสีเขียวและราก

สีเขียว 
(DG) (%±sd) 

ตนปกติ 
ใบและรากสีเขียวดางขาว 

(GW) (%±sd) 

ผลรวมจํานวนตน 
ผิดปกติ (%±sd) 

0 0.00 ± 0.000 ns 0.00 ± 0.000 a  0.00 ± 0.000 a 0.00 ± 0.000 a 
10 0.41 ± 0.704 ns 0.00 ± 0.000 a 1.72 ± 0.792 b 2.12 ± 0.719 b 
15 3.74 ± 1.218 ns 3.00 ± 1.251 b 5.29 ± 1.467 c 12.02 ± 1.161 b 
20 2.58 ± 0.250 ns 6.84 ± 3.225 b 3.53 ± 1.889 c 13.01 ± 3.698 b 
25 0.98 ± 1.697 ns 12.04 ± 3.635 b 0.00 ± 0.000 a 13.02 ± 4.893 b 

หมายเหตุ  อักษรที่กํากับคาเฉลี่ยในคอลัมนที่แตกตางกัน  แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
 

หลังจากแยกตนผิดปกติตามลักษณะสีที่ปรากฏ แลวเลี้ยงจนไดตนที่สมบูรณ พบวา ตนปกติ มีใบและรากสีเขียว 
(NG) มีความยาวใบ ความกวาง ใบความสูงตน และความยาวราก มากกวาตนผิดปกติทั้ง 3 ลักษณะ (DW, DG, GW) อยาง
มีนัยสําคัญ (P < 0.05) ในขณะที่ตนผิดปกติเปนตนแคระ มีใบขนาดเล็ก สีขาวและรากสีขาว (DW) กับตนผิดปกติเปนตน
แคระ มีใบขนาดเล็กสีเขียวและรากสีเขียว (DG) มีความ ยาวใบ ความกวางใบ และความสูงตน ไมแตกตางกันทางสถิติ
อยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) แตมีความยาวรากแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) และมีคาดังกลาวนอยกวา ตนปกติ มี
ใบและรากสีเขียวดางขาว (GW) อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) (ตารางที่ 4) (ภาพที่ 2) 
 

ตารางที่ 4  คาเฉลี่ย ± ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความยาวใบ ความกวางใบ ความสูงตน และ ความยาวรากของตน
ออนอนูเบียสใบกวางที่ผิดปกติทางสัณฐาน หลังผานการฉายรังสีที่ระดับตางๆ เมื่อเลี้ยงภายใตสภาพหอง
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เปนระยะเวลา 6 เดือน 

ลักษณะทางสัณฐาน 
ของตนอนูเบียส 

ความยาวใบ 
(ซม. ± sd) 

ความกวางใบ 
(ซม. ± sd) 

ความสูงตน 
(ซม. ± sd) 

ความยาวราก 
(ซม. ± sd) 

ตนปกติ มีใบและรากสีเขียว (NG) 2.40 ± 0.220 a 1.48 ± 0.132a 4.83 ± 0.612a 6.03 ± 0.817a 

ตนแคระ มีใบขนาดเล็กสีขาวและรากสีขาว (DW) 1.32 ± 0.153 b 0.77 ± 0.024b 2.65 ± 0.339b 3.11 ± 0.396b 

ตนแคระ มีใบขนาดเล็กสีเขียวและรากสีเขียว (DG) 1.42 ± 0.169 b 0.81 ± 0.091b 2.69 ± 0.287b 4.98 ± 1.184c 

ตนปกติ มีใบและรากสีเขียวดางขาว (GW) 2.17 ± 0.130 c 1.13± 0.102 c 4.53 ± 0.143a 6.03 ±0.583a  
หมายเหตุ  อักษรที่กํากับคาเฉลี่ยในคอลัมนที่แตกตางกัน  แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
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ภาพที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานของตนออนอนูเบียสใบกวางที่ผานการฉายรังสีที่ระดับตางๆ กัน เมื่อเลี้ยงภายใตสภาพ
หองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เปนระยะเวลา 6 เดือน 
NG ตนปกติ มีใบและรากสีเขียว 
DG ตนแคระ มีใบขนาดเล็กสีเขียวและรากสีเขียว 
DW ตนแคระ มีใบขนาดเล็กสีขาวและรากสีขาว (เผือก) 
GW ตนปกติ มีใบและรากสีเขียวดางขาว  

 

NG

DW 

DG 

GW
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2.2 ภายใตสภาพโรงเรือน 

 เมื่อนําตนอนูเบียสใบกวางที่ผิดปกติจากการฉายรังสี ไปเลี้ยงทดสอบความคงอยูของลักษณะผิดปกติ ภายใต
สภาพโรงเรือนแบบครึ่งบกครึ่งน้ํา และในระบบไรดิน (hydroponic) เปนระยะเวลา 6 เดือน พบวา ลักษณะผิดปกติของตน
ปกติ มีใบและรากสีเขียวดางขาว (GW) และตนแคระ มีใบขนาดเล็กสีเขียวและรากสีเขียว (DG) ยังคงลักษณะเดิมไว แตจุด
ดางมีขนาดเล็กลงและมีการกระจายทั่วแผนใบ ในขณะที่ตนแคระ มีใบขนาดเล็กสีขาวและรากสีขาว (DW) ไมสามารถ
เจริญเติบโตไดและตายในที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากตนผิดปกติลักษณะดังกลาว ไมมีรงควัตถุชนิดคลอโรฟลลเพื่อใชสรางอาหาร 
โดยกระบวนการสังเคราะหแสง (ภาพที่ 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4  ลักษณะทางสัณฐานของตนอนูเบียสใบกวางที่ผานการฉายรังสีแลวมีลักษณะผิดปกติ เมื่อเลี้ยงภายใตสภาพ

โรงเรือน (A) แบบครึ่งบกครึ่งน้ํา และ (B) แบบไรดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน 
DG ตนแคระ มีใบขนาดเล็กสีเขียวและรากสีเขียว 
GW ตนปกติ มีใบและรากสีเขียวดางขาว 

 ผลการชักนําใหเกิดการกลายพันธุในไมน้ําอนูเบียสใบกวาง โดยการฉายรังสีแกมมาครั้งนี้ ใหผลสอดคลองกับ
การศึกษาในพืชหลายชนิด เชน การศึกษาในตนพิทูเนียใบดาง (ภัทรมาศ, 2548) และยอด Ornithogalum dubium Houtt. 
(กฤษณา, 2545) พบลักษณะใบลายในยอดที่ผานการฉายรังสีที่ระดับ 10 และ 20 เกรย ในตนเบญจมาศพันธุครีมอน       
(ชุตินทร, 2532) พบลักษณะใบดางในตนที่ผานการฉายรังสีที่ระดับ 10 เกรย ตน Mungbean (Sangsiri et  al, 2005), ตน 
Solanum lycopersicum L. (Matsukura et  al, 2007) และตน Zingiber officinale (Jayachandran and Mohanakumaran, 
1992) พบวา สีใบเปลี่ยนจากสีเขียวเปนลักษณะใบดาง เนื่องจากรังสีไปทําลายคลอโรฟลลทําใหการกระจายตัวของ
คลอโรฟลลไมสม่ําเสมอ สิรนุช (2540) และอรุณี (2550) ไดกลาวไววา การเกิดลักษณะใบจุดหรือใบลายในพืชที่ผานการ

 

 

DG 

DG B

A

GW 

GW 
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ฉายรังสี เกิดจากความผิดปกติของคลอโรฟลลจากผลโดยตรงของรังสี และลักษณะการกลายของคลอโรฟลลจะมี
ความสัมพันธกับการกลายของยีนมากกวาการเจริญเติบโตหรือการตายของตนกลา  สวนจํานวนจุดหรือขีด ที่เกิดบนใบจะ
เพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณรังสีหรือสารกอการกลายพันธุเพิ่มขึ้น แต Zacharius and Ehrenberg (1962); Blixt et al (1964) กลาววา 
การเกิดจุดบนใบนาจะเปนผลจากความผิดปกติของโครโมโซม นอกจากนี้ พบวา รังสีมีผลใหเกิดลักษณะตนแคระรวมดวย 
เชน ในใบฆองสามยาน (Kalanchoe laciniata)  (Nakornthap, 1973) และในโปรโตคอรมของกลวยไม Den. Sonia 
“Earsakul” (ธนะ และคณะ, 2548) 
 

สรุป 
 

 1. ระดับรังสีแกมมาที่เหมาะสมตอการชักนําใหเกิดการกลายพันธุของตนออนอนูเบียสใบกวาง โดยการหาคา 
GR30-GR50 มีคาเทากับ 12.9-19.6 เกรย 

2. รังสีแกมมามีผลตอการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานของตนออนอนูเบียสใบกวาง 
ภายใตหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือ ตนออนมีการเจริญเติบโตลดลงเมื่อระดับรังสีเพิ่มขึ้น และพบวา ตนออนที่ผานการฉาย
รังสีที่ระดับ 0, 10, 15, 20 และ 25 เกรย พบเปอรเซ็นตตนผิดปกติรวมทุกลักษณะ มีคาเทากับ 0±0.000, 2.12±0.719, 
12.02±1.161, 13.01±3.698 และ 13.02±4.893 %  ตามลําดับ  โดยตนปกติ มีใบและรากสีเขียว (NG) เปลี่ยนเปนตนผิดปกติ 
3 ลักษณะ ไดแก 1) ตนแคระ มีใบขนาดเล็ก สีขาวและรากสีขาว (DW), 2) ตนแคระ มีใบขนาดเล็กสีเขียวและรากสีเขียว 
(DG) และ 3) ตนปกติมีใบและรากสีเขียวดางขาว (GW) 
 3. การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานของอนูเบียสใบกวางที่มีลักษณะผิดปกติ เมื่อเลี้ยงภายใตสภาพโรงเรือน 
พบวา ตนแคระ มีใบขนาดเล็กสีเขียวและรากสีเขียว (DG) และตนปกติ มีใบและรากสีเขียวดางขาว (GW) ยังคงลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไว  ในขณะที่ตนแคระ มีใบขนาดเล็กสีขาวและรากสีขาว (DW) ไมสามารถเจริญเติบโตไดและ
ตายในที่สุด เมื่อนําตนอนูเบียสใบกวางลักษณะผิดปกติดังกลาว กลับมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซ้ํา พบวา ตนอนูเบียสยังคงมี
ลักษณะผิดปกติดังกลาวไว 

 

คําขอบคุณ 
 

 คณะผูวิจัยขอขอบคุณผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา คณะกรรมการวิชาการของสถาบันฯ 
ที่ใหคําแนะนํา ตรวจแกไขในการเขียนรายงานการวิจัย  และขอขอบคุณหัวหนากลุม วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพรรณไมน้ํา 
นักวิชาการและบุคลากรของกลุมฯ ที่ใหความชวยเหลือในการทํางานวิจัยครั้งนี้สําเร็จดวยดี 
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ภาคผนวก 
 

ตารางผนวกที่ 1  สารอาหารสังเคราะห สูตร MS (Murashige  and  Skoog, 1962)  
 ลําดับที่ รายการ ปริมาณสารในอาหาร (mg/ l) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

KNO3 
NH4NO3 

CaCl22H2O 
H3BO3 

KH2PO4 
KI 

Na2Mo42H2O 
CoCl26H2O 

MgSO47H2O 
MnSO44H2O 
ZnSO47H2O 
CuSO45H2O 
Na-EDTA 

FeSO47H2O 
Glycine 

Nicotinic acid 
Pyridoxine 

Tiamine 
Myo inositol 

1900.0000 
1650.0000 
440.0000 

6.2000 
170.0000 

0.8300 
0.2500 
0.0250 

370.0000 
22.3000 
8.6000 
0.0250 
37.2500 
27.8500 
2.0000 
0.5000 
0.5000 
0.1000 
10.0000 
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การเก็บรักษาน้ําเชื้อปลายี่สก (Probarbus jullieni Sauvage, 1880) โดยวิธีแชแข็ง 

 
พลชาติ ผิวเณร*  สมนึก คงทรัตน  พนม กระจางพจน สอดศุข และ ศรีรัตน สอดศุข 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 
 

บทคัดยอ 
 

ดําเนินการทดลองเก็บรักษาน้ําเชื้อปลายี่สก (Probarbus jullieni Sauvage, 1880) โดยวิธีแชแข็ง ดวยประเด็น
ศึกษาพรอมผลที่ได สรุปดังนี้ (1) ประสิทธิภาพของน้ํายาเจือจาง 4 สูตร คือ Modified fish Ringer’s solution (MFR) 
Modified Zhang and Liu (MZL) Milk powder glucose solution (MPG) และ 5% glucose ในการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลายี่สก
แบบระยะสั้นนาน 120 ชม. (5 วัน) พบวา น้ํายา MZL และ MPG ที่อัตราเจือจาง 3 และ 1 เทา ตามลําดับ มีประสิทธิภาพใน
การเก็บรักษาน้ําเชื้อปลายี่สก โดยยังคงมีปริมาณและระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหว 8.56±5.11 และ 16.17±3.17 % และ 
22.00±1.00 และ 32.67±2.08 วินาที ตามลําดับ สวนน้ํายา MFR และ 5% glucose สงผลใหสเปรมตายทั้งหมด (2) 
ประสิทธิภาพของสารไครโอโพรเทคแทนท 3 ชนิด คือ เมธานอล DMSO และกลีเซอรอล ที่ผสมลงในสารละลายน้ําเชื้อ
จนมีความเขมขน 2–20% และเก็บรักษาแบบระยะสั้นนาน 0–120 นาที พบวาเมื่อความเขมขนของสารไครโอโพรเทค-
แทนททั้ง 3 ชนิดเพิ่มขึ้น จะสงผลใหปริมาณและระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหวลดลง โดยเมธานอลมีพิษตอสเปรม       
ปลายี่สกต่ํากวา DMSO และกลีเซอรอล ในทุกระดับความเขมขนและระยะเวลาที่เก็บ (3) ผลของน้ํายาเจือจางและวิธีการ
ลดอุณหภูมิแบบตางๆ ในการแชแข็งน้ําเชื้อ เมื่อนําน้ําเชื้อแชแข็งมาละลายพบวาการใชน้ํายา MZL ใหปริมาณสเปรมที่
เคลื่อนไหวสูงกวาน้ํายา MPG และ 5% glucose และการใชน้ํายา 5% glucose สงผลใหสเปรมเคลื่อนไหวนานกวาในน้ํายา 
MZL และ MPG สวนการลดอุณหภูมิดวยวิธีการ 3 แบบ คือ แบบที่ 1 ใชเครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติ อัตราลด –4.55 °C/
นาที แบบที่ 2 ใหสัมผัสไอไนโตรเจนเหลวในกลองโฟม อัตราลด –5.04 °C/นาที และแบบที่ 3 ใหสัมผัสไอ
ไนโตรเจนเหลวในถังเก็บตัวอยาง อัตราลด –5.76 °C/นาที ปรากฏวาแบบที่ 2 ใหผลในดานปริมาณและระยะเวลาที่
สเปรมเคลื่อนไหวสูงกวาแบบที่ 1 และ 3 โดยทั้ง 2 แบบหลังนี้ใหผลไมแตกตางกัน (4) ประสิทธิภาพของน้ําเชื้อปลายี่สกที่
เก็บรักษาโดยวิธีแชแข็งในการผสมเทียม โดยทําการผสมเทียมไขปลายี่สกดวยน้ําเชื้อแชแข็งที่เก็บรักษานาน 720 วัน และ
น้ําเชื้อสด ซึ่งผานการเจือจางดวยสูตรน้ํายาและอัตราเจือจางเดียวกัน ปรากฏวาน้ําเชื้อสดมีอัตราปฏิสนธิและอัตราฟก
เปน 86.11±1.52 และ 59.33±15.53 % ตามลําดับ ซึ่งมีคาสูงกวาน้ําเชื้อแชแข็งที่มีอัตราปฏิสนธิและอัตราฟกเปน 
40.79±1.84 และ 20.00±7.21% ตามลําดับ ผลที่ไดบงบอกวาการแชแข็งน้ําเชื้อปลายี่สกจากการศึกษาครั้งนี้ควรมีการปรบั
วิธีการและองคประกอบบางประการเพื่อใหการแชแข็งน้ําเชื้อปลายี่สกมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
คําสําคัญ : ปลายี่สก  Probarbus jullieni  น้ําเชื้อ  การเก็บรักษาโดยแชแข็ง 
   
* ๓๙ หมู ๑ ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๕๐๕๘–๖๐ e–mail : ponlachart@gmail.com 
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O31 
Cryopreservation of Julien’s Golden Carp (Probarbus jullieni Sauvage, 1880) Spermatozoa 

 
Ponlachart Pewnane*  Somnuek Kongtarattana  Panom K. Sodsuk  and  Srirat Sodsuk 

Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute 
 

Abstract 
 

Cryopreservation of Julien’s Golden carp (Probarbus jullieni Sauvage, 1880) spermatozoa was carried out 
with number of studies and results. (1) efficiencies of four extender solutions, Modified fish Ringer’s solution (MFR), 
Modified Zhang and Liu (MZL), milk powder glucose solution (MPG) and 5% glucose were studied in three 
concentrations, 1, 3 and 5 fold dilutions, in which the milt was diluted. Using short storage method of 120 hrs. (5 days), 
MZL and MPG at 3 and 1 fold dilution respectively which caused % motile sperms and the motility duration 
respectively as 8.56±5.11 and 16.17±3.17 % and 22.00±1.00 and 32.67±2.08 sec, were found to have highest efficiency 
while MFR and 5% glucose gave 0.00% motility at 120 hrs. (2) Efficiencies of three cryoprotectants, methanol, DMSO 
and glycerol at 2–20 % concentrations in the Julien’s barb milt short storage for 0–120 mins were studied. The % motile 
sperms and motility duration were found to be decresed when concentration of the three cryoprotectants was increased. 
In every concentration and storage time, the methanol was found to be lesser toxic to the Julien’s barb sperm than the 
DMSO and glycerol. (3) Extender solutions and temperature decreasing methods were studied. The extender solution of 
MZL and 5% glucose solution were found to cause the highest %motility and motility duration respectively. Three 
methods of decreasing temperature were performed. The 1st method, milt samples were temperature decreased using 
programmable freezer with freezing rate of – 4.55 °C/min. The 2nd method, milt samples were exposed to liquid nitrogen 
vapor in the Styrofoam box with freezing rate of –5.04 °C/min. The 3rd method, milt samples were exposed to liquid 
nitrogen vapor in the storage dewar with freezing rate of –5.76 °C/min. The 2nd method was found to give the % motile 
sperm and motility duration higher than that given by the 1st and 3rd method. (4) Efficiency of the Julien’s barb 
cryopreserved milt in the artificial breeding was studied. The Julien’s barb eggs were inseminated separately with the 
720 days cryopreserved milt and fresh milt, both of which had been diluted with the same extender and concentration. 
The fertilization and hatching rate of fresh sperm (86.11±1.52 and 59.33±15.53%) were found to be higher than the 
thawed sperm (40.79±1.84 and 20.00±7.21%). Results from the cryopreservation studied indicated cryopreservation 
procedure of Julien’s barb should be optimized for better result. 
 
Key words : Julien’s Golden carp, Probarbus jullieni, milt, cryopreservation 
   
* 39 Moo 1, Khlongha, Khlongluang, Pathumthani, 12120, Tel. 0 2577 5058–60  e–mail: ponlachart@gmail.com 
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คํานํา 

 

สืบเนื่องมาจาก ณ ปจจุบัน ปลายี่สก (Probarbus jullieni Sauvage, 1880) (Roberts, 1992) ซึ่งเปนปลาพื้นเมือง
ของไทยในธรรมชาติมีจํานวนลดนอยลงเนื่องจากถิ่นที่อยูอาศัยถูกทําลายและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง โดยอนุสัญญาวา
ดวยการคาระหวางประเทศวาดวยสัตวปาและพืชพรรณที่ใกลสูญพันธุ (Convention on International Trade in Endangered 
Species, CITES) ไดจัดใหปลายี่สกอยูในแนบทายบัญชีสัตวที่ไดรับความคุมครอง (Appendix I, 01/07/75) 
(http://www.cites.org, 2008) โครงการฟนฟูพรรณปลาไทยของกรมประมงไดฟนฟูประชากรปลายี่สกในธรรมชาติ 
โดยการปลอยลูกพันธุปลายี่สกที่ทําการผสมเทียมปลาที่ไดจากธรรมชาติ อนึ่ง การผสมเทียมปลายี่สกนั้นประสพ
ผลสําเร็จในป พ.ศ. 2517 โดยสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดหนองคาย และไดดําเนินการเพาะพันธุโดยใชพอแมปลาที่
ถูกจับไดจากธรรมชาติจน  ณ  ปจจุบัน  แตมักมีปญหาจากการจับพอแมพันธุ ที ่พรอมผสมพันธุ ไดไมพรอมกัน 
โดยเฉพาะเมื่อจับปลาเพศผูไดกอนแลวขังพอปลาไวเพื่อคอยแมปลาซึ่งจะสงผลใหพอปลาบอบช้ําและเกิดความเครียด 
ซึ่งสงผลเสียตอคุณภาพน้ําเชื้อที่จะใชผสมเทียม ดังนั้นหากมีการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลายี่สกแบบระยะยาวโดยวิธีแชแข็ง
น้ําเชื้อไวกอน ก็จะชวยแกปญหานี้ได 
 การเก็บรักษาน้ําเชื้อโดยวิธีแชแข็งจําเปนตองมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสมกับปลาแตละชนิด โดย
จะตองมีการศึกษาตามประเด็นดังนี้ (1) สูตรน้ํายาเจือจางน้ําเชื้อ (extender solution) และอัตราเจือจางที่สามารถรักษา
สเปรมปลาใหอยูในสภาพหยุดนิ่ง (quiescent stage) และคงสภาพสเปรม (viability) ไวในระยะเวลานาน สําหรับการเก็บ
รักษาน้ําเชื้อแบบระยะสั้น (2) ชนิดและความเขมขนของสารไครโอโพรเทคแทนท (cryoprotectant) ซึ่งเปนสารที่ชวย
ปกปองสเปรมจากกระบวนการแชแข็ง โดยมีพิษตอสเปรมต่ําและมีประสิทธิภาพในการแชแข็งน้ําเชื้อปลา (3) น้ํายา
เจือจางและวิธีการลดอุณหภูมิ รวมทั้งอัตราลดอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการแชแข็งน้ําเชื้อปลา เพื่อใหสเปรมที่
ถูกแชแข็งมีอัตรารอดสูงสุดเมื่อนํามาละลาย และ (4) การทดสอบประสิทธิภาพของน้ําเชื้อแชแข็งโดยการผสมเทียม
เปรียบเทียบกับน้ําเชื้อสด เพื่อเปนการยืนยันวาน้ําเชื้อปลาที่เก็บรักษาโดยวิธีแชแข็งยังคงมีประสิทธิภาพไมแตกตางจาก
น้ําเชื้อสด ดังนั้น เพื่อใหการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลายี่สกทั้งในบอและในธรรมชาติโดยวิธีแชแข็งประสพผลสําเร็จ จึงควรที่จะ
มีการศึกษา เปรียบเทียบและทดลองตามประเด็นที่กลาวมาขางตน 
 

วัตถุประสงค 
 

1. ศึกษาประสิทธิภาพของน้ํายาเจือจาง (extender) สูตรตางๆ ในการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลายี่สกแบบระยะสั้น 
2. ศึกษาผลของสารไครโอโพรแทคแทนท (cryoprotectant) ชนิดตางๆ ตอประสิทธิภาพน้ําเชื้อปลายี่สก 
3. ศึกษาวิธีการและอัตราลดอุณหภูมิแบบตางๆ ในการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลายี่สกโดยวิธีแชแข็ง 
4. ศึกษาประสิทธิภาพของน้ําเชื้อปลายี่สกที่เก็บรักษาโดยวิธีแชแข็ง ในการผสมเทียม 
 

วิธีดําเนินการ 
 

1. การเตรียมพอแมพันธุ 
ใชพอแมพันธุปลายี่สกที่เลี้ยงไวในบอดินของศูนยและสถานีประมงน้ําจืด หรือจับจากธรรมชาติในชวงฤดูผสม

พันธุวางไข 
2. การเก็บน้ําเชื้อและรีดไข 

เก็บน้ําเชื้อจากปลาที่สมบูรณเพศโดยวิธีรีดดวยมือ หรือนํามาฉีดกระตุนดวยฮอรโมน buserelin acetate รวมกับ 
domporidone พักปลาไวนานประมาณ 12–16 ชม. แลวจึงนําปลาไปทําใหสลบแลวรีดน้ําเชื้อโดยวิธีรีดดวยมือ นําน้ําเชื้อ
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สดที่ไดจากปลาแตละตัวไปประเมินประสิทธิภาพและทําการทดลองตามวัตถุประสงคตางๆ ตอไป และรีดไขปลายี่สกโดย
วิธีฉีดฮอรโมนเรงใหไขมีพัฒนาการถึงขั้นสุดทาย ตามวิธีของเฉิดฉัน และคณะ (2538) โดยใชแมปลาของศูนยฯ และสถานี
ประมงน้ําจืด หรือแมปลาจากธรรมชาติในชวงฤดูผสมพันธุวางไข 
3. การประเมินประสิทธิภาพน้ําเชื้อ 

3.1 การนับสเปรมตอหนวยปริมาตร (sperm count) ดัดแปลงมาจากวิธีการของ กฤษณ (2536) โดยเจือจางน้ําเชื้อ 
ในอัตรา 400 เทา นําไปนับจํานวนสเปรมบนสไลดนับเม็ดโลหิต (haemacytometer) 

3.2 การประเมินปริมาณสเปรมที่เคลื่อนไหว เวลา และระดับการเคลื่อนไหวของสเปรม ดัดแปลงมาจากวิธีการ
ของกฤษณ (2536) โดยผสมน้ํายากระตุนการเคลื่อนไหวและน้ําเชื้อ แลวประเมินปริมาณและระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหว
ผานกลองจุลทรรศน พรอมทั้งเริ่มจับเวลาหนวยเปนวินาทีจนกระทั่งสเปรมไมนอยกวา 75% หยุดนิ่ง นับจํานวนสเปรมที่
เคลื่อนไหวซึ่งเคลื่อนที่ในลักษณะเปนเสนตรงและนับสเปรมที่ไมเคลื่อนไหว นําขอมูลสเปรมที่นับมาคํานวณปริมาณสเปรม
เคลื่อนไหวตอสเปรมรวมทั้งหมดหนวยเปนเปอรเซ็นต 

3.4 อัตราปฏิสนธิ (fertilization rate) และอัตราฟก (hatching rate) นับจํานวนไขที่ไดรับการผสมจนพัฒนาการ
เปนตัวออน โดยอาศัยเกณฑจากตัวออนในไขเกิดเลนสตา และนับไขเสียที่มีสีขาวขุนเมื่อฟกนาน 22–31 ชม. (เฉิดฉัน และ
คณะ, 2538) และนับจํานวนลูกปลาวัยออนที่ฟกออกจากไข (hatch out)  
4. วิธีดําเนินการของแตละการศึกษาตามวัตถุประสงค 

4.1 ประสิทธิภาพของน้ํายาเจือจางน้ําเชื้อ (extender solution) สูตรตางๆ ในการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลายี่สกแบบ
ระยะสั้นเปรียบเทียบน้ํายา 4 สูตรคือ 
 - Modified fish Ringer’s solution (MFR) (111.23 mM NaCl, 40.24 mM KCl, 2.04 mM CaCl2.2H2O, 2.38 mM 
NaHCO3) 

- Modified Zhang and Liu’s solution (MZL) (51.34 mM NaCl, 5.95 mM NaHCO3, 222 mM Glucose) 
- Milk powder glucose solution (MPG) (10% (w/v) Skimmed milk powder, 4% (w/v) Glucose) 
- 5% Glucose solution (5% (w/v) glucose) 
ผสมน้ํายาลงในน้ําเชื้อ 3 อัตราเจือจาง คือ 1 เทา, 3 เทา และ 5 เทา ผสมน้ํายาแตละสูตรกับน้ําเชื้อสดจนไดอัตรา

เจือจางตามที่กําหนด และผสมยาปฏิชีวนะเพนนิซิลิน (penicillin) และสเตรปโตมัยซิน (streptomycin) ใหมีความเขมขน

สุดทายเปน 50 IU/มล. และ 0.05 มก./มล. ตามลําดับ นําไปเก็บรักษาแบบระยะสั้นในตูเย็นอุณหภูมิ 4 °C ตรวจสอบ
ปริมาณและระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหวหลังจากถูกกระตุนที่ระยะเวลาหลังจากผสมน้ํายาเจือจาง ทันที (0 ชม.) และทุกๆ 
24 ชม. โดยวางแผนการทดลองแบบ 4x3 แฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (4x3 factorial in completely 
randomized design) (อนันตชัย, 2539) 

4.2 ผลของสารไครโอโพรเทคแทนทชนิดตางๆ ที่มีผลตอประสิทธิภาพน้ําเชื้อปลายี่สก 
เจือจางน้ําเชื้อดวยน้ํายาในอัตราเจือจางตามผลการทดลองที่ไดจากวิธีดําเนินการในขอ 4.1 ซึ่งวิเคราะหแลววา

ดีที่สุดในการเก็บรักษาแบบระยะสั้น และผสมสารไครโอโพรเทคแทนท 3 ชนิด คือ ไดเมธิลซัลฟอกไซด (dimethylsulfoxide, 
DMSO), เมธานอล และกลีเซอรอล ใหมีความเขมขนสุดทาย (v/v) 5 ระดับคือ 2% 5% 10% 15% และ 20% ตรวจสอบ
ปริมาณและระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหวที่ 3 ระยะเวลา คือ 0 นาที (ตรวจสอบทันทีหลังผสมสารไคโอโพรเทคแทนทลงใน
สารละลายน้ําเชื้อ) 30 และ 120 นาที โดยวางแผนการทดลองแบบ 3x5 แฟคตอเรียลในแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ 
(3x5 factorial in completely randomized design) (อนันตชัย, 2539) 

4.3 วิธีการแชแข็งและอัตราลดอุณหภูมิแบบตางๆ ในขั้นตอนแชแข็งน้ําเชื้อปลายี่สก 
ผสมน้ําเชื้อดวยน้ํายาเจือจาง 3 สูตร และสารไครโอโพรเทคแทนทในอัตราเจือจางและความเขมขนที่เหมาะสม 

ซึ่งเปนผลจากการดําเนินการขอ 4.1 และ 4.2 ดูดสารละลายน้ําเชื้อปริมาตร 0.5 มล. ใสในหลอดแชแข็ง (straws) ปลอยให
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สเปรมปรับตัวกับสารไครโอโพรเทคแทนท (equilibration) ที่อุณหภูมิ 4 °C นาน 15 นาที แลวจึงนําตัวอยางไปลดอุณหภูมิ
ตามกระบวนการแชแข็งโดยใชวิธีลดอุณหภูมิ 3 แบบ คือ 

- แบบที่ 1 ลดอุณหภูมิดวยเครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติ (Cryologic CL–8000) อัตราลดอุณหภูมิ 4.55 °C/min 
- แบบที่ 2 ลดอุณหภูมิโดยใชไอไนโตรเจนเหลวในกลองโฟม อัตราลดอุณหภูมิ 5.04 °C/min 
- แบบที่ 3 ลดอุณหภูมิโดยใชไอไนโตรเจนเหลวในถังเก็บตัวอยางน้ําเชื้อแชแข็ง (MVE SC20/15) อัตราลด

อุณหภูมิ 5.76 °C/min 
นําหลอดตัวอยางแชแข็งจากการทดลองลดอุณหภูมิทั้ง 3 วิธีที่เก็บรักษาไวนานตั้งแต 1 วันขึ้นไป ไปละลาย นํา

น้ําเชื้อที่ละลายไปตรวจสอบปริมาณและระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหว โดยวางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลในการ
ทดลองแบบสุมสมบูรณ (factorial in completely randomized design) โดยวางแผนการทดลองแบบ 3x3 แฟคทอเรียลใน
การทดลองแบบสุมสมบูรณ (3x3 factorial in completely randomized design) (อนันตชัย, 2539) 

4.4 ประสิทธิภาพของน้ําเชื้อปลายี่สกที่เก็บรักษาโดยวิธีแชแข็งในการผสมเทียม 
นําน้ําเชื้อแชแข็งที่เก็บไวนาน 365 วัน หรือ 1 ป ขึ้นไปมาละลายและนําไปผสมเทียมกับไขปลายี่สกโดยเปรียบเทียบกับ
น้ําเชื้อสดที่ผสมดวยน้ํายาสูตรเดียวกันในอัตราเจือจางและปริมาตรที่เทากัน ประเมินอัตราปฏิสนธิ อัตราฟก และคํานวณ
อัตราสวนจํานวนสเปรมที่ยังมีชีวิตตอไข 1 ฟอง จากการใชน้ําเชื้อ 2 แบบ โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ 
(completely randomized design) วิเคราะหผลทางสถิติโดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยโดยใชวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) (อนันตชัย, 2539) 

 

ผลการทดลอง 
 

1. ประสิทธิภาพของน้ํายาเจือจางน้ําเชื้อสูตรตางๆ ในการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลายี่สกแบบระยะสั้น 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ํายา 4 สูตร คือ MFR, MZL, MPG และ 5% Glucose ในการเก็บรักษาน้ําเชื้อแบบ

ระยะสั้น ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 1 และ 2 สรุปจากผลการทดลอง โดยพิจารณาที่ระยะเวลาการเก็บนานที่สุดคือ 
120 ชม. พบวาอิทธิพลรวมของสูตรน้ํายาและอัตราเจือจาง มีผลตอปริมาณและระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหวอยางมี
นัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) โดยน้ํายา MZL ที่อัตราเจือจาง 3 เทา และน้ํายา MPG ที่อัตราเจือจาง 1 เทา ยังคงมีปริมาณสเปรมที่
เคลื่อนไหว 8.56±5.11% และ 16.17±3.17% ตามลําดับ มีระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหว 22.00±1.00 และ 32.67±2.08 วินาที 
ตามลําดับ ในขณะที่สเปรมในน้ํายาสูตรและอัตราเจือจางอื่นนอกเหนือจากนี้ตายทั้งหมด (ตารางที่ 2 และ 3) ดังนั้นจึง
สรุปวาน้ํายา  MZL ที่อัตราเจือจาง 3 เทา และน้ํายา MPG ที่อัตราเจือจาง 1 เทา มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลา
ยี่สกแบบระยะสั้น และมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชเปนน้ํายาเจือจางน้ําเชื้อในการศึกษาขอ 2, 3 และ 4 ตอไป 
2. ผลของสารไครโอโพรแทคแทนทชนิดตางๆ ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพน้ําเชื้อปลายี่สก 

จากการตรวจสอบปริมาณและระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหวในน้ํายา MZL ที่ผสมสารไครโอโพรเทคแทนท 3 
ชนิดคือ เมธานอล, DMSO และกลีเซอรอล ใหมีความเขมขน 2–20% (v/v) หลังผสมนาน 0, 30 และ 120 นาที ผลการ
ทดลองดังตารางที่ 3 จากการวิเคราะหสถิติพบวาอิทธิพลของชนิดที่ตางกันของสารไครโอโพรเทคแทนท ระดับความ
เขมขน และอิทธิพลรวม มีผลตอปริมาณและระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหวอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) โดยพบวาเมธา
นอลใหปริมาณและระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหวสูงสุด รองลงมาคือ DMSO และตํ่าสุดคือกลีเซอรอล และเมื่อความ
เขมขนของสารไครโอโพรเทคแทนทเพิ่มขึ้นจะสงผลใหปริมาณและระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหวลดลงทั้ง 3 ระยะเวลา
หลังผสม 
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ตารางที่ 1  ปริมาณสเปรมที่เคลื่อนไหว (%) ของน้ําเชื้อปลายี่สกที่เจือจางดวยน้ํายา Modified fish’s Ringer (MFR), 
                   Modified Zhang and Liu (MZL), Milk Powder Glucose (MPG) และ 5% glucose (GLU) ที่อัตราเจือจาง 1, 3 
                   และ 5 เทา ซึ่งเก็บรักษาแบบระยะสั้นระหวางเวลา 0–120 ชม. (5 วัน) ณ อุณหภูมิ 4 °C 

  สูตรน้ํายา/ 
อัตราเจือจาง 

0 ชม. 24 ชม. 48 ชม. 72 ชม. 96 ชม. 120 ชม. 

MFR/1 เทา 
MFR/3 เทา 
MFR/5 เทา 

97.64±1.50Aa 
98.82±0.47Ab 
97.85±2.29Ac 

39.07±2.46Aa 
82.06±0.79Ab 
62.99±8.19Ac 

0.00±0.00 
34.11±3.45Bb 
51.66±4.21Bb 

 –  
10.04±2.70Bb 
28.49±3.07Bb 

– 
0.00±0.00 

12.60±3.57Aa 

– 
– 

0.00±0.00 
MZL/1 เทา 
MZL/3 เทา 
MZL/5 เทา 

97.62±0.83Ba 
85.08±2.08Bb 
90.91±7.54Bc 

82.93±3.15Aa 
56.50±3.18Ab 
36.35±6.69Ac 

68.22±11.62Aa 
28.76±5.69Ab 
12.21±3.10Ab 

54.66±5.34Aa 
25.04±4.03Ab 
7.84±0.33Ab 

0.00±0.00 
7.29±2.83Aa 
6.41±3.57Aa 

– 
8.56±5.11Aa 
0.00±0.00 

MPG/1 เทา 
MPG/3 เทา 
MPG/5 เทา 

68.71±5.28Da 
13.10±6.18Db 
2.42±0.70Dc 

70.42±5.10Ba 
12.42±1.07Bb 
0.00±0.00Bc 

36.37±4.79Ca 
6.35±4.63 Cb 

– 

21.29±3.51Ca 
0.00±0.00 

– 

15.94±0.42Aa 
– 
– 

16.17±3.17Aa 
– 
– 

GLU/1 เทา 
GLU/3 เทา 
GLU/5 เทา 

96.39±2.23Ca 
65.45±9.04Cb 
9.14±3.58Cc 

60.75±11.86Ba 
21.69±4.21Bb 
4.55±2.09Bc 

65.87±2.82Ba 
7.72±3.08Bb 
0.00±0.00 

20.04±2.20Ca 
0.00±0.00 

– 

1.81±0.82Ba 
– 
– 

0.00±0.00 
– 
– 

หมายเหตุ : อักษรตัวพิมพใหญและเล็กในแนวนอนที่แตกตางกัน แสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
                     ของสูตรน้ํายาและอัตรา เจือจาง ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 2 ระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหว (วินาที) ของน้ําเชื้อปลายี่สกที่เจือจางดวยน้ํายา Modified fish’s Ringer (MFR),  
                   Modified Zhang and Liu (MZL), Milk Powder Glucose (MPG) และ 5% glucose (GLU) ที่อัตราเจือจาง 1, 3 
                  และ 5 เทา ซึ่งเก็บรักษาแบบระยะสั้นระหวางเวลา 0–120 ชม. (5 วัน) ณ อุณหภูมิ 4 °C 

สูตรน้ํายา/ 
อัตราเจือจาง 

0 ชม. 24 ชม. 48 ชม. 72 ชม. 96 ชม. 120 ชม. 

MFR/1 เทา 
MFR/3 เทา 
MFR/5 เทา 

53.00±2.65Db 
48.67±2.08Da 
41.67±2.08Dc 

31.00±1.73Ba 
53.00±3.00Bb 
55.00±1.00Bc 

0.00±0.00 
27.00±2.00Db 
37.33±2.31Dc 

– 
17.67±0.58Bc 
32.33±2.08Bb 

– 
0.00±0.00 

18.67±0.58C 

– 
– 

0.00±0.00 
MZL/1 เทา 
MZL/3 เทา 
MZL/5 เทา 

70.67±3.06Bb 
89.00±1.73Ba 
91.67±3.06Bc 

73.00±2.00Aa 
88.33±1.53Ab 
99.00±2.65Ac 

41.67±2.08Aa 
78.67±3.06Ab 
55.67±4.16Ac 

40.00±2.00Aa 
36.33±3.21Ac 
39.33±0.58Ab 

0.00±0.00A 
21.67±2.89A 
17.33±1.15A 

– 
22.00±1.00Ba 

0.00±0.00 
MPG/1 เทา 
MPG/3 เทา 
MPG/5 เทา 

88.33±2.08Cb 
94.67±2.08Ca 
33.00±1.00Cc 

100.67±8.33Ba 
31.33±1.53Bb 

0.00±0.00 

86.00±3.61Ba 
27.67±3.06Bb 

– 

49.67±3.79Ba 
0.00±0.00 

– 

23.00±2.00B 
– 
– 

32.67±2.08Aa
 

– 
– 

GLU/1 เทา 
GLU/3 เทา 
GLU/5 เทา 

95.67±2.08Ab 
110.00±3.61Aa 

110.00±3.61Ac 

125.00±8.19Aa 
94.67±2.08Ab 
41.33±3.51Ac 

70.33±4.51Ca 
32.33±2.31Cb 

0.00±0.00 

22.00±1.73Ca 
0.00±0.00 

– 

13.00±1.00D 
– 
– 

0.00±0.00 
– 
– 

หมายเหตุ : อักษรตัวพิมพใหญและเล็กในแนวนอนที่แตกตางกัน แสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
                     ของสูตรน้ํายาและอัตรา เจือจาง ตามลําดับ 
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จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา เมธานอล มีพิษต่ําที่สุดเพราะที่เวลา 120 นาที ที่ความเขมขน 20% ยังคงมี

ปริมาณสเปรมเคลื่อนไหว 78.98±1.12% ในขณะที่ DMSO และกลีเซอรอลที่ความเขมขน 20% สงผลใหสเปรมตาย
ทั้งหมด ดังนั้นจะเลือกใชเมธานอล เปนสารไครโอโพรเทคแทนทสําหรับการศึกษาขอ 3 ตอไป โดยเลือกใชที่ความเขมขน 
10% เพราะความเขมขนของเมธานอลที่ 10% นี้สามารถกําจัดผลเสียที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากความเขมขนของสารละลาย
น้ําเชื้อที่เพิ่มขึ้น (solute effect) ในกระบวนการแชแข็งที่เกิดในชวงอุณหภูมิ –20 °C ซึ่งเปนชวงอุณหภูมิที่น้ําบริสุทธิ์
เปลี่ยนสถานะเปนของแข็งเพิ่มขึ้นจนทําใหสารละลายที่เหลือมีความเขมขนเพิ่มขึ้นจนเปนอันตรายตอเซลลสเปรม ในขณะ
ที่เมธานอลเขมขน 2–5% นั้น ไมเพียงพอในการกําจัด solute effect สงผลใหเซลลสเปรมเสียหายเนื่องจากการสูญเสียน้ํา 
(dehydration) จากการปรับสภาวะสมดุลระหวางสารละลายภายในและภายนอกเซลล (Leung, 1991) อีกทั้งไดมีการ
กลาวอางและยืนยันผลมาแลววาการผสมเมธานอลในสารละลายน้ําเชื้อจนมีเขมขนสุดทายที่ 10% ใชในการแชแข็ง
น้ําเชื้อปลาน้ําจืดหลายชนิดไดผลเปนอยางดี (McAndrew et al., 1995, พลชาติ และพนม, 2546) 
 

ตารางที่ 3 ปริมาณและระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหวจากการทดสอบผลของสารไครโอโพรเทคแทนทเมธานอล DMSO  
                   และ กลีเซอรอล ที่ความเขมขน  2, 5, 10, 15 และ 20% ที่ระยะเวลา 0, 30 และ 120 นาที 

ปริมาณสเปรมที่เคลื่อนไหว (%) ระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหว (วินาท)ี สารไครโอ 
โพรเทคแทนท 
(ความเขมขน) 

0 นาท ี 30 นาท ี 120 นาท ี 0 นาท ี 30 นาท ี 120 นาท ี

ไมผสม (0%) 94.24±1.53 93.94±1.81 91.99±4.76 66.00±5.00 64.67±3.21 62.33±3.21 
เมธานอล (2%) 
เมธานอล (5%) 
เมธานอล (10%) 
เมธานอล (15%) 
เมธานอล (20%) 

97.01±1.63Aa 
98.51±0.14Ab 
98.28±0.77Ac 
91.31±3.25Ad 
93.96±1.59Ae 

90.09±2.87Aa 
95.54±2.04Aa 
96.16±2.11Ab 
89.50±1.59Ac 
86.27±2.39Ac 

93.88±3.37Aa 
94.22±0.97Ab 
92.88±2.96Ac 
87.78±2.48Acd 
78.98±1.12Ad 

65.00±2.65Aa 
64.67±6.11Ab 
67.67±10.02Ab 
55.67±6.11Ac 
49.00±4.36Ac 

63.33±2.08Aa 
59.33±2.08Ab 
60.00±6.24Ac 
57.00±4.36Ad 
50.00±2.65Ae 

60.33±6.03Aa 
62.33±4.73Aa 
50.33±8.02Ab 
53.33±9.07Ab 
49.67±9.61Ab 

DMSO (2%) 
DMSO (5%) 
DMSO (10%) 
DMSO (15%) 
DMSO (20%) 

93.53±4.73Ba 
96.00±1.28Bb 
79.92±2.06Bc 
39.10±7.53Bd 
17.55±7.61Be 

81.89±7.38Ba 
83.53±3.90Ba 
16.58±9.58Bb 
6.84±0.51Bc 
0.00±0.00Bc 

66.99±10.15B 
74.83±4.19B 
8.17±2.95B 
0.00±0.00B 

– 

60.33±6.03Ba 
52.33±3.21Bb 
50.33±6.51Bb 
42.00±1.73Bc 
46.33±4.04Bc 

42.00±3.61Ba 
39.00±4.36Bb 
18.67±4.16Bc 
12.00±3.61Bd 
0.00±0.00Be 

54.67±3.51B 
52.00±6.56B 
10.33±3.51B 
0.00±0.00B 

– 

กลีเซอรอล (2%) 
กลีเซอรอล (5%) 
กลีเซอรอล (10%) 
กลีเซอรอล (15%) 
กลีเซอรอล (20%) 

97.37±1.52Ca 
78.33±2.74Cb 
16.72±8.77Cc 
0.00±0.00Cd 
0.00±0.00Ce 

92.05±2.31B 
74.32±4.56B 
9.09±9.09B 

– 
– 

75.92±12.88C 
51.13±11.68C 
0.00±0.00C 

– 
– 

65.67±4.51Ca 
36.00±4.36Cb 
20.33±6.03Cb 
0.00±0.00Cc 
0.00±0.00Cc 

40.67±3.51C 
24.00±3.00C 
8.00±4.00C 

– 
– 

44.00±2.00C 
30.33±6.03C 
0.00±0.00C 

– 
– 

หมายเหตุ : อักษรตัวพิมพใหญและเล็กที่กํากับในแนวตั้งแถวเดียวกันตางกัน แสดงวาคาที่ถูกกํากับในแถวเดียวกันนั้นมี 
                     ความแตกตางทางสถิติ (p<0.05) ในระหวางชนิดของสารไครโอโพรเทคแทนทที่ตางกันและระหวางระดับ 
                     ความเขมขนที่ตางกันในสารแตละชนิด ตามลําดับ) 
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3. วิธีการแชแข็งและอัตราการลดอุณหภูมิ ในขั้นตอนการแชแข็งน้ําเชื้อปลายี่สก 

ทดลองแชแข็งน้ําเชื้อยี่สกโดยใชน้ํายา 3 สูตร และวิธีการลดอุณหภูมิ 3 แบบ เมื่อนําน้ําเชื้อแชแข็งที่เก็บรักษานาน 
14 วันมาละลายและตรวจสอบปริมาณและระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหว ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ปริมาณและระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหวของสารละลายน้ําเชื้อกอนแชแข็งในระยะสิ้นสุดการปรับตัว   
                   (equilibration) และน้ําเชื้อที่ละลาย จากการทดลองแชแข็งน้ําเชื้อปลายี่สก โดยใชน้ํายา MZL, MPG และ  

                   5% glucose ที่วิธีลดอุณหภูมิแบบที่ 1, 2 และ 3 (4.55, 5.04, 5.76 °C/min ตามลําดับ) 
น้ํายาเจือจาง/อัตราลดอุณหภูมิ ปริมาณสเปรมที่เคลื่อนไหว (%) ระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหว (วินาที) 

MZL/equilibration 
MZL/แบบที่ 1 
MZL/แบบที่ 2 
MZL/แบบที่ 3 

87.50 
18.01±6.45Ab 
52.74±7.98Aa 
7.83±0.32Ab 

92.00 
30.00±1.41Bb 
33.00±0.00Ba 
19.50±0.71Bb 

MPG/equilibration 
MPG/แบบที่ 1 
MPG/แบบที่ 2 
MPG/แบบที่ 3 

81.82 
3.77±2.19Bb 
27.62±2.92Ba 
3.27±3.03Bb 

87.00 
22.00±4.24Bb 
38.50±3.54Ba 
30.00±5.66Bb 

5% glucose/equilibration 
5% glucose/แบบที่ 1 
5% glucose/แบบที่ 2 
5% glucose/แบบที่ 3 

85.93 
4.67±3.22Bb 
45.46±5.40Ba 
2.48±2.04Bb 

76.00 
35.50±2.12Ab 
43.50±2.12Aa 
26.50±2.12Ab 

หมายเหตุ: อักษรตัวพิมพใหญและเล็กที่กํากับในแนวตั้งแถวเดียวกันตางกัน แสดงวาคาที่ถูกกํากับในแถวเดียวกันนั้นมี
ความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ในระหวางของสูตรน้ํายาและระหวางอัตราลดอุณหภูมิที่
แตกตางกัน ตามลําดับ) 

 

จากตารางที่ 4 แสดงวาน้ํายา MZL ใหปริมาณสเปรมที่เคลื่อนไหวสูงกวาน้ํายา MPG และ 5% Glucose ซึ่งน้ํายา
ทั้งคูใหผลไมแตกตางกันในดานปริมาณสเปรมที่เคลื่อนไหว และวิธีลดอุณหภูมิแบบที่ 2 (ใชไอไนโตรเจนในกลองโฟม) 
ใหปริมาณสเปรมเคลื่อนไหวสูงกวาวิธีลดอุณหภูมิแบบที่ 1 (ใชเครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติ) และแบบที่ 3 (ใชไอ
ไนโตรเจนเหลวในถังเก็บตัวอยาง) ซึ่งทั้ง 2 แบบหลังใหผลไมแตกตางกันในดานปริมาณสเปรมที่เคลื่อนไหว 

จากตารางที่ 4 แสดงวาน้ํายา 5% Glucose ใหระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหวสูงกวาน้ํายา MZL และ MPG ซึ่งน้ํายา
ทั้งคูใหผลไมแตกตางกันในดานระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหว และวิธีลดอุณหภูมิแบบที่ 2 ใหระยะเวลาที่สเปรม
เคลื่อนไหวสูงกวาแบบที่ 1 และ 3 ซึ่งทั้ง 2 แบบหลังใหผลไมแตกตางกันในดานระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหว 
4. ประสิทธิภาพของน้ําเชื้อปลายี่สกที่เก็บรักษาโดยวิธีแชแข็งในการผสมเทียม 

ใชน้ําเชื้อแชแข็งที่ใชน้ํายา MZL และผสมเมธานอล 10% เปนสารไครโอโพรเทคแทนท โดยใชวิธีลดอุณหภูมิ
แบบที่ 2 (ใชไอไนโตรเจนเหลวในกลองโฟม) ที่เก็บรักษานาน 720 ซึ่งละลายแลวไปผสมเทียมกับไขปลายี่สกเปรียบเทียบ
กับน้ําเชื้อสดของปลายี่สกที่ผสมดวยน้ํายาและอัตราเจือจางเดียวกัน โดยใชสารละลายน้ําเชื้อปริมาตร 0.15 มล. ผสมกับไข
ปริมาณ 2.80±0.73 กรัม หรือ 848.00±32.57 ฟองโดยเฉลี่ย และเมื่อคํานวณอัตราสวนสเปรมที่ยังมีชีวิตตอไข 1 ฟองในการ
ผสมโดยน้ําเชื้อสดและน้ําเชื้อแชแข็ง พบวามีปริมาณ 16.40×105 และ 4.28×105 เซลล ตามลําดับ 
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อัตราปฏิสนธิและอัตราฟกของน้ําเชื้อแชแข็งและน้ําเชื้อสดแสดงในตารางที่ 7 และภาพที่ 7 จากการวิเคราะห

สถิติพบวา อิทธิพลของน้ําเชื้อที่แตกตางกันมีผลตออัตราปฏิสนธิอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) และมีผลตออัตราฟกแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) นั่นคือน้ําเชื้อที่ผานการแชแข็งมีอัตราปฏิสนธิ 40.79±1.84 % และอัตราฟก 20.00±7.21% ซึ่งทั้ง 
2 อัตรามีคาต่ํากวาน้ําเชื้อสดซึ่งมีอัตราปฏิสนธิ 86.11±1.52% และอัตราฟก 59.33±15.53 % 
 

ตารางที่ 7 ความหนาแนน ปริมาณและระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหว และอัตราสวนจํานวนสเปรมที่มีชีวิตตอไข 1 ฟอง ที่ 
                 ใชผสมเทียมของน้ําเชื้อสดและน้ําเชื้อแชแข็ง 

 อัตราปฏิสนธิ (%) อัตราฟก(%) 
น้ําเชื้อสด 86.11±1.52a 59.33±15.53a 
น้ําเชื้อแชแข็ง 40.79±1.84b 20.00±7.21b 

หมายเหตุ : อักษรภาษาอังกฤษกํากับในแนวตั้งแถวเดียวกันตางกัน แสดงความแตกตางทางสถิติ (p<0.05) ระหวางคาที่ถูก 
                    กํากับในแถวเดียวกันนั้น 
 

วิจารณผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของน้ํายา 4 สูตร ในการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลายี่สกแบบระยะสั้น พบวาน้ํายา MZL 
และ MPG ที่อัตราเจือจาง 3 และ 1 เทา ตามลําดับ สามารถเก็บรักษาน้ําเชื้อปลายี่สกไดนานที่สุด 120 ชม. (5 วัน) ในขณะที่
น้ํายาสูตรอื่นๆ ที่ใชอัตราเจือจางแตกตางไปจากนี้เก็บรักษาน้ําเชื้อปลายี่สกในระยะเวลาสั้นกวา (1–4 วัน) น้ํายา MZL นั้น
ประกอบดวยเกลือ NaCl, NaHCO3 และน้ําตาลกลูโคส ขณะที่น้ํายา MPG ประกอบไปดวยหางนม (skimmed milk 
powder) และน้ําตาลกลูโคส จะเห็นวาน้ํายาทั้งสองสูตรนี้มีน้ําตาลกลูโคสเปนองคประกอบเหมือนกัน น้ําตาลกลูโคสอาจ
เปนแหลงพลังงานสํารองใหกับสเปรมปลายี่สกจึงทําใหสเปรมเคลื่อนไหวไดนานขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสเปรมปลานั้นสามารถ
ใชสารคารโบไฮเดรตภายนอกเซลลในขบวนการเผาผลาญพลังงานได (De W. Kruger et al., 1984) ในกรณีที่มีการเก็บ
น้ําเชื้อไวใชในระยะยาวซึ่งอาจทําใหแหลงพลังงานภายในสเปรมหมดไป จึงทําใหน้ําเชื้อที่เจือจางดวยน้ํายา 2 สูตรนี้ยังคง
มีปริมาณสเปรมที่เคลื่อนไหว และยังมีระยะเวลาที่เคลื่อนไหวนานกวาในน้ํายา MFR ซึ่งไมมีน้ําตาลเปนองคประกอบ 
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาน้ํายา 5% Glucose ซึ่งมีน้ําตาลกลูโคสเปนองคประกอบเชนกัน จะเห็นวาที่ระยะเวลา 0 ชม. 
(หลังผสมน้ํายาทันที) ใหระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหวสูงสุด แตกลับใหผลในการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลายี่สกไดตํ่ากวาน้ํายา
อีก 2 สูตรขางตน สิ่งเหลานี้บงบอกถึงองคประกอบอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการเก็บรักษาสเปรมปลายี่สกนอกเหนือจาก
น้ําตาลกลูโคส โดยน้ํายา MZL มีเกลือ NaCl และ NaHCO3 ซึ่งสามารถเปนระบบบัฟเฟอร (buffer) ปองกันการ
เปลี่ยนแปลงของ pH ซึ่งสงผลเสียตอสเปรม อยางไรก็ตาม น้ํายาเจือจางน้ําเชื้อยังคงมีความเฉพาะเจาะจงกับชนิดของปลา 
โดยน้ํายา MPG นั้นแมวาจะใชเก็บรักษาน้ําเชื้อปลายี่สกไดดีแตกลับไมเหมาะสมสําหรับน้ําเชื้อปลาบึก โดยพบวาเมื่อใช 
MPG เจือจางน้ําเชื้อปลาบึกกลับทําใหสเปรมตายทั้งหมดเมื่อเก็บนาน 24 ชม. (พลชาติ และคณะ, 2550) 

จากการศึกษาสารไครโอโพรเทคแทนท 3 ชนิด คือ เมธานอล, DMSO และกลีเซอรอล ซึ่งเปนสารไครโอโพร
เทคแทนทกลุมที่ออกฤทธิ์ภายในเซลล (penetrative cryoprotectant) และมีความเปนพิษตอสเปรม จากการทดลองพบวา
เมื่อความเขมขนของสารไครโอโพรเทคแทนททั้ง 3 ชนิดเพิ่มขึ้นจะสงผลใหปริมาณและระยะเวลาที่สเปรมเคล่ือนไหว
ลดลง โดยเฉพาะกลีเซอรอลซึ่งมีความเปนพิษตอสเปรมปลายี่สกสูงสุด ไครโอโพรเทคแทนทนั้นแมวาจะมีพิษตอสเปรม
แตจําเปนตองเติมลงในสารละลายน้ําเชื้อที่จะแชแข็ง เนื่องจากเปนสารที่ชวยปองกันความเสียหายใหกับสเปรมใน
กระบวนการแชแข็ง โดยจากผลการทดลองที่ 2 และตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาที่ความเขมขนที่ใชกันโดยทั่วไปในการแชแข็ง
น้ําเชื้อปลาคือที่ 10% (McAndrew et al., 1995) ที่ระยะเวลา 30 นาที จะเห็นวาที่ความเขมขนดังกลาวนั้นเมธานอลมีพิษตอ
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สเปรมปลายี่สกต่ําที่สุด โดยมีปริมาณสเปรมที่เคลื่อนไหวถึง 96.16±2.11% เมธานอลเปนสารไครโอโพรเทคแทนทที่มี
ประสิทธิภาพในการแชแข็งน้ําเชื้อปลามาลาย (Danio rerio), ปลา Channel catfish (Ictalurus punctatus) และปลา 
Pikeminnow (Ptychocheilus lucius) (Tiersch et al., 1994, 2004) ปลากลุมปลานิล (Oreochromis mossambixu, O. aureus, 
O. niloticus) (Rana and McAndrew, 1989) ปลาดุกยักษ (Clarias gariepinus) (Steyn et al., 1985) และปลาบึก (พลชาติ 
และคณะ, 2550) ดังนั้นในการแชแข็งน้ําเชื้อปลายี่สกจึงเลือกใชเมธานอลเปนไครโอโพรเทคแทนทตอไป 

จากการทดลองแชแข็งน้ําเชื้อปลายี่สกโดยใชน้ํายาเจือจาง 3 สูตร และใชวิธีลดอุณหภูมิ 3 แบบ โดยผสม        
เมธานอลเขมขน 10% (v/v) เปนสารไครโอโพรเทคแทนท พบวาวิธีการลดอุณหภูมิแบบที่ 2 คือใชไอไนโตรเจนเหลวใน

กลองโฟม อัตราลดอุณหภูมิ 5.04 °C/min สงผลใหน้ําเชื้อที่ละลายมีปริมาณสเปรมที่เคลื่อนไหวสูงสุด (52.74±7.98% ใน
น้ํายา MZL) และมีระยะเวลาที่สเปรมเคลื่อนไหวสูงสุด (43.50±2.12 วินาที ในน้ํายา 5% glucose) จากผลการทดลองที่
กลาวมาจึงสรุปไดวาการแชแข็งน้ําเชื้อปลายี่สกโดยใชวิธีแบบที่ 2 (ใชไอไนโตรเจนเหลวในกลองโฟม) ที่มีอัตราลด

อุณหภูมิในชวง 5 °C/min มีความเหมาะสมตอการแชแข็งน้ําเชื้อปลายี่สก อัตราลดอุณหภูมิดังกลาวนี้มีรายงานวาใชในการ
แชแข็งน้ําเชื้อปลาดุกอุย (นิศา, 2539), ปลาไนและปลาหมอ  (พลชาติ และพนม, 2546), ปลานิล (พลชาติ และคณะ, 2547) 
นอกจากนี้น้ํายา MZL ซึ่งเปนน้ํายาที่สงผลใหน้ําเชื้อปลายี่สกที่ละลายมีปริมาณสเปรมเคลื่อนไหวสูงสุดนั้นเปนน้ํายาที่
ประยุกตมาจากสูตรน้ํายาของ Zhang and Liu (1991) และ AkÇay et al. (2004) ซึ่งใชแชแข็งน้ําเชื้อปลาไนซึ่งเปนปลาใน
กลุม cryprinid เชนเดียวกับปลายี่สกไดผลเปนอยางดี 

จากการทดลองผสมเทียมปลายี่สกโดยใชน้ําเชื้อแชแข็งที่เก็บนาน 720 วัน (1 ป 11 เดือน) เปรียบเทียบกับ
น้ําเชื้อสดที่เจือจางดวยน้ํายาสูตรและอัตราเจือจางเดียวกัน พบวาอัตราปฏิสนธิและอัตราฟกของน้ําเชื้อแชแข็งต่ํากวาน้ําเชื้อ
สด แสดงใหเห็นวาน้ําเชื้อปลายี่สกที่เก็บแชแข็งไวนานมากกวา 1 ปในการทดลองนี้มีประสิทธิภาพในการผสมเทียมต่ํากวา
น้ําเชื้อสด ผลที่ไดบงบอกวากระบวนการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลายี่สกโดยวิธีแชแข็งในการศึกษานี้ยังมีสิ่งที่ตองปรับปรุงบาง
ประการเชน คุณภาพของน้ําเชื้อ การใชน้ํายาเจือจางและสารไครโอโพรเทคแทนท และวิธีการลดอุณหภูมิ ซึ่งยังคงตอง
ปรับเพื่อใหไดวิธีการที่ดีที่สุดในการแชแข็งน้ําเชื้อปลายี่สก 
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ผลของสารประกอบเชิงซอนไซโคลเด็กซตรินตอระดับฮอรโมนเอสตราไดออล 

และการเจริญของไขปลากดแกว 
 

พลชาติ ผิวเณร๑*  วัฒนะ ลีลาภัทร๒  พนม กระจางพจน สอดศุข๑  สมนึก คงทรัตน๑ และ ถาวร จีนหมิก๑ 
๑ กลุมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ําจืด สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 

๒ ที่ปรึกษากรมประมงดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 

บทคัดยอ 
 

ทําการทดลองฉีดสารไซโคลเด็กซตริน [Heptakis–(2,6–di–O–ethyl)–β–cyclodextrin] และฮอรโมน LHRHa   
[des–Gly10–(D–Ala6)–LH–RH] ที่ผสมในน้ํามัน arachis ในรูประบบนําสง และฉีดฮอรโมน LHRHa และน้ํากลั่น ที่ผสมใน
น้ํามัน arachis ในปลากลุมควบคุมในอัตรา 50 ไมโครกรัม/กก. ใหกับปลากดแกวเพศเมียน้ําหนักเฉลี่ย 2.52±0.39 กก. 
หลังจากนั้นนําพลาสมา (plasma) ที่เก็บจากเลือดปลาที่ระยะเวลาหลังฉีดฮอรโมน 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม. 7 วัน และ 30 วัน 
ไปวัดระดับฮอรโมนเอสตราไดออล พบวา ปลากดแกวชุดที่ฉีดฮอรโมนในระบบนําสงและชุดควบคุมมีระดับเอสตราได-
ออลไมแตกตางกันทั้ง 7 ชวงเวลาที่ทดสอบ และจากการเก็บขอมูลปริมาณไขตามขนาดเสนผาศูนยกลางที่เวลา 30 วัน 
พบวาปลาชุดที่ฉีดฮอรโมนในระบบนําสงมีจํานวนไขขนาดเล็กตั้งแต 0.7 มม. ลงมา ในปริมาณ 1.35±2.33% และขนาด 0.9 
มม. ในปริมาณ 5.95±3.92% โดยปริมาณไข 2 กลุมดังกลาว ตํ่ากวาของปลาชุดควบคุมซึ่งมีปริมาณ 17.84±3.75% และ 
47.48±19.87% ตามลําดับ แตปลาชุดที่ฉีดฮอรโมนระบบนําสงมีจํานวนไขขนาดใหญต้ังแต 1.4 มม. ขึ้นไป ในปริมาณ 
45.53±11.91% ซึ่งมีคามากกวาปลาชุดควบคุมที่ไมพบไขขนาดนี้เลย (0.00±0.00%) จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาสาร
ไซโคลเด็กซตรินและฮอรโมน LHRHa ในระบบนําสงของการทดลองนี้มีประสิทธิภาพออกฤทธิ์แบบเนิ่นนานในระดับต่ํา
เนื่องมาจากการประยุกตใชกับปลายังไมเหมาะสม และ/หรือใชฮอรโมน LHRHa ในปริมาณนอยเกินไป และเกิดจากกลไก 
dopaminergic inhibition ในตัวปลา สงผลใหระดับเอสตราไดออลในพลาสมาระหวางปลา 2 ชุดการทดลอง ไมแตกตางกัน 
อยางไรก็ตาม ผลการทดลองระบุวาสารประกอบเชิงซอนไซโคลเด็กซตรินอาจสงผลใหมีการเจริญของไข จนทําใหไขของ
ปลาชุดที่ฉีดฮอรโมนในระบบนําสงมีขนาดใหญมากกวาปลาชุดควบคุมซึ่งไมมีการใชสารไซโคลเด็กซตริน 
 
คําสําคัญ : ปลากดแกว  สารไซโคลเด็กซตริน  ฮอรโมนเอสตราไดออล  การเจริญของไข 
   
* ๓๙ หมู ๑ ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐๒๕๗๗ ๕๐๕๘-๖๐  e-mail : ponlachart@gmail.com 
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Effect of Cyclodextrin Complex on Estradiol and Egg Development in Asian Redtail Catfish, 

Hemibagrus wyckioides (Chaux & Fang, 1949) 
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Somnuek Kongtarattana1  and  Thaworn Jeenmik1 

1Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute 
2Aquaculture Counsellor, Department of Fisheries 

 
Abstract 

 
Effects of the hormone vehicle system, cyclodextrin [Heptakis–(2,6–di–O–ethyl)–β–cyclodextrin] and LHRHa      

[des–Gly10–(D–Ala6)–LH–RH] on estradiol level and egg development was studied in female Asian redtail catfish. 
Hormone vehicle system in arachis oil was intramuscularly injected at 50 ug/kg to the female catfish which were the 
treatment group. The control group were injected with arachis oil, distilled water and LHRHa. Plasma was collected 
individually at 6, 12, 24 hrs. and 7 and 30 days after the injection. Eggs were collected to measure the diameter at 30 
days after the injection. Result found estradiol concentration in treatment and control group were not difference. At 30 
days after the injection, it was found from egg diameter measurement that the treatment group had percent of egg with 

diameter ≤0.7 mm and 0.9 mm. (1.35±2.33% and 5.95±3.92%, respectively) significantly lower than the control group 
(17.84±3.75% and 47.48±19.87%, respectively). The treatment group, however, had 45.53±11.91% of eggs with 

diameter ≥1.4 mm, while the control group did not have the eggs with this size (0.00±0.00%). Results from estradiol 
level indicate that the hormone vehicle system has low sustainable releasing property, which may cause by improper 
modification from original protocol, and/or too small amount of LHRHa used in the vehicle system, and the 
dopaminergic inhibition activity by dopamine in the fish. These causes reliably make estradiol level between the two 
experimental groups indifferent. However, results from egg diameter indicate that there should be the effluence from 
cyclodextrin complex to the egg development in Asian redtail catfish. 

 
Key words : Asian redtail catfish, Hemibagrus wyckioides, cyclodextrin, estradiol, egg development 
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คํานํา 

 

ปลากดแกว หรือ Asian redtail catfish (Scotcat, 2004), Hemibagrus wyckioides (Chaux and Fang, 1949) (Hee 
and Rainboth, 1999) จัดวาเปนปลาน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย เนื่องจากเปนปลาที่พบ
แพรกระจายกวางขวาง ประชาชนนิยมบริโภคทั้งในรูปเนื้อปลาสดและผานการแปรรูปตางๆ จากการศึกษาวิจัยพบวา
ปลากดแกวสามารถเพาะขยายพันธุในสภาพการเลี้ยงในบอ และสามารถผสมเทียมโดยวิธีฉีดฮอรโมนกระตุน (วิศณุพร 
และคณะ, 2537) ตอจากนั้นก็ไดมีการศึกษาถึงการอนุบาลและการเจริญเติบโตในสภาพการเลี้ยงตางๆ (ยงยุทธ และวิศณุพร
, 2538) และมีความเปนไปไดที่จะคัดพันธุเพื่อปรับปรุงลักษณะที่สําคัญทางเศรษฐกิจ (สุภัทรา และคณะ, 2544) จาก
การศึกษาเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในการเพาะเลี้ยงปลากดแกวในระดับเชิงพาณิชย อยางไรก็ตามการผลิต  
ลูกพันธุปลากดแกวใหไดปริมาณมากพอสําหรับการเลี้ยงเชิงพาณิชยนั้น จําเปนตองใชแมพันธุที่มีความสมบูรณเพศจํานวน
มากเพื่อผลิตลูกพันธุใหกับเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง แตก็มีขอจํากัดเพราะแมพันธุปลากดแกวที่เลี้ยงในบอสวนใหญไมมีความ
สมบูรณเพศ เนื่องจากสิ่งแวดลอมของบอเลี้ยงแตกตางไปจากสภาพแวดลอมตามธรรมชาติในชวงฤดูผสมพันธุวางไข ทํา
ใหฮอรโมนที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุถูกผลิตออกมานอยมาก สงผลใหไขมีพัฒนาการต่ําจนไมสามารถ
นําไปผสมเทียมได (Zohar and Mylonas, 2001) ดังนั้น หากมีการฉีดกระตุนดวยฮอรโมนเพื่อใหไขมีพัฒนาการ ก็จะ
สามารถทําใหแมปลามีไขแกจนพรอมที่จะผสมเทียมได อยางไรก็ตามฮอรโมนที่ฉีดกระตุนจะคงอยูในกระแสเลือดในชวง
ระยะเวลาที่จํากัด ทําใหฮอรโมนมีปริมาณไมเพียงพอเพื่อพัฒนาไข จึงตองฉีดฮอรโมนหลายครั้งเพื่อใหไขพัฒนาจนถึง
ระยะสุดทาย สงผลใหแมปลาบอบช้ําและเกิดความเครียดซึ่งทายที่สุดจะสงผลเสียตอไข ดังนั้น การทําใหฮอรโมนคงอยูใน
กระแสเลือดเปนระยะเวลานานขึ้นโดยประยุกตใชฮอรโมนออกฤทธิ์แบบเนิ่นนาน (sustainable releasing hormone) จะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการเพาะพันธุปลากดแกว ฮอรโมนออกฤทธิ์แบบเนิ่นนานนั้นมีอยูหลายประเภท การใชระบบนําสง
ผสมกับฮอรโมน (hormone vehicle) เพื่อใหเกิดการออกฤทธิ์แบบเนิ่นนานนับเปนอีกวิธีหนึ่งที่มีการใชอยางแพรหลาย 
เนื่องจากเปนระบบที่ใชไดผลดีกับยาและฮอรโมนหลายๆ ชนิด (Sinha et al., 2002) จึงนาจะมีความเปนไปไดที่จะใชกับ
ปลากดแกว 

ไซโคลเด็กซตริน (cyclodextrins) เปนสารที่สามารถทําเปนระบบนําสงโดยเปนสารประกอบที่มีน้ําตาล     
D–glucopyranose หลายโมเลกุลตอกันเปนวงแหวนขนาดใหญ ผลจากการจัดเรียงโมเลกุลเหลานี้ทําใหโครงสรางดานใน
ละลายน้ําไดนอยแตโครงสรางดานนอกจะละลายน้ําไดดี (Szejtli, 1988) แตไซโคลเด็กซตรินที่หมูไฮดรอกซิลถูกแทนที่
ดวยหมูเอธิล (ethylation) จะทําใหความสามารถในการละลายน้ําลดลงและทําใหเกิดปรากฏการณที่เรียกวา sustainable 
release ซึ่งเกิดจากโมเลกุลสารเปาหมายและไซโคลเด็กซตรินจับกันเปนสารประกอบเชิงซอน (noncovalent inclusion 
complexes) สงผลใหสารเปาหมายไมถูกปลดปลอยออกมาสัมผัสกับน้ํา แตจะถูกปลดปลอยออกมาทีละนอยๆ ในระยะเวลา
เนิ่นนานเพราะโมเลกุลเปาหมายถูกหอหุมอยูภายในวงแหวนของโมเลกุลไซโคลเด็กซตรินในสวนที่ไมละลายน้ํา ทําใหสาร
เปาหมายคอยๆ ถูกปลดปลอยออกมาทีละนอยๆ (Challa et al., 2005) จากปรากฏการณนี้เองจึงไดมีการประยุกตใชสาร  
ไซโคลเด็กซตรินในทางเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมอื่นๆ เปนตนมา (Sinha et al., 2002) ไซโคลเด็กซตรินที่นิยมใชในทาง
เภสัชกรรมชนิดหนึ่งคือ “เฮปตาคิส” [Heptakis–(2,6–di–O–ethyl)–β–cyclodextrins] เปนไซโคลเด็กซตรินที่มีคุณสมบัติ 
sustainable release เมื่อนําไปใชรวมกับยาหลายชนิด (Sinha et al., 2002) จากการทดลองใชเฮปตาคิสเปนโมเลกุลนําสง
ใหกับสารบูเซอเรลิน อะซีเตท (buserelin acetate) ซึ่งเปนอนาล็อก (analogue) ของฮอรโมน LHRH (Lutianizing 
hormone releasing hormone) และมีบทบาทในการกระตุนการตกไขในคนและสัตว โดยเฉพาะปลาซึ่งมีการใชฮอรโมน
ชนิดนี้ในการผสมเทียมอยางแพรหลาย จากการทดลองพบวาระดับของสารบูเซอเรลิน อะซีเตท ที่ถูกปลดปลอยออกมา
ในกระแสโลหิตของหนูทดลองขึ้นอยูกับสารเฮปตาคิสอยางมีนัยสําคัญ และสารเฮปตาคิสยังสามารถคงใหมีสารบูเซอเรลิน 
อะซีเตทในกระแสเลือดไวไดนานอยางนอย 1 เดือน (Uekama et al., 1989) ดังนั้นหากมีการประยุกตใชไซโคลเด็กซ-
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ตรินมาเปนระบบนําสงใหกับฮอรโมนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเซลลสืบพันธุของปลากดแกว และประสบผลสําเร็จ จะถือ
เปนนวัตกรรมในการเพาะพันธุสัตวน้ํา ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการเพาะพันธุสัตวน้ําชนิดอื่นๆ อีกที่มีปญหาใน
ทํานองเดียวกัน คือปญหาดานความสมบูรณเพศเมื่อนํามาเลี้ยงในบอ รวมทั้งยังเปนการยืดระยะเวลาการเพาะพันธุสัตวน้ํา
ชนิดนั้นๆ ใหยาวนานขึ้นดวย 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อศึกษาระดับของฮอรโมนเอสตราไดออลในปลากดแกวจากการใชสารประกอบเชิงซอนไซโคลเด็กซตริน
ในระยะเวลาตางๆ 

2. เพื่อศึกษาการเจริญเของไขปลากดแกวจากการใชสารประกอบเชิงซอนไซโคลเด็กซตริน 
 

วิธีดําเนินการ 
 

1. การเตรียมปลาทดลอง  
ใชปลากดแกวเพศเมียที่สมบรูณเพศ อายุ 2-3 ป น้ําหนักเฉลี่ย 2.52±0.39 กก. ซึ่งเปนปลาที่เลี้ยงในบอดิน ณ 

ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําอุตรดิตถ มีการเปลี่ยนถายน้ํา 50% ทุกเดือน ใหอาหารเม็ดโปรตีน 35% ในอัตราวันละ 
3% ตอ นน. ตัว 
2. การเตรียมสารประกอบเชิงซอนไซโคลเด็กซตริน  

ใชฮอรโมน LHRHa คือ des–Gly10–,[D–Ala6]–LH–RH (SIGMA, U.S.A.) และสารไซโคลเด็กซตริน คือ      เฮป
ตาคิส [Heptakis–(2,6–di–O–ethyl)–β–cyclodextrins] (Fluka, U.S.A.) ในการเตรียมสารประกอบเชิงซอน โดยใชฮอรโมน 
LHRHa : เฮปตาคิส ในอัตราสวน 1 : 100 (w/w) ดวยวิธีนวดเคลา (kneading) โดยดัดแปลงมาจากวิธีการของ Tsuruoka et 
al. (1981) ซึ่งมีวิธีการพอสังเขปดังนี้ 

2.1 ละลายฮอรโมน LHRHa 1 มิลลิกรัม ในเอธานอล (ethanol) เขมขน 50% (v/v) ปริมาตร 0.4 มิลลิลิตร 
2.2 ดูดสารละลายฮอรโมน LHRHa ที่เตรียมในขอ 1 ทั้งหมดลงผสมกับเฮปตาคิสปริมาณ 100 มิลลิกรัม 
2.3 นวดเคลาสวนผสมใหเปนเนื้อเดียวกันที่อุณหภูมิหองนาน 90 นาที ปลอยใหสวนผสมแหงในเครื่องดูด

ความชื้น (vacuum pump) นาน 6 ชม. 
2.4 บดสวนผสมจนเปนผงละเอียด นําไปผสมกับน้ํามัน arachis ปริมาตร 4 มิลลิลิตร เพื่อใหน้ํามันเปนตัวนําสง

สารประกอบเชิงซอน ซึ่งจะไดความเขมขนฮอรโมนฯ เปน 250 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร นําไปเก็บไวที่อุณหภูมิ –30 °C  
3. การฉีดฮอรโมน 

ฉีดฮอรโมนในชวงกอนเขาฤดูผสมพันธุวางไขของปลากดแกวในทองที่ จ. อุตรดิตถ คือเดือนกุมภาพันธ    (วิศณุ
พร และคณะ, 2537) แบงปลากดแกวที่จะฉีดฮอรโมนเปน 2 ชุด (ชุดละ 4 ตัว) โดยใชปลาที่มีขนาดไมแตกตางกันทั้งความ
ยาวและน้ําหนัก ปลาทั้ง 2 ชุด ไดแก 

3.1 ชุดที่ฉีดฮอรโมนในรูประบบนําสง oil–LHRHa–heptakis โดยฉีดเขาบริเวณกลามเนื้อที่ตําแหนงโคนครีบหลัง
ในอัตรา 50 ไมโครกรัม/นน. ปลา 1 กก. 

3.2 ชุดควบคุมซึ่งฉีดฮอรโมน LHRHa ผสมในน้ํามัน arachis และน้ํากลั่น (oil–LHRHa–distilled water) โดยฉีด
เขาบริเวณกลามเนื้อที่ตําแหนงโคนครีบหลังในอัตรา 50 ไมโครกรัม/นน. ปลา 1 กก. 
4. การเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูล 

4.1 ระดับฮอรโมนเอสตราไดออล วัดความเขมขนฮอรโมนที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของรังไขคือเอสตราไดออล 
ในน้ําเลือดหรือพลาสมา (plasma) ของปลากดแกวหลังจากฉีดฮอรโมน ณ 7 ชวงเวลา คือ กอนฉีดฮอรโมน (0 ชม.) และ
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หลังฉีดฮอรโมนที่ 6, 12 และ 24 ชม. และที่ 7, 15 และ 30 วัน โดยชวงเวลาที่ดูดเลือดในชวงแรกซึ่งกําหนดใหหางกัน 6 
ชม. ก็เพื่อใหสอดคลองกับการฉีดฮอรโมนผสมเทียมที่ใหฮอรโมนเข็มแรกและเข็มที่สองซึ่งหางกัน 6 ชม. และปองกัน
ไมใหปลากดแกวเกิดความเครียดซึ่งจะสงผลเสียตอฮอรโมนและไขหากมีการเก็บตัวอยางเลือดถี่จนเกินไป เก็บเลือดโดย
ใชเข็มดูดเลือดที่เคลือบดวยสารละลาย heparin เขมขน 10 มก./มล. เพื่อปองกันเลือดแข็งตัว ดูดเลือดปริมาตร 1 มล. จาก
เสนเลือดบริเวณโคนครีบหาง นําตัวอยางเลือดไปปนใหเม็ดโลหิตตกตะกอนในเครื่องปนเหว่ียง (centrifuge) ที่ความเร็ว 
5,000 รอบ/นาที นาน 15 นาที แลวจึงดูดน้ําเลือดเฉพาะสวนที่เปนสารละลายใสในหลอดแชแข็ง (cryotube) เก็บรักษาไว
ในไนโตรเจนเหลวในถังเก็บตัวอยางแลวนําไปวัดความเขมขนฮอรโมนเอสตราไดออล ดวยวิธี Chemiluminescent 
Microparticle Immunoassay (CMIA) โดยใชชุดสําเร็จรูป Architect  Estradiol® (Abbott Laboratories, U.S.A.) วัดความ
เขมขนฮอรโมนเอสตราไดออลหนวยเปน พิโคกรัม/มล. (10–9 กรัม/มล.) ณ 7 ชวงเวลาของปลาทั้ง 2 ชุดการทดลอง แลว
นําไปวิเคราะหสถิติโดยวิธี t–test (อนันตชัย, 2539) 

4.2 การเจริญของไข ดูดไขจากรังไขปลากดแกวทั้ง 2 ชุดการทดลอง ณ ชวงเวลาหลังจากฉีดฮอรโมน 30 วัน โดย
ใชสายพลาสติกขนาดเล็กที่สวนปลายเจาะรูสําหรับดูดไขและอีกปลายตอเขากับหลอดดูด (syringe) สอดเขาไปในชองเพศ
จนถึงตอนกลางของรังไข ดูดไขในปริมาตร 1 มล. เก็บรักษาไขโดยแชในน้ํายา Gilson’s solution (กรดไนตริก 15 มล., 
กรดอะซีติก 9 มล., เกลือเมอคิวริคคลอไรด (HgCl2) 20 กรัม, เอธานอล 6% (v/v), เติมน้ํากลั่นจนไดปริมาตร 1,000 มล.) 
แลวนําไปวัดเสนผาศูนยกลางไข หนวยเปน มม. โดยแบงกลุมไขตามเสนผาศูนยกลางจากนอยไปหามากไดเปน 5 กลุม คือ 

กลุมที่ 1 เสนผาศูนยกลาง 0.7 มม. หรือตํ่ากวา 
กลุมที่ 2 เสนผาศูนยกลาง 0.9 มม. 
กลุมที่ 3 เสนผาศูนยกลาง 1.0 มม. 
กลุมที่ 4 เสนผาศูนยกลาง 1.3 มม. 
กลุมที่ 5 เสนผาศูนยกลาง 1.4 มม. หรือสูงกวา 
นับจํานวนไขขนาดตางๆ เทียบกับจํานวนไขทั้งหมดหนวยเปนเปอรเซ็นต นําคาเปอรเซ็นตของไขขนาดตางๆ 

ของปลาทั้งชุดการทดลองไปแปลงเปนคา arcsine แลวจึงนําไปวิเคราะหสถิติโดยวิธี t–test (อนันตชัย, 2539) 
 

ผลการทดลอง 
1. ระดับฮอรโมนเอสตราไดออลในพลาสมา 

ความเขมขนฮอรโมนเอสตราไดออลในพลาสมาของปลากดแกวทั้ง 2 ชุดการทดลอง ณ 7 ชวงเวลา ไดผลการ
ทดลองตามตารางที่ 1 โดย ณ เวลากอนฉีดฮอรโมน (0  ชม.) ปลาทดลองชุดที่ฉีดฮอรโมนในรูประบบนําสงและชุดควบคุม
มีระดับเอสตราไดออลไมแตกตางกัน (p>0.05) โดยมีความเขมขนฮอรโมนเอสตราไดออล 2,550.00±1,930.11 และ 
3,604.33±2,682.31 พิโคกรัม/มล. ตามลําดับ จากการวิเคราะหสถิติพบวา ปลากดแกวทั้ง 2 กลุม มีความเขมขนฮอรโมน   
เอสตราไดออลไมแตกตางกันทั้ง 7 ชวงเวลา (p>0.05) โดยมีความเขมขนอยูในชวง 484-4,006 พิโคกรัม/มล.  
2. การเจริญของไข 

ปลากดแกวชุดที่ฉีดฮอรโมนในรูประบบนําสง และชุดควบคุม ณ เวลา 30 วันหลังจากฉีดฮอรโมน ไดผลการ
ทดลองตามตารางที่ 2 จากการวิเคราะหสถิติพบวา ปลากดแกว 2 กลุมมีเปอรเซ็นตจํานวนไขกลุมที่ 1 และ 5 แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) และมีเปอรเซ็นตจํานวนไขกลุมที่ 2 แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) แตมีเปอรเซ็นตไขกลุม
ที่ 3 และ 4 ไมแตกตางกัน (p>0.05) โดยปลาชุดควบคุมมีไขกลุมที่ 1 และ 2 ในปริมาณ 17.84±3.75 และ 47.48±19.87% 
ตามลําดับ ซึ่งมากกวาปลาชุดที่ฉีดฮอรโมนในรูประบบนําสงที่มีไขกลุมที่ 1 และ 2 ในปริมาณ 1.35±2.33 และ 5.95±3.92% 
ตามลําดับ และพบวาปลาชุดที่ฉีดฮอรโมนระบบนําสงมีไขกลุมที่ 5 (45.53±11.91%) ซึ่งเปนไขขนาดใหญมากกวาปลาชุด
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ควบคุมซึ่งไมมีไขในกลุมนี้ (0.00±0.00%) สวนไขกลุมที่ 3 และ 4 ไมพบความแตกตางกันระหวางปลาทั้งสองชุดการ
ทดลอง 

 

ตารางที่ 1 ความเขมขนฮอรโมนเอสตราไดออล (พิโคกรัม/มล.) ในพลาสมาปลากดแกวชุดที่ฉีดฮอรโมนในรูประบบนําสง 
                   และชุดควบคุม ณ เวลา 0 ชม. – 30 วัน 

ระยะเวลา ชุดระบบนําสง ชุดควบคุม 
0 ชม. 
6 ชม. 
12 ชม. 
24 ชม. 
7 วัน 
15 วัน 
30 วัน 

2,550.00±1,930.11 
1,684.00±279.67 
1,269.00±327.22 
4,006.33±919.56 
535.33±402.23 
714.33±221.45 

2,017.00±1,268.20 

3,604.33±2,682.31 
783.67±145.57 

1,369.33±524.20 
2,852.33±2,077.88 
1,075.33±1,383.25 

484.33±372.16 
602.00±316.20 

หมายเหตุ : 1. คา±คือคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (±SD) 
 

ตารางที่ 2 ปริมาณไขเปนเปอรเซ็นต ที่ขนาดเสนผาศูนยกลางแตกตางกัน 5 กลุม (0.7 มม. หรือตํ่ากวา, 0.9, 1.0, 1.3 และ  
                  1.4 มม. หรือสูงกวา) ของปลากดแกวชุดที่ฉีดฮอรโมนในรูประบบนําสง และชุดควบคุม ณ เวลา 30 วันหลังจาก 
                  ฉีดฮอรโมน 

กลุมที่ เสนผาศูนยกลางไข (มม.) ชุดระบบนําสง ชุดควบคุม 
1 
2 
3 
4 
5 

0.7 หรือตํ่ากวา 
0.9 
1.0 
1.3 

1.4 หรือสูงกวา 

1.35±2.33 
5.95±3.92 

24.43±11.44 
22.75±3.17 

45.53±11.91 

17.84±3.75 
47.48±19.87 
21.75±18.64 
12.94±14.12 

0.00±0.00 
หมายเหตุ: 1. คา ± คือคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (±SD) 

 

วิจารณผลการทดลอง 
 

การใชสารไซโคลเด็กซตรินหรือเฮปตาคิสในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนสารนําสงฮอรโมน 
LHRHa ใหออกฤทธิ์แบบเนิ่นนาน ซึ่งเปนผลจากโครงสรางเชิงซอนระหวางโมเลกุลของเฮปตาคิส ที่มีผลทําใหเกิดการ
ออกฤทธิ์แบบเนิ่นนานได (Sinha et al., 2002) ซึ่งฮอรโมน LHRHa ที่ใชนั้นจะทําหนาที่เปนฮอรโมน Gonadotropin 
Releasing Hormone (GnRH) โดยจะไปกระตุนใหตอมใตสมองหลั่งฮอรโมน gonadotropins (GtHs) ไปกระตุนใหรังไข
สรางฮอรโมนเอสตราไดออล ซึ่งเปนฮอรโมนที่กระตุนใหไขมีการพัฒนา และไดมีรายงานวาฮอรโมน LHRHa ยังมีผลให
ปลากดแกวพัฒนาไขจนถึงระยะสุดทายจนสามารถรีดไขไปผสมเทียม (วิศณุพร และคณะ, 2537) หรือปลอยใหผสมพันธุ
ตามธรรมชาติไดในที่กักขัง (สมบัติ และเจริญ, 2547) สําหรับฮอรโมนเอสตราไดออลนั้นมีรายงานในปลานิลวา มีผลไป
กระตุนใหตับสรางไขแดงและไปสะสมในไข (hepatic vitellogenesis) (Coward and Bromage, 2000) อีกทั้งระดับเอสตรา
ไดออลยังมีความผันแปรโดยตรงตอระดับ LHRHa โดยมีรายงานวาระดับเอสตราไดออลในปลา Gilthead seabream 
(Sparus aurata) และปลา silver perch (Bidyanus bidyanus) จะเพิ่มขึ้นหลังจากฉีดฮอรโมน LHRHa (Zohar et al., 1988; 
Levavi–Sivan et. al., 2004) เปนที่แนนอนวาการวัดระดับฮอรโมน LHRHa ในพลาสมาปลากดแกวจะสามารถทราบถึง
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ประสิทธิภาพของสารไซโคลเด็กซตรินไดโดยตรง สวนการวัดระดับเอสตราไดออลซึ่งเปนผลทางออมของฮอรโมน 
LHRHa ที่ฉีดกระตุน อาจมีขอผิดพลาดเนื่องจากเอสตราไดออลที่วัดไดนอกจากเปนผลจาก LHRHa แลวยังมีผลมาจาก 
GnRH ที่มีอยูในตัวปลาดวยอีกสวนหนึ่ง แตเหตุผลที่เลือกวัดระดับ เอสตราไดออลในการศึกษาครั้งนี้เนื่องจากวิธีวัดระดับ 
LHRHa ใชวิธี double–antibody radio–immunoassay (Uekama et al., 1989) ซึ่งใชวัดในหนูที่ทดลอง ในขณะที่การวัด
ระดับเอสตราไดออลสามารถใชชุดสําเร็จรูป Architect® และใชวิธีวัดแบบ chemiluminescent microparticle immunoessay 
ซึ่งมีรายงานวาใชวัดระดับเอสตราไดออลในปลานิล (วัฒนะ และคณะ, 2551) และปลา snapper (Pagrus auratus) 
(Pankhurst and Carragher,  1992) นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ไดทดลองในชวงกอนฤดูผสมพันธุวางไข ซึ่งเซลลสืบพันธุ
ของปลากดแกวยังอยูในระยะเริ่มตนพัฒนา และสมองสวนไฮโปทาลามัส (hypothalamus) ยังสรางฮอรโมน GnRH ไดใน
ปริมาณนอยอยู ปริมาณเอสตราไดออลซึ่งเปนผลจาก GnRH จึงมีปริมาณนอยตามไปดวย จึงมีผลนอยมากตอปริมาณเอสต
ราไดออลที่เปนผลจาก LHRHa ที่ฉีดกระตุน นอกจากนี้ปลาทดลองที่ใชในครั้งนี้ ทั้งชุดที่ฉีดฮอรโมนในรูประบบนําสง
และชุดควบคุม เปนปลารุนเดียวกัน มีความยาวและน้ําหนักไมแตกตางกัน และมีระดับเอสตราไดออลกอนฉีดกระตุนไม
แตกตางกัน (p>0.05) ปลาทั้ง 2 ชุดจึงมีความสมบูรณเพศอยูในระดับใกลเคียงกัน ดังนั้นความแตกตางของระดับเอสตรา-
ไดออลในปลา 2 ชุดการทดลอง จะเปนผลมาจากการใหฮอรโมนในรูปแบบที่แตกตางกันเปนหลัก 

ผลของฮอรโมนในรูปสารประกอบเชิงซอนไซโคลเด็กซตริน สงผลใหระดับเอสตราไดออลในพลาสมาของปลา
ชุดที่ฉีดฮอรโมนและปลาชุดควบคุมไมแตกตางกันทั้ง 7 ชวงเวลา แสดงใหเห็นวาการออกฤทธิ์แบบเนิ่นนานของฮอรโมน
มีระดับต่ํา สัณนิษฐานวาเกิดจาก (1) ปริมาณฮอรโมน LHRHa ที่ใชในอัตรา 50 ไมโครกรัม/นน.ปลา 1 กก. นั้นต่ําเกินไป 
เมื่อเทียบกับการทดลองในปลากะพงขาว (Almendras et al., 1988)  ปลา Herring (Clupea harengus) (Carolsfeld et al., 
1988) และปลา Greenback flounder (Rhombosolea tapirina) (Lim et al., 2004) ที่มีการทดลองใชระบบนําสงฮอรโมน 
LHRHa แบบฮอรโมนเม็ด (hormone pellet) และมีความเขมขนฮอรโมนอยูในชวง 100–1,006 ไมโครกรัม/นน.ปลา 1 กก. 
ในขณะที่การทดลองนี้ที่ใชความเขมขนฮอรโมนเพียง 50 ไมโครกรัม/นน.ปลา 1 กก. จึงทําใหฮอรโมนถูกปลอยออกจาก
ระบบในชวงเวลาแรกจนเกือบหมด สงผลใหฮอรโมนชวงระยะหลังๆ ถูกปลดปลอยออกมานอยมาก จนทําใหระดับ
ฮอรโมนในปลา 2 ชุดการทดลองไมแตกตางกัน (2) การประยุกตวิธีการมาใชในปลากดแกวอาจยังไมเหมาะสม จนทําให
ระบบนําสงมีประสิทธิภาพออกฤทธิ์เนิ่นนานต่ํา ซึ่งการปลดปลอยฮอรโมนออกจากสารประกอบเชิงซอนไซโคลเด็กซตริน
ในระดับสูงหรือตํ่านั้น ขึ้นอยูกับปฏิกริยาระหวางฮอรโมนและระบบนําสง (drug–vehicle interaction) ความสามารถใน
การละลาย และขนาดของฮอรโมนในระบบนําสง ซึ่งตองพัฒนาวิธีการและองคประกอบใหมีความเหมาะสมกับปลาตอไป 
และ (3) เกิดจากกลไก dopaminergic inhibition  ซึ่งพบในปลาหลายชนิด โดยกลไกนี้เกิดขึ้นเมื่อมีระดับฮอรโมน LHRHa 
สูงในกระแสโลหิต ทําใหสมองสรางสาร dopamine  ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการออกฤทธิ์ของฮอรโมน LHRHa (Levavi–Sivan et 
al., 2003) สงผลใหระดับเอสตราไดออลของปลาชุดที่ใชฮอรโมนในรูปแบบระบบนําสงลดลงจนไมมีความแตกตางจาก
ปลาชุดควบคุม (4) เนื่องจากฮอรโมน LHRHa เปนโปรตีน จึงมีโอกาสเสียสภาพ (denature) ไดในขั้นตอนการเตรียม
ฮอรโมนในระบบนําสง จนทําใหปริมาณฮอรโมนในระบบนําสงลดลง สงผลใหการปลดปลอยฮอรโมนมีอัตราไมเปนไป
ตามที่กําหนดไว  

อยางไรก็ตาม ผลของฮอรโมนในรูปสารประกอบเชิงซอนไซโคลเด็กซตรินมีผลตอการพัฒนาของไขปลากดแกว 
โดยปลาในชุดที่ฉีดฮอรโมนในรูประบบนําสงมีไขขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.3 มม. และ 1.4 มม. ซึ่งถือเปนไขที่กําลังพัฒนา 
(Handoyo et al., 2009) มากกวาปลาชุดควบคุม ในขณะที่มีไขระยะตนที่มีเสนผาศูนยกลาง ตํ่ากวา 0.9 มม. (Handoyo et 
al., 2009) ในปริมาณนอยกวาปลาชุดควบคุม การที่ปลาในชุดที่ฉีดฮอรโมนแบบระบบนําสงมีไขในระยะกําลังพัฒนา
มากกวาปลาชุดควบคุม อาจสะทอนใหเห็นวาฮอรโมน LHRHa อาจมีการออกฤทธิ์แบบเนิ่นนานที่ระดับหนึ่ง แตไม
สามารถตรวจสอบความแตกตางระหวางชุดการทดลองไดจากการศึกษาครั้งนี้ 
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สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

จากการทดลองใชสารประกอบเชิงซอนไซโคลเด็กซตรินเปนระบบนําสงฮอรโมน LHRHa เพื่อใหเกิดการ
ออกฤทธิ์แบบเนิ่นนานในปลากดแกว พบวาระดับฮอรโมนเอสตราไดออล ซึ่งเปนผลทางออมจากฮอรโมน LHRHa ใหผล
ไมชัดเจน แตการใหฮอรโมนในรูปแบบนําสงนี้มีผลใหไขปลากดแกวมีการเจริญมากกวาปลาในชุดควบคุม ดังนั้นจึงควรมี
การดําเนินการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นตางๆ เชน (1) เพิ่มจํานวนปลาทดลองในแตละกลุมเพื่อลดคาความคลาดเคลื่อนของ
การทดลอง (2) คนควาและพัฒนาวิธีการวัดระดับฮอรโมน LHRHa ในพลาสมาปลา เพื่อนําไปใชวัดระดับ LHRHa โดยตรง 
(3) ปรับปรุงการทําสารประกอบเชิงซอนและระบบนําสงฮอรโมน เชน การใชสารประกอบชนิดอื่นที่ทําใหฮอรโมน
ออกฤทธิ์เนิ่นนานมากขึ้น (4) เพิ่มปริมาณฮอรโมน LHRHa และ (5) ทําระบบนําสงสาร dopamine antagonist ควบคู
ไปกับระบบนําสงฮอรโมน LHRHa เพื่อลดผลกระทบจาก dopaminergic inhibition 
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การคัดพันธุปลานิลสายพนัธุ GIFT 

 
นวลมณี พงศธนา*  นนทปวิธ ออกแดง  มัลลิกา ทองสงา  และ  ประจักษ บัวเนียม 

ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําปทุมธานี กรมประมง 
 

บทคัดยอ 
 

การคัดพันธุปลานิลสายพันธุ GIFT โดยดูลักษณะตัวเอง (individual selection) จากการเจริญเติบโตเปนระยะเวลา 
2 ช่ัวอายุ ไดดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2551 ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําปทุมธานี 
โดยนําปลานิลสายพันธุ GIFT รุนที่ 9 จาก WorldFish Center ประเทศมาเลเซีย มาเปนประชากรรุนพอแม แบงประชากร
เปน 2 กลุม ไดแก กลุมคัดพันธุ และกลุมควบคุม ผลจากการคัดพันธุพบวาปลานิลสายพันธุ GIFT อายุ 180 วัน กลุมคัด
พันธุ รุนที่ 1 และ 2 มีความยาวและน้ําหนักมากกวาปลานิลสายพันธุ GIFT กลุมควบคุมในรุนเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) คาอัตราพันธุกรรมประจักษของความยาวและน้ําหนักปลาอายุ 180 วัน มีคาเทากับ 0.32 และ 0.35 ตามลําดับ 
คา genetic gain ของความยาวปลาอายุ 180 วัน รุนที่ 1 และ 2 อยูในชวง 4.33-4.87 เปอรเซ็นตตอช่ัวอายุคา genetic gain 
ของน้ําหนักปลาอายุ 180 วัน รุนที่ 1 และ 2 อยูในชวง 9.17-10.10 เปอรเซ็นตตอช่ัวอายุ 
 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะตางๆ ของปลานิลแปลงเพศสายพันธุ GIFT พันธุคัดกับปลานิลแปลง-
เพศสายพันธุจิตรลดา 3 ซึ่งคัดพันธุโดยนวลมณี (2550) โดยการทดลองเลี้ยงปลาทั้ง 2 กลุม อายุ 60 วัน รวมกันในกระชัง
ขนาด 25 ลูกบาศกเมตร จํานวน 3 กระชัง ความหนาแนน 125 ตัว/กลุม/กระชัง ระยะเวลา 120 วัน จากการวิเคราะหผลทาง
สถิติพบวาปลานิลแปลงเพศสายพันธุ GIFT พันธุคัดมีน้ําหนัก, ความยาว, ความกวาง, ความหนา, อัตราการรอด, อัตราการ-
เจริญเติบโตจําเพาะ, เปอรเซ็นตเนื้อแล และผลผลิตสูงกวาปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 (นวลมณี, 2550) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
คําสําคัญ : ปลานิลสายพันธุ GIFT  individual selection 
   
* ๓๙ หมู ๑ ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐ ๒๙๐๔ ๑๕๕๖-๗ e-mail : n.pongthana@hotmail.com 
 



   การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2552             

 148 

O33 
Selective Breeding in the GIFT Strain Tilapia 

 
Nuanmanee Pongthana*  Nonpawith Oakdang  Munlika Tongsagha  and  Prachak Buaneam 

Pathumthani Fisheries Test and Research Center, Department of Fisheries 
 

Abstract 
 

Two generations of individual selection for growth of the 9th generation GIFT strain tilapia introduced from 
World Fish Center, Malaysia, were carried out at Pathumthani Fisheries Test and Research Center during October 2005 
to September 2008. Two groups were produced from the selection program including the selected and the control 
groups. The 1st and 2nd generation selected groups of the GIFT strain tilapia at 180 days of ages performed significantly 
(p<0.05) better in total length and body weight than the 1st and 2nd generation control groups. The estimated realized 
heritabilities of total length and body weight at 180 days of ages were 0.31 and 0.56 respectively. The genetic gain for 
total length of fish at 180 days of ages was 4.17-4.73% per generation. The genetic gain for body weight of fish at 
180 days of ages was 10.09-10.76% per generation. 
 Comparison of growth and other traits between the sex reversed selected GIFT strain tilapia and the sex 
reversed Chitralada 3 strain tilapia which was selected by Pongthana (2007) was conducted by communal stocking of 60 
days old fingerlings in three 25 m3 floating cages, 125 fish per group per cage, for a period of 120 days. Results from the 
statistical analyses showed that the sex reversed selected GIFT strain tilapia performed significantly (p<0.05) better in 
body weight, total length, body depth, body width, survival rate, specific growth rate, percent fillet yield and production 
than the sex reversed Chitralada 3 strain tilapia (Pongthana, 2007). 

 
Key words : GIFT strain tilapia, individual selection 
   
* 39 Moo 1 T. Klongha, A. Klongluang, C. Pathumthani 12120 Tel. 0 2904 1556-7 e-mail : n.pongthana@hotmail.com 
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คํานํา 

 

ปลานิลเปนที่นิยมบริโภคและเลี้ยงกันแพรหลายกันทั่วโลกทั้งในทวีปเอเชียและอัฟริกา โดยเฉพาะในเขตรอน
และกึ่งเขตรอน โดยใชทดแทนปลาเนื้อขาวชนิดอื่นๆ ในปจจุบันการเพาะเลี้ยงปลานิลมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั่วโลก 
ปลานิลจัดเปนปลาน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและมีผลผลิตเปนอันดับหนึ่งของประเทศไทย ผลผลิตจากการ
เพาะเลี้ยงปลานิลในป พ.ศ. 2548 มีปริมาณ 203,737 ตัน คิดเปนมูลคา 5,883,668,000 บาท (กรมประมง, 2550) ไทยมีการ
สงออกผลิตภัณฑปลานิลในป พ.ศ. 2549 ประมาณ 11,005 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 620 ลานบาท (กรมศุลกากร, 2549) 
การเพาะเลี้ยงปลานิลในไทยยังมีโอกาสขยายตัวเพิ่มไดอีก เนื่องจากตลาดปลานิลทั่วโลกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

การคัดพันธุปลานิล หมายถึง กระบวนการที่ทําใหปลานิลตัวใดตัวหนึ่งมีโอกาสผสมพันธุและขยายพันธุมากกวา
ปลานิลตัวอื่น การคัดพันธุปลานิลเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการปรับปรุงพันธุปลานิล ผลจากการคัดพันธุปลานิล
กอใหเกิดประโยชนหลายประการ ไดแก 1) ไดปลานิลที่มีลักษณะดีพึงประสงคของผูเลี้ยง 2) กําจัดลักษณะผิดปกติที่
ถายทอดทางพันธุกรรม 3) การพัฒนาพันธุปลานิลโดยอาศัยการคัดพันธุสัตวน้ําภายใตสภาพแวดลอมและการจัดการที่
กําหนด จะชวยใหเราไดพันธุปลานิลที่สามารถปรับตัวและใหผลผลิตตามที่เราตองการ และ 4) ทําใหไดพันธุปลานิลที่มี
ลักษณะมาตรฐานคงที่ประจําพันธุ 

ในการคัดเลือกปลานิลไวทําพันธุ หรือคัดเลือกพอแมพันธุที่จะใหลูกที่ดีนั้น ตองพิจารณาจากขอมูลของลักษณะ
ที่เปนเปาหมายในการคัดเลือก โดยขอมูลของลักษณะเหลานี้ จะเปนขอมูลที่ไดรับโดยตรงจากตัวปลานิลเอง หรือขอมูล
จากบรรพบุรุษ ขอมูลจากลูก และขอมูลจากญาติพ่ีนองของปลานิลตัวนั้น 

การคัดพันธุปลานิลสามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน การคัดพันธุโดยดูลักษณะตัวเอง (Individual selection) 
การคัดพันธุโดยดูลักษณะครอบครัว (family selection) และการคัดพันธุโดยดูลักษณะภายในครอบครัว (within family 
selection) 

การคัดพันธุโดยดูลักษณะตัวเอง (Individual selection) เปนวิธีการคัดเลือกพอแมพันธุโดยพิจารณาลักษณะ
ปรากฏ (Phenotype) ของสัตวน้ําตัวนั้นๆ เพียงอยางเดียว ซึ่งการพิจารณาลักษณะปรากฏดังกลาวอาจจะพิจารณาเพียง
ลักษณะเดียวหรือหลายลักษณะก็ได ลักษณะปรากฏของสัตวน้ําที่นํามาพิจารณาในการคัดเลือกโดยวิธีนี้ ไดแก ขนาดลําตัว 
รูปราง ลักษณะ การเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร เปนตน 

การคัดพันธุโดยดูลักษณะตัวเอง จะทําโดยการเปรียบเทียบลักษณะปรากฏที่ตองการของสัตวน้ําที่ตองการ
คัดเลือกกับคาเฉลี่ยลักษณะนั้นของสัตวน้ําในประชากร ถาลักษณะที่ตองการของสัตวน้ําดังกลาวสูงกวาคาเฉลี่ยของ     
สัตวน้ําในประชากร ก็จะคัดเลือกสัตวน้ําตัวนั้นไวเปนพอแมพันธุตอไป แตในการเปรียบเทียบนี้ตองอยูใตสภาวะแวดลอม
ที่มีการควบคุม สัตวน้ําตองมีอายุเทากันหรือใกลเคียงกัน และทําในชวงเวลาเดียวกัน ที่สําคัญตองมีการบันทึกขอมูลที่
แมนยํา 

ขอดีของการคัดเลือกโดยดูลักษณะตัวเอง คือ เปนวิธีการคัดเลือกที่งาย เนื่องจากเปนการพิจารณาลักษณะของ
สัตวน้ําที่ตองการคัดเลือกโดยตรง ไมตองไปคนหาขอมูลจากแหลงอื่นมาประกอบ การพิจารณาลักษณะปรากฏของสัตวน้ํา
แตละตัวนี้ เปนวิธีที่นิยมใชกันมากที่สุด และเปนวิธีที่ใชพิจารณาเปนอันดับแรกกอนใชวิธีอื่นๆ ในกรณีที่ไมมีขอมูลอื่นมา
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกสัตวน้ํา การพิจารณาจากลักษณะปรากฏของสัตวน้ํา จะเปนวิธีเดียวที่จะใชเปนประโยชนได 

Hulata และคณะ (1986) ไดคัดพันธุปลานิลโดยการคัดเลือกหมู (mass selection) ของอัตราการเจริญเติบโต เปน
เวลา 2 ช่ัวอายุ พบวาไมเกิดผลตอบสนองตอการคัดพันธุ 

Teichart-Coddington และ Smitherman (1988) ไดประเมินคา heritability ของการเจริญเติบโตในปลานิลวัยออน 
พบวามีคาตํ่ามากและเปนลบ 
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Uraiwan (1988) ไดคัดพันธุปลานิลโดยดูลักษณะภายในครอบครัว (within family selection) ของอายุเมื่อเขาวัย

เจริญพันธุ พบวาในชั่วอายุที่ 1 ปลาคัดพันธุเจริญพันธุเร็วกวาเดิม 11-14 วัน แตในชั่วอายุที่ 2 ผลของการคัดพันธุไมชัดเจน 
Boliver และคณะ (1994) ไดคัดพันธุปลานิลโดยดูลักษณะภายในครอบครัว (within family selection) ของอัตรา

การเจริญเติบโต เปนเวลา 8 ช่ัวอายุ พบวาเกิดผลตอบสนองตอการคัดพันธุประมาณ 3% ตอช่ัวอายุ 
Horstegen-Schwark และ Langholz (1998) ไดคัดพันธุปลานิลโดยดูลักษณะครอบครัว (family selection) ของ

อายุเมื่อเขาวัยเจริญพันธุ เปนเวลา 2 ช่ัวอายุ พบวาปลาคัดพันธุเพศเมียมีวัยเจริญพันธุชากวาเดิมประมาณ 29% และปลาคัด
พันธุเพศผูมีคา GSI ตํ่ากวาเดิมประมาณ 39% 

ปลานิลที่ทําการศึกษาในงานวิจัยนี้ ไดแก ปลานิลสายพันธุ GIFT รุนที่ 9 และปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 ซึ่งคัด
พันธุโดยนวลมณี (2550) 

ปลานิลสายพันธุ GIFT รุนที่ 9 เปนปลานิลที่พัฒนาสายพันธุโดยหนวยงาน WorldFish Center ภายใตโครงการ 
Genetic Improvement of Farmed Tilapia Project จากการสนับสนุนงบประมาณของ Asian Development Bank (ADB) 
และ United Nations Development Program (UNDP) ระหวางป พ.ศ. 2535-2541 Eknath และ Acosta (1998) ไดคัดพันธุ
ปลานิลสายพันธุ GIFT โดยวิธี Combined selection ของอัตราการเจริญเติบโต เปนเวลา 8 ช่ัวอายุ พบวาปลานิลสายพันธุ 
GIFT มี genetic gain ประมาณ 12-17% ตอช่ัวอายุ ศูนยวิจัยพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานีไดนําพันธุปลานิลสายพันธุ GIFT 
รุนที่ 9 เขามาในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2545 เพื่อทําการทดสอบพันธุและกระจายพันธุ ปลานิลสายพันธุ GIFT รุนที่ 9 เปน
ปลานิลสายพันธุที่เจริญเติบโตเร็วกวาเดิมถึง 85% (ICLARM, 1998) 

ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 ซึ่งคัดพันธุโดยนวลมณี (2550) เปนปลานิลที่พัฒนาสายพันธุมาจากปลานิลสายพันธุ 
GIFT รุนที่ 5 ซึ่งคัดพันธุโดยวิธี Combined selection ของอัตราการเจริญเติบโต เปนเวลา 4 ช่ัวอายุ โดยในป พ.ศ. 2537 ได
มีการนําปลานิลสายพันธุ GIFT รุนที่ 5 เขามาในประเทศไทยเพื่อทําการทดสอบพันธุภายใตโครงการ Dissemination and 
Evaluation of Genetically Improved Tilapia Species in Asia (DEGITA) จากการสนับสนุนงบประมาณของ Asian 
Development Bank (ADB) ระหวางป พ.ศ. 2537-2540 ซึ่งผลจากการทดสอบพบวาปลานิลสายพันธุ GIFT รุนที่ 5 มีการ
เจริญเติบโต อัตราการรอด และผลผลิตสูงกวาปลานิลที่เลี้ยงในประเทศไทย ตอมาไดมีการดํารงรักษาพันธุปลานิลสาย
พันธุ GIFT รุนที่ 5 ใหเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงในประเทศไทย โดยเรียกช่ือวา “ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3” หลังจากนั้น
นวลมณี (2550) ไดคัดพันธุปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 โดยดูลักษณะตัวเองจากการเจริญเติบโตเปนระยะเวลา 3 ช่ัวอายุ มี
ผลทําใหปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 มีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุนที่ 2 และ 3 มี
น้ําหนักมากกวาและขนาดใหญกวาปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมควบคุม รุนที่ 2 และ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุนที่ 3 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวาปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุม
ควบคุม รุนที่ 3 ประมาณ 40% คา genetic gain ของน้ําหนักปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 อายุ 180 วัน ประมาณ 10.1 
เปอรเซ็นตตอช่ัวอายุ 

เพื่อใหปลานิลสายพันธุ GIFT รุนที่ 9 เจริญเติบโตเร็วและใหผลผลิตสูง จึงจําเปนตองดําเนินการคัดพันธุปลานิล
สายพันธุ GIFT รุนที่ 9 โดยดูลักษณะตัวเองจากน้ําหนักปลาอายุ 180 วัน เปนเวลา 2 ช่ัวอายุ และทดสอบการเลี้ยงปลานิล
สายพันธุ GIFT พันธุคัดเพื่อใหมีความเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงเชิงธุรกิจ 

 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อคัดพันธุปลานิลสายพันธุ GIFT  
2. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะตางๆ ของปลานิลแปลงเพศสายพันธุ GIFT พันธุคัด กับปลานิล

แปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 (นวลมณี, 2550) 
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อุปกรณและวิธีดําเนินการ 

 

1. การคัดพันธุปลานิลสายพันธุ GIFT 
ดําเนินการคัดพันธุปลานิลสายพันธุ GIFT รุนที่ 9 โดยดูลักษณะตัวเองจากน้ําหนักปลาอายุ 180 วัน จํานวน 2 ช่ัว

อายุ ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําปทุมธานี ระหวางเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2551 
ปลานิลกลุมคัดพันธุรุนที่ 1 (1st generation selected group) และปลานิลกลุมควบคุมรุนที่ 1 (1st generation control 

group) 
ผลิตปลานิลรุนที่ 1 จากพอแมพันธุปลานิลสายพันธุ GIFT รุนที่ 9 โดยการผสมพันธุในกระชังมุงไนลอนขนาด 1 

ตารางเมตร จํานวน 50 กระชัง กระชังละ 1 คู แขวนกระชังทั้งหมดในบอดินขนาด 1,600 ตารางเมตร จํานวน 1 บอ จากนั้น
รวบรวมลูกปลานิลจากทุกกระชัง อนุบาลลูกปลานิลจากทุกครอบครัวๆ ละ 200 ตัว ในกระชังมุงไนลอนขนาด 1       
ตารางเมตร ครอบครัวละ 1 กระชัง แขวนกระชังในบอดินขนาด 1,600 ตารางเมตร จํานวน 1 บอ ใหลูกปลากินอาหาร
ระดับโปรตีน 40% ปริมาณ 10% ของน้ําหนักตัว วันละ 4 ครั้ง นาน 60 วัน สุมลูกปลาจากแตละครอบครัว จํานวน 50 ตัว/
ครอบครัว ไปติดเครื่องหมาย AVID tag รวมทั้งสิ้น 2,500 ตัว นําปลาที่ติดเครื่องหมายไปเลี้ยงรวมกันในบอดินขนาด 1,600 
ตารางเมตร จํานวน 1 บอ ใหปลากินอาหารสําเร็จรูประดับโปรตีน 30% ปริมาณ 3% ของน้ําหนักตัว วันละ 2 ครั้ง ภายหลัง
เลี้ยงนาน 120 วัน นับจํานวนปลาที่รอดตายทั้งหมด แยกเพศ นับจํานวนปลาในแตละเพศ ช่ังน้ําหนักและวัดขนาดของปลา
ทุกตัว ประเมินคาการผสมพันธุ (Estimated Breeding Value, EBV) ของน้ําหนักปลาทุกตัว จากสูตร (Long และคณะ, 
1990)  

EBV =  h2 (A- Ᾱ) 
h2 = อัตราพันธุกรรมของน้ําหนัก 
A = คาน้ําหนักของปลาตัวที่กําลังหาคา EBV 
Ᾱ = คาน้ําหนักเฉลี่ยของปลาทุกตัว 
คัดปลาเพศเมียที่มีคา EBV ของน้ําหนักมากที่สุดจํานวน 50 ตัว และปลาเพศผูที่มีคา EBV ของน้ําหนักมากที่สุด

จํานวน 50 ตัว เพื่อใชเปนพอแมพันธุปลานิลกลุมคัดพันธุรุนที่ 1 (1st generation selected group)  
คัดปลาเพศเมียที่มีคา EBV ของน้ําหนักอยูในชวงคาเฉลี่ย จํานวน 30 ตัว และปลาเพศผูที่มีคา EBV ของน้ําหนัก

อยูในชวงคาเฉลี่ย จํานวน 30 ตัว เพื่อใชเปนพอแมพันธุปลานิลกลุมควบคุมรุนที่ 1 (1st generation control group) 
ปลานิลกลุมคัดพันธุรุนที่ 2 (2nd generation selected group) และปลานิลกลุมควบคุมรุนที่ 2 (2nd generation 

control group) 
ผลิตปลานิลกลุมคัดพันธุรุนที่ 2 โดยการผสมพันธุปลานิลกลุมคัดพันธุ รุนที่ 1 ในกระชังมุงไนลอนขนาด 1 

ตารางเมตร จํานวน 50 กระชัง กระชังละ 1 คู แขวนกระชังทั้งหมดในบอดินขนาด 1,600 ตารางเมตร จํานวน 1 บอ จากนั้น
รวบรวมลูกปลานิลจากทุกกระชัง อนุบาลลูกปลานิลจากทุกครอบครัวๆ ละ 200 ตัว ในกระชังมุงไนลอนขนาด 1       
ตารางเมตร ครอบครัวละ 1 กระชัง แขวนกระชังในบอดินขนาด 1,600 ตารางเมตร จํานวน 1 บอ ใหลูกปลากินอาหาร
ระดับโปรตีน 40% ปริมาณ 10% ของน้ําหนักตัว วันละ 4 ครั้ง นาน 60 วัน สุมลูกปลาจากแตละครอบครัว จํานวน 50 ตัว/
ครอบครัว ไปติดเครื่องหมาย AVID tag รวมทั้งสิ้น 2,500 ตัว นําปลาที่ติดเครื่องหมายไปเลี้ยงรวมกันในบอดินขนาด 1,600 
ตารางเมตร จํานวน 1 บอ ใหปลากินอาหารสําเร็จรูประดับโปรตีน 30% ปริมาณ 3% ของน้ําหนักตัว วันละ 2 ครั้ง ภายหลัง
เลี้ยงนาน 120 วัน นับจํานวนปลาที่รอดตายทั้งหมด แยกเพศ นับจํานวนปลาในแตละเพศ ช่ังน้ําหนักและวัดขนาดของปลา
ทุกตัว ประเมินคา EBV ของน้ําหนักปลาทุกตัว 

คัดปลาเพศเมียที่มีคา EBV ของน้ําหนักมากที่สุดจํานวน 50 ตัว และปลาเพศผูที่มีคา EBV ของน้ําหนักมากที่สุด
จํานวน 50 ตัว เพื่อใชเปนพอแมพันธุปลานิลกลุมคัดพันธุ รุนที่ 3 (3rd generation selected group)  



   การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2552             

 152 

O33 
ผลิตปลานิลกลุมควบคุมรุนที่ 2 โดยการผสมพันธุปลานิลกลุมควบคุมรุนที่ 1 ในกระชังมุงไนลอนขนาด 1 ตาราง

เมตร จํานวน 30 กระชัง กระชังละ 1 คู แขวนกระชังทั้งหมดในบอดินขนาด 1,600 ตารางเมตร จํานวน 1 บอ จากนั้น
รวบรวมลูกปลานิลจากทุกกระชัง อนุบาลลูกปลานิลจากทุกครอบครัวๆ ละ 200 ตัว ในกระชังมุงไนลอนขนาด 1       
ตารางเมตร ครอบครัวละ 1 กระชัง แขวนกระชังในบอดินขนาด 1,600 ตารางเมตร จํานวน 1 บอ ใหลูกปลากินอาหาร
ระดับโปรตีน 40% ปริมาณ 10% ของน้ําหนักตัว วันละ 4 ครั้ง นาน 60 วัน สุมลูกปลาจากแตละครอบครัว จํานวน 50 ตัว/
ครอบครัว ไปติดเครื่องหมาย AVID tag รวมทั้งสิ้น 1,500 ตัว นําปลาที่ติดเครื่องหมายไปเลี้ยงรวมกับปลานิลกลุมคัดพันธุ
ในบอดินขนาด 1,600 ตารางเมตร จํานวน 1 บอ ใหปลากินอาหารสําเร็จรูประดับโปรตีน 30% ปริมาณ 3% ของน้ําหนักตัว 
วันละ 2 ครั้ง ภายหลังเลี้ยงนาน 120 วัน นับจํานวนปลาที่รอดตายทั้งหมด แยกเพศ นับจํานวนปลาในแตละเพศ ช่ังน้ําหนัก
และวัดขนาดของปลาทุกตัว ประเมินคา EBV ของน้ําหนักปลาทุกตัว 

คัดปลาเพศเมียที่มีคา EBV ของน้ําหนักอยูในชวงคาเฉลี่ย จํานวน 30 ตัว และปลาเพศผูที่มีคา EBV ของน้ําหนัก
อยูในชวงคาเฉลี่ย จํานวน 30 ตัว เพื่อใชเปนพอแมพันธุปลานิลกลุมควบคุมรุนที่ 3 (3rd generation control group) 

ประเมินคาทางพันธุกรรมของการคัดพันธุปลานิลสายพันธุ GIFT รุนที่ 9 จํานวน 2 ช่ัวอายุ จากสูตร 

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

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

พันธุแลวกับประชากรปลาทั้งหมดในรุนพอแม 
R = คาการตอบสนองตอการคัดพันธุ (Response to selection)  
 = คาความแตกตางของคาเฉลี่ยของความยาวหรือน้ําหนักของประชากรรุนที่เกิดจากพอแมที่คัดพันธุแลว

กับประชากรในรุนพอแมกอนการคัดพันธุ  
 h2 = คาอัตราพันธุกรรมประจักษ (Realized heritability) 

 σp = คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรปลาเมื่ออายุ 180 วัน กอนการคัดพันธุ 
 คา Genetic Gain = ผลตอบสนองทางพันธุกรรมจากการคัดเลือกพันธุของแตละชนิด 
   = h2S 
2. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะตางๆ ของปลานิลแปลงเพศสายพันธุ GIFT พันธุคัดกับปลานิลแปลงเพศสาย
พันธุจิตรลดา 3 (นวลมณี, 2550) 

ผลิตลูกปลานิลระยะถุงไขยุบจากพอแมพันธุปลานิลสายพันธุ GIFT กลุมคัดพันธุ รุนที่ 3 จํานวน 1,000 ตัว แปลง
เพศลูกปลานิลใหเปนเพศผูในกระชังมุงไนลอน ขนาด 1 ตารางเมตร จํานวน 1 กระชัง โดยใหลูกปลานิลระยะถุงไขยุบกิน
อาหารผสมฮอรโมน 17α-methyltestosterone (MT) ความเขมขน 60 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ระยะเวลา 21 วัน 
จากนั้นอนุบาลตออีก 39 วัน ซึ่งจะไดลูกปลานิลแปลงเพศสายพันธุ GIFT พันธุคัด อายุ 60 วัน 

ผลิตลูกปลานิลระยะถุงไขยุบจากพอแมพันธุปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 ซึ่งคัดพันธุโดยนวลมณี (2550) จํานวน 
1,000 ตัว แปลงเพศลูกปลานิลใหเปนเพศผูในกระชังมุงไนลอน ขนาด 1 ตารางเมตร จํานวน 1 กระชัง โดยใหลูกปลานิล
ระยะถุงไขยุบกินอาหารผสมฮอรโมน 17α-methyltestosterone (MT) ความเขมขน 60 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม 
ระยะเวลา 21 วัน จากนั้นอนุบาลตออีก 39 วัน ซึ่งจะไดลูกปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 (นวลมณี, 2550) อายุ 60 
วัน 
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นําปลานิลแปลงเพศทั้ง 2 กลุม อายุ 60 วัน จํานวน 375 ตัว/กลุม มาทําเครื่องหมายโดยการตัดครีบหูซายและครีบ

หูขวา ทดลองเลี้ยงปลาทั้ง 2 กลุม รวมกันในกระชังขนาด 25 ลูกบาศกเมตร จํานวน 125 ตัว/กลุม/กระชัง รวม 3 กระชัง 
ระยะเวลา 120 วัน ใหปลากินอาหารสําเร็จรูประดับโปรตีน 30% วันละ 3 ครั้ง ภายหลังการเลี้ยงนาน 120 วัน บันทึก
จํานวนปลาที่รอดตายในแตละกลุม วิเคราะหอัตราการรอดของปลาทดลองที่อายุ 180 วัน วัดขนาดและชั่งน้ําหนักปลาที่
รอดตายทั้งหมด ประเมินอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะจากการวัดการเพิ่มของน้ําหนักของปลาทดลองที่อายุ 180 วัน จาก
สูตร (Brett, 1979) 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) = ln (น้ําหนักสุดทาย) – ln (น้ําหนักเริ่มตน) x 100 
ระยะเวลา (วัน) 

นําปลาแตละตัวมาแลเฉพาะเนื้อ ช่ังน้ําหนักเนื้อเพื่อประเมินเปอรเซ็นตเนื้อแล จากสูตร 
เปอรเซ็นตเนื้อแล   = น้ําหนักเนื้อ  x 100 

น้ําหนักตัวปลา 
วิเคราะหความแตกตางทางสถิติของลักษณะตางๆ ของปลานิลทั้ง 2 กลุม โดยวิธีสถิติ model แบบ Analysis of 

Variance ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Sokal และ Rohlf, 1981) 
 

ผลการศึกษา 
 

1. การคัดพันธุปลานิลสายพันธุ GIFT 

ปลานิลสายพันธุ GIFT กลุมคัดพันธุ รุนที่ 1 อายุ 180 วัน มีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ย 515.3±88.2 กรัม และ 

29.3±1.7 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยเพศผูมีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ย 527.7±77.9 กรัม และ 32.1±1.2 เซนติเมตร 

ตามลําดับ และเพศเมียมีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ย 410.4±93.5 กรัม และ 27.1±2.3 เซนติเมตร ตามลําดับ ปลานิลสาย

พันธุ GIFT กลุมควบคุม รุนที่ 1 อายุ 180 วัน มีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ย 331.0±22.5 กรัม และ 27.5±1.6 เซนติเมตร  

ตามลําดับ โดยเพศผูมีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ย 386.0±33.6 กรัม และ 30.8±1.1 เซนติเมตร ตามลําดับ และเพศเมียมี

น้ําหนักและความยาวเฉลี่ย 275.0±28.5 กรัม และ 24.1±1.4 เซนติเมตร ตามลําดับ ปลานิลสายพันธุ GIFT กลุมคัดพันธุ 
รุนที่ 1 มีน้ําหนักและความยาวมากกวาปลานิลสายพันธุ GIFT กลุมควบคุมรุนเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
(ตารางที่ 1) 

ปลานิลสายพันธุ GIFT กลุมคัดพันธุ รุนที่ 2 อายุ 180 วัน มีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ย 548.6±85.7 กรัม และ  

30.7±1.7 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยเพศผูมีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ย 567.7±86.6 กรัม และ 34.2±1.5 เซนติเมตร  

ตามลําดับ และเพศเมียมีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ย 499.6±62.7 กรัม และ 28.8±1.3 เซนติเมตร ตามลําดับ ปลานิลสาย-

พันธุ GIFT กลุมควบคุม รุนที่ 2 อายุ 180 วัน มีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ย 364.2±28.2 กรัม และ 28.8±1.7 เซนติเมตร  

ตามลําดับ โดยเพศผูมีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ย 425.0±28.3 กรัม และ 32.3±1.8 เซนติเมตร ตามลําดับ และเพศเมียมี

น้ําหนักและความยาวเฉลี่ย 302.5±22.5 กรัม และ 25.2±1.6 เซนติเมตร ตามลําดับ ปลานิลสายพันธุ GIFT กลุมคัดพันธุ 
รุนที่ 2 มีน้ําหนักและความยาวมากกวาปลานิลสายพันธุ GIFT กลุมควบคุมรุนเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
(ตารางที่ 1) 

การคัดพันธุปลานิลสายพันธุ GIFT โดยดูลักษณะตัวเองจากน้ําหนักปลาอายุ 180 วัน จํานวน 2 ช่ัวอายุ มีผลทําให
ปลานิลสายพันธุ GIFT เจริญเติบโตเร็วขึ้น ตารางที่ 2 แสดงการประเมินคาทางพันธุกรรมของน้ําหนักและความยาวของ
ปลานิลที่อายุ 180 วัน ความแตกตางของการคัดเลือกของน้ําหนักปลาเพศผู เพศเมีย และรวมเพศ มีคาเทากับ 400.68, 
582.14 และ 525.35 ตามลําดับ ความแตกตางของการคัดเลือกของความยาวปลาเพศผู เพศเมีย และรวมเพศ มีคาเทากับ 
5.71, 11.47 และ 5.96 ตามลําดับ การตอบสนองของการคัดเลือกของน้ําหนักปลาเพศผู เพศเมีย และรวมเพศ มีคาเทากับ 
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142.67, 197.11 และ 184.41 ตามลําดับ การตอบสนองของการคัดเลือกของความยาวปลาเพศผู เพศเมีย และรวมเพศ มีคา
เทากับ 1.90, 3.59 และ 1.92 ตามลําดับ อัตราพันธุกรรมประจักษของน้ําหนักปลานิลเพศผู เพศเมีย และรวมเพศ อายุ 180 
วัน มีคาเทากับ 0.36, 0.34 และ 0.35 ตามลําดับ อัตราพันธุกรรมประจักษของความยาวปลานิลเพศผู เพศเมีย และรวมเพศ 
อายุ 180 วัน มีคาเทากับ 0.33, 0.31 และ 0.32 ตามลําดับ คา genetic gain ของน้ําหนักปลาเพศผู เพศเมีย และรวมเพศ อายุ 
180 วัน รุนที่ 1 มีคาเทากับ 9.85, 9.17 และ 9.49 เปอรเซ็นต ตามลําดับ คา genetic gain ของน้ําหนักปลาเพศผู เพศเมีย และ
รวมเพศ อายุ 180 วัน รุนที่ 2 มีคาเทากับ 10.10, 10.00 และ 10.03 เปอรเซ็นต ตามลําดับ คา genetic gain ของความยาวปลา
เพศผู เพศเมีย และรวมเพศ อายุ 180 วัน รุนที่ 1 มีคาเทากับ 4.41, 4.33 และ 4.36 เปอรเซ็นต ตามลําดับ คา genetic gain ของ
ความยาวปลาเพศผู เพศเมีย และรวมเพศ อายุ 180 วัน รุนที่ 2 มีคาเทากับ 4.87, 4.56 และ 4.73 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  
2. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะตางๆ ของปลานิลแปลงเพศสายพันธุ GIFT พันธุคัดกับปลานิลแปลงเพศสาย
พันธุจิตรลดา 3 (นวลมณี, 2550) 

ปลานิลแปลงเพศสายพันธุ GIFT พันธุคัดและปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 (นวลมณี, 2550) อายุ 60 วัน 

มีน้ําหนักเฉลี่ย 0.8±0.1 และ 0.7±0.1 กรัม ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) มีความยาวของลําตัวเฉลี่ย 3.9±0.1 และ 

3.8±0.1 เซนติเมตร ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) มีความลึกของลําตัวเฉลี่ย 8.3±0.2 และ 8.1±0.1 มิลลิเมตร ซึ่งไม

แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และมีความหนาของลําตัวเฉลี่ย 3.4±0.1 และ 3.3±0.1 มิลลิเมตร ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางที่ 3) 

ภายหลังการเลี้ยงปลานิลทั้ง 2 กลุม รวมกันในกระชัง ระยะเวลา 120 วัน ปลานิลแปลงเพศสายพันธุ GIFT พันธุ

คัดและปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 (นวลมณี, 2550) อายุ 180 วัน มีน้ําหนักเฉลี่ย 725.4±68.3 และ 568.1±11.4 

กรัม ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3) มีความยาวของลําตัวเฉล่ีย 32.9±2.1 และ 29.6±1.2 

เซนติเมตร ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) มีความลึกของลําตัวเฉลี่ย 116.0±5.3 และ 95.8±3.6 

มิลลิเมตร ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีความหนาของลําตัวเฉลี่ย 49.2±3.3 และ 42.6±2.7 
มิลลิเมตร ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยปลานิลแปลงเพศสายพันธุ GIFT พันธุคัดมีน้ําหนัก ความ
ยาวของลําตัว ความลึกของลําตัว และความหนาของลําตัวมากกวาปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 (นวลมณี, 2550) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3)  

ปลานิลแปลงเพศสายพันธุ GIFT พันธุคัดและปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 (นวลมณี, 2550) อายุ 180 วัน 

มีอัตราการรอดเฉลี่ย 74.7±7.7 และ 53.1±7.0 เปอรเซ็นต ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) มีอัตราการ

เจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 6.6±0.8 และ 4.9±0.3 เปอรเซ็นตตอวัน ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) มี

เปอรเซ็นตเนื้อแลเฉลี่ย 43.0±1.7 และ 39.9±1.5 เปอรเซ็นต ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และใหผล

ผลิตเฉลี่ย 4.9±0.3 และ 3.6±0.2 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยปลานิล
แปลงเพศสายพันธุ GIFT พันธุคัดมีอัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ เปอรเซ็นตเนื้อแล และผลผลิตสูงกวาปลา
นิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 (นวลมณี, 2550) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 1  น้ําหนักและความยาวของปลานิลสายพันธุ GIFT กลุมคัดพันธุและกลุมควบคุมรุนที่ 1 และ 2 อายุ 180 วัน  
Table 1  Body weight and total length of the 180 days old 1st and 2nd generation selected and control groups of the GIFT 

strain tilapia  
กลุม รุน  น้ําหนัก 

(กรัม) 
  ความยาว 

(เซนติเมตร) 
 

  เพศผู เพศเมีย รวมเพศ เพศผู เพศเมีย รวมเพศ 
กลุมคัดพันธุ 1 527.7±77.9* 410.4±93.5* 515.3±88.2* 32.1±1.2* 27.1±2.3* 29.3±1.7* 
กลุมควบคุม 1 386.0±33.6 275.0±28.5 331.0±22.5 30.8±1.1 24.1±1.4 27.5±1.6 
กลุมคัดพันธุ 2 567.7±86.6* 499.6±62.7* 548.6±85.7* 34.2±1.5* 28.8±1.3* 30.7±1.7* 
กลุมควบคุม 2 425.0±28.3 302.5±22.5 364.2±28.2 32.3±1.8 25.2±1.6 28.8±1.7 

*  แสดงความแตกตางของ 2 กลุม ในรุนเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
ตารางที่ 2  คาทางพันธุกรรมของน้ําหนักและความยาวในการคัดพันธุปลานิลสายพันธุ GIFT โดยดูลักษณะตัวเอง 
Table 2  Genetic parameters for body weight and total length in individual selection of the GIFT strain tilapia 

คาทางพันธุกรรม  น้ําหนัก   ความยาว  
 เพศผู เพศเมีย รวมเพศ เพศผู เพศเมีย รวมเพศ 

คาความแตกตางของการคัดเลือก 
(Selection differential) (S) 

400.68 582.14 525.35 5.71 11.47 5.96 

คาการตอบสนองของการคัดเลือก 
(Response to selection) (R) 

142.67 197.11 184.41 1.90 3.59 1.92 

คาอัตราพันธุกรรมประจักษ 
(Realized heritability) (h2) 

0.36 0.34 0.35 0.33 0.31 0.32 

คา Genetic gain ( G) (%) รุนที่ 1 9.85 9.17 9.49 4.41 4.33 4.36 
คา Genetic gain ( G) (%) รุนที่ 2 10.10 10.00 10.03 4.87 4.56 4.73 
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ตารางที่ 3 น้ําหนัก ความยาว ความลึก และความหนาของปลานิลแปลงเพศสายพันธุ GIFT พันธุคัดและปลานิลแปลง

เพศสายพันธุจิตรลดา 3 (นวลมณี, 2550) 
Table 3 Body weight, total length, body depth, and body width of the sex reversed selected GIFT strain tilapia and 

the sex reversed Chitralada 3 strain tilapia (Pongthana, 2007) 
ลักษณะ อายุ (วัน) ปลานิลแปลงเพศ 

สายพันธุ GIFT พันธุคัด 
ปลานิลแปลงเพศ 

สายพันธุจิตรลดา 3 (นวลมณี, 2550) 
น้ําหนัก (กรัม) 60 0.8±0.1  0.7±0.1  
น้ําหนัก (กรัม) 180 725.4±68.3*  568.1±11.4  
ความยาว (เซนติเมตร) 60 3.9±0.1  3.8±0.1  
ความยาว (เซนติเมตร) 180 32.9±2.1* 29.6±1.2  
ความลึก (มิลลิเมตร) 60 8.3±0.2  8.1±0.1 
ความลึก (มิลลิเมตร) 180 116.0±5.3* 95.8±3.6  
ความหนา (มิลลิเมตร) 60 3.4±0.1  3.3±0.1  
ความหนา (มิลลิเมตร) 180 49.2±3.3* 42.6±2.7  

*  แสดงความแตกตางของ 2 กลุม ในแถวเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (p<0.05) 
 

ตารางที่ 4  อัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ เปอรเซ็นตเนื้อแล และผลผลิตของปลานิลแปลงเพศสายพันธุ GIFT 
พันธุคัดและปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 (นวลมณี, 2550) อายุ 180 วัน 

Table 4  Survival rate, specific growth rate, percent fillet yield, and production of the 180 days old sex reversed selected 
GIFT strain tilapia and sex reversed Chitralada 3 strain tilapia (Pongthana, 2007) 

ลักษณะ ปลานิลแปลงเพศ 
สายพันธุ GIFT พันธุคัด 

ปลานิลแปลงเพศ 
สายพันธุจิตรลดา 3 (นวลมณี, 2550) 

อัตราการรอด (%) 74.7±7.7*  53.1±7.0  
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) 6.6±0.8*  4.9±0.3  
เปอรเซ็นตเนื้อแล (%) 43.0±1.7* 39.9±1.5   
ผลผลิต (กิโลกรัม/ลบ.ม) 4.9±0.3* 3.6±0.2  

*  แสดงความแตกตางของ 2 กลุม ในแถวเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (p<0.05) 
 

วิจารณผล 
 

การคัดพันธุปลานิลสายพันธุ GIFT รุนที่ 9 โดยดูลักษณะตัวเองจากน้ําหนักปลาอายุ 180 วัน จํานวน 2 ช่ัวอายุ มี
ผลทําใหไดคา genetic gain ของน้ําหนักอยูในชวง 9.17-10.10% ตอช่ัวอายุ ซึ่งไดผลการตอบสนองตอการคัดพันธุใกลเคียง
กับการคัดพันธุปลาหลายชนิด เชน ปลา coho salmon (Onchorhynchus kisutch) (Hershberger และคณะ, 1990) ซึ่งไดคา 
genetic gain ของน้ําหนักประมาณ 10.1% ตอช่ัวอายุ ปลา rainbow trout (Onchorhynchus mykiss หรือ Salmo gairdneri) 
(Gjerde, 1986) ซึ่งไดคา genetic gain ของน้ําหนักประมาณ 13% ตอช่ัวอายุ ปลา Atlantic salmon (Salmo salar) (Gjedrem, 
2000) ซึ่งไดคา genetic gain ของน้ําหนักประมาณ 10.6-14.2% ตอช่ัวอายุ ปลา channel catfish (Ictalurus punctatus) 
(Bondari, 1983; Dunham, 1987) ซึ่งไดคา genetic gain ของน้ําหนักประมาณ 12.2-20.0% ตอช่ัวอายุ ปลานิล (Oreochromis 
niloticus) (Gjedrem, 2000) ซึ่งไดคา genetic gain ของน้ําหนักประมาณ 15% ตอช่ัวอายุ ปลาตะเพียนขาว (Puntius 
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gonionotus) (Pongthana และคณะ, 2006) ซึ่งไดคา genetic gain ของน้ําหนักประมาณ 34% ตอช่ัวอายุ ปลานิลจิตรลดา 3 
(นวลมณี, 2550) ซึ่งไดคา genetic gain ของน้ําหนักประมาณ 10.1% ตอช่ัวอายุ 

อัตราพันธุกรรมประจักษของน้ําหนักปลานิล อายุ 180 วัน มีคาระหวาง 0.34-0.36 ซึ่งมีคาสูง (Tave, 1986) อัตรา
พันธุกรรมประจักษของความยาวปลานิล อายุ 180 วัน มีคาระหวาง 0.31-0.33 ซึ่งมีคาสูง (Tave, 1986) อันเปนสิ่งยืนยันได
วาการคัดพันธุปลานิลสายพันธุ GIFT โดยดูลักษณะตัวเองจากน้ําหนักปลาอายุ 180 วัน เปนวิธีการที่เหมาะสมในการ
ปรับปรุงการเจริญเติบโตของปลานิลสายพันธุ GIFT ใหดีขึ้นได 

การตอบสนองตอการคัดพันธุของปลานิลสายพันธุ GIFT รุนที่ 9 โดยดูลักษณะตัวเองจากน้ําหนักปลาอายุ 180 
วัน จํานวน 2 ช่ัวอายุ เปนผลทําใหการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศสายพันธุ GIFT พันธุคัดในกระชัง ระยะเวลา 120 วัน มี
น้ําหนัก ความยาวของลําตัว ความลึกของลําตัว ความหนาของลําตัว อัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ เปอรเซ็นต
เนื้อแล และผลผลิตสูงกวาการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 (นวลมณี, 2550) ประมาณ 27.7, 11.1, 21.1, 15.5, 
40.7, 34.7, 7.8 และ 36.1% ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากปลานิลสายพันธุ GIFT พันธุคัด คัดพันธุมาจากปลานิลสายพันธุ GIFT 
รุนที่ 9 ซึ่งคัดพันธุโดยวิธี Combined selection จํานวน 8 ช่ัวอายุและคัดพันธุโดยดูลักษณะตัวเอง (individual selection) 
จํานวน 2 ช่ัวอายุ สวนปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 คัดพันธุมาจากปลานิลสายพันธุ GIFT รุนที่ 5 ซึ่งคัดพันธุโดยวิธี 
Combined selection จํานวน 4 ช่ัวอายุและคัดพันธุโดยดูลักษณะตัวเอง (individual selection) จํานวน 3 ช่ัวอายุ (นวลมณี, 
2550) 
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O34 
เปรียบเทียบลักษณะสําคัญเชิงเพาะเลี้ยงระหวางปลานิลสีแดงเพศผู ๔ แหลงเพาะเลี้ยง 

 
นพพร สิทธิเกษมกิจ*  กฤษณุพันธ โกเมนไปรรินทร  และ เมตตา ทิพยบรรพต 

ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร 
 

บทคัดยอ 
 

การทดลองเปรียบเทียบผลการเจริญเติบโต ผลผลิต และอัตรารอดของปลานิลสีแดงเพศผูจาก แหลงเพาะเลี้ยง 4 
แหลง คือ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร (ศวท. ชุมพร) ฟารมของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานี (ภิญโญ-
ฟารม) สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดกําแพงเพชร (สปจ. กําแพงเพชร) และศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง (ศพจ. ตรัง) 
ไดถูกดําเนินการโดยนํามาเลี้ยงในกระชังขนาด 1 ลูกบาศกเมตร ผูกติดกับแพลอยอยูในอางเก็บน้ําของ ศวท.ชุมพร ปลอย
ลูกปลานิลสีแดงเพศผูลวนจาก ศวท.ชุมพร ภิญโญฟารม สปจ.กําแพงเพชร และ ศพจ.ตรัง ซึ่งมีน้ําหนักเฉลี่ย (47.88±4.37  
47.86±3.47  47.45±2.93 และ 44.34±3.12 กรัม ตามลําดับ) และความยาวเฉลี่ย (13.45±0.40  13.01±0.19  13.18±0.27 และ 
13.02±0.23 เซนติเมตร ตามลําดับ) ที่ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ลงเล้ียงในอัตรา 50 ตัว/กระชัง ใหกินอาหารเม็ด
สําเร็จรูปโปรตีน 30 เปอรเซ็นต ในปริมาณที่ปลากินจนอิ่ม เปนระยะเวลานาน 120 วัน (กุมภาพันธ ถึง มิถุนายน 2550) 
หลังสิ้นสุดการทดลองพบวา ปลานิลสีแดงจาก ศวท.ชุมพร มีความยาวเฉลี่ยสูงสุด คือ 29.60±0.28 เซนติเมตร (P<0.01) 
สวนปลาจากแหลงอื่นมีความยาวเฉลี่ย 28.19±0.61  28.51±0.54 และ 28.48±0.15 เซนติเมตร ตามลําดับ สวนน้ําหนักเฉลี่ย 
(540.80±15.74  512.22±25.60  497.73±35.68 และ 510.32±18.10 กรัม ตามลําดับ) น้ําหนักเพิ่มตอวัน (3.94±0.14  
3.71±0.20  3.60±0.27 และ 3.73±0.15 กรัม/วัน ตามลําดับ) อัตรารอด (98.00±2.00  88.00±3.46  95.33±5.03 และ 
94.67±4.16 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) และผลผลิตรวม (26.49±0.35  22.56±1.82  23.68±1.21 และ 24.18±1.89 กิโลกรัม/
ลูกบาศกเมตร ตามลําดับ) ไมมีความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) อยางไรก็ตามปลานิลสีแดงจาก ศวท.ชุมพร ใหผลกําไร
สุทธิจากการเลี้ยงสูงสุด (102.21 บาท/กระชัง) และยังแสดงออกซึ่งคาเฉลี่ยขอมูลดิบของลักษณะสําคัญเชิงเพาะเลี้ยงตางๆ 
สูงกวาปลาจากแหลงอื่น ดังนั้นจึงจัดวามีความเหมาะสมที่สุดตอการเพาะเลี้ยงในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกลเคียง 
 
คําสําคัญ : ปลานิลสีแดงเพศผู  ลักษณะสําคัญเชิงเพาะเลี้ยง 
   
* หมู ๘ ต.ทุงคา อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๑๐๐ โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๓๓๕๘ e-mail : Nopponsitti@hotmail.com. 
พิมพเผยแพร : เอกสารวิชาการ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง. ๒๑ หนา. 
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O34 
Aquacultural Traits Comparison among Four Cultured Stocks of Male Red Tilapia 

 
Noppon Sittikasemkit*  Kridsanupan Komanpririn  and  Metta Tipbulpot 

Chumphon Fisheries Test and Research Center 
 

Abstract 
 

Aquacultural Traits comparison of male Thai red tilapia, which were collected from 4 cultured stocks; 
Chumphon Fisheries Test and Research Center (CFTRC), a private farm in Suratthani named ‘Pinyo Farm’ (PYF), 
Kamphangphet Inland Fisheries Station (KIFS) and Trang Inland Fisheries Research and Development Center 
(TIFRDC); were conducted during February to June 2007. The collected fish with initial weight respectively of 
47.88±4.37, 47.86±3.47, 47.45±2.93 and 44.34±3.12 g, and initial length respectively of 13.45±0.40, 13.01±0.19, 
13.18±0.27 and 13.02±0.23 cm (P>0.05), were reared in 1 m3 net cages which were floated in the reservoir of CFTRC, 
Chumphon, with a stocking density of 50 fish/cage. The fish had been fed satiably with 30 % protein pellets for 120 
days.  At the end of the experiment, the highest length (29.60±0.28 cm) was found in the CFTRC stock (P<0.01). There 
were not significantly differences (P>0.05) in average body weight (540.80±15.74, 512.22±25.60, 497.73±35.68 and 
510.32±18.10 g respectively), daily weight gain (3.94±0.14, 3.71±0.20, 3.60±0.27 and 3.73±0.15 g/day respectively), 
survival rates (98.00±2.00, 88.00±3.46, 95.33±5.03 and 94.67±4.16 % respectively), and yield (26.49±0.35, 22.56±1.82, 
23.68±1.21, 24.18±1.89 kg/m3 respectively). The highest net profit of culture was (102.21 baht/cage) found in the 
CFTRC stock which also performed higher raw data averages of other aquacaltural traits than the other stocks did. So, 
the CFTRC should be the most appropriate stock for aquacalture in Chumphon province and areas near by. 

 
Key words : male red tilapia,  aquacultural traits  
   
* Moo 8 T.Thungkha, A.Muang, Chumphon 86100 Tel. 0 77505318 e-mail : Nopponsitti@hotmail.com 
Published : Technical paper No. 3/2008 Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute Department of 

Fisheries. 21 pp. 
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O35 
ความหลากหลายทางพนัธุกรรมและความแตกตางระหวางประชากรในปูมาจากแหลงธรรมชาตขิองไทย 

โดยใชเทคนคิไมโครแซททัลไลทและการเปรียบเทียบลักษณะการเจริญเติบโต 
 

พนม กระจางพจน สอดศุข*  ศรีรัตน สอดศุข  ธนัญช สังกรธนกิจ  พลชาติ ผิวเณร และ ภูวนัย ชัยศรี 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 

 

บทคัดยอ 

 

 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและความแตกตางระหวางประชากรในปูมาจากแหลงธรรมชาติของ

ไทย ไดถูกดําเนินการโดยใชเทคนิคไมโครแซททัลไลท และการเปรียบเทียบลักษณะการเจริญเติบโต  โดยมีเปาหมาย

เพื่อใหไดผลวิจัยที่มีความสมบูรณดวยขอมูลที่ระบุคุณภาพและศักยภาพของสายพันธุ และขอมูลเพื่อการคัดเลือกสายพันธุ

ที่ถูกตองและเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุปูมาในแตละพื้นที่ 

 ผลการศึกษาจากการใชเทคนิคไมโครแซททัลไลท ไดแก    )1   ( ขอมูลความหลากหลายหรือความแปรปรวนทาง

พันธุกรรมในรูปของคาความผันแปรทางพันธุกรรมตางๆ ซึ่งมีประโยชนตอการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุปูมา เพราะ

สามารถใชระบุคุณภาพ /ศักยภาพทางพันธุกรรมของประชากรปูมาที่จะนําไปใชเปนพอแมพันธุ (2) ความแตกตางระหวาง

ประชากร ซึ่งระบุวา ประชากรปูมาของไทยที่อยูตางฝงทะเลกันมีความแตกตางทางพันธุกรรมแยกจากกันเปน 2   กลุมใหญ 

คือ กลุมฝงอาวไทย และกลุมฝงอันดามัน โดยประชากรที่อยูในกลุมฝงเดียวกันมีพันธุกรรมที่ใกลชิดกันหรือไมแตกตางกัน 

แตจะมีพันธุกรรมแตกตางจากประชากรนอกกลุมที่อยูหางออกไปสวนผลการศึกษาจากการเปรียบเทียบลักษณะการ

เจริญเติบโต  (ซึ่งดําเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี) ระบุวา ประชากรปูมาจากอาวไทย 3  แหลง (ตราด เพชรบุรี และ

นครศรีธรรมราช)  ซึ่งมีพันธุกรรมไมแตกตางกัน  มีการเจริญเติบโตโดยคา G และ SGR (อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ) ไม

แตกตางกัน  (p>0.05) แตทั้ง 3  แหลงมีคา G และ SGR สูงกวาประชากรจากกระบี่ซึ่งอยูในฝงอันดามันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05)  ผลที่ไดนี้ นอกจากจะสนับสนุนและยืนยันผลการศึกษาความแตกตางระหวางประชากรโดยขอมูลพันธุกรรมที่

ผานมาแลว ยังแสดงใหเห็นวาสายพันธุในพื้นที่ (พ้ืนที่ดําเนนิการ/ฝงอาวไทย) มีการเจริญเติบโตดีกวาสายพันธุที่มาจากตาง

พ้ืนที่หรือตางถิ่น (กระบี่ /ฝงอันดามัน) ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามทฤษฎีเรื่องอิทธิพลของสภาพแวดลอมตอการ

แสดงออกซึ่งลักษณะของสายพันธุ หรือคุณลักษณะของสายพันธุที่ถูกปรับตามธรรมชาติใหเขากับสภาพแวดลอมของ

ทองถิ่นนั้น ผลการศึกษาที่ไดนี้ มีประโยชนและสําคัญอยางยิ่งตอการเลือกใชสายพันธุปูมาที่ถูกตองและเหมาะสมสําหรับ

การเพาะเลี้ยงในพื้นที่ 2 ฝงทะเลของไทย 

 

คําสําคัญ :ปูมา  ความหลากหลายทางพันธุกรรม  ความแตกตางระหวางประชากร  ไมโครแซททัลไลท  การเจริญเติบโต 
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O35 
Genetic Diversity and Inter-populations Difference in the Blue Swimming Crab, 

Portunus pelagicus (LINNAEUS, 1758), from Natural Sources of Thailand,  

Using Microsatellite Technique and Growth Performance Comparison 
 

Panom K. Sodsuk*  Srirat Sodsuk  Thanan  Sangkonthanakit 

Ponlachart Pewnane  and  Puwanai Chaisri 

Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute, Department of Fisheries 

 

Abstract 

Genetic diversity and inter-populations difference in the blue swimming crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 

1758), from natural sources of Thailand were studied using microsatellite technique and growth performance 

comparison. The study goal was to receive complete results of informative data identifying the population genetic 

quality and potentiality, and the data for selecting the blue swimming crab populations/stocks to be used in aquaculture 

rightly or most suitably in each area. 

The results from using microsatellite technique are : (1) the data of genetic diversity or variation as a number 

of genetic variabilities being useful to the aquaculture and genetic improvement, being identifiable of genetic quality and 

potentiality of the crab broodstock, and (2) the inter-populations difference inferring genetic divergence between the 

Gulf of Thailand and the Andaman Sea populations as two big groups, populations in the same side showing no 

differences or having close relationships to each other, while big differences being shown between populations in the 

two different sides. The results from growth performance comparison (having been carried out in Phetchaburi area) 

suggested, by G and SGR values, that there were no significant differences (p>0.05) among three Gulf of Thailand 

populations (Trad, Phetchaburi and Nakhon Si Thammarat), but these three populations had higher values of G and SGR 

significantly (p<0.05) than those of the Krabi population in the Andaman side. These growth performance results not 

only supported and confirmed the inter-populations difference previously resulting by microsatellite genetic data, but 

also showed that the local Phetchaburi (or Gulf of Thailand populations/stocks) performed better growth than that 

performed by the alien Krabi (or the Andaman populations/stocks), following theoretically the knowledge of ‘locally 

adapted stocks/genotypes’. The obtained results are advantageous and important to the blue swimming crab aquaculture 

and further genetic improvement, particularly for selecting the right or most suitable populations/stocks to be used in the 

two sea-side areas of Thailand. 

 

Key words : Portunus pelagicus, genetic diversity, inter-populations difference, microsatellite, growth performance 
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O35 
คํานํา 

 

 ปูมา หรือ blue swimming crab, Portunus pelagicus (LINNAEUS, 1758) (สุเมธ, 2527; พนม และศรีรัตน, 2550; 

Suvatti, 1950) เปนสัตวน้ําชายฝงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของไทย นอกจากเปนที่นิยมบริโภคของคนใน

ประเทศแลว ยังเปนที่ตองการของตลาดตางประเทศอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในรูปเนื้อปูตมแกะแลว ทั้งแชแข็ง และ

บรรจุเปนอาหารกระปองเพ่ือสงออก สงผลใหปริมาณปูมาในทองทะเลไทยในปจจุบันลดลงเปนอยางมาก การเพาะเลี้ยง   

ปูมาจึงจําเปนตองเขามามีบทบาทในการเพิ่มผลผลิต เพื่อทดแทนผลผลิตจากทะเลที่ถูกจับขึ้นมาทุกวัน  ปจจุบันสถานภาพ

ดานราคาของปูมาเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นอยางชัดเจน การเพาะเลี้ยงปูมาในเชิงพาณิชยจึงไดรับความสนใจอยางมากจากทั้ง

ภาครัฐและเอกชน (วารินทร และคณะ, 2548) 

 ในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไปสูระดับอุตสาหกรรมนั้น การบริหารจัดการดานพันธุกรรมของประชากร

หรือสายพันธุที่จะใชเปนพอแมพันธุ (brood-stock management) เปนกิจกรรมที่ตองใหความสนใจและสมควรดําเนินการ 

ซึ่งตามหลักวิชาการควรเริ่มตนดวยการคัดเลือกประชากรหรือสายพันธุที่มีคุณสมบัติทางพันธุกรรมที่เหมาะสมตอการ

เพาะเลี้ยงในแตละพื้นที่โดยเฉพาะ โดยคุณสมบัติดังกลาวควรจะตองมีความสมบูรณดวยขอมูลทางพันธุกรรม 2 ดาน 

ควบคูกันไปเสมอ ไดแก ขอมูลดานความหลากหลายหรือความแปรปรวนทางพันธุกรรม (genetic diversity or variation) 

และขอมูลดานการเจริญเติบโต ซึ่งเปนลักษณะเชิงเพาะเลี้ยง (aquacultural trait) ที่สําคัญและอาจมีการแสดงออก 

(performance) ในสภาพแวดลอมของแตละพื้นที่แตกตางกันในแตละประชากร ขอมูลทั้ง 2 ดานดังกลาว สามารถนําไปสู

การวิเคราะหและยืนยันความแตกตางทางพันธุกรรมระหวางประชากร ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 การตรวจวัดปริมาณความหลากหลายทางพันธุกรรม ตลอดจนการวิเคราะหความแตกตางระหวางประชากร 

สามารถดําเนินการไดโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล  (molecular biotechnology) ในเรื่องเครื่องหมายพันธุกรรม 

(genetic marker) ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ     เครื่องหมายพันธุกรรมโมเลกุล  (molecular marker) รูปแบบหนึ่งภายใตการ

ดําเนินงานโดยเทคโนโลยีระดับดีเอ็นเอ  (DNA technology)  ในชื่อที่เรียกวา  “ไมโครแซททัลไลท  (microsatellite)”  เปน

เครื่องหมายพันธุกรรมโมเลกุลที่ไดรับการยอมรับมานานแลววามีประสิทธิภาพสูงสําหรับการศึกษาดานพันธุศาสตร    

สัตวน้ํา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจวิเคราะหความหลากหลายและความแตกตางทางพันธุกรรม (พนม และคณะ, 2548; 

Zhu et al., 2006)  ดวยเพราะเทคนิคนี้สามารถทําการตรวจวิเคราะหไดที่หลายโลไซที่มีความหลากหลายของยีนอัลลีลสูง 

(Queller et al., 1993)  ประกอบกับ พนม และศรีรัตน (2550) ไดทําการพัฒนาและรายงานไพรเมอร  (primer) เพื่อใช

สําหรับการศึกษาวิเคราะหดวยเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลทในปูมาไวแลว จํานวน  11  คู  ซึ่งสามารถ

นํามาใชในการศึกษาวิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลความหลากหลายและความแตกตางทางพันธุกรรมในประชากรปูมา ใน

ครั้งนี้ไดเปนอยางดี 

 ดังนั้น การศึกษาวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ประเมินคุณสมบัติทางพันธุกรรมของพันธุปูมาจากแหลงธรรมชาติ

พรอมกับวิเคราะหความแตกตางระหวางประชากร ดวยขอมูลที่ระบุความหลากหลายทางพันธุกรรมควบคูไปกับขอมูลดาน

ลักษณะการเจรญิเติบโตที่แสดงออกตอการเพาะเลี้ยงในสภาพแวดลอมของพื้นที่นั้น จึงสมควรไดดําเนินการ ภายใตหัวขอ

วิจัยเรื่อง “ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความแตกตางระหวางประชากรในปูมาจากแหลงธรรมชาติของไทย โดยใช

เทคนิคไมโครแซททัลไลทและการเปรียบเทียบลักษณะการเจริญเติบโต” ทั้งนี้ เพื่อใหไดผลวิจัยที่มีความสมบูรณของ

ขอมูลที่ระบุคุณภาพและศักยภาพของสายพันธุ ซึ่งจะถูกนําไปใชเพื่อการคัดเลือกสายพันธุที่เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยง

และพัฒนาปรับปรุงพันธุปูมาในพื้นที่นั้น ตอไป 
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วิธีดําเนินการ 

 

1. การศึกษาโดยใชเทคนิคเคร่ืองหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท 

 1.1 แหลงการเก็บรวบรวม และการเตรียมตัวอยางสําหรับการศึกษา 

 แหลงหรือจุดเก็บตัวอยางกําหนดจากแหลงแพรกระจายของปูมา  โดยไดเก็บรวบรวมตัวอยาง (จากเรือประมง

พ้ืนบานขนาดเล็ก) ในแหลง (sources) หรือจุดเก็บตัวอยางใน 4 ขอบเขตพื้นที่หลัก (regions) ของพื้นที่ชายฝงทะเลทั้งหมด

ทั่วประเทศ  ไดแก (1) อาวไทยตอนบนและฝงตะวันออก )  เพชรบุรี /สมุทรสงคราม /สมุทรสาคร  ชลบุรี /เกาะสีชัง  ระยอง 

และตราด  (  (2) อาวไทยตอนกลาง  )ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี/อ .สิชลของ จ .นครศรีธรรมราช   ((3) อาวไทย

ตอนลาง) อ.ระโนดของ จ .สงขลา ซึ่งติดกับ จ.นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส  (และ (4) ฝงทะเลอันดามัน) 

ระนอง กระบี่/ภูเก็ต และสตูล () ภาพที่ 1 จํานวนตัวอยางในแตละแหลงแสดงใน ตารางที่ 1 

นําตัวอยางปูที่เก็บรวบรวมไดมาตัดขาแลวแกะเอาสวนเนื้อมาแชใน extraction buffer ที่ไมมี SDS เก็บไวที่

อุณหภูมิหองเพื่อรอการสกัดดีเอ็นเอ ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1  แสดงแหลงหรือจุดเก็บตัวอยางปูมาในการศึกษาครั้งนี้ 
 

1.2 การเตรียมตัวอยางดีเอ็นเอ 

 ดําเนินการสกัดดีเอ็นเอดวยการบดเนื้อเยื่อที่แชใน  extraction buffer ใหละเอียด  เติม  SDS แลวสกัดดีเอ็นเอตาม

ขั้นตอนดวยวิธี  phenol extraction เมื่อสกัดดีเอ็นเอไดแลว  จะตองตรวจสอบคุณภาพโดยการทํา  electrophoresis บน 

agarose gel เขมขน  0.8% ซึ่งถาไดดีเอ็นเอที่มีคุณภาพดีจะเห็นแถบที่คมชัดภายใตแสง  UV และมีขนาดโมเลกุลใหญ 

เคลื่อนที่ไดไมไกลนัก  ตอจากนั้นทําการวัดปริมาณดีเอ็นเอโดยวัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลายดีเอ็นเอที่เจือจางแลว 

โดยใชเครื่อง  spectrophotometer ดีเอ็นเอจะดูดกลืนแสงไดดีที่ความยาวคลื่น  260 nm สวนโปรตีนจะดูดกลืนแสงไดดีที่

ความยาวคลื่น  280 nm ในการวัดการดูดกลืนแสงจะวัดที่ความยาวคลื่นทั้ง  2 คานี้แลวนํามาเปรียบเทียบกัน  โดยสารละลาย

ดีเอ็นเอที่บริสุทธิ์จะมีอัตราสวนระหวาง  OD260/OD280 ประมาณ 1.7-1.8  ถาคามากกวานี้แสดงวาอาจมีอารเอ็นเอ  (RNA) 
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เจือปนอยู  แตถาต่ํากวานี้ก็แสดงวาอาจมีโปรตีนเจือปนอยู  สวนคาความเขมขนของดีเอ็นเอสามารถหาไดจาก  “สารละลาย 

ดีเอ็นเอที่มีความเขมขน  50 μg/ml จะดูดกลืนแสงที่  260 nm ไดคาเทากับ  1” เนื่องจากดีเอ็นเอที่ความเขมขน 1 mg/ml มีคา 

OD260 เปน 20 (สุรินทร, 2543) 

1.3 การวิเคราะหตัวอยางดีเอ็นเอดวยเทคนิคไมโครแซททัลไลท 

 นําตัวอยางดีเอ็นเอที่เตรียมไวแลวมาเพิ่มปริมาณดวยวิธีพีซีอาร  (Polymerase Chain Reaction, PCR) โดยใช      

ไมโครแซททัลไลทไพรเมอร (microsatellite primers) จํานวน  4 คู  (DOFBSC3, DOFBSC19/DOFBSC27, DOFBSC23 

และ  DOFMC8) จากทั้งหมด 11 คู ซึ่ง พนม และศรีรัตน (2550) ไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อไวใชสําหรับการศึกษาวิเคราะหขอมูล

ทางพันธุกรรมในปูมาโดยเฉพาะ หลังจากผานขั้นตอนพีซีอารแลว จึงนําผลผลิต  (PCR product) ที่ได มาแยกขนาดดีเอ็นเอ

ที่สนใจดวยวิธี  denaturing polyacrylamide sequencing gel electrophoresis โดยทําการ run ประมาณ  21/2 - 3 ช่ัวโมง ภายใต

แรงเคลื่อนไฟฟาคงที่ 40 วัตต แลวจึงนําเจลมายอมดวยวิธี silver stain และวิเคราะหผล 

 1.4 การวิเคราะหขอมูล 

 1.4.1 การวิเคราะหขอมูลความหลากหลายหรือความแปรปรวนทางพันธุกรรม 

 ทําการวิเคราะหขอมูลความผันแปรและปริมาณความแปรปรวนทางพันธุกรรม  ไดแก  คา  Na (averaged number 

of alleles)   ,Ne (effective number of alleles)  และ Ho  & He (observed & expected heterozygosities) โดยใชโปรแกรม 

POPGENE version 1.31 (Yeh et al., 1999) และคา  R (allelic richness) โดยใชโปรแกรม FSTAT version 1.2 (Goudet, 

1995)    ทั้งนี้  รูปแบบพันธุกรรม heterozygous  และ homozygous  genotypes ของแตละโลกัสที่ตรวจพบในแตละประชากร 

จะถูกทดสอบตามทฤษฎีสมดุลฮารดี-ไวนเบิรก  (Hardy-Weinberg equilibrium hypothesis) เพื่อแสดงวาตัวอยางที่ถูก

นํามาใชเปนตัวแทนในแตละประชากรนั้นมาจากประชากรเดียวกันที่มีขนาดใหญและมีการผสมพันธุโดยสุม  (single and 

large random mating or panmictic populations) และสามารถใชตัวอยางเหลานั้นเปนตัวแทนของแตละประชากรไดอยาง

ถูกตอง  (Richardson et al., 1986)  การทดสอบทฤษฎีสมดุลฮารดี-ไวนเบิรกดําเนินการโดยใช  chi-square goodness-of-fit 

test ที่มีการแกไข  (Yates correction) สําหรับขอมูลที่มาจากตัวอยางจํานวนนอย  (small sample size) ตามวิธีของ  Siegel 

(1956) 

 1.4.2 การวิเคราะหความแตกตางและความสัมพันธระหวางประชากร 

 (ก) การวิเคราะหความแตกตางระหวางประชากรโดยวิธี contingency chi-square analyses of the 

heterogeneity  และการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธทางพันธุกรรม 

 การวิเคราะหความแตกตางระหวางประชากรโดยวิธี  contingency chi-square analyses of the heterogeneity 

(Workman and Niswander, 1970)  ดําเนินการเปน   2  ขั้นตอน  โดยขั้นแรกทําการวิเคราะหความแตกตางใหทราบกอนวามี

ความแตกตางระหวางแหลงตัวอยางภายในขอบเขตพื้นที่ใดหรือไม  ถามี (p<0.05) ก็ทําการวิเคราะหความแตกตางระหวาง

แหลงตัวอยางทุกคูในขอบเขตพื้นที่นั้นเพื่อใหทราบวาแหลงใดบางที่แตกตาง หลังจากนั้นจึงรวมแหลงตัวอยางที่ไมตางกัน

เขาดวยกันภายในแตละขอบเขตพื้นที่นั้นๆ แลวใชเปนตัวแทนรวมของแตละขอบเขตพื้นที่สําหรับการวิเคราะหความ

แตกตางในขั้นตอนตอไป คือ ความแตกตางระหวางขอบเขตพื้นที่ในภาพรวม (พนม และศรีรัตน, 2550) 

 การวิเคราะหลักษณะรูปแบบโครงสรางความสัมพันธทางพันธุกรรม  หรือ  dendrogram ดําเนินการดวยวิธีภายใต

เทคนิค  Cluster analysis ของ  Sneath and Sokal (1973)  วิธีหนึ่งที่นิยมใชกันมากที่สุด  ไดแก WPGMA (Weighted Pair-

Group Method with Arithmetic averaging) (Swofford and Selander, 1989)  โดยใชคาระยะหางทางพันธุกรรมมาตรฐาน 

(standard genetic distance, D) ที่ไดจากการคํานวณตามวิธีของ Nei (1978)  เปนขอมูลสําหรับการวิเคราะหลักษณะรูปแบบ

โครงสรางดวยวิธีดังกลาว 
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 การวิเคราะหขอมูลทั้งหมดในสวนนี้ (สวน ก)  ดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีช่ือวา  BIOSYS-1 

release 1.7 (Swofford and Selander, 1989) 

 (ข) การวิเคราะหความแตกตางระหวางประชากรโดยการวิเคราะห AMOVA (Analysis of MOlecular VAriance) 

 ดําเนินการโดยวิเคราะหคา  Variance components และ  Fixation indices หรือ  F-statistics แลวทําการทดสอบคา

ดังกลาว (วิเคราะหคา  p)  เพื่อตรวจสอบความแตกตางระหวางขอบเขตพื้นที่ (among groups/regions) และความแตกตาง

ระหวางแหลง /ประชากรในแตละขอบเขตพื้นที่  (among populations/sources within groups/regions)  ซึ่งถาการวิเคราะห

ดังกลาวแสดงผลวามีนัยสําคัญ  (significant) ในความแตกตาง  ก็จะทําการวิเคราะหคา  p ของ  FST  เพื่อดูความแตกตางในทุก

คูประชากร  ทั้งนี้  คา  p  ที่ใชสําหรับการทดสอบคา  F-statistics  ทุกการทดสอบ  จะพิจารณาวาแสดงนัยสําคัญในความ

แตกตางที่ระดับ 5% ก็ตอเมื่อคา p ตํ่ากวา  0.02 ไมใชตํ่ากวา  0.05 (Fu, 1997; Excoffier et al., 2006) 

 การวิเคราะหขอมูลทั้งหมดในสวนนี้ (สวน ข)  ดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีช่ือวา  Arlequin ver 

3.1 (Excoffier et al., 2006) 

2. การศึกษาโดยการเปรียบเทียบลักษณะการเจริญเติบโต 

2.1 แหลงและการรวบรวมปูมาที่ใชในการศึกษา 

 เนื่องจากลักษณะของการศึกษาใน ขอ 2 นี้ เปนการเพาะเลี้ยงปูมาจากแหลงธรรมชาติตางๆ เพื่อใหไดขอมูล

ลักษณะการเจริญเติบโตมาเปรียบเทียบกัน จึงเปนไปไมไดที่จะดําเนินการกับปูมาใหไดหลากหลายแหลงเหมือนกับ

การศึกษาใน ขอ 1 ดังนั้น จึงไดกําหนดแหลงหรือจุดรวบรวมปูมาสําหรับการศึกษาในสวนนี้ จาก 4 จังหวัด ใน 4 ขอบเขต

พ้ืนที่ ไดแก ตราด (อาวไทยฝงตะวันออก) เพชรบุรี (อาวไทยตอนบน) นครศรีธรรมราช (ระหวางอาวไทยตอนกลางกับ 

อาวไทยตอนลาง) และกระบี่ (อันดามัน) 

 รวบรวมปูมาเพศเมียที่มีไขแกนอกกระดอง จากบริเวณพื้นที่ใน 4 จุด/แหลง ดังกลาวขางตน จํานวนแหลงละ 30-

40 ตัว แลวนํามายังศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรีเพื่อทําการเพาะเลี้ยงและเก็บขอมูล ตอไป 

2.2 การเพาะเลี้ยงและเก็บขอมูล 

 ทําการเพาะพันธุปูมาไขแกที่เก็บรวบรวมได โดยนําแมปูมาใสตะกราขนาด 20x28x17 ลบ.ซม. ตะกราละ 1 ตัว 

ตะกราผูกติดกันเปนแพอยูในบอดิน ใชบอดิน 1 บอ ตอแมปูจาก 1 แหลง/ประชากร บอดินที่ใชไดปลอยอารทีเมียตัวเต็มวัย

ไวดวย เพื่อจะไดลูกอารทีเมีย (Instar 1) สําหรับเปนอาหารของลูกปูวัยออนที่กําลังจะเกิดขึ้น ขั้นตอนการเพาะพันธุและ

อนุบาลลูกปูมาในชวงแรกซึ่งดําเนินการในบอดิน ปฏิบัติตามวิธีการของ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี (2546) 

ที่ไดรายงานไว หลังจากนั้นประมาณ 15 วัน จึงรวบรวมลูกปูจากบอดินมาอนุบาลตอในถังไฟเบอรสี่เหลี่ยมขนาด 

70x150x80 ลบ.ซม. โดยใสทอพีวีซีตัดเปนทอนๆ และเศษอวน เพื่อเปนที่หลบซอนใหกับลูกปู อนุบาลลูกปูในชวงนี้โดย

ใหกินปลาเปดบดละเอียด เปนเวลาประมาณ 45 วัน (ขนาดกระดองกวางประมาณ 4 ซม. น้ําหนักประมาณ 9-10 กรัม) จึง

เริ่มทําการทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบ โดยนําลูกปูที่ได (แหลงละ 20-30 ตัว) ไปเลี้ยงในตะกราขนาด 20x28x17 ลบ.ซม. 

ตะกราละ 1 ตัว ผูกติดกันเปนแพ 4 ชุด (แหลง/ประชากร) อยูในบอเดียวกัน ใหอาหารปลาเปดสับ เชา เย็น ระยะเวลาการ

เลี้ยงอยูในชวงประมาณ 5 เดือน เก็บขอมูลการเจริญเติบโตโดยชั่งน้ําหนัก (กรัม) ปูแตละตัวทุกครั้งที่มีการลอกคราบ 

(เนื่องจากโดยธรรมชาติของปูจะมีการลอกคราบเพื่อเจริญเติบโต ดังนั้นการเก็บขอมูลน้ําหนักของปูในแตละครั้งจะกระทํา

เมื่อปูลอกคราบไปแลว) 

2.3 ขอมูลการเจริญเติบโต และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีสมควรไดรับการวิเคราะหความแตกตาง 

 ดวยเหตุที่การเก็บขอมูลการเจริญเติบโตของปูตองขึ้นกับการลอกคราบแตละครั้ง แตปรากฏวาการลอกคราบของ

ปูแตละตัวในแตละครั้งไมพรอมกัน และอาจแตกตางกันมากในแตละตัว ทําใหจํานวนการลอกคราบของปูแตละตัวในชวง
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ระยะเวลาที่กําหนดอาจไมเทากัน และมีผลใหชวงระยะเวลาในการเก็บขอมูลของปูแตละตัวไมเทากันตามไปดวย ดังนั้น 

นอกจากขอมูลการเจริญเติบโตโดยรวมถึงน้ําหนักเริ่มตนดวยแลว ขอมูลอื่นๆ ที่สมควรไดรับการวิเคราะหความแตกตาง

พรอมกันไปดวย ไดแก ระยะเวลาการเลี้ยงหรือจํานวนวันทั้งหมดที่ใชในการเก็บขอมูล จํานวนครั้งของการลอกคราบ และ

ระยะเวลาหรือจํานวนวันที่ใชในการลอกคราบแตละครั้ง ทั้งนี้เพื่อใหทราบวาขอมูลเหลานี้โดยรวมแลวจะมีความแตกตาง

ระหวางประชากรแตละแหลงหรือไม ซึ่งจะชวยใหสามารถพิจารณาไดวาขอมูลเหลานี้จะมีผลตอการทดลองเลี้ยง

เปรียบเทียบครั้งนี้หรือไมเพียงใด 

 ในการทดลองครั้งนี้ นอกจากจะมีปญหาในเรื่องของระยะเวลาการเลี้ยงหรือระยะเวลาในการเก็บขอมูลดังกลาว

ขางตนแลว ยังมีขอจํากัดในเรื่องของขนาดเริ่มตนของปูที่ใชเลี้ยงเปรียบเทียบที่อาจมีขนาดไมเทากัน เพราะในทางปฏิบัติ

ไมสามารถรวบรวมแมปูไขนอกกระดอง ตลอดจนกําหนดชวงเวลาการเพาะพันธุและอนุบาลลูกปูใหพรอมกันไดในทุก

ประชากร มีผลใหขนาดเริ่มตนของปูที่ใชทดลองอาจไมเปนไปตามที่กําหนดไวและไมเทากันทุกตัว และดวยขอจํากัด

เหลานี้ รวมทั้งการทดลองที่เปนการเลี้ยงสัตวน้ําในขณะที่ยังมีขนาดเล็กในชวงระยะเวลาที่ไมยาวนานมากนัก จึงสมควรใช

คาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ หรือ Instantaneous หรือ Specific Growth Rate หรือ คา G สําหรับแสดงขอมูลหรือวัดการ

เจริญเติบโต (Chugunova, 1963; Ricker, 1979; Hopkins, 1992) (G = [Ln(wt) – Ln(wi)]/t, Ln(wt) คือ natural logarithm 

ของน้ําหนัก wt ที่เวลา t และ Ln(wi) คือ natural logarithm ของน้ําหนักเริ่มตน wi ; Hopkins, 1992)  ซึ่งโดยทั่วไปแลวอัตรา

การเจริญเติบโตจําเพาะของสัตวน้ําก็ไดรับการยอมรับและนิยมวัดในรูปของ %/วัน หรือที่เรียกวา SGR (SGR = G x 100) 

ดวยเชนกัน ถึงแมจะมีขอโตแยงวาไมถูกตองนักและแนะนําใหใชคา G แทนก็ตาม (Hopkins, 1992) อยางไรก็ตาม ในการ

ทดลองครั้งนี้จะไดทําการวิเคราะหขอมูลความแตกตางของการเจริญเติบโตระหวางประชากรปูมา ทั้งโดยคา G และ SGR 

2.4 การวิเคราะหความแตกตาง 

 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลความแตกตางทางสถิติ ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนสําหรับขอมูลจําแนกทางเดียว 

(One-way Analysis of Variance) และถาผลการวิเคราะหแสดงนัยสําคัญวามีความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางประชากร 

(p<0.05) จึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดังกลาวเปนคูๆ ดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (จรัญ, 2540) การ

วิเคราะหขอมูลทั้งหมดในสวนนี้ ดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีช่ือวา SPSS (SPSS Inc., 1999) 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ 
 

1. ผลการศึกษาโดยใชเทคนิคเคร่ืองหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท 

 1.1 ความหลากหลายหรือความแปรปรวนทางพันธุกรรม 

จากการศึกษาดวยเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลทในประชากรปูมาจากแหลงตางๆ  ของไทย 

ทําใหไดขอมูลความหลากหลายหรือความแปรปรวนทางพันธุกรรมในรูปของคาความผันแปรทางพันธุกรรมตาง ๆ (Na, 

Ne, R, Ho  และ He) ตามที่แสดงใน  ตารางที่  1 คาที่ไดเหลานี้ เมื่อเทียบเคียงกับคาที่ปรากฏในปูทะเล 4 ชนิด ซึ่งอยูใน

ครอบครัว Portunidae เหมือนกับปูมา และไดทําการศึกษาในชวงเวลา ขอบเขตพื้นที่ และวิธีการเดียวกัน (พนม และ        

ศรีรัตน, 2550) ปรากฏวา คาในปูมาอยูในระดับที่สูงกวาในปูทะเล (คา Na,  Ne, R, Ho และ He ในปูทะเลมีคาอยูในชวง

ประมาณ 2.50-5.17,  1.60-3.60, 2.10-4.43, 0.27-0.69  และ 0.26-0.68 ตามลําดับ; พนม และศรีรัตน, 2550) ซึ่งก็เปนผล

เนื่องมาจากจํานวนชนิดของปูทะเลที่มีถึง 4 ชนิด จํานวนยีน/อัลลีลที่หลากหลาย (variable alleles) จึงกระจายตัวกันออกไป

อยูในปูแตละชนิด แทนที่จะกระจุกตัวอยูในชนิดเดียวเหมือนในปูมา อยางไรก็ตาม ถาจะกลาวในเชิงของความหลากหลาย
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ทางชีวภาพ (biodiversity) สามารถกลาวไดวา ปูมามีความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) สูงกวาปูทะเล 

ในขณะที่ปูทะเลมีความหลากหลายของชนิด (species diversity) มากกวาปูมา 

เปนที่ทราบดีวาความแปรปรวนหรือความหลากหลายทางพันธุกรรม เปนแหลงทรัพยากรพื้นฐานทางพันธุกรรม 

(basic genetic resource) ที่จําเปนอยางยิ่งตอกิจการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา  ซึ่งจะประสบผลสําเร็จหรือไม

เพียงใดขึ้นกับแหลงทรัพยากรนี้เปนสําคัญ  และดวยเหตุที่การคัดเลือกปรับปรุงพันธุสามารถทําใหองคประกอบพันธุกรรม

ของประชากรพื้นฐาน (base population) เปลี่ยนไป โดยจะมีปริมาณลดลงทุกครั้งที่มีการเพาะพันธุแตละรุน  (Allendorf and 

Ryman, 1987) การดําเนินงานจึงจําเปนตองเริ่มตนจากประชากรพื้นฐาน หรือประชากรพอแมพันธุ (broodstock) เริ่มตน  ที่

มีปริมาณความแปรปรวนทางพันธุกรรมสูงพอควร ซึ่งอยางนอยที่สุดไมควรจะต่ํากวา  หรืออยูในระดับเดียวกับคาที่ปรากฏ

ในประชากรธรรมชาติ (พนม  และคณะ, 2548) ดังนั้นคาที่ปรากฏใน  ตารางที่  1  ซึ่งไดจากการศึกษาวิเคราะหในประชากร

ธรรมชาติทั้งสิ้น  จึงมีประโยชนอยางยิ่งตอกิจการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุปูมาในอนาคต เพราะสามารถใชเปนบรรทัด

ฐานเพื่อระบุวาประชากรปูมาจะมีคุณภาพหรือศักยภาพทางพันธุกรรมเหมาะสมหรือไม ถาจะนําไปใชเปนพอแมพันธุ

ตอไป 
 

ตารางที่ 1 คาความผันแปรทางพันธุกรรมตางๆ ของปูมาจากแหลงตัวอยางทั้งหมดที่ศึกษา 

แหลงตัวอยาง จํานวนตัวอยาง Na Ne R Ho He 

ตราด 30 15.2500 10.7528 10.7848 0.8482 0.8649 

ระยอง 35 13.2500 9.2698 10.3180 0.8280 0.8579 

ชลบุรี 15 11.2500 8.2743 11.2500 0.8636 0.8766 

เพชรบุรี/สมุทรสาคร/สงคราม 38 13.0000 9.0907 10.4090 0.8303 0.8579 

ประจวบคีรีขันธ 30 12.7500 7.3138 9.6122 0.7967 0.8376 

ชุมพร 30 13.5000 8.3640 10.3270 0.8325 0.8619 

สุราษฎรธานี 31 12.5000 7.4577 9.4545 0.7105 0.7389 

อ.ระโนด (นครศรีฯ/สงขลา) 23 12.2500 8.3854 9.8328 0.8139 0.8538 

เมืองสงขลา 22 11.0000 7.4650 9.4955 0.8288 0.8442 

ปตตานี 33 14.7500 9.4032 10.1188 0.9026 0.8736 

นราธิวาส 31 14.2500 9.2934 10.1260 0.8478 0.8709 

ระนอง 28 11.7500 7.9207 11.1950 0.7830 0.7775 

กระบี่/ภูเก็ต 30 10.7500 6.4766 10.7500 0.7933 0.7780 

สตูล 25 9.2500 5.9504 8.7978 0.7857 0.7890 

หมายเหตุ : Na = number of averaged alleles, Ne = number of effective alleles, R = allelic richness, Ho = observed  

                         heterozygosity, He=expected heterozygosity (Ho ไมมีนัยสําคัญในความแตกตางจาก He ภายใตการ 

                         ทดสอบสมดุลฮารด-ีไวนเบิรกโดยใช chi-square goodness of fit test ,p> 0.05) 
 

1.2 ความแตกตางระหวางประชากร 

ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางแหลงตัวอยางในแตละขอบเขตพื้นที่ของปูมา  (ตารางที่  2) โดยคา  pχ2  

(การวิเคราะห  contingency chi-square analyses of the heterogeneity)  และ pAMOVA  (การวิเคราะห  AMOVA)  เกือบทั้งหมด

ระบุวาไมมีความแตกตางกัน  ยกเวนพื้นที่อาวไทยตอนกลางของปูมาเทานั้นที่แสดงคา  pχ2  วาอาจจะมีความแตกตาง
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ระหวางแหลงตัวอยางในพื้นที่นี้ (pχ2  < 0.05) ขณะที่  pAMOVA  โดยรวมระบุวาไมมีความแตกตางกัน    อยางไรก็ตาม  จากการ

วิเคราะหคา  pχ2  ในทุกคูประชากรของปูมาทั้ง   3  แหลงในพื้นที่นี้ (ประจวบฯ  ชุมพร  และสุราษฎรฯ    ( ) ตารางที่ 2) ระบุวา      

ปูมาประจวบฯ  คอนขางจะมีความแตกตางจากปูมาชุมพรและสุราษฎรฯ  ขณะที่ปูมาชุมพรและสุราษฎรฯ  ไมมีความ

แตกตางกัน  ดังนั้น  ในการวิเคราะหความแตกตางระหวางขอบเขตพื้นที่โดยคา  pχ2  ในลําดับถัดมา  จึงดําเนินการโดยใหปู

มาประจวบฯ  แยกออกมาเปน   1  ประชากร  ไมรวมกับชุมพรและสุราษฎรฯ  ที่ไมแตกตางกันและถูกใชเปนตัวแทนรวมของ

พ้ืนที่อาวไทยตอนกลาง [ดวยเหตุนี้ จึงทําใหจํานวนขอบเขตพื้นที่ของประชากรปูมาในการวิเคราะหถัดมา มปีมูาประจวบฯ 

เพิ่มมาอีก   1  ประชากร  ดังเชนที่ปรากฏใน  ตารางที่  2  ที่แสดงจํานวนขอบเขตพื้นที่เปน   4  (+1) ซึ่ง (+1)  ก็คือ  ‘ปูมา

ประจวบฯ’  ที่เพิ่มขึ้นมาเฉพาะสําหรับการวิเคราะหโดยคา  pχ2 และใน  ภาพที่  2  ซึ่งแสดงลักษณะโครงสรางความสัมพันธ

ทางพันธุกรรมในภาพรวมของประชากรปูมาที่มี ‘ปูมาประจวบฯ’ รวมอยูดวย] 

ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางขอบเขตพื้นที่  (ตารางที่  2    ) ระบุวา  ปูมามีความแตกตางระหวางประชากรที่

อยูในขอบเขตพื้นที่ตางกัน  ทั้งโดยคา  pχ2  และ  pAMOVA  (<0.0001)  ดังนั้น  จึงทําการวิเคราะหคา  p ของ  FST  เพื่อดูความ

แตกตางในทุกคูประชากรของปูมา ไดผลออกมาตามที่ปรากฏใน  ตารางที่  3  ซึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะคา  p  ที่ตํ่ากวา   0.02  จึงจะ

ถือวามีนัยสําคัญในความแตกตางที่ระดับ 5% (Fu, 1997; Excoffier et al., 2006)  ก็ปรากฏวา  คูประชากรของปูมาที่ตางกัน

ไดแกคูที่อยูคนละฝงทะเลกัน )  ฝงทะเลอันดามัน  และฝงอาวไทย   (จะมีก็เพียงปูมาชลบุรีประชากรเดียวที่ไมแสดงความ

แตกตางจากประชากรฝงอันดามัน  อีกทั้งยังแสดงความแตกตางกับบางประชากรในฝงอาวไทยดวยกันเอง  โดยเฉพาะกับ

ระยองซึ่งอยูในกลุมหรือขอบเขตพื้นที่เดียวกัน (อาวไทยฝงตะวันออก) และผานการวิเคราะหมาแลววาไมแตกตางกันทั้ง

โดยคา pχ2 และ pAMOVA  (ตารางที่ 2) ซึ่งสาเหตุนาจะอยูที่จํานวนตัวอยางของประชากรปูมาชลบุรีนั่นเอง  จาก  ตารางที่  1 

แสดงวา ไดใชปูมาจากชลบุรีในการวิเคราะหตัวอยางทั้งหมด   15  ตัวอยาง  ขณะที่ประชากรอื่นอยูระหวาง   22  –   38  ตัวอยาง 

จํานวนปูมาจากชลบุรีจึงอาจไมเพียงพอเมื่อเทียบกับจํานวนตัวอยางของประชากรอื่น (พนม และศรีรัตน ,2550) 

จากลักษณะโครงสรางความสัมพันธทางพันธุกรรมของปูมาใน ภาพที่ 2 ไดแสดงวากลุมประชากรปูมาที่อยูในฝง

อาวไทยมีความสัมพันธทางพันธุกรรมที่ใกลชิดกันภายในกลุมของตนเองมากกวาความสัมพันธกับประชากรตางกลุมที่อยู

ในฝงอันดามัน  หรืออีกนัยหนึ่ง  ประชากร   2  ฝงมีความแตกตางกันมากจึงแบงแยกจากกันเปน   2  กลุมใหญชัดเจน    ซึ่ง

สอดคลองกับผลการวิเคราะหความแตกตางใน  ตารางที่  3  ที่กลาวมาแลว นอกจากนี้  ถาพิจารณาระหวางกลุมประชากรใน

ฝงอาวไทยดวยกันเอง  ภาพที่  2  ยังแสดงใหเห็นวาประชากรปูมาจากฝงอาวไทยตอนลางมีความสัมพันธทางพันธุกรรมที่

หางออกมาจากประชากรอาวไทยอื่นๆ  ขณะที่ประชากรเหลานั้นแสดงความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางกันใหเห็นโดยรวม

กลุมอยูดวยกัน อยางไรก็ตาม ผลจากการวิเคราะหใน ตารางที่ 3 ไมแสดงนัยสําคัญในความแตกตางระหวางประชากรในฝง

อาวไทยเหลานี้ 

ความแตกตางทางพันธุกรรมระหวางประชากรสัตวน้ําใน   2  ฝงทะเลของไทยนี้  ไดเคยมีการรายงานมาแลวในกุง

ทะเล  ทั้งกุงกุลาดํา (ศรีรัตน, 2539) และกุงแชบวย (ศรีรัตน  และพนม, 2541) ซึ่งถึงแมจะเปนการศึกษาในสัตวน้ําตางชนิด 

และใชเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซมที่ตางออกไป แตก็มีผลการศึกษาที่สอดคลองไปในทางเดียวกัน 

2. ผลการศึกษาโดยการเปรียบเทียบลักษณะการเจริญเติบโต 

ขอมูลโดยเฉลี่ยที่ไดจากการทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบประชากรปูมา 4 แหลง ทั้งขอมูลดานการเจริญเติบโต (คา G 

และ SGR) และขอมูลอื่น ๆ ที่อาจมีผลตอการทดลอง ไดแก น้ําหนักเริ่มตน ระยะเวลาหรือจํานวนวันที่เลี้ยง/เก็บขอมูล 

จํานวนครั้งที่ปลูอกคราบ และระยะเวลาหรือจํานวนวันตอการลอกคราบ 1 ครั้ง พรอมทั้งผลการวิเคราะหความแตกตางทาง

สถิติระหวางประชากร ไดแสดงไวใน ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ (คา p) ระบุวา น้ําหนักเริ่มตนของ

ปูมาที่ใชทดลอง ระยะเวลาหรือจํานวนวันที่เลี้ยง/เก็บขอมูล จํานวนครั้งที่ลอกคราบ และระยะเวลาหรือจํานวนวันตอการ
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ลอกคราบ 1 ครั้งของปูมาที่ทดลองเลี้ยง ไมแสดงนัยสําคัญในความแตกตางระหวางประชากรที่ตางกัน (p> 0.05) ดังนั้น จึง

ทําใหมั่นใจไดวาการทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบปูมา 4 ประชากรในครั้งนี้ ถึงแมจะมีปญหาหรือขอจํากัดที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได

ในการดําเนินงาน เชน ขนาดเริ่มตนของปูที่ใชทดลอง และพฤติกรรมการลอกคราบของปู แตผลที่เกิดจากปญหาหรือ

ขอจํากัดเหลานี้โดยรวมแลวก็มีความเทาเทียมเสมอกัน หรือไมแตกตางกันในทั้ง 4 ประชากร 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางประชากร/แหลงตัวอยางในแตละขอบเขตพื้นที่  และความแตกตาง 

                   ระหวางขอบเขตพื้นที่ ซึ่งแสดงโดยคา p ทั้งของการวิเคราะห contingency chi-square of the heterogeneity  

                   (pχ2) และของการวิเคราะห AMOVA (pAMOVA) พรอมทั้งแสดงจํานวนแหลงตัวอยาง/ขอบเขตพื้นที่ ไพรเมอร/ 

                   โลไซที่ใชวิเคราะหและจํานวนอัลลีลที่แตกตาง ณ โลไซทั้งหมดที่วิเคราะห 

พื้นที่ซ่ึงวิเคราะห 

ความแตกตาง 

จํานวนแหลง/ 

ขอบเขตพื้นที ่
ไพรเมอร/โลไซ 

จํานวนอัลลีลที ่

แตกตาง ณ โลไซ 

ทั้งหมด 
คา pχ2 คา pAMOVA 

ความแตกตางระหวาง 

ประชากร/แหลงตวัอยาง  

ในแตละขอบเขตพื้นที ่

    0.7449 

1.อาวไทยตอนบน  

และตะวันออก 

4 DOFBSC3, DOFBSC23,  

DOFBSC27, DOFMC8 

70 0.2237  

2. อาวไทยตอนกลาง 3 DOFBSC3, DOFBSC23,  

DOFBSC27, DOFMC8 

54 0.0025  

2.1 ประจวบ & ชมุพร 2 DOFBSC3, DOFBSC23,  

DOFBSC27, DOFMC8 

53 0.0273  

2.2 ชุมพร & สุราษฎร 2 DOFBSC3, DOFBSC23,  

DOFBSC27, DOFMC8 

50 0.5462  

2.3 สุราษฎร & ประจวบ 2 DOFBSC3, DOFBSC23,  

DOFBSC27, DOFMC8 

51 0.0007  

3. อาวไทยตอนลาง 4 DOFBSC3, DOFBSC23,  

DOFBSC27, DOFMC8 

70 0.5475  

4. ฝงทะเลอันดามนั 3 DOFBSC3, DOFBSC19,  

DOFBSC23, DOFMC8 

60 0.3615  

ความแตกตางระหวาง 

ขอบเขตพื้นที ่

4 (+1) DOFBSC3, DOFBSC23,  

DOFBSC27, DOFMC8 

61 <0.0001 <0.0001 

หมายเหตุ : ‘(+1)’ ในตาราง หมายถึง ประชากร ‘ปูมาประจวบฯ’ ที่เพิ่มขึ้นมาเฉพาะสําหรับการวิเคราะหความแตกตาง 

                      ระหวางขอบเขตพื้นที่ ที่แสดงโดยคา pχ2 
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1.3 โครงสรางความสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางประชากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะโครงสรางความสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางประชากรปูมาจากฝงอันดามัน อาวไทยฝงตะวันออกและ 

                ตอนบน ประจวบคีรีขันธ อาวไทยตอนกลาง และอาวไทยตอนลาง จากการสรางโดยใชวิธี WPGMA (Sneath  

                and Sokal, 1973) และใชขอมูลคา D ของ Nei (1978) 
 

สําหรับผลการเปรียบเทียบลักษณะการเจริญเติบโต ซึ่งถูกตรวจสอบดวยคาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ทั้งโดย

คา G และ SGR ตามที่แสดงใน ตารางที่ 4 ระบุวา ประชากรปูมาจากอาวไทยทั้ง 3 แหลง (ตราด เพชรบุรี และ

นครศรีธรรมราช) มีการเจริญเติบโต (โดยคา G และ SGR) ที่ไมแตกตางกัน (p>0.05) แตประชากรจากอาวไทยทั้ง 3 แหลง

มีการเจริญเติบโต (โดยคา G และ SGR) ดีกวาประชากรจากกระบี่ซึ่งอยูในฝงอันดามันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ผลที่

ปรากฏดังกลาวนี้ สอดคลองกับผลการศึกษาดานพันธุกรรมโดยใชเทคนิคไมโครแซททัลไลทในขอ 1.2 (ตารางที่ 2 และ 3) 

และ 1.3 (ภาพที่ 2) ที่ผานมา ดังนั้น ผลการศึกษาดานพันธุกรรมซึ่งระบุวา ประชากรปูมาของไทยที่อยูตางฝงทะเลกันมี

ความแตกตางแยกจากกันเปน  2 กลุมใหญ คือ กลุมฝงอาวไทย และกลุมฝงอันดามัน โดยประชากรที่อยูในกลุมฝงเดียวกันมี

พันธุกรรมที่ใกลชิดกันหรือไมตางกัน แตจะมีพันธุกรรมแตกตางจากประชากรนอกกลุมที่อยูตางฝงออกไป จึงไดรับการ

สนับสนุนและยืนยันความนาเชื่อถือดวยขอมูลของการแสดงออกซึ่งลักษณะการเจริญเติบโตตอการเพาะเลี้ยง ที่ปรากฏนี้ 
 

ตารางที่ 4 แสดงขอมูลโดยเฉลี่ยของน้ําหนักเริ่มตน จํานวนวันที่เลี้ยง/เก็บขอมูล จํานวนครั้งที่ลอกคราบ จํานวนวันตอการ 

                   ลอกคราบ 1 ครั้ง และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะทั้งโดยคา G และ SGR ในการทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบปูมา  

                   4 แหลง/ประชากร พรอมทั้งผลการวิเคราะหความแตกตางทางสถิติซึ่งแสดงโดยคา p 
อัตราการเจริญเตบิโตจําเพาะ แหลง/ 

ประชากร  

และคา p 

น้ําหนักเริ่มตน จํานวนวันที่

เลี้ยง/เก็บ

ขอมูล 

จํานวนครั้งที่

ลอกคราบ 

จํานวนวันตอ 

การลอกคราบ 1 

คร้ัง 
G (Instantaneous 

Growth Rate) 

SGR 

(Gx100,%/วัน) 

ตราด 10.93 +1.100 87.7+37.21 2.8+0.94 31.38+11.039 0.0310+0.01078A 3.10+1.078a 

เพชรบุรี 8.68 +4.871 97.5+26.61 2.6+0.57 37.34+8.178 0.0315+0.01671A 3.15+1.671a 

นครศรีฯ 9.91 +2.580 101.9+22.2 3.0+0.69 34.72+7.297 0.0319+0.01457A 3.19+1.457a 

กระบี ่ 9.64 +2.682 104.9+25.90 2.7+0.46 38.98+10.344 0.0205+0.00393B 2.05+0.393b 

คา p 0.2180 0.2886 0.2886 0.0756 0.0098 0.0102 

หมายเหตุ : 1. คา ‘+’ ในวงเล็บ คือ Standard Deviation (+SD) 

    2. คา p>0.05 ไมมีนัยสําคัญในความแตกตางทางสถิต ิ

    3. คาเฉลี่ยที่กํากับโดยอักษรอังกฤษในคอลัมนเดียวกันเหมือนกัน แสดงวาไมมีความแตกตางทางสถิติ แตถา 

                         ตางกันแสดงวามีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

0.20 0.25 0.10 0.15 

Distance 

0.00 0.50 1.00 0.30 0.55 0.90 

ปูมาอันดามัน 

ปูมาอาวบนและต.อ. 
ปูมาประจวบฯ 

ปูมาอาวลาง 
ปูมาอาวกลาง 
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 นอกเหนือจากขอมูล 2 ดานที่ตรงกันในเรื่องของความแตกตางระหวางประชากรปูมาใน 2 ฝงทะเลนี้แลว ยัง

พบวาลักษณะลวดลายภายนอกของปูมาใน 2 ฝงทะเลมีความแตกตางกันอีกดวย ซึ่งเมื่อพิจารณาใหละเอียดจะเห็นวาปูมา

จากฝงอันดามันมีลวดลายคลายชองตาขายที่ใหญและเห็นชัดกวาปูมาในฝงอาวไทย (ภาพที่ 3) 

 ดวยเหตุที่การทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบครั้งนี้ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเปนเขตชายทะเลฝงอาวไทย 

และไดผลการทดลองออกมาวาปูมาจากฝงอาวไทยทั้ง 3 แหลง (ซึ่งไมมีความแตกตางกัน) มีการแสดงออกซึ่งการ

เจริญเติบโตดีกวาปูมาจากกระบี่ในฝงอันดามัน จึงสอดคลองกับทฤษฎีเรื่องอิทธิพลของสภาพแวดลอมตอการแสดงออกซึ่ง

ลักษณะของสายพันธุในแตละทองถิ่น หรือสายพันธุที่มีคุณลักษณะที่ถูกปรับตามธรรมชาติใหเขากับสภาพแวดลอมของ

แตละทองถิ่นนั้น (locally adapted stocks) (Benzie, 1992; Sodsuk et al., 1994) ซึ่งสายพันธุดังกลาวจะมีการแสดงออกของ

ลักษณะตางๆ  โดยเฉพาะลักษณะการเจริญเติบโตดีกวาสายพันธุที่มาจากตางพื้นที่หรือตางถิ่น เชนเดียวกันกับผลที่ปรากฏ

จากการทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบครั้งนี้  สําหรับในประเทศไทยไดมีการทดสอบสายพันธุและรายงานผลในทํานองเดียวกัน

นี้มาแลวในปลาน้ําจืดหลายชนิด )  สมนึก และคณะ   ,2547; เมตตา และคณะ   ,2548; สงา  และสุชาติ   ,2550; นพพร และคณะ, 

2551) ขอมูลที่ไดจากการทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบครั้งนี้ จึงมีประโยชนและสําคัญอยางยิ่งตอการเลือกใชสายพันธุปูมาที่

ถูกตองและเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงในพื้นที่ 2 ฝงทะเลของไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบลักษณะลวดลายภายนอก ระหวางปูมาจากกระบี่หรือฝงอันดามัน (ซาย) และปูมาจากเพชรบุรีหรือ 

                ฝงอาวไทย (ขวา) ซึ่งเปนปูเพศเดียวกัน (เพศเมีย) 
 

สรุปผลการศึกษาและประโยชนท่ีไดรับ 
 

 1. ไดขอมูลความหลากหลาย/แปรปรวนทางพันธุกรรมของประชากรปูมาจากแหลงธรรมชาติของไทย (ตารางที่ 

1) ซึ่งสามารถใชเปนบรรทัดฐานสําหรับระบุคุณภาพ/ศักยภาพทางพันธุกรรมของประชากรที่จะใชเปนพอแมพันธุในการ

เพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุตอไป 

 2. ไดขอมูลทั้งดานพันธุกรรมและขอมูลดานลักษณะการเจริญเติบโต ซึ่งระบุผลตรงกัน คือ ประชากรปูมาใน

แหลงธรรมชาติของไทยมีความแตกตางในระหวางประชากรของฝงทะเลอันดามัน และฝงอาวไทย โดยประชากรในฝง

เดียวกันมีความใกลชิดกันหรือเหมือนกันมากกวาประชากรที่อยูตางฝง ขอมูลที่ไดนี้นับเปนองคความรูที่มีความสําคัญอยาง

ยิ่งตอการใชประโยชนทรัพยากรปูมาในแหลงธรรมชาติของไทย เพราะจะทําใหสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองและ

ยั่งยืน นํามาซึ่งประโยชนสูงสุดที่พึงจะไดรับ 
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 3. นอกจากขอมูล 2 ดาน (พันธุกรรม และการเจริญเติบโต) ซึ่งแสดงความแตกตางระหวางประชากรปูมาใน 2 ฝง

ทะเลที่ตรงกันแลว ยังพบวาลักษณะลวดลายภายนอกของปูมามีความแตกตางกันในระหวางประชากรของ 2 ฝงทะเลดวย

เชนกัน ดังนั้น จึงกลาวไดวาความแตกตางระหวางประชากรปูมาที่อยูตางฝงทะเลของไทย ไดรับการยืนยันทั้งดวยขอมูล

เชิงพันธุกรรมโดยตรง และขอมูลลักษณะที่แสดงออกภายนอก ซึ่งก็มีทั้งลักษณะเชิงปริมาณ หรือ quantitative trait 

(ลักษณะการเจริญเติบโต) และลักษณะเชิงคุณภาพ หรือ qualitative trait (ลักษณะลวดลายที่ปรากฏ) 

 4. ไดผลการศึกษาที่แสดงวา สายพันธุในพื้นที่ (พ้ืนที่ดําเนินการ) มีลักษณะการเจริญเติบโตที่แสดงออกตอการ

เพาะเลี้ยง ดีกวาสายพันธุที่มาจากตางพื้นที่หรือตางถิ่น (ตารางที่ 4) ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามทฤษฎีเรื่องอิทธิพลของ

สภาพแวดลอมตอคุณลักษณะของสายพันธุที่ไดถูกปรับใหเขากับสภาพของทองถิ่นนั้นแลวตามธรรมชาติ ผลการศึกษาที่

ไดนี้ มีประโยชนและสําคัญอยางยิ่งตอการเลือกใชสายพันธุปูมาที่ถูกตองและเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงในพื้นที่ 2 ฝง

ทะเลของไทย 
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P1 
สัณฐานวิทยา การเลี้ยงและการนํามาใชประโยชนสาหรายผักกาดทะเล  Ulva rigida C. Agardh, 1823 

 
สุวรรณา วรสิงห*  ธวัช ศรีวีระชัย  อรุณ ศรีอนันต  และ  ภาคภูมิ วงศแข็ง 

สถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดตราด 
 

บทคัดยอ  
 

การศึกษาสัณฐานวิทยาและการเลี้ยงสาหรายผักกาดทะเล Ulva rigida C. Agardh, 1823 ในโรงเพาะฟกของสถานี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดตราด ต้ังแตเดือนมกราคมถึงกันยายน 2550 โดยศึกษาจากการเลี้ยง 3 รูปแบบ คือ การเลี้ยง
สาหรายผักกาดทะเลในตะกราพลาสติกในบอซีเมนต มีหลังคาคลุมดวยกระเบื้องสลับกับกระเบื้องแผนใส การเลี้ยงใน     
บอดินที่เลี้ยงพอแมพันธุปลากะรังจุดฟา Plectropomus leopardus Lacepède, 1802 มีหลังคาคลุมดวยแผนพลาสติกใส และ
การเลี้ยงในบอซีเมนตพ้ืนทรายที่เลี้ยงพอแมพันธุหอยหวาน Babylonia aereolata Link, 1807 มีหลังคาคลุมดวยกระเบื้อง
สลับกับกระเบื้องแผนใส ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสาหรายผักกาดทะเล จัดอยูในกลุมสาหรายสีเขียว ดิวิช่ันคลอโร-
ไฟตา ช้ันคลอโรไฟซิอี้ ลําดับอุลวาเลส วงศอุลวาซิอี้ มีลักษณะเปนแผนบาง (thallus) ความหนา 2 ช้ันของเซลล            
คลอโรพลาสตอยูที่ขอบเซลล การเลี้ยงสาหรายผักกาดทะเลที่ระดับความเค็ม 25–35 สวนในพันสวน ในตะกราพลาสติก 
ในบอพอแมพันธุปลากะรังจุดฟา และในบอพอแมพันธุหอยหวาน พบวาภายในระยะเวลาเลี้ยง 21 วัน สาหรายมีน้ําหนัก
เฉลี่ยคิดเปน 2.45, 4.18 และ 7.20 เทาของน้ําหนักเริ่มตน ความหนาแนนของผลผลิตสุดทายคิดเปน 0.414, 2.09 และ 2.11 
กิโลกรัม ตอตารางเมตร ตามลําดับ สาหรายผักกาดทะเลมีประโยชนทั้งในแงที่เปนอาหารของมนุษย ทําน้ําจุลินทรีย 
และใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
 
คําสําคัญ : สัณฐานวิทยา  การเลี้ยง  สาหรายผักกาดทะเล  
   
* ๒๐๕  ม. ๒ ต.อาวใหญ อ.เมือง จ.ตราด ๒๓๐๐๐  โทร. ๐-๓๙๕๔-๓๓๓๔-๕ e-mail : suwannaw@fisheries.go.th  
พิมพเผยแพร : เอกสารเผยแพร ฉบับที่ ๑/๒๕๕๒ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง. ๒๔ หนา. 
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P1 
Morphology, Cultivation and Utilization of Sea Lettuce Seaweed Ulva rigida C. Agardh, 1823  

 
Suwanna Worasing*,  Tawat Sriveerachai,  Arun Srianun  and  Parkpoom Wongkang  

Trat Coastal Aquaculture Station  
 

Abstract  
 

Study on morphology and cultivation of sea lettuce Ulva rigida C. Agardh, 1823 were conducted in Trat 
Coastal Aquaculture Station hatchery since January to November 2007. The experiments were planted in 3 cultured 
methods ; cultivation in plastic basket in cement pond with roofs alternated between cement tile and plastic tile, 
Plectropomus leopardus Lacepède, 1802 earthen pond with plastic tile roofs and Babylonia aereolata Link, 1807 sand-
bottom cement pond with roofs alternated between cement tile and plastic tile. The morphology of sea lettuce was 
identified in green seaweed division Chlorophyta, class Chlorophyceae, order Ulvales and family Ulvaceae. Its 
charactecteristics were thallus membranous, composed of two layers of cells with each cell had a large cup-shaped 
chloroplast toward the exterior of the cell. The sea lettuce cultivation at the salinity level 25 – 35 ppt designed on 3 
patterns was found that cultivation in cement pond, Plectropomus leopardus earthen pond and Babylonia aereolata 
sand-bottom cement pond had average weight gains 2.45, 4.18 and 7.20 times of initial weights and the final densities of 
the productions were 0.414, 2.09 and 2.11 kilograms per square metre respectively. The utilizations of sea lettuce were 
used for the human foods, organic fertilizers and water treatment in coastal cultured ponds. 

 
Key words : morphology, cultivation, sea lettuce seaweed Ulva rigida 
   
* 205 Moo 2, Tambol Ao-yai, Muang District, Trat Province 23000 Tel. 0-3954-3334-5  
   e-mail : suwannaw@fisheries.go.th  
Published : Extension paper No. 1/2009 Coastal Fisheries Research and Development Bureau Department of Fisheries. 
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P2 
ความถี่ในการวางไขของหอยกาบน้ําจืด Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi 

 
ออมเดือน มีจุย* และ วชิระ กิติมศักดิ์ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกาญจนบุรี 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาฤดูกาลสืบพันธุของหอยกาบน้ําจืดชนิด Hyriopsis (Lymnoscapha) desowitzi ดําเนินการที่ศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืดกาญจนบุรี เปนระยะเวลา 1 ป โดยเริ่มตนตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงเดือนตุลาคม 2550 พบวา
หอยกาบน้ําจืดชนิด H. (L.) desowitzi สราง marsupia ในเดือนธันวาคม ถึงเดือนกรกฎาคม เปนเวลา 8 เดือน โดยตรวจพบ 
marsupia เฉลี่ย 42.69+9.63 69.44+20.23 72.44+36.43 72.82+8.47 77.05+24.91 68.92+26.18 66.67+24.94 และ 
17.03+23.49 เปอรเซ็นตตอเดือน ตามลําดับ การศึกษาความถี่ของการวางไขในรอบป โดยการตรวจสอบ marsupial พบวา
แมหอย 1 ตัว สามารถสราง marsupia ไดเฉลี่ย 11.14+5.94 ครั้งตอป สูงสุด 20 ครั้งตอป และต่ําสุด 1 ครั้งตอป และจาก
การศึกษาระยะเวลาและการพัฒนาของตัวออนหอยใน marsupia ต้ังแตเริ่มสราง marsupia ถึงวางไข จากแมหอยจํานวน 27 
ตัว เปนเวลา 45 วัน ในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนมีนาคม 2551 พบวาหอยมีการพัฒนาของตัวออนสูงสุด 4 ครั้งตอตัว 
และต่ําสุด 1 ครัง้ตอตัว มีระยะเวลาการพัฒนา ของตัวออนจนปลอยโกลคิเดีย 6-11 วัน โดยพบวาหอยใชระยะเวลาในการ
พัฒนาของตัวออนใน marsupia ที่ 6 7 8 9 10 และ 11 วัน มีคาเทากับ 9.09  34.54  34.54  12.73  5.46 และ 3.64 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : ความถี่ การวางไข หอยกาบน้ําจืด 
   
* ต.มวงชุม อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑o โทร o ๓๔๖๑ ๑๑๔๔  e-mail : oamduemm@yahoo.com 
พิมพเผยแพร : เอกสารวิชาการฉบับที่ ๑๘/๒๕๕๑ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง. ๒๓ หนา 
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P2 
Spawning Frequency of Freshwater Mussel Hyriopsis (Limnoscapha)desowitzi 

 
Oamduen Meejui*  and  Wachira Kitimasak 

Kanchanaburi Inland Fisheries Research and Development Center 
 

Abstract 
 

Study on reproductive cycle of freshwater pearl mussel Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi by examining 
marsupia formations throughout the year was conducted at Kanchanaburi Inland Fisheries Research and Development 
Center during November 2006 to October 2007. It was found that the freshwater pearl mussel H. (L.) desowitzi formed 
marsupia between December and July for 8 months. The masupia was found 42.69+9.63, 69.44+20.23, 72.44+36.43, 
72.82+8.47, 77.05+24.91, 68.92+26.18, 66.67+24.94 and 17.03+23.49 percents per month, respectively. The study on 
spawning frequency all year round by marsupia evaluation showed that the average of marsupia formation per a female 
mussel was 11.14+5.94 times per year which the highest number was 20 times per year and the lowest was 1 time per 
year. The study of incubation period and development of glochidia in marsupia indicated that the total number of 27 
female mussels formed glochidia until juvenile stage 1-4 times per mussel within 45 days. The incubation period of 
glochidia was 6-11 days. The results showed that incubation period of glochidia in marsupia on 6, 7, 8, 9, 10 and 11 
days were 9.09, 34.54, 34.54, 12.73, 5.46 and 3.64 percent, respectively. 
 
Key words : frequency of spawning, freshwater mussel, Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi 
   
* Muangchum, Thamuang, Kanchanaburi. 71110 Tel. 0 3461 1144  e-mail : oamduemm@yahoo.com 
Published : Technical Paper No.18/2008 Inland Fisheries Research and Development Bureau Department of Fisheries. 

23 pp. 
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P3 
โครงสรางเปลอืกไขตะพาบมานลาย Chitra chitra Nutphand, 1986 

จากการเลี้ยงในที่กักขังและจากธรรมชาต ิ
 

วชิระ กิติมศักดิ์ ๑*  และ  วิสาขา ปุณยกนก ๒ 
๑ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกาญจนบุรี 

๒ กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาโครงสรางเปลือกไขตะพาบมานลาย Chitra chitra Nutphand, 1986 จากการเลี้ยงในที่กักขังและจาก
ธรรมชาติพบวามีเสนผานศูนยกลางและน้ําหนักเฉลี่ยแตกตางกัน (p<0.05) คือ 31.99+0.47 กับ 31.17+0.43 มิลลิเมตร และ 
17.99+0.60 กับ 16.73+0.58 กรัม เปลือกไขตะพาบมานลายประกอบดวย 3 ช้ัน คือช้ัน cuticle ไมสามารถวัดความหนาได 
ช้ัน crystalline หนา 0.121+0.019 และ 0.142 + 0.019 มิลลิเมตร และชั้น inner membrane หนา 0.135+0.031 และ 
0.126+0.015 มิลลิเมตร ตามลําดับ โดยความหนาของเปลือกไขช้ัน crystalline จากการเลี้ยงในที่กักขังนอยกวาจาก
ธรรมชาติ (p<0.05) แตความหนาของเปลือกไขช้ัน inner membrane ไมแตกตางกัน (p>0.05) โดยภาพจากกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) แสดงเปลือกไขตะพาบมานลายชั้น crystalline เกิดจากการเรียงตัวของกลุมแคลเซียม
คารบอเนตอัดตัวกันแนน มีรูกระจายอยูทั่วไประหวางกลุมแคลเซียมที่เรียงชิดกันตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป 

องคประกอบทางเคมีดานปริมาณของเปลือกไขจากการเลี้ยงในที่กักขังและจากธรรมชาติ พบวาประกอบดวย 
ธาตุ แคลเซียม (Ca) 39.09+9.69 และ 5.36+7.16 คารบอน (C) 28.68+8.96 และ 35.03+9.17 ออกซิเจน (O) 24.42+4.13 และ 
52.96+4.81 นิเกิล (Ni) 5.82+3.40 และ 0.00 โซเดียม (Na) 0.81+0.36 และ 0.74+0.30 แมกนีเซียม (Mg) 0.63+0.37 และ 
5.50+0.34  ซิลิกอน (Si) 0.56+0.41 และ 2.87+1.64 อะลูมิเนียม (Al) 0.00 และ 2.30+1.07 และโพแทสเซียม (K) 0.00 และ 
0.17+0.10 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวาเปอรเซ็นตคารบอนและโซเดียมไมแตกตางกัน (p>0.05) แต
เปอรเซ็นตของแคลเซียม ออกซิเจน นิเกิล แมกนีเซียม ซิลิกอน อะลูมิเนียม และโพแทสเซียมแตกตางกัน (p<0.05) 
โครงสรางผลึกเปลือกไขตะพาบมานลายเปนแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) อยูในรูปอะราโกไนต (aragonite) ผลจาก
การศึกษาสรุปไดวาความแตกตางของขนาดและน้ําหนักไขเฉลี่ยและองคประกอบทางเคมีดานคุณภาพและปริมาณของ
เปลือกไข อาจเปนดัชนีบงช้ีถึงความยากในการฟกไขจากการเลี้ยงในที่กักขังมากกวาจากธรรมชาติซึ่งมีผลตอความสําเร็จ
ในการฟกออกเปนตัวของลูกตะพาบมานลาย 

 
คําสําคัญ : โครงสรางเปลือกไข  ตะพาบมานลาย  แคลเซียมคารบอเนต  อะราโกไนต  
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   การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2552             

 184 

P3 
Eggshell Structure of the Siamese Narrow-headed Softshell Turtle 

Chitra chitra Nutphand, 1986 from Captivity and the Wild 
 

Wachira  Kitimasak 1* and Wisakar  Poonyakanok 2 
1 Kanchanaburi Inland Fisheries Research and Development Center 

2 Technical Group, Inland Fisheries Research and Development Bureau 
 

Abstract 
 

The study on eggshell structure of the Siamese narrow-headed softshell turtle Chitra chitra Nutphand, 1986 
from captivity and the wild showed that the diameter and weight of eggs from the captivity were higher than the wild 
(p<0.05), 31.99+0.47, 31.17+0.43 mm and 17.99+0.60, 16.73+0.58 g. Eggshell of C. chitra was composed with 3 layers, 
the cuticle, this layer could not be measured, the crystalline, 0.121+0.019, 0.142 + 0.019 mm, and the inner membrane, 
0.135+0.031 and 0.126+0.015 mm in thickness, respectively. The thickness of crystalline layer from the captivity was 
less than the wild egg (p<0.05) but the thickness of inner membrane was no statistically significant difference (p>0.05). 
The scanning electron microscope (SEM) showed that the crystalline layer was aggregated from shell unit, calcium 
carbonate, arrangement. There were pores between at lease 3 packed shell units. 

Chemical compounds of eggshell from captivity and the wild composed with calcium (Ca) 39.09+9.69 and 
5.36+7.16, carbon (C) 28.68+8.96 and 35.03+9.17, oxygen (O) 24.42+4.13 and 52.96+4.81, nickel (Ni) 5.82+3.40 and 
0.00, sodium (Na) 0.81+0.36 and 0.74+0.30, magnesium (Mg) 0.63+0.37 and 5.50+0.34, silicon (Si) 0.56+0.41 and 
2.87+1.64, aluminum (Al) 0.00 and 2.30+1.07, and potassium (K) 0.00 and 0.17+0.10 percents, respectively. The 
statistical analysis showed that no statistically significant difference was found between carbon and sodium percentages 
(p>0.05) but the calcium, oxygen, nickel, magnesium, silicon, aluminum and potassium were significant differences 
(p<0.05). The eggshell was aragonite form of calcium carbonate. The results indicated that the differences of egg size, 
egg weight, thickness and chemical compound of C. chitra eggshells should be the indices for hatching success that the 
captive egg was harder than the wild egg and may affect to the success of C. chitra hatching.  

 
Key words : Eggshell structure, the Siamese narrow-headed softshell turtle, Chitra chitra, calcium carbonate, aragonite  
   
* Moo 1, Muangchum, Thamuang, Kanchanaburi 71110 Tel. 0 3461 1144  e-mail : wachirak@fisheries.go.th 
Published : Technical Paper No.38/2008 Inland Fisheries Research and Development Bureau Department of Fisheries. 
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P4 
ผลของการใชอาหารเสริมไคตินและไคโตซานตอการเจริญเติบโตของกุงกามกราม 

พรรณศรี เชิดชูพันธเสรี*  วรรณา ถวิลวรรณ  และ  วัฒนะ คลายสุบรรณ 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด กรมประมง 

  
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาผลของการใชอาหารเสริมไคตินและไคโตซานที่มีตอการเจริญเติบโตของกุงกามกรามโดยแบงเปน 2 
การทดลอง เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต อัตรารอดตายและอัตราแลกเนื้อของกุงกามกรามที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมไคติน
ปริมาณตางๆกันคือ 0  2.5  5  7.5  10 กรัม/อาหาร 100 กรัม และโดยการใชไคโตซานเคลือบในอาหาร 0  2  4  6 มิลลิลิตร/
อาหาร 100 กรัม ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา ณ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ระหวางเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2549 
เปนเวลา 12 สัปดาห 
 ผลปรากฏวา การทดลองที่ 1 กุงกามกรามที่เลี้ยงดวยอาหารปกติไมผสมไคตินและอาหารผสม ไคติน 2.5  5  7.5 
และ 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม มีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน 9.89±1.56 กรัม และมีความยาวเฉลี่ย 9.96±0.20 เซนติเมตร เมื่อเลี้ยง
เปนเวลา 12 สัปดาห มีน้ําหนักสุดทายเฉลี่ย 17.42±5.08  16.78±5.99  15.62±4.53  17.29±7.86 และ 14.55±8.95 กรัม 
ตามลําดับ กุงมีความยาวสุดทายเฉลี่ย 11.72±0.14  11.45±0.24  11.56±1.61  11.39±0.41 และ 10.91±2.06 เซนติเมตร 
ตามลําดับ มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ เทากับ 0.67±0.07  0.63±0.17  0.54±0.12  0.67±0.12 และ 0.46±0.10 เปอรเซ็นต/
วัน ตามลําดับ กุงมีอัตรารอดตาย เทากับ 50.00±10.00  66.67±5.77  46.67±15.28  53.33±5.77 และ 50.00±10.00 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ อัตราการแลกอาหารเปนเนื้อ เทากับ 3.41±1.23  3.15±0.41  3.02±0.85  3.25±0.94  และ 3.52±1.00 ตามลําดับ 
การทดลองที่ 2 กุงกามกรามที่เลี้ยงดวยอาหารปกติไมผสมไคโตซานและอาหารผสมไคโตซาน 2  4  6 มิลลิลิตร/อาหาร 100 
กรัม มีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน 8.93±0.94 กรัม มีความยาวเฉลี่ย 9.51±0.45 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อเลี้ยงเปนเวลา 12 สัปดาห 
ผลปรากฏวามีน้ําหนักสุดทายเฉลี่ย 16.13±0.45  15.99±3.38  15.67±0.52 และ 15.94±2.78 กรัม ตามลําดับ กุงมีความยาว
สุดทายเฉลี่ย 11.10±0.06  11.01±0.73  10.90±0.25 และ 11.10±0.55 เซนติเมตร ตามลําดับ มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
เทากับ 0.70±0.13  0.69±0.23  0.67±0.17 และ 0.69±0.11 เปอรเซ็นต/วัน ตามลําดับ กุงมีอัตราการรอดตาย เทากับ 
63.33±20.82  56.67±28.87  46.67±20.82 และ 63.33±15.28 เปอรเซ็นต ตามลําดับ กุงมีอัตราการแลกอาหารเปนเนื้อ เทากับ 
3.71±0.21  5.82±3.82  6.65±2.81 และ 3.99±0.88 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหทางสถิติของการเจริญเติบโต อัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะ อัตรารอดตายและอัตราการแลกอาหารเปนเนื้อ พบวามีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) สรุปไดวาไมจําเปนตองใชทั้งไคตินและไคโตซานเสริมในอาหารสําหรับเลี้ยงกุงกามกราม 
 
คําสําคัญ : กุงกามกราม การเลี้ยง ไคติน ไคโตซาน 
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P4 
The Effect of Dietary Chitin and Chitosan on the Growth of Giant Freshwater Prawn 

(Macrobrachium rosenbergii de Man) 
 

Parnsri Chirdchupunsari*  Wanna Thawinwan  Wattana Khlaisuban 
Inland Aquaculture Research Institute, Department of Fisheries 

 
Abstracts 

 
The effect of dietary chitin-chitosan on the growth of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii de 

Man) was conducted in aquariums at the Inland Aquaculture Research Institute (IARI) in September-November 2006 for 
12 weeks. Experiment was separated In 2 experiments ,experiment 1 was determined the effect of dietary chitin 
treatments of 0, 2.5, 5, 7.5 and 10 g./ 100 g. feed with 3 replicates. Experiment 2 was studied the effect of dietary cover 
with chitosan treatments of 0, 2, 4, and 6 ml./100 g.feed. and 3 replicates which reared in 12 aquariums. 
 Results of both experiment 1 and 2, supplementation chitin and chitosan were not significantly effected on 
growth, FCR and survival rate of giant freshwater prawn among treatments (p>0.05). The initial weight and length of 
freshwater giant prawn in the experiment 1 were 9.89±1.56 g. and 9.96±0.20 cm. After rearing with dietary chitin of  0, 
2.5, 5, 7.5 and 10 g./ 100 g., the final weight were 17.42±5.08, 16.78±5.99, 15.62±4.53, 17.29±7.86 and 14.55±8.95 g. 
while the final length were 11.72±0.14, 11.45±0.24, 11.56±1.61, 11.39±0.41 and 10.91±2.06 cm. respectively. Survival 
rate were 50.00±10.00, 66.67 ±5.77, 46.67±15.28, 53.33±5.77 and 50.00±10.00 % respectively. and conversion rate were 
3.41 ±1.23, 3.15±0.41, 3.02±0.85, 3.25±0.94 and 3.52±1.00 respectively. 
 The initial weight and length of freshwater giant prawn in the experiment 2 were 8.93±0.94 g and 9.51±0.45 
cm. After rearing with dietary chitosan of 0, 2, 4, 6 ml/100 g.feed, final weight were 16.13±0.45, 15.99±3.38, 15.67±0.52 
and 15.94±2.78 g. while the final length were 11.10±0.06, 11.01±0.73, 10.90±,0.25 and 11.10±0.55 cm. respectively. 
Specific growth rate were 0.70±0.13, 0.69±0.23, 0.67±0.17 and 0.69±0.11 %/day respectively. Survival rate were 63.33 ± 
20.82, 56.67 ± 28.87, 46.67±20.82 and 63.33±15.28 % respectively. and conversion rate were 3.71 ± 0.21, 5.82 ±3.82, 
6.65±2.81 and 3.99±0.88 respectively. In conclusion, both chitin and chitosan are not necessary for dietary supplement in 
freshwater giant prawn rearing. 
 
Key words : giant freshwater prawn, rearing, chitin and chitosan 
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P4 
คํานํา 

 

 กุงกามกราม (Macrobrachium rosenbergii de Man) เปนกุงน้ําจืดที่มีขนาดใหญที่สุด โดยเฉพาะเพศผู จัดเปนสัตว
น้ําพื้นเมืองที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจสูง เนื่องจากมีความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ สามารถจําหนายไดในราคา
สูง  อยางไรก็ตามผลผลิตกุงกามกรามจากการเพาะเลี้ยงยังต่ําอยูมากเมื่อเทียบกับสัตวน้ําชนิดอื่น โดยในป พ.ศ. 2539 
ผลผลิตกุงกามกรามที่ไดจากการเลี้ยง มีปริมาณเพียงรอยละ 2.4 ของผลผลิตสัตวน้ําจืดทั้งหมด แตมีมูลคาของผลผลิตสูงถึง 
511.21 ลานบาท จัดอยูในลําดับที่ 5 (กองเศรษฐกิจการประมง, 2542) ในป พ.ศ. 2541  ประเทศไทยมีผลผลิตกุงกามกราม
จากการเพาะเลี้ยง 7,800 ตัน  หรือประมาณ 6 เปอรเซ็นต ของผลผลิตทั่วโลก ซึ่งมีประมาณ 129,533 ตัน มูลคา 795.1 ลาน
เหรียญสหรัฐ โดยผลผลิตกุงกามกรามของไทยมีแนวโนมคงที่ต้ังแตป พ.ศ. 2538-2541 ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค 
เชน จีน และบังคลาเทศ มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจนกระทั่งกาวขึ้นเปนผูนําในการผลิตกุงกามกรามของโลก (FAO, 2000) ผลผลิต
กุงกามกรามของไทยสวนใหญประมาณ 70 เปอรเซ็นต บริโภคภายในประเทศและสงออกประมาณ 30 เปอรเซ็นต จาก
ขอมูลการสงออกกุงกามกรามแชแข็งในป พ.ศ. 2542 มีการสงออกทั้งสิ้น 1,027 ตัน และเพิ่มขึ้นเปน 2,964 ตัน ในป พ.ศ. 
2543 (สมพงษ, 2545) การวิจัยและพัฒนาการผลิตกุงกามกรามเพื่อใหไดผลผลิตเพียงพอกับความตองการของตลาดโลก จึง
มีความจําเปนอยางยิ่งในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตกุงกามกราม ซึ่งในปจจุบันนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดมีการ
คนควาวิจัยกันอยางกวางขวาง ทั้งนี้เพื่อใหไดเทคโนโลยีใหมๆที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงกามกราม
ตอไป 

ไคติน จัดอยูในกลุมคารโบไฮเดรตประเภทโครงสรางที่เปนเสนใย คลายคลึงกับเซลลูโลสจากพืช สูตรโครงสราง
ทางเคมีคลายคลึงกับเซลลูโลส แตที่แตกตางกันคือ ไคตินจะประกอบดวยอนุพันธของน้ําตาล กลูโคสที่มีธาตุไนโตรเจน 
เกาะอยูภายในโมเลกุลตําแหนงคารบอนตัวที่ 2 ทําใหมีสมบัติเฉพาะตัวในการเกิดปฏิกิริยากับสารอื่นๆหลายๆ ชนิด ไคติน
มีสูตรทางเคมีของโมโนเมอร คือ C8H13NO5 (ปยะบุตร และคณะ, 2546) ไคตินพบไดในเปลือกของสัตวเชน กุง ปู แกนหมึก 
แมลง ตัวไหม หอยมุก และผนังเซลลของพวกรา ยีสต และจุลินทรียหลายชนิด ไคตินในธรรมชาติ มีโครงสรางของผลึกที่
แข็งแรง 3 ลักษณะ ไดแก แอลฟาไคติน เกิดจากเปลือกกุง และเปลือกปู เบตาไคติน เกิดในแกนหรือกระดองหมึก และ 
แกมมาไคติน (Lertsutthiwong et al., 2002) 

ไคตินมีช่ือทางเคมีวา Poly [β-1>4)-2-acetamic glucopyranose] การใชไคตินเปนอาหารเสริมในการเลี้ยงกุง
กามกรามนาจะมีผลตอประสิทธิภาพในการยอยอาหารของกุง ทําใหกุงมีการเจริญเติบโตดีขึ้น เนื่องจากเปนไฟเบอรชวย
ยอยโปรตีนและไขมันไดดี ตาม Yon Shiau and Yi (1998) ที่ไดทําการวิจัยในกุงกุลาดํา ไคตินเปนสารประกอบน้ําตาลที่มี
มากที่สุดในธรรมชาติ ไคตินถูกนํามาแปรรูปเปนอนุพันธไดหลายชนิด ไคตินและอนุพันธืมีคุณสมบัติในการนําไปใช
ประโยชนไดหลายอยาง เชน โภชนาการ ชีววิทยา การเกษตรและสิ่งแวดลอม เปนตน (อัธยา, 1998)  

การใช ไคติน-ไคโตซานเคลือบอาหารกุงสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชอาหารและเพิ่มอัตราการ
เจริญเติบโตในกุงกุลาดําไดมากขึ้น ปริมาณไคโตซานที่เหมาะสมที่ใชในการเคลือบอาหารกุง คือ 400 ppm ทําใหไดน้ําหนัก
รวมของกุงที่จับไดมากที่สุด เทากับ 3,083.25 กิโลกรัม มากกวากลุมที่ไมไดใชไคติน-ไคโตซานอยางมีนัยสําคัญถึง 
1,233.25 กิโลกรัม (ปยะบุตร, 2546) 

Yon Shiau และ Yi (1998) รายงานวา ไคตินสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของกุงกุลาดําไดดีกวาไคโตซาน 
เนื่องจากเปนไฟเบอรชวยยอยโปรตีนและไขมันไดดีกวา ที่ระดับไคติน 5 เปอรเซ็นต และดีกวาใชไคตินระดับอื่นๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.5) Fox (1993) กลาววา ในการทดลองใสไคตินในอาหาร 4, 8, 12 และ 16 เปอรเซ็นตในการเลี้ยง 
กุงกุลาดําจะไมทําใหกุงมีการเจริญเติบโตดีขึ้น 

ไคโตซานเปนสารประกอบโพลิเมอรที่มีคุณสมบัติเปนสารอาหารที่นํามาใชในการสรางเนื้อเยื่อและเปลือกของ
กุง เมื่อกุงไดรับไคโตซานเขาไปจะยอยไคโตซานเปนกลูโคซามีน ซึ่ง กลูโคซามีนที่เปนสารตั้งตนของการสรางเนื้อเยื่อและ
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เปลือกของกุง สงผลใหกุงลอกคราบไดงายขึ้น นอกจากนั้นไคโตซานมีลักษณะเหนียวขนจึงสามารถที่จะนํามาเคลือบ
อาหารเม็ดได ไคโตซานเปนสารที่ละลายในกรดแตไมละลายในดาง เมื่อเคลือบอาหารและใชโปรยลงในบอเลี้ยงที่มีสภาพ
เปนดาง อาหารเม็ดไมแตกตัวและละลายน้ํางาย จึงลดการสูญเสียอาหารไดเปนอยางดี  การใชไคโตซานเคลือบอาหารกุง
สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชอาหารและเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตในกุงกุลาดําไดมากขึ้น ปริมาณไคโตซานที่
เหมาะสมที่ใชในการเคลือบอาหารกุง คือ 20ซีซี เคลือบกับอาหารกุง 1 กิโลกรัม ทําใหไดน้ําหนักรวมของกุงที่จับไดมาก
ที่สุด เทากับ 3,083.25 กิโลกรัม มากกวากลุมที่ไมไดใชไคโตซานอยางมีนัยสําคัญถึง 1,233.25 กิโลกรัม (ปยะบุตร, 2546) 
 ไคโตซานเปนอนุพันธของไคติน ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีการนําไปใชประโยชนในดานเกษตรกรรมหลายประเภท 
เชน ถูกนําไปใชเปนสารเรงการเจริญเติบโตในสุกรได ทําใหอัตราแลกเนื้อเพิ่มขึ้นและยังทําใหสุกรมีสุขภาพดีขึ้นเนื่องจาก
ไคโตซานเปนสารโคพอลิเมอรธรรมชาติที่ไมเปนอันตรายตอรางกายสัตวและไมมีพิษตกคางในสิ่งแวดลอม (ปยะบุตร
,2543) การใชเคลือบเมล็ดพันธุ เพื่อปองกันโรคและแมลงศัตรูพืช นําไปใชเปนปุยธรรมชาติ การบําบัดน้ําเสีย ปจจุบันมีการ
นํามาใชในการเลี้ยงกุงเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการใหกุงกินอาหารที่เคลือบไคโตซาน อีกทั้งมีการนํามาใชเพื่อควบคุมคุณภาพ
น้ําในการเลี้ยงกุงโดยเฉพาะในธุรกิจการเลี้ยงกุงในขณะที่ยังมีเกษตรกรบางสวนที่ขาดความรูเกี่ยวกับประโยชนและ
วิธีการใชไคโตซานดังนั้นการศึกษาวิจัยเรื่องผลของการใชไคโตซานในอาหารกุงกามกรามตอการเจริญเติบโตของกุง
กามกราม โดยการศึกษาถึงอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราการแลกเนื้อของกุงกามกรามที่กินอาหารที่เคลือบ
ไคโตซาน เพื่อที่จะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการนําไคโตซานมาใชประโยชนใหถูกตองและเหมาะสม  

กุงกามกรามจะเจริญเติบโตไดดีนั้นมีปจจัยหลายประการ อาทิ พันธุดี การจัดการดี อาหารดี ไมมีโรค และระบบ
น้ําและอากาศดี ซึ่งจะสงผลใหกุงมีการลอกคราบ ขยายรูปรางโตขึ้นได แตในปจจุบันสูตรอาหารตางๆที่ใชเลี้ยงกุงไมมี
สวนผสมของไคตินซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญของเปลือกกุงสงผลใหกุงไมลอกคราบหรือลอกคราบชาและทําใหการสราง
เปลือกใหมชา ทําใหกุงอยูในสภาพวิกฤติตอศัตรูที่กินขณะลอกคราบหรือกุงเปลือกออนไดการนําไคตินผสมหรือเคลือบ
อาหารจะสามารถแกปญหาเหลานี้ได (Wanichpongpan et al., 2002) 

สาเหตุหนึ่งที่กุงกามกรามโตชา เนื่องจากกุงไมลอกคราบ ชวงการลอกคราบนานและสรางเปลือกชา ทําใหศัตรูจับ
กินไดงาย เมื่อกุงเจริญเติบโตมีขนาดใหญขึ้น จําเปนตองมีการลอกคราบและสลัดเปลือกเกาทิ้งเพื่อขยายขนาดของรางกาย 
และสรางเปลือกใหมทดแทน จนกระทั่งโตเต็มที่จะหยุดการลอกคราบ ในเปลือกของกุงหรือสวนคิวติเคิล ประกอบไปดวย 
โปรตีน แคลเซียม และที่สําคัญคือไคติน ระยะกอนการลอกคราบ (premoulting) กุงจะสะสมแรธาตุที่จําเปน อาทิ ไคติน
และโปรตีน สวนแคลเซียมจะดึงจากเปลือกนอกมาสะสมกอนจะสลัดเปลือกทิ้ง (บรรจง 2535, สมพงษ 2546) จึงควรศึกษา
การใชไคตินผสมในอาหารกุงหรือการใชไคโตซานเคลือบอาหารกุง 

 

วัตถุประสงค 
 

เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต อัตราการรอดตายและอัตราการแลกอาหารเปนเนื้อของกุงกามกรามที่เลี้ยงดวยอาหาร
เสริมไคตินและไคโตซานปริมาณตางๆกัน 

 

วิธีการดําเนินการ 
 

แบงการทดลองเปน 2 การทดลองยอย  ดังนี้ 
1. ศึกษาผลของการใชไคตินในอาหารกุงกามกราม ตอการเจริญเติบโตของกุงกามกราม 

1.1. การวางแผนการทดลอง  วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด Completely Randomized Design (CRD) โดยใช
ไคตินเคลือบอาหารกุงในปริมาณตางๆกัน 5 ระดับ (5 ชุดการทดลอง) แตละชุดการทดลองใชเลี้ยงกุง 3 ตู ในแตละเพศ (3 
ซ้ํา) ดังนี้ 
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 ชุดการทดลองที่ 1 ใหอาหารปกติ (ไมเคลือบไคติน) เปนชุดควบคุม 
 ชุดการทดลองที่ 2 ใชไคติน 2.5 เปอรเซ็นต (ไคติน 2.5 กรัมตออาหาร 100 กรัม) 
 ชุดการทดลองที่ 3 ใชไคติน 5 เปอรเซ็นต (ไคติน 5 กรัมตออาหาร 100 กรัม)  
 ชุดการทดลองที่ 4 ใชไคติน 7.5 เปอรเซ็นต (ไคติน 7.5 กรัมตออาหาร 100 กรัม) 
 ชุดการทดลองที่ 5 ใชไคติน 10 เปอรเซ็นต (ไคติน 10 กรัมตออาหาร 100 กรัม) 

1.2 การดําเนินการทดลอง  ดําเนินการทดลอง ณ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด อ.บางไทร ต.โพแตง          
จ.พระนครศรีอยุธยา  

1.3 การเตรียมตูทดลอง  เตรียมตูทดลอง โดยใชตูกระจก ขนาด กวาง x ยาว x สูง = 45x90x45 เซนติเมตร จํานวน 
15 ตู  

1.4 การเตรียมพันธุกุงกามกราม  นําลูกกุงควํ่า (post lavae) มาอนุบาลในบอดินขนาด 400 ตารางเมตร ในอัตรา 
50,000 ตัวตอไร โดยใหอาหารสําเร็จรูป คุณภาพสม่ําเสมอ จากแหลงผลิตเดียวกัน ปรับขนาดเม็ดอาหาร และคุณคาทาง
โภชนาการตามอายุและลักษณะการเจริญเติบโตของกุง เปนเวลา 2.5 เดือน จะสามารถแยกเพศได นํากุงเพศผูใสในตู ตูละ 
10 ตัว จํานวน 15 ตู และกุงเพศเมียใสตูละ 10 ตัว จํานวน 15 ตู ทําเครื่องหมาย (marker) กุงโดยฉีดสีวิทยาศาสตร 
(elastomer) ซึ่งมีคุณสมบัติไมละลายน้ําและติดอยูในเนื้อกุง ตรงบริเวณเนื้อโคนหางปลองสุดทาย ของกุงทดลองแตละตัว
ใหมีสีตางกัน เพื่อศึกษาจํานวนครั้งที่กุงลอกคราบ 

1.5 อาหารและการใหอาหาร  เตรียมอาหารสําหรับกุงกามกรามชนิดจมน้ําที่มีระดับโปรตีน 32 เปอรเซ็นต โดยใช
สูตรอาหาของสถาบันวิจัยอาหารน้ําจืด สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง (ตารางที่ 1) แลวใชไคตินเคลือบ
อาหารกุง เคลือบอาหารทุก 3 วัน กรรมวิธีในการเคลือบอาหารกุงกระทําดังนี้ ใชกรดน้ําสมสายชู (acetic acid) 1 เปอรเซ็นต
เปนตัวทําละลายไคตินใหไดเปนสารละลาย นําไคตินมาผสมน้ํา 100 ซีซี คนใหเขากัน และนําไปคลุกเคลา เพื่อเคลือบ
อาหารกุงทุก 100 กรัม ใหทั่วเม็ดอาหารทุกเม็ด แลวผ่ึงลมใหแหงสนิท ประมาณ 1 ช่ัวโมง แลวจากนั้นจึงนําอาหารที่เตรียม
ไปเลี้ยงกุงตอไป โดยใหอาหาร 2 ครั้งตอวัน เชา เย็น และใหกินจนอิ่ม โดยสังเกตอาหารหลังจากใหกิน 2 ช่ัวโมงวามีอาหาร
เหลือหรือไม แลวปรับอาหารในมื้อตอไปบันทึกปริมาณอาหารที่ใหทุกครั้ง 
 

ตารางที่ 1 สูตรอาหารสําหรับการเลี้ยงกุงกามกรามระดับโปรตีน 32 เปอรเซ็นต 

ชนิดอาหาร สูตรอาหารปกติ (%) สูตรอาหารที่ใชในการทดลอง (%) 
ปลาปน 33 36 
หัวกุงปน 10 - 
ปลาหมึกปน (เนื้อปลาหมึก) 5 5 
กากถั่วเหลือง 10 16 
รําขาว 5 5 
ปลายขาว 13 13 
แปงสาลี 15 15 
ยีสต 5 5 
น้ํามันพืช 3 3 
น้ํามันปลาทะเล/ปลาหมึก 1 1 
วิตามินและแรธาตุรวม 1 1 
วิตามินซี 0.1 0.1 
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1.6 ช่ังวัดน้ําหนักและความยาวทุก 2 สัปดาห  
1.7 การวิเคราะหคุณสมบัติของน้ํา  
ทําการตรวจสอบและบันทึกคุณสมบัติของน้ําในตูทดลอง สัปดาหละ 1 ครั้ง เวลาประมาณ 08.30 น. 

 ออกซิเจนละลาย (dissolved oxygen) วัดโดยใชเครื่อง DO meter YSI 5100 
 ความเปนกรดเปนดาง (pH) วัดโดยเครื่องวัด pH รุน wtw pH 330 
 ความเปนดาง (alkalinity) ใชวิธี titration 
 ความกระดาง (hardness)  ใชวิธี titration 
 ไนไตรท (nitrate) ใชวิธี colorimetric analysis 
 แอมโมเนีย (ammonia) ใชวิธ ีphenate method 
 ฟอสเฟต (phosphate) ใชวิธี ascorbic method 

อนึ่ง การวิเคราะหคุณสมบัติของน้ํา ใชตามวิธีที่กลาวอางในไมตรีและจารุวรรณ, 2528) 
1.8 การเก็บขอมูลและการวิเคราะหทางสถิติ 

1.8.1 การเจริญเติบโตและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของกุงกามกราม 
 - น้ําหนักและความยาว 
 - อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) 
 
 
 

1.8.2 อัตรารอด (%)  
 
 
 

1.8.3 อัตราแลกเนื้อ (FCR) 
 
 
 
นําขอมูลจากขอ 12.3.1-12.3.3 มาวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) แบบ one way ANOVA โดยทํา

การแปลงคาอัตรารอดดวยวิธี angular transformation กอนนํามาวิเคราะหและเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ระหวางชุดการทดลองดวยวิธี LSD (Least Significant Different) 
2. ศึกษาผลของการใชไคโตซานในอาหารกุงกามกราม ตอการเจริญเติบโตของกุงกามกราม 

2.1 การวางแผนการทดลอง  วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomize Design) โดยแบงการ
ทดลองออกเปน 4 ชุดการทดลอง (Treatment) แตละชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา (Replication) ดังนี้ 

ชุดการทดลองที่ 1 ใหอาหารเม็ดปกติ (ไมเคลือบไคโตซาน) 
ชุดการทดลองที่ 2 ใหอาหารเม็ดเคลือบไคโตซาน 2.0 มิลลิลิตร/อาหาร 100 กรัม  
ชุดการทดลองที่ 3 ใหอาหารเม็ดเคลือบไคโตซาน 4.0 มิลลิลิตร/อาหาร 100 กรัม  
ชุดการทดลองที่ 4 ใหอาหารเม็ดเคลือบไคโตซาน 6.0 มิลลิลิตร/อาหาร 100 กรัม  
2.2 สถานที่ดําเนินการทดลอง  ดําเนินการทดลอง ณ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด อ.บางไทร ต.โพแตง    

จ.พระนครศรีอยุธยา  

= x 100 ln น้ําหนักกุงสิ้นสุดการทดลอง - ln น้ําหนักกุงเริ่มตน 
จํานวนวันที่ใชทดลอง 

= x 100 จํานวนกุงเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
   จํานวนกุงเริ่มตนการทดลอง 

= น้ําหนักอาหารแหงที่กุงกิน 
น้ําหนักกุงที่เพิ่มขึ้น 
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2.3 การเตรียมตูทดลอง  เตรียมตูทดลอง โดยใชตูกระจก ขนาด 45x90x45 เซนติเมตร  จํานวน 12  ตู  
2.4 การเตรียมพันธุกุงกามกราม  นํากุงกามกรามอายุ 2 เดือน ช่ังวัดน้ําหนักและความยาว มาปลอยในตูทดลองที่

เตรียมไว 10 ตัว/ตู 
2.5 อาหารและการใหอาหาร  ใหอาหารกุงกามกรามระดับโปรตีน 32 เปอรเซ็นต ดังสูตรอาหารในตารางที่ 1 นํา

อาหารเม็ดที่เตรียมมาเคลือบ  ไคโตซานที่ปริมาณตางๆกันตามชุดการทดลอง โดยนําไคโตซานมาคลุกเคลาเคลือบอาหารกุง 
นําไปผึ่งลมใหแหงสนิทประมาณ 1 ช่ัวโมง ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง คือเชาและเย็น บันทึกปริมาณอาหารที่ให 

2.6 ช่ังวัดน้ําหนักและความยา ช่ังวัดทุก 2 สัปดาห 
2.7 การวิเคราะหคุณสมบัติของน้ํา วิธีการเชนเดียวกับการทดลองที่ 1 
2.8 การเก็บขอมูลและการวเิคราะหทางสถิติ วิธีการเชนเดียวกับการทดลองที่ 1 

 

ผลการทดลอง 
 

การทดลอง ศึกษาผลของการใชไคตินในอาหารกุงกามกราม ตอการเจริญเติบโตของกุงกามกราม 
1. การเจริญเติบโตของกุงกามกราม 
 กุงกามกรามที่เลี้ยงดวยอาหารปกติไมผสมไคตินและอาหารผสมไคติน 2.5, 5, 7.5 และ 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม 
มีน้ําหนักเฉลี่ย 9.89±1.56 กรัม มีความยาวเฉลี่ย 9.96±0.20 เซนติเมตร เมื่อเลี้ยงเปนเวลา 12 สัปดาห ผลปรากฏวา กุงที่เลี้ยง
ดวยอาหารปกติ มีน้ําหนักเฉลี่ย 16.29±4.08 กรัม มีความยาวเฉลี่ย 11.72±0.14 เซนติเมตร ตามลําดับ กุงที่เลี้ยงดวยอาหาร
ผสมไคติน 2.5 กรัม/อาหาร 100 กรัม มีน้ําหนักเฉลี่ย 16.82±1.28 กรัม มีความยาวเฉลี่ย 11.45±0.24 เซนติเมตร กุงที่เลี้ยง
ดวยอาหารผสมไคติน 5 กรัม/อาหาร 100 กรัม มีน้ําหนักเฉลี่ย 17.56±1.75 กรัม มีความยาวเฉลี่ย 11.56±1.61 เซนติเมตร กุง
ที่เลี้ยงดวยอาหารผสมไคติน 7.5 กรัม/อาหาร 100 กรัม มีน้ําหนักเฉลี่ย 17.45±1.84 กรัม มีความยาวเฉลี่ย 11.39±0.41 
เซนติเมตร และกุงที่เลี้ยงดวยอาหารผสมไคติน 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม มีน้ําหนักเฉลี่ย 14.18±1.98 กรัม มีความยาวเฉลี่ย 
10.91±2.06 เซนติเมตร เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนของน้ําหนักและความยาว ผลปรากฏวามีความแตกตางอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางที่ 2 รูปที่ 1, 2 
 

ตารางที่ 2 การเจริญเติบโต น้ําหนักเพิ่มตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตรารอดและอัตราแลกเนื้อของกุงกามกรามที่ 
                  เลี้ยงดวยอาหารผสมไคตินในอัตราตางๆ กัน เปนเวลา 12 สัปดาห 

อาหารผสมไคตนิ (กรัม/อาหาร 100 กรัม) 
การเจริญเติบโต 

0 2.5 5 7.5 10 

น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน (กรัม) 9.89±1.56 9.89±1.56 9.89±1.56 9.89±1.56 9.89±1.56 

น้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย (กรัม) 17.42±5.08a 16.78±5.99a 15.62±4.53 a 17.29±7.86 a 14.55±8.95 a 

ความยาวเฉลี่ยเริ่มตน (เซนติเมตร) 9.96±0.20 9.96±0.20 9.96±0.20 9.96±0.20 9.96±0.20 

ความยาวเฉลี่ยสุดทาย (เซนติเมตร) 11.72±0.14 a 11.45±0.24 a 11.56 ±1.61 a 11.39±0.41 a 10.91±2.06 a 

น้ําหนักเพิ่มตอวนั (กรัม/วัน) 0.09±0.01 a 0.08±0.01 a 0.07 ±0.02 a 0.09±0.02 a 0.06±0.03 a 

อัตราการเจริญเตบิโตจําเพาะ (%/วนั) 0.67±0.07 a 0.63±0.17 a 0.54±0.12 a 0.67±0.12 a 0.46±0.10 a 

อัตรารอด (%) 50.00±10.00 a 66.67 ±5.77 a 46.67±15.28 a 53.33±5.77 a 50.00±10.00 a 

อัตราแลกเนื้อ 3.41 ±1.23 a 3.15±0.41 a 3.02±0.85 a 3.25±0.94 a 3.52±1.00 a 
 

หมายเหตุ  ขอมูลที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันในทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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0 กรัม/อาหาร 100 กรัม

2.5 กรัม/อาหาร 100 กรัม

5 กรัม/อาหาร 100 กรัม

7.5 กรัม/อาหาร 100 กรัม 

10 กรัม/อาหาร 100 กรัม

 
รูปท่ี 1 การเจริญเติบโตโดยน้ําหนักของกุงกามกรามที่เลี้ยงดวยอาหารผสมไคตินระดับตางๆกัน เปนเวลา 12 สัปดาห 
 

9

9.5

10

10.5

11

11.5

12

0 2 4 6 8 10 12

เวลา (สัปดาห)

คว
าม
ยา
ว (

ซม
.)

0 กรัม/อาหาร 100 กรัม

2.5 กรัม/อาหาร 100 กรัม

5 กรัม/อาหาร 100 กรัม

7.5 กรัม/อาหาร 100 กรัม

10 กรัม/อาหาร 100 กรัม

 
รูปท่ี 2 การเจริญเติบโตโดยความยาวของกุงกามกรามที่เลี้ยงดวยอาหารผสมไคตินระดับตางๆกัน เปนเวลา 12 สัปดาห 
 

2. น้ําหนักเพิ่มตอวัน 
 กุงกามกรามที่เริ่มเลี้ยงดวยอาหารปกติไมผสมไคตินและอาหารผสมไคติน 2.5, 5, 7.5 และ 10 กรัม/อาหาร 100 
กรัม มีน้ําหนักเพิ่ม/วัน 0.08±0.03, 0.07±0.01, 0.09±0.03, 0.09±0.03 และ 0.05±0.04 กรัม/วัน ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ซึ่งมี
ความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
3. อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
 กุงกามกรามที่เริ่มเลี้ยงดวยอาหารปกติไมผสมไคตินและอาหารผสมไคติน 2.5, 5, 7.5 และ 10 กรัม/อาหาร 100 
กรัม มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 0.60±0.19, 0.55±0.06, 0.49±0.41, 0.74±0.24 และ 0.46±0.31 เปอรเซ็นต/วัน ตามลําดับ 
(ตารางที่ 2) ซึ่งมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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4. อัตราการรอดตาย 

กุงกามกรามที่เริ่มเลี้ยงดวยอาหารปกติไมผสมไคตินและอาหารผสมไคติน 2.5, 5, 7.5 และ 10 กรัม/อาหาร 100 
กรัม มีอัตราการรอดตาย  50.00±10.00 , 66.67 ±5.77, 46.67±15.28, 53.33±5.77 และ 50.00±10.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนของอัตราการรอดตายของกุง ผลปรากฏวาซึ่งมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) ดังตารางที่ 2 
5. อัตราแลกเนื้อ 

กุงกามกรามที่เริ่มเลี้ยงดวยอาหารปกติไมผสมไคตินและอาหารผสมไคติน 2.5, 5, 7.5 และ 10 กรัม/อาหาร 100 
กรัม มีอัตราการแลกอาหารเปนเนื้อ 3.41 ±1.23, 3.15±0.41, 3.02±0.85, 3.25±0.94 และ 3.52±1.00 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห
ความแปรปรวนของอัตราการแลกอาหารเปนเนื้อของกุง ผลปรากฏวา มีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

การทดลอง ศึกษาผลของการใชไคโตซานในอาหารกุงกามกราม ตอการเจริญเติบโตของกุงกามกราม 
1. การเจริญเติบโตของกุงกามกราม 
 กุงกามกรามที่เริ่มเลี้ยงดวยอาหารปกติไมผสมไคโตซาน และอาหารผสมไคโตซาน 2, 4, 6 มิลลิลิตร/อาหาร 100 
กรัม มีน้ําหนักเฉลี่ย 7.78±0.58, 9.22±0.21, 10.42±1.84 และ 7.96±1.18 กรัม ตามลําดับ มีความยาวเฉลี่ย 9.28±0.19, 
9.66±0.14, 10.03±0.51 และ 9.34±0.38 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อเลี้ยงเปนเวลา 12 สัปดาห ผลปรากฏวา กุงที่เลี้ยงดวย
อาหารปกติ ไมผสมไคโตซาน มีน้ําหนักเฉลี่ย 16.13±0.45 กรัม มีความยาวเฉลี่ย 11.10±0.06 เซนติเมตร ตามลําดับ กุงที่
เลี้ยงดวยอาหารผสมไคโตซาน 2 มิลลิลิตร/อาหาร 100 กรัม มีน้ําหนักเฉลี่ย 15.99±3.38 กรัม มีความยาวเฉลี่ย 11.01±0.73 
เซนติเมตร กุงที่เลี้ยงดวยอาหารผสมไคโตซาน 4 มิลลิลิตร/อาหาร 100 กรัม มีน้ําหนักเฉลี่ย 15.67±0.52 กรัม มีความยาว
เฉลี่ย 10.90±0.25 เซนติเมตร กุงที่เลี้ยงดวยอาหารผสมไคโตซาน 6 มิลลิลิตร/อาหาร 100 กรัม มีน้ําหนักเฉลี่ย 15.94±2.78 
กรัม มีความยาวเฉลี่ย 11.10±0.55 เซนติเมตร เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนของน้ําหนักและความยาว ผลปรากฏวา มีความ
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางที่ 3 รูปที่ 3, 4 
 

ตารางที่ 3 การเจริญเติบโต น้ําหนักเพิ่มตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตรารอดและอัตราแลกเนื้อของกุงกามกรามที่ 
                   เลี้ยงดวยอาหารผสมไคโตซานในอัตราตางๆกัน  เปนเวลา 12 สัปดาห 

อาหารผสมไคโตซาน (มิลลิลิตร/อาหาร 100 กรัม) 
การเจริญเติบโต 

0 2 4 6 

น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน (กรัม) 8.93±0.94 8.93±0.94 8.93±0.94 8.93±0.94 

น้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย (กรัม) 16.13±0.45a 15.99±3.38 a 15.67±0.52 a 15.94±2.78 a 

ความยาวเฉลี่ยเริ่มตน (เซนติเมตร) 9.51±0.45 9.51±0.45 9.51±0.45 9.51±0.45 

ความยาวเฉลี่ยสุดทาย (เซนติเมตร) 11.10±0.06 a 11.01 ±0.73 a 10.90±0.25 a 11.10±0.55 a 

น้ําหนักเพิ่มตอวัน (กรัม/วัน) 0.09±0.02 a 0.08 ±0.02 a 0.08±0.01 a 0.08±0.03 a 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) 0.70±0.13 a 0.69±0.23 a 0.67±0.17 a 0.69±0.11 a 

อัตรารอด (เปอรเซ็นต) 63.33 ±20.82 a 56.67±28.87 a 46.67±20.82 a 63.33±15.28 a 

อัตราแลกเนื้อ 3.71±0.21 a 5.82±3.82 a 6.65±2.81 a 3.99±0.88 a 
 

หมายเหตุ ขอมูลที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันในทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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0 มล./อาหาร 100 กรัม

2 มล./อาหาร 100 กรัม

4 มล./อาหาร 100 กรัม

6 มล./อาหาร 100 กรัม

 
รูปท่ี 3 การเจริญเติบโตโดยน้ําหนักของกุงกามกรามที่เลี้ยงดวยอาหารผสมไคโตซานระดับตางๆกัน เปนเวลา 12 สัปดาห 
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0 มล./อาหาร 100 กรัม

2 มล./อาหาร 100 กรัม

4 มล./อาหาร 100 กรัม

6 มล./อาหาร 100 กรัม

 
รูปท่ี 4 การเจริญเติบโตโดยความยาวของกุงกามกรามที่เลี้ยงดวยอาหารผสมไคโตซานระดับตางๆกัน เปนเวลา 12 สัปดาห 

2. น้ําหนักเพิ่มตอวัน 
กุงกามกรามที่เริ่มเลี้ยงดวยอาหารปกติไมผสมไคโตซาน และอาหารผสมไคโตซาน 2, 4, 6 มิลลิลิตร/อาหาร 100 

กรัม มีน้ําหนักเพิ่ม/วัน 0.08±0.03, 0.08±0.04, 0.06±0.02 และ 0.09±0.02 กรัม/วัน ตามลําดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งมีความแตกตาง
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
3. อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
 กุงกามกรามที่เริ่มเลี้ยงดวยอาหารปกติไมผสมไคโตซาน และอาหารผสมไคโตซาน 2, 4, 6 มิลลิลิตร/อาหาร 100 
กรัม มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 0.81±0.07, 0.60±0.25, 0.46±0.23 และ 0.76±0.05 เปอรเซ็นต/วัน ตามลําดับ (ตารางที่ 
3) ซึ่งมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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4. อัตรารอด 
 กุงกามกรามที่เริ่มเลี้ยงดวยอาหารปกติไมผสมไคโตซาน และอาหารผสมไคโตซาน 2, 4, 6 มิลลิลิตร/อาหาร 100 
กรัม มีอัตรารอด 63.33±20.827, 56.67 ± 28.87, 46.67±20.82 และ 63.33±15.28 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งมี
ความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
5. อัตราแลกเนื้อ 
 กุงกามกรามที่เริ่มเลี้ยงดวยอาหารปกติไมผสมไคโตซาน และอาหารผสมไคโตซาน 2, 4, 6 มิลลิลิตร/อาหาร 100 
กรัม มีอัตราแลกเนื้อ 3.71±0.21, 5.82±3.82, 6.65±2.81 และ 3.99±0.88 กรัม/วัน ตามลําดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งมีความแตกตาง
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

สรุปและวิจารณผลการทดลอง 
 

การทดลอง ศึกษาผลของการใชไคตินเสริมในอาหารกุงกามกราม ตอการเจริญเติบโตของกุงกามกราม 
กุงกามกรามที่เลี้ยงดวยอาหารปกติไมผสมไคตินและอาหารผสมไคติน 2.5, 5, 7.5 และ 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม 

ไมมีผลตอการเจริญเติบโตของกุงทั้งน้ําหนักและความยาว น้ําหนักกุงเฉลี่ยเริ่มตน 9.45±2.31, 10.23±0.52, 9.30±0.84, 
8.98±1.12 และ 9.33±1.25 กรัม ตามลําดับ มีความยาวเฉลี่ย 9.91±0.82, 10.24±0.11, 9.80±0.07, 9.77±0.34 และ 10.09±0.72 
เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อเลี้ยงเปนเวลา 12 สัปดาห มีน้ําหนักสุดทายเฉลี่ย 16.29±4.08, 16.82±1.28, 17.56±1.75, 
17.45±1.84 และ 14.18±1.98 กรัม ตามลําดับ กุงมีความยาวสุดทายเฉลี่ย 11.72±0.14, 11.45±0.24, 11.56±,1.61, 11.39±0.41 
และ 10.91±2.06 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวามีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กุง
มีอัตราการรอดตาย  50.00±10.00 , 66.67 ±5.77, 46.67±15.28, 53.33±5.77 และ 50.00±10.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ แตกตาง
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) อัตราการแลกอาหารเปนเนื้อ  3.41±1.23, 3.15±0.41, 3.02±0.85, 3.25±0.94  และ 
3.52±1.00 ตามลําดับ  เมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวามีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) การใชไคตินเสริม
ในอาหารกุงปริมาณตางกันไมมีผลตอการเจริญเติบโต อัตราแลกอาหารเปนเนื้อและอัตราการรอดตายของกุงกามกราม ซึ่ง
แตกตางจากงานวิจัยกุงกุลาดําที่รายงานโดย Yon Shiau  และ  Yi (1998) รายงานวา  ไคตินสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของ
กุงกุลาดําไดดีกวาไคโตซาน เนื่องจากเปนไฟเบอรชวยยอยโปรตีนและไขมันไดดีกวา ที่ระดับไคติน 5 เปอรเซ็นต และ
ดีกวาใชไคตินระดับอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.5) และ Fox (1993) กลาววา ในการทดลองใสไคตินในอาหาร 4, 8, 
12 และ 16 เปอรเซ็นตในการเลี้ยงกุงกุลาดําจะไมทําใหกุงเจริญเติบโตดีขึ้น 
 

การทดลอง ศึกษาผลของการใชไคโตซานในอาหารกุงกามกราม ตอการเจริญเติบโตของกุงกามกราม 
กุงกามกรามที่เลี้ยงดวยอาหารปกติไมผสมไคโตซานและอาหารผสมไคโตซาน 2, 4, 6 มิลลิลิตร/อาหาร 100 กรัม 

ไมมีผลตอการเจริญเติบโตของกุงทั้งน้ําหนักและความยาว น้ําหนักกุงเฉลี่ยเริ่มตน 7.78±0.58, 9.22±0.21, 10.42±1.84, และ 
7.96±1.18 กรัม ตามลําดับ มีความยาวเฉลี่ย 9.28±0.19, 9.66±0.14, 10.03±0.51, และ 9.34±0.38 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อ
เลี้ยงเปนเวลา 12 สัปดาห ผลปรากฏวามีน้ําหนักสุดทายเฉลี่ย 16.13±0.45, 15.99±3.38, 15.67±0.52 และ 15.94±2.78 กรัม 
ตามลําดับ กุงมีความยาวสุดทายเฉลี่ย 11.10±0.06, 11.01±0.73, 10.90±0.25, และ 11.10±0.55 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อ
วิเคราะหทางสถิติ ผลปรากฏวามีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กุงมีอัตราการรอดตาย  63.33±20.82, 
56.67±28.87, 46.67±20.82 และ 63.33±15.28 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหทางสถิติผลปรากฏวามีความแตกตางอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กุงมีอัตราการแลกอาหารเปนเนื้อ  3.71±0.21, 5.82±3.82, 6.65±2.81, และ 3.99±0.88 

ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวามีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) การใชไคโตซานในอาหารกุง
ปริมาณตางกันไมมีผลตอการเจริญเติบโต อัตราแลกอาหารเปนเนื้อและอัตราการรอดตายของกุงกามกราม ซึ่งแตกตางจาก
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งานวิจัยกุงกุลาดํา การใชไคโตซานเคลือบอาหารกุงสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชอาหารและเพิ่มอัตราการ
เจริญเติบโตในกุงกุลาดําไดมากขึ้น ปริมาณไคโตซานที่เหมาะสมที่ใชในการเคลือบอาหารกุง คือ 400 ppm ทําใหไดน้ําหนัก
รวมของกุงที่จับไดมากที่สุด เทากับ 3,083.25 กิโลกรัม มากกวากลุมที่ไมไดใชไคโตซานอยางมีนัยสําคัญถึง 1,233.25 
กิโลกรัม (ปยะบุตร,2546; Wanichpongpan, P., N. Tanapongsathorn and S. Chandkrachang. 2002.) สรุปไดวาไม
จําเปนตองใชทั้งไคตินและไคโตซานเสริมในอาหารสําหรับเลี้ยงกุงกามกราม 
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การศึกษาความตองการธาตอุาหารของอเมซอน  

Echinodorus horemanii  Rataj โดยการวเิคราะหเนื้อเยื่อ 
 

กาญจนรี พงษฉวี*  รัฐภัทร ประดิษฐสรรพ  และ วรรณดา พิพัฒนเจริญชัย 
สถาบันวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ํา 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาความตองการธาตุอาหารของอเมซอน Echinodorus horemanii  Rataj โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ        

อเมซอนในอาหารกึ่งแข็งสูตร MS จากนั้นนําตนออนปลอดเชื้อของอเมซอนอายุ 4 สัปดาห ไปปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชํา
ระบบปดเปนระยะเวลา 4 เดือน นําตนอเมซอนไปวิเคราะหเนื้อเยื่อเพื่อหาสัดสวนของธาตุอาหาร นําผลที่ไดไปสรางสูตร
อาหาร แลวนําไปศึกษาปริมาณความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมโดยการควบคุมคา electrical 
conductivity (EC) ใหมีระดับตางๆ กัน 3 ระดับ คือ 1 1.5 และ 2 mS/cm โดยทดลองเลี้ยงในระบบไฮโดรโปนิคสเปน
ระยะเวลา 3 เดือน 

ผลการวิเคราะหเนื้อเยื่อพบวาตนอเมซอนมีองคประกอบของไนโตรเจนเฉลี่ย2.84±0.55% ฟอสฟอรัสเฉลี่ย 
0.49±0.04% โปแทสเซียมเฉลี่ย 3.72±0.68% แคลเซียมเฉลี่ย 1.00±0.13% แมกนีเซียมเฉลี่ย 0.23±0.03% ซัลเฟอรเฉลี่ย 
0.31±0.08% แมงกานีสเฉลี่ย 83.67±4.73 ppm. สังกะสีเฉลี่ย 173.33±20.74 ppm. ทองแดงเฉลี่ย 15.67±3.05% โดยมี
สัดสวนของธาตุอาหาร N:P:K ประมาณ 6:1:8 ผลการนําตนออนอเมซอนไปเลี้ยงดวยสารละลายธาตุอาหารที่สรางขึ้น โดย
ควบคุมคา EC ตางๆ กัน พบวามีน้ําหนักสุดทาย จํานวนราก และขนาดของใบไดแกความกวางใบ ความยาวใบ และความ
หนาของใบ ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) อยางไรก็ตามอเมซอนที่เลี้ยงดวยสารละลายธาตุอาหารที่มีคา electrical 
conductivity (EC) 1 mS/cm มีความสูงของตน และจํานวนใบใกลเคียงกันกับคา EC 1.5 mS/cm (p>0.05) แตสูงกวาคา EC2 
mS/cm อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) การเลี้ยงอเมซอนโดยควบคุมคา EC 1 mS/cm จึงเปนความเขมขนของธาตุอาหารนอย
ที่สุดที่มีผลใหอเมซอนเจริญเติบโตไดดีที่สุด ไดผลผลิตอเมซอนที่มีน้ําหนักเฉลี่ย 5.52±1.58 กรัม/ตน สูง 13.86±1.59 
เซนติเมตร จํานวนใบ 18.65±2.06 ใบ และจํานวนราก 30.60±5.48 ราก ตนอเมซอนมีการเจริญเติบโตใหผลผลิตที่มีรากและ
ตนสมบูรณ ภายในระยะเวลา 3 เดือน 
 
คําสําคัญ : พรรณไมน้ํา อเมซอน ธาตุอาหาร การวิเคราะหเนื้อเยื่อ 
   
* สถาบันวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ํา สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง โทร. ๐ ๒๕๕๘ ๐๑๘๐ 
e-mail : kanchanp@fisheries.go.th 
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P5 
Nutrients Requirement of Sword Plant Echinodorus horemanii  Rataj  

 
Kanchanaree Pongchawee*  Rathapat Praditsan  and  Wannada Pipatcharernchai 

Aquatic Plants and Ornamental Fish Research Institute 
 

Abstract 
  
 Study on nutrients requirement of Sword Plant Echinodorus horemanii  Rataj were carried out using tissue 
analysis technique. Shoot tips explants of E. horemanii  were cultured on semi-solid MS medium (Murashige and 
Skoog, 1962) supplemented with 2 mg/l 6-Benzylaminopurine (BA), 0.2 mg/l α-Naphthalene acetic acid (NAA), 30 g/l 

sucrose and 1.6 g/l gelrite. The cultures were incubated under 16/8 h light/dark photoperiod at 25°C. Plantlets derived 
from shoot tips were subculture into the same medium every four weeks. The in vitro propagated plantlets were 
transplanted to the greenhouse and cultured for 3 months. They were then analysis of plant nutrients. The results will be 
to created a nutrient formula and using for study on the concentration of nutrient solution (electrical conductivity, EC= 
1, 1.5 and 2 mS/cm) in the hydroponics culture system for 3 months.  
 The results shown that the average nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur, manganese 
and zinc composition of plants were 2.84 ± 0.55%, 0.49±0.04%, 3.72±0.68%, 1.00±0.13%, 0.23±0.03%, 0.31±0.08%, 
83.67±4.73 ppm., 173.33±20.74 ppm. and 15.67±3.05% respectively. The proportion of nutrients N: P: K approximately 
6:1:8. Results of seedling plants to nutrient solution culture with the control values generated by different EC found the 
final weight, number of root and size of leaves, including leaf length, leaf width and thickness of leaves were not 
significantly different (p>0.05). However, the height and number of leaves of plants cultured in nutrient solution with 1 
mS/cm EC were similar to the 1.5 mS/cm EC (p> 0.05) but higher than the 2 mS/cm EC with significant (p <0.05). 
Hydroponics culture of E. horemanii  by controlling EC 1 mS/cm was the appropriate concentration of nutrients. The 
sword plant plants with an average weight of 5.52 ± 1.58 g, 13.86 ± 1.59 cm high, 18.65 ± 2.06 number of leaves and 
30.60 ± 5.48 number of roots were produced within 3-months culture period. 
 
Key words : Sword plant Echinodorus horemanii  Rataj, nutrients, tissue analysis 
   
* Aquatic Plants and Ornamental Fish Research Institute Department of Fisheries  e-mail : kanchanp@fisheries.go.th 
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การศึกษาชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ําในภาคตะวันออกของประเทศไทย 
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๑สถาบันวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ํา กรมประมง 

๒สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด กรมประมง 
 

บทคัดยอ 
 
การสํารวจพรรณไมน้ําในภาคตะวันออกของประเทศไทย 9 จังหวัด จังหวัด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา 

นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด ต้ังแต เดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงเดือนตุลาคม 2550 โดย
การถายภาพและเก็บตัวอยางแหง (herbarium) แลวนํามาแยกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน ผลการสํารวจพบพรรณไมน้ํา
ทั้งหมด 241 ชนิด (Species) ใน 83 ครอบครัว (Family) โดยครอบครัวที่พบจํานวนชนิดมากที่สุดคือ Cyperaceae รองลงมา
คือ Poaceae  Araceae  Asteraceae  Nymphaeaceae และ Scrophulariaceae โดยพบจํานวน 35  17  8  7  7 และ 7 ชนิด 
ตามลําดับ พรรณไมน้ําที่สํารวจพบแยกเปนชนิดพันธุพ้ืนเมือง 217 ชนิด 79 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.04 ของพรรณไม
น้ําที่พบทั้งหมด ชนิดพันธุตางถิ่น 24 ชนิด ใน 18 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 9.96 ชนิดพรรณไมน้ําไทยหายากในแหลงที่อยู
อาศัยตามธรรมชาติ 12 ชนิด 7 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 4.98 ชนิดพรรณไมน้ําไทยสวยงาม 33 ชนิด ใน 17 ครอบครัว คิด
เปนรอยละ 13.69 และชนิดพรรณไมน้ําชายเลน 55 ชนิด ใน 33 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 22.82 ของพรรณไมน้ําที่พบ
ทั้งหมด 

 
คําสําคัญ :  พรรณไมน้ํา  การกระจายพันธุ  
   
* สถาบันวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ํา กรมประมง ๑๐๙๐๐  e-mail : arunee_fish33@hotmail.com 
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Study on Species and Distribution of Aquatic Plants on the East of Thailand 

 
Arunee Rodloy1*  Sujin Nukwan1  Sivimol Tiranarat1  and  Malee Aiemsub2 

1Aquatic Plants and Ornamental Fish Research Institute 
2Inland Fisheries Resources Research and Development Institute 

 
Abstract 

 
Study on species and distribution of aquatic plants on the East of Thailand. The survey was conducted during 

November 2006–October 2007 in 9 provinces; Samutprakan, Chachoengsao, Nakhonnayok, Prachinburi, Sakhaeo, 
Chonburi, Rayong, Chanthaburi and Trat. Herbarium as well as sample collecting were used to preserve in this study. 
241 species which belonged to 83 families were found. There were 6 families that had a high number of species found, 
which were Cyperaceae, Poaceae, Araceae, Asteraceae, Nymphaeaceae and Scrophulariaceae. The number of species 
found were 35, 17, 8, 7, 7, 7, respectively. Aquatic plants found in the study can be categorized into 5 groups. Firstly, 
217 species in 79 families of native aquatic plants were found, which is 90.04 % of total species found in the survey. 
Secondly, 24 species in 18 families of aliens species were found, which is 9.96 % of total species. Thirdly, 12 species in 
7 families of rare native species were found, which is 4.98 % of total species. Fourthly, 33 species in 17 families of Thai  
aquarium plants were found, which is 13.69 % of total species. Lastly, 55 species in 33 families of intertidal plants were 
found, which is 22.82 % of total species found in this survey. 
 
Key words :  Aquatic plants, Distribution 
   
* Aquatic Plants and Ornamental Fish Research Institute Department of fisheries 10900 
  e-mail : arunee_fish33@hotmail.com 
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คํานํา 

 

ประเทศไทยมีชนิดพรรณพืชอยูประมาณ 15,000 ชนิด และหากมีการสํารวจและเก็บตัวอยางพันธุไมเฉพาะพื้นที่
แบบตอเนื่อง คาดวานาจะพบชนิดพันธุใหมอยางแนนอน (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2539) ในประเทศไทย
สวนใหญมีการสํารวจพรรณไมน้ําเฉพาะที่เปนแหลงน้ําขนาดใหญ เชน หนองหาร บึงบอระเพ็ด กวานพะเยา และอางเก็บ
น้ําตามเขื่อนตาง ๆ สวนการศึกษาชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ําในแหลงน้ําและแหลงกระจายพันธุทั่วไปยังมี
การศึกษากันนอย ที่พบในรายงานการสํารวจจะมีเฉพาะการศึกษาชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ําบริเวณภาค
กลางตอนลาง (อรุณี และถาวร, 2540) เทานั้น ดังนั้นขอมูลที่เกี่ยวกับชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ําทั่วประเทศ
ไทยยังไมมีการศึกษาอยางตอเนื่อง ทําใหขาดขอมูลพ้ืนฐานดังกลาวไวอางอิง โดยเฉพาะเมื่อมีคําถามวาประเทศไทยมีความ
หลากหลายของชนิดพันธุของพรรณไมน้ํามากนอยเพียงใด และมีปจจัยที่มีผลกระทบตอชนิดพรรณไมน้ําเหลานั้นหรือไม
อยางไร ก็ยังไมมใีครสามารถใหคําตอบที่ชัดเจนได 

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 และ สาหรายญี่ปุน Myriophylum brasiliense ซึ่งพรรณไมน้ํา
ดังกลาวสามารถปรับตัวเขากับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศของไทยไดดี จึงแพรกระจายพันธุอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่
จังหวัดราชบุรีและนครปฐม (อรุณี และคณะ, 2547) ซึ่งมีฟารมเพาะขยายพันธุพรรณไมน้ําอยู จึงอาจมีผลกระทบตอแหลง
น้ําและชนิดพันธุพ้ืนเมืองของไทย ในอนาคตได ในสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) ไดจัดทําบัญชีรายการชนิด
พันธุตางถิ่นที่รุกรานอยางรายแรงของโลก 100 ชนิด ชนิดพันธุเหลานี้คัดเลือกจากชนิดพันธุตางถิ่นทั้งหมดที่รุกรานไปแลว
ทั่วโลก โดยเปนชนิดที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอความหลากหลายทางชีวภาพ การเกษตร และผลประโยชนของมนุษย 
และใน 100 ชนิดนี้ เปนชนิดพันธุพืช 36 ชนิด ชนิดพันธุจุลินทรีย 8 ชนิด และชนิดพันธุสัตว 56 ชนิด (สํานักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2549) ซึ่งในบัญชีดังกลาวมีพรรณไมน้ําอยูดวย คือ ผักตบชวา Eichhornia 
crassipes  ไมยราบยักษ Mimosa pigra ออ Arundo donax และ หญาคา Imperata cylindrical   

การศึกษาชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ํา ทําใหทราบถึงสถานภาพเกี่ยวกับการแพรกระจายพันธุและ
ชีววิทยาบางประการ ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไมน้ําทั้งชนิดพื้นเมืองและชนิดพันธุตางถิ่น เพื่อนําขอมูล
ดังกลาวมาใชประโยชนในการจัดการทรัพยากร กําหนดแนวทางในการอนุรักษ การปองกันการรุกรานของชนิดพันธุตาง
ถ่ิน รวมทั้งเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาวิธกีารเพาะขยายพันธุที่เหมาะสมในเชิงการคา เพื่อทดแทนการเก็บรวบรวมจาก
ธรรมชาติตอไป 

 

วัตถุประสงค 
 

1. สํารวจชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ําทุกชนิดและชนิดพันธุพ้ืนเมืองของไทยในภาคตะวันออก 
2. สํารวจชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ําที่เปนชนิดพันธุตางถิ่นในภาคตะวันออก 
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3. สํารวจชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ําไทยชนิดหายากในภาคตะวันออก 
4. สํารวจชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ําไทยสวยงามในภาคตะวันออก 
5. สํารวจชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมปาชายเลนและชายหาดในภาคตะวันออก 

 

วิธีดําเนินการ 
 

1. วิธีการเก็บตัวอยางและขอมูล 
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแหลงน้ําจากเอกสาร และจากการสอบถามเจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวัดและประมง

อําเภอ กําหนดพื้นที่การสํารวจ จากนั้นทําการเก็บตัวอยางพรรณไมน้ําในแหลงน้ําและแหลงกระจายพันธุทั่วไปในเขตภาค
ตะวันออก รวม 9 จังหวัด ไดแก จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และ ตราด ระยะเวลาที่สํารวจตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2549–กันยายน 2550 โดยบันทึกชนิดพรรณไมน้ําที่สํารวจพบ การ
กระจายพันธุ สภาพนิเวศวิทยา ถายภาพพรรณไมน้ํา ลักษณะการกระจายพันธุในธรรมชาติ เก็บตัวอยางรูปแบบตัวอยาง
แหง (herbarium) หรือตัวอยางสด สําหรับชนิดที่ไมสามารถแยกชนิดได  เพื่อนํามาศึกษาในหองปฏิบัติการ 

เก็บตัวอยางคุณภาพน้ําเฉพาะจุดสํารวจที่พบชนิดพรรณไมน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจหรือเปนชนิดที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบดานอื่น ๆ เชน พรรณไมนํ้าสวยงามประดับตูปลา เพื่อนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาวิธีการ
เพาะขยายพันธุและนําไปใชประโยชนตอไป หรือเปนพรรณไมน้ําชนิดพันธุตางถิ่น ที่มีการกระจายพันธุในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ  
2. วิธีวิเคราะหตัวอยาง 

ลักษณะทางอนุกรมวิธานและลักษณะทางชีววิทยาของพรรณไมน้ําที่สํารวจพบ 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); สํานัก
อนุรักษทรัพยากรปาชายเลน (2549); ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน (ไมระบุปที่พิมพ); Cook (1974), และ Noda 
(1986) การใชประโยชนดานอาหารและสมุนไพร อางอิงตามเอกสารของ สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขพื้นฐาน 
(2540) และ สถาบันการแพทยแผนไทย (2542) 

วิเคราะหคุณสมบัติน้ําโดยใช Testkits ยี่หอ Sera วิเคราะหคุณสมบัติน้ําดังนี้ ความเปนกรดเปนดาง (pH) 
ความกระดาง (Hardness) ไนไตรท (NO2) ไนเตรท (NO3) แอมโมเนีย (NH3) ฟอสเฟต (PO4) เหล็ก (Fe) แคลเซียม (Ca) 
และแมงกานีส (Mg) 

 

ผลการศึกษา 
 

1. ชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ําทุกชนิดและชนิดพันธุพื้นเมืองของไทยในเขตภาคตะวันออก 
พรรณไมน้ําที่สํารวจพบในภาคตะวันออก 9 จังหวัด จังหวัด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี 

สระแกว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด มีจํานวน 241 ชนิด (Species) ใน 83 ครอบครัว (Family) ครอบครัวที่พบจํานวน
ชนิดมากที่สุดคือ Cyperaceae รองลงมาคือ Poaceae, Araceae, Asteraceae, Nymphaeaceae และ Scrophulariaceae โดยพบ
จํานวน 35, 17, 8, 7, 7, 7 ชนิด ตามลําดับ ครอบครัวที่พบจํานวนชนิดเพียง 1 ชนิด มี 36 ครอบครัว (ตารางที่ 1) เปนพรรณ
ไมน้ําพื้นเมือง 217 ชนิด 79 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.04 ของพรรณไมน้ําที่พบทั้งหมด 
2. ชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ําที่เปนชนิดพันธุตางถิ่นในเขตภาคตะวันออก 

พรรณไมน้ําตางถิ่นที่พบกระจายในแหลงน้ําธรรมชาติในภาคตะวันออก มีจํานวน 24 ชนิด ใน 18 ครอบครัว คิด
เปนรอยละ 9.96 ของพรรณไมน้ําที่พบทั้งหมด ไดแก จอก Pistia stratiotes L. บอนดํา Colocasia esculenta (L.) Schott 
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“Black Magic” อเมซอน Echinodorus spp. ผักเปดน้ํา Alternanthera philoxeroides (Mart.) แวนแกว Hydrocotyle 
umbellate L. สาหรายคาบอมบา Cabomba caroliniana A.Gray พุทธรักษาอินเดีย Canna indica L. กระดุมทองเลื้อย 
Wedella  triobata (L.) Hitchc. กกอียิปต Cyperus papyrus L. กกอียิปตแคระ C. prolofer L. สาหรายญี่ปุน Myriophylum 
brasiliense ฝนน้ํา Hydrocleys nymphoides, Willd. B. ลานไพลิน Bacopa caroliniana (Walt.) Rob คลาน้ําชอต้ัง Thalia 
dealbata J. Fraser คลาน้ําชอหอย T. geniculata L. ไมยราบยักษ Mimosa  pigra L. บัวฝรั่ง Nymphaea spp. บัวกระดง 
Victoria amazonica Sowerby ออ Arundo dunax L. หญาคา Imperata cylindraca กระจับญี่ปุน Ludwigia sedioides Humb. 
& Bonpl. ผักตบชวา Eichornia crassipes Mart. Solms ชอครามน้ํา Pontederia cordata L. และ ธูปฤาษี Typha angustifolia 
L. สําหรับ ไมยราบยักษ หญาคา ผักเปดน้ํา และ ผักตบชวา เปนวัชพืชรายแรงในแหลงน้ําหลาย ๆ แหง แตไดมีการนํามาใช
ประโยชน เชน ผักตบชวา นํามาสานเปนเครื่องใชสอย ธูปฤาษี นํามาบําบัดน้ําเสีย ผักเปดน้ํา นํามาบริโภค เปนตน 
3. ชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ําไทยชนดิหายากในเขตภาคตะวันออก 

ชนิดของพรรณไมน้ําไทยหายากในแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติในเขตภาคตะวันออกมี 12 ชนิด 7 ครอบครัว 
คิดเปนรอยละ 4.98 ของพรรณไมน้ําที่พบทั้งหมด ไดแก วานน้ํา Acorus calamus L. หางนกยูงใบยาว Hygrophila 
angustrifolia R.Br. หางนกยูงใบสั้น H. stricta (Vahl.) Lindau. ใบพายผมหอม Cryptocoryne tonkinensis Allen ชบาน้ํา 
Aponogeton sp. ชบาแดง A.  rigidifolia  Schultze ดีปลาไหล Hydrolea  zeylanica (L.) Vahl สาหรายแปรงลางขวด Rotala  
wallichii  (Hook.Fil) Koehne ไสปลาไหล Barclaya  longifolia Wall. ไสปลาไหลเขียว B.  longifolia Wall. “Green” ราก
ดําใบใหญ Bolbitis heteroclite (Presl) Ching ex. C.Chr. และ รากดําใบยาว Microsorium pteropus (Blume) Copel. 
4. ชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ําไทยสวยงามในเขตภาคตะวันออก 

พรรณไมน้ําไทยสวยงามที่พบในเขตภาคตะวันออกมี 33 ชนิด  17 ครอบครัว  คิดเปนรอยละ 13.69 ของพรรณไม
น้ําที่พบทั้งหมด ไดแก วานน้ํา Acorus calamus L. หางนกยูงใบยาว Hygrophila angustrifolia R.Br. หางนกยูงใบสั้น H. 
stricta  Vahl.Lindau.  ผักเปดไทย Alternanthera sessilis L.DC.  ชบาน้ํา Aponogeton sp.  ชบาแดง A.  rigidifolia  Schultze  
ใบพายเขาใหญ Cryptocoryne balansae Gangep  พายผมหอม Cryptocoryne tonkinensis Allen  สาหรายพุงชะโด 
Ceratophyllum dimersum L. หญาหัวไมขีด Eleocharis parvulus  Roem. & Schult หญาหัวหงอก Eriocaulon cinereum 
R.Br.  สาหรายหัวไมขีด E. setaceum L.  สาหรายขนนก Myriophyllum tetandrum Roxb.  สันตะวาใบขาว Blyxa 
echinosperma C.B. Clarke สันตะวาหางไก Blyxa  japonica Miq. Maxim สาหรายหางกระรอก Hydrilla verticillata L.f. 
Royle สันตะวาใบพาย Ottelia alismoides (L.) Pers  เทปเล็ก Vallisneria spiralis L.  มอสน้ํา Vescicularia  dubyana (C. 
Muell) Broth สาหรายขาวเหนียว Utricularia aurea Lour.  สาหรายขาวเหนียวเล็ก U. gibba L.  โรทาลา Rotala  
rotundifolia (Roxb.) Koehne.  สาหรายแปรงลางขวด R wallichii  (Hook.Fil) Koehne  ไสปลาไหล Barclaya  longifolia  
Wall.  ไสปลาไหลเขียว B.  longifolia Wall. “Green”  บัวสาย Nymphaea lotus Linn.  ผักกูดเขากวาง Ceratopteris 
thalictroides (L.) Brongn.  รากดําใบใหญ Bolbitis heteroclite (Presl) Ching ex. C.Chr.  รากดําใบยาว Microsorium 
pteropus (Blume) Copel.  ดีปลีน้ํา Potamogeton malaianus Miq  พรมมิ Bacopa  monnieri Pennell  ผักแขยง Limnophila 
aromatica (L.) Merr และ สาหรายฉัตร Limnophilla heterophylla Roxb. 
5. ชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมท่ีอาศัยอยูในปาชายเลนและชายหาดในเขตภาคตะวันออก 

เนื่องจากภาคตะวันออกสวนใหญเปนจังหวัดที่ติดกับทะเล จึงไดทําการสํารวจและศึกษาประเภทพรรณไมปาชาย
เลนและชายหาดดวย โดยพบ 55 ชนิด 33 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 22.82 ของพรรณไมน้ําที่พบทั้งหมด ไดแก เหงือกปลา
หมอดอกขาว Acanthus  ebractestus Vahl.  เหงือกปลาหมอดอกมวง A. illicifolius Linn.  ผักเบี้ยทะเล Sesuviam  
portulacastrum (L.)  ตีนเปดทราย Cerbera  manghas L.  ตีนเปดทะเล C.  odollam Gaertn.  กระแทง Pseudodracontium 
kerrii  Gagnep.  จาก Nypa  fruticans Wrumb  เปงทะเล Phoenix paludosa Roxb.  แสมขาว Avicenia  alba Bl.  แสมทะเล 
A.  marina (Forsk.) Vierh  แสมดํา A. officinalis L.  แคทะเล Dolichandrone spathacea Schom  หมันทะเล Cordia  
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subcordata Lamk.  ชะคราม Sueda  maritime Dum.  ฝาดดอกแดง Lumnitzera  littorea Voigt  ฝาดดอกขาว L. racemosa 
Willd.  ขลู Pluchea  indica Less.  เบญจมาศน้ําเค็ม Wedelia  biflora (L.) DC.  ผักบุงทะเล  Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br.  
หญาหนวดปลาดุก Fimbristylis  ferruginea Linn. Vahl.  ตาตุมทะเล Excoecaria  agallocha L.  หวายลิง Flagellania  
indica L.  รักทะเล Scaevola  taccada (Gaertn.) Roxb.  สารภีทะเล Calophyllum  inophyllum L.  จิกทะเล Barringtonia  
racemosa (.) Kutz  ถ่ัวคลา Canavalia  rosea (Sw.) DC.  หยีน้ํา Deris  indica (Lamk.) Bnnet  หลุมพอทะเล Intsia  bijuga 
(Zcolebr.) O. Ktze.  ลิเภายุง Lycopodium  microphyllum (Cav.)R.Br.  เทียนทะเล Pemphis  acidula Forst  ปอทะเล 
Hisiscus  tiliaceus L.  โพธิ์ทะเล Thespesia  polulnea L.  โพทะเล T.  polulneiodes (Roxb.)Kostel.  โคลงเคลงขน 
Melastoma  villosum Lodd.  เสม็ดขาว Melaleuca quinquenervia (Cav.) Blake  ตะบูนขาว Xylocarpus granatum Koen. 
ตะบัน X. rumphii (Kostel.) Mabberley  เตยน้ํา Pandanus  capusii Mart.  เตยทะเล P. adoratissimus  L.f.  ลําเท็ง 
Stenochloena  papustris (Burm.f.) Bedd.  ปรงทะเล Acrotichum  aureum Willd  ปรงหนู A. speciosum Willd.  ถ่ัวขาว 
Bruguiera  hainnesii C.G.Rogers  โปรงขาว Ceriops  dedandra Ding Hou  โปรงแดง C. tagal (Perr.) C.B. Rob.  โกงกาง
ใบเล็ก Rhizophora apiculata Bl.  โกงกางใบใหญ R. Mucronata Poir.  สีงํ้า Scyphiphora hydrophyllacea (Gaertn.) f. 
หนามพังดอ Azima  sarmentosa (Bl.)Benth. & Hook  ลําพูทะเล Sonneratia alba J. Smith  ลําพู S. caseolarisb(L.) Engl. 
ลําแพน S. ovata Back  หงอนไกทะเล Heritiera littoralis Ait.  สํามะงา Clerodendrum inerme L.  ชาเลือด Premma  
obtusifolia R.Br. 

 

สรุปวิจารณผลและขอเสนอแนะ 
 

1. พรรณไมน้ําที่สํารวจพบในภาคตะวันออก 9 จังหวัด มีจํานวน 241 ชนิด (Species) ใน 83 ครอบครัว (Family) 
เปนพรรณไมน้ําพื้นเมือง 217 ชนิด 79 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 90.04 ของพรรณไมน้ําที่พบทั้งหมด นับวามีความ
หลากหลายของชนิดพันธุคอนขางสูง เนื่องจากสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกมีความอุดมสมบูรณคอนขางสูง และแหลงที่อยู
อาศัยของพรรณไมมีทั้งแมน้ํา น้ําตก อางเก็บน้ํา และปาชายเลน  

2. พรรณไมน้ําตางถิ่นที่พบกระจายในแหลงน้ําธรรมชาติในภาคตะวันออก มีจํานวน 24 ชนิด ใน 18  ครอบครัว 
คิดเปนรอยละ 9.96 ของพรรณไมน้ําที่พบทั้งหมด สวนใหญเปนพรรณไมน้ําที่นําเขามาเพื่อนํามาประดับตูปลาและสวนน้ํา 
ชนิดที่พบวามีการกระจายพันธุในทุกจังหวัด ไดแก อเมซอน แวนแกว พุทธรักษาอินเดีย บัวฝรั่ง เนื่องจากปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอมไดงาย และขยายพันธุไดเร็ว โดยเฉพาะ อเมซอน ปจจุบันมีการนําเขามามากกวา 20 สายพันธุ และมีการ
เพาะเลี้ยงและสงออกขายตางประเทศ สวนชนิดที่พบวามีการกระจายพันธุมากจนมีผลกระทบตอแหลงน้ํา ทําใหเกิดการ
เนาเสียของแหลงน้ํา ไดแก กระจับญี่ปุน อยางไรก็ตาม จากรายงานโครงการสํารวจขอมูลตลาดปลาสวยงามและพรรณไม
น้ํา พบวา ป 2547 พรรณไมน้ําที่มีมูลคาการสงออกสูงเปนอันดับ 1 คือ สกุล Cabomba (สาหรายคาบอมบา) อันดับ 8 สกุล 
Echinodorus (อเมซอน) (สถาบันวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ํา, 2549) ดังนั้นอาจจะตองมีการทบทวนวามูลคาการ
สงออกและการเสริมสรางอาชีพใหเกษตรกรมีรายได มีความคุมคากับผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไม เพราะเกิดผลกระทบตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุทองถิ่น คือ พืชตางถิ่นที่รุกรานมักจะแขงขัน แกงแยงปจจัยจํากัด เชน ที่วาง 
แสง นํ้า ธาตุอาหาร กับพืชพรรณทองถิ่น จนอาจทําใหพืชพรรณทองถิ่นหายไปจากแหลงนั้นได ยังมีผลกระทบอีกประเภท
หนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นแลวอาจแกไขไมไดเลยคือการปนเปอนทางพันธุกรรม โดยเกิดการผสมระหวางพืชตางถิ่นที่มีความใกลชิด
ทางพันธุกรรมกับพืชทองถิ่น  ทําใหเกิดลูกผสมซึ่งมีความแข็งแรงกวาพันธุเดิม (Hybrid vigor) มีลักษณะที่ไมพึงประสงค
หรือทําใหเกิดการควบคุมกําจัดไดยากกวาชนิดเดิมที่ควบคุมได ดังตัวอยางเชน ไมยราบเลื้อย ที่กําลังระบาดมากใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต เปนตน ชนิดพรรณไมน้ําตางถิ่นที่มีการขยายพันธุไดเร็วจนจัดวาเปนวัชพืชรายแรง 
ไดแก ไมยราบยักษ ผักตบชวา ธูปฤาษี หญาคา และ ออ โดยเฉพาะชนิดพันธุที่คาดวาเปนชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานใน
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ประเทศไทย โดยจัดอยูในทะเบียนรอยชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานของโลก ไดแก ผักตบชวา ไมยราบยักษ หญาคา และ ออ 
สวนชนิดที่ไมไดอยูในทะเบียนรอยชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานของโลก ไดแก ธูปฤาษี ผักเปดน้ํา และ จอก (สํานักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2549)  

เพื่อปองกันผลกระทบ รัฐควรหามาตรการในการปองกันการแพรกระจายพันธุของพรรณไมน้ําตางถิ่นในแหลง
น้ําธรรมชาติ และประชาสัมพันธใหเกิดความรูความเขาใจแกประชาชน ผูคา ผูเลี้ยงเพื่อความสวยงาม โดยรณรงคให
รวมกันดูแลไมใหมีการนําพรรณไมน้ําตางถิ่นลงไปในแหลงน้ําธรรมชาต ิ  

3. ชนิดของพรรณไมน้ําไทยหายากในแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติในเขตภาคตะวันออกมี 12 ชนิด 7 ครอบครัว 
คิดเปนรอยละ 4.98  ของพรรณไมน้ําที่พบทั้งหมด ไดแก วานน้ํา หางนกยูงใบยาว หางนกยูงใบสั้น ใบพายผมหอม ชบาน้ํา 
ชบาแดง สาหรายแปรงลางขวด ไสปลาไหล ไสปลาไหลเขียว (พบที่เขาระกํา จังหวัดตราด) รากดําใบใหญ (พบที่จังหวัด
นครนายก) รากดําใบยาว ซึ่งทั้ง 11 ชนิด เปนพรรณไมน้ําสวยงามที่นิยมนํามาประดับตูปลา และสําหรับ ดีปลาไหล เปน
พืชสมุนไพรที่พบแคจุดเดียวที่จังหวัดปราจีนบุรี พรรณไมน้ําชนิด หางนกยูงใบยาว และ หางนกยูงใบสั้น เพาะขยายพันธุ
ไดงายโดยการปกชํา สําหรับไสปลาไหล รากดําใบยาว และรากดําใบใหญ ทั้ง 3 ชนิด อยูระหวางการศึกษาการเพาะ
ขยายพันธุโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ใบพายผมหอม พบในธรรมชาตินอยมีโอกาสสูญพันธุในแหลงที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติ แตสามารถเพาะขยายพันธุการเพาะขยายพันธุโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชบาแดงเคยพบในลําธารหลายจุดใน
จังหวัดจันทบุรีและตราด ปจจุบันแทบไมพบในแหลงน้ําดังกลาว ชบาน้ําพบ 2 จุด ที่จังหวัดตราด ไสปลาไหลเขียวพบแค
หนึ่งจุดในลําธารจากภูเขา ในจังหวัดตราด และทั้ง 3 ชนิด ยังไมมีรายงานการศึกษาวิธีการขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 

พรรณไมน้ําไทยที่หายากสวนใหญเปนพรรณไมน้ําสวยงามที่มีศักยภาพในการสงออก จึงควรทําการศึกษาวิจัย
การเพาะเลี้ยงเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย ควบคูไปกับการศึกษาวิธีการเก็บรักษาพันธุ การเพาะขยายพันธุเพื่อนํากลับคืนสู
แหลงธรรมชาติ แลวกําหนดเขตพื้นที่อนุรักษ  ปลูกฝงใหประชาชนที่อยูในพื้นที่รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่หา
ยากใหคงอยูตอไป 

4. ชนิดพรรณไมน้ําไทยสวยงามที่นิยมประดับตูปลา ที่พบในเขตภาคตะวันออกมี 33 ชนิด 17 ครอบครัว คิดเปน
รอยละ 13.69 ของพรรณไมน้ําที่พบทั้งหมด ชนิดที่ไดรับความนิยมนํามาประดับตูปลามากไดแก วานน้ํา หางนกยูงใบยาว 
หางนกยูงใบสั้น ใบพายเขาใหญ ใบพายผมหอม โรทาลา สาหรายแปรงลางขวด เทปเล็ก สาหรายฉัตร สันตะวาใบขาว 
รองลงมาไดแก สาหรายขนนก หญาหัวหงอก หญาหัวไมขีด พรมมิ เปนตน จากรายงานโครงการสํารวจขอมูลตลาดปลา
สวยงามและพรรณไมน้ํา พบวา ป 2547 พรรณไมน้ําไทยที่มีมูลคาการสงออกสูงเปนอันดับ 6 คือ สกุล Cryptocoryne  (ใบ
พายเขาใหญ 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) (สถาบันวิจัยสัตวน้ําสวยงาม
และพรรณไมน้ํา, 2549) จึงนับไดวาพรรณไมน้ําพื้นเมืองของไทยหลายชนิดมีศักยภาพที่จะสงออกหากมีการพัฒนาวิธีการ
เพาะเลี้ยงใหเหมาะสมตามที่ตลาดตองการ พรรณไมน้ําดังกลาว ควรไดรับการพัฒนาวิธีการเลี้ยงและขยายพันธุเพื่อสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ รวมทั้งพัฒนาสายพันธุ และหาชนิดพันธุใหมๆ เพิ่มความหลากหลายของสายพันธุในตลาด เพื่อเพิ่มมูลคา
การสงออก  

5. ชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมที่อาศัยอยูในปาชายเลนและชายหาดในเขตภาคตะวันออกมี 55 ชนิด 
33 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 22.82 ของพรรณไมที่พบทั้งหมด ซึ่งภาคตะวันออกนับวามีความหลากหลายของพรรณไมชาย
เลนคอนขางสูง เนื่องจากพื้นที่บางสวนอยูติดกับทะเล และมีหนวยงานที่เขามาทําการอนุรักษปาชายเลน รวมท้ังจัดเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อใหประชาชนและเยาวชนเขาไปศึกษา หาความรูเกี่ยวกับชนิดพันธุและความสําคัญของปา
ชายเลน นอกจากนี้พ้ืนที่บางแหงมีภาครัฐ ภาคเอกชน และเยาวชน เขาไปมีสวนรวมในการปลูกปาชายเลนอีกดวย 
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เอกสารอางอิง 
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ภาคผนวก 
 

ตารางภาคผนวกที่ 1 ชนิดพรรณไมน้ําที่พบการกระจายพันธุในภาคตะวันออก 
แหลงที่พบ 

ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือไทย 
I II III IV V VI 

1. Family Acanthaceae 
Acanthus ebractestus Vahl. 
A. ilicifolius Linn. 
Hygrophila angustrifolia R.Br. 
H. corymbosa (Bl.)Lindau 
H. stricta (Vahl.) lindau. 
2. Family Aizoaceae 
Sesuvium portulacastrum (L.) 
3. Family Alismataceae 
Echinodorus sp. 
4. Family Amaranthaceae 
Alternanthera philoxeroides (Mart.) 
A. sessilis (L.) DC. 
5. Family Amereyllidaceae 
Cricnum amabile Donn.  
C. asiaticum L. 
Hymenocallis littoralis Salisb. 
6. Family Apiaceae 
Centella asiatica (L.) Urb. 

 
เหงือกปลาหมอ ดอกขาว 
เหงือกปลาหมอ ดอกมวง 
หางนกยูงใบยาว 
พริกน้ํา 
หางนกยูงใบสั้น 
 
ผักเบี้ยทะเล 
 
อเมซอน 
 
ผักเปดน้ํา 
ผักเปดไทย 
 
พลับพลึงสีชมพู 
พลับพลึง 
พลับพลึงตีนเปด  
 
บัวบก ผักหนอก 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ) 

แหลงที่พบ 
ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือไทย 

I II III IV V VI 
Hydrocotyle umbellata  L. 
Oenanthe javanica (Bl.) DC. 
7. Family Apocynaceae 
Cerbera manghas L. 
C. odollam Gaertn. 
8. Family Aponogetonaceae 
Aponogeton sp. 
A. rigidifolia Schultze 
9. Family Aizoaceae 
Glinus  oppositifolius (L.) A.DC 
10. Family Araceae 
Acorus  calamus L. 
Colocasia esculenta ( L.) Schott 
C. esculenta ( L.) Schott "Black Magic" 
Cryptocoryne balansae Gangep 
C. tonkinensis Allen 
Lasia spinosa (L.) Thawait 
Pistia stratiotes L. 
Pseudodracontium kerrii  Gagnep. 
11. Family Arecaceae 
Nypa fruticans Wrumb 
Phoenix paludosa Roxb. 
12. Family Asteraceae 
Eclipta prostata L. 
Emikia sonchifolia (L.) DC. 
Enydra fluctuans Lour. 
Sphaeranthus africanus L. 
Spilanthes paniculata Wall.ex.DC. 
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 
Tridax procumnens L. 
13. Family Athyriaceae 
Diplazium esculentum (Retz.)Swartz. 
14. Family Avicenniaceae 
Avicenia alba Bl. 
 A. officinalis L. 

แวนแกว 
ผักชีลอม 
 
ตีนเปดทราย 
ตีนเปดทะเล 
 
ชบาน้ํา 
ชบาแดง 
 
ขี้กวง ขี้ขวง ผักขวง 
 
วานน้ํา 
บอน 
บอนดํา 
ใบพายเขาใหญ 
ผมหอม คริป 
ผักหนาม 
จอก 
กระแทง อีลอก บุกเขา 
 
จาก 
เปงทะเล 
 
กะเม็ง 
หางปลาชอน 
ผักบุงรวม ผักบุงปลิง 
หญาฆอนกลอง 
ผักเผ็ด 
ผักแครด สับกา 
ตีนตุกแก 
 
ผักกูด 
 
แสมขาว 
แสมดํา 
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P6 
ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ) 

แหลงที่พบ 
ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือไทย 

I II III IV V VI 
A. marina (Forsk.) Vierh 
15. Family Azollaceae 
Azolla pinnata R.Br. 
16. Family Barringtoniaceae 
Barringtonia acutangula (L.)Gaerth 
B. racemosa Roxb. 
17. Family Bignoniaceae 
Doli chandrone spathacea Schom 
18. Family Boraginaceae 
Cordia subcordata Lamk. 
19. Family Butomaceae 
Limnocharis flava (L.) Buch. 
20. Family Cabombaceae 
Cabomba caroliniana A. Gray 
21. Family Cannaceae 
Canna qlauca L. 
C. indica L. 
22 .Family Capparaceae 
Cleome rutidosperma DC. 
23. Family Ceratophyllaceae 
Ceratophyllum demersum (L.) 
24. Family Characeae 
Chara zeylanica Kl.ex willd 
Nitella sp. 
25. Family Chenopodiaceae 
Sueda maritime Dum. 
26. Family Combretaceae 
Combretum  quadrangulare Kurz 
Lumnitzera littorea Voigt 
L. racemosa Willd. 
27. Family Commelinaceae 
Commelina benghalensis L. 
C. difflusa Burm.f. 
Cyanolis axillaris Roem &Schuit 

แสมทะเล 
 
แหนแดง 
 
จิกนํ้า จิกนา 
จิกสวน 
 
แคทะเล แคน้ํา 
 
หมันทะเล 
 
ตาลปตรฤาษี บอนจีน 
 
สาหรายคาบอมบา 
 
พุทธรักษาไทย 
พุทธรักษาอินเดีย 
 
ผักเสี้ยนขน 
 
สาหรายพุงชะโด 
 
สาหรายไฟ 
สาหรายไฟ 
 
ชะคราม 
 
สะแกนา 
ฝาดดอกแดง 
ฝาดดอกขาว 
 
ผักปราบใบกวาง 
ผักปราบใบแคบ 
ผักปราบนา 

 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
/ 
 
 
 
/ 
 
/ 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 

 
 
 
 
/ 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
/ 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
/ 
 

 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
/ 
/ 

 
 
 
 
/ 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
/ 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
/ 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
 
 
 

 
 



   การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2552             

 210 

P6 
ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ) 

แหลงที่พบ 
ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือไทย 

I II III IV V VI 
Floscopa scandens Lour. 
28. Family Compositae 
Pluchea indica Less. 
Wedelia biflora (L.) DC. 
W. triobata (L.) Hitchc. 
29. Family Convolvulaceae 
Ipomoea aquatica Forsk 
I. pes-caprae (L.) R.Br. 
30. Family Cyperaceae 
Cyperus alternifolius L. 
C. babakan Steud 
C. brevifolius (Rottb.)Hassk 
C. cephalotes Vahl. 
C. compactus Retz. 
C. difformis L. 
C. haspen L. 
C. imbricatus Retz. 
C. iria Linn. 
C. kyllingia Endl. 
C. pilosus Vahl. 
C. procerus Rottb. 
C. pulcherrimus Willd 
C. rotundrus L. 
C. corymbosus Rottb. 
C. corymbosus 
C. papyrus L. 
C. prolifer Lam. 
Eleocharis dulcis (Burm.f.) 
E . parvulus Roem.& Schult. 
E. spiralis R.Br. 
Fimbristylis dichotomus (L.)Vahl 
F. ferruginea Linn.Vahl 
F. milliacea (L.) Vahl 
Fuirena ciliaris (L.) Roxb. 
Lepironia articulate (Retz.)Domin 

ผักปราบชาง ปลายราง 
 
ขลู 
เบญจมาศน้ําเค็ม 
กระดุมทองเลื้อย 
 
ผักบุง ผักทอดยอด 
ผักบุงทะเล 
 
กกรม กกรังกา 
กกเหลี่ยม 
กกตุมหู 
กกแพรกน้ํา 
หญาใบคม 
กกขนาก 
กกนา 
กกสามเหลี่ยมเล็ก 
กกทราย 
กกตุมหู 
กกสามเหลี่ยมเล็ก 
หญาตะกรับ 
กกขี้หมา กกเล็ก 
แหวหมู 
กกกลม 
กกกลม 
กกอียิปต 
กกอียิปตแคระ 
แหวทรงกระเทียม 
หญาหัวไมขีด 
จูดสามเหลี่ยม 
หญาหนวดปลาดุก 
หญาหนวดปลาดุก 
หญาหนวดแมว 
หญาใบคม กามกุง 
กระจูด 
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P6 
ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ) 

แหลงที่พบ 
ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือไทย 

I II III IV V VI 
Lipocarpha chinensis (Osbeck) J.Kern 
Rhynchospora rubra (Lour)Makino 
Scleria levis Retz. 
S. poaeformis Retz. 
S. sumatrensis Retz. 
Scirpus articulatus L 
S. grossus L.f. 
S. juncoides Rorb. 
S. macronatus L. 
31. Family Equisetaceae 
Equisetum debile Roxb. Ex Vauch. 
32.Family Eriocaulaceae 
Eriocaulon cinereum R. Br. 
E. setaceum L.  
33. Family Euphorbiaceae 
Excoecaria agallocha L. 
Homonoia riparia Lour. 
34. Family Fabaceae 
A. aspera Linn. 
A. indica L. 
Sesbania javanica Miq 
35. Family Flagellariaceae  
Flagellania indica L. 
36. Family Gentinaceae 
Nymphoides indica (L.)O.Kuntze 
N. parvifolia (Griseb.) O. Kuntze 
37.Family Goodeniaceae 
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. 
38.Family Guttiferae 
Calophyllum inophyllum L. 
39. Family Haloragaceae 
Myriophyllum brasiliense Camb.  
M. tetandrum Roxb. 
40. Family Hydrocharitaceae 
Blyxa echinosperma (C.B.Clarke) 

หญาหงอนเงือก 
หญาหัวแดง 
หญาสามคม 
ปรือ แวง 
กกคมบาง 
แหวทรงกระเทียมโปง 
กกสามเหลี่ยมแหวกระดาน 
กกพรงกลมใหญ 
กกทรงกระเทียมหัวแหวน 
 
หญาถอดปลอง หญาหูหนวก 
 
หญาหัวหงอก 
สาหรายหัวไมขีด 
 
ตาตุมทะเล 
ไครนํ้า ไครหิน 
 
โสนคางคก 
โสนหางไก 
โสน โสนหิน 
 
หวายลิง 
 
บัวบา บาดอกขาว 
บัวบา บาดอกขาวเล็ก 
 
รักทะเล 
 
สารภีทะเล 
 
สาหรายญี่ปุน 
สาหรายขนนก 
 
สันตะวาใบขาว 
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P6 
ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ) 

แหลงที่พบ 
ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือไทย 

I II III IV V VI 
B. japonica (Miq.) Maxim 
Hydrilla verticillata (L.f.) Royle. 
Hydrocharis dubia (Bl.) Back.  
Ottelia alismoides (L.) Pers 
Vallisneria spiralis L. 
41. Family Hydrophyllaceae 
Hydrolea zeylanica (L.) Vahl 
42. Family Hypnaceae 
Vescicularia dubyana (C.Muell) Broth 
43. Family Lecythidaceae 
Barringtonia racemosa (L.)Kutz 
44. Family Leguminoceae 
Canavalia rosea  (Sw.) DC. 
Deris indica (Lamk.) Bennet 
Intsia bijuga (Zcolebr.) O. ktze. 
45. Family Lemnaceae 
Lemna perpusilla Torr. 
Spirodella polyrhiza (L.) Schled. 
Wolffia arrhiza (L.) 
46. Family Lentibulariaceae 
Utricularia aurea Lour. 
U. bifida Lour. 
U. gibba L. 
U. purpurea 
47. Family Liliaceae 
Gloriosa  superba Linn. 
48. Family Limnocharitaceae 
Hydrocleys nymphoides (Willd.) B.  
49. Family Lycopodiaceae 
Lycopodium microphyllum (Cav.) R.Br. 
50. Family Lythraceae 
Ammania  baccifera L. 
Pemphis acidula Forst 
Rotala indica (willd.) Koehne 
R. rotundifolia (Roxb.) Koehne 

สันตะวาหางไก 
สาหรายหางกระรอก 
ตับเตานา 
สันตะวาใบพาย 
เทปเล็ก 
 
ดีปลาไหล สะเดาดิน 
 
มอสน้ํา 
 
จิกทะเล 
 
ถั่วคลา ถั่วคลาทะเล 
หยีนํ้า 
หลุมพอทะเล 
 
แหนเปด 
แหนเปดใหญ 
ไขนํ้า ผํา 
 
สาหรายขาวเหนียว 
หญาสีทอง 
สาหรายขาวเหนียวเล็ก 
สาหรายขาวดอกสีมวง 
 
ดองดึง กามปู 
 
ฝนนํ้า 
 
ลิเภายุง กระฉอดหนู 
 
มะไฟนกคุม มะไฟนา 
เทียนทะเล 
หวยชินสี 
โรทาลา ทับทิม 
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P6 
ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ) 

แหลงที่พบ 
ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือไทย 

I II III IV V VI 
R. wallichii  (Hook.Fil) Koehne 
51. Family Malvaceae 
Hibiscus tiliaceus L. 
Thespesia polulnea L. 
Thespesia polulneiodes (Roxb.) Kostel. 
52. Family Melastomataceae 
Melastoma villosum Lodd. 
53. Family Marantaceae 
Thalia geniculata L. 
T. dealbata J. Fraser 
T. geniculata L. 
54. Family Marsileaceae 
Marsilea crenata Presl. 
55. Family Martaceae 
Melaleuca quinquenervia (Cav.) Blake 
56. Family Meliaceae 
Xylocarpus granatum Koen 
X. rumphii (Kostel.) Mabberley 
57. Family Mimosaceae 
Mimosa pigra L. 
Neptunia oleracea Lour. 
Neptunia sp. 
58. Family Najadaceae 
Najas graminea Del. 
59. Family Nymphaeaceae 
Barclaya  longifolia Wall. 
Barclaya  longifolia Wall.  "green" 
Nelumbo nucifera Gaertn. 
Nymphaea lotus Linnaeus 
N. stellata Wild. 
N. spp. 
Victoria amazonica Sowerby 
60. Famuly Onagraceae 
Jussiaea linifolia Vahl 
J. repens L. 

สาหรายแปรงลางขวด 
 
ปอทะเล 
โพธ์ิทะเล 
โพทะเล 
 
โคลงเคลงขน 
 
คลานํ้า 
คลานํ้าชอตั้ง 
คลานํ้าชอหอย 
 
ผักแวน 
 
เสม็ดขาว 
 
ตะบูนขาว 
ตะบัน 
 
ไมยราบยักษ 
ผักกะเฉด 
ผักกระฉูด 
 
สาหรายนา 
 
ไสปลาไหล 
ไสปลาไหลเขียว 
บัวหลวง 
บัวสาย 
บัวผัน บัวเผื่อน 
บัวฝรั่ง 
บัวกระดง บัววิคตอเรีย 
 
เทียนนา 
พังพวยนํ้า ผักแพง 
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P6 
ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ) 

แหลงที่พบ 
ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือไทย 

I II III IV V VI 
J. suffruticosa L. 
Ludwigia sedioides Humb.&Bonpl. 
61 . Family Oxalidaceae 
Oxalis corniculata L. 
62 . Family Pandanaceae 
Pandanus amaryllifolius Roxb. 
P. capusii  Mart. 
P. humilis Lour. 
P. immersus Ridl. 
P. adoratissimus L.f. 
63. Family Parkeriaceae 
Ceratopteris thalictroides (L.)Brongn 
64. Family Poaceae 
Arundo dunax L. 
Brachiaria mutica (Fork.) Stapf 
Coix aquatica Roxb. 
Cyodon dactylon (L.) Pers. 
Echinochloa arus-galli (L.) Beauv. 
E. colonum (L.) Link 
E. stagnina (Retz.)Beauv. 
Hydroryza aristata (Ratz.) Nees 
Hymenachne pseudointerrupta C.M. 
Imperata cylindrica (L.) Beauv. 
Isachne globosa (Thunb.) Kuntze 
Leersia hexandra Sw. 
Oryza minuta Presl 
O. sativa L. 
Phragmites karka (Retz.) Trin.ex.St. 
Rottboellia cochinensis (Lour.)W.C. 
Saccharum spontaneum L.  
65. Family Polygonaceae 
Polygonum barbatum L. 
P. glabrum Willd. 
P. hydropiper  Linn. 
P. odoratum Lour. 

พญารากดํา 
กระจับญี่ปุน 
 
สมกบ 
 
เตยหอม 
เตยน้ํา 
เตยหนู 
เตยน้ํา 
เตยทะเล 
 
ผักกูดเขากวาง 
 
ออ ออหลวง 
หญาขน 
ลําเอียก ออนํ้า 
หญาแพรก 
หญาขาวนกชมพู 
หญาขาวนก 
หญาขาวนกใหญ 
หญาพองลม 
หญาปลอง 
หญาคา 
หญาประกับ 
หญาไซ 
หญาแดง 
ขาว 
แขม 
หญาโขยง 
แขมดอกขาว เลา 
 
สรอยทับทิม 
ผักไผนํ้า 
ผักไผนํ้า 
ผักไผ 
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P6 
ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ) 

แหลงที่พบ 
ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือไทย 

I II III IV V VI 
P. tomentosum Willd. 
66. Family Polypodiaceae 
Bolbitis  heteroclita (Presl) Ching ex. C. Chr. 
Microsorium  pteropus (Blume) Copel. 
67. Family Pontederiaceae 
Eichornia crassipes (Mart) Solms 
Monochoria elata Ridl. 
M. hastata (L.) Solms 
M. vaginaris (Burm.f.) Presl 
M. vaginaris (Burm.f.) Presl 
Pontederia cordata L. 
68. Family Piperaceae 
Peperomia pellucida (L.) H.B.K. 
69. Family Potamogetonaceae 
Potamogeton malaianus Miq. 
70. Family Pteridaceae 
Stenochloena papustris (Burm.f.) Bedd. 
Acrotichum aureum Willd 
A. speciosum Willd 
71. Family Rhizophoraceae 
Bruguiera hainnesii C. G. Rogers 
Ceriops dedandra Ding Hou 
C. tagal (Perr.) C.B. Rob. 
Rhizophora apiculata Bl. 
R. mucronata Poir. 
72. Family Rubiaceae 
Scyphiphora hydrophyllacea (Gaertn.) f. 
73. Family Salvadoraceae 
Azima  sarmentosa (Bl.) Benth. & Hook 
74. Family Salviniaceae 
Salvinia cuculata Roxb. 
75. Family Scrophulariaceae 
Bacopa caroliniana (Walt.) Rob 
B. monnieri Pennell 
Limnophila aromatica (L.) Merr. 

เอื้องเพ็ดมา 
 
รากดําใบใหญ 
รากดําใบยาว 
 
ผักตบชวา 
โพลง 
ผักตบไทย 
นิลุบล ผักอีอิน 
ขาเขียด 
ชอครามน้ํา 
 
ผักกระสัง ผักกูด 
 
ดีปลีนํ้า ใบไผ 
 
ลําเท็ง ผักกูดแดง 
ปรงทะเล 
ปรงหนู ปรงไข 
 
พังกา ถั่วขาว 
โปรงขาว 
โปรงแดง 
โกงกางใบเล็ก 
โกงกางใบใหญ 
 
สีง้ํา จีง้ํา 
 
หนามพุงดอ 
 
จอกหูหนู 
 
ลานไพลิน 
พรมมิ 
ผักแขยง 
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P6 
ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ) 

แหลงที่พบ 
ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือไทย 

I II III IV V VI 
L. heterophylla (Roxb.) Benth 
L. laotica Bonati 
Lindernia ciliata Pennell 
Scoparia dulcis L. 
76. Family Sonneratiaceae 
Sonneratia alba J. Smith 
S. caseolaris (L.) Engl. 
S. ovata Back 
77. Family Sphenocleaceae 
Sphaenochea zeylanica Gaertn 
78. Family Sterculiaceae 
Heritiera  littoralis Ait. 
Peatapetes phoenicea L. 
Melochia corchorifolia L. 
79. Family Thelytperidaceae 
Thelypteris interrupta (Willd.) K. Iwats. 
80. Family Trapaceae 
Trapa bispinosa Roxb. 
81. Family Typhaceae 
Typha angustifolia L. 
82. Family Verbenaceae 
Clerodendrum inerme L. 
Lippa nodiflora (Linn.) A. Rich. 
Premma obtusifolia R.Br. 
83. Family Zingiberaceae 
Costus speciosus (Koen.)Smith 

สาหรายฉัตร 
นางรักทุง 
หญาเงี่ยงปา 
กระตายจามใหญ 
 
ลําพูทะเล ลําแพนทะเล 
ลําพู 
ลําแพน 
 
ผักปอด ผักปุมปลา 
 
หงอนไกทะเล ไขควาย 
เซงใบยาว บานเที่ยง 
เซงใบมน 
 
ผักกูดชาง 
 
กระจับ 2 เขา 
 
ธูปฤาษี 
 
สํามะงา 
หญาเกล็ดปลา 
ชาเลือด อัคคีทวารทะเล 
 
เอื้องหมายนา 

/ 
/ 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
 
 
 
/ 
/ 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
/ 
 
 

 
หมายเหต ุ   I  =  บึง อางเก็บน้ํา คูน้ํา   II  =  แมน้ํา คลองชลประทาน คลองน้ําไหล 

    III  =  น้ําตกและลําธารที่ไหลมาจากน้ําตก IV  =  นาขาว 
    V  =  ที่ช้ืนแฉะ ชายน้ํา ที่น้ําขังตื้นๆ  VI   =  ปาชายเลน ที่น้ําทะเลทวมถึง  และชายหาด 
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ภาพที่ 1-8   พรรณไมน้ําตางถิ่นที่พบกระจายพันธุในภาคตะวันออก 
       1 อเมซอน Echinodorus spp.   2 แวนแกว Hydrocotyle  umbellate 
       3 สาหรายคาบอมบา Cabomba caroliniana  4 สาหรายญี่ปุน Myriophyllu brasiliense 
       5 ชอครามน้ํา Pontederia  cordata   6 กระจับญี่ปุน Ludwigia sedioides 
       7 สันตะวาใบขาว Blyxa  echinosperma  8 เทปเล็ก Vallisneria spiralis 
 

3 

 
7 8 

 
1  

2 

 
4 

 
6 

 
5 

 
3 
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ภาพที่ 7-13   พรรณไมน้ําสวยงามของไทยที่พบกระจายพันธุในภาคตะวันออก 
9 ใบพายเขาใหญ Cryptocoryne  balansae      10 ไสปลาไหล Cryptocoryne  balansae   
11 หางนกยูงใบสั้น Hygrophila  stricta          12 สาหรายฉัตร Limnophyla heterophylla    13 โรทาลา  Rotala  rotundifolia 
14 หางนกยูงใบยาว Hygrophila  angustrifolia  15 ใบพายผมหอม Cryptocoryne  tonkinensis  16 ดีปลาไหล Hydrolea  zeylanica 
17 หางนกยูงใบสั้น Hygrophila  stricta          18 วานน้ํา Acorus calamus                19 สาหรายแปรงลางขวด Rotala  wallichii 
 

 10 

17 18 19 

14 15 
 

16 

 9 

  
12 

 
13 11 
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ภาพที่ 21-26  พรรณไมชายเลนที่พบกระจายพันธุในภาคตะวันออก 
        20 ปอทะเล  Hibiscus tiliaceus          21 โกงกางใบใหญ Rhizophora mucronata  
        22 โกงกางใบเล็ก R. apiculata          23 ลําพูทะเล Sonneratia alba 
        24 รักทะเล Scaevola taccada          25 โปรงขาว Ceriops dedandra 
 
หมายเหตุ ; ภาพที่แสดงไดยกตัวอยางมาเพียงบางสวน ในเอกสารวิชาการเลมเต็มจะมีภาพและแผนที่การกระจายพันธุของ
พรรณไมน้ําทุกชนิด พรอมขอมูลชีววิทยา 

 

 
20 

 
21 

 
23 

 
22 

 
24 

 
25 
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P7 
การทําการประมงและเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงในแมน้ําตาป 

 
นิติกร ผิวผอง๑*  สุภาพ สังขไพฑูรย๒  และ  สุวีณา บานเย็น๑ 

๑ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎรธานี 
๒ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาการทําการประมงและเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงในแมน้ําตาป รวบรวมขอมูลดวยวิธีการสุม

สัมภาษณชาวประมง จํานวน 150 ราย ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึงสิงหาคม 2551 ผลการศึกษา พบวา ชาวประมงรอยละ 
30.3 ทําการประมงเปนอาชีพหลัก มีรายไดจากการประมงเฉลี่ย 77,054 บาทตอป มีรายไดจากอาชีพอื่นๆ เฉลี่ย 10,513 
บาทตอป มีหนี้สินเฉลี่ย 52,769 บาทตอครัวเรือน ชาวประมงรอยละ 69.7 ทําการประมงเปนอาชีพรอง มีรายไดจากการ
ประมงเฉลี่ย 25,888 บาทตอป และมีรายไดจากอาชีพอื่นๆเฉลี่ย 165,210 บาทตอป มีหนี้สินเฉลี่ย 77,181 บาทตอครัวเรือน 
เครื่องมือประมงที่นิยมใชมี 6 ชนิด ไดแก  ขาย  แห  เบ็ดราว  ลอบ เบ็ดคัน และเบ็ดตกกุงกามกราม คิดเปนรอยละ 38.5  
22.0  19.5  11.7  4.4 และ 3.9 ตามลําดับ ผลการจับสัตวน้ําตอหนวยลงแรงประมง (CPUE) ของขาย  เบ็ดราว  ลอบ  และ
เบ็ดตกกุงกามกราม คือ 1,155.6 กรัมตอขาย 100 ตารางเมตรตอ 12 ช่ัวโมง 27.7 กรัมตอเบ็ดราวหนึ่งตาตอ 12 ช่ัวโมง 278.5 
กรัมตอลอบหนึ่งหลังตอ 24 ช่ัวโมง และ 73.2 กรัมตอเบ็ดตกกุงกามกรามหนึ่งคันตอช่ัวโมง ตามลําดับ สัตวน้ําสวนใหญที่
จับไดเปนกลุมปลาตะเพียน 

ชาวประมงที่ประกอบอาชีพประมงเปนอาชีพรองเห็นดวยกับมาตรการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา
ในแมน้ําตาปมากกวาชาวประมงที่ประกอบอาชีพประมงเปนอาชีพหลัก (p<0.05) ชาวประมงที่มีตําแหนงทางสังคมของ
ชุมชนเห็นดวยกับมาตรการดังกลาวมากกวาชาวประมงที่ไมมีตําแหนงทางสังคมของชุมชน (p < 0.05) 

ชาวประมงที่ประกอบอาชีพประมงเปนอาชีพรองเห็นดวยกับแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมี
สวนรวมมากกวาชาวประมงที่ประกอบอาชีพประมงเปนอาชีพหลัก (p<0.05) และชาวประมงเมื่อมีอายุมากขึ้นจะเห็นดวย
กับมาตรการขางตนมากขึ้น (p<0.05) 
 
คําสําคัญ : การทําการประมง  เศรษฐกิจและสังคม  แมน้ําตาป 
   
* ๒o หมู ๗  ต.ทาขาม  อ.พุนพิน  จ. สุราษฎรธานี  ๘๔๑๓๐ โทร. o- ๗๗๒๗- ๔๕๘o  e-mail : if-suratthani@dof.in.th 
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P7 
Fishery Activities and Socio-economics of Fisher  in the Tapee River 

 
Nitikorn Piwpong1*  Suparp Soungkhapaitoon2  and  Suvena Banyen1 

1Surat Thani Inland Fisheries Research and Development Center 
2Phatthalung Inland Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

 
A study on fishery activities and socio-economics of fisher in the Tapee River was conducted by using 

questionnaires to interviewed from 150 fisher during October 2007 to August 2008. 
The result showed that fishers who earned main income form capture fisheries were 30.3%. It was found that 

the capture fisheries income and other sources were 77,054 Bath/year and 10,513 Bath/year respectively. While, the 
average debt was 52,769 Bath/year/household. On the other hand, The fishers who earned main income form other 
sources were 69.7%. It was found that the capture fisheries income and other sources were 25,888 Bath/year and  
165,210 Bath/year respectively. While, the average debt was 77,181 Bath/year/household. There were 6 main types of 
fishing gears used such as gill net, cast net, long lines, fish trap, hook and Giant freshwater prawn hook (38.5%, 22.0%, 
19.5%, 11.7%, 4.4% and 3.9% respectively). The catch per unit of effort (CPUE) of gill net, long lines, fish trap, hook 
and Giant freshwater prawn hook were 1155.6 g /100 m2. / 12 hr, 27.7 g/ hook/ 12 hr, 278.5 g / trap/ 12 hr, 73.2 g/ Giant 
freshwater prawn hook/hr respectively. Family Cyprinidae was most common  harvested fishes. 

In addition, There were two factors that the capture fisheries income and social position influence to fisher’s 
attitude on conservation and management programs in Tapee river (p< 0.05). Moreover, the capture fisheries income and 
fisher’s age influence to fisher’s attitude on co-management program (p< 0.05). 
 
Key words : Fishery activities, Socio-economics, Tapee river  
   
* 20  Moo 7 T. Thakham  A.Phunphin  C.Surat Thani 84130  Tel. 0 7727 4580  e-mail : if-suratthani@dof.in.th 
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P8 

ระดับโปรตนีท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกุงแชบวย (Penaeus merguiensis de Man, 1888) 

 

พิเชต พลายเพชร*  ชัชวาลี ชัยศรี  มนทกานติ ทามติ้น  และ  ประดิษฐ ชนชื่นชอบ 
สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง 

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยดําเนินการขึ้นเพื่อประเมินหาระดับโปรตีนที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกุงแชบวย Penaeus 

merguiensis (de Man, 1888) จากการเลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่มีโปรตีน 5 ระดับ คือ 25.01  30.23  35.60  40.72 และ 
46.66 % ตามลําดับ และใชอาหารสําเร็จรูปกุงกุลาดําซึ่งจําหนายในตลาดที่มีโปรตีน 37.16% เปนตัวควบคุม การวิจัยแบง
ออกเปน 2 ระบบ คือการเลี้ยงในกระชังที่แขวนในบอดินและแขวนในบอคอนกรีต หลังสิ้นสุดการทดลองระยะเวลา 12 
สัปดาห ตัวช้ีวัดตางๆ แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาระดับโปรตีนในอาหารที่ตํ่ากวา 35% ไมเพียงพอกับความตองการของ 
กุงแชบวยโดยเฉพาะการเลี้ยงในระบบบอคอนกรีต กุงแชบวยที่เลี้ยงในระบบบอดินดวยอาหารที่มีระดับโปรตีน 35% ขึ้น
ไป มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวันเฉลี่ย (ADG) ไมตํ่ากวา 0.153 กรัมตอวัน โดยมีคาสูงกวาการเลี้ยงในระบบบอคอนกรีต 4.05 
เทา และมีประสิทธิภาพการใชโปรตีน (PER) จากอาหารของสูงกวา 1.4 เทา กุงทดลองในแตละระบบการมีอัตรารอดตาย 
(SR) ไมแตกตางกัน โดยมีคาอยูในชวง 84–88 และ 72–4% สําหรับการเลี้ยงในระบบบอดินและบอคอนกรีต ตามลําดับ 
ตนทุนอาหารสําเร็จรูปที่มีระดับโปรตีน 35.60 % ของการเลี้ยงกุงในระบบบอดินมีคาต่ําที่สุด เมื่อเทียบกับอาหารที่มีระดับ
โปรตีนสูงกวา ขณะที่คุณคาทางโภชนาการของกุงทดลองในแตละระบบการเลี้ยงมีคาไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย ตนทุนอาหาร คุณคาทางโภชนาการของกุง และองคประกอบกรดอะมิโนใน
อาหารที่ใกลเคียงกัน สรุปไดวาโปรตีน 35% ในอาหารสําเร็จรูปเพียงพอกับความตองการของกุงแชบวย และหากตองการ
ใหการเจริญเติบโตดียิ่งขึ้นควรเลี้ยงกุงในเดือนแรกดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนสูงกวานี้ และลดระดับโปรตีนเหลือ 35% 
ในชวงเดือนถัดไป 
 
คําสําคัญ : ระดับโปรตีน  กุงแชบวย  การเจริญเติบโต 
   
* ต.  บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี  ๒๐๑๑๐ โทร ๐ ๓๘๓๒ ๖๕๑๒ e-mail : pichet28@yahoo.com 
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P8 
Optimal Protein level on Growth of Banana Shrimp Penaeus merguiensis de Man, 1888 

 
Pichet Plaipetch*  Montakan Tamtin  Chatchawalee Chaisri  and  Pradit Chonchuenchob 

Coastal Aquatic Feed Research Institute 
 

Abstract 
 

 Research was conducted to evaluate optimal protein level for growth performances of banana shrimp Penaeus 
merguiensis (de Man, 1888) rearing with 5 different formulated feed containing 25.01, 30.23, 35.60, 40.72 and 46.66 % 
P, respectively and commercial black tiger shrimp feed containing 37.16 % P was used to be a control. It was divided 
into 2 systems, net cage that was held in earthen and concrete pond. When the 12 week - trial had finished the 
parameters obviously indicated protein less than 35 % in feed are insufficient on requirement, especially in concrete 
pond. They were reared in earthen pond with feed containing 35.60 % P and more obtained ADG not less than 0.153 
gram/day that higher 4.05 times than rearing in concrete pond and 1.4 times in PER. Each system showed survival rates 
(SR) of them were none significant in ranges 84 – 88 and 72–74 % for earthen and concrete pond, respectively. Feed 
cost of shrimps had been fed with feed containing 35.60 % P in earthen pond that was considered to be the least 
comparing to the higher levels, while nutritional values of them in each system were none significant. When the 
optimization is considered on growth performances, survival rates, feed costs and nutritive values of shrimp including 
amino acids profile in feeds that were similar. It can be conclude protein 35 % in feed was adequate on requirement of 
this species. To guarantee the better growth performances, first month of culture period they should be reared with feed 
containing higher level and reduce to this level in next month of culture period. 
 
Key words : Protein level, Banana Shrimp, Growth 
   
* Bangpra Sub–district, Sriracha, Chonburi Province 20110 TEL. 0 3832 6512  e-mail : pichet28@yahoo.com 
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P8 
คํานํา 

 

กุงแชบวยเปนกุงทะเลชนิดแรกๆ ที่มีการเลี้ยงแบบดั้งเดิมในประเทศไทย ซึ่งวิธีการเลี้ยงในอดีตอาศัยการสูบน้ํา
ทะเลที่มีลูกกุงเขามาขังในนาเกลือหรือวังกุง ปจจุบัน ไดพัฒนาการเลี้ยงอยางตอเนื่องจนมาเปนการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาและ
แบบพัฒนา แมมีปริมาณการเลี้ยงนอยกวากุงขาวและกุงกุลาดําเปนอยางมากก็ตาม แตนับเปนทางเลือกที่ดีในชวงที่การ
เลี้ยงกุงทะเลชนิดอื่นๆ ไมไดผล  เนื่องจากกุงแชบวยมีขอดีคือเจริญเติบโตเร็วและเกิดโรคนอย นอกจากนี้ ในแตละป
หนวยงานราชการตางๆ นิยมผลิตลูกกุงแชบวยเพื่อปลอยกลับคืนสูธรรมชาติจํานวนมาก อยางไรก็ตาม การที่จะเลี้ยงกุง
ทะเลใหประสบความสําเร็จเกษตรกรจําเปนตองมีความรูครอบคลุมหลายๆ ดาน เชน ความตองการสารอาหารของกุง 
คุณภาพดินและน้ํา โรค การจัดการฟารมและการคัดเลือดพันธุ โดยเฉพาะอาหารเปนปจจัยความสําคัญมากเนื่องจากเปน
ตนทุนหลักของการเพาะเลี้ยงแบบพัฒนาและเหี่ยวของกับการเปลี่ยนคุณภาพน้ําในบอเลี้ยง หากอาหารมีคุณภาพดีและมี
สารอาหารที่สัตวชนิดนั้นตองการ ทําใหมีการเจริญเติบโตจะดีตามไปดวย แตหากอาหารมีคุณภาพไมดีอาจทําใหกุงกิน
อาหารนอยหรือมีการสูญเสียอาหารจนทําใหน้ํามีคุณภาพดอยลง จนสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิต 
หากพิจารณาในสวนของอาหารพบวาโปรตีนเปนสารอาหารสําคัญและมีราคาแพงที่สุด ทําใหมีการใหความสําคัญและมี
งานวิจัยเกี่ยวสารอาหารชนิดนี้มาก แตการศึกษาความตองการโปรตีนของกุงแชบวยที่เลี้ยงในประเทศไทยยังมีไมมาก ขาด
ขอสรุปที่ชัดเจนเนื่องจากไมมีการวิจัยตอเนื่อง แมมีงานวิจัยบางแตเปนการเลี้ยงดวยอาหารสดหรืออาหารกุงทะเลชนิด
อื่นๆ ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองมีการศึกษาโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารกุงแชบวย เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนใน
การผลิตอาหารทดลองหรือการผลิตอาหารสําเร็จรูปเพื่อการเลี้ยงเชิงพาณิชยตอไป 
 

วัตถุประสงค 
 

เพื่อศึกษาระดับโปรตีนที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกุงแชบวย ตลอดจนอัตรารอดตายและตนทุนอาหาร 
จากการเลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนตางกัน ในระบบบอดินและบอคอนกรีต 
 

อุปกรณและวิธีดําเนินการทดลอง 
 

1. แผนการทดลอง 
เลี้ยงกุงแชบวยในกระชังที่แขวนในบอดินและบอคอนกรีต ตามแผนการทดลองแบบ CRD (Completely 

Randomized Design) มี 6 วิธีการทดลอง (Treatments) วิธีการทดลองละ 3 ซ้ํา (Replications) วิธีการทดลองที่ 1-5 เปน
อาหารสําเร็จรูปที่มีระดับโปรตีนตางกัน 5 ระดับ คือ 25.01, 30.23, 35.60, 40.72 และ 46.66 % ตามลําดับ และวิธีการ
ทดลองที่ 6 ใชอาหารกุงกุลาดํา 1–3 ที่จําหนายในตลาดเปนตัวควบคุม (ตารางที่ 1) และองคประกอบกรดอะมิโนจําเปน
แสดงใน (ตารางที่ 2) โดยไมมีการเปรียบเทียบผลการทดลองระหวางระบบการทดลอง แตใชเปนแนวโนมเพื่อสรุปหา
ระดับโปรตีนที่เหมาะสม 

การเลี้ยงกุงแชบวยในกระชังที่แขวนในบอดิน 
 นําลูกกุงแชบวยระยะPL 15 จํานวน 10,000 ตัว จากโรงเพาะฟก เลี้ยงในถังไฟเบอรขนาด 2  ลูกบาศก

เมตร ดวยอาหารกุงกุลาดําเบอร 1 วันละ 4 ครั้งๆ ละ 2.5 % ตอน้ําหนักตัว (เวลา 8.00, 12.00, 16.00 และ 20.00 น.) โดยใส
อาหารในยอใหกินเปนเวลา 2 สัปดาห เพื่อใหกุงคุนเคยกับยอ วิธีการและเวลาในการใหอาหาร หลังการอนุบาล 2 สัปดาห 
ทําการคัดลูกกุงที่มีขนาดใกลเคียงกันและสุมลูกกุงลงเลี้ยงกระชังที่แขวนในบอดิน อัตรา 70 ตัว/ตร.ม. โดยลูกกุงมีน้ําหนัก
เฉลี่ยเริ่มตนประมาณ 0.06 กรัม จากนั้นเลี้ยงดวยอาหารทดลอง ตามวิธีการและชวงเวลาเดียวกันกับชวงอนุบาล สวนการ
วัดผลการเจริญเติบโต ทําการชั่งน้ําหนัก วัดความยาวและตรวจสอบอัตรารอดตายทุกๆ 2 สัปดาห พรอมทั้งทําความสะอาด
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P8 
กระชัง ตรวจวัดความเปนกรดดาง ความเปนดาง แอมโมเนียรวม ไนไตรทและอุณหภูมิ สัปดาหละครั้ง (09.00 น.) ทําการ
ทดลองเปนระยะเวลา 12 สัปดาห 

 

ตารางที่ 1 องคประกอบวัตถุดิบของอาหารทดลอง (กรัม / อาหาร 1 กิโลกรัม)  

สูตรอาหาร 
วัตถุดิบอาหาร 

25 % 30 % 35 % 40 % 45 % อาหารกุงกุลาดํา 
ปลาปนไทย 60% P 
หัวกุงปน 
ตับหมึกปน 
กากถั่วเหลือง 
รําขาว 
หวีตกลูเต็น 
แปงสาลี 
น้ํามันปลาทูนา 
น้ํามันถั่วเหลือง 
วิตามินรวม 
แรธาตุรวม 
วิตามินซี 99 % 
บีเอชที 
เลซิติน 60 % 
ปลายขาว  
ซีเอมซ ี
แกลบ 

138 
38 
30 

100 
85 
50 

200 
19 
19 
20 
20 
4.8 
0.2 
5 

191 
10 
70 

186 
52 
41 
134 
90 
50 
150 
14 

15.6 
20 
20 
4.8 
0.2 
5 

168 
10 
39 

235 
65 
52 
169 
100 
50 
150 
9.8 
18.2 
20 
20 
4.8 
0.2 
5 

81 
10 
10 

285 
79 
63 

206 
50 
50 

150 
5.1 

18.9 
20 
20 
4.8 
0.2 
5 
33 
10 
0 

338 
94 
75 

244 
0 
50 

115 
0 
24 
20 
20 
4.8 
0.2 
5 
0 
10 
0 

 
 
 

 คุณคาทางโภชนาการ (%) วิธีวิเคราะห 
ความชื้น 
โปรตีน 
ไขมัน 
เถา 
ใยอาหาร 
NFE 
GE (Kcal/ อาหาร100 กรัม) 
ราคา (บาท/กิโลกรัม) 

6.51 
25.01 
8.64 
9.34 
5.13 
45.37 
387 

49.65 

8.06 
30.23 
8.70 

11.41 
4.20 

37.40 
388 

50.46 

7.67 
35.60 
8.88 

12.51 
3.27 

32.07 
391 

52.25 

8.74 
40.72 
8.63 
13.92 
3.02 
24.97 
393 

54.09 

6.47 
46.66 
8.73 
15.95 
2.49 
19.70 
396 

55.59 

10.08 
37.16 
8.00 
11.54 
2.22 
31.00 
402 
45 

freeze drying method 
CN determination (Leeco) 
Fat Extractor TFE 2000 (Leeco) 
AOAC (1995) 
AOAC (1995) 
AOAC (1995) 
Calorimeter AC-350 (LECO) 
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P8 
ตารางที่ 2 องคประกอบกรดอะมิโนจําเปนและอนุพันธในอาหารทดลอง (% ของโปรตีน HPLC1100 Series Algilent) 

สูตรอาหาร 
กรดอะมิโน 

25.01 % P 30.23 % P 35.60 % P 40.72 % P 46.66 % P อาหารกุงกุลาดํา 
Phe 
Val 
Thr 
Ile 
Met 
His 
Arg 
Lys 
Leu 
Cys (Met) 
Tyr (Phe) 

4.24 
3.47 
2.93 
3.46 
1.14 
3.56 
3.60 
4.25 
6.78 
0.23 
1.90 

3.98 
3.30 
2.85 
3.33 
1.17 
3.63 
3.33 
4.43 
6.46 
0.20 
1.92 

4.24 
3.64 
3.02 
3.79 
1.24 
3.69 
3.49 
4.84 
6.55 
0.21 
2.05 

3.89 
3.40 
2.84 
3.60 
1.21 
3.50 
3.37 
4.51 
6.76 
0.25 
1.97 

3.90 
3.39 
3.09 
3.64 
1.24 
3.74 
3.64 
4.60 
6.80 
0.29 
2.02 

3.91 
3.13 
2.86 
3.22 
0.99 
3.54 
3.77 
4.06 
6.52 
0.81 
2.77 

  

การเลี้ยงกุงแชบวยในกระชังที่แขวนในคอนกรีต 
เลี้ยงลูกกุงแชบวยอายุ 1 เดือน ซึ่งมีขนาดเริ่มตนประมาณ 1 กรัม ดวยอาหารทดลอง วิธีการและชวงเวลาการให

อาหารเชนเดียวกับการทดลองในระบบบอดิน โดยสุมลูกกุงลงเลี้ยงกระชังที่แขวนในบอคอนกรีต ขนาดความจุ 80 
ลูกบาศกเมตร (6 x 10 x 1.5 เมตร) อัตราปลอย 70 ตัว/ตร.ม. ภายในบอมีการเลี้ยงสาหรายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. 
Agardh, 1823) และสาหรายเม็ดพริกไทยใหญ (Caulerpa racemosa J. Agardh, 1873) เพื่อลดสารอาหารเพื่อควบคุมแพลงก
ตอนพืชและลดตะกอน ทําใหน้ําภายในบอคอนกรีตมีลักษณะใสตางจากสีน้ําในบอดินอยางชัดเจน สวนการเก็บขอมูลการ
เจริญเติบโต คุณภาพน้ําและการทําความสะอาดกระชัง ทําเหมือนการทดลองในระบบบอดิน ทําการทดลองเปนระยะเวลา 
12 สัปดาห 

การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหผลทางสถิติ 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทําการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของกุงและอาหารทดลอง เพื่อใชเปนขอมูลประกอบ

ผลการทดลอง ตามวิธีตางๆ ดังนี้ วิเคราะหโปรตีนรวมดวยเครื่อง Truspec CN Carbon/Nitrogen Determination (LECO) 
วิเคราะหไขมันรวมดวยเครื่อง Fat Extractor TFE 2000 (LECO) วิเคราะหพลังงานดวยเครื่อง Automatic Calorimeter AC-
350 (LECO) วิเคราะหเถา ความชื้นและไฟเบอร ดวยวิธี AOAC (1995) และวิเคราะหกรดอะมิโนดวยเครื่อง HPLC 1100 
Series Algilent, USA และนําขอมูลที่ไดจากการทดลอง ไดแก น้ําหนักเฉลี่ย น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวัน อัตรารอดตายและ
อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพโปรตีนและตนทุนอาหาร รวมทั้งคุณคาทางโภชนาการของกุงและอาหารทดลอง วิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–way ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามวิธี Tukey  ,s HSD test ดวยโปรแกรม 
SYSTAT version 5.0 (Wilkinson et al., 1992) 

 

ผลการทดลอง 
 

การเลี้ยงกุงแชบวยในกระชังที่แขวนในบอดิน 
การเลี้ยงลูกกุงแชบวยระยะ PL 30 ดวยอาหารสําเร็จรูปที่มีระดับโปรตีนตางกัน 5 ระดับ คือ 25.01, 30.23, 35.60, 

40.72, 46.66% และใชอาหารกุงกุลาดําซึ่งจําหนายในตลาดที่มีระดับโปรตีน 37.16% เปนตัวควบคุม (ตารางที่ 1) อาหาร
ทดลองทั้ง 5 สูตรและอาหารกุงกุลาดํา มีองคประกอบกรดอะมิโนจําเปนใกลเคียงกัน (ตารางที่ 2) และมีคาใกลเคียงกับ
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P8 
องคประกอบกรดอะมิโนจําเปนในกุงธรรมชาติ เมื่อสิ้นสุดการทดลองระยะเวลา 12 สัปดาห พบวาตั้งแตสัปดาหที่ 8 เปน
ตนไป กุงที่ไดรับอาหารที่มีระดับโปรตีน 25.01% มีน้ําหนักเฉลี่ยนอยกวากุงแชบวยที่ไดรับอาหารสําเร็จรูปสูตรอื่นๆ อยาง
ชัดเจน และแตกตางอยางนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) สวนกุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีน 30.23% มีน้ําหนักเฉลี่ย
นอยกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีนระดับสูงกวาอยางชัดเจนตั้งแตสัปดาหที่ 10 เปนตนไป ตรงขามกับกุงที่เลี้ยงดวย
อาหารระดับที่มีโปรตีน 35.60% ซึ่งมีน้ําหนักใกลเคียงกับกุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนสูงกวาและอาหารกุงกุลาดํา 
ตลอดการทดลอง อยางไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดการทดลอง กุงที่เลี้ยงดวยอาหารกุงกุลาดํามีน้ําหนักเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ
กุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีน 40.72 และ 46.66% ตามลําดับ (ตารางที่ 3) สวนน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวันของกุงมี
แนวโนมเชนเดียวกับน้ําหนักเฉลี่ยคือกุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีน 25.01 และ 30.23% มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวัน
นอยกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรอื่นๆ  

อัตรารอดตายของกุงทดลอง พบวาตลอดการทดลองกุงแชบวยที่เลี้ยงดวยอาหารทุกสูตรมีอัตรารอดตายสูงและ
ไม แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) อยางไรก็ตาม อัตรารอดตายมีคาต่ําลงเมื่อเลี้ยงนานขึ้น ขณะที่อัตราแลก
เนื้อของกุงที่เลี้ยงดวยอาหารทุกสูตรตลอดการทดลองไมแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตมีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้นตามระยะเวลาการเลี้ยง โดยเฉพาะใน 2 สัปดาห สุดทายของการทดลอง สวนประสิทธิภาพการใชโปรตีนจาก
อาหารของกุงแชบวย พบวากุงชนิดนี้ใชประโยชนโปรตีนจากอาหารที่ระดับโปรตีนตางๆ ไดดีคือมีคามากกวา 1.00 แมมี
แนวโนมลดลงเมื่อเลี้ยงนานขึ้น อยางไรก็ตาม คาประสิทธิภาพการใชโปรตีนจากอาหารของกุงแชบวยในชวง 4 สัปดาห
แรก มีคาสูงมากซึ่งไมนาเปนคาที่แทจริง เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับตนทุนอาหารของการเลี้ยงกุงเทียบที่น้ําหนักกุง 1 กิโลกรัม 
พบกุงที่เล้ียงดวยอาหารกุงกุลาดํามีตนทุนอาหารในการเลี้ยงตํ่าที่สุด รองลงมาคืออาหารที่มีระดับโปรตีน 25.01 และ 
35.60% ตามลําดับ สวนคุณภาพน้ําระหวางการเลี้ยงมีคาเหมาะสมไมกระทบตอการเจริญเติบโต กลาวคือความเค็มอยู
ในชวง 18–21 ppt ความเปนกรดดางอยูในชวง 8.33–9.02 ความเปนดางอยูในชวง 105–148 ppm แอมโมเนียรวมอยูในชวง 
0.017–0.251 ppm และไนไตรทอยูในชวง 0.001–0.029 ppm ตามลําดับ  

คุณคาทางโภชนาการของกุงแชบวยหลังการทดลอง พบวาคาตางๆ ไมแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) ยกเวนไขมันและเถาที่พบในเนื้อกุงที่เลี้ยงดวยอาหารกุงกุลาดํามีคาสูงกวา และต่ํากวาเนื้อกุงที่เลี้ยงดวยอาหาร
ทดลอง ตามลําดับ (ตารางที่ 5) สวนองคประกอบกรดอะมิโนจําเปนในเนื้อกุงทดลองและกุงธรรมชาติสวนใหญมีความ
ใกลเคียงกัน ยกเวนบางคาที่มีการสะสมในกุงทดลองต่ํากวากุงธรรมชาติ เชน เมไทโอนีน ซีสตีน อารจินีนและไทโรซีน 
(ตารางที่ 7) 

การเลี้ยงกุงแชบวยในกระชังที่แขวนในคอนกรีต  
เลี้ยงกุงแชบวยอายุ 1 เดือน ซึ่งมีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตนประมาณ 1 กรัม ดวยอาหารสําเร็จรูปที่มีระดับโปรตีนตางกัน 

5 ระดับ และใชอาหารกุงกุลาดําเปนสูตรควบคุม หลังการทดลองระยะเวลา 12 สัปดาห พบวาตั้งแตสัปดาหที่ 4 เปนตนไป 
กุงที่ไดรบัอาหารที่มีระดับโปรตีน 25.01% มีน้ําหนักเฉลี่ยนอยกวากุงแชบวยที่ไดรับอาหารสําเร็จรูปสูตรอื่นๆ อยางชัดเจน 
(p<0.01) ขณะที่กุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีน 30.23% มีน้ําหนักเฉลี่ยนอยกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีน
ระดับสูงกวาอยางชัดเจนตั้งแตสัปดาหที่ 8 เปนตนไป สวนกุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีน 35.60% ที่มีน้ําหนัก
ใกลเคียงกับกุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนสูงกวาและอาหารกุงกุลาดําในทุกๆ สัปดาห ยกเวนในสัปดาหที่ 12 ที่มีคา
นอยกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารกุงกุลาดําอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวากุงที่เลี้ยงดวย
อาหารกุงกุลาดํามีน้ําหนักเฉลี่ยสูงที่สุด เชนเดียวกับการเลี้ยงในระบบบอดิน รองลงมาคือ กุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับ
โปรตีน 46.66 และ 40.72 % ตามลําดับ (ตารางที่ 4) สวนน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวันของกุงมีแนวโนมเชนเดียวกับน้ําหนักเฉลี่ย 
คือกุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีน 25.01 และ 30.23 % มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวันนอยกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มี
ระดับโปรตีนสูงกวาอยางชัดเจน 
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P8 
อัตรารอดตายของกุงทดลอง พบวาตลอดการทดลองกุงที่เลี้ยงดวยอาหารทุกสูตร มีอัตรารอดตายสูงเชนเดียวกับ

การเลี้ยงในระบบบอดินและไมแตกตางทางสถิติเชนกัน (p>0.05) ขณะที่อัตราแลกเนื้อมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
ทางสถิติ (p<0.01) กลาวคือกุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีน 25.01 และ 30.23 % มีคาสูงกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารสูตร
อื่นๆ อยางไรก็ตาม อัตราแลกเนื้อในการทดลองนี้มีคาสูงกวาการเลี้ยงในระบบบอดินมาก สวนประสิทธิภาพการใช
โปรตีนจากอาหารของกุงแชบวยที่เลี้ยงดวยอาหารทุกสูตรมีคาประมาณ 1.00 และมีคานอยกวาการทดลองในบอดิน ขณะที่
ตนทุนอาหารในการเลี้ยงกุงเทียบที่น้ําหนักกุง 1 กิโลกรัม พบอาหารกุงกุลาดํามีผลใหมีตนทุนอาหารในการผลิตต่ําที่สุด
เชนเดียวกับการเลี้ยงในระบบบอดิน รองลงมาคืออาหารที่มีระดับโปรตีน 46.66 และ 40.72 % ตามลําดับ อยางไรก็ตาม 
ตนทุนอาหารในระบบนี้มีคาสูงกวาการเลี้ยงในระบบบอดิน 

ในสวนของคุณคาทางโภชนาการของกุงแชบวยหลังการทดลอง พบวาคาตางๆ ไมแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ) (p>0.05) ยกเวนไขมันและคารโบไฮเดรตที่แปรผกผันกัน โดยในอาหารที่มีระดับโปรตีนต่ําและมีคารโบไฮเดรต
สูง มีการสะสมของไขมันในตัวกุงเพิ่มขึ้นเมื่อระดับโปรตีนลดต่ําลง ขณะที่อาหารที่มีโปรตีนสูงแตมีคารโบไฮเดรตต่ํา 
กลับมีการสะสมคารโบไฮเดรตเพิ่มขึ้นเมื่อระดับโปรตีนเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 6) 
 

ตารางที่ 3 การเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อและอัตรารอดตายของกุงแชบวยที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่มีระดับโปรตีน  
                 แตกตางกันในกระชังที่แขวนในบอดิน 

น้ําหนักเฉลี่ย (กรมั) 
น้ําหนักเพิ่ม
เฉลี่ย (กรัม/

วัน) 

อัตรา 
แลกเนือ้ 

อัตรารอด
ตาย (%) 

ประสิทธิภา
พโปรตนี 

ตนทุน 
(บาท/กก.) 

โปรตีน (% P) 

เริ่มตน 12 สัปดาห 12 สัปดาห 12 สัปดาห 12 สัปดาห 12 สัปดาห 12 สัปดาห 
25.01 
30.23 
35.60 
40.72 
46.66 
อาหารกุงกลุาดํา 

0.061±0.000 
0.062±0.001 
0.061±0.001 
0.062±0.001 
0.061±0.001 
0.062±0.001 

9.540a±0.297 
10.436a±0.290 
11.450b±0.321 
11.833b±0.217 
11.733b±0.433 
11.877b±0.502 

0.126a±0.004 
0.138ab±0.006 
0.153bc±0.004 
0.157c±0.003 
0.155c±0.006 
0.158c±0.007 

1.89±0.01 
1.98±0.09 
1.87±0.06 
1.83±0.03 
1.92±0.08 
1.89±0.05 

84.29±1.43 
85.76±1.65 
84.76±2.18 
87.14±2.86 
88.10±2.18 
85.24±0.82 

2.27d±0.09 
1.92c±0.22 
1.71bc±0.04 
1.43ab±0.07 
1.18a±0.04 
1.56b±0.07 

93.90b±0.22 
100.13bc±4.68 
97.61b±3.14 
98.99bc±1.87 
106.65c±4.29 
84.89a±5.96 

หมายเหตุ – อักษรในแนวตั้งที่แตกตางกัน หมายถึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางยิ่งสถิติ (p < 0.01) 
 

ตารางที่ 4 การเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อและอัตรารอดตายของกุงแชบวยที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่มีระดับโปรตีน  
                 แตกตางกันในกระชังที่แขวนในบอคอนกรีต 

น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) 
น้ําหนักเพิ่ม

เฉลี่ย (กรัม/วัน) 
อัตรา 

แลกเนื้อ 
อัตรารอด
ตาย (%) 

ประสิทธิภาพ
โปรตีน 

ตนทุน 
(บาท/กก.) โปรตีน (% P) 

เริ่มตน 12 สัปดาห 12 สัปดาห 12 สัปดาห 12 สัปดาห 12 สัปดาห 12 สัปดาห 
25.01 
30.23 
35.60 
40.72 
46.66 
อาหารกุงกลุาดํา 

1.11±0.04 
1.09±0.05 
1.10±0.02 
1.11±0.02 
1.09±0.02 
1.11±0.03 

3.04a±0.05 
3.35b±0.08 
3.75c±0.12 
3.76c±0.11 
3.92cd±0.05 
4.04d±0.04 

0.028a±0.01 
0.032b±0.01 
0.037c±0.02 
0.038c±0.02 
0.040cd±0.01 
0.042d±0.00 

3.96b±0.15 
3.61b±0.22 
2.89a±0.41 
2.70a±0.12 
2.54a±0.11 
2.48a±0.28 

72.38±1.65 
73.33±1.65 
73.81±2.18 
73.66±2.18 
74.29±2.47 
73.33±3.30 

1.04ab±0.03 
1.02a±0.06 
1.09ab±0.08 
1.00a±0.04 
1.01a±0.07 
1.19b±0.01 

196.85c±7.32 
181.98bc±11.16 
150.82ab±21.36 
146.25a±6.38 
141.24a±6.05 

111.49a±11.32 

หมายเหตุ – อักษรในแนวตั้งที่แตกตางกัน หมายถึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางยิ่งสถิติ (p < 0.01) 
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P8 
ตารางที่ 5 คุณคาทางโภชนาการของกุงแชบวยที่เลี้ยงในกระชังที่แขวนในบอดิน (% น้ําหนักแหง) 

โปรตีน 
(% P) 

ความชื้น 
(%) 

โปรตีน 
(%) 

ไขมัน 
(%) 

เถา 
(%) 

คารโบไฮเดรต 
( NFE + Fi %) 

25.01 
30.23 
35.60 
40.72 
46.66 
อาหารกุงกุลาดํา 
ลูกกุงทดลอง 
กุงธรรมชาติ 
พอแมพันธุ 

75.25±0.48 
75.53±0.70 
74.73±1.37 
74.73±0.98 
75.55±1.17 
78.21±1.21 
76.22±1.35 
74.20±1.46 
73.99±0.95 

72.90±1.04 
73.04±0.52 
72.83±0.78 
73.24±0.22 
73.46±1.00 
81.03±1.85 
67.21±0.97 
67.10±1.15 
76.76±0.74 

0.67a±0.09 
1.12a±0.19 
1.09a±0.25 
0.89a±0.09 
0.89a±0.38 
0.73a±0.14 
1.69±1.81 
1.03±1.41 
0.60±0.22 

12.30b±0.59 
11.76ab±0.29 
11.78ab±0.74 
11.83ab±0.21 
11.68ab±0.45 
13.82±0.52 
14.33±1.55 
17.36±1.05 
13.09±1.29 

14.13±0.57 
14.08±0.19 
14.30±0.60 
14.04±0.20 
13.98±0.94 
5.01c±0.23 
16.76±1.35 
14.51±0.85 
9.55±0.74 

หมายเหตุ – อักษรในแนวตั้งที่แตกตางกัน หมายถึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) 
 
ตารางที่ 6 คุณคาทางโภชนาการของกุงแชบวยที่เลี้ยงในกระชังที่แขวนในบอคอนกรตี (% น้ําหนักแหง) 

โปรตีน 
(% P) 

ความชื้น 
(%) 

โปรตีน 
(%) 

ไขมัน 
(%) 

เถา 
(%) 

คารโบไฮเดรต 
( NFE + Fi %) 

25.01 
30.23 
35.60 
40.72 
46.66 
อาหารกุงกุลาดํา 
ลูกกุงทดลอง 
กุงธรรมชาติ 
พอแมพันธุ 

77.76±1.24 
78.67±0.91 
80.80±1.12 
78.01±1.30 
79.26±1.05 
78.21±1.21 
76.22±1.35 
74.20±1.46 
73.99±0.95 

79.83 ±1.30 
80.51±1.09 
81.91±0.73 
81.26±0.96 
81.76±1.34 
81.03±1.85 
67.21±0.97 
67.10±1.15 

76.76±0.74 

2.84e±0.51 
1.68d±0.35 
1.29c±0.39 
0.95b±0.21 
0.96b±0.27 
0.73a±0.14 
1.69±1.81 
1.03±1.41 
0.60±0.22 

14.63±0.52 
14.76±0.49 
13.91±0.31 
14.95±0.63 
13.93±0.77 
13.82±0.52 
14.33±1.55 
17.36±1.05 
13.09±1.29 

2.70a±1.69 
3.05ab±1.23 
2.89a±1.33 
2.84a±0.50 
3.36b±1.12 
5.01c±0.23 
16.76±1.35 
14.51±0.85 
9.55±0.74 

                หมายเหตุ – อักษรในแนวตั้งที่แตกตางกัน หมายถึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) 
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P8 
ตารางที่ 7 องคประกอบกรดอะมโินจําเปนและอนพัุนธในกุงแชบวยที่เลี้ยงในระบบบอดินและกุงธรรมชาติ (% ของโปรตีน) 

สูตรอาหาร  
25.01% 30.23% 35.60% 40.72% 46.66% อาหาร 

กุงกุลาดํา 

กุงกอนทดลอง 
(0.06 กรัม) 

กุงธรรมชาติ 
(12 กรัม) 

พอแม
พันธุ 

(60 กรัม) 

Phe 
Val 
Thr 
Ile 
Met 
His 
Arg 
Lys 
Leu 
Cys  
Tyr  

3.53 
2.85 
2.79 
2.40 
1.30 
2.04 
3.47 
4.71 
6.45 
0.28 
1.47 

3.22 
2.90 
2.80 
2.54 
1.22 
2.19 
3.50 
4.14 
6.02 
0.20 
1.52 

3.31 
3.18 
2.94 
2.82 
1.24 
2.18 
3.97 
4.70 
6.05 
0.22 
1.60 

3.03 
2.68 
2.81 
2.65 
1.34 
1.99 
3.86 
4.36 
6.44 
0.29 
1.61 

3.18 
2.80 
2.90 
2.61 
1.30 
2.21 
3.74 
4.23 
6.34 
0.20 
1.77 

3.27 
3.78 
2.71 
2.59 
1.15 
2.41 
3.88 
3.42 
6.13 
0.30 
1.64 

3.44 
3.03 
3.15 
2.92 
1.76 
2.25 
6.06 
5.05 
8.13 
0.38 
2.46 

3.08 
2.81 
2.81 
2.75 
1.66 
1.78 
6.67 
4.63 
9.22 
0.45 
2.09 

3.16 
2.82 
2.95 
2.73 
1.62 
1.93 
7.18 
4.57 
8.38 
0.33 
2.03 

 

วิจารณผลการทดลอง 
 

การทดลองเลี้ยงกุงแชบวยดวยอาหารสําเร็จรูปที่มีโปรตีนแตกตางกัน และใชอาหารกุงกุลาดําที่มีจําหนายใน
ตลาดเปนตัวควบคุม ในชวง 8 สัปดาหแรก ของการเลี้ยงในระบบบอดิน กุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนต่ํา คือ 25.01 
และ 30.23% มีการเจริญเติบโตใกลเคียงกันกับกุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนสูงกวา เนื่องจากไดรับอิทธิพลจาก
อาหารธรรมชาติ ดังเห็นไดประสิทธิภาพการใชโปรตีนที่มีคาสูงมาก ตางจากสภาพการเลี้ยงในบอคอนกรีตที่มีอาหาร
ธรรมชาตินอย ซึ่งเริ่มเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจนในตั้งแต 4 สัปดาหแรก สิ่งยืนยันถึงการมีอาหารธรรมชาตินอยคือ
สภาพน้ําที่ใส มีครบสิ่งมีชีวิตเกาะขางกระชังทดลองนอยและกุงที่เลี้ยงดวยอาหารทดลองเกิดสภาวะกุงสีฟา กุงที่เลี้ยงดวย
อาหารที่มีระดับโปรตีน 35.60% มีการเจริญเติบโตใกลเคียงกับกุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนสูงกวาทั้งการเลี้ยงใน
ระบบบอดินและระบบบอคอนกรีต และมีคาใกลเคียงกันตั้งแตสัปดาหที่ 8 เปนตนไป แสดงใหเห็นวากุงแชบวยมีความ
ตองการโปรตีนลดลงเมื่อมีขนาดใหญขึ้น (เวียง, 2542) สอดคลองกับขอมูลที่พบวาระยะหลังของการทดลองกุงที่เลี้ยง
อาหารที่มีระดับโปรตีน 25.01 และ 30.23 % มีการเจริญเติบโตดีขึ้นในทั้งสองการทดลอง เมื่อพิจารณาองคประกอบกรด 
อะมิโนจําเปนในอาหารทดลองเปรียบเทียบกับในกุงธรรมชาติพบวามีความใกลเคียงกัน แสดงใหเห็นวาสูตรอาหารมีความ
เหมาะสม และยืนยันไดวาความแตกตางของการเจริญเติบโตเกิดจากระดับโปรตีนในอาหาร อยางไรก็ตาม กรดอะมิโน
จําเปนบางชนิดในอาหารทดลองมีคาต่ํากวากุงธรรมชาติ โดยเฉพาะเมไทโอนีน ซึ่งสามารถเพิ่มสัดสวนกรดอะมิโนชนิดนี้
ไดโดยการเพิ่มปริมาณของปลาปนหรือกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารอีก แตผลที่ตามมาคืออาหารมีระดับโปรตีนสูงเกิน
ความตองการและอาหารมีตนทุนขึ้น อยางไรก็ตาม วิธีการที่ใหผลดีกวาคือการใชกรดอะมิโนสังเคราะหแตไมควรเสริม
เกิน 1% เพราะทําใหอาหารมีตนทุนสูง (คณะประมง, 2542)  

ในชวง 4 สัปดาหแรก ลูกกุงที่เลี้ยงในระบบบอดินไดรับอาหารธรรมชาติเพิ่มเติมจากอาหารทดลองตางจากการ
เลี้ยงในระบบบอคอนกรีต บุญชวย (2516) รายงานวาในทางเดินอาหารของกุงแชบวยขนาดเล็กมีพวกโคลนและซากพืช
ซากสัตวประมาณ 35% รองลงมาคือสาหรายประมาณ 33% ซึ่งการทดลองนี้ กระชังที่เลี้ยงกุงที่แขวนในบอดินทําจากมุง
ไนลอนตาถี่ทําใหมีคราบโคลนและสาหรายขนาดเล็กเกาะขางกระชัง ซึ่งคราบโคลนนี้มีจุลชีพ เชน แบคทีเรีย โปรโตซัว 



            การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2552 

 231 

P8 
ซากพืชซากสัตวและอื่นๆ เกาะอยู ซึ่งเปนอาหารสําหรับกุงได เชนเดียวกับกุงกุลาดําที่พบอาหารเหลานี้ในทางเดินอาหาร
เชนกัน (Moriarty, 1977) ทําใหชวงแรกของการทดลองในระบบบอดินจึงไมเห็นผลจากความแตกตางของระดับโปรตีนใน
อาหาร ตางจากการเลี้ยงในบอคอนกรีตที่กุงไดรับอาหารทดลองเปนหลัก ยืนยันไดจากสภาพกระชังที่มีคราบโคลนหรือ 
จุลชีพอาศัยนอยและสภาวะการเกิดกุงสีฟาดังที่กลาวมาขางตน ทําใหเห็นผลความแตกตางของระดับโปรตีนไดชัดเจนใน
ระยะเวลาที่เร็วกวาการเลี้ยงในบอดิน ทั้งสองการทดลองแสดงใหเห็นวาหากเลี้ยงในสภาพไมมีอาหารธรรมชาติหรือมีนอย 
ควรเลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนอยางนอย 35% สวนกุงที่เลี้ยงดวยอาหารกุงกุลาดําทั้งสองการทดลองเจริญเติบโตดี
ที่สุด แมมีองคประกอบกรดอะมิโนจําเปนในโปรตีนใกลเคียงกับอาหารทดลอง สาเหตุจากอาหารกุงกุลาดํามีความคงตัว
ดีกวาจากสภาพการผลิตที่ดีกวา ทําใหกุงไดรับสารอาหารเต็มที่ 

เมื่อเทียบผลการทดลองนี้กับการทดลองอื่นๆ พบวามีทั้งที่สอดคลองและไมสอดคลอง ผลทดลองไมสอดคลอง 
เชน วิเชียร (2521) รายงานวาระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารกุงแชบวยมีคาประมาณ 31% หรือ 28.3% (เฉลิมวิไล และ 
ธีระ, 2520) สวนที่สอดคลองไดแก Boonyaratpalin (1998) รายงานวากุงแชบวยทั้ง Penaeus merguiensis และ P. indicus 
ตองการโปรตีนประมาณ 34–55% หรือ 32-42% (Sedgwick,1979) หรือ 33-43% (Colvin, 1976) รวมทั้งในรายงานของ 
(www.ciba.tn.nic.in) ระบุวากุงแชบวย P. indicus ตองการโปรตีนในชวง 30–42% (กุงวัยรุนตองการ 35–38% และกุง
ขนาดใหญตองการ 32–35%) สวนความตองการโปรตีนของกุงทะเลอื่นๆ ในสกุล Penaeus เชน กุงขาว P. vannamei วัยรุน
และขนาดเล็กตองการโปรตีน 37–38% สวนกุงขนาดใหญตองการโปรตีน 21-24% (Linda et  al., 1985) ขณะที่ Baillet et 
al. (2003) รายงานวากุงสีฟา P. stylirostris เจริญเติบโตดีเมื่อเลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีน 33–43% และแนะนําวา
ระดับโปรตีนในอาหารเทากับ 33% ก็เพียงพอกับความตองการ หรือกุงกุลาดําตองการโปรตีน 35–39%, กุงน้ําตาล P. 
aztecus ตองการ 23–40% และกุงขาว P. setiferus ตองการ 20–32% ตามลําดับ (Pillay and Kutty, 2005)  

ในสวนคาการเจริญเติบโตอื่นๆ เชน น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวันมีคาสอดคลองกับน้ําหนักเฉลี่ย โดยคาเฉลี่ยน้ําหนัก
ที่เพิ่มขึ้นตอวันตั้งแตสัปดาหที่ 8 เปนตนไป ของกุงที่เลี้ยงในระบบบอดิน มีคาเกิน 0.1 กรัม/วัน ซึ่งนับวามีการเจริญเติบโต
คอนขางดีและสูงกวาการทดลองอื่นๆ เชน 0.079 กรัม/วัน (ธวัช และฐานันดร, 2538), 0.081–0.085 กรัม/วัน (โสภณ และ
คณะ, 2538), 0.033 กรัม/วัน (ฐานันดร และคณะ, 2543ก), 0.044 กรัม/วัน (ธวัช และคณะ, 2544) และ 0.074–0.91 กรัม/วัน 
(กําจัด และวิไลวรรณ, 2551) อยางก็ไรตาม กุงที่ทดลองในระบบบอดินมีการเจริญเติบโตใกลเคียงกับการทดลองของ กําจัด 
และคณะ (2543) ที่มีคาการเจริญเติบโตเทากับ 0.12–0.22 กรัม/วัน, 0.142–0.334 กรัม/วัน (ฐานันดร และคณะ, 2543ข) และ 
0.0907-0.1999 กรัม/วัน (ฐานันดร และคณะ, 2543ค) สวนการทดลองในระบบบอคอนกรีต พบวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารกุง
กุลาดํามีการเจริญเติบโตใกลเคียงกับการทดลองของ พลพจน และเกรียงศักดิ์ (2540) และสูงกวาการทดลองของ ประพัทธ
พงศ และคณะ (2545) เล็กนอย แตมีสภาพการทดลองแตกตางกันคือที่การทดลองทั้งสองเปนเลี้ยงกุงในบอโดยตรง 

อัตรารอดตายของทั้งสองการทดลองมีคาสูง สอดคลองกับผลการทดลองของนักวิจัยหลายทาน (กําจัด และคณะ 
2542, ฐานันดร และคณะ, 2543ค, ประพัทธพงศ และคณะ, 2545, กําจัด และวิไลวรรณ, 2551) แมทั้งสองการทดลองเปน
การเลี้ยงในพื้นที่แคบก็ตาม การทดลองนี้แสดงใหเห็นวาอัตรารอดตายไมสัมพันธกับระดับโปรตีนในอาหาร แตเกี่ยวของ
สภาพการทดลองที่ชวยปองกันการกินกันเองที่มีอัตราสูง (กอเกียรติ, 2547) และเกิดจากการจัดการคุณภาพน้ําที่ไมดีพอดัง
รายงานของ อุทัย (2530) และ กําจัด และวิไลวรรณ (2551) สวนประสิทธิภาพการใชโปรตีนจากอาหารของกุงในการ
ทดลองนี้ มีคามากกวาหรือเทากับ 1 ซึ่งเปนคาที่ดี (เวียง, 2542) โดยเฉพาะการเลี้ยงในระบบบอคอนกรีตแมมีอัตราแลกเนื้อ
สูง แตเมื่อเลี้ยงในระบบบอดินอัตราแลกเนื้อมีแนวโนมดีขึ้น และหากควบคุมการใหอาหารที่ดีนาจะมีคาใกลเคียงกับการ
เลี้ยงกุงกุลาดําและกุงขาวที่มักถูกควบคุมไมใหมีคาเกิน 1.0-1.5 รวมท้ังการเจริญเติบโตนาจะดีขึ้นหากมีการปรับปรุงสูตร
อาหารใหระดับกรดอะมิโนจําเปนและสารอาหรจําเปนอื่นๆ ใกลเคียงกับความตองการมากที่สุด สวนตนทุนอาหารของ
การทดลองในระบบบอดินและระบบบอคอนกรีต มีความแตกตางกันมาก จากปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอการ
เจริญเติบโต แตเมื่อพิจารณาในแตละระบบการทดลอง พบวาอาหารที่ระดับโปรตีน 35.60–46.66% มีตนทุนดานอาหารไม
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P8 
ตางกันมากเนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตและราคาอาหารที่ไมตางกัน แตสูงกวาอาหารสําเร็จรูปกุงกุลาดําเนื่องจากราคา
วัตถุดิบของอาหารทดลองสูงกวาราคาวัตถุดิบที่โรงงานผลิตอาหารจัดซื้อ รวมทั้งมีอัตราแลกเนื้อดีกวาจากสภาพความคง
ตัวที่ดีกวา อยางไรก็ตาม จากการทดลองนี้แสดงใหเห็นวาอาหารสําเร็จรูปสาํหรับกุงกุลาดําและกุงขาวที่จําหนายในตลาด มี
ระดับโปรตีนและกรดอะมิโนจําเปนในอาหารที่เพียงพอสําหรับกุงแชบวยเชนกัน และใชไดผลดีดังที่รายงานในงานวิจัย
หลายเรื่อง แตหากตองการผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับกุงแชบวยควรปรับปรุงเรื่องระดับกรดอะมิโนจําเปนบางชนิด เชน 
เมไทโอนีน และกรดไขมันจําเปนใหสอดคลองกับความตองการของกุงแชบวยใหมากที่สุด และเพื่อใหกุงแชบวย
เจริญเติบโตไดดียิ่งขึ้น ในเดือนแรกของการเลี้ยงควรใหอาหารสําเร็จรูปที่มีระดับโปรตีนสูงกวา 35% จากนั้นจึงลดระดับ
โปรตีนในอาหารเหลือ 35% ในเดือนตอๆ ไป  
 

สรุปผลการทดลอง 
 

กุงแชบวยที่เลี้ยงในกระชังที่แขวนในบอดินและบอคอนกรีตเจริญเติบโตดีเมื่อเลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่มีระดับ
โปรตีน 35.60–46.66% โดยกุงที่เลี้ยงในระบบบอดินมีอัตราการเจริญเติบโตตอวัน(ADG) สูงกวาการเลี้ยงในระบบบอ
คอนกรีต 4.05 เทา และคาประสิทธิภาพการใชโปรตีน (PER) สูงกวา 1.4 เทา กุงทดลองในแตละระบบการมีอัตรารอดตาย 
(SR) ไมแตกตางกัน โดยมีคาอยูในชวง 84–88 และ72–74 % สําหรับการเลี้ยงในระบบบอดินและบอคอนกรีต ตามลําดับ 
เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย ตนทุนอาหารและคุณคาทางโภชนาการของกุง และ
องคประกอบกรดอะมิโนในอาหารที่ใกลเคียงกัน สรุปไดวาระดับโปรตีน 35% ในอาหารเพียงพอกับความตองการของกุง
แชบวยและทําใหตนทุนนอยที่สุด  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบพระคุณ ดร. สุพิศ ทองรอด อดีตผูอํานวยการฯ ที่ใหความรูดานอาหารสัตวน้ําและความรูเกี่ยวกับงานวิจัย 
ขอขอบคุณเจาหนาที่ศูนยวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝงจังหวัดเพชรบุรี ที่ชวยเหลืองานทดลองภาคสนาม และเจาหนาที่ของ
สถาบันวิจัยอาหารสัตวนํ้าชายฝง จังหวัดชลบุรี ที่ชวยเหลือในการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของสัตวและอาหาร
ทดลอง  
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ประสิทธิภาพการยอยโปรตนีจากแพลงกตอนสัตวและสัดสวนท่ีเหมาะสมในการแทนที่ปลาปน 

ในอาหารปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) 
 

เพ็ญศรี เมืองเยาว*  จีรรัตน เก้ือแกว  สุพิศ ทองรอด  รุงทิวา แพงมี  มยุรา ประยูรพันธ  และ  ทิวาพร บรรจง 
สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาการใชแพลงกตอนสัตวเปนแหลงโปรตีนเพื่อแทนที่ปลาปนในอาหารปลากะพงขาวดําเนินการโดย

เตรียมอาหารสําเร็จรูปที่ใชแพลงกตอนสัตวเปนแหลงโปรตีนแทนที่ปลาปนในปริมาณ 0  25  50  75 และ 100 % โดย
กําหนดใหเปนชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม)  2  3  4 และ 5 ตามลําดับ นําไปเลี้ยงปลากะพงขาวขนาดน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 
2.739±0.009 กรัม ในถังไฟเบอรกลาสขนาดความจุน้ํา 60 ลิตร ถังละ 20 ตัว ใชระบบหมุนเวียนน้ําแบบปด เปนระยะเวลา 6 
สัปดาห พบวาปลากะพงขาวในชุดการทดลองที่ 5 ไมยอมรับอาหารและทยอยตายจนหมดใน 2 สัปดาห และเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองพบวาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนจากแพลงกตอนสัตวของปลากะพงขาวในชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) ซึ่งมีคา
เทากับ 89.41±0.33% ไมแตกตางในทางสถิติ (P>0.05) กับปลากะพงขาวในชุดการทดลองที่ 2 ซึ่งมีคาเทากับ 89.24±0.95% 
แตประสิทธิภาพการยอยโปรตีนจากแพลงกตอนสัตวของปลากะพงขาวในชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) และ 2 มีคาสูง
กวาของปลากะพงขาวในชุดการทดลองที่ 3 และ 4 ซึ่งมีคาเทากับ 85.53±0.96 และ 83.63±1.72% ตามลําดับ อยางมี
นัยสําคัญ (P<0.05) สวนอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลากะพงขาวในชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม), 2, 3 และ 4 มี
คาเทากับ 1.31±0.11  1.79±0.24  2.23±0.06 และ 15.15±49.76 ตามลําดับ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) 
ระหวางชุดการทดลองทุกชุด ขณะที่น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของปลากะพงขาวในชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) ซึ่งมีคาสูงสุด
เทากับ 563.89±62.47% มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) กับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของปลากะพงขาวในชุดการทดลอง 
2  3 และ 4 ซึ่งมีคาเทากับ 305.69±64.64  252.61±33.75 และ 18.54±9.29 % ตามลําดับ โดยน้ําหนักที่เพิ่ม ขึ้นของปลากะพง
ขาวในชุดการทดลองที่ 2 และ 3 พบวามีคาไมแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) แตมีคาสูงกวาน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของปลา
กะพงขาวในชุดการทดลองที่ 4 อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) จากผลการศึกษาครั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการเจริญเติบโตและอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ อาจกลาวไดวาโปรตีนจากแพลงกตอนสัตวยังไมเหมาะสมที่จะใชแทนที่ปลาปนในอาหารปลา
กะพงขาว อยางไรก็ตาม ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงความเปนไปไดในการแทนที่ปลาปนดวยแพลงกตอนสัตวในระดับที่ตํ่ากวา 
25% 
 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการยอยโปรตีน  แพลงกตอนสัตว  ปลาปน  ปลากะพงขาว 
   
* ๔๑/๑๔ หมู ๙ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐ โทร ๐ ๓๘๓๑ ๒๕๓๒ e-mail : p_muangyao20@yahoo.com 
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P9 
Efficiency of Zooplankton Protein Digestibility in Seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790) and 

Optimum Fishmeal Replacement in Seabass Feed 
 

Pensri Muangyao*  Jeerarat Kuakaew  Supis Thongrod  Rungtiwa Phaengmee 
Mayura Prayunpun  and  Tiwaporn Banjong 

Coastal Aquatic Feed Research Institute 
 

Abstract 
 

Experiment on utilization of zooplankton as protein source to replace fishmeal in seabass feed was conducted 
using the zooplankton replacing the fishmeal at 0, 25, 50, 75 and 100 % in feed and decided as the treatment no. 1 
(control), 2, 3, 4 and 5, respectively. Seabass fingerlings with initial total body length of 2.739 ± 0.009 g were reared in 
60 L digestibility fiber glass tanks equipped with closed water recycle system at 20 pieces/tank for 6 weeks. Results 
showed that seabass in the treatment no. 5 did not accept the diet and totally died within 2 weeks. At termination, the 
efficiency of zooplankton protein digestibility in seabass in the treatment no. 1 (control diet) that was 89.41 ± 0.33 % was 
not significantly different from that (89.24 ± 0.95 %) of the seabass in the treatment no. 2 (P>0.05). But the zooplankton 
protein digestibility in the seabass in the treatments no. 1 (control diet) and 2 were significantly higher than those (85.53 
± 0.96 and 83.63 ± 1.72 %, respectively) of the seabass in the treatment no. 3 and 4 (P<0.05). While the food conversion 
ratio of the fish in the treatment no. 1, 2, 3 and 4 those were 1.31 ± 0.11, 1.79 ± 0.24, 2.23 ± 0.06 and15.15 ± 49.76, 
respectively, were significantly different between treatments (P<0.05). It was also showed that the highest weight gain 
of 563.89 ± 62.47 % was found in the fish in the treatment no. 1 (control diet) which was significantly (P<0.05) higher 
than those of the fish in the treatment no. 2, 3 and 4 those were 305.69 ± 64.64, 252.61 ± 33.75 and 18.54 ± 9.29 %, 
respectively. While the weight gains of the fish in the treatment no. 2 and 3 were not significantly difference (P>0.05), 
but they were significantly higher (P<0.05) than that of the fish in the treatment no. 4. Growth data and feed conversion 
ratio of this experiment indicated that zooplankton was not good enough for using as protein source to replace fishmeal, 
at twenty five or higher levels, in seabass diet. However the follow up study should be conducted to determine a 
possibility to replace fishmeal in seabass diet with zooplankton at lower than 25 percentage levels.  

 
Key words : Digestibility, zooplankton, fish meal, seabass 
   
* 41/14 Moo 9, Bangpra Subdistrict, Sriracha District, Chonburi Province 20110  Tel. 0 3831 2532  
  e-mail: p_muangyao20@yahoo.com 
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ผลของการใชน้ํามันพชืและน้ํามันปลาในอาหารสําเร็จรูปตอการเจริญเติบโตของหอยหวาน 

(Babylonia areolata Link, 1807) 
 

เพ็ญศรี เมืองเยาว*  จีรรัตน เก้ือแกว  สุชิรา ลายรัตน  และ สุโกศล จงโยธา 
สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง 

 
บทคัดยอ 

 
การทดลองเลี้ยงหอยหวานขนาดความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 13.35±0.11 มิลลิเมตร น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 0.403±0.001 

กรัม ดวยอาหารสําเร็จรูปที่มีสวนผสมของน้ํามันพืชและน้ํามันปลาตางกัน คือ น้ํามันปลาทูนา 1.7% (ชุดการทดลองที่ 2) 
น้ํามันถั่วเหลือง 1.7% (ชุดการทดลองที่ 3) น้ํามันปลาทูนา 0.85% และน้ํามันถั่วเหลือง 0.85% (ชุดการทดลองที่ 4) และ
น้ํามันปาลม 1.7% (ชุดการทดลองที่ 5) โดยใชเนื้อปลาขางเหลืองสดเปนชุดควบคุม (ชุดการทดลองที่ 1) เลี้ยงหอยหวานใน
ตะกราพลาสติกตะกราละ 20 ตัว แขวนในบอคอนกรีตที่มีระบบบําบัดน้ําแบบปดหมุนเวียนเปนเวลา 24 สัปดาห พบวา
หอยหวานในชุดควบคุมมีการเจริญเติบโตดีกวาหอยหวานที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปในชุดการทดลองที่ 2-5 อยางมี
นัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) ขณะที่หอยหวานที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปทั้ง 4 สูตรมีการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ 
(p>0.05) สวนอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของหอยหวานในชุดการทดลองที่ 2-5 มีคาอยูระหวาง 0.87-1.03 โดยอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของหอยหวานในชุดการทดลองที่ 4 มีคาต่ําที่สุด และในชุดการทดลองที่ 2 มีคาสูงที่สุด อยางไร
ก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อเทากับ 2.23 พบวามีคาต่ํากวาชุดควบคุมอยางมี
นัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) สําหรับอัตราการรอดตายของหอยหวานซึ่งมีคาอยูระหวาง 97.5–100% พบวาไมมีความแตกตางทาง
สถิติในระหวางชุดทดลอง (p>0.05) และจากการวิเคราะหชนิดและปริมาณกรดไขมันพบวาชนิดและปริมาณกรดไขมันใน
อาหารมีผลตอการสะสมของชนิดและปริมาณของกรดไขมันในเนื้อหอยหวาน 
 
คําสําคัญ : น้ํามันพืช น้ํามันปลา อาหารสําเร็จรูป หอยหวาน 
   
* ๔๑/๑๔ หมู ๙  ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐  โทร ๐-๓๘๓๑-๒๕๓๒  e-mail : p_muangyao20@yahoo.com 
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P10 
Effect of the Utilization of Plant Oil and Fish Oil in Diet on Growth of Spotted Babylon 

(Babylonia areolata Link, 1807) 
 

Pensri Muangyao*  Jeerarat Kuakaew  Suchira Lairat  and Sukosol Chongyota 
Coastal Aquatic Feed Research Institute 

 
Abstract 

 
 Spotted Babylon with the initial average body length of 13.35±0.11 mm and average body weight of 
0.403±0.001 g was tested on diets containing various sources of fat, including 1.7% tuna oil (treatment 2), 1.7% soybean 
oil (treatment 3), 0.85% tuna oil and 0.85% soybean oil (treatment 4) and 1.7% palm oil (treatment 5), comparing to 
fresh fish meat as the control (treatment 1). Spotted Babylon was reared in plastic basket at the stocking density of 20 
individual/basket. The baskets were hung in concrete tank equipped with closed water recycle system. At termination of 
24 weeks, the growth of the snails in the control was higher than those of the snails in the treatment 2-5 (p<0.01). While 
the growth of the snails fed on the diets in the treatment 2-5 had no significantly different (p>0.05). The food conversion 
ratio (FCR) of the snails fed on diets in the treatment 2-5 varies between 0.87-1.03, in which the FCR of the snails in the 
treatment 4 showed the lowest and that of the snails in the treatment 2 showed the highest, which were highly 
significantly (p<0.01) lower than that of the control (2.23). However the survival rates of the snails between the 
treatment 1-5 (97.5-100%) were not significantly different (p>0.05). According to the analysis, the type and quantity of 
the nutritional fatty acid in the diet has highly effect on the fatty acid composition in the meat of the snail. 
 
Key words : Plant Oil, Fish Oil, Diet, Spotted Babylon 
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P11 
ระดับเกลือแรรวมในอาหารสําเร็จรูปตอการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) 

 
นงลักษณ สําราญราษฎร*  สกนธ แสงประดับ  และ  จีรรัตน เก้ือแกว 

สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง 
 

บทคัดยอ 
 

ศึกษาระดับที่เหมาะสมของเกลือแรรวมในอาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 
1807) ในตะกราพลาสติกซึ่งแขวนในบอคอนกรีตที่มีระบบบําบัดน้ําแบบปดหมุนเวียน โดยปลอยลูกหอยหวานที่มีน้ําหนัก
เริ่มตน 1.09 กรัม และความยาวเริ่มตน 1.56 เซนติเมตร ลงเลี้ยงในอัตราความหนาแนน 25 ตัว/ตะกรา (500 ตัว/ตารางเมตร) 
เปนระยะเวลา 28 สัปดาห ใหอาหารที่เสริมเกลือแรรวมในระดับตางกัน 8 ระดับ ไดแก 0  1  2  3  4  5  6 และ 7 % กําหนด
เปนอาหารทดลองสูตรที่ 1  2  3  4  5  6  7 และ 8 ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวาหอยหวานที่เลี้ยงดวยอาหารเสริม
เกลือแรรวม 1-7% มีการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดีกวาหอยหวานที่เลี้ยงดวยอาหารที่ไมเสริมเกลือ
แร (เสริมเกลือแร 0%) อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) แตอัตรารอดตายของหอยหวานที่เลี้ยงดวยอาหารผสมเกลือแรรวมทั้ง 8 
ระดับไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) นอกจากนั้นพบวาหอยหวานที่ไดรับอาหารผสมเกลือแร
รวม 6 และ 7 % มีการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดีกวาหอยหวานที่เลี้ยงดวยอาหารที่ผสมเกลือแรรวม 
0-5% อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) จากการศึกษานี้สรุปไดวาเกลือแรรวมมีผลตอการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนเนื้อของหอยหวาน โดยระดับการเสริมเกลือแรรวมในอาหารสําหรบัเลี้ยงหอยหวานที่เหมาะสมที่สุดเทากับ 6% 
 
คําสําคัญ:  เกลือแรรวม  อาหารสําเร็จรูป  หอยหวาน  การเจริญเติบโต  
  
* ๔๑/๑๔  ม. ๙  ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐ โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๒๕๓๒  e-mail: nsamranrat@yahoo.com 
พิมพเผยแพร : เอกสารวิชาการ ฉบับที่ ๕๒/๒๕๕๑ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง. ๑๘ หนา. 
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P11 
Levels of  Mineral Mix in Formulated Diet on Growth of Spotted Babylon 

(Babylonia areolata Link, 1807) 
 

Nonglak Samranrat*  Sakon Sangpradub  and  Jeerarat Kuakaew 
Coastal Aquatic Feed Research Institute 

 
Abstract 

 
Study on the optimum level for supplement of dietary mineral mixture on the growth performance of Spotted 

Babylon (Babylonia areolata Link, 1807) was conducted in plastic basket hung in a concrete tank with close re-
circulated water system. Spotted Babylonia of 1.09 gm initial weight and 1.56 cm initial length were raised at 25 
pieces/basket (500 pieces/m2) for 28 weeks and fed on basal diet supplemented with 8 levels of mineral mixture, 
including 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 % which marked as diet no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, respectively. At termination, results 
showed that Spotted Babylon fed on 1-7 %  mineral mixture supplemented diets got better growth and feed conversion 
ratio (FCR) than those  fed on non-mineral mixture supplemented diet (p < 0.05). But the survival rates of the animals 
fed on all tested diets were not significantly different (p > 0.05).  It was also found that Spotted Babylon fed on the diets 
supplemented with 6 and 7 % mineral mixture showed better growth performance and feed conversion ratio (FCR) than 
those fed on diets supplemented with 0 - 5 % mineral mixture.  It was then concluded that the mineral mixture is 
important to the growth and feed conversion ratio (FCR) of Spotted Babylon and the optimum level to be supplemented 
into the basal diet is 6 %. 
 
Key words:  mineral mixture, diet, Spotted Babylon, growth performance 
  
* 41/14 Moo 9 Bangpra Sub-district, Sriracha District, Chonburi Province 20110. Tel. 0 3831 2532  
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P12 
สัดสวนของโปรตีนจากปลาปนและกากถั่วเหลืองท่ีเหมาะสมในอาหารสําหรับปลาหมอ 

 
จุฑามาศ ชมภูนิช*  สุดารัตน บวรศุภกิจกุล  ดาราวรรณ ยุทธยงค  และ สมปราถ นวลแกว 

สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด กรมประมง  
 

บทคัดยอ 
 

การทดลองเลี้ยงปลาหมอดวยอาหารที่มีสัดสวนของโปรตีนจากปลาปนและกากถั่วเหลืองโดย ใชอาหารทดลอง 
8 สูตร ที่มีสัดสวนโปรตีนจากปลาปนและกากถั่วเหลืองเทากับ 1:0 (ชุดควบคุม)  1:1  1:2  1:3  1:4  1:5  0:1 และ 0:1+   
เมทไธโอนีน 0.1% (ชุดการทดลองที่ 1-8 ตามลําดับ) อาหารทุกชุดการทดลองมีระดับโปรตีน 38 เปอรเซ็นต และพลังงาน
รวมในอาหาร 420 กิโลแคลอรีตออาหาร 100 กรัม ใหอาหารปลากินจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง เปนระยะเวลา 12 สัปดาห ปลามี
น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 1.00 กรัม เลี้ยงในตูกระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร โดยใชระบบน้ําหมุนเวียน ปลอยปลาจํานวน  
ตูละ 30 ตัว ผลการทดลองพบวาปลาหมอที่ไดรับอาหารชุดการทดลองที่ 1  2  3 และ 4 มีคาการเจริญเติบโต (น้ําหนัก
สุดทายเฉลี่ย และเปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่ม) ดีกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารชุดการทดลอง 
ที่ 5  6  7 และ 8 สวนอาหารทดลองที่ไมมีปลาปน (ชุดการทดลองที่ 7 และ 8) การเจริญเติบโตของปลามีคาต่ําที่สุด การ
เสริมเมทไธโอนีน ในชุดการทดลองที่ 8 ไมทําใหการเจริญเติบโตดีขึ้น แตอยางไรก็ตามอาหารทุกชุดการทดลอง มีอัตรา
รอด แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) จากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวาอาหารที่มีสัดสวนของโปรตีนจากปลา
ปนและกากถั่วเหลืองในปริมาณ 1:3 ใหผลการเจริญเติบโต ไมแตกตางจากชุดควบคุม  
 
คําสําคัญ : โปรตีน ปลาหมอ ปลาปน กากถั่วเหลือง 
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P12 
Optimum Ratio of Fishmeal and Soybean Meal Protein in Diet for 

Climbing Perch, Anabas testudineus (BLOCH) 
 

Juthamas Chomphunich*  Sudarat Bowonsupakijkul  Darawan Yuttayong and Somprat Nualkaew 
Inland Feed Research Institute, Department of Fisheries. 

 
Abstract 

 
The experiment of replacing fish meal with soybean meal was conducted by using 8 experimental diets. The 

diets contained the protein from fish meal and soybean meal at the ratios of 1:0 (control), 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 0:1 and 
0:1+0.1% methionine (diets 1-8, respectively). The diets were isonitrogenous (38% protein) and isocaloric (420 kcal per 
100g of diet). Each diet was fed to apparent satiation twice daily for 12 weeks to three replicates of fish (1.0 g) held 
45x90x45 cm glass aquaria with recirculation water system at 30 fish per aquarium.  

The results showed that fish fed diets 1, 2, 3 and 4 had better growth (p<0.05) than those fed diets 5, 6, 7 and 
8. Non fish meal diets (diets 7 and 8) had the poorest growth performances. Supplementation of methionine in the diet 8 
could not improved growth. However, survival rate for all diets were not differences (p>0.05) among treatments. The 
study suggested that the diet with ratio of protein from fish meal and soybean meal of 1:3 resulted in comparable growth 
rate to the control diet. 
 
Key words : protein, Climbing perch (Anabas testudineus), fishmeal, soybean meal 
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P13 
ผลของเลซิตินในอาหารตอการเจริญเติบโตของปลาหมอ 

 
อุบลรัตน ล้ิมทิพยสุนทร*  สุดารัตน บวรศุภกิจกุล  และ  ดาราวรรณ ยุทธยงค 

สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด กรมประมง 
 

บทคัดยอ 
 

ปลาหมอน้ําหนักตัวเฉลี่ย 2.53 กรัม เลี้ยงในตูกระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร จํานวน 24 ตูๆ ละ 20 ตัว  
(ระบบน้ําหมุนเวียน) ดวยอาหาร 6 สูตร (โปรตีนประมาณ 40 เปอรเซ็นต พลังงานรวม 432 กิโลแคลอรี/100 กรัมอาหาร) ที่
มีปริมาณเลซิติน (ใช soybean lecithin เปนแหลง) แตกตางกัน 6 ระดับ คือ 0  1  2  3  4 และ 5 เปอรเซ็นต ใหอาหารกินจน
อิ่ม วันละ 2 ครั้ง เปนระยะเวลา 12 สัปดาห เพื่อศึกษาผลของเลซิตินตอสมรรถนะการเจริญเติบโตของปลาหมอ ผลการ
ทดลองพบวา การเจริญเติบโต (น้ําหนักสุดทาย  เปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่ม  อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และ คา condition 
factor) อัตราการกินอาหาร อัตราแลกเนื้อ พลังงานที่สะสมในตัวปลา โปรตีนที่สะสมในตัวปลา และอัตรารอด มีความ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตอยางไรก็ตาม คา hepatosomatic index ในปลาที่กินอาหารที่ไมได
เติมเลซิติน มีคาต่ํากวา ปลาที่กินอาหารที่เติมเลซิติน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

 
คําสําคัญ : ปลาหมอ  เลซิติน  อาหาร 
   
* สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด กรมประมง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร.๐ ๒๙๔๐ ๖๑๔๙ 
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P13 
Effect of Lecithin in Diet on Growth Performances of 

Climbing Perch, Anabas testudineus (BLOCH) 
 

Ubonrat Limtipsuntorn*  Sudarat Bowonsupakijkul  and  Darawan Yuttayong 
Inland Feed Research Institute, Department of Fisheries  

 
Abstract 

 
The effect of lecithin on growth performances of Climbing perch (Anabas testudineus) was investigated. Fish 

(initial body weight 2.53 g) were kept in twenty-four 45x90x45 cm glass aquaria (with recirculation water system) at 
stocking rate of 20 fish per aquarium. Fish were fed formulated diet with lecithin (as soybean lecithin) levels of 0, 1, 2, 3, 
4 and 5% of the diet (with approximately 40% protein and energy 432 kcal /100 g diet) for 12 weeks. The results showed 
that there were not significant differences (p>0.05) among the all treatments in most of growth parameters. However, 
HSI of the fish fed 0% lecithin was significantly lower (p<0.05) than the fish fed lecithin supplemented diet. 
 
Key words : Climbing perch, lecithin, diet 
   
* Inland Feed Research Institute, Department of Fisheries, Jatujak District, Bangkok 10900  Tel.0 2940 6149 
e-mail : ubonrat45@yahoo.com 
Published : Technical paper No 56/2008 Inland Fisheries Research and Development Bureau Department of Fisheries. 
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P14 
ชนิดของไขมนัท่ีเหมาะสมในอาหารปลาหมอ 

 
สุดารัตน บวรศุภกิจกุล๑*  อุบลรัตน ล้ิมทิพยสุนทร๑  ดาราวรรณ ยุทธยงค๑ 

จุฑามาศ ชมภูนิช๑  และ จูอะดี พงศมณีรัตน๒ 
๑สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด  กรมประมง  

๒ราชการบริหารสวนกลาง กรมประมง  
 

บทคัดยอ 
 

ปลาหมอน้ําหนักตัวเฉล่ีย 2.31 กรัม เลี้ยงในตูกระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร จํานวน 20 ตูๆ ละ 30 ตัว  
(ระบบน้ําหมุนเวียน) ดวยอาหาร 5 สูตร (โปรตีนประมาณ 45 เปอรเซ็นต  พลังงานรวมประมาณ 460 กิโลแคลอรี/100 กรัม
อาหาร) ที่มีชนิดของไขมันแตกตางกัน (น้ํามันหมู น้ํามันปลาทูนา น้ํามันมะพราว น้ํามันขาวโพด และน้ํามันถั่วเหลือง) ให
อาหารกินจนอิ่ม วันละ 2 ครั้ง เปนระยะเวลา 12 สัปดาห พบวาการเจริญเติบโต (น้ําหนักสุดทาย เปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่ม 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และคา condition factor) อัตราการกินอาหาร ไขมันที่ปลากิน ไขมันที่สะสมในตัวปลา 
พลังงานที่ปลากิน พลังงานที่สะสมในตัวปลา hepatosomatic index อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอด มีความแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  องคประกอบของกรดไขมันในตัวปลาและตับปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบกรดไขมัน
ชนิด Linoleic (18:2 n-6) และชนิด Linolenic (18:3 n-3) สูงสุดในปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรน้ํามันถั่วเหลือง และพบกรด
ไขมันชนิด EPA (20:5 n-3) และ DHA (22:6 n-3) สูงสุดในปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรน้ํามันปลาทูนา จากผลการทดลอง
ครั้งนี้สรุปไดวาไขมันทั้ง 5 ชนิด สามารถใชเปนสวนผสมในอาหารสําหรับปลาหมอไดโดยการเจริญเติบโตและการกิน
อาหารไมแตกตางกัน  
 
คําสําคัญ : ปลาหมอ ไขมัน อาหาร  
   
* สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด กรมประมง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร.๐ ๒๙๔๐ ๖๑๔๙  
  e-mail: sudaratb@fisheries.go.th  
พิมพเผยแพร : เอกสารวิชาการฉบับที่ ๕๓/๒๕๕๑ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง. ๒๕ หนา 
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P14 
Suitable Lipid Source in Climbing Perch, Anabas testudineus (BLOCH) Feed 

 
Sudarat Bowonsupakijkul1*  Ubonrat Limtipsuntorn1  Darawan Yuttayong1 

Juthamas Chomphunich1  and Juadee Pongmaneerat2 
1Inland Feed Research Institute, Department of Fisheries. 

2Central Government, Department of Fisheries. 
 

Abstract 
 

Fish with individual weight of 2.31 g were kept in twenty 45x90x45 cm glass aquaria (with recirculation water 
system) at stocking rate of 30 fish per aquarium. Fish were fed each of five diets (with approximately 45% protein and 
energy 460 kcal /100 g diet) containing different lipid sources (lard, tuna oil, coconut oil, corn oil and soybean oil) to 
satiation twice daily for 12 weeks. The study showed that all treatment groups had no significant differences (p>0.05) on 
growth performances (final weight, percent weight gain, specific growth rate, condition factor), feed intake, lipid 
consumption, apparent net lipid retention, energy consumption, apparent net energy retention, hepatosomatic index, feed 
conversion ratio and survival rate. Fatty acid composition of whole body and liver were analysed and found that Linoleic 
(18:2 n-6) and Linolenic (18:3 n-3) were dominant in fish fed with soybean oil diet whereas EPA (20:5 n-3) and DHA 
(22:6 n-3) were dominant in fish fed with tuna oil diet. In conclusion, all lipid sources in this study were suitable for 
climbing perch with no adverse effect on growth performances and feed intake.  

 
Key words : Climbing perch,  Anabas testudineus  (BLOCH),  lipid,  diet 
   
* Inland Feed Research Institute, Department of Fisheries, Jatujak District, Bangkok 10900 Tel.0 2940 6149 
   e-mail : sudaratb@fisheries.go.th  
Published : Technical Paper No.53/2008 Inland Fisheries Research and Development Bureau Department of Fisheries. 
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P15 
ผลของการเกบ็รักษาไรแดงตอการเจริญเติบโตของปลา 

 
นุชนรี ทองศรี๑*    จุฑามาศ ชมภูนิช๑  จูอะดี พงศมณีรัตน๒  และ ชนิกานต เชษฐสิงห๓ 

๑สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด กรมประมง 
๒ราชการบริหารสวนกลาง กรมประมง  

๓สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด กรมประมง  
 

บทคัดยอ 
 

การอนุบาลปลาดุกลูกผสมและปลาแฟนซีคารพ อายุ 10 วัน ดวยไรแดงในสภาพตางๆ ที่ผานการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ-10 องศาเซลเซียส ไดแก ไรแดงสดแชแข็ง (ชุดการทดลองที่ 1) ไรแดงสดเสริมสารอาหารแชแข็ง (ชุดการทดลอง
ที่ 2) ไรแดงสดเสริมสารอาหารและแชดวยน้ําเกลือ 0.5 เปอรเซ็นต (อุณหภูมิน้ําเกลือ 25+1 องศาเซลเซียส) แชแข็ง (ชุดการ
ทดลองที่ 3) ไรแดงสดเสริมสารอาหารและแชดวยน้ําเกลือ 0.5 เปอรเซ็นต (อุณหภูมิน้ําเกลือ 17+1 องศาเซลเซียส) แชแข็ง 
(ชุดการทดลองที่ 4) และไรแดงมีชีวิต (ชุดควบคุม) เปนระยะเวลา 14 วัน  

ผลการทดลองพบวา ปลาทั้ง 2 ชนิดที่เลี้ยงดวยไรแดงมีชีวิต (ชุดควบคุม) และไรแดงสดแชแข็ง (ชุดการทดลองที่ 
1) มีคาการเจริญเติบโต ทั้งดานน้ําหนัก ความยาว น้ําหนักเพิ่มตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ แตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตมีคาการเจริญเติบโตมากกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับปลาที่เลี้ยงดวยไรแดง
เสริมสารอาหารทุกชุดการทดลอง อยางไรก็ตามอัตรารอดของปลาทั้ง 2 ชนิดทุกชุดการทดลองแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) จากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวา สามารถใชไรแดงสดแชแข็งทดแทนไรแดงมีชีวิตในการอนุบาล
ปลาดุกลูกผสมและปลาแฟนซีคารพได ทั้งนี้ไดทําการศึกษาลักษณะทางกายภาพ และคุณคาทางเคมีของไรแดงในสภาพ
ตาง ๆ ที่ผานการเก็บรักษาแลว  

 
คําสําคัญ : ไรแดง การเก็บรักษา การเจริญเติบโต 
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P15 
Effect of Preservation of Moina macrocopa on Growth Performances of Fish  

 
 Nuchnaree Tongsri1*  Juthamas Chomphunich1  Juadee Pongmaneerat2 

and Chanikarn Chadthasing3 
1Inland Feed Research Institute, Department of Fisheries 

2Central Government, Department of Fisheries 
3Inland Aquaculture Research Institute, Department of Fisheries 

 
Abstract 

 
Nursing experiments of Hybrid Clarias Catfish (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) and Fancy 

Carp (Cyprinus capio Linn.)  larvae (10 days old) were studied by feeding with each type of preservation of Moina for 
14 days as follow : 1) frozen 2) enriched and frozen 3) enriched, soaked in normal saline 0.5 % at 25+1 ๐C and frozen 4) 
enriched, soaked in normal saline 0.5 % at 17+1 ๐C and frozen and 5) live Moina (control). 

The results showed that both species of fish fed with live Moina (5) and frozen Moina (1) were not significant 
(p>0.005) in growth performances (body weight, total length, weight gain and specific growth rate) but significantly 
higher (p<0.05) than the other treatments. However, the survival rates of both species of fish were not significant 
(p>0.05) among the treatment groups. The study was concluded that frozen Moina could be used instead of live Moina 
for nursing of both species of fish. Besides, the physical and chemical properties of Moina in each type of preservation 
were studied.  
 
Key words : Moina, preservation, growth performances 
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P16 
การพัฒนาวิธีการเก็บรักษากุงขาว (Litopeneaus vannamei) แชเย็น 

 
สุภาพร สิริมานุยุตต*  และ วลัย คล่ีฉายา 

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 
 

บทคัดยอ 
 

 การพัฒนาวิธีการเก็บรักษากุงขาวหลังการจับโดยการแชเย็นในน้ําแข็ง เพื่อรักษาคุณภาพความสด โดยแบงการ
ทดลองเปน 5 แบบ คือ เก็บกุงในน้ําแข็งทันที เก็บกุงในน้ําแข็งผสมน้ํา และชะลอกุงไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 และ 6 
ช่ัวโมงกอนเก็บในน้ําแข็ง และเก็บกุงไวที่อุณหภูมิหอง (30+2oC) ซึ่งใชเปนชุดควบคุม จากการสุมเก็บตัวอยางเพื่อ
วิเคราะหคุณภาพทางเคมี จุลินทรีย และประเมินทางประสาทสัมผัส พบวา กุงที่เก็บที่อุณหภูมิหอง มีปริมาณ TVB-N, K-
value และ indole เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาในการเก็บ และมีปริมาณ TVC เพิ่มขึ้นจาก 105 cfu/g เปน 108 cfu/g ปริมาณ       
จุลินทรียที่เจริญในอุณหภูมิตํ่า (Psychrophile) เพิ่มขึ้นจาก 103 cfu/g เปน 107 cfu/g และปริมาณ Enterobacteriaceae เพิ่มขึ้น
จาก 104 cfu/g เปน 107 cfu/g สวนคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกุงดิบยอมรับไดไมเกิน 18 ช่ัวโมง และกุงสุกยอมรับไม
เกิน 15 ช่ัวโมง 
 สําหรับกุงขาวที่เก็บแชเย็นในทุกการทดลอง พบวา K-value และ Psychrophile มีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดการเก็บ 
และมีความสัมพันธแบบผกผันกับคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดย r =-0.98 และ -0.880 ตามลําดับ กุงดิบที่เก็บ
แชเย็นในน้ําแข็งทันที และแบบที่เก็บแชเย็นในน้ําแข็งผสมน้ํามีคุณภาพยอมรับไดไมเกิน 6 วัน สวนแบบที่ชะลอไวที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 และ 6 ช่ัวโมงกอนเก็บในน้ําแข็ง ยอมรับไดไมเกิน 4 และ 2 วัน ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : กุงขาว การเก็บรักษา แชเย็น 
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P16 
Development of Handling of Ice Stored White Shrimp (Litopeneaus vannamei) 

 
Supaporn Sirimanuyutt*  and  Walai Kleechaya 

Fishery Technological Development Division, Department of Fisheries 
 

Abstract 
 

 The effect of handling methods on quality change of chilled white shrimp was studied. Shrimp was divided 
into 5 treatments : kept at  room temperature (30+2oC) as a control, stored in ice immediately (I) , stored in ice - water 
(W) and delayed under room temperature for 3 and 6 h before storing in ice (3D and 6D). The samples were analysed for 
chemical, microbiological and sensory evaluation. Amount of TVB-N, K-value and Indole of controlled sample 
increased substantially by time of storing. During storage, Psychrophile and the TVC load increase from 103 and 105 
cfu/g to 107 and 108 cfu/g while Enterobacteriaceae count increased from 104 cfu/g to 107 cfu/g. For sensory evaluation 
raw and cooked were acceptable up to 18 h and 15 h, respectively. 
 K-value and Psychrophile of all ice stored shrimp increased by the time of storage. The results of sensory 
evaluation were correlated to K-value and Psychrophile at r  = -0.98 and -0.88 respectively. The ice stored shrimp from 
treatment I and W were acceptable up to 6 days. While the shrimp of treatment 3D and 6D were accepted up to 4 days.  
 
Key words : White shrimp, handling, ice stored 
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P17 
การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการบรรจุผลิตภณัฑจากกุงกุลาดํา (Penaeus monodon) 

 
จณิสตา ภัทรวิวัฒน*  พรรณทิพย สุวรรณสาครกุล  และ วราทิพย สมบุญญฤทธิ 

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 
 

บทคัดยอ 
 

 การพัฒนาเทคนิคการบรรจุผลิตภัณฑจากกุงกุลาดํา มีวัตถุประสงคเพื่อหารูปแบบและบรรจุภัณฑสําหรับ
ผลิตภัณฑพรอมบริโภคจากกุงกุลาดํา โดยทดลองผลิตผลิตภัณฑขาวผัดพริกขิงกุงแบบแชเยือกแข็งบรรจุกลองกระดาษ

เคลือบพลาสติกชนิดโพลีเอทธีลีน (PE) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18 ± 2°C น้ําพริกเผากุงสดบรรจุในขวดแกว กระปุกพลาสติก
ชนิดโพลีโพรพีลีน (PP) และหลอดพลาสติกชนิดเอทธิลไวนิลแอลกอฮอลและโพลีโพรพีลีน (EVOH/PP) รวมประสานกัน 

เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (27 ± 2°C) และขาวเกรียบกุงทอดบรรจุในถุงเปลวอลูมิเนียม (Aluminium foil bag) และใสขวด

พลาสติกชนิดโพลีเอทธีลีนเธอแรฟทาเรท (PET) ในบรรยากาศปกติ เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (27 ± 2°C) สุมตัวอยาง
วิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัส ทางเคมี และจุลชีววิทยาระหวางการเก็บรักษา พบวาขาวผัดพริกขิงกุงบรรจุในกลอง
กระดาษแชเยือกแข็งมีลักษณะปรากฏเปนที่พอใจของผูทดสอบและมีคุณภาพดี ไมมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและไมมี      
จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 7 เดือน น้ําพริกเผากุงสดพบวา ผูทดสอบใหการยอมรับผลิตภัณฑที่
บรรจุในบรรจุภัณฑทั้ง 3 รูปแบบตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 8 สัปดาห โดยผูทดสอบใหการยอมรับตัวอยางที่บรรจุใน
ขวดแกวมากที่สุด มีปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมด (Total volatile bases, TVB) และปริมาณกรดไธโอบาบิทูริค 
(Thiobarbituric acid, TBA) นอยกวา 40 มก./100 ก. และ 2 มก.มาลอนัลดีไฮด/กก. ตามลําดับ และมีปริมาณจุลินทรียที่พบ
ยังอยูในเกณฑปลอดภัยตอผูบริโภค สวนขาวเกรียบกุงคงคุณภาพเปนที่ยอมรับไดนาน 12 สัปดาห และพบวาขาวเกรียบกุง
ที่บรรจุในถุงเปลวอลูมิเนียมไดรับการยอมรับมากที่สุด มีปริมาณ TBA นอยกวา 2 มก.มาลอนัลดีไฮด/กก. และมีปริมาณ   
จุลินทรียที่พบยังอยูในเกณฑปลอดภัยตอผูบริโภคเชนกัน 

 
คําสําคัญ : การบรรจุ  บรรจุภัณฑ  ผลิตภัณฑพรอมบริโภคจากกุงกุลาดํา 
   
* เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ โทรศัพท ๐ ๒๙๔๐ ๖๑๓๐-๔๕ โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๖๒๐๐  e-mail : janist_patt@yahoo.com 
พิมพเผยแพร : เอกสารวิชาการ ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๑ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง. ๒๖ หนา. 
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P17 
Research and Development of Packaging Techniques for  

Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) Products 
 

Janista Pattaravivat*  Pantip Suwansakornkul  and Varatip Somboonyarthi 
Food Technological Development Division, Department of Fisheries 

 
Abstract 

 
 Various kinds of packaging techniques for black tiger shrimp products and the shelf life of the packed products 
were studied. Kao-pad-prik-kig-kung (Fried rice in chili paste with black tiger shrimp) pack in paper box with 

polyethylene liner was kept at -18+2°C. Nam-prik-pao-kung-sod (Chili paste with fresh shrimp) packed in glass bottle, 
PP (Polypropylene) jar and EVOH/PP (Ethyl vinyl alcohol/ Polypropylene) tube were stored at room temperature (27+2 

°C). Kao-kriab-kung (Fried shrimp cracker) put in aluminum foil bag and PET (Polyethylene terepthalate) jar in 

atmosphere were stored at room temperature (27+2°C). All products were sampling for sensory evaluation, chemical and 
microbiological determination during storage. The frozen Kao-pad-prik-kig-kung was accepted by panelists and changes 
in chemical values were also not found during 7 months of storage. Furthermore, this product freed from pathogenic 
bacteria during storage. For Nam-prik-pao-kung-sod, panelists accepted in product all packagings during 8 months of 
storage. However, the product in glass bottle has the highest acceptance. Total volatile bases (TVB) and Thiobarbituric 
acid (TBA) values were less than 40 mg/100 g and 2 mg mal/kg, respectively. Microbiological determination of this 
product was in the safety level during storage. Kao-kriab-kung was accepted by panelists for 12 weeks. The product in 
aluminum foil bag showed the best acceptance. TBA value was less than 2 mg mal/kg and microbiological 
determination was also in the safety level during storage. 
 
Key words : Packagings, Package, Black tiger shrimp ready-to-eat products 
   
* Chatuchak Bangkok Tel. 0 2940 6130-45  Fax. 0 2940 6200  e-mail : janist_patt@yahoo.com 
Published : Technical paper No. 15/2008 Fishery Technological Development Division Department of Fisheries. 26 pp. 
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P18 
การพัฒนาการเก็บรักษาคุณภาพความสดของปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage,1880) 

 
วลัย คล่ีฉายา*  และ สุภาพร สิริมานุยุตต 

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา  
 

บทคัดยอ 
 

 การพัฒนาการเก็บรักษาคุณภาพความสดของปลาโมงมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาวิธีการเก็บรักษาภายหลังการจับที่
จะคงคุณภาพความสดของปลาโมงไวไดยาวนานที่สุด โดยไดทดลองเก็บรักษาปลาโมงแบบเก็บที่อุณหภูมิหอง 
(RT,28±1°C) และแบบแชน้ําแข็ง 5 วิธี ดังนี้คือ แบบแชน้ําแข็งทันที (IC) แบบชะลอไวที่อุณหภูมิหอง 3 ช่ัวโมงแลวแช
น้ําแข็ง (3DC) แบบชะลอไวที่อุณหภูมิหอง 6 ช่ัวโมงแลวแชน้ําแข็ง (6DC) แบบแชในน้ําแข็งผสมน้ําเกลือ 3% จนสลบแลว
แชน้ําแข็ง (CI) และแบบแชในน้ําแข็งผสมน้ําเกลือ 3% จนสลบแลวแชน้ําแข็งผสมเกลือ 3% (CPF) แลววิเคราะหคุณภาพ
ทางเคมี (TBA  TVB-N  K-value  ความชื้น และ pH) จุลชีววิทยา (TVC และ Enterobacteriaceae) และคะแนนทางประสาท
สัมผัส ผลปรากฏวาคุณภาพความสดของปลาโมงที่เก็บรักษาแบบ RT จากการประเมินคะแนนทางประสาทสัมผัสมี
ความสัมพันธแบบผกผันกับ K-value สามารถกําหนดเกณฑคุณภาพได 4 ระดับดังนี้คือ ความสดดีมาก, ความสดดี, ความ
สดปานกลาง, และความสดต่ํา โดยมีคะแนนประเมินทางประสาทสัมผัสดานการยอมรับรวมคือ 9 ถึง 10  8 ถึง นอยกวา 9  
6 ถึง นอยกวา 8 และ5 ถึง นอยกวา 6  ตามลําดับ และ K-valueไมเกิน 13.00%  มากกวา 13.00% แตไมเกิน 23.09%  มากกวา 
23.09% แตไมเกิน 43.25% และมากกวา 43.25% แตไมเกิน 53.34% ตามลําดับ สวนการเก็บรักษาแบบแชเย็นพบวา วิธีการ
เก็บรักษาแบบ  IC  3DC  6DC  CI และ CPF สามารถเก็บรักษาคุณภาพที่ระดับความสดดีมาก เก็บไดนาน 3  0  0  3 และ 3 
วัน ตามลําดับ ระดับความสดดีเก็บไดนาน 7  3  3  7  และ7 วัน ตามลําดับ ระดับความสดปานกลางเก็บไดนาน 11  9  7  9  
และ9 วัน ตามลําดับ ระดับความสดต่ําเก็บไดนาน 13  11  9  11 และ 11 วัน ตามลําดับ  
 
คําสําคัญ : ปลาโมง  การเก็บรักษา  คุณภาพความสด  อายุการเก็บรักษา 
   
* เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๖๑๓๐-๔๕ ตอ ๔๒๑๖  e-mail : waraik@fisheries.go.th  
พิมพเผยแพร : เอกสารวิชาการ ฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๑ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง. ๓๓ หนา. 
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P18 
Development on Handling of  Basa fish (Pangasius bocourti Sauvage,1880) for Freshness Quality 

 
Walai Kleechaya*  and Supaporn Sirimanuyutti 

Fishery Technological Development Division 
 

Abstract 
 

 The freshness quality of Basa fish after harvesting and ice storage was studied in order to develop the 
appropriate method to maintain the freshness of the fish. The quality of fish storage at room temperature (RT,28±1°C) 
was conducted to classify the level of freshness. Chilling storage of fish as immediate icing (IC), 3 hours and 6 hours 
delayed icing at room temperature before icing (3DC and  6DC), knocking the fish in chilled 3% brine before icing and 
partial freezing by mixture of salt and ice (CI and CPF) were carried out to compared the freshness and shelf-life. Fish 
samples from all storages were analyzed for chemical quality (TBA, TVB-N, K-value, Moisture and pH) microbiological 
quality (TVC and Enterobacteraceae) and sensory evaluation. The results of RT storage showed that sensory evaluation 
had inverse relationship with K-value. Then, the freshness quality was classified into 4 levels; excellent, good, fair and 
low. The sensory score were classified as 9 to 10, 8 to less than 9, 6 to less than 8 and 5 to less than 6, respectively. The 
K-value of each level was as not excess 13.00%, over 13.00% to not excess 23.09%, over 23.09% to not excess 43.25% 
and over 43.25% to not excess 53.34%, respectively. The experiments of chilling storages; IC, 3DC, 6DC, CI and CPF 
could estimated for shelf-life of fish as excellent quality level were 3, 0, 0, 3 and 3 days, as good quality level were 7, 3, 
3, 7 and 7 days, as fair quality level were 11, 9, 7, 9 and 9 days, and low quality level were 13, 11, 9, 11 and 11 days. 
 
Key words : Basa fish, Chilling storage, Handling, Freshness quality, Shelf-life 
   
* Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Tel. 0 2940 6130-45 Ext. 4216 e-mail : waraik@fisheries.go.th  
Published : Technical paper No. 14/2008 Fishery Technological Development Division Department of Fisheries. 33 pp. 
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P19 
ความชุกชุมและการแพรกระจายของสัตวน้ําเศรษฐกิจวัยออน 

บริเวณทะเลอันดามันตอนลางของประเทศไทย 
 

ไภทูล ผิวขาว*  อัญชลีย ยะโกะ  บุญศรี จารุธรรมโสภณ และ ธรรมรงค อินทรสุวรรณ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต) 

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาความชุกชุมและการแพรกระจายของสัตวน้ําเศรษฐกิจวัยออน บริเวณทะเลอันดามันตอนลางของ
ประเทศไทย โดยแบงพื้นที่ออกเปน 3 เขต ไดแก พ้ืนที่มาตรการอนุรักษอาวพังงา (พ้ืนที่เขตที่ I) พ้ืนที่อาวพังงาที่อยูนอก
เขตมาตรการอนุรักษฯ (พ้ืนที่เขตที่ II) และพื้นที่ใกลเคียงอาวพังงานอกเขตมาตรการอนุรักษฯ (พ้ืนที่เขตที่ III) จํานวน 42 
สถานี ทําการเก็บตัวอยางในเดือนมกราคม ถึงเมษายน ป 2547 และเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม ป 2548 โดยใชถุงลาก
แพลงกตอน ขนาดตา 330 ไมครอน ผลการศึกษาในป 2547 พ้ืนที่เขตที่ I พบองคประกอบของสัตวน้ําวัยออนที่รวบรวม
ตัวอยางจํานวน 3 กลุม ไดแก กลุมปลาวัยออน กลุมกุงสกุล Penaeus วัยออน และกลุมปลาหมึกวัยออน รอยละ 95.61 2.37 
และ 2.02 ของปริมาณสัตวน้ําวัยออนทั้งหมด ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมปลาวัยออน สามารถจําแนกชนิดได 33 
วงศ เปนวงศที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 19 วงศ มีปริมาณรวมกันมากกวารอยละ 44.58 ของปริมาณปลาวัยออนทั้งหมด 
วงศที่พบปริมาณมาก ไดแก วงศปลากะตกั ปลาจวด และปลาสีกุน รอยละ 9.54  8.44 และ 6.70 ตามลําดับ สวนพื้นที่ เขตที่ 
II พบองคประกอบของสัตวน้ําวัยออนทั้ง 3 กลุม รอยละ 94.61 1.61 และ 3.78 ของปริมาณสัตวน้ําวัยออนทั้งหมด 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมปลาวัยออน จําแนกชนิดได 51 วงศ เปนวงศที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 27 วงศ มี
ปริมาณรวมกันมากกวารอยละ 38.40 ของปริมาณปลาวัยออนทั้งหมด วงศที่พบปริมาณมาก ไดแก วงศปลาทรายแดง    
ปลาสีกุน และปลากะตัก รอยละ 7.70 6.22 และ 5.26 ตามลําดับ สําหรับพื้นที่เขตที่ III พบองคประกอบของสัตวน้ําวัยออน
ทั้ง 3 กลุม รอยละ 95.37 1.32 และ 3.31 ของปริมาณสัตวน้ําวัยออนทั้งหมด ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมปลาวัยออน 
จําแนกชนิดได 46 วงศ  เปนวงศที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 28 วงศ มีปริมาณรวมกันมากกวารอยละ 38.31 ของปริมาณ
ปลาวัยออนทั้งหมด วงศที่พบปริมาณมาก ไดแก วงศปลาทรายแดง ปลาทู-ลัง และปลาสีกุน รอยละ 8.85 6.67 และ 6.18 
ตามลําดับ ในป 2548 พ้ืนที่เขตที่ I พบองคประกอบของสัตวน้ําวัยออนทั้ง 3 กลุม รอยละ 98.47 1.30 และ 0.23 ของปริมาณ
สัตวน้ําวัยออนทั้งหมด ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมปลาวัยออน จําแนกชนิดได 39 วงศ เปนวงศที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ 24 วงศ มีปริมาณรวมกันมากกวารอยละ 45.24 ของปริมาณปลาวัยออนทั้งหมด วงศที่พบปริมาณมาก ไดแก วงศ
ปลาสีกุน ปลากะตัก และ ปลาทรายแดง  รอยละ 10.93 10.19 และ 7.31 ตามลําดับ สวนพื้นที่เขตที่ II พบองคประกอบของ
สัตวน้ํา วัยออนทั้ง 3 กลุม รอยละ 97.35 1.03 และ 1.62 ของปริมาณสัตวน้ําวัยออนทั้งหมด ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเฉพาะ
กลุมปลาวัยออน จําแนกชนิดได 50 วงศ เปนวงศที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 29 วงศ มีปริมาณรวมกันมากกวารอยละ 
46.34 ของปริมาณปลาวัยออนทั้งหมด วงศที่พบปริมาณมาก ไดแก วงศปลาสีกุน ปลากะตัก และปลาทรายแดง รอยละ 
8.90 8.74 และ 7.90 ตามลําดับ สําหรับพื้นที่เขตที่ III พบองคประกอบของสัตวน้ําวัยออนทั้ง 3 กลุม รอยละ 97.48  0.34 
และ 2.18 ของปริมาณสัตวน้ําวัยออนทั้งหมด ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมปลาวัยออน จําแนกชนิดได 52 วงศ เปน
วงศที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 28 วงศ มีปริมาณรวมกันมากกวา รอยละ 44.85 ของปริมาณปลาวัยออนทั้งหมด วงศที่
พบปริมาณมาก ไดแก วงศปลากะตัก ปลาทรายแดง และปลาสีกุน รอยละ 12.60 9.50 และ 4.75 ตามลําดับ 
 ความชุกชุมและการแพรกระจายของปลาวัยออนโดยรวม ในป 2547 พบบริเวณพื้นที่เขตที่ I ชุกชุมในเดือน
มีนาคม มกราคม กุมภาพันธ และเมษายน จํานวน 158  157  77 และ 57 ตัวตอพ้ืนที่ 10 ตารางเมตร ตามลําดับ สวนพื้นที่
เขตที่ II พบชุกชุมในเดือนมีนาคม มกราคม เมษายน และกุมภาพันธ จํานวน 138  136  59 และ 50 ตัวตอพ้ืนที่ 10 ตาราง
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เมตร ตามลําดับ สําหรับพื้นที่เขตที่ III พบชุกชุมเชนเดียวกับเขตที่ I จํานวน 131  76  59 และ 44 ตัวตอพ้ืนที่ 10 ตารางเมตร 
ในป 2548 พบปลาวัยออนวงศที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจรวมทุกชนิด บริเวณพื้นที่เขตที่ I ชุกชุมในเดือนมกราคม 
เมษายน มีนาคม พฤษภาคม และกุมภาพันธ จํานวน 486  302  240  88 และ 32 ตัวตอพ้ืนที่ 10 ตารางเมตร สวนพื้นที่เขตที่ 
II พบชุกชุมในเดือนมกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม และกุมภาพันธ จํานวน 241  223  212  198 และ 88 ตัวตอพ้ืนที่ 
10 ตารางเมตร ตามลําดับ สําหรับพื้นที่เขตที่ III พบชุกชุมในเดือนเมษายน พฤษภาคม มกราคม มีนาคม และกุมภาพันธ 
จํานวน 342 267 226  192 และ 182 ตัวตอพ้ืนที่ 10 ตารางเมตร ตามลําดับ สําหรับกุงสกุล Penaeus วัยออน พบชุกชุมใน
เดือนมีนาคม ป 2547 จํานวน 16 ตัวตอพ้ืนที่ 10 ตารางเมตร แพรกระจายหนาแนนบริเวณพื้นที่เขตที่ I และเดือนเมษายน ป 
2548 จํานวน 20 ตัวตอพ้ืนที่ 10 ตารางเมตร แพรกระจายหนาแนนบริเวณพื้นที่เขตที่ II สวนปลาหมึกวัยออนรวมทุกชนิด 
พบชุกชุมในเดือนมกราคม ทั้งป 2547 และ ป 2548 จํานวน 23 และ 21 ตัวตอพ้ืนที่ 10 ตารางเมตร แพรกระจายหนาแนน
บริเวณพื้นที่เขตที่ II และ III  ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถกลาวไดวาบริเวณทะเลอันดามันตอนลาง โดยเฉพาะพื้นที่เขตที่ I 
และ III เปนแหลงวางไข และ เลี้ยงตัวของสัตวน้ําเศรษฐกิจวัยออนที่สําคัญแหลงหนึ่งทางฝงทะเลอันดามัน 
 ความสัมพันธระหวางปจจัยสภาพแวดลอมกับปริมาณสัตวน้ําเศรษฐกิจวัยออน พบวาอุณหภูมิน้ําทะเลมี
ความสัมพันธในเชิงลบกับปริมาณปลาวัยออนวงศที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจรวมทุกชนิด สวนความเค็มมีความสัมพันธ
ในเชิงบวกกับปริมาณปลาวัยออนวงศปลาจวด ขณะที่มีความสัมพันธในเชิงลบกับปริมาณปลาหมึกวัยออน ความเปนกรด-
ดางน้ําทะเลมีความสัมพันธในเชิงลบกับปริมาณปลาวัยออนวงศปลาจวด สําหรับความลึกน้ําทะเล พบวามีความสัมพันธใน
เชิงบวกกับปริมาณปลาวัยออนวงศปลากะรัง ปลากะพง และปลาทู-ลัง ขณะที่มีความสัมพันธในเชิงลบกับปริมาณปลาวัย
ออนวงศเห็ดโคน และปลาจวด  
 
คําสําคัญ : สัตวทะเลเศรษฐกิจวัยออน ทะเลอันดามันตอนลาง 
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P19 
Abundance and Distribution of Economic Marine Fauna Larvae 

in the Southern Part of the Andaman Sea, Thailand 
 

Paitoon Puewkhao*  Anchalee Yako  Boonsri Jaruthamsophon  and Thammarong Intharasuwan 
Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 

 
Abstract 

 
 Study on abundance and distribution of economic marine fauna larvae in the southern part of the Andaman Sea 
was conducted at 42 stations of 3 areas, where were seasonal closure area of Phang nga Bay (area I), area in Phang nga 
Bay but outside of area I (area II), and the adjacent area of Phang nga Bay (area III), by using 330 micron plankton net 
during January-April 2004 and January-May 2005. The results in 2004 showed in area I, which comprised of 3 groups of 
marine fauna larvae; fish larvae 95.61%, Penaeid larvae 2.37%, and paracephalopod larvae 2.02% of total marine fauna 
larvae. For fish larvae were found 33 families, 19 families of them (more than 44.58% of total fish larvae) were 
important economic species. The dominant families were Engraulidae, Sciaenidae, and Carangidae, which contributed 
9.54%, 8.44%, and 6.70%, respectively. In area II, the 3 groups of marine fauna larvae contributed 94.61%, 1.61%, and 
3.78% of total marine fauna larvae, respectively. For fish larvae were found 51 families, 27 families of them (more than 
38.40% of total fish larvae) were important economic species. The dominant families were Nemipteridae, Carangidae, 
and Engraulidae, which contributed 7.70%, 6.22%, and 5.26%, respectively. In area III, the 3 groups of marine fauna 
larvae contributed 95.37%, 1.32%, and 3.31% of total marine fauna larvae, respectively. For fish larvae were found 46 
families, 28 families of them (more than 38.31% of total fish larvae) were important economic species. The dominant 
families were Nemipteridae, Scombridae, and Carangidae, which contributed 8.85%, 6.67%, and 6.18%, respectively.  
In 2005, the results showed in area I, the 3 groups of marine fauna larvae contributed 98.47%, 1.30%, and 0.23% of total 
marine fauna larvae, respectively. For fish larvae were found 39 families, 24 families of them (more than 45.24% of 
total fish larvae) were important economic species. The dominant families were Carangidae, Engraulidae, and 
Nemipteridae, which contributed 10.93%, 10.19%, and 7.31%, respectively. In area II, the 3 groups of marine fauna 
larvae contributed 97.35%, 1.03%, and 1.62% of total marine fauna larvae. For fish larvae were found 50 families, 29 
families of them (more than 46.34% of total fish larvae) were important economic species. The dominant families were 
Carangidae, Engraulidae, and Nemipteridae, which contributed 8.90%, 8.74%, and 7.90%. In area III, the 3 groups of 
marine fauna larvae contributed 97.48%, 0.34%, and 2.18% of total marine fauna larvae, respectively. For fish larvae 
were found 52 families, 28 families of them (more than 44.85% of total fish larvae) were important economic species. 
The dominant families were Engraulidae, Nemipteridae, and Carangidae, which contributed 12.60%, 9.50%, and 4.75%. 
 Considering the seasonal abundance and distribution of fish larvae, for 2004 the fish larvae in area I abounded 
in March, January, February, and April for 158, 157, 77 and 57 ind./10m2, respectively. In area II, the fish larvae was 
abundant in March, January, April and February for 138, 136, 59 and 50 ind./10m2, respectively, while in area III found 
plenty in the same months of area I for 131, 76, 59 and 44 ind./10m2, respectively. For 2005, in area I, the economic fish 
larvae was abundant  in January, April, March, May and February for 486, 302, 240, 88 and 32 ind./10m2, respectively. 
In area II, they abounded in January, March, April, May and February for 241, 223, 212, 198 and 88 ind./10m2, while in 
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area III  was plentiful, in April, May, January, March and February for 342, 267, 226, 192 and 182 ind./10m2, 
respectively. For Penaeid larvae, in 2004 was abundant in March for 16 ind./10m2 and densely distributed in area I, and 
found plenty in April for 20 ind./10m2 and densely distributed in area II in 2005. For paracephalopod larvae found plenty 
in January in 2004 and 2005 for 23 and 21 ind./10m2, and densely distributed in area II and III, respectively. According 
to these results, it can be concluded that the southern part of the Andaman Sea, particularly area I and III, was one of the 
important spawning grounds and sanctuary for economic marine fauna in the Andaman Sea. 
 Considering the relationship between environment factors and numbers of economic marine fauna larvae, it 
was found that sea temperature had negative relationship with the numbers of total economic fish larvae. The sea salinity 
had positive relationship with the numbers of Sciaenidae, but had negative relationship with the numbers of cephalopod 
larvae. For pH value of the sea, it had negative relationship with the numbers of Sciaenidae. For sea depth, it had 
positive relationship with the numbers of Serranidae, Lutjanidae, and Scombridae, but had negative relationship with the 
numbers of Sillaginidae and Sciaenidae. 
 
Key words : Economic marine fauna larvae, the southern part of the Andaman Sea 
   
* 77 Mu 7,  Vichit Sub-district,  Muang District, Phuket Province 83000 Tel. 0 7639 1138-40  
     e-mail : afdecfish@yahoo.com 
Published : Technical paper No 16/200 Marine Fisheries Research and Development Bureau Department of Fisheries. 

22 pp. 
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องคประกอบ ความชุกชุมและการแพรกระจายของปลาวัยออนบริเวณอาวเบงกอล 
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บทคัดยอ 

 
การศึกษาองคประกอบ ความชุกชุมและการแพรกระจายของปลาวัยออนบริเวณอาวเบงกอลเพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐาน

ทางการประมงสวนหนึ่งที่สําคัญตอการจัดการทรัพยากรในบริเวณดังกลาว ไดเก็บตัวอยางปลาวัยออนในพื้นที่ทางตอน
เหนือ (A) ตะวันตก(B) และตะวันออก (C) ของอาวเบงกอล ระหวางวันที่ 25 ตุลาคม-6 ธันวาคม 2550  พบปลาวัยออน
ทั้งหมด 52 ครอบครัวในบริเวณ 3 พ้ืนที่ ปลาวัยออนในครอบครัวปลาน้ําลึก Photichthyidae จะพบมีความชุกชุมมากที่สุด 
พบปลาวัยออนทั้งหมดในพื้นที่ C  B และ C  51  19 และ 18 ครอบครัวตามลําดับ ความชุกชุมเฉลี่ยของปลาวัยออนสูงสุดใน
พ้ืนที่ C เทากับ 485 ตัว/1,000 ลูกบาศกเมตร ปลาวัยออนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจในอาวเบงกอล 24 ครอบครัว ซึ่งเกือบ
ทั้งหมดพบในพื้นที่ C ในขณะที่พบปลาวัยออนเศรษฐกิจเพียง 8 และ 7 ครอบครัวในพื้นที่ B และ A ซึ่งแสดงใหเห็นวาพื้นที่ 
C หรือในทะเลอันดามันเปนบริเวณที่มีความหลากหลายของปลาวัยออนสูง ปลาทูนาวัยออนพบมีความชุกชุมนอยมาก โดย
พบปลาทูนาวัยออน 6  3 และ 2 ชนิดในพื้นที่ C  A และ B ตามลําดับ ความสัมพันธระหวางปจจัยสภาวะแวดลอมและปลาวัย
ออนไมไดทําการศึกษาเนื่องจากจํานวนตัวอยางนอยเกินไป ไดศึกษาอุณหภูมิพบวาที่ระดับความลึกที่ 75 เมตร มีการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอยางเห็นไดชัดซึ่งแตกตางจากอุณหภูมิที่ผิวน้ําและที่ระดับความลึก 150 เมตร พบวามีการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินอยกวา การเปลี่ยนแปลงความเค็มจะพบวาช้ันของ halocline ในพื้นที่ C จะอยูในระดับที่ลึกกวา
พ้ืนที่ B แสดงใหเห็นถึงบริเวณพื้นที่ B นาจะไดรับอิทธิพลมาจากแมน้ําที่ไหลลงสูบริเวณดังกลาว การศึกษาในครั้งนี้ทําให
ทราบขอมูลบางประการของความชุกชุมและการแพรกระจายของปลาวัยออนบางพื้นที่ในอาวเบงกอล แตยังไมมากพอที่จะ
แสดงใหเห็นอยางชัดเจนของความชุกชุมและการแพรกระจายของปลาวัยออนในบริเวณดังกลาวไดทั้งหมด จึงควรมี
การศึกษาการแพรกระจายของปลาวัยออนกับความสัมพันธของปจจัยสมุทรศาสตรตอไป 

 
คําสําคัญ : องคประกอบ ความชุกชุม การแพรกระจาย ปลาวัยออน อาวเบงกอล 
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พิมพเผยแพร : The Ecosystem-Based Fishery Manaement in the Bay of Bengal. ๙๓-๑๒๔. 
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Composition, Abundance and Distribution of Fish Larvae in the Bay of Bengal 
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2 Andaman Sea Fisheries Research and Development Center,  
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4  Marine fishery Resources Survey &Research Unit, Department of Fisheries, Myanmar. 
5 Deputy Assistant Staff Officer, Department of Fisheries, Myanmar. 

 
Abstract 

 
 The study on composition, abundance, and distribution of fish larvae was conducted in the Bay of Bengal 
(BOB) with the aim to get more scientific data for fishery management in this area. Fish larvae samples were collected 
in the northern (area A), western (area B) and eastern part (area C) of the BOB during the period of 25 October to 6 
December, 2007. Fifty-two families of fish larvae were identified of which Photichthyidae was the most abundance. 
Fifty one families could be found in area C while only nineteen and eighteen families were observed in area B and A. 
The highest average density of total fish larvae, 485 larvae/1,000 m3, was also obtained in area C. A total of twenty-
four economic important fish larvae families were found in the studied areas. Almost all economic families were 
presented in area C while 8 and 7 families were found in area B and A. These results suggested that the Andaman Sea or 
area C was the richest diversity and most abundant of fish larvae in this study. Regarding to tuna larvae, a small number 
were recorded during this survey period. Six species of tuna larvae were found in area C, 3 species in area A and 2 
species in area B. The relationships between environmental parameters and fish larvae abundance have not been 
analyzed statistically due to the small sample sizes in this study. However, the spatial changes in temperature indicating 
that at 75 m depth of three study areas the temperature was obviously fluctuated whereas at the surface and 150 m depth 
a slightly change was observed. As for the changes in salinity, the results showed the halocline layer of area C was 
deeper than those of area A and B indicating that these areas were influenced by the river runoff of which the huge 
nutrients were discharged. Although, this study provided some information about abundance and distribution of fish 
larvae in the BOB but there are still not enough to understand the clear pattern of fish larvae abundance and distribution 
of the whole area. The further study on temporal and spatial distribution of fish larvae in relation to oceanographic 
parameters was also recommended. 
 
Key words : composition, abundance, distribution, fish larvae, Bay of Bengal 
   
* Deep Sea Fishery Technology Research and Development Institute, Department of Fisheries, Samutprakarn 10270 
Published : The Ecosystem-Based Fishery Manaement in the Bay of Bengal. 93-124. 



            การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2552 

 261 

P21 
ชีววิทยาบางประการของปลาเศรษฐกิจในอาวเบงกอล 

 
สุมา รักแผน๑*  วิไลลักษณ เปรมกิจ๑  เชิดศักดิ์ ชูคง๑  มนตรี สุมณฑา๒ 

Md. Jalilur Rahman๓ และ Md. Nasiruddin Sada๔ 
๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก  ๒ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน 

๓  Marine Fisheries and Technology Station, Bangladesh Fisheries Research Institute 
๔ Fish Inspection and Quality Control, Department of Fisheries, Bangladesh 

 
บทคัดยอ 

 
 ไดทําการศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาผิวน้ําขนาดใหญที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจในบริเวณอาวเบงกอล
จํานวน 6 ชนิด ไดแก ปลาทูนาทองแถบ (Katsuwonus pelamis) ปลากระโทงแทงดาบ (Xiphias gladius) ปลาโอขาว (Auxis 
thazard) ปลาฉลามหางยาว (Alopias superciliosus)ปลาฉลามเทา (Carcharhinus falciformis) และปลาอีโตมอญ 
(Coryphaena hippurus) ซึ่งไดจากการสํารวจดวยเครื่องมืออวนลอย (drift gill net) และเบ็ดราวทะเลลึก (pelagic long line) 
โดยแบงการสํารวจเปน 12 สถานี พบวาขนาดความยาวของปลาทูนาทองแถบเทากับ 41± 10.19 เซนติเมตร ในขณะที่
ขนาดของปลากระโทงแทงดาบ ปลาฉลามหางยาว ปลาฉลามเทาและปลาอีโตมอญ เทากับ 211.00± 46.36, 35.14± 4.86, 
271.00± 40.25, 111.33± 8.79 และ 72.94± 12.58 เซนติเมตรตามลําดับ ความสัมพันธขนาดความยาวและน้ําหนักตัวมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญในปลาทุกชนิด และพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางเพศของปลาทูนาทองแถบ 
(p<0.05) แตไมพบในชนิดอื่นๆ การศึกษาครั้งนี้ไมสามารถบอกฤดูกาลของการวางไขและการแพรพันธุไดเนื่องจากมี
ขอจํากัดในการสํารวจ ทําใหไดตัวอยางนอย จึงไมสามารถเปนตัวแทนของทรัพยากรทั้งอาวอยางสมบูรณได 
 
คําสําคัญ : อาวเบงกอล  ปลาเศรษฐกิจ 
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P21 
Biological Aspects of Economic Fishes in the Bay of Bengal 

 
Suma Rugpan1*  Wilailux Premkit1  Chirdsak Chookong1  Montri Sumontha2 

Md. Jalilur Rahman3 and Md. Nasiruddin Sada4 
1 Deep Sea Fishery Technology Research and Development Institute, 

2 Andaman Sea Fisheries Research and Development Center 
3 Marine Fisheries and Technology Station, Bangladesh Fisheries Research Institute, Bangladesh 

4 Fish Inspection and Quality Control, Department of Fisheries, Bangladesh 
 

Abstract 
 
 Six dominant large sized fish species, Katsuwonus pelamis, Xiphias gladius, Auxis thazard, Alopias 
superciliosus, Carcharhinus falciformis and Coryphaena hippurus are economic important fishes in the Bay of Bengal 
which were chosen to study on biological aspect. The fish samples from 21 stations were obtained from drift gill net and 
pelagic long line operated by M.V. SEAFDEC during 25 October-21 December 2007 in the Bay of Bengal.  The results 
showed that the average size of K. pelamis was 41+10.19 cm whereas X. gladius, A. thazard, A. superciliosus, C. 
falciformis and C. hippurus were 211.00+46.36, 35.14+4.86, 271.00+40.25, 111.33+8.79 and 72.94+12.58 cm respectively. 
The relationship between length and body weight showed high significant correlation in all respected species. There was 
significant difference in sex ratio of K. pelamis (p<0.05) but none in others species (p>0.05). The study of gonad 
development in this survey could not use to indicate the spawning season due to less specimens and the survey did not 
cover all year round. 
 
Key words : Bay of Bengal, economic fishes, sex ratio, gonad development 
   
* Deep Sea Fishery Technology Research and Development Institute, Department of Fisheries, Samutprakarn 10270 
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การสํารวจทรัพยากรสัตวน้ําทะเลในอาวเบงกอลดวยเคร่ืองมืออวนลอย 

 
พิทักษ ใจดี๑*  นฤพน ดรุมาศ๑  โอภาส ชามะสนธิ์๒  Md. Nasiruddin Sada๓ 

Rankiri P.P. Krishantha Jayasinghe๔  Kattawatta Siriwarnage Dharana Chinthaka๔ 
U Aung Win Sein๕  Jagannath Nalla๖ และ ธนิษฐา ทรรพนันทน ใจดี๗ 
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๓ Fish Inspection and Quality Control, Department of Fisheries, Bangladesh 
๔ National Aquatic Resource Research and Development Agency, Sri lanka 

๕ Department of Fisheries, Myanmar 
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๗ ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

บทคัดยอ 
 

รายงานการศึกษาครั้งนี้เปนการสํารวจทรัพยากรสัตวน้ําทะเลในอาวเบงกอลดวยเครื่องมืออวนลอยครั้งแรกใน
รูปแบบขององคประกอบผลจับ อัตราการลงแรงประมง และอัตราการจับตอหนวยพ้ืนที่ การสํารวจดําเนินการใน 8 สถานี 
3 พ้ืนที่สํารวจยอย ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2550 ภายใตโครงการความรวมมือสํารวจทรัพยากรใตทะเลในอาว    
เบงกอล เพื่อจัดทําแผนการใชประโยชนรวมกันภายใตกรอบ BIMSTEC โดยใชเรือสํารวจประมง M.V. SEAFDEC (เที่ยว
เรือที่ 75–1/2007) จากการทําการประมงจํานวน 108 ช่ัวโมง ไดผลจับสัตวน้ํารวม 137.60 กิโลกรัม จําแนกเปนพันธปลา 15 
ชนิด (99.60 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก) และหมึกทะเลลึก 1 ชนิด (0.40 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก) สัตวน้ําที่มีอัตราการจับสูงสุด
ไดแก ปลาทูนาทองแถบ (42.96 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก) อัตราการลงแรงประมงอยูระหวาง 0.15 – 2.08 กิโลกรัมตอช่ัวโมง 
และมีอัตราเฉลี่ยเทากับ 1.22 กิโลกรัมตอช่ัวโมง อัตราการจับตอหนวยพ้ืนที่มีคาระหวาง 1.297x10-4 – 1.651x10-3 กิโลกรัม
ตอตารางเมตรของเนื้ออวนและมีคาเฉลี่ยเทากับ 8.809x10-4 กิโลกรัมตอตารางเมตรของเนื้ออวน ผลจับเฉลี่ยในสามพื้นที่
สํารวจยอยไมแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ปลาทูนาทองแถบเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจชนิดที่สําคัญที่สุด (ดัชนี
ความสําคัญสัมพัทธ 66.72 เปอรเซ็นต) และมีการแพรกระจายทั่วไปในพื้นที่สํารวจโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ A           
ปลาฉลามซิลก้ีซึ่งมีความสําคัญเปนอันดับสอง (ดัชนีความสําคัญสัมพัทธ 10.55 เปอรเซ็นต) มีการแพรกระจายสวนใหญ
ในพื้นที่ A ขณะที่ปลาโอแกลบซึ่งมีความสําคัญเปนอันดับสาม (ดัชนีความสําคัญสัมพัทธ 7.47 เปอรเซ็นต) พบการ
แพรกระจายเฉพาะในพื้นที่ A เทานั้น 
 
คําสําคัญ : องคประกอบผลจับ  ทรัพยากรสัตวน้ําทะเล  อวนลอย  อาวเบงกอล  BIMSTEC 
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พิมพเผยแพร : The Ecosystem-Based Fishery Management in the Bay of Bengal. ๑๔๙-๑๖๖. 
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Abstract 
 
 This paper presented the first time survey of marine resources in the Bay of Bengal in terms of catch 
composition; Catch per unit effort (CPUE) and catch per unit area (CPUA) by drift gill net (DGN). The survey was 
conducted in eight stations of three sub-areas during October–December 2007 under the mission of BIMSTEC 
collaborative project. The fishery research vessel, M.V. SEAFDEC (cruise No. 75-1/2007) was deployed in the proposed 
survey. A total catch of 137.60 kg from 108 fishing hours composed of 15 fish species (99.60% by weight) and one 
piece of diamondback squid (Thysanoteuthidae: Thysanoteuthis rhombus) was captured (0.40% by weight). The highest 
catch species of marine resources was skipjack tuna, Katsuwonus pelamis, (42.96% by weight). The CPUE was ranged 
from 0.15 to 2.08 kg h-1 and gave the average of 1.22 kg h-1. The CPUA was ranged from 1.297x10-4 to 1.651x10-3 kg m-2 
of net area and gave the average of 8.809x10-4 kg m-2 of net area. Average catch was not shown significant different 
among the three survey areas. Skipjack tuna was also the most important economical species (66.72% IRI) and widely 
distributed in the survey area especially in area A. Silky shark (Carcharhinus falciformis), which was the second 
important (10.55% IRI), was distributed mainly in area A whereas frigate tuna (Auxis thazard thazard), which was the 
third important (7.47% IRI), was distributed only in area A. 
 
Key words : catch composition, marine resources, drift gill net, Bay of Bengal, BIMSTEC 
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P23 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเบ็ดรูปกลม (Circle hook) และรูปตัวเจ (J-hook) 

ในการทําประมงเบ็ดราวปลาผิวน้ํา 
 

สายัณห พรหมจินดา๑  สมบูรณ ศิริรักษโสภณ๑  นฤพน ดรุมาศ๒*  และ พิทักษ ใจดี๒ 

๑ ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก 

 
บทคัดยอ 

 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเบ็ดรูปกลม (Circle hook) และรูปตัวเจ (J-hook) ในการทําประมงเบ็ดราวปลา

ผิวน้ําไดดําเนินการในบริเวณอาวเบงกอลโดยใชเบ็ดจํานวน 6,277 ตัว พบวาผลการจับสัตวน้ําในกลุมปลาเปาหมายไดแก
ปลาทูนาและปลากะโทงแทง และสัตวน้ําพลอยจับไดอื่นๆ ของเบ็ดรูปกลมมีอัตราสวนใกลเคียงกันที่ 46.67: 53.33 
เปอรเซ็นต ขณะที่เบ็ดรูปตัวเจมีอัตราสวนการจับของปลาเปาหมาย และสัตวน้ําพลอยจับไดตางกันอยางชัดเจนที่ 
25.53:74.47 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนอัตราการติดเบ็ดของสัตวน้ํารวมพบวาเบ็ดรูปตัวเจมีอัตราการติดสูงกวาเบ็ดรูปกลม
ที่ 7.48: 4.77 ตัว/เบ็ด 1,000 ตัว โดยในกลุมสัตวน้ําพลอยจับไดนั้นเบ็ดรูปตัวเจมีอัตราการติดเบ็ดสูงกวาเบ็ดรูปกลมที่ 
5.58:2.55 ตัว/เบ็ด 1,000 ตัว ขณะที่ในกลุมของปลาเปาหมายเบ็ดรูปกลมกลับมีอัตราการติดเบ็ดสูงกวาที่ 2.23:1.91 ตัว/เบ็ด 
1,000 ตัว สวนตําแหนงของการเกี่ยวติดปลาของเบ็ดพบวาเบ็ดรูปกลมจะติดบริเวณปากสูงถึง 73.33 เปอรเซ็นต และติดใน
ระบบทางเดินอาหารประมาณ 10 เปอรเซ็นต ขณะที่เบ็ดรูปตัวเจติดบริเวณปาก 53.19 เปอรเซ็นต และติดในระบบทางเดิน
อาหาร 38.3 เปอรเซ็นต สวนที่เหลือจะติดบริเวณอื่นๆ เชน ครีบและหาง 
 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ  เบ็ดรูปกลม  เบ็ดรูปตัวเจและเบ็ดราวปลาผิวน้ํา 
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Efficiency of the Circle Hook in Comparison with J-Hook in Longline Fishery 
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Abstract 

 
 The efficiency of circle hook and J-hook in pelagic longline fishery were determined in 13 fishing stations in 
three designated areas. The research/training vessel, namely M.V. SEAFDEC, was employed for the fishing operations 

during 5 November to 4 December 2007. The survey area was mutually defined as area A: latitude 16°N-19°N and 

longitude 88°E-91°E (5 stations), area B: latitude 9°N-14°N and longitude 82°E-85°E (4 stations), area C: latitude 10° 

N-12°N and longitude 95°E-97°E (4 stations). The main objective of this work is to evaluate the efficiency of 18/0, 10° 
offset circle hook in comparison with the J-hook using three different types of baits i.e., round scad (Decapterus sp.), 
milk fish (Chanos chanos) and Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta). A total of 6,277 hooks was deployed during 
the survey program. The results appeared that, using circle hook, the percentage compositions of target fish (tuna and 
billfish) and by-catch fish were not much different, 46.67% and 53.33% respectively. In contrast, J-hook showed a 
higher difference between these 2 components, target fish 25.53% and by-catch fish 74.47%. Considering catch rates, in 
overall CPUE (individual/1,000 hooks) of circle hook was lower than that of J-hook (4.77 versus 7.48). When separated 
by fish group, for target fish the CPUE of circle hook was a little higher than J-hook (2.23 versus 1.91), but for by-catch 
fish the CPUE of J-hook was obviously higher (5.58 versus 2.55). Regarding to hooking position, the percentage of 
hooking position in mouth using circle hook was higher than that of J-hook (73.33% versus 53.19%) but the percentage 
in digestive system was lower (10% versus 38.3%). 
 
Key words : efficiency, circle hook, J-hook, longline fishery 
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การขยายพันธุรากดําใบใหญ Bolbitis heteroclita (Presl) Ching, 1934 
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๒ภาควิชาวิทยาศาสตรการประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

บทคัดยอ 
  
 ศึกษาปจจัยที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพรรณไมน้ํารากดําใบใหญเพื่อใหไดตนพันธุที่สมบูรณ โดยแบง
การทดลองเปน 3 การทดลอง การทดลองที่ 1 ทดลองเปรียบเทียบการใชวัสดุปลูก 4 ชนิด คือ ใยหิน ขุยมะพราว ใยปาลม 
และกรวด ในระบบปลูกพืชไรดิน เปนเวลา 12 สัปดาห พบวารากดําใบใหญที่ใชกรวดเปนวัสดุปลูก มีน้ําหนักเพิ่มขึ้น
สูงสุดเฉลี่ย 27.61+0.678 กรัม (P<0.05) และมีเปอรเซ็นตอัตราการรอด 100 เปอรเซ็นต สวนการทดลองที่ 2 ทดลองปลูก
รากดําใบใหญที่ระดับความเขมขนของสารละลายธาตุอาหาร 4 ระดับ คือ 0.5  1.0  1.5 และ 2.0 mS/cm เปนเวลา 12 
สัปดาห พบวารากดําใบใหญที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารระดับความเขมขน 0.5 mS/cm มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นสูงสุดเฉลี่ย 
18.71+1.391 กรัม (P<0.05) และการทดลองที่ 3 ทดลองปลูกรากดําใบใหญที่ระดับความเขมแสง 4 ระดับ คือ 100-500  
501-1,000  1,001-1,500 และ 1,501-2,000 ลักซ เปนเวลา 12 สัปดาห พบวารากดําใบใหญที่ปลูกในระดับความเขมแสง 
100-500 ลักซ มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นสูงสุดเฉลี่ย 13.98+3.482  กรัม (P<0.05) ซึ่งผลจากการศึกษาถึงปจจัยตางๆที่เหมาะสมตอ
การเจริญเติบโตของรากดําใบใหญ จะสามารถนําขอมูลจากการทดลองนี้ไปประยุกตใชกับการขยายพันธุรากดําใบใหญใน
เชิงพาณิชยตอไป 
 
คําสําคัญ : รากดําใบใหญ วัสดุปลูก สารละลายธาตุอาหาร ความเขมแสง 
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Abstract 

 

 Study on the 3 optimum condition of growing water fern Bolbitis heteroclita (Presl) Ching, 1934. Three 

experiments were conducted, firstly to determine the optimum substrate material using rock wool, coconut fiber, palm 
fiber and gravel. At the period of 12 weeks experiment, the results showed that water fern had the best growth, which 
increasing weight of 27.61+0.678 grams (P<0.05). Secondly to determine the optimum concentration of fertilizer at 0.5, 
1.0, 1.5 and 2.0 mS/cm for water fern’ s growth. After 12 weeks the results showed that the optimum concentration of 
fertilizer was 0.5 mS/cm, which increasing weight of 18.71+1.391 grams (P<0.05). The last experiment to determine the 
optimum light intensity at 100-500, 501-1,000, 1,001-1,500 and 1,501-2,000 lux for the best growth of water fern. After 
12 weeks, the results showed that the optimum light intensity was 100-500 lux, which increasing weight of 13.98+3.482  

grams (P<0.05). This study is useful to propagate the water fern in economy point of view.  
 
Key words : Bolbitis heteroclita, substrate, fertilizer, light intensity 
   
* Inland Fisheries Research and Development Institute, Department of fisheries e-mail : maneeraw@fisheries.go.th 
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คํานํา 

 

 รากดําใบใหญ Bolbitis heteroclita (Presl) Ching, 1934 จัดอยูในกลุมของเฟรน (Pteridophyta) อยูในวงศ 
Lomariopsidaceae มีช่ือเรียกทั่วไปวา Asian water fern ลําตนและใบเจริญเหนือน้ํา แตสามารถปรับตัวเจริญใตน้ําไดดี ลํา
ตนมีลักษณะเปนเหงา (rhizome) ใบเดี่ยวมีลักษณะเปน 3 แฉก (tripinnate) ความยาวของใบ 10-20 เซนติเมตร สีเขียวเขม 
(Fig. 1) ใบใตน้ํามีสีเขียวออน แผนใบยนและบางกวาใบเหนือน้ํา ในธรรมชาติจะเจริญอยูบริเวณลําธารหรือน้ําตก ลําตน
เจริญบนดินหรือเติบโตตามซอกหินหรือเกาะบนตนไมชนิดอื่น (epiphytic fern) (Riehl and Baensch, 1987) ปจจุบันจาก
ขอมูลสงออกพรรณไมน้ํารายใหญพบวารากดําใบใหญเปนพรรณไมน้ําของไทยชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยม มีศักยภาพใน
การสงออกคอนขางสูง และมีแนวโนมสูงขึ้น แตมีขอจํากัดคือการขยายพันธุชามาก และการเจริญเติบโตไมดีนักหากเลี้ยง
อยูในตูที่มีพรรณไมน้ําหนาแนน แตเจริญเติบโตไดดีหากจัดวางไวใกลเครื่องกรองน้ําในตู (Rataj and Horeman, 1977) ซึ่ง
ในธรรมชาติจะเจริญเติบโตอยูบริเวณที่มีอุณหภูมิประมาณ 22-28 องศาเซลเซียส (Riehl and Baensch, 1987) เนื่องจาก
เฟรนชนิดนี้ใชเวลานานมากในการเลี้ยงใหเจริญเติบโตจนไดขนาดที่สามารถนําไปใชงานได จึงเปนปญหาที่นาจะมี
การศึกษาถึงปจจัย และสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเตบิโต รวมท้ังปจจัยที่สามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของ
รากดําใบใหญ เพื่อเพิ่มผลผลิตในเชิงพาณิชย ซึ่งคาดวาสามารถเพิ่มมูลคาการสงออกพรรณไมน้ําของไทยได นอกจากนี้ยัง
ชวยสงเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงพรรณไมน้ําของไทย และสนับสนุนธุรกิจการสงออกพรรณไมน้ํานํารายไดเขาประเทศมากขึ้น 
 การปลูกพืชไรดิน (soilless culture) หมายถึง การปลูกพืชโดยไมใชดิน แตใชวัสดุตางๆ เชน น้ํา กรวด ทราย ดิน
เผา ขี้เถาแกลบ (แกลบเผา) ขุยมะพราว กาบมะพราวสับ หรือวัสดุอื่นๆ โดยใหสารละลายธาตุอาหารพืชอยางเพียงพอตอ
ความตองการทําใหพืชเจริญเติบโตไดดี หนาที่ของวัสดุปลูกคือ เปนที่อยูของรากพืช ซึ่งจะอยูรวมกับสารละลายธาตุอาหาร 
และอากาศ วัสดุจึงตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช วัสดุปลูกที่เหมาะสมที่สุดทางทฤษฎีนั้น ควรเปน
วัสดุปลูกที่มีคุณสมบัติรักษาอัตราสวนของน้ํา และอากาศใหเหมาะสมตลอดการปลูก (น้ํา : อากาศ = 50 : 50) ตองไมมีการ
อัดตัวหรือยุบตัวเมื่อเปยกน้ําหรือใชไปนานๆ ไมสลายตัวทั้งทางเคมีและทางชีวภาพ รากพืชสามารถแพรกระจายไดสะดวก
ทั่วทุกสัดสวนของวัสดุปลูก ไมมีสารที่เปนพิษตอพืชเจือปนอยู มีคุณสมบัติเฉื่อยทางเคมี คือไมทําปฏิกิริยากับสารลายธาตุ
อาหารและภาชนะที่บรรจุ มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุตํ่า หรือไมมีเลย ไมเปนแหลงสะสมโรคและแมลง 
สามารถกําจัดโรคและแมลงไดงาย (อิทธิสุนทร, 2548) 

ธาตุอาหารเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของพรรณไมน้ํา ธาตุอาหารแบงไดเปนธาตุอาหารหลัก
และธาตุอาหารรอง แหลงที่มาของธาตุอาหารในธรรมชาติโดยสวนใหญมาจากของเสียหรือสิ่งขับถายจากสัตวน้ํา เนื่องจาก
มีธาตุอาหารหลักเพียงพอตอพรรณไมน้ํา และปุยวิทยาศาสตร ซึ่งมีสดัสวนของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่
ระดับตางๆ กัน จึงเหมาะตอการเพาะเลี้ยงพรรณไมน้ํา เชน การใชสารละลายธาตุอาหารที่ใชในระบบการปลูกแบบไรดิน
มาประยุกตใชในระบบการปลูกพรรณไมน้ํากลุมเฟรนรากดําใบยาว โดยใชที่ระดับความเขมขน 1.0 mS/cm ทําให         
รากดําใบยาวมีการเจริญเติบโตดีที่สุด (มณีรัตน และนงนุช, 2549) นอกจากนี้การใชปุยเคมี N-P-K สูตร 25-5-5 ละลายน้ําที่
ระดับความเขมขน 12.5 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถทําใหมอสน้ําเจริญเติบโตดีและมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากที่สุด (มณีรัตน 
และคณะ, 2548) สวนแสงสวางมีความสําคัญในขบวนการสังเคราะหแสงเพื่อสรางอาหารของพรรณไมน้ํา และแสงยังเปน
ตัวควบคุมการเปลี่ยนแปลงรูปรางลักษณะของพรรณไมน้ํา นอกจากนี้แสงที่มาจากแตละแหลงนั้นใหสวางและความเขม
แสงที่ตางกัน จึงมีผลตอพรรณไมน้ําก็ตางกันดวย ซึ่งแหลงการกําเนิดแสงนั้นมาจากดวงอาทิตยและหลอดไฟฟา เชน แสง
จากหลอดฟลูออเรสเซนตที่ระดับความเขมแสง 2,500 ลักซ เปนชวงความเขมแสงที่ทําใหมอสน้ําเจริญเติบโตดี โดยไมมี
ตะไครน้ํา (มณีรัตน และคณะ, 2548) เชนเดียวกับรายงานการทดลองของมณีรัตน (2547) ที่ระดับความเขมแสง 2,000 ลักซ 
เปนชวงความเขมที่แสงที่ทําใหโลบีเลียและมอสน้ําเจริญเติบโตดีที่สุด และที่ระดับความเขมแสง 3,000 ลักซ สามารถทําให
สาหรายคาบอมบาที่เลี้ยงภายในตูเจรญิเติบโตไดดีมาก 
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ดังนั้นการศึกษาชนิดของวัสดุปลูก ระดับความเขมขนของสารละลายธาตุอาหาร และความเขมแสง ที่เหมาะสม

ตอการเจริญเติบโตของรากดําใบใหญ จะสามารถนําผลการทดลองที่ไดไปพัฒนาการปลูกพรรณไมน้ํารากดําใบใหญใหมี
ลักษณะพันธุที่ดี สีสันสวยงาม และไดคุณภาพที่ดีตามความตองการของตลาดได  
 

 
 
Fig. 1  Asian water fern Bolbitis heteroclita (Presl) Ching, 1934 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 

1. การวางแผนการวิจัย 
การทดลองที่ 1  ศึกษาชนิดของวัสดุปลูกที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากดําใบใหญ วางแผนการทดลอง

แบบสุมสมบูรณ (CRD, Completely randomized design) มี 4 ชุดการทดลอง (treatment) ไดแก ใยหิน ขุยมะพราว ใยปาลม 
และกรวด ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา (replication) ซ้ําละ 6 ตน เปนเวลา 12 สัปดาห 

การทดลองที่ 2  ศึกษาปริมาณของสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากดําใบใหญ วาง
แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ มี 4 ชุดการทดลอง ไดแก ระดับความเขมขนที่ 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 mS/cm ชุดการ
ทดลองละ 3 ซ้ํา เปนเวลา 12 สัปดาห 

การทดลองที่ 3  ศึกษาปริมาณความเขมแสงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากดําใบใหญ วางแผนการ
ทดลองแบบสุมสมบูรณ มี 4 ชุดการทดลอง ไดแก ชวงความเขมแสงที่ 100-500, 501-1,000, 1,001-1,500 และ 1,501-2,000 
ลักซ ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา เปนเวลา 12 สัปดาห 
2. วิธีการทดลอง 

2.1 ศึกษาชนิดของวัสดุปลูกที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากดําใบใหญ 
2.1.1 เตรียมกระบะทดลองพลาสติกขนาด 65x65x21.5 เซนติเมตร จํานวน 12 กระบะ โดยประกอบตัวกระบะ

ใหมีการหมุนเวียนน้ํา เปนระบบปลูกพืชแบบไรดิน (hydroponics) แลวเตรียมตัวอยางรากดําใบใหญโดยช่ังน้ําหนักรวม
เริ่มตน (น้ําหนักเปยก) นํามาปลูกในวัสดุปลูกทั้ง 4 ชนิด คือ ใยหิน ขุยมะพราว ใยปาลม และกรวด (Fig. 2) โดยเติม
สารละลายธาตุอาหาร (Table 2) ที่ระดับความเขมขน 0.5 mS/cm 

2.1.2. วิเคราะหคุณภาพน้ําทุกๆ 2 สัปดาห ไดแก แอมโมเนีย (NH3) ไนไตรท (NO-
2) ไนเตรท (NO-

3) ออรโธ
ฟอสเฟต (soluble reactive phosphorus; SRP) ความเปนดาง (alkalinity) และความกระดาง ความเปนกรดเปนดาง (pH) 
ความนําไฟฟา (electrical conductivity ; EC) อุณหภูมิ (temperature) ไมมีการถายน้ําแตมีการเติมน้ําใหไดตามกําหนด 

2.1.3. ทําการทดลองเปนเวลา 12 สัปดาห เมื่อสิ้นสุดการทดลองจึงช่ังน้ําหนักรวมเปนน้ําหนักสด (น้ําหนัก
เปยก) ของรากดําใบใหญแตละชุดการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของรากดําใบใหญที่ปลูกในวัสดุปลูกชนิด
ตางๆ  
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Fig. 2 Asian water fern in hydroponics system and difference substrate material 
 

2.2 ศึกษาปริมาณของสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากดําใบใหญ 
2.2.1  เตรียมกระบะทดลองพลาสติกขนาด 65x65x21.5 เซนติเมตร จํานวน 12 กระบะ โดยมีระบบการ

หมุนเวียนน้ํา เปนระบบปลูกพืชไรดินโดยใชวัสดุปลูกที่ดีที่สุดจากการทดลองที่ 1  
2.2.2  เติมสารละลายธาตุอาหาร ที่ระดับความเขมขน 4 ระดับ คือ 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 mS/cm ในทุกชุดการ

ทดลอง (Table 1) 
 

Table 1 Compound of fertilizer for propagation  
Compound Kg/5 L 

Stock A 1.102  
Ca(NO3)2. 4H2O 0.012  
HNO3 0.082  
Fe-EDTA  
Stock B + micro nutrient   
KNO3 0.012  
KH2PO4 0.335  
MgSO4. 7H2O 0.533  
ZnSO4 0.621  
CuSO4 0.175  
MnSO4. H2O 6.352  
Solubor Na2B4O7. 5H2O+Na2B10O16. 10H2O 3.510  
(NH4)2MoO4 0.098  

Source : อิทธิสุนทร และนงนุช (2545) 
 

2.2.3  เตรียมตัวอยางรากดําใบใหญโดยปลูกไวในกระบะในโรงเรือนเปนเวลา 2 สัปดาห เพื่อใหพรรณไมน้ํา
ปรับสภาพ จากนั้นช่ังน้ําหนักเริ่มตน กอนนํามาปลูกในระบบปลูกพืชไรดินจัดเตรียมไว 

2.2.4  วิเคราะหคุณภาพน้ําทุกๆ 2 สัปดาห โดยใชเครื่องมือและวิธีการตางๆ เชนเดียวกับการ 
ทดลองที่ 2.1 

coconut fiber gravel 

palm fiber rock wool 
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2.2.5 ทําการทดลองเปนเวลา 12 สัปดาห เมื่อสิ้นสุดการทดลองจึงช่ังน้ําหนักรวมเปนน้ําหนักสด ของรากดําใบ

ใหญแตละกระบะ เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของรากดําใบใหญที่ปลูกในความเขมขนของสารละลายธาตุอาหาร
ระดับตางๆ  

2.3 ศึกษาปริมาณความเขมแสงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากดําใบใหญ 
2.3.1 เตรียมกระบะทดลองพลาสติกขนาด 65x65x21.5 เซนติเมตร จํานวน 12 กระบะ โดยประกอบตัวกระบะ

ใหมีการหมุนเวียนน้ํา เปนระบบปลูกพืชไรดินโดยใชวัสดุปลูกที่ดีที่สุดจากการทดลองที่ 1 และใชสารละลายธาตุอาหารที่
ดีที่สุดจากการทดลองที่ 2  

2.3.2 จัดตั้งหลอดไฟใหแสงสวางที่ระดับความเขมแสงตางๆ โดยใชตาขายพรางแสงสีดํา (70 เปอรเซ็นต) โดย
ที่ระดับความเขมแสง 100-500, 501-1,000, 1,001-1,500 และ 1,501-2,000 ลักซ ใชตาขายพรางแสง 1, 2, 3 และ 4 ช้ัน 
ตามลําดับ ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา ซึ่งชุดการทดลองทั้งหมดจัดตั้งอยูภายในโรงเรือนแบบปด ที่มีเครื่องมือควบคุมความชื้น 
และมีการสเปรยน้ํา 

2.3.3 เตรียมตัวอยางรากดําใบใหญโดยช่ังน้ําหนักเริ่มตน แลวนํามาปลูกในระบบปลูกพืชไรดินที่จัดเตรียมไว 
ทําการทดลองเปนเวลา 12 สัปดาห แลวจึงช่ังน้ําหนักรวมเปนน้ําหนักสด ของรากดําใบใหญแตละชุดการทดลอง เพื่อ
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของรากดําใบใหญที่ปลูกในความเขมแสงระดับตางๆ 

2.3.4 วิเคราะหคุณภาพน้ําทุกๆ 2 สัปดาห โดยใชเครื่องมือและวิธีการตางๆ เชนเดียวกับการทดลองที่ 1 
3. สถานที่และระยะเวลาในการทดลอง 

กลุมงานวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุสัตวน้ําจืด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด สํานักวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง และภาควิชาวิทยาศาสตรการประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ระยะเวลาทําการทดลองตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 และสิ้นสุดการทดลองเดือนธันวาคม 2550 
4. การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น และคุณภาพน้ําจากการทดลองมาวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล (Analysis of 
variance; ANOVA) ดวยโปรแกรม SPSS Version 10.1 for Window  

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. ชนิดของวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากดําใบใหญ 
จากการทดลองศึกษาชนิดของวัสดุปลูกที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากดําใบใหญ พบวารากดําใบใหญใช

วัสดุปลูกที่เปนกรวด มีการเจริญเติบโตดีที่สุด และมีเปอรเซ็นตอัตราการรอดเฉลี่ยมากที่สุดถึง 100 เปอรเซ็นต (Table 2) 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย พบวาชุดการทดลองที่ใชกรวดเปนวัสดุปลูก มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
กับชุดการทดลองที่ใชใยหิน ขุยมะพราว ใยปาลม เนื่องจากในธรรมชาติรากดําใบใหญจะมีลําตนเลื้อยทอดออกไป (อรุณี 
และคณะ, 2547) แตชุดการทดลองที่ใช ใยหิน ขุยมะพราว และใยปาลม เปนวัสดุปลูกในถวยจึงมีพ้ืนที่เพียงเล็กนอย ไม
พอที่จะใหลําตนของรากดําใบใหญเลื้อยทอดออกไป นอกจากนี้กรวดเปนวัสดุปลูกที่พบในธรรมชาติเปนอินทรียสาร มี
แหลงกําเนิดจากชายทะเลหรือแมน้ํา ขอดีคือเปนสารเฉื่อยไมทําปฏิกิริยาเคมี (อิทธิสุนทร, 2548) สวนขอมูลในชุดการ
ทดลองที่ใชใยหินเปนวัสดุปลูกนั้น พบวามีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 16.20+2.299 กรัม และอัตราการรอดเฉลี่ย 83.33 
เปอรเซ็นต ซึ่งมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยและอัตราการรอดเฉลี่ยสูง กวาชุดการทดลองที่ใชขุยมะพราว และใยปาลม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เนื่องจากใยหินเปนวัสดุที่ผานขบวนการทางความรอน มีการระบายน้ําและอากาศดีที่สุด และ
ขณะที่ใชจะปลอยแคลเซียมออกมาในสารละลายไดเล็กนอย เปนประโยชนตอพรรณไมน้ําที่ปลูก แตขอเสียคือมีราคาแพง
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และมีปริมาตรนอยสามารถเก็บกักสารละลายธาตุอาหารและรากพืชไดนอย (อิทธิสุนทร, 2548) สวนคุณภาพน้ําพบวา
หลังจากสัปดาหที่ 8 คาการนําไฟฟาเพิ่มขึ้น (Fig.3) เนื่องจากมีปริมาณของธาตุอาหารสะสมในระบบ สังเกตไดจากปริมาณ
ไนเตรทที่เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน (Fig.4) ซึ่งสาเหตุอาจมาจากการเนาเปอยของชิ้นสวนพรรณไมน้ําที่ตาย รวมทั้งการนําไปใช
ของพรรณไมน้ําลดลง และในระบบไมมีการถายน้ํามีเพียงแตการเติมน้ําเทานั้นปริมาณธาตุอาหารจึงสะสมมากขึ้น 

 

Table 2 The average number of weight and survival rate for water fern at difference substrate materials for 12 weeks. 
Substrate material Initial weight (g) Final weight (g) Increasing weight (g) Survival rate (%) 

rock wool 30.81+0.138 47.01+2.303 16.20+2.299b 83.33+9.613b 
coconut fiber 30.16+0.183 33.20+1.303 3.04+1.313c 36.90+13.100c 
palm fiber 30.16+0.169 32.06+0.291 1.90+0.187c 22.23+14.697c 
gravel 30.81+0.131 58.43+0.685 27.61+0.678a 100.00+0.000a 

Mean value with different superscript letters are significantly different (P<0.05) 
 

Table 3 Water quality for water fern at difference substrate materials for 12 weeks 
rock wool coconut fiber palm fiber gravel 

Water quality 
mean+SE mean +SE mean +SE mean +SE 

Temperature (๐C) 28.0+0.08a 28.2+0.08a 28.0+0.08a 27.1+0.11a 
pH 8.0+0.04a 8.0+0.04a 8.0+0.05a 8.1+0.05a 
Alkalinity (ppm) 114+2.6a 119+4.6a 114+1.6a 130+2.2a 
Hardness (ppm) 114+2.3a 125+6.2ab 115+2.9a 155+2.3b 
Ammonia (ppm) 0.066+0.0058a 0.064+0.0073a 0.065+0.0076a 0.073+0.0134a 
Nitrite (ppm) 0.002+0.0004a 0.002+0.0002a 0.002+0.0003a 0.002+0.0003a 
Nitrate (ppm) 0.157+0.0349a 0.225+0.0345a 0.181+0.0325a 1.233+0.0579b 
SRP (ppm) 0.014+0.0015a 0.030+0.0070ab 0.041+0.0079b 0.100+0.0065c 
EC (mS/cm) 0.58+0.020a 0.55+0.006 a 0.56+0.006a 0.72+0.012a 

Mean value with different superscript letters are significantly different (P<0.05) 
 

  
Fig. 3 Conductivity of water fern culture at different substrate materials for 12 weeks 
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Fig. 4 Nitrate of water fern culture at different substrate materials for 12 weeks 
 

2. ปริมาณของสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากดําใบใหญ 
จากการทดลองศึกษาระดับความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากดําใบ

ใหญ พบวาที่ระดับความเขมขน 0.5 mS/cm รากดําใบใหญมีการเจริญเติบโตดีที่สุด (Table 4) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย 
พบวาชุดการทดลองที่ระดับความเขมขนของสารละลายธาตุอาหาร 0.5 mS/cm ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 
กับชุดการทดลองที่ระดับ 1.0 mS/cm และมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมากกวาชุดการทดลองที่ระดับ 1.5 และ 2.0 mS/cm อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนคุณภาพน้ํานั้น พบวาปริมาณความเขมขนของแอมโมเนีย ไนไตรท มีคาลดลงอยางชัดเจน
ในสัปดาหที่ 2 แสดงวาในระบบเกิดขบวนการ Nitrification ซึ่งสามารถออกซิไดซแอมโมเนียใหเปนไนไตรท และ         
ไนเตรทตามลําดับ (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) นอกจากนี้ปริมาณของฟอสเฟตลดลงเชนกัน จากรายงานของ Seawright 
et al. (1998) พบวาในระบบไฮโดรโปนิกส ปริมาณความเขมขนของฟอสฟอรัสจะลดลงอยางเห็นไดชัด เนื่องจากปริมาณ
ฟอสฟอรัสเคลื่อนที่จากสารละลายมีปริมาณมากกวาฟอสฟอรัสที่พืชดูดซึมเขาไป จึงทําใหฟอสฟอรัสที่เหลือตกตะกอน 
ทั้งนี้อาจมีผลมาจากคาความเปนกรดเปนดาง (pH) ซึ่งถาคาความเปนกรดเปนดางอยูในชวงที่เหมาะสมคือ 7.5 พืชสามารถ
ใชประโยชนจากฟอสฟอรัสไดมากขึ้น แตจากการทดลองนั้นพบวาคาความเปนกรดเปนดาง ในแตละชุดการทดลองต่ํากวา 
7.5 (Table 4) อยางไรก็ตามคาความเปนดางของน้ําในชุดการทดลองที่ระดับ 0.5 mS/cm มีคาสูงอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
(P<0.01) กวาชุดการทดลองอื่นๆ ซึ่งเปนผลดีตอพรรณไมน้ําที่ปลูกในระบบปลูกพืชไรดิน เนื่องจากความสําคัญของความ
เปนดางของน้ํา คือมีคุณสมบัติเปนบัฟเฟอรปองกันมิใหความเปนกรดเปนดาง (pH) ของน้ําเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
เกินไป (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) สวนคาความกระดาง แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท ฟอสเฟต และการนําไฟฟา จาก
การทดลองนั้นพบวามีคาเฉลี่ยตามระดับความเขมขนของสารละลาย (Table 5) คือชุดการทดลองที่มีระดับความเขมขนมาก
ขึ้นการสะสมของปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท ฟอสเฟต และการนําไฟฟาเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ซึ่งคุณภาพน้ํา
เหลานี้โดยเฉพาะไนเตรทและฟอสเฟตที่เปนแรธาตุในกลุมของ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ที่มีความสําคัญตอการ
เจริญเติบโตของพรรณไมน้ํามาก (วันเพ็ญ และคณะ, 2535) แตน้ําหนักของรากดําใบใหญไมเพิ่มขึ้นตามระดับความเขมขน
ของสารละลายธาตุอาหาร ซึ่งจากการวิเคราะหคาการนําไฟฟาพบวาชุดการทดลองที่ระดับความเขมขน 1.5 และ 2.0 
mS/cm มีคาการนําไฟฟาสูง เนื่องมาจากการสะสมของปริมาณสารละลายธาตุอาหาร ดังนั้นปริมาณความเขมขนของแร
ธาตุที่ละลายอยูในระบบปลูกที่มีความเขมขนสูงเกินไป ทําใหรากดําใบใหญไมสามารถนําไปใชไดทั้งหมด จึงเหลือตกคาง
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อยูในระบบมาก สารละลายธาตุอาหารที่เหลือ ทําใหพืชขนาดเล็กหรือสาหรายเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น (นันทนา, 2536) อยู
บริเวณบนผิวกรวดดานบนที่แสงสองถึง 
 

Table 4 The average number of weight for water fern at different levels of fertilizer for 12 weeks 
Fertilizer (mS/cm) Initial weight (g) Final weight (g) Increasing weight (g) 

0.5 30.39+0.215 49.10+1.554 18.71+1.391a 

1.0 30.67+0.185 46.73+4.197 16.06+4.071a 

1.5 30.67+0.154 36.85+3.699 6.18+3.629b 

2.0 30.22+0.071 38.04+3.727 7.82+3.798b 

Mean value with different superscript letters are significantly different (P<0.05) 
 

Table 5 Water quality for water fern at different levels of fertilizer for 12 weeks 
0.5 (mS/cm) 1.0 (mS/cm) 1.5 (mS/cm) 2.0 (mS/cm) 

Water quality 
mean +SE mean +SE mean +SE mean +SE 

Temperature (๐C) 31.2+0.12a 31.1+0.09a 31.1+0.18a 31.2+0.07a 
pH 6.4+0.05a 6.3+0.04a 6.2+0.02a 6.2+0.05a 
Alkalinity (ppm) 126+7.3a 99+6.3b 75+3.0c 70+9.6c 
Hardness (ppm) 225+14.1a 293+14.9b 383+22.1c 547+28.0d 
Ammonia (ppm) 0.471+0.0523a 0.515+0.1335a 0.781+0.1111a 0.997+0.1067a 
Nitrite (ppm) 0.047+0.0148a 0.080+0.0350a 0.138+0.0466a 0.204+0.0578a 
Nitrate (ppm) 39.400+3.8465a 96.448+10.8280b 133.733+15.7679b 228.437+10.0512c 
SRP (ppm) 0.985+0.1299a 2.554+0.4393a 3.181+0.2742a 4.012+0.7826a 
EC (mS/cm) 0.75+0.036a 1.11+0.026b 1.63+0.048c 2.24+0.040d 

Mean value with different superscript letters are significantly different (P<0.05) 
 

3.  ปริมาณความเขมแสงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากดําใบใหญ 
จากการทดลองศึกษาปริมาณความเขมแสงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากดําใบใหญ พบวาที่ระดับความ

เขมแสง 100-500 ลักซ ทําใหรากดําใบใหญเจริญเติบโตดีที่สุด คือมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 13.98+3.482 กรัม (Table 6) แตไม
มีความแตกตางกันทางสถิติกับชุดการทดลองที่ระดับความเขมแสงอื่นๆ เนื่องจากรากดําใบใหญเปนพรรณไมน้ําสกุล 
Bolbitis ซึ่งพรรณไมน้ําสกุลนี้สามารถเจริญเติบโตไดในที่มีความยาวชวงแสงคอนขางกวาง และรากดําใบใหญเปนพืชชาย
น้ํา (Marginal plants) พบแพรกระจายอยูบริเวณริมน้ําตก ลําธาร หรือบริเวณชายน้ํา ซึ่งอัตราการสังเคราะหแสงสูงกวา
พรรณไมน้ําที่อยูในน้ําประมาณ 2-3 เทา (Jensen and Christensen, 1999) โดยแสงจะมีสวนเกี่ยวของกับการเจริญเติบโต 
และเปลี่ยนแปลงรูปรางลักษณะของพรรณไมน้ํามาก (สุชาดา, 2530) หลังจากการทดลองประมาณ 12 สัปดาห สปอรที่
ปลายใบมีการพัฒนาเปนตนออนที่มีราก ลําตน และใบที่สมบูรณ พรอมที่จะหลุดไปเปนตนใหม และเจริญเติบโตตอไป 
ระหวางการทดลองนั้นชุดการทดลองที่ระดับความเขมแสง 1,001-1,500 และ 1,501-2,000 ลักซ ซึ่งเปนระดับความเขมแสง
ที่สูงเกินไป ทําใหเกิดตะไครน้ําเกาะอยูบริเวณผิวดานบนกรวดที่โดนแสงแดด 
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Table 6 The average number of weight for Bolbitis heteroclita at difference level light intensity for 12 weeks 

Light intensity (Lux) Initial weight (g) Final weight (g) Increasing weight (g) 

100-500 30.69+0.101 44.67+4.013 13.98+3.482a 
501-1,000 30.59+0.166 42.98+2.403 12.39+1.781a 

1,001-1,500 30.73+0.156 41.42+0.843 10.68+1.366a 
1,501-2,000 30.71+0.199 42.22+5.916 11.51+6.271a 

Mean value with different superscript letters are significantly different (P<0.05). 
 

สรุป 
 

1. ชนิดของวัสดุปลูกที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากดําใบใหญมากที่สุดคือ กรวด 
2. ระดับความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากดําใบใหญมากที่สุดคือ 0.5 mS/cm 
3. ระดับความเขมแสงที่ทําใหรากดําใบใหญเจริญเติบโตดีที่สุด คือ 100-500 ลักซ 
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ชีววิทยาการสบืพันธุของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus (Bloch, 1793)) ในอาวไทย 

 

กมลรัตน พุทธรักษา๑*  นพรัตน นาสุชล๒  ธิดารัตน คงชัย๓  และ จักรพัณน ปนพุทธศิลป๔ 

๑ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง) 
๒ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 
๓ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 

๔ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุของปลาสีกุนตาโตบริเวณอาวไทย ไดดําเนินการตั้งแตเดือนมกราคมถึงธันวาคม 
2550 โดยเก็บรวบรวมขอมูลและตัวอยาง ณ ทาเทียบเรือประมงจากเครื่องมืออวนลอมจับ อวนลาก และอวนลอย ซึ่งมีแหลง
ทําการประมงบริเวณอาวไทยต้ังแตจังหวัดตราดถึงสงขลา พบวาความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดกับน้ําหนักตัว     
ปลาสีกุนตาโตรวมเพศขนาดความยาวเหยียด 9.00-28.00 เซนติเมตร ในรูปสมการ W = 0.0125 TL3.0090 ความสัมพันธ
ระหวางความยาวเหยียดกับน้ําหนักตัวของปลาสีกุนตาโตเพศผูขนาดความยาวเหยียด 9.00-27.50 เซนติเมตร และปลาสีกุน-
ตาโตเพศเมียขนาดความยาวเหยียด 9.00-27.70 เซนติเมตร อยูในรูปสมการ W = 0.0118 TL3.0288 และ W = 0.0211 TL2.8375 
ตามลําดับ ปลาสีกุนตาโตมีอัตราสวนการเจริญเติบโตจําเพาะแบบ Isometric growth ความสัมพันธระหวางความยาวเหยียด
กับน้ําหนักตัวของปลาสีกุนตาโตเพศผูและเพศเมียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) ปลาสีกุนตาโตสามารถวางไขได
ตลอดป มีฤดูวางไข 2 ชวง คือ เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน และตุลาคมถึงพฤศจิกายน ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุของปลาสีกุน
ตาโตเพศผูและเพศเมียเทากับ 17.60 และ 18.25 เซนติเมตร ตามลําดับ ความดกของไขมีคาเฉลี่ยเทากับ 
90,527.98±41,015.44 ฟอง ความดกของไขมีความสัมพันธกับความยาวเหยียดและน้ําหนักตัวปลาในรูปสมการ                  
F = 8.3924 TL 3.0371 และ F = 225.9498 W 1.2424 ตามลําดับ อัตราสวนเพศระหวางเพศผูตอเพศเมียเทากับ 1:0.96 ซึ่งไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
 
คําสําคัญ : ชีววิทยาการสืบพันธุ  ปลาสีกุนตาโต  อาวไทย 
   
* ๒ หมู ๒  ต.เพ  อ.เมือง  จ.ระยอง ๒๑๑๖๐ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๗๖๔ e-mail : emdec2003@yahoo.com 
พิมพเผยแพร : เอกสารวิชาการ ฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๑ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง. ๒๒ หนา. 
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Reproductive Biology of Bigeye Scad (Selar crumenopthalmus (Bloch, 1793)) 

in the Gulf of Thailand 
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1Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong) 

2Chumphon Marine Fisheries Research and Development Center 
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4The Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center (Samutprakarn) 

 
Abstract 

 
 Reproductive biology of bigeye scad in the Gulf of Thailand was studied by collecting the data from purse 
seiners, trawlers and gill netters landed at the fishing ports during January – December 2007. Study area was the fishing 
grounds along the Gulf of Thailand from Trat to Songkhla Provinces. From the results, length-weight relationship of 
both sexes ranged at 9.00-28.00 cm-TL was expressed as W=0.0125 TL3.0090. Whereas the length-weight relationships 
of the males ranged at 9.70-27.50 cm-TL and the females ranged at 9.00-27.70 cm-TL were W=0.0118TL3.0288 and 
W=0.0211TL2.8375, respectively. Specific growth rate of the bigeye scad was considerably isometric. Length-weight 
relationships were significantly different between males and females (p>0.05). Female bigeye scad could spawn the 
whole year, with two peaks during March-June and October-November. Length at first maturity of the males and 
females were 17.60 and 18.25 cm, respectively. The fecundity was 90,527.98±41,015.44, in relation to the total length 
and body weight as F = 8.3924TL3.0371 and F = 225.9498W1.2424, respectively.  Sex ratio of male to female fish was 
1:0.96 which was non-significantly different (p <0.05). 
  

Key words : reproductive biology, bigeye scad, Gulf of Thailand 
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ชีววิทยาการสบืพันธุของปลาแขงไก (Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) ในอาวไทย 

 
นิรชา สองแกว๑*  ชุมโชค สิงหราชัย๒  จักรพัณน ปนพุทธศิลป๓  และบัณฑิต ยังพลขันธ๔ 

๑ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง  (สงขลา) 
๒ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 

๓ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
๔ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง) 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุปลาแขงไก (Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) ในอาวไทย ไดดําเนินการ

ต้ังแตเดือนมกราคมถึงธันวาคมป 2550 โดยเก็บรวบรวมตัวอยางจากเครื่องมืออวนลอมจับ อวนลาก อวนครอบปลากะตัก 
และอวนลอย ที่นําสัตวน้ํามาขึ้นทาเทียบเรือประมงบริเวณอาวไทยตั้งแตจังหวัดตราดถึงจังหวัดสงขลา พบวาความสัมพันธ
ระหวางความยาวสอมหาง (FL) กับน้ําหนักตัว (W) ของปลาแขงไกรวมเพศอยูในรูปสมการ W = 0.01317FL3.0145      
(ความยาวสอมหาง 7.10-31.20 เซนติเมตร) เพศผูอยูในรูปสมการ W = 0.00895FL3.1405 (ความยาวสอมหาง 14.50-31.20 
เซนติเมตร) และเพศเมียอยูในรูปสมการ W = 0.00905FL3.1356 (ความยาวสอมหาง 15.10-31.00 เซนติเมตร) ความสัมพันธ
ระหวางความยาวสอมหางกับน้ําหนักตัวระหวางเพศผูกับเพศเมียของปลาแขงไก พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
(P<0.05) ปลาแขงไกเพศเมียมีความยาวสอมหางและน้ําหนักตัวมากกวาเพศผู (P<0.05) ปลาแขงไกสามารถวางไขไดตลอด
ป โดยวางไขมาก 2 ชวง คือ ชวงแรกในเดือนกุมภาพันธ-กรกฎาคม และชวงที่สองในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน โดยใน
เดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายนมีการวางไขสูง ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ (L50) ของปลาแขงไกเพศผู
และเพศเมียเทากับ 21.54 และ 21.55 เซนติเมตร ความดกของไข (F) มีคาเฉลี่ยเทากับ 274,937.6±163,545.2 ฟอง มี
ความสัมพันธระหวางความดกไขกับความยาวสอมหางอยูในรูปสมการ F = 0.0003 FL6.4235 และมีอัตราสวนเพศระหวาง
เพศผูตอเพศเมีย เทากับ 1:0.97 ซึ่งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 
 
คําสําคัญ : ชีววิทยาการสืบพันธุ  ปลาแขงไก  อาวไทย 
   
* ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๒๕๙๕  email : sniracha@gmail.com 
พิมพเผยแพร : เอกสารวิชาการ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๒ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง. ๒๖ หนา. 
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Abstract 
 
Reproductive biology of torpedo scad (Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) was studied in the Gulf of 

Thailand during January to December 2007. The samples were collected from purse seiners, trawlers, anchovy falling 
nets and gill nets, which landed fish at fishing port along Trat province to Songkhla province. The result showed that the 
relationship equation between fork length (FL) and body weight (W) of the total fish, male and female fish were           
W = 0.01317 FL3.0145 (FL 7.10-31.20 centimeter), W = 0.00895FL3.1405(FL 14.50-31.20 centimeter) and W = 
0.00905FL3.1356 (FL 15.10-31.00 centimeter), respectively. The length–weight relationship were significantly different 
between male and female fish (P<0.05). The female fish had longer fork length and higher body weight than male 
(P<0.05). The spawning season was found throughout  the year with  two peaks. The first peak was in February-July and 
the second peak was in October-November. The spawning peaked in February, May, July and November. The average 
size at first maturity (L50) of male and female were 21.54 and 21.55 centimeter. The average fecundity (F) was 
274,937.6±163,545.2. The relationship equation between fecundity and fork length was F = 0.0003 FL6.4235. The sex 
ratio of male to female was recorded as 1:0.97 which was non-significantly different (P>0.05). 

 
Key words : Reproductive biology, torpedo scad, Megalaspis cordyla, Gulf of Thailand 
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P27 
ปรสิตตัวกลม Capillaria pterophylli  (Nematoda: Capillaridae)  และ Ichthyouris bursata  

(Nematoda: Oxyuroidea) ในปลาปอมปาดวัร (Symphysodon spp.) ท่ีเพาะเลี้ยงในประเทศไทย 
 

ฐิติพร หลาวประเสริฐ*  และ  สุดา ตัณฑวณิช 
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําจืด 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาลักษณะสันฐานวิทยาและการแพรกระจายของปรสิตตัวกลมที่พบในปลาปอมปาดัวร (Symphysodon 

spp.) จํานวน 100 ตัว ที่รวบรวมไดจากฟารมเพาะเลี้ยง จํานวน 10 ฟารมในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ระหวาง
เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2549 พบปรสิตตัวกลมในลําไสที่มีลักษณะรูปรางแตกตางกัน 2 ชนิด จากการศึกษาลักษณะ
รูปรางและโครงสรางตาง ๆ จากตัวอยางสดที่ตรวจภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสงและตัวอยางที่ตรวจภายใตกลอง
จุลทรรศนแบบสองกราด (SEM) สามารถจัดจําแนกปรสิตตัวกลมที่พบเปน Capillaria pterophylli  และ  Ichthyouris 
bursata   ผลการศึกษาการแพรกระจายของปรสิตตัวกลมทั้ง 2 ชนิดในฟารมตัวอยาง พบวาคาความชุกชุมและความ
หนาแนนเฉลี่ยของปรสิตตัวกลมแตละชนิดในแตละฟารมแตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบคาความชุกชุมและความ
หนาแนนเฉลี่ยของปรสิตตัวกลมทั้ง 2 ชนิด ที่พบในปลาตัวอยางที่ตรวจทั้งหมด พบวา I. bursata มีคาความชุกชุมและคา
ความหนาแนนเฉลี่ยรอยละ 59 และ 19.83 ตัวตามลําดับ ซึ่งมีคามากกวา C. pterophylli  ที่มีคาความชุกชุมและคาความ
หนาแนนเฉลี่ยรอยละ 12 และ 3.00 ตัว ตามลําดับ สันนิษฐานวา ปรสิตตัวกลม C. pterophylli  และหรือ I. bursata  ที่พบใน
ปลาปอมปาดัวร อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหปลาเครียด  ออนแอ  ยอมรับเชื้อโรคชนิดอื่นๆ ไดงาย และตายในเวลาตอมา  
 
คําสําคัญ : ปลาปอมปาดัวร  ปรสิตตัวกลม   
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P27 
Parasitic Nematodes, Capillaria pterophylli  (Nematoda: Capillaridae) and  Ichthyouris bursata 

(Nematoda: Oxyuroidea) in Discus  (Symphysodon spp.) Cultured in Thailand 
 

Thitiporn Laoprasert*  and  Suda Tandavanitj 
Aquatic Animal Health Research Institute 

 
Abstract 

 
The morphology and distribution of parasitic nematodes were studied from discus, Symphysodon spp. cultured 

in Thailand. Fish sampling was conducted at 10 farms in Bangkok and Nonthaburi provinces from July to August 2006. 
Ten fish from each farm were sampled and examined for parasitic nematodes following the standard methods. Two 
different species of nematodes were found in the intestine of fish samples.  Based on morphological examination of fresh 
preparation observed under light microscopy and specimens observed under scanning electron microscope (SEM), the 
nematodes were identified as Capillaria pterophylli and Ichthyouris bursata. The prevalence and intensity of infection 
was studied for each species. The data showed that their infection levels were different between farms. The prevalence 
and mean intensity of I. bursata were 59% and 19.83 respectively, which were much higher than that C. pterophylli (12% 
and 3.00 respectively). C. pterophylli  and/or I. bursata may induce the stress and weakness to the host which 
predisposing to other pathogens and cause fatal effect later on.  
 
Key words : discus Symphysodon spp.   Capillaria pterophylli    Ichthyouris bursata 
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P28 
การตรวจติดตามยาคลอแรมฟนิคอล ออกซีเตตราซัยคลินและออกโซลินิค แอซิด ปนเปอนในสัตวน้าํ 

จากธรรมชาตบิริเวณโดยรอบทะเลสาบสงขลา ตัง้แตป พ.ศ. 2549-2551 
 

มณฑิรา ถาวรยุติการต*  จิราพร เกษรจันทร  และ  มานพ เห็นดีน 
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝง 

 
บทคัดยอ 

 
การตรวจติดตามการปนเปอนของยาตานจุลชีพในสัตวน้ําจากธรรมชาติรอบทะเลสาบสงขลาในกลุมกุง ปู และ

ปลาจํานวน 27 ชนิด จํานวน 720  624 และ 576 ตัวอยางตามลําดับ ต้ังแตเดือนตุลาคม 2548 - กันยายน 2551 โดยรวบรวม
ตัวอยางจากแหลงน้ําธรรมชาติทั้งหมด 12 จุด บริเวณพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงกุงทะเลหนาแนน บริเวณที่มีการเลี้ยงปลาใน
กระชัง และมีการจัดการฟารมทะเลชุมชน ไดแก ต.คลองรี ต.คูขุด ต.ชะแล ในเขต อ.สทิ้งพระ ต.ปากรอ ต.ควนโส           
ต.หัวเขา ต.สทิ้งหมอ ในเขต อ.สิงหนคร ต.ควนเนียง อ.ควนเนียง ต.คูเตา ในเขต อ.หาดใหญ จังหวัดสงขลา นําตัวอยาง
วิเคราะหยาคลอแรมฟนิคอลดวยวิธี Enzyme – Linked Immunosorbance Assay (ELISA) ออกซีเตตราซัยคลิน และออก-
โซลินิค แอซิดดวยวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ผลปรากฏวาไมพบตัวอยางใดที่มียาคลอแรม-

ฟนิคอล และยาออกซีเตตราซัยคลินเกินคามาตรฐาน 0.3 ng/g และ 0.1 μg/g ตามลําดับ ในขณะที่ยาออกโซลินิค แอซิด ซึ่ง

มีคามาตรฐาน 0.02 μg/g  ตรวจไมพบในทุกตัวอยาง  จากขอมูลการตรวจติดตามพบการปนเปอนของยาคลอแรมฟนิคอล
ในปริมาณระหวาง 0.025-0.3 ng/g  ซึ่งคิดเปนรอยละ 2.78,  0.64 และ 0.17  เชนเดียวกันกับยาออกซีเตตราซัยคลินที่ตรวจ

พบในปริมาณระหวาง 0.01- 0.1μg/g คิดเปนรอยละ 16.11  11.06 และ 1.56 ในป 2549  2550 และ 2551 ตามลําดับ ซึ่ง
แสดงใหเห็นแนวโนมการปนเปอนของยาชนิดดังกลาวในสัตวน้ําธรรมชาติรอบทะเลสาบสงขลาลดลงทุกป 
 
คําสําคัญ :  คลอแรมฟนิคอล  ออกซีเตตราซัยคลิน  ออกโซลินิค แอซิด  ทะเลสาบสงขลา 
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P28 
Surveillance of Chloramphenicol, Oxytetracycline and Oxolinic acid Contamination in Natural 

Aquatic Animals around Songkhla Lake from 2006-2008 
 

Montira Thavornyutikarn*  Jiraporn Kasornchandra  and  Manop Hendeen 
Coastal Aquatic Animal Health Research Institute 

 
Abstract 

 
Surveillance of anti-microbial drugs contamination in natural aquatic animals from 28 species including 720, 

624 and 576 samples of shrimp, crap, and fish respectively around Songkhla Lake was investigated from September 
2005 to October 2008. The samples were collected from 12 sites of natural resources located in the high aquaculture and 
sea ranching activities areas. The chloramphenicol were determined by Enzyme–Linked Immunosorbance Assay 
(ELISA) method while the High performance Liquid Chromatography (HPLC) method was employed to determine 
oxytetracycline and oxolinic acid. It was found that the contamination of chloramphenicol and oxytetracycline in all 
sample were not over the standard value of 0.3 ng/g for chloramphenicol and 0.1 μg/g for oxytetracycline and there was 
no contamination of oxolinic acid found in all samples that having standard value of  0.02 μg/g. From the surveillance 
data although there were some contamination of chloramphenicol and oxytetracycline residues in samples in range of 

0.025-0.3 ng/g for chloramphenicol and 0.01-0.1μg/g for oxytetracycline, the percentage of both antibiotics residues 
were decreased from 2.78 to 0.64 and 0.17 for chloramphenicol and from 16.11 to 11.06 and 1.56 for oxytertracycline in 
2006, 2007 and 2008 respectively. These shown the trend of anti-microbial drug residues contamination in natural 
aquatic animals around Songkhla Lake were reduced. 
 
Key words : Chloramphenicol, Oxytetracycline, Oxolinic acid, Songkhla Lake 
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