


 

              ���������	
������������� ������ 2554 
 

 

คํานํา 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี ๒๕๕๔ ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมผลงานวิชาการท่ีได้นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการประมงปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันท่ี ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุมกรมประมง และห้องประชุม 
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานวิชาการท้ังหมด ๘ สาขาวิจัย ได้แก่ 
ด้านการบริหารจัดการและสังคม – เศรษฐกิจ ด้านการประมงทะเล ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่ง ด้านพันธุกรรมสัตว์น้ํา ด้านโรคสัตว์น้ํา ด้านอาหารสัตว์น้ํา และด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา รวมท้ังสิ้น ๗๕ เรื่อง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักวิชาการสามารถนําผลงานวิจัยเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ หลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อน และ
สามารถดําเนินการต่อยอดหรือเสริมงานวิจัยในสาขาต่างๆได้รวดเร็วยิ่งข้ึน 
 กรมประมงขอขอบคุณนักวิชาการ นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ท่ีให้ความร่วมมือในการส่ง 
ผลงานและเข้าร่วมการประชุม ท้ังนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี ๒๕๕๔ ท่ีได้รวบรวมข้ึนนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ รวมท้ังผู้เก่ียวข้องและผู้สนใจ สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัยหรือใช้
อ้างอิงต่อไป 
 

 

 

       (ดร.สมหญิง  เปี่ยมสมบรูณ)์ 
       อธิบดีกรมประมง 
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สารบัญ 
หน้า 

(ภาคบรรยาย) 
สาขาวิจัยด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 
o๑ การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ Paralytic Shellfish Poisoning (PSP)..................................................๑ 
 ในหอยลาย (Paphia undulata) ด้วยเทคนิค HPLC  
 โดย  นางธันยาภรณ์  สุขช่วย 
o๒ การปนเปื้อนสารชีวพิษในหอยสองฝา.......................................................................................................................๓ 
 โดย  นางสาวสุภมาส  ไข่คํา 
o๓ ผลของการดูแลรักษาปลาช่อนทะเลสดต่อคุณภาพของซาชิม.ิ..................................................................................๕ 
 โดย  นางรัชดา  อิทธิพงษ์ 
สาขาวิจัย ด้านการจัดการทรัพยากรและสังคม – เศรษฐกิจ 
o๔ การประเมินศักยภาพของแหล่งน้ําต่อการรองรับปริมาณการเลี้ยงปลา....................................................................๗ 
 และการประเมินสภาวะในการเลีย้งปลาในกระชังในแม่นํ้าเจ้าพระยา 
 โดย  นายวรมิตร  ศลิปชัย 
o๕ ความหลากหลาย ความชุกชุม และการเดินทางของประชาคมปลาจากลําน้ํากํ่าสู่หนองหาร....................................๙ 
 จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย 
 โดย  นายประมุข  ฤาแก้วมา 
o๖ ฤดูวางไข่และแหล่งเลี้ยงลูกปลาท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจบางชนิดในพรคุวนเคร็ง.........................................................๑๑ 
 โดย  นางณิชารินทร์  แก้วฤทธ์ิ 
สาขาวิจัยด้านโรคสัตว์น้ํา 
o๗ ผลของสมุนไพรบางชนิดต่อกรีการีน เช้ือรา และแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio ในกุ้งขาวแวนนาไม....................................๑๓ 
 (Penaeus vannamei Boone, 1931) 
 โดย  นางสาวชุติมา  ขมวิลัย 
o๘ ประสิทธิภาพของผงขมิ้นชันต่อการกระตุ้นภูมิคุม้กันและความต้านทานเช้ือแบคทีเรีย.............................................๒๕ 
 ในกุ้งกุลาดํา 
 โดย  นางจําเรญิศรี  ถาวรสุวรรณ 
o๙ การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบผลผลิต WSSV LAMP ร่วมกับการใช้สี (WSSV LAMP COLOR)...................................๒๗ 
 โดย  นางนริศรา  สุขนิตย ์
สาขาวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ํา 
o๑๐ การเลีย้งปลาเลียหินด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรไูลนาในสัดส่วนท่ีต่างกัน.............................................................๒๙ 
 โดย  นางสุจนีย์  พรโสภิณ 
o๑๑ การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษท้ิงกุ้งเพ่ือเป็นแหล่งโปรตีนและศึกษาประสิทธิภาพ.........................................๔๒ 
 การย่อยสาํหรบัทดแทนปลาปน่ในอาหารปลากะพงขาวสําเรจ็รปู (Lates calcarifer Bloch, 1790) 
 โดย  นางสาวจรีรัตน์  เก้ือแก้ว 
o๑๒ ผลของการเสริมแอสตาแซนทินและเบต้าแคโรทีนในอาหารต่อการเจริญเติบโต การเพ่ิมส.ี..........................................๔๔ 
 และระบบภูมิคุ้มกันในปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus Forsskal, 1775) 
 โดย  นางสาวนงลักษณ์  สําราญราษฎร ์
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หน้า 
สาขาวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝ่ัง 
o๑๓ การประเมินผลผลิตกุ้งกุลาดําท่ีได้จากการทําฟาร์มทะเลโดยชุมชนในทะเลสาบสงขลา…………………………………………...๔๖ 
 โดย  นายยงยุทธ  ปรีดาลัมพะบุตร 
o๑๔ การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพน้ําอัจฉริยะเพ่ือการบริหารจัดการในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล…………………………………………๖๐ 
 โดย  นางสาวชุติมา  ขมวิลัย 
o๑๕ ผลของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus) ต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรมีชีวิต………………………..….…..๖๒ 
 ในระบบนิเวศของบ่อน้ํากร่อยจําลองขนาดเล็ก 
 โดย  นางสาวเพ็ญศรี  เมืองเยาว์ 
o๑๖ ผลของระดับไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อการควบคุมการเติบโตของสาหร่ายสเีขียวแกมน้ําเงิน............................๖๔ 
 ในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดํา (Penaeus monodon Fabricius, 1798) 
 โดย  นายพุทธ  ส่องแสงจินดา 
o๑๗ เข้มข้นของน้ํามันกานพลูเพ่ือใช้เป็นยาสลบพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาว…………………………………………………………….……..๗๗ 
 (Lates calcarifer Bloch, 1790) ปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) 
 และปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) 
 โดย  นางพัชรา  แมเร๊าะ 
o๑๘ ผลของเมธิลเทสโทสเตอโรนในการเสริมความสมบูรณ์เพศของพ่อพันธ์ุปลากะรังหงส.์.............................................๗๙ 
 (Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828) 
 โดย  นายนิพนธ์  เสนอินทร ์
o๑๙ การเลีย้งปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949) ด้วยอาหารสําเร็จรูป……………….……………….๘๑ 
 โดย  นางอาภรณ์  เทพพานิช 
o๒๐ การพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธ์ุปลาตะกรบั Scatophagus argus Linnaeus, 1766................................................๙๖ 
 จากการเพาะพันธ์ุ 
 โดย  นายจริะยุทธ  รื่นศริิกุล 
สาขาวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
o๒๑ การเลีย้งกุ้งก้ามกรามโดยใช้วัสดุหลบซ่อนจํานวนต่างกัน.......................................................................................๙๘ 
 โดย  นายวีร์  ก่ีจนา 
o๒๒ การผลิตลูกปลานลิแปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาส ระบบน้ําหมุนเวียนท่ีความหนาแน่น…………………………………….๑๐๐ 
 แตกต่างกัน 
 โดย  นายธงชัย  เย็นเปิง 
o๒๓ ผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตปลากระดี่หม้อ Trichogaster trichopterus (Pallas, 1770).................................๑๐๒ 
 ในนาข้าว 
 โดย  นายคณูชัย  อนันต ์
o๒๔ ผลของอัตราปล่อยและความลึกน้าํท่ีต่างกันต่อการอนุบาลลูกปลาช่อน………………………………………….……………..๑๑๒ 
 ให้ไดข้นาด ๕-๗ เซนติเมตร 
 โดย  นางณพัชร  สงวนงาม 
o๒๕ การเลีย้งพ่อแม่พันธ์ุปลาเทพาในบอ่ซีเมนต์ด้วยความหนาแน่นต่างกัน...................................................................๑๑๔ 
 โดย  นายยงยุทธ  อุนากรสวัสดิ ์
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หน้า 
o๒๖ การเลีย้งปลาโมงในกระชังเพ่ือเปน็พ่อแม่พันธ์ุ.......................................................................................................๑๒๙ 
 โดย  นางวิระวรรณ  ระยัน 
o๒๗ ระยะเวลาการสร้างซีสต์ของปลาเจ้าบ้านและผลของสารเคมีต่ออัตรารอดของลูกหอยมุกน้ําจืด...................................๑๓๑ 
 Chamberlainia hainesiana 
 โดย  นางสาวอ้อมเดือน  มีจุ้ย 
o๒๘ การเพาะเลี้ยงปลาซิวหนวดยาว (Esomus metallicu Ahl, 1924)......................................................................๑๓๓ 
 โดย  นายจักรพงษ์  ศรีพนมยม 
o๒๙ การเพาะพันธ์ุอ่ึงเพ้า...............................................................................................................................................๑๔๕ 
 โดย  นายพนมเทียน  นาควิจิตร 
o๓๐ การเพาะพันธ์ุตะพาบหับ  Lissemys scutata  เพ่ือการอนุรักษ์และคืนสู่ธรรมชาต…ิ……………………………………๑๕๙ 
 โดย  นายวชิระ  กิตมิศักดิ ์
o๓๑ การเลีย้งปลาดุกลูกผสมในถังไฟเบอร์กลาสท่ีใช้หญ้าแฝกบําบดัน้ําเสยีในปริมาณท่ีต่างกัน....................................๑๖๑ 
 โดย  นายวิวัฒน์  ปรารมภ ์
สาขาวิจัยด้านการประมงทะเล 
o๓๒ ชีววิทยาการสบืพันธ์ุของหมึกกล้วยชนิด Photololigo duvaucelii (d’Orbigny, 1835)............................................๑๖๓ 
 และ  P. chinensis (Gray, 1849) บริเวณอ่าวไทย 
 โดย  นางสาวฐิติพร  ศุภนิรันดร ์
o๓๓ การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis……………………………………………………………๑๖๕ 
 และ P. duvaucelii  ในอ่าวไทย 
 โดย  นายอํานวย  คงพรหม 
o๓๔ การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis Gray, 1849.....................................................๑๖๗ 
 และ  P. duvaucelii d’Orbigan, 1835 ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 
 โดย  นายอํานวย  คงพรหม 
o๓๕ ชีววิทยาการสืบพันธ์ุของหมึกกระดองชนิด Sepia aculeata และ S. recurvirostra ……………………………………….๑๖๙ 
 บริเวณอ่าวไทย 
 โดย  นาย บุญฤทธ์ิ  เจริญสมบัต ิ
o๓๖ ชีววิทยาการสืบพันธ์ุของหมึกกระดองชนิด Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831………………………………………….๑๗๑ 
 และ  Sepia recurvirostra Steenstrup, 1875 ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 
 โดย  นายประพัตร์  แก้วมณ ี
o๓๗ การประมงปลากะตักทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย..................................................................................๑๗๓ 
 โดย  นายกําพล  ลอยช่ืน 
o๓๘ การประเมินสภาวะทรัพยากรปลากะตักชนิด Encrasicholina devisi (Whitley, 1940)..........................................๑๗๕ 
 E. punctifer Fowler, 1938 และ E. heteroloba (Rüppell, 1837) ทางฝั่งทะเลอันดามัน 
 ของประเทศไทย 
 โดย  นายสนธยา  บุญสุข 
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หน้า 
o๓๙ สภาวะการเจริญพันธ์ุของปลาทู (Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)).....................................................๑๗๗ 
 ชายฝั่งจังหวัดตราด 
 โดย  นายอุดม  เครือเนียม 
o๔๐ ชีววิทยาการสืบพันธ์ุของปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849)) ในอ่าวไทย......................................๑๗๙ 
 โดย  นางนพรัตน์  นาสุชล 
o๔๑ ชีววิทยาการสืบพันธ์ุของปลาปากคมหางจุด Saurida undosquamis (Richardson, 1848)………………………………..๑๘๑ 
 ในอ่าวไทย 
 โดย  นายสมชาย  วิบุญพันธ์ 
o๔๒ การประมงปลาเขือแดง (Trypauchen vagina) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช......................................................๑๘๓ 
 โดย  นายวิรตัน  สนิทมัจโร 
o๔๓ การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาลัง (Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1817)) ในอ่าวไทย......................................๑๘๕ 
 โดย  นายกฤษฎา  ธงศิลา 
o๔๔ การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาลัง (Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816))………………………………………..๑๘๗ 
 ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 
 โดย  นายมนตรี  สมุณฑา 
o๔๕ สภาวะทรัพยากรปูมา้ (Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก....................................๑๘๙ 
 โดย  นางทิวารัตน์  สินอนันต ์
o๔๖ ต้นทุนและผลตอบแทนของเรือประมงคราดหอยลายความยาวมากกว่า ๑๖ เมตร................................................๑๙๑ 
 บริเวณอ่าวไทยตอนใน 
 โดย  นายปวโรจน์  นรนาถตระกูล 
o๔๗ การวิเคราะห์มลูคา่ต่อหน่วยทดแทนของปลา bighand thornyhead………………………………………………………….๑๙๓ 
 (Sebastolobus macrochir) ท่ีถูกจับนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณด้านเหนือ 
 ของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น 
 โดย  นายปวโรจน์  นรนาถตระกูล 
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การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ Paralytic Shellfish Poisoning (PSP)  

ในหอยลาย (Paphia undulata) ด้วยเทคนิค HPLC 
 

ธันยาภรณ์  สุขช่วย๑*  สุภมาส  ไข่คํา๒  และ ลินดา แซ่ลก๒ 
๑ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคณุภาพสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สตัว์นํ้า สงขลา 
๒กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคณุภาพสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สตัว์น้ํา 

 
บทคัดย่อ 

 

 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารชีวพิษชนิด Paralytic Shellfish Poisoning (PSP) ในหอยลาย (Paphia 
undulata) ด้วยเทคนิค HPLC ในครั้งนี้ได้ทําการศึกษา PSP จํานวน 6 ชนิด ได้แก่ Saxitoxin (STX), Neosaxitoxin (NEO), 
Gonyautoxin 1 and 4 (GTX 1,4), Gonyautoxin 2 and 3 (GTX 2,3), Gonyautoxin 5 (GTX 5) และ Decarbamoyl 
saxitoxin (dcSTX) ได้ค่าช่วงทดสอบท่ีเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วง 0-1.02g, 0-0.96 ng, 0-1.63 ng, 0-2.10 ng, 0-2.00 ng และ  
0-2.00 ng ตามลําดับ โดยมีความสัมพันธ์เป็นสมการเชิงเส้น R2 > 0.995 ค่า Limit of  Detection (LOD) เท่ากับ 0.006, 
0.010, 0.015, 0.004, 0.005 และ 0.006 µg/g ตามลําดับ ค่า Limit of Quantitation (LOQ) เท่ากับ 0.052, 0.048, 0.063, 
0.081, 0.063 และ 0.100 µg/g ตามลําดับ วิธีทดสอบนี้เหมาะสมในการนําไปใช้สําหรับการตรวจวิเคราะห์ PSP ในหอยลายและ
สามารถดัดแปลงสําหรับการตรวจวิเคราะห์ในหอยสองฝาได้ โดยให้ค่าผลการทดสอบท่ีมีความถูกต้องและแม่นยํา มีค่า 
Recovery อยู่ในช่วงเกณฑย์อมรับ 80-110% และค่า HORRAT < 2  

 
คําสําคัญ : การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี Paralytic Shellfish Poisoning หอยลาย HPLC 
   
*๗๙/๒ ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๒๐๓๗ e-mail : thanyaporn@fisheries.go.th 
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี ๓/๒๕๕๓ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  

 กรมประมง. ๒๐ หน้า 
 
 

 



             ���������	
������������� ������ 2554 

 2 

O1 

Method Validation of Paralytic Shellfish Poisoning (PSP) in Baby Clam 

(Paphia undulata) by HPLC Technique 
 

Thanyaporn  Sukchuay1*  Supamas  Kai-cum2  and  Linda Saelok2  
1Songkhla Fish Inspection  and Research Center 
2Fish Inspection and Quality Control Division 

 
Abstract 

 

 Method validation of Paralytic Shellfish Poisoning (PSP) analysis in baby clam (Paphia undulata) 
by HPLC with six types of PSP such as Saxitoxin (STX), Neosaxitoxin (NEO), Gonyautoxin 1 and 4 (GTX 1,4), 
Gonyautoxin 2 and 3 (GTX 2,3), Gonyautoxin 5 (GTX 5) and Decarbamoyl saxitoxin (dcSTX) were used in 
this study. The linearity ranges were 0-1.02 ng, 0-0.96 ng, 0-1.63 ng, 0-2.10 ng,   0-2.00 ng and 0-2.00 ng, 
respectively. The linear regression was R2 > 0.995. The Limits of Detection (LOD) were 0.006, 0.010, 0.015, 
0.004, 0.005 and 0.006 µg /g, respectively. The Limits of Quantitation (LOQ) were 0.052, 0.048, 0.063, 0.081, 
0.063 and 0.100 µg /g, respectively. This method was suitable for PSP analysis in baby clam and can 
modify to another bivalve molluscs with the high accuracy and precision. The recovery was accepted in 
the range 80-110% and HORRAT < 2. 
 

Key words : Method Validation, Paralytic Shellfish Poisoning, Baby clam , HPLC 
   
*79/2 Wichianchom Road, Boyang Sub-district, Muang District, SongkhlaProvince 90000 Tel. 0 7431 2037 
e-mail : thanyaporn@fisheries.go.th 
Published : Technical Paper No. 3/2010 Fish Inspection and Quality Control Division Department of Fisheries.  

  20 pp. 
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การปนเป้ือนสารชีวพิษในหอยสองฝา 
 

สุภาน้อย  ทรัพย์สินเสริม*  สุภมาส  ไข่คํา และ ลินดา  แซ่ลก 
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคณุภาพสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สตัว์น้ํา  

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาการปนเปื้อนของสารชีวพิษชนิด PSP ( Paralytic Shellfish Poisoning), DSP (Diarrhetic Shellfish 
Poisoning), ASP (Amnesic Shellfish Poisoning), YTX (Yessotoxin), PTX (Pectenotoxin) และ AZA (Azaspiracid) ใน
ผลิตภัณฑ์หอยแมลงภู่ (Perna viridis) หอยลาย (Paphia undulata) หอยนางรม (Crassostrea sp.) และหอยเชลล์ 
(Amusium pleuronectes) เพ่ือการส่งออก โดยสุ่มตัวอย่างจากโรงงานในบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และโรงงาน
ในเขตภาคตะวันออก จํานวน 150 ตัวอย่าง รวมท้ังสุ่มตัวอย่างหอยสองฝาชนิดดังกล่าวข้างต้นท่ีจําหน่ายในตลาดสดบริเวณ
กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี จํานวน 60 ตัวอย่าง จากผลการศึกษาไม่พบการปนเปื้อนของสารชีวพิษทุกชนิดในหอยสองฝา  
 
คําสําคัญ : การปนเปื้อน สารชีวพิษ หอยสองฝา 
   
*๕๐ ถ.พหลโยธิน เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐ ๒๕๕๘ ๐๑๕๐-๕ e-mail : supanois@fisheries.go.th 
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี ๑/๒๕๕๓ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  

 กรมประมง. ๗ หน้า 
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Contamination of Marine Biotoxins in Bivalve Molluscs 

 
Supanoi  Subsinserm*  Supamas  Kai-cum and Linda  Saelok 

Fish Inspection and Quality Control Division 
 

Abstract 
 
 A survey was conducted to examine contamination of marine biotoxins such as PSP (Paralytic 
Shellfish Poisoning), DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning), ASP (Amnesic Shellfish Poisoning), YTX (Yessotoxin), 
PTX (Pectenotoxin) and AZA (Azaspiracid) in green mussel (Perna viridis), baby clam (Paphia undulata), oyster 
(Crassostrea sp.) and scallop (Amusium pleuronectes). One hundred and fifty samples were randomly 
collected from different processing plants in Samutsakorn, Suratthani and the Eastern part of Thailand. In 
addition, sixty samples were bought from fresh markets in Bangkok and Nonthaburi provinces for Biotoxin 
analyses. The results showed no presence of any marine biotoxins in samples from both processing plants 
and the fresh markets. 
 
Key words : Contamination, Marine biotoxin, Bivalve molluscs 
   
*50 Paholyothin Road, Kaset-klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel. 0 2558 0150-5 
e-mail : supanois@fisheries.go.th 

Published : Technical Paper No. 1/2010 Fish Inspection and Quality Control Division Department of Fisheries. 7 pp. 
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ผลของการดูแลรักษาปลาช่อนทะเลสดต่อคุณภาพของซาชิมิ 
 

รัชดา  อิทธิพงษ์*  สุภาพร  สิริมานุยุตต์  และ วลัย  คลี่ฉายา 
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสตัว์นํ้า  

 
บทคัดย่อ 

 
 การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาวิธีการจัดการหลังการจับและการเก็บรักษาปลาช่อนทะเลท่ีสามารถคงคุณภาพ 
เนื้อปลาสําหรับการบริโภคแบบดิบหรือซาชิมิ โดยสุ่มตัวอย่างปลาช่อนทะเลมีชีวิตจาก 4 แหล่งเลี้ยง ได้แก่ จังหวัดระยอง ระนอง 
กระบี่ และภูเก็ต มาตรวจวิเคราะห์คุณภาพ พบว่า คุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนื้อปลาดิบโดยการให้คะแนนแบบ  
Line-scale 1-10 คะแนน (7.0-8.9 คะแนน ระดับดี, 9.0-10 คะแนน ระดับดีมาก) ได้คะแนนในระดับดีมากทุกตัวอย่าง ส่วน
คุณภาพทางเคมีมีปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า ความช้ืน ด่างระเหยได้ท้ังหมด ค่าเค และค่าความเป็นกรดด่าง มีค่าระหว่าง 18.71-
19.71%, 2.69-9.29%, 1.22-1.37%, 70.13-75.99%, 11.56-13.22 มิลลิกรัม/100กรัม, 5.08-8.18% และ 6.03-6.13 
ตามลําดับ และมีกรดอะมิโนท่ีจําเป็นต่อร่างกายครบถ้วน นําปลาจากจังหวัดกระบี่มาทดลองแปรวิธีการจัดการหลังการจับและ
การเก็บรักษา 4 แบบ คือ 1. เอาเลือดออกโดยใช้มีดแทงคอตัดเส้นเลือดใหญ่ในขณะปลามีชีวิตปล่อยให้เลือดไหลออกจน
หมดแล้วเก็บในน้ําแข็ง 2. ไม่เอาเลือดออก นําปลามีชีวิตมาเก็บในน้ําแข็ง 3. ทําให้ปลาสลบโดยแช่ในน้ําทะเลผสมน้ําแข็งแล้วเอา
เลือดออกแบบวิธีท่ี 1 แล้วเก็บในน้ําแข็ง 4. ทําปลาให้สลบโดยแช่ในน้ําทะเลผสมน้ําแข็งและเกลือแกงแล้วเอาเลือดออกแบบวิธีท่ี 
1 แล้วเก็บในน้ําแข็ง ผลปรากฏว่าวิธีการจัดการหลังการจบัท้ัง 4 แบบให้คุณภาพเนื้อปลาสําหรับการบริโภคแบบดิบไม่ต่างกัน ได้
คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสในระดับดีมาก (p>0.05) โดยแบบท่ี 4 ได้คะแนนสูงท่ีสุด แต่ในระหว่างการเก็บรักษาปลา
ในน้ําแข็ง การทดลองแบบท่ี 3 สามารถเก็บรักษาปลาให้มีคุณภาพสําหรับบริโภคแบบเนื้อปลาดิบได้นานท่ีสุด คือ 15 วัน โดยได้

คะแนนการยอมรับสูงท่ีสุดระหว่าง 7.1-9.4 คะแนน แต่มีค่าเค ≤23% หลังเก็บนาน 8 วัน เท่านั้น เลือกปลาท่ีมีการจัดการหลัง

การจับแบบท่ี 3 มาทดลองเก็บรักษาแบบปลาท้ังตัวและแบบเนื้อปลาแล่ เก็บท่ีอุณหภูมิตู้เย็น (5 °C) และเก็บในน้ําแข็ง (0 °C) 
พบว่า วิธีท่ีดีท่ีสุดคือเก็บแบบปลาท้ังตัวในน้ําแข็ง สามารถเก็บปลาสําหรับการบริโภคแบบเนื้อปลาดิบได้ นาน 8 วัน โดยได้
คะแนนการยอมรับสูงท่ีสุดอยู่ระหว่าง 7.12-9.9 คะแนน และมีค่าเคต่ําท่ีสุดระหว่าง 8.13-21.44 %  
 
คําสําคัญ : ปลาช่อนทะเล การจัดการหลังการจับ ซาชิม ิคณุภาพ 
   
*เกษตรกลาง จตจุักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร: ๐ ๒๙๔๐ ๖๑๓๐-๔๕ ต่อ ๔๒๑๗ e-mail : ratchadai@yahoo.com 
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Effects of the Handling of fresh Cobia (Rachycentron canadum) 
on the Sashimi Quality 

 

Ratchada  Iddhibongsa*  Supaporn Sirimanuyutt  Walai  Kleechaya   
Fishery Technological Development Division, Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand 

 
Abstract 

 
 The objective of this study was to find out the good handling method of fresh Cobia for the 
sashimi quality. The fresh Cobia meat from 4 culture area in Rayong, Ranong, Krabi and Phuket were taken 
as quality assessment. The sensory evaluation using line-scale (score level is 1-10; 7.0-8.9 is good level, 
9.0-10 is very good level) showed that all samples of raw fresh meat were the best quality (score was 9.0-
10). Chemical analysis such as protein, fat, ash, moisture, total volatile bases, K-value and pH were 18.71-
19.71%, 2.69-9.29%, 1.22-1.37%, 70.13-75.99%, 11.56-13.22 mg/100g, 5.08-8.18% and 6.03-6.13, 
respectively. In addition, the essential amino acids were also detected in all samples. Fresh Cobia from 
Krabi were used in handling trials. The four handling methods of Cobia were carried out: 1.) Bleeding of 
live fish and stored in ice 2.) keeping live Cobia in ice 3.) put live fish in mixed seawater and ice before 
bleeding and stored in ice 4.) put live fish in mixed seawater, ice and salt before bleeding and stored in 
ice. There were no significantly different (P>0.05) among 4 methods. All handling methods provided high 
quality fish meat for sashimi. The raw meat from the 4th method was accepted at the highest sensory 
score. However, the 3th method could maintain the sashimi quality for the longest storage (15 days) which 

the sensory score were 7.1-9.4 but K-value showed ≤23% for 8 days. Consequently, Cobia from the 3rd 
method of handling was chosen for varying the storage of fresh meat. Both whole fish and fish fillet with 

skin were kept in ice (0 °C) and in refrigerator (5 °C). The ice storage of whole fish showed the best result. 
It could maintain the sashimi quality of sensory score and K-value as 7.12-9.9 and 8.13-21.44%, 
respectively for 8 days. 
 
Key words : Cobia (Rachycentron canadum), Handling, Sashimi, Quality 
   
*Kaset-klang Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0 2940 6130-45 ext. 4217 e-mail : ratchadai@yahoo.com 
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การประเมินศักยภาพของแหล่งน้ําต่อการรองรับปริมาณการเลี้ยงปลา 
และการประเมินสภาวะในการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ําเจ้าพระยา 

 
วรมิตร  ศิลปชัย๑*  สุชาติ  ผ่ึงฉิมพลี๒  อรุณา  เมืองหมุด๓  และ จงกล  บุญงาม๔ 

๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุร ี
๒สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสระบุร ี

๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุร ี
๔ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดระยอง 

 
บทคัดย่อ 

  
 การประเมินศักยภาพของแหล่งน้ําต่อการรองรับปริมาณการเลี้ยงปลาและการประเมินสภาวะในการเลี้ยงปลาใน
กระชังในแม่นํ้าเจ้าพระยา ได้ดําเนินการศึกษาระหว่างเดือนธันวาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2551 โดยสํารวจและสัมภาษณ์
ข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา เพ่ือจัดทําแบบจําลองผลผลิตและทราบถึงสภาวะการเลี้ยงปลาในกระชัง 
 ผลการศึกษาพบว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ําเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ถึงกรุงเทพมหานคร 
รวม 372 ราย รวมท้ังสิ้น 4,547 กระชัง คิดเป็นพ้ืนท่ี  95,545 ตารางเมตร ปัญหาของการเลี้ยงปลาในกระชังได้แก่ ราคา
อาหารเม็ดท่ีใช้เลี้ยงมีราคาสูงและราคารับซื้อผลผลิตมีราคาต่ํา โดยเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐได้แก่ การ
ประกันราคา 
 จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ซึ่งเป็นชนิดปลาท่ีเลี้ยงมากคิดเป็นร้อยละ 80.90 
ของพ้ืนท่ีการเลี้ยงท้ังหมดโดยพบว่า เกษตรกรมีผลผลิตปลาเฉลี่ย  30.45 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อรุ่น โดยจําหน่ายผลผลิต
ได้ในราคาเฉลี่ย 40.40 บาทต่อกิโลกรัม ทําให้ขาดทุนสุทธิ 203.17 บาทต่อลูกบาศก์เมตรโดยแบบจําลองผลผลิตการเลี้ยงปลา
นิลในแม่น้ําเจ้าพระยา พบว่าผลผลิตปลานิลในกระชังมีความสัมพันธ์กับอัตราการปล่อย ขนาดปลาจําหน่าย อัตราการรอด 
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 
 การประเมินศักยภาพของแหล่งน้ําต่อการรองรับปริมาณการเลี้ยงปลานิลในกระชังโดยไม่มีผลให้แหล่งน้ําเสื่อมโทรม 
พบว่าแมน่้ําเจ้าพระยาส่วนเหนือเข่ือนมีศักยภาพการผลิตปลานิลท่ีประเมินได้เท่ากับ 322.05 ตันต่อตารางกิโลเมตรเมตรต่อปี 
ส่วนพ้ืนท่ีใต้เข่ือนมีศักยภาพท่ีประเมินได้เท่ากับ 515.95 ตันต่อตารางกิโลเมตรเมตรต่อป ี
 
คําสําคัญ : การเลี้ยงปลาใน ศักยภาพในการรองรับ แม่นํ้าเจ้าพระยา 
   
*๔๔/๑ หมู่ ๑๑ ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐ โทร.๐ ๓๘๓๔ ๑๑๖๖ e-mail : woramit@windowslive.com 
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The Calculated Safety Production Carrying Capacities and Assessment of  
Fish Cage Culture in the  Chao Phraya river 

 
Woramit  Silapachai1*  Suchat  Pungchimplee2  Aruna  Muangmud3 and Jongkol  Boonngarm4 

1Chonburi Inland Fisheries Research 
2Saraburi Inland Fisheries Station 
3Lopburi Inland Fisheries Research 
4Rayong Inland Fisheries Research 

 
Abstract 

 
 The calculated safety production carrying capacities and assessment of fish cage Culture in the 
Chao Phraya river were studied during December 2007 to September 2008 by surveying fish cage farmers, 
for the fish production models and know about the assessment  of fish cage culture. 
 The results shown fish cage farmers there were fish cage culture in the Chao Phraya river , the 
Nakhon Sawan province arrives at Bangkok province , total up 372 farms , be total 4,547 cage ( 95,545 m2), 
a problem of the culture in the fish cage  for example , fish-feed price that use to feed expensive 
valuable and the price take to buy valuable low produce , by the farmers wants the assistance from the 
government sector for guaranteeeing price. 
 This study aims to estimate total costs and benefits of fish cage cultures, which , Oreochromis 
niloticus culture are 80.90 % of cage culture all the Chao Phraya river, the farmer received to produce the 
average 30.45 kg/m3/crop,  by sell the produce has in the price shares 40.40 baht/kg and receive loss net 
203.17 baht/m3. The Oreochromis niloticus production models were correlated with stocking densities, 
harvest sizes, survival rates and food conversion ratio. 
 The environmental impacts of commercial Nile tilapaia cage culture of the two sites were still not 
clearly distinguished from the normal conditions. The calculated safety production carrying capacities of 
the area upriver to Dam and downsteam from Dam which could be held at 322.05 and 515.95 tons / km2 / 
year respectively. 
 
Key words : Fish Cage Culture, Safety Production Carrying Capacities, Chao Phraya River 
   
*Bangphra Sub-district, Sriracha Drictrict, Province, 20110 Tel. 0 3834 1166  
e-mail : woramit@windowslive.com 
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ความหลากหลาย ความชุกชุม และการเดินทางของประชาคมปลาจาก 
ลําน้ําก่ําสู่หนองหาร จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย 

 
ประมุข  ฤๅแก้วมา  จารึก นาชัยเพ่ิม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสกลนคร 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุม และการเดินทางของประชาคมปลาจาก ลําน้ํากํ่าสู่หนองหาร จังหวัด
สกลนคร ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2552 รวบรวมตัวอย่างปลาโดยการปิดประตูนํ้าแล้วใช้อวนขนาดเล็กลากใน
บันไดปลาโจน จํานวน 4 จุดสํารวจ พบว่าชนิดปลาท่ีสามารถเดินทางผ่านทางผ่านปลาในลําน้ํากํ่า ท้ังหมด 59 ชนิด  
15 ครอบครัว รวมท้ังสิ้น 3,189 ตัว ชนิดปลาในครอบครัวปลาตะเพียน (Cyprinidae) พบมากท่ีสุด 34 ชนิด คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 57.63 รองลงมาได้แก่ครอบครัวปลากดปลาแขยง (Bagridae) และครอบครัวปลาหมู (Cobitidae) จํานวน 4 ชนิด คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 6.78 ครอบครัวปลาสังกะวาด (Siluridae) จํานวน 3 ชนิด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.08  
 การศึกษาครั้งนี้ พบปลาในทางผ่านปลาแตกต่างจากการศึกษาช่วงเดือน กันยายน 2548 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2549 
ท่ีพบชนิดพันธ์ุปลาในลําน้ํากํ่าท้ังหมด 78 ชนิด 22 ครอบครัว โดยชนิดปลาท่ีแตกต่างจากการศึกษาครั้งก่อนจํานวน 39 ชนิด 
พบในการศึกษาครั้งนี้แต่ไม่เคยพบในการศึกษาครั้งก่อนจํานวน 11 ชนิด ส่วนปลาท่ีเคยพบในการศึกษาครั้งก่อนแต่ไม่พบใน
การศึกษาครั้งนี้จํานวน 28 ชนิด  
 จากผลการสํารวจท่ีพบชนิดและการแพร่กระจายของปลาท่ีอพยพผ่านทางผ่านปลาในลําน้ํากํ่าน้อยกว่าเมื่อปี  
2548-2549 อาจมาจากการสร้างประตูระบายน้ําเพ่ิมข้ึนบริเวณบ้านน้ํากํ่า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม รวมถึงระยะเวลาในการ
สํารวจครั้งนี้ท่ีใช้เวลาในการสํารวจสั้นกว่า และยังพบว่าช่วงฤดูฝนมาช้ากว่าการสํารวจในปี 2548 จึงควรมีการศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ํากํ่าและหนองหารต่อไปในอนาคต 
 
คําสําคัญ : หนองหาร น้ํากํ่า ความหลากหลาย ความชุกชุม การเดนิทางของปลา 
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Species Diversity, Abundance and Migratory of Fish Community into Nong Han Swamp 
from Down Stream River in SakonNakhon Province, Thailand 

 
Pramook  Rukaewma  Jaruk  Nachaipram 

SakonNakhon Fisheries Research and Development Center 
 

Abstract 
 

 Species diversity, abundance and migratory of fish community into Nong Han swamp from down 
stream river in Sakon Nakhon province, Thailand were studied from June to September 2009. Fish sample 
were collected at four sampling sites on fish way by closed water gate and using small net. The results 
showed that 3,189 fish were found and could be categorized into 59 species belonged to 15 families. The 
highest number and most widely distribution of collected fish was Cyprinidae with a density of 34 species 
(57.63%). The followings were Bagridae and Cobitidae 4 species (6.78%), Siluridae 3 species (5.08%). 
 The difference of fish between this study and previous study (totals of 78 species and 22 families 
in September 2005 to November 2006) was 39 species which 11 species were found only in this study and 
28 species were found only previous study.  
 Species diversity, abundance of fish community in this study were lower than in 2005-2006 due to 
the increasing of water gate at Namgram village ThadPhanom district NakhonPhanom province. Besides, 
this study had a short time for collecting data and late of rain season. Thus, the research must 
continuously study as data base for management Namgrum down stream river and Nong Han swamp in 
the future. 
 
Key words : Nong Han, Namgrum, diversity, abundance, migratory 
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ฤดูวางไข่และแหล่งเลี้ยงลูกปลาท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจบางชนิดในพรุควนเคร็ง 
 

ณิชารินทร์  แก้วฤทธิ์๑*  หฤษฎ์  บินโต๊ะหีม๑  และ  สุภาพ  สังขไพฑูรย์๑ 
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาฤดูวางไข่และแหล่งเลี้ยงลูกปลาท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจบางชนิดในพรุควนเคร็ง  ได้ดําเนินการรวบรวมรวม
ตัวอย่างปลาเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงเดือนตุลาคม 2550 จาก 4 จุดสํารวจ คือ บ้านบางนกวัก บ้าน
ป่าพรุเมย์ไฟ บ้านเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และบ้านหัวป่าเขียว จังหวัดพัทลุง เป็นตัวอย่างปลาท่ีชาวประมงจับได้ด้วย
เครื่องมือ ลอบ ไซ และข่าย และจากผู้รวบรวมในท้องถ่ิน เพื่อทราบความแตกต่างระหว่างเพศและอัตราส่วนเพศ ฤดูวางไข่ 
ขนาดแรกเริ่มเจริญพันธ์ุ ความดกไข่ ความสัมพันธ์ระหว่างความดกไข่ต่อน้ําหนักและความยาวตัวปลา และแหล่งเลี้ยงลูกปลา 
ผลการศึกษาพบว่า ปลาท่ีพบเป็นประจําในพรุควนเคร็งมีด้วยกัน 7 ชนิด คือ ปลาสลาด ปลาดุกอุย ปลาไหลนา ปลาหมอ
ช้างเหยียบ ปลาช่อน ปลากระสง และปลาหมอไทย มอัีตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียในรอบปีเฉลี่ย 1:0.88, 1:1.05, 1:3.16, 1:1.26, 
1:2.88, 1:1.48 และ 1:1.60 ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า อัตราส่วนเพศในรอบปีของปลาดังกล่าวมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ยกเว้นปลาสลาด สําหรับฤดูวางไข่ของปลาทั้ง 7 ชนิด พบว่าปลาสลาดมีฤดู
วางไข่ท่ีต่อเนื่องตลอดท้ังปี ยกเว้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน ปลาดุกอุยมีฤดูวางไข่ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงกันยายน  ปลา
ไหลนามีฤดูวางไข่ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงกรกฎาคม ปลาหมอช้างเหยียบมีฤดูวางไข่ท่ีต่อเนื่องตลอดท้ังปี ยกเว้นในช่วงเดือน
มกราคม ถึงมีนาคม ปลาช่อนมีฤดูวางไข่ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม และครั้งที่ 2 ตั้งแต่เดือน
กันยายน ถึงตุลาคม ปลากระสงมีฤดูวางไข่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม และปลาหมอไทยมีฤดูวางไข่ตั้งแต่เดือนเมษายน 
ถึงตุลาคม สําหรับขนาดแรกเริ่มเจริญพันธ์ุของปลาท้ัง 7 ชนิด เพศเมียมีค่าเท่ากับ 17.80, 15.04, 35.40, 8.00, 14.50, 20.40 
และ 10.30 เซนติเมตร ตามลําดับ เพศผู้มีค่าเท่ากับ 15.20, 14.50, 47.50, 6.00, 20.20, 20.10 และ 6.60 เซนติเมตร 
ตามลําดับ ความดกไข่เฉลี่ยของปลาท้ัง 7 ชนิด มีค่าเท่ากับ 577, 4,984, 502, 14,313, 4,791, 2,650 และ 12,553 ฟอง 
ตามลําดับ โดยความดกไข่ของปลาท้ัง 7 ชนิด มีความสัมพันธ์กับน้ําหนักและความยาวตัวปลาใกล้เคียงกัน สําหรับแหล่งเลี้ยง
ลูกปลาข้ึนอยู่กับชนิดปลา โดยลูกปลาสลาดและลูกปลาดุกอุยส่วนใหญ่มีแหล่งเลี้ยงลูกปลาบริเวณพรุควนเคร็งตอนกลาง และ
ตอนล่าง (บ้านป่าพรุเมย์ไฟ และบ้านเคร็ง) ลูกปลาไหลนาไม่พบการแพร่กระจายของลูกปลา ลูกปลาหมอช้างเหยียบมีแหล่ง
เลี้ยงลูกปลาบริเวณพรุควนเคร็งตอนกลาง และตอนล่าง (บ้านป่าพรุเมย์ไฟ และบ้านหัวป่าเขียว) ลูกปลาช่อน และปลากระสง 
มีแหล่งเลี้ยงลูกปลาบริเวณพรุควนเคร็งตอนบน และตอนล่าง (บ้านบางนกวัก และบ้านเคร็ง) และลูกปลาหมอไทยมีแหล่งเลี้ยง
ลูกปลาบริเวณพรุควนเคร็งตอนล่าง (บ้านเคร็ง และบ้านหัวป่าเขียว) 
 
คําสําคัญ : ฤดูวางไข่ แหล่งเลี้ยงลูกปลา พรุควนเคร็ง 
   
*เลขท่ี ๖ หมู่ ๔ ตําบลลําปํา อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐โทร o ๗๔๖o ๔๕๓๓ e-mail : keawritp@hotmail.com  
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Spawning Season and Fishes Larvae of Some Economic Freshwater Fishes  
in Kuan Kreng Peat Swamp 

 
Nicharin  Keawrit1*  Harit  Bintohim1  and Suparp  Soungkhapaitoon1 

1Phattalung Inland Fisheries Research and Development 
 

Abstract 
 
 Study on spawning season and fishes larvae of some economic freshwater fishes in the Kuan 
Kreng Peat Swamp, the samples were collected monthly, Since November 2006 arrive at October 2007 
from 4 station survey. Ban bang nokkvuc, Ban paprumayfire, Ban Kreng Nakhon Srithammarat Province and 
Ban haunpakhae, Phatthalung Province.of fish caught by fishermen too pots, trap and net tool and from 
person collect in the locality were studied on sex difference, sex ratio, spawning season, size at first 
maturity, fecundity to length and weigth and habitat fishes larvae. The result shownded fish can meet 
often in Kuan Kreng Peat Swamp have 7 species, Notopterus notpterus (Pallas, 1769) Clarias 
macrocepalus (Gunther, 1864)  Monopterus albus (Zuiew, 1973) Pristolesis fasciatus (Bleeker, 1851) 
Channa striatus (Bloch, 1797)  Channa lucius (Cuvier, 1831) and Anabus testudineus (Bloch, 1792). Average 
ratio of male per female in year 1:0.88, 1:1.05, 1:3.16, 1:1.26, 1:2.88, 1:1.48 and 1:1.60 respectively. 
Statistics analysis shown sex ratio in year of the fish has significantly (p < 0.05) except N. notpterus, 
Spawning season of 7 species found that N. notpterus to have the spawning season all year except 
February to April, C. macrocepalus has spawning season since April to September, M. albus  has spawning 
season since March to July, P. fasciatus  has spawning season all year except January to March, C. striatus 
has spawning season 2 time per year the first time since April to May and the second time since 
September to October, C. lucius has spawning season since May to October and A. testudineus has 
spawning season since April to October. The size of first maturity of 7 species female were 17.80, 15.04, 
35.40, 8.00, 14.50, 20.40 and 10.30 centimeter, respectively and male were 15.20, 14.50, 47.50, 6.00, 20.20, 
20.10 and 6.60 centimeter respectively. fecundity of the fish and 7 species average 577, 4,984, 502, 14,313, 
4,791, 2,650 and 12,553 respectively. fecundity of egg have relation between in the the weight and length 
fish are vicinity, Habitat fishes larvae depends on species, N. notpterus C. macrocepalus founded middle-
lower Kuan Kreng Peat Swamp (Ban paprumayfire and Ban Kreng), M. albus not found distribution fish 
larvae, P. fasciatus founded middle- lower Kuan Kreng Peat Swamp (Ban paprumayfire and Ban 
haunpakhae), C . striatus, C. lucius founded upper- middle Kuan Kreng Peat Swamp (Ban bang nokkvuc 
and Ban Kreng) and A. testudineus founded lower Kuan Kreng Peat Swamp (Ban Kreng and Ban 
haunpakhae) 
 
Key words : Spawning  season, fishes larvae, Kuan Kreng Peat Swamp 
   

*6 Moo 4, Tambon Lampam, Amphoe Mueang, Phatthalung 93000 Tel. 0 7460 4533  
e-mail : keawritp @ hotmail.com 
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ผลของสมุนไพรบางชนิดต่อกรีการีน เช้ือรา และแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio 
ในกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei Boone, 1931) 

 
ธิดาพร  ฉวีภักด์ิ๑  ชุติมา  ขมวิลยั๒  สุรชาต  ฉวีภักด์ิ๑  และ  บุญย่ี  หมื่นไธสง๑ 

๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่จันทบุร ี
๒สถาบันวิจัยการเพาะเลีย้งกุ้งทะเล 

 
บทคัดย่อ 

 
 ปรสิตกรีการีน เช้ือรา และแบคทีเรีย สามารถตรวจพบปริมาณมากผิดปกติในกุ้งขาวแวนนาไมท่ีมีอาการข้ีขาว เมื่อ
นํากุ้งข้ีขาวมาทดลองให้กินอาหารผสมสมุนไพร ได้แก่ สารสกัดเปลือกมังคุด และสารสกัดข่า ท่ีสกัดด้วย 100% เอธานอล ใน
ปริมาณ 13 และ 20 กรัม ตามลําดับ และกระเทียมสด 100 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (อาหารไม่
ผสมสารสมุนไพร) ให้กุ้งขาวแวนนาไมกินเป็นระยะเวลา 10 วัน พบว่ากุ้งขาวแวนนาไมกลุ่มทดลองท่ีกินสารสกัดเปลือกมังคุด 
สารสกัดข่า กระเทียมสด และกลุ่มควบคุมมีค่าความถ่ีการพบกรีการีนในตับและตับอ่อน 20, 0, 33 และ 80% (P<0.01) และ
ในลําไส้ 80, 60, 100 และ 100% (P<0.01) ตามลําดับ เช้ือราในตับและตับอ่อนมีค่าความถ่ีการพบ 16.67, 4.17, 5.56 และ 
42.86% (P<0.05) ในลําไส้ 83.33, 0.00, 38.89 และ 64.29% (P<0.01) ตามลําดับ ส่วนปริมาณแบคทีเรีย Vibrio รวมในตับ
และตับอ่อน ตรวจพบ 33.70, 16.33, 153.15 และ 63.56 (x103cfu/g) (P<0.01) และในลําไส้ 14.63, 18.25, 226.07 และ 
89.86 (x104cfu/g) (P<0.01) ตามลําดับ จากผลการศึกษาแสดงว่าสารสกัดข่าให้ผลดีในการรักษาซึ่งสามารถลดความถ่ีการพบ
กรีการีน เช้ือรา และปริมาณแบคทีเรีย Vibrio spp. ดังนั้นจึงอาจเป็นแนวทางนําไปใช้ในการรักษาอาการกุ้งข้ีขาวในการเลี้ยง
กุ้งทะเลต่อไป 
 
คําสําคัญ : สมุนไพร กรีการีน เช้ือรา วิบริโอ กุ้งขาวแวนนาไม Penaeus vannamei 
   
e-mail : td2513@hotmail.com 
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Effect of some Herbs against Gregarine, Fungi and Vibrio spp. 
in Pacific White Shrimp (Penaeus vannamei Boone, 1931) 

 
Tidaporn Chaweepack1 Chutima Khomvilai2 Surachart  Chaweepack1 

and Boonyee Muenthaisong1 
1Chanthaburi Coastal Fisheries Research and Development Center 

2Shrimp Culture Research Institute, Department of Fisheries 
 

Abstract 
 
 Gregarine parasite, fungi and bacteria have been mainly observed in white shrimp (Penaeus vannamei) 
with white stool syndrome. The effect of mangosteen pericarp, galangal extracted with 100% ethanol, fresh 
garlic and non herb (control) feeds on white stool syndrome shrimp were investigated. The concentrations of 
herb using in this research were 13, 20 and 100 g/ 1 kg of diet for mangosteen pericarp, galangal extract and 
fresh garlic, respectively. The naturally infested shrimp were fed for 10 days. At the end of feeding trial, the 
incidence of gregarines infestation in hepatopancreas were 20, 0, 33 and 80% (P<0.01), and 80, 60, 100 and 
100% (P<0.01) in intestine, respectively. And those for incidence of fungi infestation were 16.67, 4.17, 5.56 and 
42.86% (P<0.05) and 83.33, 0.00, 38.89 and 64.29% (P<0.01), respectively. The numbers of total Vibrio spp. in 
hepatopancreas were 33.70, 16.33, 153.15 and 63.56 (x103cfu/g) (P<0.01) and 14.63, 18.25, 226.07 and 89.86 
(x104cfu/g) (P<0.01) in intestine, respectively. The results revealed that galangal extract exhibited the potential 
of gregarines, fungi and Vibrio spp. reduction. The galangal extract has the anti-parasite and antimicrobial 
properties which are applicable as an agent used for white stool therapeutics in shrimp culture. 
 
Key words : Herbs, Gregarine, Fungi, Vibrio spp., Pacific White Shrimp, Penaeus vannamei  
   
e-mail : td2513@hotmail.com 
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คํานํา 
 
 กุ้งข้ีขาวเป็นอาการท่ีตรวจพบในกุ้งกุลาดํา รวมท้ังในกุ้งขาวแวนนาไมท่ีมีการระบาดมากในปี พ.ศ. 2552 - 2553 
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผลผลิตของกุ้งทะเลไทย โดยพบกุ้งท่ีเป็นข้ีขาวมีปริมาณปรสิตกรีการีน และแบคทีเรียมาก ทําให้กุ้งผอม
ไม่โต โดยกรีการีนมีการติดเช้ืออย่างแพร่หลายในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Clopton and Smith, 2002) และกรีการีน 
Nematopsis penaeus พบว่าเป็นสาเหตุในการทําลาย midgut mucosal epithelium และเป็นเช้ือฉวยโอกาสลําดับท่ี 2  
เมื่อเกิดโรคและทําให้เกิดการตายในกุ้ง Litopenaeus stylirostris (Fajer-Avila et al, 2005) และจากการศึกษาของจิรศักดิ์ 
(2553) ในกุ้งขาวแวนนาไมข้ีขาวตรวจพบ กรีการีน Paraophioidina spp. และในแม่กุ้งแชบ๊วยจากธรรมชาติในอ่าวไทย 
พบกรีการีน Nematopsis spp. (ธิดาพร และคณะ, 2550ก) การเกิดโรคระบาดในกุ้งทะเลมีรายงานว่ามีความเก่ียวข้องกับการเพ่ิม
ของปริมาณ Vibrios ในน้ําบ่อเลี้ยงกุ้ง (Sung et al., 2001)  เพราะแบคทีเรีย Vibrios บางชนิดเป็นเช้ือฉวยโอกาส เมื่อสัตว์น้ํา 
อยู่ในภาวะเครียดหรือมีภูมิคุ้มกันต่ําโดยเฉพาะเมื่อนํามาเลี้ยงอย่างหนาแน่นในบ่อหรือในท่ีกักขังจะกลายเป็นเช้ือก่อโรคทําให ้
สัตว์น้ําป่วยและตายได้โดยเฉพาะ Vibrios ท่ีอยู่ในกลุ่มโคโลนีสีเขียว ได้แก่ V. vulnificus, V. damsela, V. harveyi และ  
V. parahaemolyticus (ลิลา, 2540) และจากการศึกษาของชัยวุฒิ และคณะ (2550) ในกุ้งขาวแวนนาไมท่ีเลี้ยงใน  
ปีพ.ศ. 2546 - 2548 พบแบคทีเรียจากตับและตับอ่อน ลําไส้, เลือดของกุ้งขาวแวนนาไม ได้แก่ Vibrio alginolyticus,  
V. cholerae, V. parahaemolyticus,V. vulnificus, V. mimicus และ V. harveyi แต่ไม่พบปรสิตภายในตับและตับอ่อน  
และลําไส้ของกุ้ง ในปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเกิดการระบาดของโรคข้ีขาวอย่างมาก จึงได้มีการศึกษาวิธีการรักษาและ
ป้องกัน ซึ่งสมุนไพรไทยเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งท่ีมีความปลอดภัยจากสารตกค้าง และเป็นสารธรรมชาติท่ีมีความปลอดภัย 
ต่อผู้ใช้ และผู้บริโภค ในการศึกษาครั้งนี้ทดลองใช้สารสกัดสมุนไพร ได้แก่ สารสกัดเปลือกมังคุด สารสกัดข่า และกระเทียมสด  
เพ่ือลดปริมาณกรีการีน เช้ือรา และแบคทีเรีย Vibrio spp. ในกุ้งขาวแวนนาไมท่ีมีอาการข้ีขาว 
 

วิธดํีาเนินการ 
 
1. การเตรียมสารสกัดสมุนไพร 
 นําหัวหรือรากแก่ของข่า และเปลือกมังคุด นํามาล้างทําความสะอาดผึ่งลมในท่ีร่มให้แห้งและหั่นเป็นช้ินบางๆ และ
เข้าตู้อบลมร้อนท่ี 45 oC นาน 24 ช่ัวโมง นํามาปั่นด้วยเครื่องบดอาหารให้ละเอียดเป็นผงเก็บไว้ในตู้แช่แข็งท่ีอุณหภูมิ -20 oC 
วิธีการสกัดอ้างอิงตาม Oonmetta – aree et al. (2005) จนได้สารสกัดข่าในรูปของเหลวท่ีมีความเข้มข้น 0.4 กรัม/มล. และ
สารสกัดเปลือกมังคุดในรูปของเหลวท่ีมีความเข้มข้น 0.3 กรัม/มล. เตรียมไว้สําหรับผสมอาหารต่อไป ส่วนกระเทียมนํามาผสม
น้ําเล็กน้อยแล้วปั่นด้วยเครื่องบดอาหารใหล้ะเอียด แล้วนําไปผสมกับอาหารสําเร็จรูปทันที 

 
2. เตรียมอาหารสําหรับทดลอง 
 นําอาหารสําเร็จรูปมาคลุกผสมกับสารสกัดข่าหรือสารสกัดเปลือกมังคุดแล้วนําไปผึ่งลมเพ่ือให้สารสกัดซึมติดกับอาหาร
และแอลกอฮอล์ระเหยหมดประมาณ 30 นาที ส่วนกระเทียมสดเมื่อบดละเอียดนํามาคลุกผสมกับอาหารแล้วนําไปผึ่งลมเพ่ือให้
สารซึมติดกับอาหารประมาณ 30 นาที โดยอัตราการให้อาหาร 3 % ของน้ําหนักกุ้ง อาหารท่ีเลี้ยงเตรียมโดยใช้อาหารเม็ด
สําเร็จรูปผสมสมุนไพรดังนี ้

กลุ่มท่ี 1 อาหารผสมสารสกัดเปลือกมังคุดในรูปของเหลว 13 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (อ้างตามธิดาพร และคณะ, 
เขียนรายงาน 1) 

กลุ่มท่ี 2 อาหารผสมสารสกัดข่าในรูปของเหลว (20 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม, อ้างตามธิดาพร และคณะ, เขียน
รายงาน 2) 
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กลุ่มท่ี 3 อาหารผสมกระเทียมสดบดละเอียด 100 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (ดัดแปลงจาก สมพรและคณะ, 2551) 
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มควบคุมให้อาหารสําเร็จรูปอย่างเดียว 

 
3. การทดสอบสมุนไพรต่อเชื้อรา 
 3.1 การเตรียมเช้ือราเพ่ือใช้ในการทดสอบ 
 เก็บตัวอย่างกุ้งขาวแวนนาไมจากบ่อเลี้ยงท่ีมีกุ้งอาการข้ีขาว พร้อมท้ังอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้เลี้ยงในช่วงเดือน
กรกฎาคม–ตุลาคม 2553 โดยนําตับและตับอ่อน ลําไส้ ข้ีขาวของกุ้งขาวแวนนาไม และอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้เลี้ยงมาเพาะเช้ือรา
โดยใช้อาหาร Glucose–Yeast in seawater (GY) agar ดัดแปลงจาก Khomvilai (2006) บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง (25 – 27  ํC) 
และแยกเช้ือราแต่ละชนิดให้บริสุทธ์ิ  
 3.2 การแยกชนิดของเช้ือรา 
 แยกเช้ือราแต่ละชนิดให้บริสุทธ์ิแล้วส่งตรวจท่ีห้องปฏิบัติการ National Center for Genetic Engineering and 
Biotechnology โดยอ้างอิงวิธีการตรวจตามวิธีการของ Klich (2002), Raper and Fennell (1965) และ Samson et al, 
(1994 และ 1995) 
 3.3 การเตรียมสารสกัดเพ่ือใช้ทดสอบ 
 - นําผงสารสกัดเปลือกมังคุดละลายดว้ยน้ําทะเลท่ีฆ่าเช้ือ ให้ได้ความเข้มข้น 10, 20, 40, 80 และ 160 กรัม/ลิตร  
 - นําสารสกัดข่าท่ีระเหยแห้งละลายดว้ยน้ําทะเลท่ีฆ่าเช้ือ ให้ไดค้วามเข้มข้น 0.001, 0.01, 0.1, 1, 2, 4, 8 และ 16 กรัม/ลิตร 
 - นํากระเทียมสดกลีบเล็กบดละเอียดละลายดว้ยน้ําทะเลท่ีฆ่าเช้ือ ให้ได้ความเข้มข้น 0.01, 0.1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 
64 และ 100 กรัม/ลิตร 
 3.4 การทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา (Mycelial growth inhibitory test) 
 นํา Agar เช้ือราท่ีขยายเตรียมสําหรับการทดสอบมาตัดด้วย cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร  
ตัดบริเวณ Colony ท่ีมีการเจริญเติบโตปกติ และนํามาแช่ในเพลทของสารสกัดท่ีเตรียมไว้ความเข้มข้นละ 3 ซ้ํา ระยะเวลาการแช่ 
60 นาที ท่ีอุณหภูมิ 25  ํC ส่วนกลุ่มควบคุมแช่เช้ือราในน้ําทะเลท่ีฆ่าเช้ือแล้ว หลังจากแช่ครบกําหนดเวลา นํา plug เช้ือรามาล้าง
ด้วยน้ําทะเลท่ีฆ่าเช้ือ 2 ครั้ง และนํามาวางบน GYS agar และนําไปบ่มท่ีอุณหภูมิห้อง 25-27  ํC เป็นเวลา 2 วัน เมื่อครบกําหนด
วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเช้ือราแต่ละเพลท ประสิทธิภาพการยับยั้งเช้ือราของสารสกัดสมุนไพร สามารถคํานวณโดยการ
เปรียบเทียบเส้นผ่านศูนย์กลางของ Colony เช้ือราระหว่างท่ีแช่ในสารสกัดสมุนไพรและท่ีแช่ในน้ําทะเลท่ีฆ่าเช้ือแล้ว (กลุ่มควบคุม) 
 

 The colony radius growth rate (%) = (colony radius of the treated fungus) 
 (colony radius of the control) 
 

 อัตราการยับยั้งการเจริญเติบโตของโคโลนีเช้ือรา (%)  = 100 – อัตราการเจริญเติบโตของโคโลนีเช้ือรา (%) 
 

4. การทดสอบผลของสมุนไพรต่อกรีการีน เชื้อรา และแบคทีเรีย Vibrio spp. 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Random Design, CRD) มีท้ังหมด 4 กลุ่ม (ข้อ 2) ทําการทดลอง
กลุ่มละ 3 ซ้ํา (ตู้) โดยนํากุ้งขาวแวนนาไม (P. vannamei) จากบ่อเลี้ยงของเกษตรกรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ท่ีมี
อาการข้ีขาว ซึ่งยังพบข้ีขาวลอยในน้ํา จํานวน 2 บ่อ น้ําหนักเฉลี่ย 8.76±2.56 (5.62–14.81) กรัม มาพักในตู้กระจก 2 วัน 
เพ่ือให้กุ้งปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม นํากุ้งมาตรวจกรีการีน เช้ือรา และ Vibrio spp. แล้วสุ่มกุ้งเลี้ยงในตูก้ระจกขนาด 90 ลิตร 
ใส่น้ําทะเลความเค็ม29 ppt 70 ลิตร แต่ละกลุ่มการทดลองมีกุ้ง 3 ตู้ ๆ ละ 20 ตัว ให้อากาศตลอด พร้อมอาหารวันละ 3 มื้อ  
ดูดตะกอนและถ่ายน้ํา 50% ช่วงบ่ายทุกวันตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 10 วัน ในแต่ละวันบันทึกการกินอาหาร ลักษณะข้ีกุ้ง 
อาหารท่ีเหลือ จํานวนกุ้งมีชีวิต กุ้งตาย และเก็บน้ําเพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา หลังจากให้กุ้งกินอาหารผสมสมุนไพรครบ  
10 วัน สุ่มเก็บกุ้งกลุ่มละ 20 ตัว (สุ่มกุ้งจาก 3 ตู)้ นํามาตรวจกรีการีนโดยการเตรียมสไลด์สดส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ตามวิธีของ 

x 100 
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Ruangpan (1992) ส่วนเช้ือรา นําสารละลายตับและตับอ่อน และลําไส้มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร GY และปริมาณแบคทีเรีย 
Vibrio spp. ในตับและตับอ่อน และลําไส้ ตรวจด้วยวิธี Spread plate method ตามวิธีการของกิจการ และคณะ (2546)  
นําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป 

 

 ความถ่ีของการพบปรสิต หรือเช้ือรา (incidence of infestation) คือ ร้อยละของตัวอย่างกุ้งท่ีพบปรสิต หรือเช้ือรา  
ตามสูตร 
 ความถ่ีในการพบปรสิต หรือรา (%) = จํานวนกุ้งท่ีพบปรสิต หรือรา x 100 
 จํานวนกุ้งท่ีตรวจท้ังหมด 

 

5. การวิเคราะห์ผลการทดลอง 
 นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย (Pair wise Comparison Test: Fisher’s LSD) แต่ละกลุ่มท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT 
VERSION 5.0 

 
ผลการศึกษา 

 
1. ชนิดของเชื้อราท่ีแยกได้จากกุ้งขาวแวนนาไม 
 เช้ือราท่ีแยกได้จากตับ/ตับอ่อน และลําไส้ ของกุ้งขาวแวนนาไมท่ีมีอาการข้ีขาว และอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้เลี้ยงกุ้ง โดย
มีรายละเอียดตามตารางท่ี 1 ดังนี ้
 
ตารางท่ี 1 ชนิดของเช้ือราท่ีแยกได้จากตับ/ตับอ่อน และลําไส้ ของกุ้งขาวแวนนาไมท่ีมีอาการข้ีขาว และอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้เลี้ยงกุ้ง 
Table 1 Species of fungi were isolated from hepatopancreas and intestine in white shrimp (P. vannamei) with 

white stool syndrome and commercial pellet feed. 
รหัสตัวอย่าง จําแนกชนิด แหล่งท่ีมาของเช้ือรา 
   GH Cladosporium cladosporioides ลําไส้กุ้งขาวแวนนาไม 
   SY1 Aspergillus flavus ตับ/ตับอ่อน ลําไสกุ้้งขาวแวนนาไม และอาหารเม็ดสําเร็จรูป 
   YL Aspergillus ochraceus ตับ/ตับอ่อน และ อาหารเม็ดสําเร็จรูป  
   SB Aspergillus japonicus จากข้ีขาวของกุ้งขาวแวนนาไมและอาหารเม็ดสําเร็จรูป 
   G Penicillium sp. ตับ/ตับอ่อน ลําไสกุ้้งขาวแวนนาไม 
   W1 Fusarium sp. ตับ/ตับอ่อน ลําไส้กุ้งขาวแวนนาไม และอาหารเม็ดสําเร็จรูป 
 

2. ผลของสมุนไพรต่อเชื้อราท่ีแยกได้จากกุ้งขาวแวนนาไม 
 อัตราการยับยั้งของสารสกัดเปลือกมังคุด สารสกัดข่า และกระเทียมสด ต่อการเจริญเติบโตของเช้ือราท่ีแยกได้จาก 
กุ้งขาวแวนนาไมท่ีมีอาการข้ีขาว และอาหารเม็ดสําเร็จรูป พบว่า สารสกัดข่าและกระเทียมสด มีอัตราการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเช้ือราท้ัง 6 ชนิด สูงกว่าสารสกัดเปลือกมังคุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยรายละเอียดผลการ
ทดสอบแสดงตามตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  ผลของสารสกัดเปลือกมังคุด สารสกัดข่า และกระเทียม ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือราท่ีแยกได้จาก 
กุ้งขาวแวนนาไมท่ีมีอาการข้ีขาว และอาหารเม็ดสําเร็จรูป 

Table 2 Efficacy of mangosteen pericarp, galangal extract and fresh garlic on the inhibition growth rate of 
fungi were isolated from white shrimp (P. vannamei) with white stool syndrome and commercial 
pellet feed. 

อัตราการยบัยั้งการเจริญเติบโตของโคโลนีเชื้อรา (%) ความเข้มข้น 
สารสกัดเปลือกมังคุด 

(กรัม/ลิตร) A. flavus A. ochraceus A. japonicus Penicillium sp. Fusarium sp. C. cladosporioides 

10 0 0 0 7.89 3.64 0 
20 0 0 0 10.53 7.14 6.25 
40 0 0 0 23.68 19.64 6.25 
80 0 0 0 25.79 33.93 6.25 
160 2.86 3.13 18.18 36.84 100 9.38 
 

อัตราการยบัยั้งการเจริญเติบโตของโคโลนีเชื้อรา (%) ความเข้มข้น 
สารสกัดข่า 
(กรัม/ลิตร) 

A. flavus A. ochraceus A. japonicus Penicillium sp. Fusarium sp. C. cladosporioides 

0.001 6.12 0 0 0 0 6.67 
0.01 16.33 6.82 18.64 0 4.23 10.59 
0.1 48.98 18.18 15.25 16.67 27.95 40.00 
1 56.73 100 25.42 56.23 42.35 51.11 
2 88.78 100 37.29 100 100 100 
4 88.78 100 57.63 100 100 100 
8 82.66 100 55.93 100 100 100 
16 100 100 100 100 100 100 
 

อัตราการยบัยั้งการเจริญเติบโตของโคโลนีเชื้อรา (%) ความเข้มข้น
กระเทียม 
(กรัม/ลิตร) 

A. flavus A. ochraceus A. japonicus Penicillium sp. Fusarium sp. C. cladosporioides 

0.01 0 0 0 0 0 0 
0.1 0 0 0 0 0 0 
1 5.26 9.37 0 2.63 0 3.13 
2 10.00 9.38 27.27 28.95 1.82 12.50 
4 18.42 15.23 26.89 26.32 3.56 28.13 
8 18.42 17.21 28.54 44.74 5.45 21.88 
16 15.79 18.75 25.00 39.47 10.71 33.00 
32 19.35 58.62 41.07 54.24 81.97 52.94 
64 26.45 100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 100 100 
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3. ผลสุขภาพกุ้งขาวแวนนาไมจากบ่อเลี้ยง 
 กุ้งขาวแวนนาไมจากบ่อท่ีมีกุ้งอาการข้ีขาว ตรวจพบ ลําตัวคดงอ มีกรีการีนในตับ และลําไส้ โดยมีค่าความถ่ีของการพบ 
65.00±49.47 และ 80.00±39.96% ตามลําดับ เช้ือราในตับ พบรา Penicillium sp., A. japonicus และ Fusarium sp.  
มีค่าความถ่ีของการพบรา 55.00±52.17% ส่วนแบคทีเรีย Vibrio spp. แบ่งเป็น โคโลนีสีเหลือง, สีเขียว และปริมาณรวม พบในตับ 
2.30±3.39, 3.77±3.11 และ 6.07±3.73 (x103cfu/g) ตามลําดับ และในลําไส้ 2.15±3.54, 15.40±28.44 และ 17.55±29.76  
(x104cfu/g) ตามลําดับ ส่วนในข้ีขาว พบ gymnospore และช่องว่าง (coelom) ของกรีการีน พบรา Penicillium sp. และ  
A. japonicus และพบแบคทีเรีย Vibrio spp. โคโลนีสีเขียวในปริมาณมาก นอกจากนี้ในอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้เลี้ยงกุ้งยังพบรา 
Penicillium sp. และ A. japonicus เช่นเดียวกัน 
 
4. ผลของสมุนไพรต่อกรีการีน 
 เมื่อให้กุ้งกินสมุนไพรครบ 10 วัน พบว่ากุ้งท่ีกินสารสกัดข่าตรวจไม่พบกรีการีนในตับและตับอ่อน ส่วนสารสกัด
เปลือกมังคุดและกระเทียมสดยังตรวจพบกรีการีน แตม่คีวามถ่ีการตรวจพบกรีการีนน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) ส่วนในลําไส้กุ้งท่ีกินสมุนไพรยังตรวจพบกรีการีน โดยกุ้งท่ีกินสารสกัดเปลือกมังคุด และสารสกัดข่า พบมี
ลักษณะเหมือนฟองอากาศหรือช่องว่าง (coelom) ในตัวกรีการีนมากกว่าการพบตัวเต็มวัย (trophozoite) แต่ในกลุ่มกุ้ง 
ท่ีกินกระเทียมสดและกลุ่มควบคุมยังพบกรีการีนระยะตัวเต็มวัยมากกว่าพบช่องว่าง (coelom) กุ้งท่ีกินสารสกัดข่ามีความถ่ี
ของการพบกรีการีนในลําไสล้ดลงน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ (P<0.05) (ภาพท่ี 1) 
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ภาพท่ี 1 ความถ่ีของการพบปรสิตกรีการีน (%) ในตับ/ตับอ่อน และลําไส้ของกุ้งขาวแวนนาไมท่ีมีอาการข้ีขาวท่ีเลี้ยงด้วย

อาหารสําเร็จรูปผสมสารสกัดเปลือกมังคุด สารสกัดข่า และกระเทียมสด เป็นระยะเวลา 10 วัน 
Figure 1 Incidence of gregarine infestation (%) in hepatopancreas and intestine of P. vannamei fed diet 

with mangosteen pericarp, galangal extract and fresh garlic for 10 days 
 
5. ผลของสมุนไพรต่อเชื้อรา 
 กุ้งท่ีกินสารสกัดข่า พบมีค่าความถ่ีของการพบเช้ือราในตับและตับอ่อนต่ํากว่าสมุนไพรชนิดอ่ืน และกลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และกุ้งท่ีกินสารสกัดข่าตรวจไม่พบราในลําไส้ (ภาพท่ี 2) 
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ภาพท่ี 2 ความถ่ีของการพบเช้ือรา (%) ในตับ/ตับอ่อน และลําไส้ของกุ้งขาวแวนนาไมท่ีมีอาการข้ีขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหาร

สําเร็จรูปผสมสารสกัดเปลือกมังคุด สารสกัดข่า และกระเทียมสด เป็นระยะเวลา 10 วัน 
Figure 2  Incidence of fungi infestation (%) in hepatopancreas and intestine of P. vannamei fed diet with 

mangosteen pericarp, galangal extract and fresh garlic for 10 days 
 

6. ผลของสมุนไพรต่อแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio spp. 
 กุ้งท่ีกินสารสกัดเปลือกมังคุดและข่าพบมีปริมาณ Vibrio spp. ในตับและตับอ่อน และลําไส้ น้อยกว่ากลุ่มควบคุม 
แต่กุ้งท่ีกินกระเทียมสดกลับพบมีปริมาณ Vibrio spp. มากท่ีสุด ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
(ภาพท่ี 3) 

0

50

100

150

200

250

300

Control Mangosteen Galangal Garlic
Groups

T
he

 n
um

be
rs
 o
f 
V
ib
ri
o
 s
pp

. 
(X
10

3 
cf
u/
g) Yellow Vibrio Colony

Green Vibrio Colony

Total Vibrio

a

a

a

a

b

b

b
b

b b

b

c

0

100

200

300

400

500

600

Control Mangosteen Galangal Garlic
Groups

T
he
 n
um

be
rs
 o
f 
V
ib
ri
o
 s
pp

. 
( 
X
10

4 
cf
u/
g) Yellow Vibrio Colony

Green Vibrio Colony

Total Vibrio
a

a

bb ab b

a

a

a

ab

bb

 
 (A) hepatopancreas  (B) intestine 

 
ภาพท่ี 3 ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอในตับ/ตับอ่อน และลําไส้ของกุ้งขาวแวนนาไมท่ีมีอาการข้ีขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหาร

สําเร็จรูปผสมสารสกัดเปลือกมังคุด สารสกัดข่า และกระเทียมสด เป็นระยะเวลา 10 วัน 
Figure 3 The numbers of Vibrio spp. in (A) hepatopancreas and (B) intestine of P. vannamei fed diet with 

 mangosteen pericarp, galangal extract and fresh garlic for 10 days 
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วิจารณ์ผล 
 
 การจําแนกชนิดเช้ือราท่ีแยกได้จากจากตับ/ตับอ่อน และลําไส้ ของกุ้งขาวแวนนาไมท่ีมีอาการข้ีขาว และอาหาร
สําเร็จรูป พบ 4 Genus ซึ่ง Genus ท่ีพบจํานวนชนิดมากท่ีสุด คือ Aspergillus sp. ได้แก่ Aspergillus flavus, Aspergillus 
ochraceus และ Aspergillus japonicus ชนิดอ่ืนๆท่ีพบคือ Fusarium sp., Cladosporium cladosporioides และ 
Penicillium sp. โดย Fusarium sp. เป็นชนิดท่ีมีความถ่ีการตรวจพบสูงกว่าเช้ือรากลุ่มอ่ืนๆ การปนเปื้อนของเช้ือราในวัสดุ
อาหารสัตว์น้ํา ได้แก่ Fusarium moniliforme, Aspergillus flavus (Li et al., (1994); Lighter (1993) ซึ่งเช้ือราเหล่านี้มี
การสร้างสารพิษหลายชนิดเช่น fumonisin B1, aflatoxin B1, ochratoxin A (Wu,1999) ในการศึกษาของมะลิ และคณะ 
(2543) พบว่า เมื่อกุ้งกุลาดําได้รับอาหารปนเปื้อนอะฟลาทอกซินบีท่ีระดับความเข้มข้น 74 – 220 ส่วนในพันล้านส่วน เป็น
เวลา 8 สัปดาห์ พบท่อตับลีบเล็ก มีการตายของเซลล์บุผิวท่อตับบางส่วน นอกจากนี้ยังพบความผิดปกติในต่อมน้ําเหลืองและ
อวัยวะสร้างเม็ดเลือด (Lighter, 1993) 
 ผลการศึกษาการยับยั้งเช้ือราท่ีแยกได้จากกุ้งข้ีขาวของสารสกัดเปลือกมังคุด สารสกัดข่า และกระเทียมสด ใน
ห้องปฏิบัติการ พบว่าให้ผลในทิศทางเดียวกันกับการตรวจพบเช้ือราในกุ้งท่ีให้กินสารสกัดสมุนไพร โดยกุ้งท่ีกินสารสกัดข่าและ
กระเทียมตรวจพบเช้ือราน้อยกว่ากุ้งท่ีกินสารสกัดเปลือกมังคุด แต่สารสกัดเปลือกมังคุดสามารถลดปริมาณกรีการีน และ 
Vibrio spp. ได้ดี ท้ังนี้เนื่องจากเปลือกมังคุดประกอบด้วยสารท่ีมีฤทธ์ิรักษาอาการท้องเสีย โรคบิด รักษาแผลพุพอง แผลเปื่อย 
(สํานักข้อมูลสมุนไพร, 2000) และในเปลือกมังคุด พบ Mangostin เป็นสารจําพวก xanthones มีคุณสมบัติในการยับยั้ง 
เช้ือแบคทีเรีย และเช้ือรา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2549) นอกจากนี้พบว่าสารสกัดน้ําต้มจากเปลือกผลมังคุดความเข้มข้น 
62.5–500 มก./มล. มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรีย V. cholerae และ V. parahaemolyticus (จริยา และสมเกียรติ, 2532) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ท่ีพบปริมาณ Vibrio spp. ลดลงในกุ้งท่ีกินสารสกัดเปลือกมังคุด 
 ส่วนสารสกัดข่าสามารถลดการพบกรีการีน เช้ือรา และ Vibrio spp. ได้ดีกว่าสมุนไพรชนิดอ่ืนท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ท่ีพบว่าสารสกัดข่ามีฤทธ์ิยับยั้งแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอท่ีแยกได้จากกุ้งทะเล และ Vibrio spp. มี
ความไวต่อสารสกัดข่า (ธิดาพร และคณะ, 2550ข) โดยสารสกัดข่าด้วยแอลกอฮอล์ ช่วยลดการอักเสบ และฆ่าเช้ือแบคทีเรีย 
Escherichia coli และฆ่าเช้ือราท่ีเป็นสาเหตุของโรคกลากเกลื้อนได้ (สํานักข้อมูลสมุนไพร, 2000) และผลการทดสอบการยับยั้ง
เช้ือราท่ีแยกได้จากกุ้งขาวแวนนาไมโดยสารสกัดข่าและกระเทียมสดมอัีตราการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือราสูงถึง 100 % 
 ในการใช้กระเทียมสดมีผลลดการพบเช้ือราได้ดี ส่วนกรีการีนในตับมีความถ่ีของการพบลดลงแต่ในลําไส้พบความถ่ี
เท่ากับกลุ่มควบคุม และไม่สามารถลดปริมาณแบคทีเรีย Vibrio spp. ได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมพรและคณะ 
(2551) พบว่าการใช้กระเทียมสด 10 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ในระยะเวลา 5 สัปดาห์ ไม่มีผลในการเพ่ิมความต้านทานต่อ
เช้ือแบคทีเรียเรืองแสงในกุ้งกุลาดํา ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีการเพ่ิมปริมาณกระเทียมสดมากข้ึนอาจทําให้มีผลต่อการกินอาหาร
ของกุ้งลดลงทําให้ได้รับสารจากกระเทียมลดลง โดยปกตกิระเทียมมีสรรพคุณ ฆ่าเช้ือรา ฆ่าเช้ือยีสตบ์างชนิด ขับพยาธิต่างๆ ได้
หลายชนิด รายงานทดสอบจากอินเดียว่า กระเทียมมีสารไดอัลลิลไดซัลไฟด์ มีฤทธ์ิใช้ฆ่าพยาธิไส้เดือนได้ดี (สํานักข้อมูล
สมุนไพร, 2000) และมีฤทธ์ิในการยับยั้งแบคทีเรีย Vibrio spp. ไดห้ลายชนิด (มณฑิรา และคณะ, 2550) 
 สารสกัดสมุนไพรท้ัง 3 ชนิดมีความสามารถในการลดปริมาณกรีการีนในลําไส้ได้แตกต่างกัน และไม่สามารถกําจัดให้
หมดไป ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากมีปริมาณกรีการีนในลําไส้มาก และระยะเวลาในการให้กินสมุนไพรอาจสั้นไป รวมท้ังลักษณะการ
อาศัยอยู่ในเซลล์เจ้าบ้านของกรีการีน ทําให้ยากในการรักษาให้ได้ผล 100% จากการศึกษาของธิดาพร และคณะ (2550ก) 
พบว่า ในแม่กุ้งแชบ๊วยจากอ่าวไทยมีความถ่ีการพบกรีการีน 95-100% และ ในกุ้งตระกูล Penaeid 4 ชนิด บริเวณ 
อ่าวเม็กซิโกมีความถ่ีการพบ 3–56% ซึ่งกุ้งไม่แสดงอาการของโรคข้ีขาวแต่อย่างใด (Chavez-Sanchez et al, 2002) โดย
การศึกษาครั้งนี ้กรีการีนท่ีพบในกุ้งขาวแวนาไมเป็นชนิดท่ีแตกต่างจากท่ีพบในแม่กุ้งแชบ๊วยจากอ่าวไทย  
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 การทดสอบสมุนไพรต่อแบคทีเรีย Vibrio spp. ในห้องปฏิบัติการของสมุนไพรท้ัง 3 ชนิด พบว่ามีฤทธ์ิในการยับยั้ง
แบคทีเรีย Vibrio spp. ได้ดี แต่เมื่อนําไปผสมกับอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีใช้เลี้ยงกุ้ง พบว่ากระเทียมสดมีฤทธ์ิลดลงอาจ
เนื่องมาจากสารต่างๆ ในอาหารลดฤทธ์ิของสารท่ีสามารถกําจัดแบคทีเรียในกระเทียมลง หรือการสกัดด้วยน้ําทําให้การยึดติด
กับอาหารไม่ดีเท่ากับสารสกัดท่ีเป็นน้ํามันเช่นสารสกัดข่า หรือสารสกัดเปลือกมังคุดท่ีมีลักษณะท่ีเหนียวเป็นยาง ตลอดการ
รักษา 10 วัน ในกุ้งกลุ่มควบคุมยังพบข้ีขาวเล็กน้อย แต่ในกลุ่มท่ีกินสมุนไพรไม่พบข้ีขาว ข้ีกุ้งมีสีดําแต่มีช่องว่างในข้ีกุ้งเป็น
ระยะๆ พบในปริมาณเล็กน้อย ส่วนใหญ่ข้ีมีสีน้ําตาลดําปกติแต่ยังคงตรวจพบช่องว่าง (coelom) ของกรีการีนแทรกอยู่กับ
อาหารท่ีกุ้งกินเข้าไปในข้ีกุ้งตลอดการศึกษา 
 

สรุป 
 
 การรกัษาหรือป้องกันอาการข้ีขาวในกุ้งขาวแวนนาไมพบว่าสารสกัดข่ามีฤทธ์ิยับยั้งท้ังกรีการีน, เช้ือรา และแบคทีเรีย 
Vibrio spp. ได้ผลดี สารสกัดเปลือกมังคุดสามารถยับยั้งแบคทีเรีย Vibrio spp. ได้ผลดี และลดกรีการีนได้ปานกลาง แต่ยับยั้ง
เช้ือราได้เล็กน้อย ส่วนกระเทียมสดเหมาะสมในการใช้ยับยั้งเช้ือราเพราะได้ผลดีกว่าใช้ลดกรีการีนและแบคทีเรีย Vibrio spp. 
ดังนั้นการใช้สารสมุนไพรในการยั้บยั้งปริมาณเช้ือต่างๆ ท่ีพบในกุ้งข้ีขาวอาจเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีช่วยในการลดปัญหาผลกระทบ
ต่อสารตกค้างในผลผลิตกุ้ง และในสิ่งแวดล้อม 
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ประสิทธิภาพของผงขม้ินชันต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและความต้านทานเช้ือแบคทีเรียในกุ้งกุลาดํา 
 

จําเริญศรี  ถาวรสุวรรณ๑*  สรรเสริญ  ช่อเจี้ยง๒  พิเชต  พลายเพชร๓  และ ประดิษฐ์  ชนชื่นชอบ๓ 
๑สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์นํ้าชายฝัง่  

๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่นครศรีธรรมราช  
๓สถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง  

 
บทคัดย่อ 

 
 ศึกษาประสิทธิภาพของผงขมิ้นชันในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและเพ่ิมความต้านทานเช้ือแบคทีเรีย Vibrio harveyi  
ในกุ้งกุลาดํา โดยเลี้ยงกุ้งกุลาดําขนาด 13.71±0.02 กรัม ด้วยอาหารทดลอง 4 ชุด ท่ีมีระดับของผงขมิ้นชันแตกต่างกัน  
4 ระดับ ได้แก่ 0, 0.5, 1.0 และ 2.0% หลังจากเลี้ยงกุ้งด้วยอาหารทดลองเป็นเวลา 28 วัน เก็บตัวอย่างกุ้งเพ่ือตรวจวัดการ
ตอบสนองของภูมิคุ้มกันได้แก่ ปริมาณเม็ดเลือดรวม เม็ดเลือดแยกตามชนิด ซุปเปอร์ออกไซด์แอนไอออน และการทํางานของ
เอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส  ผลการศึกษาพบว่ากุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารผสมผงขมิ้นชันท่ีระดับ 0.5 และ 1.0 % มีค่าปริมาณเม็ด
เลือดรวมสูงกว่ากุ้งชุดควบคุมท่ีเลี้ยงด้วยอาหารไม่ผสมผงขมิ้นชันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ค่าการทํางานของ
เอนไซมฟี์นอลออกซิเดสในกุ้งชุดท่ีเลี้ยงด้วยอาหารผสมผงขมิ้นชัน 0.5% สูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
ความสามารถในการต้านเช้ือแบคทีเรีย V. harveyi สูงสุดในกุ้งชุดท่ีเลี้ยงด้วยอาหารผสมผงขมิ้นชัน 0.5% การทดลองครั้งนี้
สรุปได้ว่าการผสมผงขมิ้นชันในอาหารสําหรับเลี้ยงกุ้งกุลาดําท่ีระดับ 0.5% ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของภูมิคุ้มกันและ
ความสามารถในการต้านเช้ือแบคทีเรีย V. harveyi ของกุ้งเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีการใช้ผงขมิ้นชันในระดับท่ีสูงถึง 2.0% ทําให้การ
ตอบสนองภูมิคุ้มกันของกุ้งกุลาดําลดลง 
 
คําสําคัญ : ขมิ้นชัน กุ้งกุลาดํา ภมูิคุ้มกัน แบคทีเรยี  
  
*๑๓๐/๒ หมู่ ๘ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๐๐ โทร. ๐ ๗๔๓๓ ๔๕๑๖-๘ e-mail : pjumroensri@yahoo.co.uk 
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Efficiency of Turmeric (Curcuma longa Linn.) Powder on Immune Responses and 
Bacterial Resistance in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798) 

 
Jumroensri  Thawonsuwan1*  Sansern Chorjiang2  Pichet  Playpeth3  and Pradit  Chonchenchop3 

1Coastal Aquatic Animal Health Research Institute  
2Nakhon Si Thammarat Coastal Fisheries Research and Development Center 

3Coastal Aquatic Animal Feed Development Research Institute  
 

Abstract 
 

 The efficiency of turmeric powder on immune responses and Vibrio harveyi resistance were 
studied by feeding triplicate groups of the Penaeus monodon initial mean weight of 13.71±0.02 g with 
different experimental diets containing four grade levels of turmeric powder at 0, 0.5, 1.0 and 2.0% 
respectively. At 28 days post feeding, shrimp in each group were sampled to examine for their immune 
responses; total haemocyte count (THC), differential haemocyte count (DHC), superoxide anion 
production, prophenoloxidase activity and determine the resistance against V. harveyi. The THC and DHC 
of shrimp fed on diets containing 0.5 and 1.0 % turmeric powder were significantly higher than control 
group (P<0.05). The highest phenoloxidase activity was shown in shrimp fed on diet containing 0.5% 
turmeric powder and significantly higher than control group. In addition, the highest resistance to  
V. harveyi was observed in shrimp fed on diet containing 0.5% turmeric powder. It may concluded that 
the addition of turmeric powder in shrimp feed at 0.5% could stimulate the immune responses and 
increase the resistant to V. harveyi in P. monodon while the excessive level of turmeric powder at 2.0% 
may suppress the immune responses of shrimp. 
 
Key words : turmeric (Curcuma longa), black tiger shrimp (Penaeus monodon), immunity, bacteria 
  
*130/2 Mu 8, Pawong Sub-District, Muang District, Songkhla Province 90100 โทร. 0 7433 4516-8 
e-mail : pjumroensri@yahoo.co.uk 
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การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบผลผลิต WSSV LAMP ร่วมกับการใช้สี (WSSV LAMP COLOR) 
 

นริศรา  สุขนิตย์*  เบญจา  สุทธาโร และ ศิรินทิพย์  แดงต๊ิบ 
หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (SBBU) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
 

 เทคนิค Loop Mediated DNA isothermal amplification (LAMP) เป็นเทคนิคท่ีสามารถเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ 
โดยอาศัยการทํางานของเอ็นไซม์ท่ีอุณหภูมิเดียว และใช้ระยะเวลาสั้นในการทําปฏิกิริยา ทางผู้วิจัยได้ต่อยอดงานวิจัยจาก
เทคนิค WSSV LAMP LFD ด้วยการพัฒนาเทคนิคการอ่านผล WSSV LAMP ร่วมกับการใช้สี Hydroxy Naphthol Blue 
(HNB) พบว่าสภาวะท่ีเหมาะสมในการตรวจผลผลิต WSSV LAMP คือ ภายหลังการบ่ม ๖๓oC เป็นเวลา ๓๕ นาที แล้วนํา
ผลผลิต LAMP ท่ีได้นํามาเติม ๒๐ mM HNB จํานวน 1 µl ถ้าผลท่ีได้เป็นสีฟ้าแสดงว่าพบการติดเช้ือ WSSV แต่ถ้าผลท่ีได้เป็น
สีม่วงแสดงว่าไม่พบการติดเช้ือ WSSV หรือมีเช้ือน้อยกว่าความไวของเทคนิค โดยชุดตรวจ WSSV LAMP Color มีความไวเป็น 
๒ copies/reaction และมีความไวเทียบเท่าเทคนิค nested PCR และสามารถประยุกต์การตรวจสอบผลผลิต WSSV LAMP 
ใน Microplates โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น ๖๕๐ nM ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการตรวจเช้ือ WSSV 
เป็นจํานวนมากได ้
 
คําสําคัญ : ไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) Loop Mediated DNA amplification (LAMP)  Hydroxy Naphthol Blue (HNB) กุ้ง  
   
*๑๑๗ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๖๕๓๑ 
e-mail : Naritsara.pul@biotec.or.th 
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The development of WSSV LAMP Color diagnostic  
 

Naritsara  Sooknit*  Benja  Suttaro  and Sirintip  Dangtip 
Shrimp Biotechnology Business Unit (SBBU), National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, 

National Science and Technology Development Agency 
 

 A WSSV loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay developed from WSSV LAMP LFD, 
which is a novel nucleic acid amplification method due to its prominent points are the isothermal 
condition, and a short reaction time. This research was performed to develop the colorimetric WSSV LAMP 
diagnostic technique by using Hydroxy Naphthol Blue (HNB) as an indicator, and called it “LAMP Color”. 
The optimized condition of LAMP Color technique for commercial test kit was achieved when the LAMP 
reactions were performed in a heating block at 63oC for 35 minutes, then added with 1 µL 20mM of HNB. 
The positive result (WSSV infected) showed in Blue Color, while the negative result showed in Purple 
Color, and its sensitivity was equal to the nested PCR technique (2 copies/reaction). This LAMP Color 
measured at 650 nm with a microplate reader, would be helpful for high-throughput DNA detection which 
is suitable not only for laboratory but also for clinical diseases diagnosis. 
 
Key words : White spot syndrome virus (WSSV), Loop Mediated DNA amplification (LAMP),  
                  Hydroxy Naphthol Blue (HNB), Shrimp 
   
*117 Thailand Science Park, Phahonyothin Road , Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 THAILAND  
Tel. 0 2564 6531 e-mail : Naritsara.pul@biotec.or.th 
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การเลี้ยงปลาเลียหินด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนาในสัดส่วนท่ีต่างกัน 
 

สุจนีย์  พรโสภิณ*  ประสาน  พรโสภิณ  และ สมพร  กันธิยะวงค์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม ่
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาผลของการเลี้ยงปลาเลียหินจนเป็นพ่อแม่พันธ์ุด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนาในสัดส่วนท่ีต่างกัน คือ  
0, 10, 20 และ 40 เปอร์เซ็นต์ ต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารและอัตรารอดตาย 
ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่ โดยเลี้ยงปลาเลียหินอายุเริ่มต้น 12 เดือน ความยาวเริ่มต้นเฉลีย่ 
4.39-4.60 เซนติเมตร น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.84-0.94 กรัม เลี้ยงในบ่อคอนกรีตกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จํานวน 
16 บ่อ ให้อาหารในอัตรา 3 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 6 เดือน พบว่าปลาเลียหินท่ีเลี้ยงด้วยอาหารผสม
สาหร่ายสไปรูไลนา 40 เปอร์เซ็นต์ มีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 1.41±0.48 กรัม ต่ํากว่าการเลี้ยงปลาเลียหินด้วยอาหารผสมสาหร่าย 
สไปรูไลนา 0, 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 1.66±0.50, 1.59±0.61 และ 1.64±0.49 กรัม ตามลําดับ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อนํามาเพาะพันธ์ุพบว่าปลาเลียหินท่ีเลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนา 20 และ 
40  เปอร์เซ็นต์  ทําใหแ้ม่ปลามีอัตราการวางไข่สูงกว่าปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีไม่ผสมสาหร่ายสไปรูไลนาอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ราคาวัตถุดิบอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนาเท่ากับ 31.38, 44.56, 57.67 และ 83.74 บาทต่อกิโลกรัม 
ตามลําดับ โดยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนาสัดส่วน 10 เปอร์เซ็นต์ มีราคาวัตถุดิบอาหารต่ํากว่าสาหร่ายสไปรูไลนาสัดส่วน 
20 และ 40 เปอร์เซ็นต์ แต่มีอัตราการวางไข่ไม่แตกต่างกับอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนา 0 เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองครั้งนี้
จึงสรุปได้ว่าการเลี้ยงปลาเลียหินเพ่ือเป็นพ่อแม่พันธ์ุด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนา 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นระดับท่ีเหมาะสม 
และสามารถทดแทนปลาป่นด้วยสาหร่ายสไปรูไลนาได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต ์
 
คําสําคัญ : ปลาเลียหิน การเลี้ยง อาหาร สไปรไูลนา 
  
*๙๐ หมู่ ๑๒ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๙๐ โทร. ๐ ๕๓๔๙ ๘๔๒๘ 
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Rearing of Stonelapping Minnow, Garra cambodgiensis  (Tirant, 1884) 
with different dietary Spirulina ratio  

 
Sudjanee  Pornsopin*  Prasan  Pornsopin  and  Somporn  Kantiyawong 

Chiang Mai  Inland  Fisheries  Research  and  Development  Center 
 

Abstract 
 
 Rearing of stonelapping minnow, Garra  cambodgiensis  (Tirant, 1884) with different spirulina  
ratio in diets were 0, 10, 20 and 40 %, was conducted at Chiang Mai Inland Fisheries Research and 
Development Center. The twelve months old stonelapping minnow  were initiated with 4.39-4.60 cm in 
average total lengths and 0.84-0.94 g in average weights. Fish were reared in 1 meter diameter of sixteen 
concrete tanks for six months, and fed with 3 % of body weight for twice a day. Study on effects of 
experimental diets on growth, feed conversion ratio, protein efficiency, and survival rate, the result 
showed that fishes were fed with 40% of spirulina in diet  had showed  average  weight (1.41±0.48 g) 
lower than another treatments (1.66±0.50, 1.59±0.61, 1.64±0.49 g respectively) significant difference 
(p<0.05). In addition, were found that the spawning success  which were fed with 0% of spirulina in diet 
(83.75±9.46%) had showed lower than another treatments (86.25±7.50, 95.00±4.08, 96.25±4.79% 
respectively) significant difference (p<0.05). Feedstuffs price were 31.38, 44.56, 57.67 and 83.74  baht/kg, 
respectively. The spirulina ratio in diets with 10% was lower price than 20 and 40%, but non significant 
difference of spawning success with 0% spirulina in diets (p>0.05). In conclusion, spirulina ratio in diets 
that suitable was 20%, it was replaced fish meal with spirulina for 50% in diet without affects to growth 
and spawning success. 
 
Key words : Stonelapping Minnow, Garra cambodgiensis (Tirant, 1884), Rearing, Diets, Spirulina 
  
*90 Moo 12 Nong Han, Sansai, Chiang Mai 50290 Tel. 0 5349 8428 
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คํานํา 
 

 ปลาเลียหินมช่ืีอสามัญว่า Stonelapping minnow ช่ือวิทยาศาสตร์ Garra campodgiensis  (Tirant, 1884) เป็น
ปลาน้ําจืดขนาดเล็ก พบแพร่กระจายอยู่ในลําธารภูเขาบนพ้ืนท่ีสูง  เนื่องจากการถูกจับมาจําหน่ายเป็นปลาสวยงามและบริโภค
เป็นจํานวนมากทําให้เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่จึงได้รวบรวมปลาเลียหินจาก
ธรรมชาตแิละสามารถเพาะพันธ์ุและอนุบาลลูกปลาเลียหินได้เป็นผลสําเร็จ (ประสาน และอุมาภรณ์, 2549) แต่ยังไม่มีข้อมูล
การเลี้ยงจนถึงวัยเจริญพันธ์ุ จึงควรมีการศึกษาการเลี้ยงปลาเลียหินในท่ีกักขังจนสามารถผลิตลูกพันธ์ุไดเ้ป็นจํานวนมาก เพ่ือลด
การรวบรวมพ่อแม่พันธ์ุจากธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายด้านเศรษฐกิจและด้านการอนุรักษ์เผ่าพันธ์ุ 
โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีภาคเหนือท่ีเป็นแหล่งแพร่ขยายพันธ์ุของปลาเลียหนิ 
 ในการเลี้ยงปลา คุณค่าทางอาหารถือว่ามีความสําคัญอย่างหนึ่งต่อความสมบูรณ์เพศของพ่อแม่พันธ์ุปลา โดยข้ึนอยู่
กับคุณค่าทางโภชนศาสตร์ในวัตถุดิบอาหาร ซึ่งพบว่าสาหร่ายสไปรูไลนาอาจเป็นวัตถุดิบอาหารท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์
เป็นวัตถุดิบในอาหารเลี้ยงปลาได้  สาหร่ายสไปรูไลนาเป็นสาหร่ายในกลุ่ม Cyanobacteria สามารถเพาะเลี้ยงได้ดีในสภาพ
แสงของประเทศไทย ซึ่ง Ducan and Klesius (1996) กล่าวว่าสาหร่ายสไปรูไลนาเป็นแหล่งโปรตีนท่ีมีศักยภาพในอาหาร
เนื่องจากมีโปรตีนสูง ประกอบด้วยวิตามินและเกลือแร่ในปริมาณสูง ผนังเซลล์มีองค์ประกอบท่ีย่อยได้ง่ายเนื่องจากไม่มี
เซลลูโลส มีการนํามาผสมกับอาหารท่ีใช้เลี้ยงปลาอย่างแพร่หลาย จากการศึกษาคุณค่าทางโภชนของสาหร่ายสไปรูไลนา พบว่า
มีคุณค่าทางโภชนศาสตร์ตามความต้องการของสัตว์น้ําท่ัวไป มีระดับโปรตีนเป็นองค์ประกอบ 71 เปอร์เซ็นต์ (ความช้ืน  
7 เปอร์เซ็นต์) ประกอบด้วยกรดอมิโนท่ีจําเป็นแก่ร่างกายครบท้ัง 10 ชนิด ได้แก่ ไอโซลูซีน ลูซีน ไลซีน เมทไธโอนีน  
ฟีนิลอลานีน ทรีโอนีน ทริบโตเฟน วาลีน อาจีนีน และฮีสติดีน (ขจรเกียรติ์, 2550) ประกอบด้วยไขมัน 2-7.3 เปอร์เซ็นต์ของ
น้ําหนักแห้ง เป็นชนิดกรดไขมันจําเป็นไม่ อ่ิมตัว โดยเฉพาะกรดไอโนลิ อิกซึ่ งเป็นกรดไขมันชนิดท่ีจําเป็นต่อปลา 
(Venkataraman, 1983) ยังประกอบด้วยรงควัตถุ ได้แก่ แคโรทีน และแซนโทฟิลล์ (เจียมจิตต์, 2535) รงควัตถุอ่ืนๆ ได้แก่  
ไฟโคไซยานิน อัลโลไฟโคไซยานิน เบต้า-แคโรทีน คลอโรฟิลล์-เอ เป็นแหล่งของวิตามินและเกลือแร่หลายชนิด ประกอบด้วย
วิตามิน ได้แก่ ไบโอติน วิตามินซี วิตามินอี วิตามินบี 12 วิตามินบี 2 อินโน-ซิทอล กรดโฟลิค กรดนิโคทินิค แคลเซียม- 
แพนโทธิเนต ไพริด็อกซิน ไรโบฟลาวิน ไธอะมีน ประกอบด้วยเกลือแร่ ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก โซเดียม คลอไรด ์
แมกนีเซียม แมงกานีส สังกะสี และโพแทสเซียม (ขจรเกียรติ์, 2550) ซึ่งองค์ประกอบทางโภชนในสาหร่ายสไปรูไลนา ได้แก่ 
วิตามินซี วิตามินอี วิตามินบี 12 แคลเซียม-แพนโทธิเนต และแมงกานีส มีผลต่อระบบสืบพันธ์ุและทําให้อัตราการฟักสูงข้ึน 
(อมรรัตน์ และคณะ, 2549) เช่นเดียวกับ วีรพงศ์ (2536) และ Halver (1989) กล่าวว่า วิตามินอีเป็นวิตามินชนิดหนึ่งท่ีมีผลต่อ
ความสมบูรณ์เพศของปลา ปลาท่ีได้รับวิตามินอีปรากฏความสมบูรณ์เพศให้เห็นชัดเจน และช่วยในการฟักไข่ของปลา หากใช้
สาหร่ายสไปรูไลนาทดแทนปลาป่นได้ผลด ีจะเป็นการนําพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นอาหารสัตว์นํ้าได้อย่างสมบูรณ์ 
และเป็นการลดปริมาณการใช้ปลาป่นท่ีนับวันจะมีปริมาณลดลงในธรรมชาติอีกด้วย จึงได้ศึกษาถึงผลของอาหารทดลองผสม
สาหร่ายสไปรูไลนาในสัดส่วนท่ีต่างกันต่อการเจริญเติบโต และการสร้างไข่ท่ีมีคุณภาพของแม่พันธ์ุปลาเลียหินอีกด้วย  
 

วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลของอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนาในสัดส่วนท่ีต่างกันต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ 
ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร และอัตรารอดตายของปลาเลียหิน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลของอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนาในสัดส่วนท่ีต่างกันต่ออัตราการวางไข่ของแม่ปลา อัตราการ
ปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตรารอดตายลูกปลาอายุ 2 วัน ของปลาเลียหิน 
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วิธีดําเนินการ 
 

การทดลองท่ี 1 การศึกษาผลของอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนาต่อการเจริญเติบโต อตัราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพของ  
                   โปรตีนในอาหาร และอัตรารอดตายของปลาเลียหิน 
 
1. แผนการทดลอง 
 
 1.1 การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design ; CRD) แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุด 
การทดลองๆ ละ 4 ซ้ํา  ดังนี ้
 ชุดการทดลองท่ี 1 อาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนา    0   เปอร์เซ็นต์  
 ชุดการทดลองท่ี 2 อาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนา   10   เปอร์เซ็นต ์ 
 ชุดการทดลองท่ี 3 อาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนา   20   เปอร์เซ็นต ์ 
 ชุดการทดลองท่ี 4 อาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนา   40   เปอร์เซ็นต ์ 
 1.2 สถานท่ีและระยะเวลาดําเนินการทดลอง 
 ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระยะเวลา 6 เดือน 
 
2. วิธีดําเนินการ 
 
การทดลองท่ี 1 การศึกษาผลของอาหารทดลองผสมสาหร่ายสไปรูไลนาต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพ  
  ของโปรตีนในอาหาร และอัตรารอดตายของปลาเลียหิน 
 1. บ่อทดลอง 
 บ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จํานวน 16 บ่อ ระดับน้ํา 40 เซนติเมตร ปริมาตรน้ําประมาณ 300 ลิตร 
มีระบบน้ําไหลผ่านในอัตรา 3 ลิตรต่อนาที 
 2. ปลาทดลอง  
 ปลาเลียหินท่ีได้จากการเพาะพันธ์ุ อาย ุ12 เดือน ขนาดใกล้เคียงกัน สุ่มปลาทดลองซ้ําละ 50 ตัว ทุกชุดการทดลอง 
จํานวนปลาท้ังหมด 1,600 ตัว ช่ังน้ําหนักและวัดความยาว นับปลาท่ีคัดไว้ลงในบ่อทดลองบ่อละ 100 ตัว จํานวน 16 บ่อ 
 3. การเตรียมอาหารทดลอง 
 นําส่วนผสมวัตถุดิบตามตารางท่ี 1 ท่ีมีสัดส่วนของสาหร่ายสไปรูไลนา 0, 10, 20, และ 40 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
ผสมอาหารแต่ละสูตรให้เข้ากันโดยเครื่องผสมอาหารแบบ Twin-shell mixer เป็นเวลา 10 นาที เติมน้ําประมาณ 30 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อผสมเข้ากันดี นําเข้าเครื่องบดเนื้อท่ีมีรูหน้าแว่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร มีลักษณะเป็นเส้นยาว
นํามาผึ่งลมให้แหง้และหักเป็นท่อนเล็กๆ ขนาด 2-3 มิลลิเมตร เก็บไว้ในตู้เย็นท่ี –17 องศาเซลเซียส สุ่มนําอาหารท่ีอัดเม็ดแล้ว
จํานวน 100 กรัม วิเคราะห์คุณค่าอาหาร ด้วยวิธีตาม AOAC (1990) และตามวิธีใน NRC (1993) 
 4. การจัดการทดลอง 
 ให้อาหารปลาทดลองท้ัง 4 สูตร ตามแผนการทดลอง ในอัตรา 3 เปอร์เซ็นต์ ของน้ําหนักตัวต่อวัน วันละ 2 ครั้ง เวลา 
09.00 น. และ 16.00 น. ก่อนให้อาหารจะทําการดูดตะกอน และเติมน้ําให้ได้ระดับเดิม การเก็บข้อมูลโดยช่ังน้ําหนักและ 
วัดความยาวปลา จํานวน 10 ตัวต่อซ้ํา และตรวจนับจํานวนปลาเลียหินทุกเดือน เพ่ือตรวจสอบการเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย
เป็นเวลา 6 เดือน 
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 5. การวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทุกวัน เวลา 05.00 น. ได้แก่ อุณหภูมินํ้า และปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา 
 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เวลา 09.00 น. ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเป็นด่าง ความกระด้าง 
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระในน้ํา และแอมโมเนีย 

 
ตารางท่ี 1 องค์ประกอบและผลการวิเคราะห์คณุค่าทางเคมี (เปอร์เซ็นต)์ ของอาหารทดลองท่ีใช้เลี้ยงปลาเลียหิน 

อาหารทดลองผสมสาหร่ายสไปรูไลนา (เปอร์เซ็นต)์ 
วัตถุดิบ 

0 10 20 40 
ปลาป่น 
สไปรูไลนา 
กากถ่ัวเหลือง 
รําละเอียด 
ปลายข้าว 
น้ํามันปลาทูน่า 
น้ํามันพืช 
วิตามินซี 
วิตามินรวม1 

แร่ธาตุรวม2 

แป้งมัน 

40.0 
0 

10.5 
20.5 
17.9 
4.0 
3.0 
0.1 
0.5 
0.5 
3.0 

30.0 
10.0 
13.0 
20.0 
15.9 
4.0 
3.0 
0.1 
0.5 
0.5 
3.0 

20.0 
20.0 
14.5 
20.0 
14.4 
4.0 
3.0 
0.1 
0.5 
0.5 
3.0 

0 
40.0 
12.4 
17.0 
19.5 
4.0 
3.0 
0.1 
0.5 
0.5 
3.0 

รวม 100 100 100 100 
ค่าจากการวิเคราะห์เทียบน้ําหนักแห้ง (เปอร์เซ็นต)์ 
โปรตีน  
ไขมัน  
ใยอาหาร  
เถ้า  

37.24 
13.46 
2.71 
11.98 

34.71 
13.19 
3.32 
11.98 

34.11 
9.67 
3.18 
9.93 

27.54 
11.30 
4.03 
6.91 

คาร์โบไฮเดรต  (NFE) 25.97 27.97 33.64 40.78 
พลังงานรวม  445.38 436.84 423.71 431.63 
(กิโลแคลอร/ี100 กรัม)     
พลังงานต่อโปรตีน 11.96 12.59 12.42 15.67 
(กิโลแคลอร/ี100 กรัม)     
ค่าเปอร์เซ็นต์ความช้ืนของอาหาร    
ความช้ืน 8.64 8.83 9.47 9.44 

หมายเหตุ 1. วิตามินรวมในวิตามิน 1 กก. ประกอบด้วยวิตามิน A, 4,000 IU; D3 2,000 IU; E 50 IU, menadione sodium  
               bisulfite 10 มก. ; thiamin, 20 มก. ; riboflavin, 20 มก. ; niacin, 150 มก. ; calcium panthothenate,  
               200 มก. ; folic acid, 5 มก. pyridoxine, 20 มก. ; choline chloride, 2,000 มก. ; vitamin B12, 0.2 มก.; 
               biotin, 2 มก. และ inositol, 400 มก. 
  2. แร่ธาตุรวมในแร่ธาตุ 1 กก. ประกอบด้วย manganese, 25 มก.; zinc, 20 มก.; copper, 5 มก.; iodine,  
               5 มก.; Cobalt, 0.05 มก.; selenium, 0.3 มก. และ iron, 30 มก. 



                ��������	
��������	���	� ������ 2554 

 

34 

34 

O10 

 6. การวิเคราะหข้์อมูล 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง นําข้อมูลน้ําหนัก ความยาว อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารและอัตรารอดตาย 
ท่ีได้มาคํานวณการเจริญเติบโต   
 
การทดลองท่ี 2 การศึกษาผลของอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนาในสัดส่วนท่ีต่างกันต่ออัตราการวางไขข่องแม่ปลา อัตรา 
                   การปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตรารอดตายอายุ 2 วัน ของปลาเลียหิน 
 1. กระชังทดลอง 
 ใช้กระชังทดลองขนาด 30x40x25 เซนติเมตร จํานวนท้ังหมด 16 กระชัง แขวนกระชังให้มีระดับน้ําลึก 12 เซนติเมตร  
ในรางทดลองขนาด 50x300x25 เซนติเมตร จํานวน 4 รางๆ ละ 4 กระชัง โดยมีระบบน้ําไหลผ่านรางในอัตรา 3 ลิตรต่อนาที 
 2. ปลาทดลอง 
 คัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุปลาเลียหินจากการทดลองท่ี 1 ท่ีสมบูรณ์เพศ โดยสังเกตจากปลาเพศเมียท้องอูมเป่ง ส่วนเพศผู ้
เมื่อรีดท้องเบาๆ มีน้ําเช้ือขาวขุ่นไหลออกมา เพศละ 20 ตัว จากทุกซ้ํา จะได้ปลาทดลองเป็น 4 ชุดการทดลองๆ ละ 4 ซ้ํา  
รวมท้ังสิ้น 640 ตัว 
 3. การเพาะพันธ์ุ 
 3.1 นําพ่อแม่พันธ์ุปลาเลียหินท่ีสมบูรณ์เพศมาเพาะพันธ์ุ โดยฉีดกระตุ้นพ่อแม่พันธ์ุปลาด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ 
buserelin acetate (LHRHa) เข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธ์ิ domperidone 10  มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ฉีดกระตุ้นเพียงครั้งเดียวเหมือนกันทุกชุดการทดลอง เพ่ือศึกษาผลของอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนาในสัดส่วนท่ี
ต่างกันต่อการสืบพันธ์ุวางไข่ของปลาทดลอง 
 3.2 เมื่อแม่พันธ์ุปลาเลียหินวางไข่หมดแล้ว จึงนําพ่อแม่พันธ์ุปลาออกจากกระชังเพาะพันธ์ุตรวจสอบการวางไข่ของ
แม่ปลาโดยรีดบริเวณท้องแม่ปลาทุกตัว นับจํานวนปลาท่ีวางไข่มาคํานวณอัตราการวางไข่ของแม่ปลา 
 3.3 สุ่มไข่จากกระชังฟักไข่จํานวน 100 ฟองต่อกระชัง ไปฟักในกะละมังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร  
เติมน้ําในกะละมังฟักไข่สูง 5 เซนติเมตร ให้ออกซิเจนตลอดเวลาโดยใช้หัวทรายจํานวน 1 หัว ประเมินอัตราการปฏิสนธิ จนไข่
พัฒนาถึงแกสตรุลาระยะสุดท้าย ตามอุทัยรัตน์ (2538) ใช้เวลา 3 - 4 ช่ัวโมง หลังปฏิสนธิจึงนับจํานวนไข่ดีไข่เสีย นําค่าท่ีได้ไป
คํานวณหาอัตราการปฏิสนธิ  
 3.4 หลังจากลูกปลาฟักเป็นตัวภายในระยะเวลา 15-16 ช่ัวโมง นับจํานวนลูกปลาเพ่ือคํานวณอัตราการฟัก  
โดยเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับจํานวนไข่ปลาท่ีได้รับการปฏิสนธิ  
 3.5 หลังจากนั้นติดตามอัตรารอดตายของลูกปลาในกะละมังฟักไข่ โดยนับจํานวนลูกปลาท่ีเหลือรอดเมื่อลูกปลาอายุ 
2 วัน (ถุงไข่แดงยุบ) 
 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ one way analysis of variance และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยปลาระหว่างชุดการทดลอง ข้อมูลอัตรารอดตายทําการแปลงข้อมูลก่อนการวิเคราะห์เพ่ือให้ข้อมูลมีการกระจายเป็น
แบบปกติ (normal distribution) angular transformation ในรูปของ arcsine เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของชุดการทดลองในแต่ละชุดนํามาวิเคราะห์ด้วยวิธี  Duncan,s new multiple range test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ด้วย
โปรแกรม spss 10.0 for window (กัลยา, 2543) 
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ผลการศึกษา 
 

การทดลองท่ี 1 การศึกษาผลของอาหารทดลองผสมสาหร่ายสไปรูไลนาต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพ 
                   ของโปรตีนในอาหาร และอัตรารอดตายของปลาเลียหิน 
 1. การเจรญิเติบโต 
 1.1 ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย เท่ากับ 5.48±0.54, 5.46±0.65, 5.52±0.52 และ 5.31±0.56 เซนติเมตร ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 2) เมื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าทุกชุดการทดลองมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
(p>0.05) 
 1.2 น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 1.66±0.50, 1.59±0.61, 1.64±0.49 และ 1.41±0.48 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 
เมื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าปลาเลียหินท่ีเลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนา 40 เปอร์เซ็นต์ มีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 
ต่ํากว่าปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนา 0, 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 1.3 น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 4.36±0.41, 3.95±1.60, 3.88±0.36 และ 3.16±0.48 มิลลิกรัมต่อวัน ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 2) เมื่อวิเคราะหค์่าทางสถิติพบว่าทุกชุดการทดลองมีน้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวันแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
(p>0.05)  
 1.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยเท่ากับ 0.16±0.01, 0.15±0.06, 0.13±0.01 และ 0.13±0.01 เปอร์เซ็นต ์
ต่อวัน ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) เมื่อวิเคราะหค์่าทางสถิตพิบว่าทุกชุดการทดลองมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05) 
 2. ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร 
 ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารเท่ากับ 0.34±0.02, 0.31±0.12, 0.31±0.02 และ 0.27±0.04 ตามลําดับ  
(ตารางท่ี 2) เมื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าทุกชุดการทดลองมีประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05) 
 3. อัตราแลกเนื้อ 
 อัตราแลกเนื้อเท่ากับ 4.99±0.39, 5.39±1.69, 5.34±0.28 และ 5.39±0.85 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) เมื่อวิเคราะห์
ค่าทางสถิต ิพบว่าทุกชุดการทดลองมอัีตราแลกเนื้อแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05) 
 4. อัตรารอดตาย 
 อัตรารอดตายเท่ากับ 92.75±4.65, 99.25±0.96, 90.75±3.40 และ 95.25±4.79 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  
(ตารางท่ี 2) เมื่อวิเคราะหค์่าทางสถิตพิบว่าทุกชุดการทดลองมอัีตรารอดตายแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05) 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย (mean±SE) น้ําหนัก ความยาว น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ประสิทธิภาพของโปรตีน 
             ในอาหาร อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของปลาเลียหินท่ีเลี้ยง ด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนาท่ีมีสัดส่วนต่างกัน 

อาหารทดลองผสมสาหร่ายสไปรูไลนา (เปอร์เซ็นต)์ 
ระยะเวลา 

0 10 20 40 
น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย (กรัม) 
น้ําหนักสุดท้ายเฉลีย่ (กรัม)  
ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร) 
ความยาวสดุท้ายเฉลี่ย (เซนติเมตร) 
น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (มิลลิกรมัต่อวัน) 
อัตราการเจรญิเติบโตจําเพาะ 
(เปอร์เซ็นตต์่อวัน) 
ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร 
อัตราแลกเนื้อ 
อัตรารอดตาย (เปอรเ์ซ็นต)์ 

0.87±0.27a 

1.66±0.50a 
4.60±0.42a 
5.48±0.54a 
4.36±0.41a 
0.16±0.01a 

 
0.34±0.02a 
4.99±0.39a 
92.75±4.65a 

0.89±0.30a 
1.59±0.61a  
4.57±0.48a 
5.46±0.65a 
3.95±1.60a 
0.15±0.06a 

 
0.31±0.12a 
5.39±1.69a 
99.25±0.96a 

0.94±0.26a 
1.64±0.49a 
4.50±0.39a 
5.52±0.52a 
3.88±0.36a 
0.13±0.01a 

 
0.31±0.02a 
5.34±0.28a 
90.75±3.40a 

0.84±0.28a 
1.41±0.48b 
4.39±0.44a 
5.31±0.56a 
3.16±0.48a 
0.13±0.01a 

 
0.27±0.04a 
5.39±0.85a 
95.25±4.79a 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับไว้ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในแนวนอนเดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่าง 
             มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีช่วงความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
 
 5. คุณภาพน้ํา 
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําในบ่อปลาเลียหินท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีมีสัดส่วนสาหร่ายสไปรูไลนา 0, 10, 20 และ 40 
เปอร์เซ็นต์ มีค่าดังนี้ อุณหภูมิน้ํามีค่าอยู่ระหว่าง 24.68–25.28 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํามีค่าอยู่ระหว่าง 
6.33–7.45 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํามีค่าอยู่ระหว่าง 7.15–7.35 ความเป็นด่างมีค่าอยู่ระหว่าง 63.50–84.00 
มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ความกระด้างมีค่าอยู่ระหว่าง 64.75–79.00 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต 
แอมโมเนียรวมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.15–0.30 มิลลิกรัมต่อลิตร คาร์บอนไดออกไซด์อิสระในน้ํามีค่าอยู่ระหว่าง 2.25–2.75 มิลลิกรัม
ต่อลิตร  
 
การทดลองท่ี 2 การศึกษาผลของอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนาในสัดส่วนท่ีต่างกันต่ออัตราการวางไขข่องแม่ปลา อัตรา 
                  การปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตรารอดตายลูกปลาอายุ 2 วัน ของปลาเลียหิน 
 1. อัตราการวางไข่ของแม่ปลา 
 อัตราการวางไข่เฉลี่ยเท่ากับ 83.75±9.46, 86.25±7.50, 95.00±4.08 และ 96.25±4.79 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  
เมื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าปลาเลียหินท่ีเลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนา 20 และ 40 เปอร์เซ็นต์ แม่ปลามีอัตรา
การวางไข่สูงกว่าปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีไม่ผสมสาหร่ายสไปรูไลนาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05) (ตารางท่ี 3)  
 2. อัตราการปฏสินธิ 
 อัตราการปฏิสนธิเท่ากับ 96.10±2.43, 93.40±3.01, 93.55±3.73 และ 94.84±2.71 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  
(ตารางท่ี 3) เมื่อวิเคราะหค์่าทางสถิตพิบว่าทุกชุดการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 3. อัตราการฟัก 
 อัตราการฟักเท่ากับ 76.56±8.43, 79.20±8.30, 78.31±8.11 และ  85.35±10.74 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  
(ตารางท่ี 3) เมื่อวิเคราะหค์่าทางสถิตพิบว่าทุกชุดการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)   
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 4. อัตรารอดตายลูกปลาอายุ 2 วัน 
 อัตรารอดตายลูกปลาอายุ 2 วัน เท่ากับ 86.73±6.69, 88.63±9.99, 84.14±12.97 และ 95.96±4.01 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) เมื่อวิเคราะหค์่าทางสถิตพิบว่าทุกชุดการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย (mean±SE) อัตราการวางไข่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตรารอดตายลูกปลาอายุ 2 วัน  
             ของปลาเลียหินท่ีเลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนาท่ีมีสัดส่วนต่างกัน 

อาหารทดลองผสมสาหร่ายสไปรูไลนา (เปอร์เซ็นต)์ 
ระยะเวลา 

0 10 20 40 
อัตราการวางไข่ (เปอร์เซ็นต)์ 
อัตราการปฏิสนธิ (เปอร์เซ็นต)์ 
อัตราการฟัก (เปอรเ์ซ็นต)์ 
อัตรารอดตายลูกปลาอายุ 2 วัน (เปอร์เซ็นต)์ 

83.75±9.46b 
96.10±2.43a 
76.56±8.43a 
86.73±6.69a 

86.25±7.50ab 
93.40±3.01a 
79.20±8.30a 
88.63±9.99a 

95.00±4.08a 
93.55±3.73a 
78.31±8.11a 
84.14±12.97a 

96.25±4.79a 
94.84±2.71a 
85.35±10.74a 
95.96±4.01a 

หมายเหต ุค่าเฉลี่ยท่ีกํากับไว้ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในแนวนอนเดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่าง 
            มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีช่วงความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
 

สรุปและวิจารณ์ผล 
 

 การศึกษาผลของอาหารทดลองผสมสาหร่ายสไปรูไลนาต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพของโปรตีน
ในอาหาร และอัตรารอดตายของปลาเลียหิน พบว่า ปลาเลียหินท่ีเลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่าย สไปรูไลนา 40 เปอร์เซ็นต์ มี
การเจริญเติบโตช้า ซึ่งพบว่ามนี้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยต่ํากว่าทุกชุดการทดลอง ท้ังนี้สัมพันธ์กับระดับโปรตีนในอาหาร โดยอาหาร
ผสมสาหร่ายสไปรูไลนาสัดส่วน 0, 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์ มีระดับโปรตีนในอาหาร 37.24, 34.71 และ 34.11 เปอร์เซ็นต ์
ตามลําดับ ส่วนสาหร่ายสไปรูไลนาสัดส่วน 40 เปอร์เซ็นต์ มีระดับโปรตีนในอาหาร 27.54 เปอร์เซ็นต์ ทําให้ระดับโปรตีนใน
อาหารดงักล่าวไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต แต่นําไปใช้เพ่ือการดํารงชีพไดเ้ท่านั้น ปลาได้รับระดับโปรตีนต่ําจึงเจริญเตบิโตช้า 
(วีรพงศ,์ 2536) สาเหตุท่ีทําใหอ้าหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนาสัดส่วน 40 เปอร์เซ็นต์ มีระดับโปรตีนลดลงเมื่อเทียบกับอาหาร
ทดลองสูตรอ่ืนๆ เนื่องจากในสูตรอาหารนี้มีวัตถุดิบหลักท่ีให้โปรตีนซึ่งเป็นโปรตีนจากพืช คือ กากถ่ัวเหลือง และสาหร่าย 
สไปรูไลนา โดยสาหร่ายสไปรูไลนาท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่ มีลักษณะเซลล์ท้ังท่ี
เป็นเกลยีวและเส้นตรง จากการวิเคราะหค์ุณค่าทางโภชนศาสตร์ พบว่าลักษณะเซลลเ์ส้นตรงมีระดับโปรตีนลดลงครึ่งหนึ่งของ
ลักษณะเซลล์ท่ีเป็นเกลียว ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับชนิดของสารเคมีหรือสูตรอาหารท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยง (ขจรเกียรติ์, 2550) จึงทําให้
อาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนาสัดส่วน 40 เปอร์เซ็นต์ มีระดับโปรตีนลดลง แสดงให้เห็นว่าการใช้สาหร่ายสไปรูไลนาผสม
อาหารเลี้ยงปลาเลียหินเพ่ือการเจริญเติบโตไม่สามารถทดแทนปลาป่นได้ท้ังหมด ต้องมีโปรตีนจากสัตว์ผสมในสูตรอาหารด้วย 
จึงทําให้ปลาเจริญเติบโตได้ดี สอดคล้องกับบทความในวิกิพีเดียว่า ปลาเลียหินเป็นปลากินพืชและเนื้อ ได้แก่ สาหร่าย  
แพลงค์ตอน และแมลงขนาดเล็ก โดยมีความต้องการโปรตีนเพ่ือการเจริญเติบโตระหว่าง 25-35 เปอร์เซ็นต์ (วีรพงศ์, 2536) 
ซึ่งสัดส่วนท่ีเหมาะสมของสาหร่ายสไปรูไลนาในสูตรอาหารต่อการเลี้ยงปลาเลียหินในการทดลองนี้อยู่ท่ี 10-20 เปอร์เซ็นต์ มี
ระดับโปรตีน 34.11-34.71 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าสามารถใช้สาหร่ายสไปรูไลนาผสมในสูตรอาหารได้ในสัดส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ 
ระดับโปรตีน 34.11 เปอร์เซ็นต ์ทดแทนปลาป่นซึ่งเป็นโปรตีนจากสัตว์ไดถึ้ง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต ซึ่ง
ไม่แตกต่างจากการใช้ปลาป่นในสูตรอาหารท่ีไม่ผสมสาหร่ายสไปรูไลนาต่อการเลี้ยงปลาเลียหินอายุระหว่าง 12 เดือน ถึงเป็น
พ่อแม่พันธ์ุ เช่นเดียวกับการเลี้ยงปลานิลแดงด้วยสาหร่ายสไปรูไลนาสด 55 เปอร์เซ็นต์ มีระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ พบว่า
ปลามีการเจริญเติบโตดีกว่าอาหารท่ีไม่ผสมสาหร่ายสไปรูไลนา (จงกล และคณะ, 2549) อย่างไรก็ตาม การทดแทนปลาป่น
ด้วยสาหรา่ยสไปรูไลนาข้ึนกับชนิดของปลา ซึ่งปลาบางชนิดสามารถทดแทนปลาป่นด้วยสาหร่ายสไปรูไลนาได้ท้ังหมด เช่น การ
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เลี้ยงปลาไน (Cyprinus carpio L.) ด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนาสามารถทดแทนปลาป่นได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ โดย 
ไม่มีผลต่อน้ําหนักเฉลี่ยสุดท้าย อัตราการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากโปรตีนในอาหาร 
นอกจากนี้ยังพบว่าการเลี้ยงปลายี่สกเทศ (Labeo rohita) และปลากะโห้เทศ (Catla catla)โดยใช้อาหารผสมสาหร่าย 
สไปรูไลนาสามารถทดแทนปลาป่นได้ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยการทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารด้วยสาหร่ายสไปรูไลนามากกว่า 
25 เปอร์เซ็นต ์ทําให้การเจริญเติบโตของปลายี่สกเทศดีกว่าอาหารผสมท่ีไม่ใช้สาหร่ายสไปรูไลนา (Nandeesha et al., 1998; 
Nandeesha et al., 2001) ปลาบางชนิดไม่สามารถใช้อาหารท่ีทดแทนปลาป่นด้วยสาหร่าย สไปรูไลนาได้ท้ังหมด เช่น  
ลูกปลานิลวัยอ่อนสามารถใช้สาหร่ายสไปรูไลนาทดแทนปลาป่นได้ 40 เปอร์เซ็นต์ โดยท่ีการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์
จากโปรตีนในอาหารของลูกปลานิลไม่แตกต่างจากอาหารท่ีไม่ผสมสาหร่ายสไปรูไลนา (Olvera-Novoaet al., 1998)  
 การทดลองท่ี 2 การเพาะพันธ์ุปลาเลียหินท่ีได้จากการเลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนาในสัดส่วนท่ีต่างกัน 
พบว่า อาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนาสัดส่วน 20 และ 40 เปอร์เซ็นต์ มีผลต่อความสมบูรณ์เพศของปลาเลียหินมากกว่าอาหาร
ท่ีไม่ผสมสาหร่ายสไปรูไลนา ซึ่งพบว่าแม่ปลามีอัตราการวางไข่สูงกว่า จากผลการทดลองครั้งนี้สามารถผสมสาหร่ายสไปรูไลนา
ในสัดส่วน 10-40 เปอร์เซ็นต ์ทดแทนปลาป่นได ้25-100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตรารอดตาย
ลูกปลาอายุ 2 วัน ไม่แตกต่างกับอาหารท่ีไม่ผสมสาหร่ายสไปรูไลนา สอดคล้องกับการศึกษาประสิทธิภาพการสืบพันธ์ุวางไข่
ของปลาบึก โดย Kriangsak and Jaruwan (2008) เปรียบเทียบสัดส่วนสาหร่ายสไปรูไลนา 0 และ 9 เปอร์เซ็นต์ พบว่า  
พ่อแม่พันธ์ุปลาบึกท่ีกินอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนา 9 เปอร์เซ็นต์ มีน้ําเช้ือและไข่สมบูรณ์กว่าปลาบึกท่ีกินอาหารไม่ผสม
สาหร่ายสไปรูไลนา การศึกษาการอนุบาลและเลี้ยงปลานิลแดงจนถึงระยะวางไข่ด้วยสาหร่ายสไปรไูลนาสด พบว่า อัตราการฟัก
สูงกว่าอาหารไม่ผสมสาหร่ายสไปรูไลนา และมีรายงานศึกษาประสิทธิภาพการสืบพันธ์ุวางไข่ของปลานิล โดยให้กินสาหร่าย 
สไปรูไลนาสดเทียบกับให้อาหารสําเร็จรูป พบว่า มอัีตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก อัตรารอดตายของลูกปลาไม่แตกต่างกับปลา
ท่ีได้รับอาหารสําเร็จรูป (Lu and Takeuchi, 2003; Lu and Takeuchi, 2004) เนื่องจากสาหร่ายสไปรูไลนาประกอบด้วย
วิตามินอี(โทโคฟิคอล) 190 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (เจียมจิตต,์ 2535) ซึ่งปลาท่ีได้รับวิตามินอี พบว่า ความสมบูรณ์เพศปรากฏให้
เห็นชัดเจน (วีรพงศ์, 2536) และยังช่วยในการฟักไข่ของปลาด้วย (Halver, 1989) นอกจากนี้สาหร่ายสไปรูไลนายัง
ประกอบด้วยวิตามินซี วิตามินบี 12 แคลเซียม-แพนโทธิเนต และแมงกานีส ท่ีมีผลต่อระบบสืบพันธ์ุและทําให้อัตราการฟัก
สูงข้ึน (อมรรัตน์ และคณะ, 2549) 
 ลูกปลาเลียหินท่ีได้จากการเพาะพันธ์ุของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่ อนุบาลจนได้ขนาด 2-3 
เซนติเมตร มีความแข็งแรงสามารถนําไปปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติ ตามแผนงานโครงการพระราชดําริต่างๆ ในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม่  
 ราคาวัตถุดิบอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนาในสัดส่วนต่างกัน เท่ากับ 31.38, 44.56, 57.67 และ 83.74 บาทต่อกิโลกรัม 
ตามลําดับ พบว่า สาหร่ายสไปรูไลนาสัดส่วน 10 เปอร์เซ็นต์  มีราคาวัตถุดิบอาหารต่ํากว่าสาหร่ายสไปรูไลนาสัดส่วน 20 และ  
40 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตามสาหร่ายสไปรูไลนาสัดส่วน 10 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการวางไข่ไม่แตกต่างกับอาหารไม่ผสมสาหร่าย 
สไปรูไลนา (ตารางผนวกท่ี 1) 
 สําหรับคุณภาพน้ําระหว่างการทดลองมีค่าใกล้เคียงกับแหล่งท่ีพบปลาเลียหินในธรรมชาติ โดยมีค่าใกล้เคียงกันทุก 
ชุดการทดลองถือว่าอยู่ในช่วงท่ีมีความเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์นํ้าตามท่ีไมตรี (2530) ภาณุ และคณะ (2539) มั่นสนิ 
และไพพรรณ (2544) และกรมควบคุมมลพิษ (2546) ท่ีรายงานไว้  
 จึงสรุปผลการทดลองว่า สูตรอาหารทดลองการเลี้ยงปลาเลียหินอายรุะหว่าง 12 เดือน ถึง 18 เดือน (จนเป็นพ่อแม่พันธ์ุ) 
ด้วยสาหร่ายสไปรูไลนาท่ีเพาะเลี้ยงในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่ สามารถเพ่ิมสัดส่วนสาหร่ายสไปรูไลนาในสูตร
อาหารได้สูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์ โดยทดแทนปลาป่นด้วยสาหร่ายสไปรูไลนาได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ อาหารมีระดับโปรตีน 34.11 
เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและมีผลใหค้วามสมบูรณ์เพศของปลาเลียหินสูงข้ึนด้วย 
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ภาคผนวก 
 

ตารางผนวกท่ี 1 ราคา (บาท) วัตถุดิบอาหารทดลองผสมสาหร่ายสไปรูไลนาในสัดส่วนต่างกัน  

อาหารทดลองผสมสาหร่ายสไปรูไลนา (เปอร์เซ็นต)์ 
วัตถุดิบ 

ราคาวัตถุดิบ 
(บาท/กิโลกรัม) 0 10 20 40 

ปลาป่น 40.00 40.00 30.00 20.00 0.00 
สไปรูไลนา1 170.40 0.00 10.00 20.00 40.00 
กากถ่ัวเหลือง 19.00 10.50 13.00 14.50 12.40 
รําละเอียด 11.00 20.50 20.00 20.00 17.00 
ปลายข้าว 14.00 17.90 15.90 14.40 19.50 
น้ํามันปลาทูน่า 112.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
น้ํามันพืช 38.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
วิตามินซ ี 400.00 0.10 0.10 0.10 0.10 
แร่ธาตุรวม 200.00 0.50 0.50 0.50 0.50 
วิตามินรวม 200.00 0.50 0.50 0.50 0.50 
แป้งมัน 20.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
ราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรมั (บาท)  31.38 44.56 57.67 83.74 

หมายเหต ุ ราคาวัตถุดิบขนส่งถึงจงัหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2549 
             1ต้นทุนการเพาะเลีย้งสาหรา่ยสไปรูไลนาของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2549 
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การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษท้ิงกุ้งเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนและศึกษาประสิทธิภาพการย่อย 
สําหรับทดแทนปลาป่นในอาหารปลากะพงขาวสําเร็จรูป (Lates calcarifer Bloch, 1790) 

 
จีรรัตน ์ เกื้อแก้ว๑*  เพ็ญศรี  เมืองเยาว์๒  พิเชต  พลายเพชร๑  มยุรา  ประยูรพันธ์๑ และ สุพิศ  ทองรอด๓ 

๑สถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง   
๒สถาบันวิจัยการเพาะเลีย้งสัตว์นํ้าชายฝั่ง 

บริษัทไทยยูเนีย่น ฟีดมลิล์ จํากัด๓ 
 

บทคัดย่อ 
 

 ผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากการหมักเศษท้ิงกุ้งด้วยจุลินทรีย์ Lactobacillus plantarum สายพันธ์ุ 541 เพ่ือใช้เป็น
แหล่งโปรตีนสําหรับทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารปลากะพงขาวสําเร็จรูป (Lates calcarifer Bloch, 1790) ท่ีระดับ 0, 10, 
20 และ 30% ให้เป็นชุดการทดลองท่ี 1 (ชุดควบคุม), 2, 3 และ 4 ตามลําดับ โดยมีการทําซ้ํา 4 ซ้ําในแต่ละชุดการทดลอง
สําหรับการเลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาสท่ีมีระบบน้ําหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ เริ่มต้นการทดลองลูกปลากะพงขาวมี
น้ําหนักเฉลี่ย 1.013± 0.002 กรัม จํานวน 20 ตัวต่อถัง ผลการศึกษาพบว่าเมื่อสิ้นสุดการทดลองปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วย
อาหารสูตรท่ี 2 (10%)  มคี่าสูงสุดของน้ําหนักเฉลี่ย (34.23±1.90 กรัม) น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน (33.22±1.90 กรัม) การเจริญเติบโต
เฉลี่ยต่อวัน (0.52±0.03 กรัม/วัน) และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (5.15±0.09 %/วัน) ซึ่งพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ 
(P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลองท่ี 1 (0%) และ3 (20%) แต่ไม่แตกต่างกับชุดการทดลองท่ี 4 (30%) ในขณะท่ี
อัตราการรอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) พบความแตกต่างอย่างไมม่ีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P>0.05) ระหว่าง
แต่ละชุดการทดลอง เมื่อประเมินคุณสมบัติการใช้เป็นแหล่งโปรตีนของโปรตีนไฮโดรไลเสต สําหรับประสิทธิภาพการย่อย
โปรตีน (%) ประสิทธิภาพของโปรตีน (PER) การใช้ประโยชน์จากโปรตีนสุทธิ (%ANPU) และอัตราการสะสมโปรตีนจําเพาะ
(PGR:%/วัน) ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (P>0.05) ในระหว่างชุดการทดลอง ผลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
การแทนท่ีปลาป่นด้วย 30% โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษท้ิงกุ้งเป็นระดับท่ียอมรับได้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโต อัตราการ
รอดตาย และประสิทธิภาพของโปรตีน ท้ังยังมีคุณสมบัติช่วยเพ่ิมความอยากกินอาหาร (Palatability) ในอาหารปลากะพงขาว
สําเร็จรูปได้เป็นอย่างด ีอย่างไรก็ตามควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงความเป็นไปได้ในระดับการแทนท่ีท่ีสูงกว่า 30% เพ่ือลดปริมาณการ
ใช้ปลาป่น และเป็นการเพ่ิมมูลค่าของเศษท้ิงกุ้ง 
 
คําสําคญั : โปรตีนไฮโดรไลเสต เศษท้ิงกุ้ง ปลากะพงขาว อาหารสําเร็จรูป 
   
*สถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง ๔๑/๑๔ หมู่ ๙ ตําบลบางพระ อําเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุี ๒๐๑๑๐  
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๒ ๖๕๑๒ โทรสาร ๐ ๓๘๓๑ ๒๕๓๒ e-mail : jiraratku@yahoo.com 
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Hydrolysate protein produced from shrimp waste as protein source  
and digesting efficiency for fishmeal replacement in sea bass  

(Lates calcarifer Bloch, 1790) completed feed  
 

Jeerarat  Kuakaew1* Pensri  Muangyao2  Pichet  Plaipetch1 Mayura  Prayunpun1 and Supis Thongrod3 
1Coastal Aquatic Feed Research Institute   
2National Institute of Coastal Aquaculture 
3Thai Union Feed Mill Company Limited 

 
Abstract 

 
 Hydrolysate protein product from shrimp waste fermented with Lactobacillus plantarum strain 
541 was used as protein source for replacement fishmeal in diet of sea bass (Lates calcarifer Bloch, 1790) 
at level 0, 10, 20 and 30% for the treatment no. 1 (control), 2, 3 and 4, respectively. Each the treatment 
was done in four replicates within the fiber glass tanks of semi-closed water system for 10 weeks. Initial 
average weight of sea bass fingerlings 1.013± 0.002 g were fed in each tank 20 pieces/tank. Results showed 
that sea bass in treatment no. 2 (10%) gave the highest value of final average weight (34.23±1.90 g), weight 
gain (33.22±1.90 g), average daily growth (0.52±0.03 g/day) and specific growth rate (5.15±0.09 %/day) 
which was significant difference (P<0.05) when compared with treatment no. 1 (0%) and 3 (20%), but not 
show difference with treatment no. 4 (30%). Survival rate and feed conversion ratio (FCR) were insignificant 
difference (P>0.05) among the treatment. The property assessment of hydrolysate protein found that the 
values of protein digestibility (%), protein efficiency ratio (PER), apparent net protein utilization (%ANPU) 
and protein growth rate (PGR: %/day) were not significant difference (P>0.05) among the treatment. Thus, 
the acceptable fishmeal replacement with hydrolysate protein from shrimp waste show at 30%, since it 
could be promote important of growth, the survival rate and protein utilization. In addition, the 
hydrolysate protein could be increase palatability diet for seabass. However, from this experiment should 
be study more for possibility of fishmeal replacement than 30% for decrease using fishmeal and increase 
cost expansion of the shrimp waste. 

 
Key words : Hydrolysate protein, shrimp waste, sea bass, completed feed 
   
*Coastal Aquatic Feed Research Institute 41/14 Moo 9, Bangphra Sub-district, Sriracha District,  
Chonburi Province 20110 Tel. 0 3832 6512 Fax. 0 3831 2532 e-mail : jiraratku@yahoo.com 
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ผลของการเสริมแอสตาแซนทินและเบต้าแคโรทีนในอาหารต่อการเจริญเติบโต 
การเพิ่มสี และระบบภูมิคุ้มกันในปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus Forsskal, 1775) 

 
นงลักษณ์  สําราญราษฎร์๑*  เพ็ญศรี  เมืองเยาว์๒  สุพิศ  ทองรอด๓  รุ่งทิวา  แพงมี๑  และ สกล  สาธร๑ 

๑สถาบันวิจยัอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง 
๒สถาบันวิจัยการเพาะเลีย้งสัตว์นํ้าชายฝั่ง 

๓บริษัทไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล์ จาํกัด 
 

บทคัดย่อ 
 
 ศึกษาผลของการเสริมแอสตาแซนทินและเบต้าแคโรทีนในอาหารต่อการเจริญเติบโต การเพ่ิมสี และระบบภูมิคุ้มกัน
ในปลากะพงแดง โดยใช้อาหารเม็ดท่ีไม่เสริมสารสี อาหารเม็ดท่ีเสริมแอสตาแซนทิน50, 100 และ150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
อาหาร และอาหารเม็ดท่ีเสริมเบต้าแคโรทีน 50, 100 และ150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารโดยกําหนดให้เป็นอาหารสูตรท่ี 1 
(ควบคุม), 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ตามลําดับ ทดลองเลี้ยงปลากะพงแดงขนาดน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 31.14±0.03 กรัม ในถังไฟ
เบอร์กลาสขนาดความจุนํ้า 100 ลิตร ถังละ 15 ตัว เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าเปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิม อัตราการรอดตาย 
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงแดงทุกชุดการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) สว่น
ปริมาณคาร์โรทีนอยด์รวมบริเวณผิวหนังของปลาท่ีได้รับอาหารเสริมแอสตาแซนทีนและเบต้าเเคโรทีนทุกความเข้มข้นมีค่า
มากกว่าปลาท่ีได้รับอาหารสูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ขณะท่ีการตอบสนองภูมิคุ้มกันด้านปริมาณโปรตีน
ในน้ําเลือดและซุปเปอร์ออกไซด์แอนไอออนทุกชุดการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) และการ
ตอบสนองภูมิคุ้มกันด้านสารน้ํา (ไลโซไซม์) ในปลาท่ีได้รับอาหารเสริมเบต้าเเคโรทีนมีค่าเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมแต่ไม่แตกต่างกับอาหารท่ีเสริมแอสตาแซนทิน ขณะท่ีจํานวนเม็ดเลือดรวมและ
ประสิทธิภาพในการกําจัดเช้ือแบคทีเรีย (Vibrio alginolyticus) ในปลาท่ีได้รับอาหารเสริมเบต้าเเคโรทีนและแอสตาแซนทีน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม จากผลการทดลองสรุปได้ว่าการเสริมแอสตาแซนทีน
ท่ีความเข้มข้นอย่างน้อย 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารมีผลต่อการเพ่ิมสีบริเวณผิวหนังของปลากะพงแดง ขณะท่ีการเสริม
เบต้าแคโรทีนทุกระดับความเข้มข้นมีผลต่อการตอบสนองภูมิคุ้มกันด้านสารน้ํา ส่วนการเสริมเบต้าเเคโรทีนและแอสตาแซนทิน
ร่วมกันมีผลต่อจํานวนเม็ดเลือดรวมและประสิทธิภาพในการกําจัดเช้ือแบคทีเรีย (V. alginolyticus)  
 
คําสําคัญ : แอสตาแซนทิน เบต้าแคโรทีน การเพ่ิมสี ระบบภมูิคุ้มกัน ปลากะพงแดง 
   
*๔๑/๑๔ หมู่ ๙ ตําบลบางพระ อําเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุี ๒๐๑๑๐ โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๒๕๓๒  
e-mail : nsamranrat@yahoo.com 
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี ๗/๒๕๕๔ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง. ๒๑ หน้า 
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Dietary Supplemental Effect of Astaxanthin and ß- carotene on Growth, Coloration and 
Immune System of Red Snapper (Lutjanus argentimaculatus Forsskal, 1775) 

 
Nonglak  Samranrat1* Pensri  Muangyao2  Supis  Thongrod3 

Rungtiwa  Paengmee1 and Sakol  Sathorn1 
1Coastal Aquatic Feed Research Institute  
2Coastal Aquaculture Research Institute 
3Thai Union Feedmill Company Limited 

 
Abstract 

 
 Study on the supplemental effect of astaxanthin and β-carotene on growth, coloration and 
immune system of red snapper was conducted using pellet containing none of astaxanthin and  

β-carotene, pellets containing astaxanthin at 0, 50, 100 and 150 mg/kg feed, and pellets containing  

β-carotene at 0, 50, 100 and 150 mg/kg feed, and designated as the treatment no.1 (control), 2, 3, 4, 5, 6 
and 7, respectively.  Red snapper larvae at the initial body weight of 31.14 ± 0.03 g were reared at 15 
pieces/tank for 8 weeks in 100 L fiberglass tanks. Results showed that no significantly different (P>0.05) in 
weight gain, survival rate and feed conversion ratio of the fish between treatments were found. But total 

skin carotenoid concentration of the fish fed on astaxanthin and β-carotene supplemented pellets in all 
concentrations were significantly higher (P<0.05) than those of the control. Although the circulated 
immune responses in terms of plasma protein and superoxide anion of the fish between treatments were 

not statistically different (P>0.05), the lysozyme activities of the fish fed on β-carotene supplemented 
pellets were statistically different (P<0.05) from that of the control, but were not significantly different 
(P>0.05) from those of the  fish fed on astaxanthin supplemented pellets. Total red blood cell count and 

bacterial (Vibrio alginolyticus) eradicated efficiency of the fish fed on β-carotene and astaxanthin 
supplemented pellets were not significantly different (P>0.05) but statistically significant (P<0.05) from that 
of the control. It may be concluded that supplement of astaxanthin at 100 mg/kg diet resulted in the skin 

coloration of red snapper, while supplementation of β-carotene resulted in the increasing of the 

circulated immune response of the fish and supplementation of both β-carotene and astaxanthin 
effected the total red blood cells and the eradicated efficiency against bacteria (V. alginolyticus). 
 

Key words : astaxanthin, β-carotene, coloration, immune system, red snapper    
   
*41/14 Moo 9 Bangpra Sub-district, Sriracha District, Chonburi Province 20110 Tel. 0 3831 2532 
e-mail : nsamranrat@yahoo.com 
Published : Technical Paper No. 7/2011 Coastal Fisheries Research and Development Bureau Department 

of Fisheries. 21 pp. 
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การประเมินผลผลิตกุ้งกุลาดําท่ีได้จากการทําฟาร์มทะเลโดยชุมชนในทะเลสาบสงขลา 
 

ยงยุทธ  ปรีดาลัมพะบุตร*  อรัญญา  อัศวอารีย์ และ ประมัยพร  ทองคณารักษ ์
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 

 
บทคัดย่อ 

 
 การทําฟาร์มทะเลโดยชุมชนเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ได้ปล่อย 
ลูกกุ้งกุลาดําขนาด PL 15 จํานวน 43.24 ล้านตัว ลงในทะเลสาบสงขลาตอนในและตอนนอกระหว่างเดือนกรกฎาคม 2547- 
เดือนกันยายน 2548 พบว่าหลังการปล่อยลูกกุ้งกุลาดํา 4 เดือน ชาวประมงพ้ืนบ้านสามารถจับกุ้งขนาดเฉลี่ย 16.56 
เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 40.82 กรัม หรือ 24.76 ตัว/กิโลกรัม รวมน้ําหนัก 137,011 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 34,252,750 บาท 
อัตราการจับคืน 7.83% ผลผลิตกุ้งกุลาดํา/ลูกกุ้งท่ีปล่อย 1 ล้านตัว เท่ากับ 3,168.6 กิโลกรัม ผลตอบแทนการลงทุน 792.2% 
นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการจับคืนของกุ้งกุลาดําข้ึนอยู่กับจํานวนลูกกุ้งท่ีปล่อย (R2=0.731) และความเค็มของน้ําถึง 95.5% 
(R2=0.955) ท้ังนี้พบว่าความเค็มของน้ําต่ําสุดท่ีเหมาะสมบริเวณท่ีปล่อยกุ้งเท่ากับ 12 ส่วนในพันส่วน จะมีผลให้มีอัตรา 
การจับคืน 4.73% 
 
คําสําคัญ : ฟาร์มทะเลโดยชุมชน ทะเลสาบสงขลา กุ้งกุลาดํา 

   
*ถ.เก้าแสน ซอย ๑ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๘๙๕ e-mail : yutnica@gmail.com 
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The Assessment of Black Tiger Shrimp Production from  
Community-Based Sea Ranching in Songkhla Lake 

 
Youngyut  Predalumpaburt*  Aranya  Assava-aree  and  Pramaiporn  Thongcanarak 

Coastal Aquaculture Research Institute  
 

Abstract 
 

 Community-based sea ranching is one of the activities in fishery resource restoration project in 
Songkhla Lake. The activity released 43.24 million of black tiger shrimp larvae (PL 15) into outer and inner 
Songkhla Lake during 2004 - 2005. After releasing for 4 months, artisanal fishermen caught 137,011 kg of 
black tiger shrimp at the average total length of 16.56 cm and weight 40.82 g or 24.76 shrimp/kg. The 
recapture rate was 7.83%, while black tiger shrimp production per 1 million of released fry was 3,168.6 kg. 
The investment return rate was 792.2% Moreover, the result revealed that the recapture rate highly 
depends on released fry (R2=0.731) and water salinity up to 95.5 % (R2=0.955). It is recommended that the 
salinity suitable for sea ranching activity for black tiger shrimp should be more than 12 ppt in which 
resulted in the recapture rate of 4.73%. 
 
Key words : Sea ranching, Black tiger shrimp 
   
*Kaosan Rd. soi 1, T. Kaorupchang, Muang Songkhla 90000 Tel. 0 7431 1895 e-mail : yutnica@gmail.com 
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คํานํา 
 

 ทะเลสาบสงขลาซึ่งได้ช่ือว่าเป็นแหลง่น้ํากร่อยท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีลักษณะนิเวศท่ีเป็นท้ังน้ําเค็ม น้ํากร่อย และน้ําจืด 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีในจังหวัดสงขลา พัทลุง บนเนื้อท่ีกว่า 653,775 ไร่ ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ท่ีหล่อเลี้ยงชาวประมงสงขลา และ
บริเวณใกล้เคียงมาช้านาน 
 ทรัพยากรสัตว์นํ้าในทะเลสาบสงขลากําลังเผชิญกับปัญหาความเสื่อมโทรมหลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น การทํา
ประมงท่ีผิดกฎหมาย ทําลายทรัพยากรสัตว์น้ําจากการใช้อวนรุน และโพงพาง นอกจากนี้ยังเกิดจากการใช้เครื่องมือประมงท่ี
เกินกําลังการผลิต เห็นได้จากไซนั่งจํานวนมากท่ีเป็นปราการก้ันการอพยพย้ายถ่ิน และการแพร่พันธ์ุสัตว์นํ้า ประกอบกับสภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรมจากน้ําท้ิงชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตร ตลอดจนจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ด้วยเหตุนี้
ผลกระทบท่ีตามมาก็คือ ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์นํ้าในทะเลสาบสงขลาลดจํานวนลง ยิ่งกว่านั้น ชาวประมงท่ีหาเช้ากินค่ําก็มี
รายได้ลดลงตามไปด้วย 
 ในปี 2505 มีการสํารวจกุ้งวัยรุ่นท่ีพบบริเวณสงขลาตอนนอกโดยอวนรุนกุ้ง พบว่า กุ้งตะกาด Metapenaeus 

monoceros พบมากท่ีสุดรองลงมาได้แก่ กุ้งกุลาดํา P. monodon, กุ้งแชบ๊วย P. merguiensis และ กุ้งหัวมัน M. brevicornis 
โดยกุ้งกุลาดําพบมากท่ีสุดในสิงหาคม 37.8% (จเร, 2507) ต่อมา อําพล และไพโรจน์ (2517) ได้รายงานการสํารวจลูกกุ้งวัยรุ่น
บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกว่า ในปี 2508 พบกุ้งกุลาดําวัยรุ่น 5.94% สํารวจอีกครั้งในปี 2510 พบกุ้งกุลาดําวัยรุ่นเหลือ
เพียง 1.55% ในขณะท่ีองค์ประกอบกุ้งส่วนใหญ่มากกว่า 85% เป็นกุ้งตะกาด (M. monoceros) ต่อมาไพโรจน์ และคณะ 
(2523) ได้สํารวจสัตว์น้ําในทะเลสาบสงขลาด้วยข่าย ตั้งแต่เกาะยอถึงทะเลน้อย จับกุ้งได้ 4 ชนิด ได้แก่ กุ้งแชบ๊วย กุ้งหัวมัน  
กุ้งหัวแข็ง กุ้งก้ามกราม โดยไม่พบกุ้งกุลาดําในทะเลสาบสงขลา ซึ่งสอดคล้องกับการสํารวจของ สิริ และคณะ (2528) ในปี 
2537 - 2538 ได้มีการสํารวจผลการจับสัตว์น้ําโดย อังสุนีย์ และคณะ (2539) ได้ประเมินผลการจับสัตว์น้ําจากทะเลสาบ
สงขลา จากเครื่องมือประมง 15 ชนิด พบกุ้งกุลาดํา 0.05% บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก คาดว่าเป็นผลจากการปล่อย
หรือหลุดรอดจากฟาร์มเลี้ยง เนื่องจากในช่วงดังกล่าวมีการเลี้ยงกุ้งกุลาดําบริเวณรอบๆ ทะเลสาบอย่างแพร่หลาย ทําให้ต่อมา 
ไพโรจน์ และลออ (2544) ได้สํารวจประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ําของไซนั่ง พบว่า สามารถจับกุ้งกุลาดําได้บริเวณทะเลสาบ
สงขลาตอนนอก แต่ไม่ได้รายงานความชุกชุมไว้ 
 กรมประมง ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งร่วมกับหน่วยงานทุกหน่วยในจังหวัดสงขลา 
จังหวัดพัทลุง และ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี 2546 ดําเนินการโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในปี พ.ศ. 2543 ภายใต้
กิจกรรมท่ีให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม ท้ังในเรื่องของการคัดเลือกพ้ืนท่ี ชนิดของสัตว์นํ้า การปล่อย การดูแลควบคุม การกําหนดตาอวน 
การควบคุมการทําประมงผิดกฎหมาย การเสริมสร้างชาวบ้านมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างจิตสํานึกรักทะเลสาบ ตลอดจนการจัดการ
ทรัพยากรในทะเลสาบโดยชุมชน หรือท่ีเรียกว่า ฟาร์มทะเลโดยชุมชน (Community-based Sea Ranching) 
 โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ได้ปล่อยกุ้งกุลาดําลงในทะเลสาบสงขลาในปี 2543-2546  
เป็นจํานวน 2.2, 3.0, 11.0, 32.5 ล้านตัว สามารถจับกุ้งกุลาดําได้ 31.5, 11.1, 36.6, 42.8 ตัน ตามลําดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 
เป็นต้นมา ได้ปรับรูปแบบเป็นกิจกรรมฟาร์มทะเลโดยชุมชน โดยท่ีการปล่อยกุ้งกุลาดําเป็นเพียงข้ันตอนหนึ่งของการพัฒนา 
ฟาร์มทะเลโดยชุมชน และได้ปรับชนิดของสัตว์น้ํา ตามความเค็มของบริเวณแหล่งท่ีปล่อยโดยมีเป้าหมายท่ีสัตว์น้ําเศรษฐกิจ  
กุ้งกุลาดํา และกุ้งก้ามกราม เป็นหลัก (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง, 2544, 2545, 2546, 2547) 
 การดําเนินการฟาร์มทะเลโดยชุมชนของกรมประมงได้มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ประโยชน์ท่ีได้กลับมานอกเหนือจากการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ําเศรษฐกิจไม่ให้สูญพันธ์ุไปจากทะเลสาบสงขลาแล้ว ยังสามารถ
สร้างรายได้และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมท้ังสภาวะทางสังคมของคนในชุมชนดีข้ึน 
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วัตถุประสงค์ 
 

 1. ประเมินผลการปล่อยลูกกุ้งกุลาดําลงในฟารม์ทะเล 
 2. ศึกษาความเค็มท่ีเหมาะสมในการปล่อยลูกกุ้งกุลาดํา 
 

วิธีดําเนินการ 
 
1. การสํารวจและคัดเลือกพ้ืนท่ี 
 สํารวจและคัดเลือกพ้ืนท่ี โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและความพร้อมของชุมชน การปล่อยลูกกุ้งกุลาดําได้
ดําเนินการปล่อยบริเวณทะเลสาบตอนใน และบริเวณทะเลสาบตอนนอก บริเวณท่ีปล่อยต้องมีความเค็มไม่ต่ํากว่า 5 ppt โดย
ปรับความเค็มของน้ําท่ีใช้ลําเลียงลูกกุ้งให้ใกล้เคียงกับความเค็มของน้ําบริเวณแหล่งท่ีจะปล่อย ภาพท่ี 1 แสดงสถานท่ี จํานวน
กุ้งกุลาดําท่ีปล่อย โดยได้ปลอ่ยกุ้งเมื่อ กรกฎาคม 2547 ถึง กันยายน 2548 
 

 
 
ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงปริมาณและจุดปล่อยกุ้งกุลาดําในทะเลสาบสงขลาระหว่าง กรกฎาคม 2547 ถึง กันยายน 2548 และ

สถานีติดตามประเมินผลผลิตสัตว์นํ้า 
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2. การติดตามประเมินผล 
 ติดตามประเมินผลเป็นประจําทุกเดือน ตั้งแต่กรกฎาคม 2547 ถึง เมษายน 2549 โดยการสุ่มตัวอย่างผลผลิต 
กุ้งกุลาดําท่ีชาวประมงจับมาขายท่ีแม่ค้าประจําหมู่บ้าน ตลาดสด โดยเครื่องมือ อวนสามช้ัน ไซ โดยมีจุดสํารวจตัวอย่างท้ังสิ้น 
50 จุด ครอบคลุมพ้ืนท่ี ทะเลน้อย ทะเลหลวง ทะเลสาบตอนใน ทะเลสาบตอนนอก ทําการสุ่มตัวอย่างมาช่ัง น้ําหนัก และ 
วัดความยาว (Total length) ตรวจเช็ค พร้อมท้ังตรวจเช็คสภาพความเค็มของน้ํา ในบริเวณท่ีทําการติดตามประเมินผล 
เป็นประจําทุกเดือน  
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 นําข้อมูลการสํารวจผลผลิตกุ้งกุลาดําของแต่ละตําบลมารวมกัน แล้วคํานวณผลผลิต โดยการนาํผลผลติท่ีจบัไดใ้น 
1 วัน x จํานวนวันท่ีทําการประมง (25 วัน) ใน 1 เดือน ตามวิธีการของ อังสุนีย ์และคณะ (2546) 
 3.2 นําข้อมูลความยาวของกุ้งกุลาดําระหว่างเดือนเมษายน 2548 - เมษายน 2549 มาแจกแจงความถ่ี โดยกําหนด 
ให้ความยาว (Total length) 8.0 – 31.5 เซนติเมตร แต่ละช่วงความยาวห่างกัน 0.5 เซนติเมตร 
 3.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกุ้งกุลาดํา และจํานวนลูกกุ้งท่ีปล่อยกับความเค็มของน้ํา ในบริเวณ
ทะเลสาบตอนในโดย Stepwise multiple regression analysis ใช้ SPSS V.10 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 95% 
 3.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการจับคืนของกุ้งกุลาดํากับความเค็มของน้ํา โดยใช้ข้อมูลระหว่างเดือน 
กุมภาพันธ์ 2548 – กรกฎาคม 2548 นําข้อมูลการปล่อยเดือนแรก จับคู่กับอัตราการจับคืนใน 4 เดือนต่อมา โดยวิธี Simple 
linear regression ใช้ SPSS V.10 

 
ผลการศึกษา 

 
 1. การปล่อยลูกกุ้งกุลาดํา ได้เริ่มปล่อยลูกกุ้งกุลาดําขนาด PL 15 ตั้งแต่กรกฎาคม 2547 - กันยายน 2548 ใน
บริเวณอําเภอบางแก้ว อําเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง และอําเภอสท้ิงพระ อําเภอกระแสสินธ์ุ อําเภอสิงหนคร อําเภอควนเนียง 
อําเภอหาดใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา รวมท้ังสิ้น 42.2 ล้านตัว (ตารางท่ี1) 
 2. ผลผลิตกุ้งกุลาดํา ระหว่างเดือนตุลาคม 2547 - เมษายน 2549 (ตารางท่ี 2) ชาวประมงสามารถจับกุ้งกุลาดํา 
ได้ครั้งแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 บริเวณ ต.นาปะขอ และ ต.ควนโส รวม 130 กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนสูงสุด 22,862 กิโลกรัม  
ในเดือนตุลาคม 2548 หลังจากนั้นผลผลิตค่อยๆ ลดลงเหลือ 417 กิโลกรัม ในเดือนเมษายน 2549 เฉลี่ยแล้วจับกุ้งกุลาดําได้
เดือนละ 7,211 กิโลกรัม 
 ชาวประมงบริเวณ ต.ท่าหิน ต.คูขุด ต.คลองรี จ.สงขลา และ ต.ปากพะยูน จ.พัทลุง ในบางเดือนสามารถจับกุ้งกุลาดํา
ได้มากกว่า 3,000 กิโลกรัม โดยเฉพาะเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2548 ชาวประมง ต.คูขุด สามารถจับกุ้งกุลาดําได้สูงสุด 
คือ 8,625 กิโลกรัม ในเดือนตุลาคม 2548 รองลงมาได้แก่ พฤศจิกายน 2548 จับได้ 6,375 กิโลกรัม 
 เมื่อนําผลผลิตมาเฉลี่ยรายเดือนพบว่า ชาวประมง ต.คูขุด สามารถจับกุ้งกุลาดําเฉลี่ยเดือนละ 2,492 กิโลกรัม 
รองลงมาได้แก่ ต.ปากพะยูน 1,773.9 กิโลกรัม ต่ําท่ีสุดได้แก่ ต.เกาะยอ 31.5 กิโลกรัม ผลผลิตท้ังหมดรายเดือนพบว่า กุ้งกุลาดํา
สามารถจับได้มากท่ีสุดเดือนตุลาคม 2548 สามารถจับได้ท้ังสิ้น 22,862.5 กิโลกรัม รองลงมาได้แก่เดือนพฤศจิกายน 2548 
จํานวน 21,260 กิโลกรัม 
 ผลผลิตรวมของกุ้งกุลาดําบริเวณทะเลสาบตอนในได้ 128,812.5 กิโลกรัม จากการปล่อยลูกกุ้งกุลาดํา 34,175,000 ตัว 
คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ยได้ 3,769.2 กิโลกรัม ต่อลูกกุ้งท่ีปล่อย 1 ล้านตัว ผลผลิตรวมกุ้งกุลาดําบริเวณทะเลสาบตอนนอกได้ 8,197.5 
กิโลกรัม จากการปล่อยลูกกุ้งกุลาดํา 9,000,000 ตัว ผลผลิตเฉลี่ยได ้910.8 กิโลกรัม ต่อลูกกุ้งท่ีปล่อย 1 ล้านตัว 
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ตารางที่ 1 จํานวนลูกกุ้งกุลาดํา PL 15 ที่ปล่อยในบริเวณทะเลสาบ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2547 – เดือนกันยายน 2548 ตัวเลขในวงเล็บเป็นความเค็มบริเวณที่ปล่อย (ppt.) 
 

สถานที่ ก.ค.47 ส.ค.47 ก.ย.47 ต.ค.47 พ.ย.47 ธ.ค.47 ม.ค.48 ก.พ.48 ม.ีค.48 เม.ย.48 พ.ค.48 ม.ิย.48 ก.ค.48 ส.ค.48     ก.ย.48 รวม 

ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว          710,000(15)  500,000(15)    1,210,000 

ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน           1,160,000(18)     1,160,000 

ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน        1,360,000(12)  700,000(18) 460,000(20) 320,000(17) 700,000(18)   3,540,000 

ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน  100,000(14)      1,080,000(12)  500,000(17)  2,000,000(17) 3,100,000(21)  650,000(13) 7,430,000 

ต.ท่าหิน อ.สทิ้งพระ 1,000,000(3)     700,000(7)  590,000(14)  780,000(20)  500,000(20) 800,000(19) 120,000(8)  4,490,000 

ต.คูขุด อ.สทิ้งพระ    1,230,000(3) 320,000(5)  1,750,000(4)  1,700,000(15) 350,000(17) 900,000(22) 1,600,000(18) 500,000(15)  300,000(15) 8,650,000 

ต.คลองรี อ.สทิ้งพระ    1,000,000(2)   1,150,000(4) 500,000(10) 1,450,000(15)  900,000(20) 1,520,000(15)   800,000(15) 7,320,000 

ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์          375,000(14)      375,000 

ต.บางเขียด อ.สิงหนคร        500,000(19)    500,000(25) 800,000(20)   1,800,000 

ต.สะทิ้งหม้อ อ.สิงหนคร      500,000(8)          500,000 

ต.เกาะยอ อ.เมือง     560,000(10)           560,000 

ต.ควนโส อ.ควนเนียง 500,000(15)     500,000(9)    1,000,000(20)      2,000,000 

ต.หัวเขา  อ.สิงหนคร        500,000(25)   1,000,000(30)     1,500,000 

ต.ป่าขาด  อ.สิงหนคร    1,000,000(3)            1,000,000 

ต.น้ําน้อย  อ.หาดใหญ่        1,000,000(18)   700,000(25)     1,700,000 

รวม 1,500,000 100,000 - 3,230,000 880,000 1,700,000 2,900,000 5,530,000 3,150,000 4,415,000 5,120,000 6,940,000 5,900,000 120,000 1,750,000 43,235,000 
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ตารางท่ี 2 ผลการจับกุ้งกุลาดํา (กิโลกรัม) ในบริเวณทะเลสาบสงขลา ในเดือนตุลาคม 2547 - เดือนเมษายน 2549 
สถานท่ี  ต.ค.47   พ.ย.47   ธ.ค.47   ม.ค.48   ก.พ.48   ม.ีค.48  เม.ย.48 พ.ค.48 ม.ิย.48 ก.ค.48 ส.ค.48 

ตําบลนาปะขอ  อําเภอบางแก้ว 75.00 262.50 87.50 - 37.50 70.00 127.50 150.00 - - - 

ตําบลปากพะยูน อําเภอปากพะยูน - 1,152.50 2,630.00 1,800.00 1,717.50 450.00 1,155.00 2,937.50 1,830.00 1,875.00 1,375.00 

ตําบลเกาะนางคํา  อําเภอปากพะยูน - - - - - - 1,125.00 1,700.00 1,125.00 1,375.00 1,125.00 

ตําบลเกาะหมาก  อําเภอปากพะยูน - - 137.50 - - - 625.00 562.50 675.00 500.00 600.00 

ตําบลท่าหิน  อําเภอสทิง้พระ - 3,282.50 1,770.00 1,012.50 1,995.00 545.00 500.00 700.00 750.00 1,025.00 1,125.00 

ตําบลคูขุด อําเภอสทิง้พระ - 410.00 2,375.00 1,012.50 592.50 125.00 1,415.00 2,875.00 2,375.00 2,400.00 2,625.00 

ตําบลคลองร ี อําเภอสทิ้งพระ - 415.00 545.00 825.00 575.00 225.00 137.50 500.00 500.00 625.00 875.00 

ตําบลเกาะใหญ ่ อําเภอกระแสสินธ์ุ - - 30.00 - - - - - - - - 

ตําบลปากรอ  อําเภอสิงหนคร - - - - - 100.00 35.00 - 25.00 25.00 - 

ตําบลป่าขาด  อําเภอสงิหนคร - 65.00 30.00 7.50 50.00 62.50 132.50 80.00 37.50 50.00 100.00 

ตําบลสะทิ้งหมอ้ อําเภอสงิหนคร - 170.00 - - 125.00 902.50 132.50 225.00 105.00 - - 

ตําบลรัตภูม ิ อําเภอควนเนียง - - - - - 35.00 45.00 - - - - 

ตําบลคูเต่า  อําเภอหาดใหญ ่ - 20.00 147.50 80.00 67.50 45.00 - - - 12.50 25.00 

ตําบลเกาะยอ  อําเภอเมอืง - - 12.50 - - - 52.50 - 25.00 - 50.00 

ตําบลควนโส  อําเภอควนเนียง 55.00 1,017.50 5.00 - 187.50 475.00 220.00 360.00 87.50 182.50 137.50 

รวม 130.00 6,795.00 7,770.00 4,737.50 5,347.50 3,035.00 5,702.50 10,090.00 7,535.00 8,070.00 8,037.50 

 
ตารางท่ี 2 ผลการจับกุ้งกุลาดํา (กิโลกรัม) ในบริเวณทะเลสาบสงขลา ในเดือนตลุาคม 2547 - เดือนเมษายน 2549 (ต่อ) 

สถานที ่   ก.ย.48   ต.ค.48    พ.ย.48   ธ.ค.48   ม.ค.49   ก.พ.49   มี.ค.49  เม.ย.49      รวม เฉลี่ย 

ตําบลนาปะขอ  อําเภอบางแก้ว 450.00 112.50 92.50 30.00 - - - - 1,495.00 135.91 
ตําบลปากพะยูน อําเภอปากพะยูน 3,875.00 3,750.00 5,550.00 275.00 775.00 250.00 382.50 150.00 31,930.00 1,773.89 

ตําบลเกาะนางคํา  อําเภอปากพะยูน 1,300.00 2,000.00 2,500.00 - 375.00 - - - 12,625.00 1,402.78 

ตําบลเกาะหมาก  อําเภอปากพะยูน 187.50 1,375.00 1,700.00 312.50 87.50 100.00 262.50 112.50 7,237.50 516.96 

ตําบลท่าหิน  อําเภอสท้ิงพระ 1,750.00 2,000.00 1,500.00 - 625.00 200.00 - - 18,780.00 1,252.00 

ตําบลคูขุด อําเภอสท้ิงพระ 5,625.00 8,625.00 6,375.00 112.50 437.50 - - - 37,380.00 2,492.00 

ตําบลคลองรี  อําเภอสท้ิงพระ 2,500.00 4,500.00 2,375.00 - 1,362.50 2,450.00 300.00 - 18,710.00 1,169.38 

ตําบลเกาะใหญ ่ อําเภอกระแสสินธ์ุ - 250.00 250.00 - - 125.00 - - 655.00 163.75 

ตําบลปากรอ  อําเภอสิงหนคร 25.00 - - - - - - - 210.00 42.00 

ตําบลป่าขาด  อําเภอสงิหนคร 50.00 25.00 - 130.00 - - - - 820.00 63.08 

ตําบลสะท้ิงหม้อ อําเภอสิงหนคร - - 75.00 - - - 175.00 117.50 2,027.50 225.28 

ตําบลรัตภูม ิ อําเภอควนเนียง 37.50 - - - - - - - 117.50 39.17 

ตําบลคูเต่า  อําเภอหาดใหญ ่ - - - 20.00 - - - - 417.50 52.19 

ตําบลเกาะยอ  อําเภอเมือง - - 17.50 - - - - - 157.50 31.50 
ตําบลควนโส  อําเภอควนเนียง 162.50 225.00 825.00 62.50 75.00 110.00 222.50 37.50 4,447.50 247.08 

รวม 15,962.50 22,862.50 21,260.00 942.50 3,737.50 3,235.00 1,342.50 417.50 137,010.00 9,606.97 
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 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการปล่อยลูกกุ้งกุลาดําและผลผลิตกุ้ง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการปล่อยลูกกุ้งกุลาดําและผลิตกุ้งกุลาดําจากการจับ พบว่า เมื่อปล่อยลูกกุ้งเดือนกรกฎาคม 
2547 จํานวน 1.5 ล้านตัว ทําให้ได้ผลผลิตเดือนพฤศจิกายน 2547 สูงข้ึนถึง 6,795 กิโลกรัม หลังจากนั้น ระหว่างเดือนมีนาคม–
พฤษภาคม 2548 การปล่อยลูกกุ้งค่อนข้างคงท่ีอยู่ระหว่าง 3.15-3.42 ล้านตัว ส่งผลให้ผลผลิตจากการจับค่อนข้างคงท่ีเช่นกัน 
อยู่ระหว่าง 7,535-8,070 กิโลกรัม ในเดือนมิถุนายน–สิงหาคม 2548 การปล่อยลกูกุ้งได้เพ่ิมข้ึนสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2548 คือ 
6.94 ล้านตัว ผลผลิตใน 4 เดือนต่อมาได้พุ่งข้ึนสูงสุดเช่นกันถึง 22,862 กิโลกรัม ในเดือนสิงหาคม 2548 การปล่อยลกูกุ้งได้ลดลง
เหลือ 0.12 ล้านตัว ส่งผลให้ผลผลิตจากการจับในเดือนธันวาคม 2548 เหลือเพียง 942 กิโลกรัม ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างการ
ปล่อยและผลผลิตพบว่า เมื่อมีการปล่อยลูกกุ้งกุลาดําลงในทะเลแล้วพบว่า 4 เดือนต่อมาจะมีผลผลิตเกิดข้ึน ดังแสดงในภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2  ปริมาณลูกกุ้งกุลาดําท่ีปล่อยและผลผลิตท่ีจับไดร้ะหว่างเดือนกรกฎาคม 2547 ถึง เมษายน 2549 
 
 4. ขนาดและความถี่เป็นเปอร์เซ็นต์ของกุ้งท่ีจับได้ 
 กุ้งกุลาดําท่ีจับได้ในเดือนเมษายน 2548-เมษายน 2549 มีขนาดเฉลี่ย 15.5-17.5 เซนติเมตร (ภาพท่ี 3) ในช่วงแรก
ตั้งแต่เดือนเมษายน-สิงหาคม 2548 กุ้งกุลาดําท่ีจับได้ขนาด 15.5-16.6 เซนติเมตร น้ําหนัก 32-41 กรัม หรือ 24-31 ตัว/กิโลกรัม 
ภายหลัง ทางโครงการฯ ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีการใช้ตาอวนขนาดใหญ่เป็น 5 เซนติเมตร พบว่าในช่วงเดือนกันยายน 
2548–เมษายน 2549 กุ้งกุลาดําท่ีจับได้มีขนาดโตข้ึน 16.7–17.5 เซนติเมตร น้ําหนัก 42–48 กรัม หรือ 21–24 ตัว/กิโลกรัม โดย
เฉลี่ยตลอดการจับกุ้งกุลาดํา สามารถจับกุ้งกุลาดําได้ขนาด 16.6 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 40.8 กรัม ขนาดเฉลี่ย 24.8 ตัว/กิโลกรัม 

(ตัว) (กิโลกรัม) 
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        พิสัย 11.2 – 27.2 เซนติเมตร 
        ค่าเฉลี่ย 16.4 เซนติเมตร 
        n = 543 ตัว 
 
 
 
 
        พิสัย 16.5 – 23.0 เซนติเมตร 
        ค่าเฉลี่ย 16.1 เซนติเมตร 
        n = 325 ตัว 
 
 
 
 
  
        พิสัย11.6 – 25.9 เซนติเมตร 
        ค่าเฉลี่ย 16.6 เซนติเมตร 
        n = 145 ตัว 
 
 
 
 
 
        พิสัย 10.0 – 26.8 เซนติเมตร 
        ค่าเฉลี่ย 15.5 เซนติเมตร 
        n = 962 ตัว 
 
 
 
 
        พิสัย 10.1 – 26.0 เซนติเมตร 
        ค่าเฉลี่ย 16.7 เซนติเมตร 
        n = 807 ตัว 
 
 
ภาพท่ี 3  ขนาดของกุ้งกุลาดําและปริมาณท่ีจับได้ในเดือนเมษายน 2548 - เมษายน 2549 

ความยาว (ซม.) 

ความยาว (ซม.) 

ความยาว (ซม.) 

ความยาว (ซม.) 

เปอร์เซ็นต์ 

เปอร์เซ็นต์ 

เปอร์เซ็นต์ 

เปอร์เซ็นต์ 

เปอร์เซ็นต์ 

ความยาว (ซม.) 
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        พิสัย 10.1 – 26.0 เซนติเมตร 
        ค่าเฉลี่ย 16.7 เซนติเมตร 
        n = 1,609 ตัว 
 
 
 
 
 
        พิสัย 11.2 – 25.7 เซนติเมตร 
        ค่าเฉลี่ย 16.7 เซนติเมตร 
        n = 1,614 ตัว 
 
 
 
 
 
        พิสัย 11.5 – 24.5 เซนติเมตร 
        ค่าเฉลี่ย 16.7 เซนติเมตร 
        n = 74 ตัว 
 
 
 
 
 
 
        พิสัย 12.7 – 22.9 เซนติเมตร 
        ค่าเฉลี่ย 17.0 เซนติเมตร 
        n = 114 ตัว 
 
 
 
 
        พิสัย 12.0 – 23.5 เซนติเมตร 
        ค่าเฉลี่ย 17.5 เซนติเมตร 
        n = 433 ตัว 
 
ภาพท่ี 3  ขนาดของกุ้งกุลาดําและปริมาณท่ีจับได้ในเดือนเมษายน 2548 - เมษายน 2549 (ต่อ) 

เปอร์เซ็นต์ 

ความยาว (ซม.) 

เปอร์เซ็นต์ 

เปอร์เซ็นต์ 

เปอร์เซ็นต์ 

เปอร์เซ็นต์ 

ความยาว (ซม.) 

ความยาว (ซม.) 

ความยาว (ซม.) 

ความยาว (ซม.) 
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        พิสัย 13.0 – 21.1 เซนติเมตร 
        ค่าเฉลี่ย  17.1 เซนติเมตร 
        n = 20 ตัว 
 
 
 
 
        พิสัย 14.0 – 19.7 เซนติเมตร 
        ค่าเฉลี่ย 17.0 เซนติเมตร 
        n = 97 ตัว 
 
 
 
ภาพท่ี 3 ขนาดของกุ้งกุลาดําและปริมาณท่ีจับได้ในเดือน เมษายน 2548 – เมษายน 2549 (ต่อ) 
 
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกุ้งกุลาดําและจํานวนลูกกุ้งท่ีปล่อยและความเค็มของน้ํา 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า การวิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย พหุคูณแบบข้ันตอนเดียว (Stepwise multiple 
regression analysis) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 95% โดยมีปัจจัยท่ีใช้พยากรณ์ผลผลิตกุ้งกุลาดํา 2 ปัจจัยคือ จํานวนลูกกุ้ง 

และความเค็มของน้ํา ท้ัง 2 ปัจจัยมีค่า sig น้อยกว่า α = 0.05 แสดงให้เห็นว่า ท้ังปัจจัยจํานวนลูกกุ้งและความเค็มของน้ํา มีผล
ต่อผลผลิตกุ้งกุลาดําท่ีจับได้ 95.5% (R2=0.955) 
 
ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกุ้งกุลาดําและจํานวนลูกกุ้งท่ีปล่อยกับความเค็มของน้ํา 

สัมประสิทธ์ิการถดถอย ปัจจัย R2 adjust R2 a constant 
b β t sig 

จํานวนลูกกุ้ง 0.731 0.663 - 22114.378 0.004 0.785 6.34 0.008 
ความเค็ม 0.955 0.925  1230.196 0.479 3.87 0.031 

 
 6. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการจับคืนของกุ้งกุลาดําและความเค็มของน้ําบริเวณทะเลสาบตอนใน 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการจับคืนของกุ้งกุลาดําและความเค็มของน้ํา พบว่า มีความสัมพันธ์ถึง 
93.2% ดังสมการ 
 y = 0.77x - 5.01 
 เมื่อ y = อัตราการจับคืน x = ความเค็ม จากตารางท่ี 5 พบว่า เมื่อความเค็มของน้ําเพ่ิมจาก 12 เป็น 20 ส่วนในพันส่วน 
จะทําให้อัตราการจับคืนกุ้งกุลาดําได้สูงข้ึนจาก 4.73% เป็น 11.12% ส่งผลให้ผลผลิต (จํานวนกิโลกรัม) /ลูกกุ้งท่ีปล่อย/ล้านตัว 
เพ่ิมข้ึนจาก 1,869.7 กิโลกรัม เป็น 4,667.3 กิโลกรัม หรือ 2.5 เท่า 

เปอร์เซ็นต์ 

ความยาว (ซม.) 

เปอร์เซ็นต์ 

ความยาว (ซม.) 
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ตารางท่ี 5  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการจับคืนของกุ้งกุลาดํากับความเค็มของน้ําในทะเลสาบตอนใน 
วันเดือนป ี ความเค็ม 

(ppt) 
จํานวนลูกกุ้ง 
ท่ีปล่อย (ตัว) 

อัตราการจับคืน 
(4 เดือนต่อมา) % 

ผลผลติ (กก.) : 
ลูกกุ้งล้านตัว 

กุมภาพันธ์ 2548 12 4,030,000 4.73 1869.7 
มีนาคม 2548 15 3,150,000 6.23 2561.9 
เมษายน 2548 17 3,420,000 7.31 3350.0 
พฤษภาคม 2548 20 3,420,000 11.12 4667.3 
มิถุนายน 2548 17 6,940,000 7.85 3294.2 
กรกฎาคม 2548 18 5,900,000 8.59 3603.4 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

 
 ในประเทศญี่ปุ่น  ฟาร์มทะเลได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ปี 1963 ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ํา 90 ชนิด รวมท้ัง Kuruma prawn  
ในปี 1996 ญี่ปุ่นปล่อยลูกกุ้ง kuruma 275 ล้านตัว ปัจจุบันนี้ทุกจังหวัดมีโรงเพาะฟักสัตว์น้ําสําหรับปล่อยลูกสัตว์น้ําลงในฟาร์ม
ทะเล ในระดับชาติมี Japan Sea-Farming Association (Imamura, 1999) ประเทศจีนได้ลงทุนในเชิงพาณิชย์ในการปล่อย 
ลูกกุ้งขาว (P. chinensis) ประมาณ 2.5 พันล้านตัว ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งขาวถึง 200,000 ตัน (Liu, 1990) 
 การพัฒนาฟาร์มทะเลโดยชุมชนในโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ได้ปล่อยพันธ์ุกุ้งกุลาดําขนาด P-15 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2547 – กันยายน 2548 ในบริเวณทะเลสาบตอนใน 36.04 ล้านตัว บริเวณทะเลสาบตอนนอก 7.2 ล้านตัว 
ส่งผลให้ชาวประมงบริเวณดังกล่าวสามารถจับกุ้งกุลาดําได้ 128.81 ตัน และ 8.2 ตนั ตามลําดับ 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกุ้งกุลาดํากับจํานวนลูกกุ้งท่ีปล่อยและความเค็มของน้ํา พบว่า จํานวนลูกกุ้ง 
ท่ีปล่อยและความเค็มของน้ําสามารถพยากรณ์ผลผลิตของกุ้งกุลาดําได้แม่นยํา 95.5% โดยท่ีลูกกุ้งท่ีปล่อย 1 ล้านตัว จะให้ผลผลิต 
1,883.75-4,667.25 กิโลกรัม ท่ีระดับความเค็ม 12-20 ส่วนในพันส่วน มีอัตราการจับคืน 3.45–17.67% ฟาร์มทะเลกุ้งกุลาดําโดย
ชุมชน จะสามารถจับกุ้งกลับคืนได้มากน้อยแค่ไหน จึงต้องคํานึงถึงความเค็มของแหล่งน้ําท่ีปล่อยจากการศึกษาครั้งนี้ปล่อยกุ้งใน
ระยะ P-15 ความเค็มท่ีเหมาะสมคือ มากกว่า 12 ppt. ถ้าความเค็มมากถึง 20 ppt. ก็จะทําให้อัตราการจับคืนได้สูงถึง 11.12% 
อย่างไรก็ดีควรจะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมว่า ถ้าสภาพน้ํามีความเค็มต่ํากว่า 10 ppt. กุ้งในระยะใดจึงเหมาะสมในการปล่อยใน
กิจกรรมฟาร์มทะเล จากการศึกษาของ Davenport. et al., (1999) ได้ปล่อยลูกกุ้งกุลาดําระยะ Post larvae ลงใน Rekawa 
lagoon ประเทศศรีลังกา จํานวน 125,000 ตัว ระหว่างปี 1996-1997 สามารถจับกุ้งกุลาดําได้ 3.5% ของจํานวน post larvae ท่ี
ปล่อยในปีดังกล่าว ผลผลิตมีมูลค่าสูงข้ึน 33% ในขณะท่ีการจับกุ้งเพ่ิมข้ึน 1400% เทียบกับปี 1995-1996 
 ผลตอบแทนการลงทุนในครั้งนี้ได้ปล่อยลูกกุ้งกุลาดําท้ังสิ้น 43.24 ล้านตัว สามารถจับกุ้งกุลาดํา ขนาดเฉลี่ย 24.76 ตัว/
กิโลกรัม หรือน้ําหนักเฉลี่ย 40.82 กรัม ความยาวเหยียดเฉลี่ย 16.56 เซนติเมตร คิดเป็นน้ําหนักรวม 137,011 กิโลกรัม  
(กิโลกรัมละ 250 บาท) คิดเป็นเงิน 34.25 ล้านบาท ต้นทุนลูกกุ้งกุลาดํา 4.32 ล้านบาท การลงทุนครั้งนี้ให้ผลตอบแทน 7.92 : 1 
เมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทน 2 : 1 จากการปล่อยกุ้งลงใน Seto Inland Sea ของ ญี่ปุ่น (Kurata, 1981) และผลตอบแทน  
7 : 1 จากผลการประเมินการปล่อยกุ้งขาวลงในแหล่งน้ําธรรมชาติของจีน (Liu, 1990) 
 ขนาดของกุ้งท่ีจับได้มีขนาดเฉลี่ย 40.8 กรัม หรือ 24.76 ตัว/กิโลกรัม นับได้ว่าฟาร์มทะเลโดยชุมชน สามารถดูแลจัดการ
เรื่องเครื่องมือท่ีใช้จับอย่างได้ผลจากการประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสํานึกให้ชาวประมงพ้ืนบ้านเข้าใจว่าการใช้อวน 3 ช้ัน ขนาด 
ของตาอวนเล็กกว่า 5 เซนติเมตร จับกุ้งขนาดเล็กท่ีราคาน้อยกว่า 200 บาท การใช้อวน 3 ช้ันท่ีขนาดตาอวนโตกว่า 5 เซนติเมตร 
สามารถจับกุ้งได้ราคามากกว่า 250 บาท เช่น ท่ี 20 ตัว/กิโลกรัม ราคาจะสูงถึง 300 บาท เป็นต้น 
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 พ้ืนท่ีทะเลสาบตอนในแต่เดิมเป็นพ้ืนท่ีมีการจับกุ้งกุลาดําได้น้อยมาก (อังสุนีย์ และคณะ, 2539) จากการสอบถาม
ชาวประมงพ้ืนบ้าน ทราบว่า บริเวณนีเ้ดิมสามารถจับกุ้งกุลาดําได้น้อย กุ้งกุลาดําท่ีจับได้ชาวประมงพ้ืนบ้านเช่ือว่า เป็นผลผลิตจาก
การท่ีโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมง ได้นําลูกพันธ์ุกุ้งกุลาดําไปปล่อยตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา ขนาดของลูกกุ้งท่ีเหมาะสมในการ
ปล่อยเปน็เรื่องท่ีสําคัญในการทําฟาร์มทะเล เนื่องจากลูกกุ้งขนาดเล็กเกินไปอัตราการรอดตายต่ํา ถ้าลูกกุ้งขนาดใหญ่เกินไป ต้นทุน
ในการผลิตและการลําเลียงสูง อาจต้องนําจากโรงเพาะฟักไปอนุบาลต่อในบ่อดินก่อนปล่อย Rothlisberg et. al. (1999) ได้รายงาน
ผลการวิจัยว่า การปล่อยลูกกุ้งระยะ Zoea 1 ล้านตัว มีกุ้งรอดตายถึงขนาดเต็มวัยเพียง 100 ตัว ถ้าลูกกุ้งจํานวนนี้นํามาอนุบาล 
ในบ่อดินให้ขนาด 10 mm. (CL) ระยะ Juveniles สามารถให้จํานวนกุ้งขนาดเต็มวัยได้ถึง 100,000 ตัว  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ในสภาวะการประมงท่ีมีการจับเกินกําลังผลิต (overfishing) การทําฟาร์มทะเลโดยชุมชนเป็นทางออกท่ีดี 
เนื่องจากมีอาหารธรรมชาติอย่างเพียงพอ ปลากินเนื้อเหลือน้อย 
 2. การคัดเลือกชนิดของพันธ์ุสัตว์น้ําให้เหมาะสมกับความเค็มของน้ํา เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ฟาร์มทะเลโดยชุมชน 
จะประสบความสําเร็จหรือไม่ สรุปได้ว่า อัตราการจับคืนของลูกกุ้งกุลาดําข้ึนอยู่กับความเค็มของน้ํา ถ้าความเค็มน้ํา 20 ppt 
อัตราการจับคืน 11.12% ถ้าความเค็มลดลงเหลือ 15 ppt อัตราการจับคืนเหลือ 6.23% ถ้าความเค็มเหลือ 12 ppt อัตรา 
การจับคืนเหลือ 4.73% ถ้าความเค็มต่ํากว่า 10 ppt ควรเลือกลูกกุ้งก้ามกราม 
 3. การปล่อยลูกกุ้งกุลาดํา 
 3.1 ควรมีการปรับความเค็มของลูกกุ้งให้พอดีกับความเค็มของแหล่งน้ําท่ีปล่อย 
 3.2 บริเวณท่ีปล่อย ควรเลือกปล่อยบริเวณท่ีมีสาหร่ายทะเลข้ึนปกคลุม เพ่ือลูกกุ้งจะได้มีท่ีหลบซ่อน 
 3.3 ขนาดลูกกุ้งกุลาดําท่ีเหมาะสมในการปล่อยจะต้องมีการทดลองปล่อยเพ่ิมเติม เนื่องจากในการศึกษาครั้งนีม้ิได้
มุ่งเน้น ปล่อยลูกกุ้งกุลาดําขนาดต่างๆ 
 4. การควบคุมการจับเป็นสิ่งท่ีสําคัญ ควรจะต้องทําความเข้าใจตกลงกันในชุมชนชาวประมง ถึงความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรชาวประมงพ้ืนบ้านท่ี ตําบลคูขุด อําเภอสท้ิงพระ มีการเข้าใจการใช้เครื่องมืออวนสามช้ันกันอย่างกว้างขวางว่า ถ้าใช้
อวนสามช้ันขนาดตา 4.5 ซม. จะจับกุ้งได้ขนาด 80 ตัว/กิโลกรัม ถ้าใช้อวนสามช้ันขนาด 5 เซนติเมตร จะจับกุ้งได้ขนาด 30-40 
ตัว/กิโลกรัม ถ้าใช้อวนขนาด 5.5 เซนติเมตร จะสามารถจับกุ้งได้ขนาด 10-15 ตัว/กิโลกรัม ชาวประมงบริเวณส่วนใหญ่นี้จึง
รู้จักเลือกใช้ขนาดตาอวนท่ีเหมาะสมในการจับกุ้ง 
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การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพน้ําอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล 
 

ชุติมา  ขมวิลัย๑*  และ พิสิฐ  บญุศรีเมือง๒ 

๑สถาบันวิจัยการเพาะเลีย้งกุ้งทะเล กรมประมง 
๒สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
บทคัดย่อ 

 
 การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพน้ําอัจฉริยะต้นแบบเพ่ือการบริหารจัดการในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลได้นําเทคโนโลยีด้าน
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมการปิด-เปิดเครื่องตีน้ํา โดยใช้ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําเป็นตัวควบคุมการทํางาน
ของเครื่องตีนํ้า หลักการทํางานของระบบควบคุมคุณภาพน้ําอัจฉริยะ ประกอบด้วยวงจร 4 ส่วน คือ วงจรเซ็นเซอร์ วงจรส่วน
ประมวลผลกลาง วงจรขับมอเตอร์ และวงจรเพาเวอร์ซับพลาย ทดสอบระบบในภาคสนาม ณ บ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดํา จังหวัด
จันทบุรี ในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดําขนาด 2.9 ไร่ 1 บ่อ ซึ่งเป็นบ่อทดลองท่ีติดตั้งเครื่องควบคุมคุณภาพน้ําอัจฉริยะ และบ่อขนาด  
2 ไร่ 1 บ่อ เป็นบ่อควบคุมท่ีไม่ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมคุณภาพน้ําอัจฉริยะ ซึ่งการเปิดปิดเครื่องตีนํ้าทําโดยเกษตรกร ผลการวิจยั
พบว่าเมื่อเลี้ยงกุ้งได้ 85 วัน บ่อเลี้ยงกุ้งท่ีติดตั้งเครื่องควบคุมคุณภาพน้ําอัจฉริยะ (บ่อทดลอง) ให้ผลผลิต 304 กิโลกรัม/ไร่ 
ขนาดกุ้ง 72 ตัว/กิโลกรัม อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.16 ส่วนบ่อควบคุมให้ผลผลิต 400 กิโลกรัม/ไร่ ขนาดกุ้ง 
91 ตัว/กิโลกรัม อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.13 นอกจากนี้ทําการวิจัยในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว จังหวัดสมุทรสงคราม 
พบว่าเมื่อเลี้ยงกุ้งได้ 76 วัน บ่อเลี้ยงกุ้งท่ีติดตั้งเครื่องควบคุมคุณภาพน้ําอัจฉริยะให้ผลผลิต  651.8 กิโลกรัม/ไร่ ขนาดกุ้ง  
108 ตัว/กิโลกรัม อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.12 ส่วนบ่อควบคุมให้ผลผลิต 691.9 กิโลกรัม/ไร่ ขนาดกุ้ง  
102 ตัว/กิโลกรัม อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.13 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําเป็นปัจจัยสําคัญในการบริหาร
จัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล โดยในช่วง เวลา 14.00 น. เป็นช่วงท่ีออกซิเจนมีการละลายน้ําสูงสุด จึงไม่จําเป็นต้องเปิดเครื่องตีน้ํา 
แต่ควรมีการผสมน้ําในบ่อ เพ่ือป้องกันการแบ่งช้ันของน้ํา นอกจากนี้ผลการวิจัยสามารถนําระบบควบคุมคุณภาพน้ําอัจฉรยิะมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือลดการใช้พลังงานส่วนเกิน ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้
ประมาณ 30% เกษตรกรสามารถติดตามปริมาณออกซิเจนละลายน้ําได้ตลอดเวลา จึงทําให้จัดการคุณภาพน้ําได้อย่างทันที  
 
คําสําคัญ : คุณภาพน้ํา เครื่องควบคุม ออกซิเจน 
   
*เกษตรกลาง จตจุักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ โทร ๐ ๒๕๖๒ ๐๕๕๒ e-mail : chutimakk@gmail.com 
พิมพ์เผยแพร่ : ๒๕๕๑. ทุนวิจัยนวมินทร์ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต.ิ ๕๐ หน้า 
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Development of Excellent Water Quality Control System for  
Shrimp Culture Management 

 
Chutima  Khomvilai 1* and Pisit  Boonsrimuang2  

1Marine Shrimp Culture Research Institute, Department of Fisheries 
2King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 

 
Abstract 

 
 The water quality control system for shrimp culture management was developed by IT application. 
To develop the excellent water quality management system, comprising 4 separate circuits : sensor circuit, 
CPU, motor driver circuit and power supply. After system development, install the system at the Kung 
Krabaen Bay Royal Project farm. The treatment pond, with an area of 2.9 rai, will be set with the water 
quality management system, which will control the aerators to deliver and maintain optimal DO 
concentrations. The control pond, with an area of 2 rai, will not be set with an automated control system, 
but will be manually controlled. The results showed that after rearing shrimps for 85 days, the experimental 
pond set with the excellent water quality management system produced 304 kg of shrimps/rai, averaging 72 
shrimps per kg, The Average Daily Growth Rate : ADG was   0.16. The control pond yielded 400 kg of 
shrimps/rai, averaging 91 shrimps per kg, with ADG 0.13. In Samutsongkram, the white shrimp experimental 
pond had 651.8 kg/rai, averaging 108 shrimps per kg. ADG was 0.12 while the production in control pond was 
691.9 kg/rai, averaging 102 shrimps/kg. The ADG and survival rate were 0.13 and 94.10%, respectively. The 
water quality data collected demonstrates the importance of dissolved oxygen as a factor in shrimp farm 
management. The system showed to reduce 30% of electric power. Additionally, the data show that from 2 
p.m. DO levels are at their highest, so there is no need to operate the aerators during this period. However, it 
is nevertheless important to ensure complete mixing to prevent layering of water. These data is useful in 
improving shrimp farm management to reduce energy loss. Shrimp farmer can easily monitor DO in real time, 
allowing them to take action immediately as necessary.   
 
Key words : water quality, control system, oxygen 
   
*Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel. 0 2562 0552 e-mail : chutimakk@gmail.com 
Published : 2008. Nawamin research funding, National Research Council of Thailand. 50 pp. 
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ผลของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus) ต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรมีชีวิต 
ในระบบนิเวศของบ่อน้ํากร่อยจําลองขนาดเล็ก 

 

เพ็ญศรี เมืองเยาว์๑*  สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ๒  เสาวภา อังสุภานิช๒  และ พุทธ ส่องแสงจนิดา๓ 
๑สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่ง กรมประมง 

๒ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ตรัง กรมประมง 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาผลของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus) ต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง ได้
ดําเนินการในบ่อน้ํากร่อยจําลองขนาดเล็ก (Microcosm) ท่ีใช้ดินเลนจากบ่อเลี้ยงกุ้งและเติมน้ําความเค็ม 20 ส่วนในพันใน
ระดับต่ํา 10 เซนติเมตร คราดดินเพ่ือกระตุ้นให้มีการปล่อยสารอาหารสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และปลูกสาหร่าย
ไส้ไก่ในระดับ 28 และ 56 กรัมต่อตารางเมตร (T2 และ T3 ตามลําดับ) เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (T1) ซึ่งไม่มีการปลูก
สาหร่ายไส้ไก่ ผลการศึกษาพบว่าการปลูกสาหร่ายไส้ไก่ในบ่อทําให้มีผลผลิตปฐมภูมิสูงกว่าบ่อท่ีไม่มีสาหร่ายไส้ไก่  
(มีแพลงก์ตอนพืชเพียงอย่างเดียว) โดยในวันท่ี 28 ของการทดลอง มีสัดส่วนของคลอโรฟิลล์ เอ ในสาหร่ายต่อคลอโรฟิลล์ เอ 
ใน แพลงก์ตอนพืชสูงสุดเท่ากับ 256.3 และ 656 เท่า ในชุดการทดลอง T2 และ T3 ตามลําดับ ช้ีให้เห็นศักยภาพในการดูด
สารอาหารไปใช้ได้มากกว่า และผลิตออกซิเจนจากกระบวนการสังเคราะห์แสงได้มากข้ึน และสาหร่ายไส้ไก่ยังแสดงบทบาทใน
การเป็นท่ีอยู่อาศัยและหลบซ่อนตัวของ หนอนแดง ตัวอ่อนยุง ตัวอ่อนโคพิพอด โดยเฉพาะ harpacticoid copepod ซึ่ง
สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นอาหารธรรมชาติท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตลูกกุ้งวัยอ่อน โดยปริมาณอาหารธรรมชาติมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับปริมาณสาหร่ายไส้ไก่ ดังนั้น ผลการวิจัยนี้นํามาสู่ข้อสรุปว่าสาหร่ายไส้ไก่ท่ีมีในบ่อเลี้ยงกุ้งสามารถแสดงบทบาทใน
การปรับปรุงระบบนิเวศให้มีสภาพแวดล้อมดีข้ึนและเป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมต่อการเติบโตของลูกกุ้งวัยอ่อนท่ีปล่อยลงเลีย้งได ้
 
คําสําคัญ : สาหร่ายไส้ไก่ การเปลีย่นแปลงของตัวแปรมีชีวิต ระบบนิเวศ อาหารธรรมชาต ิบ่อจําลองขนาดเล็ก 
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            ���������	
������������� ������ 2554 

 63 

O15 

Effect of gut weed (Ulva intestinalis Linnaeus)  
on alteration of biotic factor in the ecosystem of brackish water microcosm 

 
Pensri Muangyao1  Sommai Chiayvareesajja2  Saowapa Angsupanich2  and Putth Songsangjinda3 

1Coastal Aquaculture Research Institute, Department of Fisheries 
2Department of Aquatic Science, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University 

3Trang Coastal Aquaculture Research Center, Department of Fisheries 
 

Abstract 
 

 The effect of gut weed (Ulva intestinalis Linnaeus) on shrimp pond ecosystem alteration was 
conducted in a brackish water microcosm, in which the sludge from shrimp pond was added on the 
bottom. Twenty ppt saline water was added into the microcosm at 10 cm deep and the sludge was stir at 
weekly intervals for 2 weeks to stimulate nutrient releasing. Gut weed was grown in the microcosms at 
two densities; 28 and 56 g/m2 (T2 and T3, respectively), and compared to the control (T1) without gut 
weed. Result from the study showed that the primary production from gut weed was higher than that 
from phytoplankton. The ratio of chlorophyll a in gut weed : chlorophyll a in phytoplankton reached the 
highest in 28th experimental day accounted 256.3 and 656 times in T2 and T3, respectively, which 
indicated of a higher uptake nutrients and higher dissolved oxygen level from photosynthesis. 
Furthermore, gut weed also played a role as the shelter and habitat of chironomid larvae, mosquito 
larvae, nauplius of copepods especially harpacticoid that are suitable types of natural food for support 
growth of shrimp larvae. The amount of this natural food was in positive correlation with the biomass of 
gut weed. From the results of this study, it may be concluded that gut weed can play the role in shrimp 
pond ecosystem alteration to provide better pond environment and a suitable habitat for the growth of 
shrimp larvae. 
 
Key words : Gut weed, Alteration of biotic factor, Ecosystem, Natural food, Microcosms 
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ผลของระดับไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อการควบคุมการเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน 
ในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดํา (Penaeus monodon Fabricius, 1798) 

 
พุทธ  ส่องแสงจนิดา๑*  กฤษณา  องอาจ๒  และ  วลีรัตน ์ มูสิกะสังข์๒ 

๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ตรัง 
๒สถาบันวิจัยการเพาะเลีย้งสัตว์นํ้าชายฝั่ง 

 
บทคัดย่อ 

 
 ทําการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืช ความเข้มข้นของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และคลอโรฟิลล์ เอ ในน้ํา 
เพ่ือทราบกลไกควบคุมการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน และการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําในระหว่าง 
การสะพรั่งและการตายของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดําท่ีปล่อยกุ้งลงเลี้ยง 62.5 ตัว/ตรม. เลี้ยงกุ้งเป็นเวลา 
101 วัน ให้อาหารท้ังหมด 5,347 กก./บ่อ ได้ผลผลิตกุ้งขนาดเฉลี่ย 61 ตัว/กก. ปริมาณ 3,200 กก./บ่อ ความเค็มตลอดช่วง
การเลี้ยงอยู่ในช่วง 2-4 ส่วนในพันส่วน ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรเริ่มตรวจพบการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกม 
น้ําเงิน เมื่อเลี้ยงกุ้งไปได้ประมาณ 60 วัน จากการเก็บตัวอย่างน้ําท่ีมีอายุการเลี้ยงในช่วง 93-101 วัน พบ มีแพลงก์ตอนพืช  
4 กลุ่ม คือ กลุ่มสีเขียวแกมน้ําเงิน (3 สกุล ปริมาณรวม 97.4%) กลุ่มสีเขียว (5 สกุล ปริมาณรวม 2.5%) และท่ีเหลือ คือ  
ไดอะตอม (1 สกุล) ไดโนแฟลกเจลเลต (1 สกุล) โดยสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินสกุลออสซิลาทอเรีย เป็นสกุลท่ีพบมากท่ีสุด ซึ่ง
ตลอดระยะเวลาการศึกษาพบปริมาณเซลล์ลดลงจาก 1.5x107 เซลล์/มล. มาเป็น 0.3x107 เซลล์/มล. สอดคล้องกับปริมาณ
คลอโลฟิลล์ เอ ท่ีลดลงจาก 1,104 มคก./ล. เป็น 69 มคก./ล. ในช่วงท่ีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินมีความหนาแน่นสูงพบ
ปริมาณของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสอนินทรียล์ะลายน้ําน้อย และเมื่อปริมาณเซลลส์าหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินลดลง แอมโมเนยี
รวมเพ่ิมปริมาณสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีปริมาณฟอสฟอรัสอนินทรีย์ละลายน้ําเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย ช้ีให้เห็นว่า
ฟอสฟอรัสเป็นปัจจัยจํากัดต่อการเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน ในช่วงท่ีมีการตายของสาหร่ายกลุ่มนี้ พบการลดลงของ
การสังเคราะห์แสงในน้ํา สอดคล้องกับการขาดออกซิเจนในช่วงเช้าตรู่ (ค่าเฉลี่ย 2.2 มก./ล.) และการแกว่งตัวของค่าความเป็น
กรด-ด่าง (6.8-8.8) ในตอนกลางวัน ผลการศึกษาครั้งนี้ช้ีให้เห็นว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสะพรั่งและตายของสาหร่ายสีเขียว
แกมน้ําเงินในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดํา คือการแปรปรวนของสัดส่วนอะตอมไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เนื่องจากความไม่สมดุลของ
ปริมาณสารอาหารในระหว่างการดูดซึมสารอาหารของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินไปใช้เพ่ือการเติบโต และผลจากการสะพรั่ง
และตายของสาหร่ายทําให้เกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ํา และความเครียดกับกุ้งท่ีเลี้ยง จึงเป็นสาเหตุทําให้เกษตรกรต้อง
ตัดสินใจเก็บเก่ียวผลผลิต 
 
คําสําคัญ : ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน กุ้งกุลาดํา 
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Effects of Nitrogen and Phosphorus Levels on Growth Regulation of Blue Green Algae in 
Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798) Grow-out Pond 

 
Putth  Songsangjinda1*  Kritsana  Ong-art2  and  Waleerat  Musikasung2 

1Trang Coastal Fisheries Research and Development Center  
2Coastal Aquaculture Research Institute 

 
Abstract 

 
 Enumeration of phytoplankton and water quality analysis were conducted to understand the 
regulatory mechanism of growth and water quality changes during a bloom and bust cycle of blue-green 
algae in the Black Tiger Shrimp grow-out pond. The study pond was stocked with shrimp PL at 62.5 
ind./m2 and cultured for 101 days. Total feed use was 5,347 kg feed/pond yielding shrimp size of 61 
ind./kg and production of 3200 kg/pond. During the grow-out period, salinity of water was in range of 2-4 
ppt. The result was found that the blooming was observed by farmer after 60 days of culture. The 
composition of phytoplankton in the water during 93-101 days of culture were indentified in to 4 groups; 
blue-green algae (3 genera, amount 97.4%), green algae (5 genera, amount 2.5%), diatom (1 genera) and 
dinoflagellate (1 genera). Oscillatoria sp. was the most abundance blue green algae, which the amount 
decreased from 1.5x107cell/ml to 0.3x107cell/ml during the study period, which was in correspondence 
with the decreasing of chlorophyll a from 1,104 µg/l. to 69 µg/l. During the blooming of blue-green algae, 
the dissolved inorganic nitrogen and phosphorus were found in low concentration. However, the 
concentration of total ammonia nitrogen increased dramatically during the bust of blue-green algae 
indicated that phosphorus is a growth limiting factor of blue-green algae. The photosynthesis rate was also 
decreased during this period, resulting in oxygen depletion (average 2.2 mg/l) at dawn and fluctuation of 
pH value in the range of 6.8-8.8 during daylight period. The results from this study indicate that the factors 
influencing bloom and bust cycle of blue-green algae is the variation of N:P atomic ratio due to imbalance 
of nutrient during phytoplankton uptake for its growth.  The bloom and bust cycle of blue-green algae 
may lead to degrade water quality in shrimp pond and create stress to shrimps. Thus, this consequence 
forces famer to design harvesting his product. 
 
Key words : Nitrogen, Phosphorus, blue-green algae, black tiger shrimp 
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คํานํา 
 

 คุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาการเลี้ยง คณิต และคณะ (2535) ได้รายงานไว้ว่าผล
จากการเลี้ยงกุ้งทําให้น้ําในบ่อมีสารอาหารโดยเฉพาะสารประกอบไนโตรเจนอยู่ในปริมาณมาก และการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
แอมโมเนียรวมในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดําแบบพัฒนาตามระยะเวลาเลี้ยงเป็นคุณลักษณะเด่นประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้แพลงก์ตอนพืชและจุลินทรีย์ในน้ํามีการเจริญเติบโตมากข้ึน (Burford and 
Lorenzen, 2004) คุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงจึงเสื่อมโทรมลงตามลําดับ 
 เพ่ือรักษาคุณภาพน้ําให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งตลอดระยะเวลาเลี้ยง ผู้เลี้ยงจึงให้ความสําคัญกับการถ่ายน้าํออกจาก
บ่อ เนื่องจากการถ่ายน้ํา ช่วยเพ่ิมออกซิเจน ช่วยเจือจางของเสียท่ีสตัว์นํ้าขับถ่ายออกมา และลดปริมาณแพลงก์ตอนพืชท่ีสะสม
อยู่ในบ่อ (Boyd, 1989) อย่างไรก็ตามการถ่ายน้ํามักส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ําและกิจกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในบริเวณใกล้เคียง เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง รวมถึงทรัพยากรในแหล่งน้ําธรรมชาตินั้นๆ และบ่อยครั้งท่ี
ส่งผลกระทบไปยังปัญหาด้านสุขภาพกุ้ง เนื่องจากความเสี่ยงจากการนําเช้ือโรคกุ้งเข้าสู่ระบบการผลิต เมื่อเกษตรกรเติมน้ําใหม่
เข้ามาในฟาร์ม (Pruder, 2004) เกษตรกรบางส่วนจึงนิยมเลี้ยงกุ้งในระบบปิด แต่ระบบดังกล่าวยังคงมีข้อจํากัดอ่ืนๆ อีก คือ 
ทําให้เกิดการเสียความสมดุลของสารอาหารในบ่อเลี้ยงกุ้ง และเกิดการเปลี่ยนแปลงของชนิดแพลงก์ตอนพืช ท่ีส่งผลกระทบต่อ
การจัดการเลี้ยง การเจริญเติบโต และอัตรารอด ตลอดจนคุณภาพของกุ้ง ดังท่ี Boyd (2003) ได้รายงานผลกระทบของการ
เกิดข้ึนของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินในบ่อเลีย้งกุ้ง และเป็นสาเหตุของปัญหากลิ่นโคลน (geosmin) ในผลผลิตกุ้ง 
 มีรายงานว่าในทะเลสาบเคนเนดี ซึ่งเป็น แหล่งน้ําธรรมชาติ การเพ่ิมปริมาณสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินอย่างรวดเร็ว
นั้นข้ึนอยู่กับสองปัจจัย คือ แหล่งน้ํามสีัดส่วนของไนโตรเจน : ฟอสฟอรัสต่ํา และมีปริมาณฟอสฟอรัสอยู่ในระดับท่ีเพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน (Stockner and Shorteed, 1988) ผลการศึกษาใน Soyang Lake ของ Cho 
และคณะ (1990) พบว่าสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเมื่อความเข้มข้นของฟอสฟอรัสเพ่ิมข้ึน และสัดส่วนของ
ไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส ลดลงจาก 100 มาเป็น 50 นอกจากนั้น จากการศึกษาของ Mc Queen และ Lean (1987) ยังพบว่า 
การเพ่ิมปริมาณของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินสามารถกระตุ้นได้โดยการลดสัดส่วนของไนเตรทต่อปริมาณฟอสเฟตท้ังหมด แต่
ถ้าสัดส่วนดังกล่าวมีค่ามากกว่า 5 การเพ่ิมปริมาณมากของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินจะไม่เกิดข้ึน จึงเห็นได้ว่าสาหร่ายสีเขียว
แกมน้ําเงินสามารถเพ่ิมปริมาณได้ ถึงแม้ในน้ําขาดไนโตรเจน เนื่องจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินสามารถนําไนโตรเจนใน
อากาศมาใช้ทดแทน (Hargreaves, 1998) ทําให้เราไม่สามารถหยุดยั้งการเพ่ิมข้ึนปริมาณของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินได้ 
และเกิดปัญหากลิ่นโคลนในเนื้อกุ้งตามมาเมื่อสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินเติบโตปริมาณมากในบ่อนานเกินไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 
 ศึกษารูปแบบและความสัมพันธ์ของสารอาหารกลุ่มไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อการเติบโต การสะพรั่ง (Bloom) 
และการตาย (Bust) ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน รวมท้ังกิจกรรมและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําในเวลา
กลางวันระหว่างการสะพรั่งของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดํา 

 
วิธดํีาเนินงาน 

 
1. สถานท่ีทําการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการในฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดําของเกษตรกรรายย่อย ในเขตอําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาท่ี
ตั้งอยูบ่ริเวณชายฝั่งและใช้น้ํากร่อยจากทะเลสาบสงขลาตอนนอกในการเลี้ยง ฟาร์มมีบ่อเลี้ยงกุ้งท้ังหมด 4 บ่อ บ่อท่ีศึกษาเป็น
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บ่อเลี้ยงขนาด 3 ไร ่ปล่อยกุ้งลงเลี้ยงในความหนาแน่น 100,000 ตัว/ไร ่โดยในระยะเวลาเลี้ยงท่ีผ่านมาเมื่อกุ้งมีอายุได้ประมาณ 
60 วัน บ่อนี้ได้เกิดการสะพรั่งของของสาหร่ายสีเขียวแกมนําเงินมาแล้ว 1 ครั้ง แล้วลดปริมาณลงไป ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น
การศึกษาในช่วงการสะพรั่งของสาหร่ายสีเขียวแกมนําเงินในครั้งท่ี 2 โดยทําการการศึกษาในช่วงวันท่ี 7-14 มิถุนายน 2549 
และบ่อมีอายุการเลี้ยงกุ้งระหว่าง 94-101 วัน 

 
2. การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ํา 
 เก็บตัวอย่างน้ําจากบ่อเลี้ยงกุ้งวันละ 1 ครั้งทุกวัน ก่อนเก็บตัวอย่างน้ํา วัดความเค็มของน้ําด้วยเครื่องวัดความเค็ม  
ยี่ห้อ ATAGO วัดอุณหภูมิน้ําและปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา ด้วยเครื่อง DO meter ยี่ห้อ YSI รุ่น 57 และ วัดค่าความเป็น
กรด-ด่างของน้ํา ด้วยเครื่อง pH meter ยี่ห้อ WTW รุ่น pH 330 สําหรับตัวอย่างน้ําท่ีต้องนํามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
เก็บตัวอย่างจากระดับความลึก 30 ซม จากผิวน้ํา กรองผ่านกระดาษกรอง GF/C แล้วแช่เก็บตัวอย่างไว้ท่ี -20 องศาเซลเซียส 
จนกระท่ังวิเคราะห์ตัวอย่าง โดยนําตัวอย่างออกมาท้ิงไว้จนมีอุณหภูมิห้อง แล้วนําตัวอย่างไปวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนีย 
รวมด้วยวิธี Modified indo-phenol blue (Sasaki and Sawada, 1980) ไนไตรท์วิเคราะห์ด้วยวิธี Diazotization 
(Bendschneider and Robinson, 1952) และไนเตรท (Nitrate) วิเคราะห์ด้วยวิธี Cadmium reduction method (APHA, 
1985) เพ่ือรีดิวซ์ไนเตรทให้เป็นไนไตรท์แล้ววัดปริมาณไนไตรท์ด้วยวิธี Diazotization ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  
 วิเคราะห์ไนโตรเจนอินทรีย์ละลายน้ํา (Dissolved Organic Nitrogen: DON) ในรูปของไนโตรเจนละลายน้ํารวม 
(Total Dissolved Nitrogen) ด้วยวิธีเปอร์ซัลเฟตออกซิเดช่ัน (Hansen and Koroleff, 1998) และคํานวณปริมาณไนโตรเจน
อินทรีย์ละลายน้ํา = ไนโตรเจนละลายน้ํารวม-แอมโมเนียรวม-ไนไตรท์-ไนเตรท วิเคราะห์ไนโตรเจนอินทรีย์ในตะกอน
แขวนลอย โดยใช้วิธี high temperature combustion ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุไนโตรเจน (CHN analyzer ยี่ห้อ LEGO รุ่น 
900) และคํานวณปริมาณไนโตรเจนรวม = ไนโตรเจนอินทรีย์ในตะกอนแขวนลอย + ไนโตรเจนละลายน้ํารวม 
 วิเคราะห์ฟอสฟอรัสอนินทรีย์ละลายน้ําด้วยวิธี phospho-molybdate (Strickland and Parsons, 1972) 
วิเคราะห์ฟอสฟอรัสละลายน้ํารวม โดยย่อยด้วยวิธีเปอร์ซัลเฟตออกซิเดช่ัน (Hansen and Koroleff, 1999) แล้วนําตัวอย่างท่ี
ย่อยแล้วไปวิเคราะห์ในรูปฟอสฟอรัสอนินทรีย์ละลายน้ําตามวิธีท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น คํานวณปริมาณฟอสฟอรัสอินทรีย์
ละลายน้ํา = ฟอสฟอรัสละลายน้ํารวม – ฟอสฟอรัสอนินทรีย์ละลายน้ํา แล้วคํานวณค่าสัดส่วนอะตอมของธาตุไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส และวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll a) ในตัวอย่างน้ํา โดยใช้วิธีการใน Strickland and Parsons 
(1972) 
 
3. การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืช 
 ในระหว่างการศึกษาทุกวัน เก็บตัวอย่างน้ําจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดํา จํานวน 60 ลิตร จากบริเวณผิวน้ํา นํามากรองผ่าน
ถุงแพลงก์ตอนพืชขนาดตา 20 ไมครอน เพ่ือรวบรวมแพลงก์ตอนพืชท่ีเกิดข้ึนในบ่อเลี้ยง และเก็บรักษาตัวอย่างท่ีรวบรวมได้
ด้วยฟอร์มาลีน (ความเข้มข้นสุดท้ายในตัวอย่างประมาณ 10%) จําแนกช่ือสกุลของแพลงก์ตอนพืชโดยใช้การเปรียบเทียบ
รูปร่างกับชนิดของแพลงก์ตอนพืชท่ีจําแนกและรายงานไว้ในหนังสือ The plankton of South Vietnam: Freshwater and 
Marine Plankton (Shirota, 1966) และหนังสือ Illustration of the marine plankton of Japan (Yamaji, 1979) โดยใช้
กล้องจลุทรรศน์กําลังขยาย 10x20 และ10x40 เท่า 
 ในการศึกษาครั้งนี้แพลงก์ตอนพืชกลุ่มสีเขียวแกมน้ําเงินท่ีพบได้แก่ สกุล Oscillatoria, Anabaena และ 
Chroococcus และกลุ่มสาหร่ายสีเขียวได้แก่ สกุล Dictyosphaerium, Scenedesmus. และ Oocystis. มีลักษณะของการ
เติบโตเปน็กลุ่มเซลล ์ดังนั้นในการนับปริมาณเซลล์ท้ังหมดจึงคํานวณ โดยใช้สูตร 
 ปริมาณเซลล์ท้ังหมด = จํานวนกลุ่มเซลล์แพลงก์ตอนท่ีพบ x ค่าเฉลี่ยจํานวนเซลล์ต่อกลุ่ม 
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 โดยตลอดการศึกษาค่าเฉลี่ยของจํานวนเซลล์/กลุ่มของแพลงก์ตอนพืชสกุล Oscillatoria, Anabaena, Chroococcus, 
Dictyosphaerium, Scenedesmus และ Oocystis เท่ากับ 117, 37, 2, 47, 2, เซลล์/กลุ่ม ส่วนแพลงก์ตอนพืชชนิดอ่ืนๆ  
ท่ีพบ และเป็นแพลงก์ตอนเซลล์เดี่ยว นับปริมาณเซลล์ท่ีพบ โดยคํานวณค่าปริมาณความหนาแน่นของเซลล์แพลงก์ตอนพืช 
ในหน่วยเซลล/์มล. 
 
4. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในช่วงเวลากลางวันท่ีมีการสะพร่ังของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน 
 ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําอย่างต่อเนื่องในเวลากลางวันจํานวน 3 ครั้ง ในระหว่างวันท่ี 12-14 
มิถุนายน พ.ศ. 2549 ตั้งแต่เวลา 07:00 ถึง 18:00 น. เพ่ือประเมินผลของการสะพรั่งของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินต่อการ
สังเคราะห์แสงโดยวัด ผลผลิตออกซิเจนสุทธิจากการสังเคราะห์แสง และปริมาณออกซิเจนท่ีใช้โดยสิ่งมีชีวิตในน้ํา ด้วยการใช้วิธี
ขวดสว่าง-มืด (light-dark bottle method) โดยประยุกต์จากวิธีการของ Vollenweider (1974) และคํานวณค่าตัวแปรต่างๆ 
โดยใช้สูตรดังนี ้
 

 

 

 โดยในระหว่างการศึกษาวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา และความเป็นกรด-ด่างของน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดําในแต่ละ
ช่ัวโมงด้วยวิธีการท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple linear regression analysis) เพ่ือหาสหสัมพันธ์ระหว่าง
สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสท่ีเป็นตัวแปรอิสระ จํานวน 6 ตัวแปรคือ ไนโตรเจนอนินทรีย์ละลายน้ํา ไนโตรเจน
อินทรีย์ละลายน้ํา ฟอสฟอรัสอนินทรีย์ละลายน้ํา ฟอสฟอรัสอินทรีย์ละลายน้ํา และสัดส่วนอะตอมของไนโตรเจน:ฟอสฟอรัส 
ในรูปแบบต่าง คือ ไนโตรเจนอนินทรีย์ละลายน้ํา : ฟอสฟอรัส อนินทรีย์ละลายน้ํา (DIN : DIP) และไนโตรเจนละลายน้ํารวม : 
ฟอสฟอรัสละลายน้ํารวม (TDN : TDP) ท่ีมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมหรือลดปริมาณเซลล์ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน สาหร่าย 
สีเขียว ไดอะตอม และไดโนแฟลกเจลเลต โดยใช้วิธี stepwise ของโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS version 16.0 โดยใช้ค่า
เกณฑค์วามน่าจะเป็นในการนําตัวแปรเข้าสู่ (PIN) และออกจาก (POUT) สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ = 0.1 และ 0.15 
ตามลําดับ และเพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาการเกิดความสัมพันธ์ภายในของตัวแปรพยากรณ์ (Multi-collinearity) ในสมการ
รวม การศึกษาพิจารณาจากค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน (Variance of Inflation :VIF) มีค่าท่ีน้อยกว่า 4 เข้ามา
ใช้ในสมการทํานาย (Kutner et al., 2004) 

 
ผลการศึกษา 

 
การเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณแพลงกต์อนพืช 
 จากการเก็บตัวอย่างและจําแนกกลุ่มและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชท่ีพบในช่วงท่ีมีการสพรั่งของแพลงก์ตอนพืช
กลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน พบว่ามีแพลงก์ตอนพืชจํานวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน พบเป็นกลุ่มหลัก มี

ออกซิเจนเริ่มต้นขวดสว่าง  (มก./ล.) – ออกซิเจนสิ้นสดุขวดสว่าง(มก./ล.) ผลผลติออกซิเจนสุทธิจากการ
สังเคราะห์แสง (มก./ล/ชม.)  

= 
ระยะเวลาในการบ่ม (ชม.) 

ออกซิเจนเริ่มต้นขวดมืด (มก./ล.) – ออกซิเจนสิ้นสดุขวดมืด(มก./ล.) ปริมาณออกซิเจนท่ีใช้โดย
สิ่งมีชีวิตในน้ํา (มก./ล/ชม.) 

= 
ระยะเวลาในการบ่ม (ชม.) 
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ปริมาณถึง 97.45% โดย สกุล Oscillatoria พบมีปริมาณมากท่ีสุดถึง 97.41% ส่วนจํานวนท่ีเหลือ พบกลุ่มสาหร่ายสีเขียว  
ไดอะตอม และไดโนแฟลกเจลเลต ในปริมาณรวม 2.53, 0.01 และ 0.01% ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1 ช่ือสกุลและปริมาณแพลงก์ตอนพืชต่างๆ ท่ีพบในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดําในช่วงเวลาท่ีมกีารสะพรั่งและตายของแพลงก์ตอน 
             พืชกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน 

ชนิดแพลงก์ตอนพืช ปริมาณท่ีพบ  
ช่ือสามัญไทย (อังกฤษ) ช่ือครอบครัว ช่ือสกุล (%)1 รวม 

สาหร่ายสเีขียวแกมน้ําเงิน Cyanophyceae Oscillatoria 97.41 97.45 
(Blue green algae)  Chroococcus 0.03  
  Anabaena 0.01  
สาหร่ายสเีขียว Chlorophyceae Ankistrodesmus 1.29 2.53 
(Green algae)  Dictyosphaerium 1.21  
  Scenedesmus 0.01  
  Oocystis 0.01  
  Eudorina  0.01  
ไดอะตอม  Bacillariophyceae Milosira  0.01 0.01 
(Diatom)     
ไดโนแฟลกเจลเลต Dinophyceae Gymnodinium  0.01 0.01 
(Dinoflagellate)     
   รวม 100 

1 คํานวณจากปรมิาณจํานวนเซลลท่ี์พบท้ังหมด ในตัวอย่างน้ํา (เซลล/์มล.) ตลอดช่วงการศึกษา 

 การเปลี่ยนแปลงประชากรของแพลงก์ตอนพืช (รูปท่ี 1) พบว่า เมื่อเริ่มต้นศึกษาปริมาณสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินมี
ปริมาณสูงสุดประมาณ 1.5x107 เซลล/์มล.โดยม ีOscillatoria เป็นสกุลหลัก ต่อมาในระหว่างวันท่ี 10-14 มิ.ย. 2549 จํานวน 
Oscillatoria ค่อยๆ ลดลงจนเหลือเพียงประมาณ 0.3x107 เซลล์/มล. หรือเท่ากับ 23% ของปริมาณท่ีพบเมื่อเริ่มต้น
การศึกษา และในขณะท่ี Oscillatoria มีปริมาณต่ําสุด พบว่ามีการเกิดข้ึนของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินสกุลใหม่คือ 
Chroococcus และ Anabaena เล็กน้อยประมาณ 0.03 และ 0.01% ของปริมาณสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินตามลําดับ  

(ภาพท่ี 1�) ส่วนแพลงก์ตอนพืชกลุ่มสาหร่ายสีเขียว Ankistrodesmus ซึ่งเป็นชนิดท่ีเด่นมีปริมาณสูงสุดเพียง 23.7x103 
เซลล/์มล. แล้วค่อยๆ ลดการเติบโตลงจนหายไปในช่วงปลายของการศึกษา  Dictyosphaerium เพ่ิมปริมาณข้ึนเล็กน้อยจาก 

6.1 เซลล์/มล. เป็น 40.9 เซลล์/มล.ในวันท่ี 10 มิ.ย. 2549 แล้วค่อยๆ ลดปริมาณลง (ภาพท่ี 1�) ส่วนแพลงก์ตอนพืชกลุ่ม
อ่ืนๆ อีก 2 คือ ไดอะตอม (Milosira) และไดโนเฟลกเจลเลต (Gymnodinium) นั้น พบว่า มีจํานวนเพียงเล็กน้อยโดยพบการ

เพ่ิมข้ึนในช่วงปลายของการศึกษาในปริมาณสูงสุด 0.7 และ 0.2 เซลล/์มล. ตามลําดับ (ภาพท่ี 1�) 
 
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในชว่งเวลากลางวัน 
 ผลการศึกษา พบว่า ผลผลิตออกซิเจนสุทธิมีค่าตั้งแต่ -1.43 ถึง 5.0 มก.ออกซิเจน/ล./ชม. ค่าเฉลี่ยตลอดการศึกษา
เท่ากับ 1.15 มก.ออกซิเจน/ล./ชม. โดยมีค่าเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ 07:00 น. จนกระท่ังถึงจุดสูงสุดในช่วงเท่ียงวัน แล้วค่อยลดต่ําลงมา 
ผลผลิตออกซิเจนในช่วงหลังจาก 15:00 น. มีค่าติดลบในช่วง -0.03 ถึง -0.47 มก. ออกซิเจน/ล./ชม. ท้ัง 3 ครั้งท่ีทําการศึกษา 

(ภาพท่ี 2�) ส่วนการหายใจของสิ่งมีชีวิตในน้ํามีการเปลี่ยนแปลงข้ึนลงไม่แน่นอนในช่วง 0.15 ถึง 1.03 มก.ออกซิเจน/ล./ชม. 
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ค่าเฉลี่ยตลอดการศึกษาเท่ากับ 1.15 มก. ออกซิเจน/ล./ชม. (ภาพท่ี 2�) ผลของการสังเคราะห์แสงทําให้ปริมาณออกซิเจน และ
ความเป็นกรด-ด่างในน้ําของบ่อเลี้ยงกุ้ง มีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 2.23-10.17 มก. ออกซิเจน/ล. 6.96-8.80 โดยมีค่าต่ําในช่วงเช้า และ

สูงในช่วงเย็น (ภาพท่ี 2 �และ�) โดยตลอดการศึกษา น้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งมีความเค็ม 3-4 ส่วนในพันส่วน 
 

 
 
ภาพท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในระหว่างท่ีเกิดการสะพรั่งและตายของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน

ในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดํา อายุการเลี้ยง 94 วัน � แพลงก์ตอนพืชกลุ่มต่างๆ � กลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน� 

สาหร่ายสีเขียว � ไดอะตอมและไดโนแฟลกเจลเลต 
 

 
ภาพท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในเวลากลางวันในระหว่างท่ีเกิดการสะพรั่งและตายของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน 

ในระหว่างวันท่ี 12-14 มิถุนายน 2549 ในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดํา อายุการเลี้ยง 94 วัน � ผลผลิตออกซิเจนสุทธิ 
� การหายใจของสิ่งมีชีวิตในน้ํา � ออกซิเจนละลายน้ํา � ความเป็นกรด-ด่าง 

 

� � 

� � 
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การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 
 ในช่วงท่ีมีการสะพรั่งและตายของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน พบว่าสารประกอบไนโตรเจนท่ีเป็นอนุภาคแขวนลอย 
ในน้ํา มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณในรูปแบบท่ีเหมือนกับการสะพรั่งและการตายของ Oscillatoria โดยมีความเข้มข้นในช่วง 
6.7-8.4 มก.ไนโตรเจน/ล. และลดลงเหลือ 3.0 มก.ไนโตรเจน/ล. ในช่วงปลายของการศึกษา ค่าความเข้มข้นของไนโตรเจน
อินทรีย์ละลายน้ํามีค่าคงท่ีในช่วง 1.6-2.6 มก.ไนโตรเจน/ล. และลดลงเหลือ 0.4 มก.ไนโตรเจน/ล. ส่วนไนโตรเจนอนินทรีย์
ละลายน้ํามีความเข้มข้นต่ําในช่วงท่ีมีการสะพรั่งของ Oscillatoria ในช่วง 0.1-0.2 มก.ไนโตรเจน/ล. และเพ่ิมความเข้มข้นข้ึน

เป็น 3.6 มก.ไนโตรเจน/ล.ในช่วงปลายของการศึกษา (ภาพท่ี 3�) เมื่อพบว่ามกีารตายของ Oscillatoria โดยแอมโมเนียรวม
เป็นตัวแปรไนโตรเจน อนินทรีย์ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผกผันต่อระดับการสะพรั่งของ Oscillatoria อย่างชัดเจนท่ีสุด แต่ค่า
ความเข้มข้นของไนไตรท์ และไนเตรท มีค่าเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบๆ ในช่วง 0.02-0.10 มก.ไนโตรเจน/ล. ตลอดการศึกษา 

(ภาพท่ี 3�) 
 สารประกอบฟอสฟอรัสละลายน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งช่วงท่ีมีการสะพรั่งและตายของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินมีความ
เข้มข้นค่อนข้างต่ําตลอดการศึกษาโดยฟอสฟอรัสอินทรีย์และฟอสฟอรัสอนินทรีย์ มีการเปลี่ยนแปลงลดลงในช่วง 0.07-0.04 

มก.ฟอสฟอรัส/ล. และ 0.013-0.004 มก.ฟอสฟอรัส/ล. ในช่วงปลายของการศึกษา ตามลําดับ (ภาพท่ี 3�) 
 ค่าสัดส่วนอะตอมของไนโตรเจนอนินทรีย์ : ฟอสฟอรัสอนินทรีย์ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงผกผันกับการสะพรั่งและ
ตายของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินอย่างชัดเจน โดยเปลี่ยนแปลงจาก 37 ไปเป็น 1,993 ในช่วงปลายของการศึกษา ส่วน 
ค่าสัดส่วนอะตอมของไนโตรเจนละลายน้ํารวม : ฟอสฟอรัสละลายน้ํารวม และของไนโตรเจนรวม : ฟอสฟอรัสรวมในช่วงปลาย

ของการศึกษา มกีารเปลี่ยนแปลงจาก 62 ไปเป็น 194 และ 33 ไปเป็น 46 ตามลําดับ (ภาพท่ี 3�) 
 

 
 
ภาพท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในระหว่างท่ีเกิดการสะพรั่งและตายของสาหร่ายสีเขียว 

แกมน้ําเงินในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดํา อายุการเลี้ยง 94 วัน � ไนโตรเจนอนินทรีย์ละลายน้ํา � สารประกอบไนโตรเจน
ท้ังหมด � สารประกอบฟอสฟอรัสละลายน้ํา � สัดส่วนไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส (DIN=ไนโตรเจนอนินทรีย์  
DIP=ฟอสฟอรัสอนินทรีย์ TDN=ไนโตรเจนละลายน้ํารวม TDP= ฟอสฟอรัสละลายน้ํารวม TN=ไนโตรเจนรวม และ
TP=ฟอสฟอรัสรวม) 

� 
� 

� � 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มขน้สารอาหารและการสะพร่ังของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน 
 ผลการศึกษาพบว่า ไนโตรเจนอนินทรีย์ละลายน้ํามีปริมาณต่ําประมาณ 0.06-0.19 มก.ไนโตรเจน/ล.ในช่วงท่ีมีการ
สะพรั่งของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน และเมื่อสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินลดการสะพรั่งลง ปริมาณไนโตรเจนอนินทรีย์ละลายน้ํา
จึงเพ่ิมความเข้มข้นสูงข้ึนเป็น 1.1-3.6 มก.ไนโตรเจน/ล. โดยตลอดช่วงการศึกษานั้นมีปริมาณฟอสฟอรัสอนินทรีย์ค่อนข้างต่ํา

อยู่ระหว่าง 0.005-0.013 มก.ฟอสฟอรัส/ล. (ภาพท่ี 4 �) ส่วนสาหร่ายสีเขียว (ภาพท่ี 4 �) มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในทิศทางคล้ายกันกับของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน แต่มีระดับการเปลี่ยนแปลงท่ี
ต่ํากว่ามาก เมื่อพิจารณาในแง่ของการเปลี่ยนแปลงจํานวนเซลล์ของแพลงก์ตอน (แตกต่างกันประมาณ 500,000 เท่า) ส่วน
สาหร่ายกลุ่มอ่ืนๆ ถึงแม้จะมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในทางตรงกันข้าม กล่าวคือ มีการเพ่ิมปริมาณเซลล์ไปตามการเพ่ิมข้ึนของ
ไนโตรเจนอนินทรีย์ละลายน้ํา แต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของสาหร่ายสเีขียวแกมน้าํเงิน 

(ภาพท่ี 4 �และ�) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเซลล์ของแพลงก์ตอนพืชสําคัญกลุ่มต่างๆ และปริมาณสารประกอบไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงท่ีมีการสะพรั่งและตายของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดํา 
อายุการเลี้ยง 94 วัน � กลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน � กลุ่มสาหร่ายสีเขียว � กลุ่มไดอะตอม � กลุ่มไดโน-
แฟลกเจลเลต 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเซลล์แพลงก์ตอนพืชกับสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 
 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple linear regression analysis) เพ่ือหาสหสัมพันธ์ระหว่าง
สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจํานวน 6 ตัวแปร กับปริมาณเซลล์ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน (BGA) สาหร่ายสีเขียว 
(GA) ไดอะตอม (Diat) และไดโนแฟลกเจลเลต (Dino) พบว่า ปริมาณเซลล์ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินมีความสัมพันธ์ 

� � 

� 
� 
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เชิงผกผันกับสัดส่วนอะตอมของไนโตรเจนอนินทรีย์ ละลายน้ํา : ฟอสฟอรัสอนินทรีย์ละลายน้ํา (DIN : DIP) เพียงตัวแปรเดียว  
(r2 =0.45, VIF=1.0, p>0.05) ปริมาณเซลล์ของสาหร่ายสีเขียวมีความสัมพันธ์ผกผันกับ DIN : DIP (r2=0.79, VIF=1.0, p<0.01) 
และปริมาณเซลล์ของไดอะตอมมีความสัมพันธ์ตรงกับไนโตรเจนอนินทรีย์ละลายน้ํา (DIN) และสัมพันธ์ผกผันกับ DIN : DIP 
(r2=0.99, VIF=1.85, p<0.01) ส่วนปริมาณเซลล์ไดโนแฟลกเจลเลต ไม่พบว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์กับตัวแปรคุณภาพน้ําท้ัง  
6 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณของสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสกับปริมาณเซลล์ของ

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน (BGA) สาหร่ายสีเขียว (GA) และไดอะตอม (Diat)  

ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคณู 
ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรอิสระ(1) ค่าสัมประสิทธ์ิ VIF(2) Partial r2 r2 F 
ค่าคงท่ี 2.052x106     

BGA 
TDN:TDP -15783.1 1.0 0.45 0.45 4.13NS 

ค่าคงท่ี 37224.7     
GA 

DIN:DIP -131.24 1.0 0.79 0.79 18.71** 
ค่าคงท่ี -17.51     
DIN 452.75 1.85 0.89 0.99 141.19** Diat 

DIN:DIP -1.05 1.85 0.10   
(1)ตัวแปรอิสระท่ีใช้ในการวิเคราะห์ DIN ไนโตรเจนอนินทรีย์ละลายน้ํา, DON ไนโตรเจนอินทรีย์ละลายน้ํา, DIP ฟอสฟอรัส  
อนินทรีย์ละลายน้ํา DOP ฟอสฟอรัสอินทรีย์ละลายน้ํา สัดส่วนอะตอมของไนโตรเจน : ฟอสฟอรัสในรูปแบบ DIN:DIP และ 
TDP:TDP  
(2)VIF = Variance of Inflation   
NSสมการไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ  **สมการมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั p<0.01 
 

วิจารณ์ผลการศึกษา 
 

 ในการศึกษาครั้งนี้ น้ําท่ีเกษตรกรใช้เลี้ยงกุ้งเป็นน้ําทะเลจากทะเลสาบสงขลาตอนนอกท่ีมีความเค็มต่ําประมาณ 3-4 
ส่วนในพันส่วน จากการจําแนกพบแพลงก์ตอนพืชจํานวน 10 สกุล ใน 4 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ีพบมากท่ีสุดคือกลุ่มสาหร่ายสีเขียว 
แกมน้ําเงิน โดย Oscillatoria เป็นสกุลท่ีพบมากท่ีสุด ถึง 97.41% ผลการศึกษานี้แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับ
การศึกษาในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดําเขตอําเภอระโนดท่ีใช้น้ําทะเลชายฝั่งอ่าวไทยเลี้ยงกุ้ง และมีความเค็ม 15-42 ส่วนในพัน ท่ีพบ
แพลงก์ตอนพืช 59 สกุล (ดุสิต และคณะ, 2535) ในระบบนิเวศของแหล่งน้ํากร่อย อัตราการไหลบ่าของน้ําจากแม่น้ําเป็นปัจจัย
กําหนดการเปลี่ยนแปลงความเค็มในแหล่งน้ําและทําให้แพลงก์ตอนพืชน้ําจืดและทะเลชนิดท่ีทนการเปลี่ยนแปลงของความเค็มได้
น้อย (Stenohaline) ไม่สามารถเติบโตได้ ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชจึงลดลงในบริเวณท่ีมีความเค็มเปลี่ยนแปลงสูง 
(Ferreira et al, 2005) จากการนําสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน Oscillatoria จากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแบบพัฒนาในประเทศไทยไป
ศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการเติบโตในห้องปฏิบัติการพบว่า ความเค็มท่ีเหมาะสมต่อการเติบโตของ Oscillatoria จาก 
บ่อเลี้ยงกุ้งอยู่ในช่วง 0-10 ส่วนในพันส่วน เมื่อความเค็มเพ่ิมข้ึนการเติบโตของ Oscillatoria จะลดลง (Wangwibulkit et al., 
2008) นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในบ่อเลี้ยงกุ้งท่ีมีความเค็มของน้ําต่ํากว่า 5 หรือ 10 ส่วนในพันส่วน มักพบเกิดการเติบโตของ
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินและเป็นสาเหตุของปัญหากลิ่นโคลน (off-flavor) ของสินค้ากุ้ง (Boyd, 2003) อย่างไรก็ตามถึงแม้
ความเค็มเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการกําหนดความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงกุ้ง แต่ก็ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ อีกท่ีอาจมี
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อิทธิพลในการกําหนดความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช เช่น ผลของสภาวะยูโทรฟิเคช่ัน (eutrophication) ท่ีกระทบต่อ
ระดับของสารอาหารในแหล่งน้ําและความสามารถจําเพาะในการนําสารอาหารเข้าสู่เซลล์ของแพลงก์ตอนพืชแต่ละชนิดท่ีต่างกัน 
ซึ่งส่งผลต่อเนื่องทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจํานวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชไดเ้ช่นกัน (Ferreira et al, 2005)  
 ในช่วงท่ีมีการสะพรั่งของ Oscillatoria ในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดํา ความเข้มข้นของไนโตรเจนอนินทรีย์ (0.1-0.2 มก.
ไนโตรเจน/ล.) และฟอสฟอรัสอนินทรีย์ (0.005-0.013 มก.ฟอสฟอรัส/ล.) มีค่าต่ํามาก แสดงให้เห็นว่าสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน 
นําสารประกอบสองกลุ่มนี้ไปใช้เพ่ือการเติบโต ในการสะพรั่งของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินนั้น มีรายงานว่าข้ึนอยู่กับการเพ่ิมข้ึน 
และ/หรือการเปลี่ยนแปลงค่าสัดส่วนอะตอมของไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัส โดยสัดส่วนอะตอมของไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสท่ีต่ํา
ประมาณ 3-6.5 (มีการเพ่ิมข้ึนของฟอสฟอรัส) เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการสะพรั่งของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน (Plinski and 
Józwiak, 1999) ดังนั้น เมื่อปริมาณเซลล์ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินลดลง ปริมาณของสารประกอบไนโตรเจนในน้ําโดยเฉพาะ
แอมโมเนียรวมเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีฟอสฟอรัสอนินทรีย์ละลายน้ํายังคงมีปริมาณเท่าเดิม ค่าสัดส่วนอะตอมของไนโตรเจนต่อ
ฟอสฟอรัส (TDO : TDP) จึงเปลี่ยนแปลงจาก 62 ไปเป็น 194 ผลการศึกษานี้อาจช้ีให้เห็นว่าฟอสฟอรัสเป็นปัจจัยจํากัดต่อการ
สะพรั่งของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดําท่ีมีความเค็มต่ํา ทําให้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินลดปริมาณลง และไม่มี

การนําแอมโมเนียไปใช้ ปริมาณแอมโมเนียรวมและสัดส่วนดังกล่าวจึงเพ่ิมสูงข้ึน (ภาพท่ี 4� และภาพท่ี 3�) สอดคล้องกับ
รายงานท่ีพบว่าปริมาณฟอสฟอรัสอนินทรีย์ละลายน้ําเป็นปัจจัยจํากัดของการเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น (เพ่ิมปริมาณแพลงก์ตอนพืช) ใน
น้ําจืดได้มากกว่าในน้ําเค็ม (Sundareshwar and Morris, 1999) อย่างไรก็ตาม ผลจากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงเส้นนั้น สมการ
แสดงสหสัมพันธ์ได้คัดเลือกตัวแปรท่ีดีท่ีสุดมาเพียงตัวเดียว คือ ค่าสัดส่วนอะตอม TDN:TDP แต่ไม่พบนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้
อาจจะเนื่องมาจากระยะเวลาการศึกษา เป็นช่วงปลายของการสะพรั่งและการตายของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินท่ีปริมาณเซลล์
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินมีการตายลงเนื่องจากขาดฟอสฟอรัสอนินทรีย์ละลายน้ํา และการศึกษายังมีระยะเวลาสั้นเพียงประมาณ 
7 วัน ผลจากการตายของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินทําให้สภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงไม่เหมาะสม เกษตรกรจึงทําการเก็บเก่ียว
ผลผลิต จึงทําให้ข้อมูลไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้อย่างสมบูรณ ์
 โดยท่ัวไปแพลงก์ตอนพืช กลุ่มสาหร่ายสีเขียว ไดอะตอม และอ่ืนๆ สามารถเติบโตได้เร็วกว่าแพลงก์ตอนพืชกลุ่ม
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน (Gross, 2003) แต่อย่างไรก็ตามสาหรา่ยสีเขียวแกมน้ําเงินสามารถแข่งและข่มการเจริญเติบโตและ
แพลงก์ตอนชนิดอ่ืนๆ ท่ีสามารถทนระดับออกซิเจนท่ีต่ํา และการสังเคราะห์แสงท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าในน้ําท่ีมีความเข้ม
ของแสงในน้ําน้อยกว่า สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินจึงสามารถทนอยู่ในน้ําท่ีมีความขุ่นสูง ระดับแอมโมเนียมในน้ํา และอุณหภูมิสูง 
ซึ่งสภาวะนี้เป็นสภาวะความอุดมสมบูรณ์ของน้ําท่ีมีมากเกินไป (Berry et al., 2008; Rodgers, 2008) สอดคล้องกับผลท่ีเห็น
ได้อย่างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้คือ ในช่วงท่ีมีการสะพรั่งของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน ผลของการสังเคราะห์
แสงทําให้ปริมาณออกซิเจนและความเป็นกรด-ด่างในน้ําของบ่อเลี้ยงกุ้ง มีค่าผันแปรอยู่ในช่วงกว้าง 2.23-10.17 มก. 

ออกซิเจน/ล. 6.96-8.80 โดยมีค่าต่ําในช่วงเช้า และสูงในช่วงเย็น (ภาพท่ี 2 �และ�) สภาวะท่ีมีออกซิเจนต่ําจึงเป็นสาเหตุ
สําคัญสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้พบแพลงก์ตอนกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินเป็นกลุ่มหลัก มีปริมาณถึง 97.45% และหลังจากท่ี
ปริมาณแพลงก์ตอนกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินลดลง จึงพบแพลงก์ตอนพืชกลุ่มอ่ืนๆ เช่น สาหร่ายสีเขียวไดอะตอม  
และไดโนแฟลกเจลเลต ในบ่อเลี้ยงกุ้งในปริมาณรวม 2.53, 0.01 และ 0.01% ตามลําดับ 
 อย่างไรก็ตาม การสะพรั่งและตายของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินนั้นทําให้เกิดบทบาทสําคัญในการหมุนเวียน
สารอาหารในระบบนิเวศ เนื่องจาก สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินบางชนิด มีความสามารถในการตรึงก๊าซไนโตรเจนจาก
บรรยากาศลงมาสู่แหล่งน้ํา ทําให้แหล่งน้ํายิ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน (Plinski and Józwiak, 1999) ในบ่อเลี้ยงกุ้งนั้น มี
ความอุดมสมบูรณ์เกิดข้ึน เนื่องจากของเสียและสารอาหารท่ีหลงเหลือจากการให้อาหารกุ้งในปริมาณมากอยู่แล้ว (คณิตและ
คณะ, 2535; Burford and Lorenzen, 2004) ความอุดมสมบูรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึนมากเกินไปเช่นนี้ ย่อมทําให้ระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง
เปราะบาง และสามารถพลิกผันไปอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมได้ (Arrigo, 2005) โดยเฉพาะช่วงเวลาท่ีขาดฟอสฟอรัส จนทําให้
สัดส่วนอะตอมของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูงข้ึน สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินท่ีเกิดข้ึนเป็นจํานวนมากได้ตายลงพร้อมๆ กัน
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เนื่องจากสัดส่วนสารอาหารไม่สมดุล ทําให้ดินตะกอนพ้ืนบ่อมีสารอินทรีย์สะสมมากข้ึน (Fallon and Brock, 1980) สภาวะ
ของสิ่งแวดล้อมท่ีมีการแกว่งตัวของคุณภาพน้ําในรอบวันในช่วงกว้าง อาจทําให้เกิดความเครียดกับกุ้งท่ีเลี้ยง เนื่องจากสภาวะ
ออกซิเจนต่ําและน้ําในบ่อเลี้ยงมีฤทธ์ิเป็นกรดในช่วงเช้าตรู่ และอาจนําไปสู่การติดเช้ือโรคกุ้ง (Wangwibulkit et al., 2008) 
และเกิดกลิ่นโคลนติดอยู่ในผลผลิตสัตว์น้ํา (Vasconcelos, 2006) ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งท่ีทําให้เกษตรกรต้อง
ตัดสินใจเก็บเก่ียวผลผลิตกุ้งในบ่อก่อนท่ีจะเกิดความเสียหาย 
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ความเข้มข้นของน้ํามันกานพลูเพื่อใช้เป็นยาสลบพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงขาว 
(Lates calcarifer Bloch, 1790) ปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) 

และปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) 
 

พัชรา  แมเร๊าะ*  ธวัชชัย  ทองน้อย  มีชัย  แก้วศรีทอง  และ อดุลย์  แมเร๊าะ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล 

 
บทคัดย่อ 

 
 ทดลองใช้สารละลายน้ํามันกานพลูเป็นยาสลบต่อพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาว ปลากะรังดอกแดง และปลาช่อนทะเล 
น้ําหนักเฉลี่ย 4.13 + 0.79, 12.41 + 2.25 และ 14.51 + 3.00 กิโลกรัม ตามลําดับ เพ่ือตรวจสอบระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสม
ในการนําสลบ โดยแบ่งเป็น 5 ชุดการทดลอง ชุดละ 10 ซ้ํา ใช้ระดับความเข้มข้นของน้ํามันกานพลู 4 ระดับ คือ 20, 30, 40 และ 
50 ppm โดยชุดควบคุมใช้ ethanol ความเข้มข้น 120 ppm และทดลองควบคุมการสลบนาน 5 ช่ัวโมง ของพ่อแม่ปลาท้ังสาม
ชนิดดังกล่าว น้ําหนักเฉลี่ย4.78 + 1.95, 13.08 + 1.90 และ 14.42 + 2.30 กิโลกรัม ตามลําดับ โดยแบ่งเป็น 3 ชุดการทดลอง 
คือ ชุดควบคุม ชุดท่ีใช้น้ํามันกานพลูควบคุมการสลบท่ีความเข้มข้น 10 และ 20 % ของความเข้มข้นท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการนํา
สลบ ตามลําดับ แต่ละชุดการทดลองใช้ปลา 6 ตัว ผลปรากฏว่าความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของน้ํามันกานพลูในการนําสลบพ่อแม่
พันธ์ุปลากะพงขาว ปลากะรังดอกแดง และปลาช่อนทะเล คือ 30, 40 และ 30 ppm ตามลําดับ โดยใช้เวลาเฉลี่ยในการนําสลบ
และฟ้ืนจากสลบเท่ากับ 119+24 / 106+18,121+28 / 109+19 และ 150+19 / 171+48 วินาที ตามลําดับ ส่วนความเข้มข้น 
ท่ีเหมาะสมในการควบคุมการสลบนาน 5 ช่ัวโมง ของพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาว ปลากะรังดอกแดง และปลาช่อนทะเลเท่ากับ  
3, 4 และ 3 ppm ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : น้ํามันกานพลู ยาสลบ พ่อแม่พันธ์ุปลา ปลากะพงขาว ปลากะรังดอกแดง ปลาช่อนทะเล 
   
*ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล ๙๑๑๑๐ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๓๔๗ e-mail : spatcha11@gmail.com 
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี ๔/๒๕๕๔ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง. ๑๔ หน้า 
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Concentrations of Clove Oil for Anesthetic Broodstock of Seabass 
(Lates calcarifer Bloch, 1790), Orange-spotted Grouper (Epinephelus coioides Hamilton, 

1822) and Cobia (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) 
 

Patchara  Maeroh*  Tawatchai  Thongnoi  Meechai  Kaewsritong and Adul  Maeroh 
Satun Coastal Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

 
 Using of clove oil to anesthesia bloodstocks of Seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790) 4.13+0.79 kg, 
Orange-spotted Grouper (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) 12.41 + 2.25 kg and Cobia (Rachycentron 
canadum Linnaeus, 1766) 14.51+3.00 kg was conducted at Satun coastal fisheries research and development 
center. Five treatments and 10 replications, 4 concentrations of clove oil; 20, 30 40, 50 ppm and a control 
was 120 ppm of ethanol. The experiment was tested to find the suitable concentration of clove oil for 
induction of anesthesia. Furthermore, to tested maintenance anesthesia the fish for 5 hours of the fish by 3 
treatments, a control and using 2 concentrations of clove oil (10 and 20 % of suitable induction 
concentration), 6 fish for each treatment, the average weight was 4.78+1.95, 13.08+1.90 and 14.42+2.30 kg, 
respectively. The result showed that suitable concentration for induction of Seabass, Orange-spotted 
Grouper and Cobia was 30, 40 and 30 ppm, respectively. Average induction time and recovery time  
were 119+24 / 106+18, 121+28 / 109+19 and 150+19 / 171+48 seconds, respectively. And the suitable 
concentration to maintenance anesthesia the fish for 5 hours of Seabass, Orange-spotted Grouper and Cobia 
was 3, 4 and 3 ppm, respectively. 
 
Key words : Clove oil, Anesthetic, Broodstock, Seabass (Lates calcarifer), Orange-spotted Grouper 
                  (Epinephelus coioides), Cobia (Rachycentron canadum) 
   
*Paknam, La-ngu, Satun 91110, Thailand. Tel. 0 7478 3347 e-mail : spatcha11@gmail.com 
Published : Technical Paper No. 4/2011 Coastal Fisheries Research and Development Bureau Department 

of Fisheries. 14 pp. 
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ผลของเมธิลเทสโทสเตอโรนในการเสริมความสมบูรณเ์พศของพ่อพันธุ์ 
ปลากะรังหงส ์(Cromileptes  altivelis Valenciennes, 1828) 

 
นิพนธ์  เสนอินทร์*  เรณู  ยาชิโร และ เยาวลักษณ์  ชื่นบุญ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง  
 

บทคัดย่อ 
 

 ศึกษาความสมบูรณ์เพศของพ่อพันธ์ุปลากะรังหงส์ท่ีฝังด้วยเม็ดฮอร์โมน 17 α - Methyl testosterone (MT)  
3 ระดับ คือ 0.5, 0.75 และ 1 มิลลิกรัมต่อน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม เพ่ือกระตุ้นให้ปลาสร้างน้ําเช้ือ เปรียบเทียบกับชุดฮอร์โมนไม่
ใช้ MT ดําเนินการท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) แต่ละชุดมีการทดลอง  
3 ซ้ํา บ่อทดลองเป็นบ่อซีเมนต์แบ่งเป็นช่องเลี้ยงปลาขนาด 1x1x1 เมตร จํานวน 12 ช่องใส่ปลาช่องละ 3 ตัว ให้กินอาหารจนอ่ิม
วันละครั้งเป็นระยะเวลา 6 เดือน ช่ังวัดขนาดและตรวจสอบการสร้างน้ําเช้ือของปลาเดือนละครั้ง โดยกําหนดปริมาณ 
ความมากน้อยของน้ําเช้ือเป็น 5 ระดับจากน้อยไปหามาก (คะแนน 0, 1, 2, 3 และ 4) ปลาทดลองมีน้ําหนักตัวเฉลี่ยเริ่มต้นท่ี 
0.74+0.09, 0.80+0.16, 0.82+0.18 และ 0.83+0.09 กิโลกรัม ความยาวเฉลี่ย 35.61+1.45, 35.72+1.15, 35.00+0.97 และ 
35.56+1.42 เซนติเมตร น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ย ปลาชุดทดลองท่ี 2 กับ ปลาชุดทดลองท่ี 3, ปลาชุดทดลอง 3 กับ ปลาชุดทดลองท่ี 4 
และ ปลาชุดทดลองท่ี 2 กับ ปลาชุดทดลองท่ี 4 มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ปลาชุดทดลองท่ี 1  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุดการทดลองท่ี 2, 3 และ 4 ความยาวเพ่ิมเฉลี่ยและความสมบูรณ์เพศ
ของปลาทุกชุดทดลองมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) การสร้างน้ําเช้ือของปลาหลังจากฝังฮอร์โมน 
เป็นเวลา 1 เดือน ผลปรากฏว่าชุดทดลองท่ี 1 และ 3 ปลาไม่มีการสร้างน้ําเช้ือ ชุดทดลองท่ี 2 ปลา 1 ตัวมีการสร้างน้ําเช้ือ 
เป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน โดยมีระดับคะแนน 0-3 ชุดทดลองท่ี 4 ปลามีการสร้างน้ําเช้ือเล็กน้อย โดยมีระดับคะแนน  
0-1 ฮอร์โมนท่ีฝังในตัวปลาจะมีผลตอบสนอง 3 เดือน สําหรับเดือนท่ี 4-6 ปลาไม่มีการสร้างน้ําเช้ือ การตอบสนองฮอร์โมนระดับ

ต่างๆ ในปลากะรังหงส์ข้ึนกับสภาวะปลาแต่ละตัว ผลจากการทดลองแสดงว่าฮอร์โมน 17 α - Methyl testosterone  
ในปริมาณ 0.5  มิลลิกรัมต่อน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม มีความเหมาะสมต่อการกระตุ้นให้ปลากะรังหงส์สร้างน้ําเช้ือ 
 
คําสําคัญ : ปลากะรังหงส ์Cromileptes  altivelis  เมธิลเทสโทสเตอโรน ความสมบรูณเ์พศ 
   
*หมู่ ๑๐ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๕๑๙๑ e-mail : rcrc@rayong-fisheries.com 
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี ๕/๒๕๕๒ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง. ๒๒ หน้า 
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Effect of Methyltestosterone on Reproductive Performances of Male 

Humpback Grouper (Cromileptes  altivelis Valenciennes, 1828) 
 

Nipon  Sean-in*  Renu  Yashiro  and  Yaowalak  Chounbun 
Rayong Coastal Fisheries Research and Development Center 

  
Abstract 

 

 Study on effect of different levels of 17 α - Methyltestosterone (MT)  on performance of male 
Humpback grouper, Cromileptes  altivelis. Hormone pellets of three different levels of MT (0.5, 0.75 and 1 
mg/kg body weight) and control pellet without MT group were used by intramuscular implantation. Each 
experimental groups composed of 3 replications. The experiment was carried out at Rayong Coastal 
Fisheries Research and Development Center. Three fish were stocked in compartment in cement tank 
separated into 12 compartments (each of  1x1x1m), they were fed at satiation level everyday for 6 
months. Determination of spermiation by checking of milt or semen every month for 6 months, the 
quality of milt was rated from minimum to maximum by score 0, 1, 2, 3 and 4. The initial average body 
weight of each group were 0.74 + 0.09, 0.80 + 0.16, 0.82 + 0.18 and 0.83 + 0.09 kg and average initial total 
body length were 35.61 + 1.45, 35.72 + 1.15, 35.00 + 0.97 and 35.56 + 1.42 cm with no statistical different 
(P>0.05) among groups as well as the reproductive performances. After 6 months, results showed the 
body weight gain from the implanted groups with different levels of MT  and control without MT were 
significant difference (P<0.05) body length gain and the performance of male of 4 groups were not 
statistically different (P>0.05) the results can concluded that after 1 month the group which implanted 
with MT  1.0 mg/kg and no MT did not have spermiation, the fish implanted pellet with  MT 0.5 mg/kg had 
spermiation continuous for 3 months with score of  3  the fish implanted  pellet with MT 0.75 mg/kg had 
small amount of milt obtained spermiation score of  1. These results indicated that MT levels of 0.5 mg/kg 
may showed the suitable amout for Humpback grouper.   
 
Key words : Humpback Grouper,  Cromileptes  altivelis, Methyltestosterone (MT), Reproductive  

performances 
    
*Moo. 10, Tapong Sub-district, Muang District, Rayong Province 21000. Tel. 0 3865 5191  
e-mail : rcrc@rayong-fisheries.com 
Published : Technical Paper No. 5/2009 Coastal Fisheries Research and Development Bureau Department 

of Fisheries. 22 pp. 
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การเลี้ยงปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949) ด้วยอาหารสําเร็จรูป 
 

อาภรณ์ เทพพานิช๑* มนทกานติ ท้ามต้ิน๒ และ สิริวรรณ หนูเซ่ง๑ 
  ๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่สุราษฎร์ธาน ี

๒สถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง 
 

บทคัดย่อ 
 
 การเลี้ยงปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949) ขนาดเล็กด้วยอาหารสําเร็จรูปเปรียบเทียบกับ
เนื้อปลาหลังเขียวสด เริ่มต้นจากน้ําหนักเฉลี่ย 1.70±0.13 และ 1.67±0.11 กรัม ความกว้างกระดองเฉลี่ย 1.88±0.09 และ 
1.85±0.13 เซนติเมตร ความยาวกระดองเฉลี่ย 1.40±0.08 และ 1.38±0.09 เซนติเมตร ตามลําดับ ทดลองเลี้ยงในบ่อ
คอนกรีตเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ปรากฏผลดังนี้ ปูทะเลยอมรับอาหารทดลองท้ังสองชนิดได้เป็นอย่างดี โดยปูทะเลท่ีเลี้ยง
ด้วยอาหารสําเร็จรูป มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 79.13±0.92 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลการเจริญเติบโตด้านน้ําหนัก ความกว้าง 
และความยาวกระดอง เท่ากับ 8.07±1.98 กรัม 3.30±0.18, 2.48±0.20 เซนติเมตร ตามลําดับ เปอร์เซ็นต์การเพ่ิมข้ึนของ
น้ําหนัก ความกว้าง และความยาวกระดอง เท่ากับ 380.58±146.20, 77.02±18.07 และ 57.00±6.64 ตามลําดับ ระยะเวลา
ในการลอกคราบ 39.58±9.08 วันต่อครั้ง สําหรับปูทะเลท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเนื้อปลาหลังเขียวสด มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย
เท่ากับ 83.33±0.70 เปอร์เซ็นต ์ผลการเจริญเติบโตด้านน้ําหนัก ความกว้าง และความยาวกระดอง เท่ากับ 10.04±1.51 กรัม 
3.93±0.17, 2.80±0.28 เซนติเมตร ตามลําดับ เปอร์เซ็นต์การเพ่ิมข้ึนของน้ําหนัก ความกว้าง และความยาวกระดอง เท่ากับ 
504.09±85.10, 112.72±15.34 และ 102.73±21.44 ตามลําดับ ระยะเวลาในการลอกคราบ 32.08±4.15 วันต่อครั้ง เมื่อ
นํามาวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าการเลี้ยงด้วยอาหารสองชนิดมีความแตกต่างกันในด้านน้ําหนัก ความกว้าง ความยาวกระดอง 
อัตราการรอดตาย เปอร์เซ็นต์การเพ่ิมข้ึนของน้ําหนัก ความกว้าง ความยาวกระดอง และระยะเวลาในการลอกคราบอย่าง 
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยท่ีการเลี้ยงด้วยอาหารเนื้อปลาหลังเขียวสดให้ผลของการเจริญเติบโต อัตรารอด และผลการ
ลอกคราบดีกว่าเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูป  
 สําหรับองค์ประกอบทางเคมีในเนื้อปูทะเลท่ีได้รับอาหารทดลองท้ัง 2 ชนิด พบว่าปูทะเลท่ีได้รับอาหารสําเร็จรูปมี
กรดไขมันกลุ่ม n-3, n-3 HUFA, n-6 รวมท้ังสัดส่วน n-3/n-6 สูงกว่าในเนื้อปูทะเลท่ีได้รับเนื้อปลาหลังเขียวสด เมื่อพิจารณา
ชนิดกรดไขมันท่ีสําคัญ พบว่า นอกจาก EPA ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกันแล้ว ปูทะเลท่ีได้รับอาหารสําเร็จรูปมีกรดไขมันจําเป็นชนิด 
18:2n-6, ARA และ DHA จะสูงกว่าท่ีมีในปูทะเลท่ีเลี้ยงด้วยเนื้อปลาหลังเขียวสด 
 
คําสําคัญ : ปูทะเล อาหารสําเร็จรปู การเจรญิเตบิโต 
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Culture of Mud Crab (Scylla paramamosain Estampador, 1949) Using Artificial Diet 
 

Aporn  Thepphanich1*  Montakan  Tamtin2  and Siriwan  Nooseng1 
1Suratthani Coastal Fisheries Research and Development Center 

2Coastal Aquatic Feed Research Institute 
 

Abstract 
 

An experiment was conducted to evaluate the effects of artificial diet compared to sardine meat 
on the growth and survival rates of mud crab (Scylla paramanosain Estampador, 1949). Juvenile crabs at 
initial mean weights of 1.70±0.13 and 1.67±0.11 g., carapace width of 1.88±0.09 and 1.85±0.13 cm, and 
length of 1.40±0.08 and 1.38±0.09 cm were stocked in concrete tanks and fed artificial diet and sardine 
meat for 12 weeks. At termination, results showed that crabs fed sardine meat attain significantly higher 
(P<0.05) survival and growth rates than crabs fed with artificial diet (83.33±0.70 and 79.13±0.92 % survival 
rate, 504.09±85.10 and 380.58±146.20% growth rate in terms of weight, 112±15.34 and 77.02±18.07 
carapace width and 102.73±21.44 and 57.00±6.64% carapace length, respectively). 

The levels of n-3, n-3 HUFA, n-6 and n-3/n-6 ratio in the meat of crabs fed artificial diets feed are 
greater than crabs fed with sardine meat. Although the levels of EPA were similar, crabs fed artificial feed 
have the greater levels of 18:2n-6, ARA and DHA than in crabs fed with sardine meat. 
 
Key words : Mud crab (Scylla paramamosain Estampador,1949), Artificial diet, Growth rate 
  
*Moo 4, Takeantong Sub-district, Kanchanadit District, Suratthani Province 84160 
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คํานํา 
 

ปูทะเลมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Scylla spp. ช่ือสามัญคือ Mud crab อยู่ในครอบครัว Portunidae พบได้ท่ัวไปตลอด
แนวชายฝั่งทะเลท่ีมีป่าชายเลนตั้งแต่เขตอบอุ่นถึงเขตร้อน เขตอินโดแปซิฟิกตั้งแต่ทวีปแอฟริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย 
สําหรับในประเทศไทยพบแพร่กระจายอยู่ทุกจังหวัดท่ีติดชายฝั่งทะเล โดยอาศัยอยู่ตามแม่น้ําลําคลองท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับ
แนวชายฝั่งทะเลหรือป่าชายเลน ซึ่งชนิดของปูทะเลท่ีพบมากท่ีสุดมี 2 ชนิด คือ ปูดํา (Scylla olivacea Herbst, 1796) พบ
การแพร่กระจายมากท่ีสุดทางฝั่งทะเลอันดามัน ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล (สุภาพ, 2536) ปูขาว (Scylla 
paramamosain Estampador, 1949) พบการแพร่กระจายมากท่ีสุดทางฝั่งทะเลอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และปัตตานี (รัชฎา และสํารวย, 2538) เพราะเป็นอาหารทะเลท่ีมี
รสชาติดีและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีปริมาณโปรตีน 20.10 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 4.0 เปอร์เซ็นต์ และคาร์โบไฮเดรต  
0.8 เปอร์เซ็นต์ (บรรจง และบุญรัตน์, 2545) ดังนั้นจึงเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค แต่ปัจจุบันในธรรมชาติมีปริมาณลดลงไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ทําให้ราคาการจําหน่ายค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์น้ําชนิดอ่ืนๆ  
ท่ีสามารถเพาะเลี้ยงได้ ในส่วนของกรมประมงได้ผลิตพันธ์ุปูทะเลเพ่ือปล่อยเสริมในแหล่งน้ําธรรมชาติ และส่งเสริมด้านการ
เลี้ยงให้แก่เกษตรกร แต่ก็ประสบปัญหาสําคัญในเรื่องของลูกพันธ์ุปูและอาหารท่ีใช้เลี้ยงในบ่อดิน เพราะต้องอาศัยอาหาร 
จากธรรมชาติ เช่น ปลาหลังเขียว หอยกะพง ปลาเป็ด เป็นต้น 

ดังนั้นปัญหาการขาดแคลนอาหารสดสําหรับการเลี้ยงปูทะเลในบางฤดูกาลนับเป็นประเด็นท่ีควรนํามาพิจารณาเพ่ือ
แก้ปัญหาการเลี้ยงปูทะเลให้ยั่งยืนเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนของการพัฒนาสูตรอาหารสําเร็จรูปเพ่ือเลี้ยงปูในประเทศไทยนั้น สุพิศ 
และคณะ (2548) ศึกษาสูตรอาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงปูม้า พบว่า ปูม้าท่ีมีน้ําหนักในช่วง 0.15-1.80 กรัม มีผลการ
เจริญเติบโตดีท่ีสุด เมื่อได้รับอาหารสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีนร้อยละ 34-46 และปูม้าท่ีเลี้ยงด้วยอาหารโปรตีนสูงสุดทําให้
จํานวนครั้งในการลอกคราบสูงสุดแต่ไม่มีผลต่ออัตราการรอดตายของปูม้า ประเทศฟิลิปปินส์ได้ศึกษาถึงการใช้อาหารสําเร็จรูป
สําหรับเลี้ยงปูทะเล (Scylla serrata) ด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูป พบว่า ปูทะเลเลี้ยงด้วยอาหารท่ีมีโปรตีนร้อยละ 32-40 ไขมัน 
ร้อยละ 6 และ 12 ให้ผลการเจริญเติบโตดีท่ีสุด (Catacutan, 2002) ประเทศไทยมีข้อมูลเก่ียวกับการใช้อาหารสําเร็จรูป
สําหรับการเลี้ยงปูทะเลน้อยมาก ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเบื้องตน้เก่ียวกับการเลี้ยงปูทะเลด้วยอาหารสําเร็จรูป โดย
ใช้อาหารสูตรเดียวกับการเลี้ยงปูม้า เพ่ือนําข้อมูลจากผลการทดลองท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาสูตรอาหารสําเร็จรูปท่ีมีความ
เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงปูทะเลต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือทราบถึงการเจรญิเติบโต อัตราการรอดตาย และระยะเวลาการลอกคราบของปูทะเล (S. paramamosain) 
ท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสาํเรจ็รูปเปรียบเทียบกับการเลี้ยงด้วยเนื้อปลาหลงัเขียวสด 

2. เพ่ือทราบถึงองค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบและองค์ประกอบกรดไขมันของปูทะเลท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูป
เปรียบเทียบกับการเลี้ยงด้วยเนื้อปลาหลงัเขียวสด 
 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการ 
 
1. การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด Completely Randomized Design : CRD (อนันต์ชัย, 2542) โดยแบ่งออกเป็น 
2 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา ดังต่อไปนี ้ 
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 ชุดการทดลองท่ี 1 เลี้ยงปูทะเลด้วยอาหารสําเรจ็รูป  
 ชุดการทดลองท่ี 2 เลีย้งปูทะเลด้วยเนื้อปลาหลังเขียวสด 
 
2. การเตรียมบ่อทดลอง 
 ใช้บ่อคอนกรีตขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 0.5 เมตร จํานวน 6 บ่อ โดยแต่ละบ่อใช้กระเบื้องแผ่นเรียบก้ัน
เป็นช่องๆ ตามความยาวของบ่อ ขนาดช่องละ 0.4 ตารางเมตร จํานวนบ่อละ 10 ช่อง (ภาพท่ี 1) 
 

 
 
ภาพท่ี 1 บ่อคอนกรีตทดลองเลี้ยงปูทะเล (S. paramamosain) 
 
3. การเตรียมอาหารทดลอง และการจัดการระหว่างการทดลอง 
 3.1 การเตรียมอาหารทดลอง 
 ใช้อาหารสําเร็จรูปซึ่งเป็นสูตรสําหรับเลี้ยงปูม้าตาม มนทกานติและคณะ (2551) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร 
ความยาว 5 มิลลิเมตร ท่ีผลิตโดยสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําชายฝั่ง ท่ีมีส่วนผสมของวัตถุดิบอาหารทดลองตามตารางท่ี 1 
หลังจากนั้นนําอาหารท่ีผลิตเสร็จแล้วมาเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สําหรับเนื้อปลาหลังเขียวสด นํามาแล่เอาเฉพาะ
ส่วนเนื้อ ตัดเป็นช้ินๆ ขนาดความกว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร เก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส  
ใช้หมดภายใน 1–2 วัน แล้วเตรียมใหม ่
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ตารางท่ี 1 ส่วนผสมของอาหารสาํเร็จรปูท่ีใช้ทดลองเลี้ยงปูทะเล (S. paramamosain) 
วัตถุดิบ เปอร์เซ็นต ์

1. ปลาป่น (โปรตีนไม่น้อยกว่า 60%) 28.00 
2. กากถ่ัวเหลือง 16.60 
3. หมึกบด 11.20 
4. หัวกุ้งป่น 5.60 
5. แป้งสาล ี 15.50 
6. น้ํามันปลา 2.90 
7. น้ํามันปาล์ม 2.90 
8. หวีทกลูเท่น 6.00 
9. วิตามินรวม 2.00 
10.แร่ธาตุรวม 4.00 
11. วิตามินซี 99 % 0.30 
12. เลซิติน 0.50 
13. BHT 0.02 
14. CMC 1.00 
15. ไคโตซาน 1.20 
16. เซลลูโลส 2.28 

รวม 100.00 
หมายเหตุ : * วิตามินรวมประกอบด้วยวิตามินตาม Conklin (1997) ในปริมาณกรัมต่อกิโลกรัมวิตามินรวม Thiamine 45, 

riboflavin 40.32, nicotinic acid 73.4, Ca-pantothenate 48, inositol 196, biotin 1, folic acid 3.36, 
cyanocobalamin 0.01, menadion 26.56, vit A/D3 (1150/230 IU) 4.6, BHT 2 และ cellulose 559.75 

** แร่ธาตุรวมประกอบด้วยแร่ธาตุดังต่อไปนี้ KH2PO4 : CaHPO4.2H2O : NaH2PO4.2H2O : KCl ผสมกันใน
อัตราส่วน 1:1:1.5:0.5 (Davis and Lawrence, 1997) 

 

 3.2 คุณค่าทางโภชนาการของอาหารทดลอง 
 องค์ประกอบทางโภชนาการของอาหารสําเร็จรูปและเนื้อปลาหลังเขียวสด ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของอาหารสําเร็จรูปและเนื้อปลาหลังเขียวสดท่ีใช้ในการทดลอง 

องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบ (% น้ําหนักแห้ง) 
 

% 
ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า คาร์โบไฮเดรต 

พลังงานรวม 
(Kcal/100g) 

อาหารสําเร็จรูป 7.81 47.19 12.25 12.37 15.25 22.94 471.70 
เนื้อปลาหลังเขียวสด 62.78 72.93 4.85 0.20 12.71 9.31 493.60 
ท่ีมา : สถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง 
 

 3.3 การให้อาหารทดลองและการจัดการคณุภาพน้ํา 
 ให้อาหารสําเร็จรูปและเนื้อปลาหลังเขียวสดในอัตราท่ีมากเกินพอ วันละ 2 มื้อ เวลาประมาณ 08.00 น. และ 17.00 น. 
ดูดตะกอนและเก็บเศษอาหารเหลือวันละ 2 ครั้ง ในเวลาประมาณ 07.00 น. และ เวลา 16.00 น. เปลี่ยนถ่ายน้ําสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
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4. การเตรียมพันธุ์ปูทะเล 
 นําลูกปูทะเลท่ีเพาะพันธ์ุได้จากโรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี มาปรับสภาพให ้
ปูทะเลคุ้นเคยกับอาหารทดลองเป็นเวลา 7 วัน แล้วสุ่มลูกปูทะเลท่ียอมรับอาหารทดลองปล่อยลงในบ่อทดลองช่องละ 1 ตัว 
ทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห ์
 
5. การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทดลอง 
 5.1 ตรวจสอบการลอกคราบของปูทะเลทุกตัวในแต่ละชุดทดลองทุกวัน บันทึกข้อมูลการลอกคราบ และอัตรา 
การรอดตายของปูทะเลทุกวัน ทําการวัดขนาดความกว้าง ความยาวของกระดองปู และช่ังน้ําหนักสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 5.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ําในบ่อทดลอง ได้แก่ ความเค็ม อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง ค่าความเป็นด่าง ปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้ํา แอมโมเนียรวม ไนไตรท์ สัปดาห์ละ 1ครั้ง ตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCF (1980) 
 5.3 เก็บตัวอย่างปูทะเลท่ีทดลองเสร็จแล้วไปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการท่ีสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําชายฝั่ง โดย
นําไปทําแห้งด้วยทําแห้งด้วยเครื่องความเย็น (Freeze Dryer) เพ่ือนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณโปรตีน 
ด้วยเครื่อง TruSpec Carbon/Nitrogen Determination ยี่ห้อ LECO วิเคราะห์ปริมาณไขมันด้วยเทคนิค Supercritical Fluid 
Extraction (SFE) โดยใช้เครื่อง Fat Extractor TFE2000 ยี่ห้อ LECO ปริมาณกรดไขมันด้วยเครื่อง Gas Chromatograph 
Parameters รุ่น Agilent 6890N วิเคราะห์ปริมาณเถ้า และเปอร์เซ็นต์ความช้ืนตามวิธี AOAC (1995) 
 5.4 วิเคราะห์ผลการทดลอง 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองนําผลข้อมูล น้ําหนัก ความกว้าง ความยาวของกระดอง อัตราการรอดตาย และการลอกคราบ
ในแต่ละชุดการทดลองหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ โดยวิธี t-test ท่ีระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
 

ผลการทดลอง 
 
1. การเจริญเติบโต 

เมื่อทดลองใช้อาหารสําเร็จรูปเปรียบเทียบกับเนื้อปลาหลังเขียวสดเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าปูทะเลท่ีเลี้ยง
ด้วยอาหารสําเร็จรูป มีผลการเจริญเติบโตด้านน้ําหนัก ความกว้าง และความยาวกระดองเฉลี่ย เท่ากับ 8.07±1.98 กรัม 
3.30±0.18 เซนติเมตร และ 2.48±0.20 เซนติเมตร ตามลําดับ เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิม ความกว้างเพ่ิม และความยาวเพ่ิม 
เท่ากับ 380.58±146.20, 77.02±18.07 และ 57.00±6.64 ตามลําดับ ปูทะเลท่ีเลี้ยงด้วยเนื้อปลาหลังเขียวสดมีผลการ
เจริญเติบโตด้านน้ําหนัก ความกว้าง และความยาวกระดองเฉลี่ย เท่ากับ 10.04±1.51 กรัม 3.93±0.17 เซนติเมตร และ 
2.80±0.28 เซนติเมตร ตามลําดับ เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิม ความกว้างเพ่ิม และความยาวเพ่ิม เท่ากับ 504.09±85.10, 
112.72±15.34 และ 102.73±21.44 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างทางสถิติพบว่า ค่าการเจริญเติบโต และ
เปอร์เซ็นต์การเพ่ิมด้านน้ําหนัก ความกว้าง และความยาวกระดองของปูทะเลท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท้ังสองชนิดมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยปูทะเลท่ีเลี้ยงด้วยเนื้อปลาหลังเขียวสด มีผลการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าปูทะเลท่ีเลี้ยงด้วย
อาหารสําเร็จรูป (ตารางท่ี 3 และ 4) 
 เมื่อพิจารณาผลการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงเวลา (ภาพท่ี 2) พบว่าในช่วง 8 สัปดาห์แรกของการเลี้ยงไม่มีความ
แตกต่างของน้ําหนัก ความกว้าง และความยาวของกระดอง ระหว่างปูทะเลท่ีได้รับอาหารทดลองท้ัง 2 ชนิด แต่เริ่มมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ของการเจริญเติบโตด้านน้ําหนัก ความกว้าง และความยาวกระดอง ตั้งแต่สัปดาห์
ท่ี 9 เป็นต้นไป 
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ตารางท่ี 3 ผลการเจริญเติบโตของปูทะเล (S. paramamosain) ท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเรจ็รูป และเนือ้ปลาหลังเขียวสด 
น้ําหนักเฉลี่ย 
(กรัมต่อตัว) 

ความกว้างกระดองเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

ความยาวกระดองเฉลี่ย 
(เซนติเมตร)  

เริ่มต้น 12 สัปดาห ์ เริ่มต้น 12 สัปดาห ์ เริ่มต้น 12 สัปดาห ์
อาหารสําเร็จรูป 1.70±0.13a 8.07±1.98a 1.88±0.09a 3.30±0.18a 1.40±0.08a 2.48±0.20a 
เนื้อปลาหลังเขียวสด 1.67±0.11a 10.04±1.51b 1.85±0.13a 3.93±0.17b 1.38±0.09a 2.80±0.28b 
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดยีวกันหากกํากับด้วยอักษรท่ีต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) 
 

ตารางท่ี 4  เปอร์เซ็นต์การเพ่ิมของน้ําหนัก ความกว้าง ความยาวกระดองของปูทะเล (S. paramamosain) ท่ีเลี้ยงด้วย 
อาหารสําเร็จรูปและเนื้อปลาหลังเขียวสด 

เปอร์เซ็นต์การเพ่ิม 
 

น้ําหนัก ความกว้างกระดอง ความยาวกระดอง 
อาหารสําเร็จรูป 380.58±146.20a 77.02±18.07a 57.00±6.64a 
เนื้อปลาหลังเขียวสด 504.09±85.10b 112.72±15.34b 102.73±21.44b 

หมายเหตุ :  ค่าเฉลี่ยในสดมภเ์ดียวกันหากกํากับด้วยอักษรท่ีต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิต ิ(P<0.05) 
 
2. อัตราการรอดตาย 

ปูทะเลท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูป มีอัตราการรอดตายเท่ากับ 79.13±0.92 เปอร์เซ็นต์ สําหรับปูทะเลท่ีเลี้ยงด้วย 
เนื้อปลาหลังเขียวสดมีอัตราการรอดตายเท่ากับ 83.33±0.70 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 5) เมื่อนํามาหาค่าความแตกต่างทางสถิติ
พบว่าปูทะเลท่ีเลี้ยงด้วยเนื้อปลาหลังเขียวสดมีอัตราการรอดตายดีกว่าปูทะเลท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปอย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ (P<0.05) เมื่อพิจารณาผลของอัตราการรอดตายในแต่ละช่วงเวลา (ภาพท่ี 3) พบว่าในช่วง 5 สัปดาห์แรกของการเลี้ยง
ไม่มีความแตกต่างของอัตราการรอดตาย แต่เมื่อเข้าช่วงสัปดาห์ท่ี 6 เริ่มมีความแตกต่างของอัตราการรอดตาย และมีความ
แตกต่างชัดเจนในสัปดาห์ท่ี 9 เป็นต้นไป เนื่องจากปูทะเลท่ีกินอาหารสําเร็จรูปเริ่มมีการลอกคราบท่ีไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ เกิดการ
ตายคาคราบเก่าเป็นส่วนมาก หรือเมื่อลอกคราบหมดแล้วแต่กระดองไม่แข็งตัว ในขณะท่ีปูทะเลท่ีเลี้ยงด้วยเนื้อปลาหลังเขียวสด
ไมม่ีการตายท่ีเกิดจากลักษณะดังกล่าวเลย 
 
ตารางท่ี 5  อัตราการรอดตายและระยะเวลาการลอกคราบของปูทะเล (S. paramamosain) ท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปและ

เนื้อปลาหลังเขียวสด 

 อัตราการรอดตาย (%) ระยะเวลาการลอกคราบ (วัน/คร้ัง) 

อาหารสําเร็จรูป 79.13±0.92a 39.58±9.08a 
เนือ้ปลาหลังเขียวสด 83.33±0.70b 32.08±4.15b 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดยีวกันหากกํากับด้วยอักษรท่ีต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิต ิ(P<0.05) 
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ภาพท่ี 2  (ก) น้ําหนัก (ข) ความกว้าง (ค) ความยาวกระดองปูทะเล (S. paramamosain) ท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูป และ

เนื้อปลาหลังเขียวสด 
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ภาพท่ี 3 อัตราการรอดตายของปูทะเล (S. paramamosain) ท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูป และเนื้อปลาหลังเขียวสด 
 
3. การลอกคราบและระยะเวลาในการลอกคราบ 
 ผลการลอกคราบเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (ตารางท่ี 5) พบว่าชนิดของอาหารมีผลต่อการลอกคราบของปูทะเลอย่าง 
มีนัยสําคัญ (P<0.05) ปูทะเลท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูป มีระยะเวลาในการลอกคราบ 39.58±9.08 วันต่อครั้ง ส่วนปูทะเลท่ี
เลี้ยงด้วยเนื้อปลาหลังเขียวสด มีระยะเวลาในการลอกคราบ 32.08±4.15 วันต่อครั้ง ซึ่งเมื่อสังเกตพฤติกรรมของปูทะเลจาก
การทดลองพบว่า ระยะเวลาในการลอกคราบของปูทะเลเพ่ิมข้ึนเมื่อระยะเวลาการเลี้ยงเพ่ิมข้ึน และปูทะเลท่ีกินอาหาร
สําเร็จรูป เมื่อผ่านการลอกคราบได้ 2-3 ครั้ง พบลักษณะการลอกคราบท่ีไม่สมบูรณ์ คือ เกิดการตายคาคราบเก่าหรือมีลกัษณะ
ของเปลือกท่ีน่ิมและไม่แข็งตัว (ภาพท่ี 4) 
 

           
 
 (ก) (ข) 
 
ภาพท่ี 4 การลอกคราบแบบไม่สมบูรณ์ (ก) ทําให้เกิดการตายคาคราบเก่า  (ข) อาการเปลือกนิ่มและไม่แข็งตัวหลังจากท่ี 

ลอกคราบเสร็จแล้ว 
 
4. คุณภาพน้ําระหว่างการทดลอง 
 ผลการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ําบางค่าจากน้ําในบ่อทดลองท้ัง 2 ชุดการทดลอง มีผลดังต่อไปนี้ ค่าความเค็มมีค่าอยู่
ในช่วง 30-31 ส่วนในพัน ค่าความเป็นด่างของน้ําอยู่ในช่วง 110-115 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าออกซิเจนละลายในน้ําอยู่ในช่วง 
5.13-6.89 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นต้น (ตารางท่ี 6) 
 
 

a a a a 

b b b 
b 
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ตารางท่ี 6 คุณภาพน้ําระหว่างการทดลอง 
คุณภาพน้ํา อาหารสําเร็จรูป เนื้อปลาหลังเขียวสด 

ความเค็ม (ppt) 30 - 31 30 - 31 
อุณหภูม ิ(oC) 29 - 31 29 - 31 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.68 - 8.25 7.82 - 8.15 
ค่าความเป็นด่าง (mg/l) 110 - 115 110 - 115 
แอมโมเนียรวม (mg/l) 0.0955 - 0.5398 0.0998 - 1.6345 
ไนไตรท์ (NO2

-) (mg/l) 0.0024 - 0.0112 0.0012 - 0.0061 
ออกซิเจนละลาย (DO) (mg/l) 5.24 - 6.89 5.13 - 6.52 

 
5. ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของปูทะเล 
 องค์ประกอบทางเคมีของปูทะเลท้ังเปลือกท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปและเนื้อปลาหลังเขียวสด ดังแสดงในตารางท่ี 7 
โดยปูทะเลท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูป มีองค์ประกอบของโปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า และคาร์โบไฮเดรต เท่ากับ 42.27, 2.79, 
12.00, 42.27 และ 0.65 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ พลังงานรวม เท่ากับ 266.55 กิโลแคลอรีต่ออาหาร 100 กรัม สําหรับปูทะเลท่ี
เลี้ยงด้วยเนื้อปลาหลังเขียวสด มีองค์ประกอบของโปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า และคาร์โบไฮเดรต เท่ากับ 40.22, 2.56, 10.36, 
41.45 และ 5.69 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ พลังงานรวม เท่ากับ 270.92 กิโลแคลอรีต่ออาหาร 100 กรัม เมื่อนํามาทดสอบทาง
สถิติพบว่า องค์ประกอบสําคัญ เช่นโปรตีน ไขมัน และพลังงานรวม ในเนื้อปูทะเลท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท้ังสองชนิด มีค่า 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 7) 
 
ตารางท่ี 7 องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของปูทะเล (S. paramamosain) ท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูป และเนื้อปลาหลังเขียวสด 

องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบ (% น้ําหนักแห้ง) 
 

% 
ความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า คาร์โบไฮเดรต 

พลังงานรวม 
(kcal/100g) 

อาหารสําเร็จรูป 70.81 42.27a 2.79a 12.00a 42.27a 0.65a 266.55a 
เนื้อปลาหลังเขียวสด 75.12 40.22a 2.56a 10.36b 41.45b 5.69b 270.92a 
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดยีวกันหากกํากับด้วยอักษรท่ีต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิต ิ(P<0.05) 
 

ผลการวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าปูทะเลท่ีได้รับอาหารทดลองท้ัง 2 ชนิด พบว่ามีชนิดของกรดไขมันหลักไม่แตกต่างกัน  
โดยมีกรดไขมันหลัก คือ C16:0, C18:0, C18:1 n-9 และ C18:2 n-6 และมีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูงชนิด C20:4 n-6 (Arachidonic 
acid; ARA), C20:5 n-3 (Eicosapentaenoic acid; EPA) และ C22:6 n-3 (Docosahexaenoic acid; DHA) ท้ังนี้เมื่อพิจารณา
โดยรวมพบว่าปูทะเลชุดท่ีได้รับอาหารสําเร็จรูปมีกรดไขมันกลุ่ม n-3, n-3 HUFA, n-6 และสัดส่วน n-3/n-6 เท่ากับ 5.67, 4.66, 
8.07 และ 0.70 ตามลําดับ และสูงกว่าในปูทะเลท่ีได้รับอาหารเนื้อปลาหลังเขียวสด ซึ่งมีสัดส่วนกรดไขมันดังกล่าวเท่ากับ 0.91, 
0.74, 2.60 และ 0.35 ตามลําดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาชนิดกรดไขมันท่ีสําคัญพบว่านอกจาก EPA ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกันแล้ว  
ปูทะเลท่ีได้รับอาหารสําเร็จรูปมีกรดไขมันจําเป็นชนิด 18:2 n-6, ARA และ DHA สูงกว่าท่ีมีในปูทะเลท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเนื้อปลา
หลังเขียวสด โดยมีสัดส่วนกรดไขมันดงักล่าว เท่ากับ 3.43, 1.11 และ 6.40 ตามลําดับ (ตารางท่ี 8) 
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ตารางท่ี 8 องค์ประกอบกรดไขมัน (%area) ในปูทะเล (S. paramamosain) ท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปและเนื้อปลาหลังเขียวสด 
ปริมาณกรดไขมันท่ีพบปูทะเล (% area) 

ชนิดของกรดไขมัน 
อาหารสําเร็จรูป เนื้อปลาหลังเขยีวสด 

C8:0 ND 0.06 
C12:0 0.10 0.12 
C13:0 0.16 0.24 
C14:0 1.62 2.78 
C14:1 0.16 0.29 
C15:0 0.64 1.04 
C15:1 ND 0.27 
C16:0 25.05 34.06 
C16:1 3.06 4.82 
C17:0 1.23 1.67 
C17:1 0.60 0.65 
C18:0 9.27 11.45 
C18:1 n-9 29.64 25.41 
C18:2 n-6 6.40 2.22 
C18:3 n-6 ND 0.07 
C18:3 n-3 1.01 0.17 
C20:0 1.77 1.10 
C20:1 n-9 0.86 0.85 
C20:2 n-6 0.47 0.18 
C21:0 0.23 0.29 
C20:3 n-6 0.09 ND 
C20:4 n-6 (ARA) 1.11 0.14 
C20:3 n-3 0.11 ND 
C22:0 0.44 0.68 
C20:5 n-3 (EPA) 0.13 0.12 
C22:1 n-9 0.27 0.26 
C23:0 0.16 0.20 
C24:0 0.26 0.41 
C22:6 n-3 (DHA) 3.43 0.61 
Other 10.72 9.86 

Total unsaturated fatty acid 48.34 38.05 
Total saturated fatty acid 40.94 54.09 
Total n-3 5.67 0.91 
n-3 HUFA 4.66 0.74 
Total n-6 8.07 2.60 
n-3/n-6 0.70 0.35 

หมายเหตุ : ND = ตรวจไม่พบ   
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 

การศึกษาครั้งนี้ได้นําอาหารสําเร็จรูปสําหรับปูม้า ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําชายฝั่ง กรมประมง  
มาทดลองเลี้ยงปูทะเล เพ่ือศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้อาหารสําเร็จรูปเลี้ยงปูทะเล ซึ่งผลการทดลองพบว่า ปูทะเลมีการ
ยอมรับอาหารสําเร็จรูปไดด้ี ดังแสดงให้เห็นจากการจับกินอาหารสําเร็จรูปของปูทะเล อีกท้ังการเจริญเติบโตของปูทะเลท่ีได้รับ
อาหารสําเร็จรูปในช่วง 8 สัปดาห์แรก เทียบเคียงได้กับการให้กินเนื้อปลาหลังเขียวสด แต่เมื่อเลี้ยงต่อไปจนครบ 12 สัปดาห์ 
พบว่า คุณค่าทางโภชนาการของอาหารสําเร็จรูปไม่เพียงพอต่อความต้องการของปูทะเล ซึ่งผลการศึกษาท่ีได้แตกต่างจากการ
ทดลองในปูม้าท่ีพบว่าอาหารสําเร็จรูปสูตรดังกล่าวสามารถนําไปใช้เลี้ยงปูม้าให้มีการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ตลอดจน
การลอกคราบแบบปกติได้อย่างสมบูรณ์ตลอดการทดลอง (มนทกานติ และคณะ, 2551) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปูทะเลมีความ
ต้องการทางโภชนาการท่ีแตกต่างจากปูม้า 

เมื่อพิจารณาถึงคุณค่าทางโภชนาการของสารอาหารบางชนิดในอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้ในการทดลองครั้งนี้พบว่ามี
โปรตีนเท่ากับ 47.19 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Catacutan (2002) ท่ีได้ศึกษาอาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยง 
ปูทะเลชนิด Scylla serrata ในระยะวัยรุ่น และพบว่าปูทะเลเจริญเติบโตดีเมื่อเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีมีปริมาณโปรตีน 
32-40 เปอร์เซ็นต์ ท้ังนี้ Shian. (1998) รายงานว่าในสัตว์น้ําประเภทกุ้งในครอบครัว Penaeidae มีความต้องการโปรตีนใน
ระดับ 30-51 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือนําไปใช้ในการเจริญเติบโต สร้างเนื้อเยื่อ ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอให้กับร่างกาย และเมื่อพิจารณา
จากองค์ประกอบของเนื้อปูทะเลท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูป และเนื้อปลาหลังเขียวสด เมื่อสิ้นสุดการทดลองก็ให้ผลการสะสม
ของปริมาณสารอาหารท่ีไม่แตกต่างกันอีกด้วย ดังนั้นจึงนา่จะไม่ใช่ประเด็นปัญหาในเรื่องของระดับโปรตีนในอาหารทดลอง 

นอกจากระดับโปรตีนในเนื้อปูทะเลท่ีไม่แตกต่างกันระหว่างปูท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปและเนื้อปลาหลังเขียวสด
แล้ว ยังพบว่าปูทะเลท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูป มีสัดส่วนของกรดไขมันในเนื้อรวมท้ังกรดไขมันจําเป็นท่ีสําคัญคือ C18:1 n-9, 
C18:2 n-6, C20:4 n-6, C20:5 n-3, C22:6 n-3, Total unsaturated fatty acid, n-3 HUFA, Total n-6, n-3/n-6 สูงกว่า
ปูทะเลท่ีเลี้ยงด้วยเนื้อปลาหลังเขียวสด สําหรับในปูทะเลท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปนั้น มีองค์ประกอบกรดไขมันชนิด 18:2 n-6 
สูงกว่าในปูกินเนื้อปลาหลังเขียวสด เนื่องจากมีส่วนผสมของโปรตีนจากพืช คือ กากถ่ัวเหลือง ซึ่งเป็นแหล่งของกรดไขมันชนิด 
18:2 n-6 โดยรวมแล้วปูทะเลท่ีกินอาหารสําเร็จรูปจะมีคุณค่าทางโภชนาการด้านกรดไขมันจําเป็นสูงกว่าปูทะเลท่ีกินอาหาร
เนื้อปลาหลังเขียวสด ท้ังนี้กรดไขมันในอาหารมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสัตว์นํ้าในกลุ่ม Crustacean เพราะเป็นแหล่งท่ีมาท่ี
สําคัญของพลังงาน และเป็นแหล่งของกรดไขมันท่ีจําเป็น ดังรายงานการศึกษาของ Sheen and Wu (1999) ท่ีกล่าวถึงผลการ
เสริมกรดไขมัน (DHA: 22:6 n-3) ท่ีเหมาะสมต่อการลอกคราบของปูทะเล (Scylla serrata) อยู่ในช่วง 5.3-13.8 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งกรดไขมันชนิดนี้เป็นกรดไขมันท่ีมีบทบาทสําคัญในการเร่งระยะเวลาการลอกคราบในช่วงระยะวัยรุ่น (Juveniles) ของ 
ปูทะเลชนิดนี้ และจากการศึกษาของ Levine and Sulkin (1984) เก่ียวกับโภชนาการด้านอาหารยังกล่าว ว่าการขาด 
กรดไขมัน EPA และ DHA เป็นผลทําให้ปูชนิด Eurypanopeus depressus มีอัตราการรอดตายต่ํา และมีผลทําให้ระยะ
เปลือกแข็ง (Intermolt) ยาวนานข้ึน และส่วนของความกว้างของกระดองใหม่แคบลงด้วย ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าสารอาหารหลัก 
เช่น โปรตีน ไขมัน และกรดไขมันจําเป็น น่าจะมีความสอดคล้องต่อความต้องการของปูทะเลแล้ว แต่อาจมีสารอาหารจําเป็น
บางชนิดท่ีไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตในระยะยาว ดังจะเห็นได้จากความผิดปกติท่ีเริ่มเกิดข้ึนหลังจากการลอกคราบผ่านไป 
2-3 ครั้ง  

ในด้านสรีระปูทะเลและปูม้ามีความแตกต่างกัน เช่น องค์ประกอบของเปลือกปูทะเลท่ีหนากว่า เพราะเปลือกปูทะเล
มีองค์ประกอบเป็นอนินทรีย์สารสูงอยู่ถึงร้อยละ 55 (บุญรัตน์ และคณะ, 2548) ดังนั้นจึงน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้เกิด
อาการตายขณะลอกคราบ (MDS : Molting Death Syndrome) มีรายงานกล่าวว่า ในเนื้อปูเป็นแหล่งอาหารท่ีสําคัญ 
หลายอย่าง เช่น แร่ธาตุ และกลุ่ม n-3 กรดไขมันไม่อ่ิมตัว (George and Gopakumar, 1987) โดยสารอาหารเหล่านี้มาจาก
อาหารท่ีปูกินเข้าไปและมาจากน้ํา ในสัตว์ประเภท Crustacean ขณะท่ีมีการสร้างคราบใหม่จะมีการดูดซึมแร่ธาตุท่ีสําคัญ
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โดยเฉพาะ Ca และ P จากโครงร่าง ซึ่งขบวนการนี้ต้องใช้พลังงาน (Vegu-Villasante et al, 1999) ปูทะเลในระยะเมตา- 
เอกไดซิส หรือหลังการลอกคราบ (Metaecdysis or Postmolt stage) ในระยะนี้เปลือกยังคงอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นได้ ยังมีการ
นําน้ําเข้าตัว ช่วงนี้ปูยังไม่กินอาหาร จะใช้อาหารท่ีสะสมอยู่ในเฮปาโตแพนเครียส เมื่อเวลาผ่านไปจะเริ่มกินอาหารและมีการ
สร้างเปลือกแข็งข้ึน เพราะมีการดึงแคลเซียมจากเลือดกลับเข้าสู่เปลือก น้ําในลําตัวจะถูกแทนท่ีด้วยเนื้อเยื่อ ซึ่งจะพบอัตราการ
สังเคราะห์โปรตีนสูง และจะมีการนําน้ําบางส่วนออกจากตัว จากเหตุผลดังกล่าว ทําให้ทราบว่าแร่ธาตุ Ca มีความสําคัญต่อ
กระบวนการลอกคราบในสัตว์น้ํากลุ่ม Crustacean อย่างยิ่ง ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าสูตรอาหารสําเร็จรูปท่ีนํามาใช้ในการ
ทดลองยังมีปริมาณของแร่ธาตุยังไม่เหมาะสม 

สารอาหารท่ีมีความต้องการในปริมาณน้อยแต่ขาดไม่ได้ เพราะมีผลต่อการลอกคราบและการเจริญเติบโตของสัตว์
กลุ่ม Crustacean เช่น วิตามนิซ ีคอลลาเจน โคเลสเตอรอล เปน็ต้น มีรายงานการศึกษาของ มะลิ และเศวต (2535) พบว่าใน
กุ้งกุลาดํานั้น วิตามินซีมีผลต่ออัตราการรอดตายของกุ้ง โดยกุ้งท่ีขาดวิตามินซี มีอาการเปลือกนิ่ม อัตราการตายสูง การเสริม
วิตามินซีในอาหารทําให้ปริมาณไฮดรอกซีโปรลีนในตัวกุ้งสูงข้ึน ซึ่งมีผลต่อการสร้างคอลลาเจน ซึ่งเป็นสารสําคัญในการสร้าง
เนื้อเยื่อ ช่วยทําให้เปลือกแข็งแรงเร็วข้ึน และมีบทบาทในการสร้างฮอร์โมนของการลอกคราบของกุ้ง เมื่อได้รับไม่เพียงพอ ทํา
ให้การลอกคราบช้า อ่อนแอ อัตรารอดต่ํา (เวียง, 2542) ส่วนสารโคเลสเตอรอล ซึ่งเป็นสารท่ีไม่สามารถสร้างเองได้ และเป็น
สารท่ีจําเป็นต่อการสืบพันธ์ุ การลอกคราบ เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ช้ันล่าง ดังนั้นจึงมีความจําเป็นท่ีต้องใส่ลงไปใน
อาหารสัตว์น้ํา ดังรายงานท่ีมีการศึกษาถึงปริมาณของโคเลสเตอรอลท่ีใช้ผสมในอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้ในการอนุบาลปูทะเล  
(S. serrata) จากระยะเมกาโลปาถึงระยะวัยรุ่นพบว่า อาหารสําเร็จรูปท่ีมีปริมาณโคเลสเตอรอล ร้อยละ 0.8 ให้ผลของอัตรา
การรอดตายสูงสุดถึงร้อยละ 74.3 และใช้ระยะเวลาในการพัฒนา 8.0-9.9 วัน (Holme M.H., et al, 2006) ซึ่งจากการทดลอง
ครั้งนี้พบว่า อาการขาดสารอาหารเริ่มเกิดข้ึนเมื่อระยะเวลาในการเลี้ยงผ่านไปประมาณ 2 เดือน สําหรับการเลี้ยงปูทะเลนั้นใช้
เวลาประมาณ 6-8 เดือน ก็สามารถได้ขนาดของผลผลิตตามท่ีตลาดต้องการ ดังนั้นวิตามินซี และสารโคเลสเตอรอล อาจเป็น
อีกสารอาหารหนึ่งท่ีจําเป็นและอาจมีผลต่อการลอกคราบ หรือการทําให้เกิดอาการตายขณะลอกคราบได ้

ถึงแม้ว่าจากผลการทดลองจะแสดงให้เห็นว่า เนื้อปลาหลังเขียวสดเป็นอาหารท่ีใช้เลี้ยงปูทะเลได้เป็นอย่างดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับอาหารสําเร็จรูป แต่การใช้เนื้อปลาหลังเขียวสด มีข้อจํากัดหลายอยา่ง เช่น ไม่สามารถหาได้ตลอดท้ังปี และไม่
สามารถควบคุมคุณภาพได้ อีกท้ังไม่สะดวกในการเก็บรักษา ดังนั้นการใช้อาหารสําเร็จรูปท่ีมีสารอาหารคุณค่าทางโภชนาการ
ครบถ้วน สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามต้องการ และมีความสะดวกในการเก็บรักษา จึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกของอาหารท่ีดี
ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเล สามารถทําให้อาชีพการเลี้ยงปูทะเลสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

และจากการศึกษาครั้งนี้ ปูทะเลยอมรับอาหารสําเร็จรูปได้ดีและมีผลการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย การลอก
คราบดีในช่วงระยะเวลา 8 สัปดาห์แรกของการเลี้ยง แต่ในการเลี้ยงระยะยาว พบว่าสารอาหารท่ีจําเป็นบางชนิดไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของปูทะเล จึงทําให้เกิดผลการตายดังท่ีกล่าวมา ซึ่งจําเป็นต้องศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการสารอาหารและ
แร่ธาตุต่างๆ ท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

คําขอบคุณ 
 
 ผู้วิจัยขอบขอบคุณ คณุเรวัติ เคลือบสูงเนิน และคณุสุธาสินี แสนบุราณ เจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
สุราษฎร์ธานี ท่ีได้ใหค้วามร่วมมอืช่วยเหลือในการเก็บข้อมลูครั้งนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิจัยอาหารสตัว์นํ้าชายฝั่งท่ีให้
ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่าง 
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การพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ปลาตะกรับ, 
Scatophagus argus Linnaeus, 1766 จากการเพาะพันธุ ์

 
จิระยุทธ  ร่ืนศิริกุล*  มาวิทย์  อัศวอารีย์  และ ละออ  ชูศรีรัตน ์

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 
 

บทคัดย่อ 
 

 ศึกษาการพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธ์ุปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus,1766) ท่ีได้จากการ
เพาะพันธ์ุและเลี้ยงท่ีโรงเพาะฟักของสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเป็นเวลา 14 เดือน พบว่าสามารถแยกเพศปลา
ตะกรับได้โดยใช้ความแตกต่างของลักษณะภายนอกเมื่อปลาอายุ 6 เดือน (เพศเมียหนัก16.4 + 5.0 กรัม, ยาว 8.1+0.8 ซม. 
และเพศผู้หนัก14.1+5.4 กรัม, ยาว 7.1+0.9 ซม.) ปลาเพศเมียอายุ 6-10 เดือนส่วนใหญ่มีการพัฒนาของรังไข่ในระยะต้น 
(ระยะท่ี 1-2) มีความสมบูรณ์เพศ (ระยะท่ี 5) ครั้งแรกเมื่ออายุ 10 เดือน (หนัก 82.8 + 15.5 กรัม, ยาว 13.4 + 0.9 ซม.) มีค่า
ดัชนีความสมบูรณ์เพศเฉลี่ย (MGSI) สูงสุด (5.8+5.6%) และมีความสมบูรณ์เพศสูงสุด (54.6 %) เมื่ออายุ 12 เดือน  
(หนัก 95.8+20.5 กรัม, ยาว 13.4+1.1 ซม.) เพศผู้มีความสมบูรณ์เพศครั้งแรกเมื่ออายุ 6 เดือน (หนัก 14.1+5.4 กรัม, ยาว 
7.1+0.9 ซม.) มีค่า MGSI สูงสุด (1.3+1.8 %) และมีความสมบูรณ์เพศ (ระยะท่ี 5) สูงสุด (50.0 %) เมื่ออายุ 13 เดือน  
(หนัก 56.0+11.9 กรัม, ยาว 11.5+0.8 ซม.) ทดลองผสมเทียมพ่อแม่พันธ์ุปลาท่ีมีความสมบูรณ์เพศพบว่ามีอัตราการผสมและ
อัตราการฟักสูงสุด 72% และ 63% ตามลําดับ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาพ่อแม่พันธ์ุจากการเลี้ยงในโรงเพาะฟัก
แทนพ่อแม่พันธ์ุจากธรรมชาต ิ
 
คําสําคัญ : ปลาตะกรับ Scatophagus  argus  การพัฒนาของอวัยวะสืบพันธ์ุ 
   
*๑/๑๙ หมู่ ๓ ถ.เก้าแสน ต.เขารปูช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๘๙๕  
e-mail : jruensirikul@yahoo.com 
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Gonad Development of Hatchery-Reared Spotted Scat, 
Scatophagus argus Linnaeus, 1766 

 
Jirayuth  Ruensirikul* Mavit  Assava-aree  and La-or  Chusrirat 

Coastal Aquaculture Research Institute 
 

Abstract 
 

 Gonad development of hatchery-reared spotted scat (Scatophagus  argus  Linnaeus,1766) was 
investigated by examination of gonad samples for 14  months culture period at Coastal Aquaculture 
Research Institute. Sexual dimorphism was first observed at the age of 6 months in both sex (16.4 + 5.0 g, 
8.1 + 0.8 cm in female and 14.1 + 5.4 g, 7.1 + 0.9 cm in male). Almost of 6-10 months female occupied 
early development of ovary (stage 1,2). The first mature female (stage 5) was found at the age of 10 
months (82.8 + 15.5 g, 13.4 + 0.9 cm). Mean gonadosomatic index (MGSI) (5.8 + 5.6%) and number of 
matured female (54.6 %) were highest at the age of 12 months (95.8 + 20.5 g, 13.9 + 1.1 cm). The first 
mature male was found at the age of 6 months (14.1 + 5.4 g, 7.1 + 0.9 cm). The highest MGSI (1.3 + 1.8 %) 
and the highest of matured male (50.0 %) were found at the age of 13 months (56.0 + 11.9 g, 11.5 + 0.8 
cm. Fertilization rate and hatching rate obtained from artificial insemination experiments from mature 
broodstock were reaching to 72% and 63%, respectively. The results indicated the possibility of 
replacement of wild broodstock with hatchery-reared broodstock for spotted scat seed production. 
 
Key words : spotted scat, Scatophagus  argus, gonad  development 
___________ 
*1/19 Moo 3, Khaorupchang Sub-distric, Muang Distric, Songkhla Province 90000 Tel. 0 7431 1895   
e-mail : jruensirikul@yahoo.com 
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การเลี้ยงกุ้งกา้มกรามโดยใช้วัสดุหลบซ่อนจํานวนต่างกัน 
 

วีร์  กี่จนา๑* และ ฐากร  ทิพย์สุนทรศักด์ิ๒ 
๑สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดอ่างทอง 
๒สถาบันวิจัยการเพาะเลีย้งสัตว์นํ้าจืด 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม โดยใช้วัสดุหลบซ่อนจํานวนต่างกัน คือ ไม่ใช้วัสดท่ีุใช้ในการทดลองหลบซ่อน และใช้
วัสดุหลบซ่อน 4, 8 และ 16 ชุด ในบ่อดินผนังซีเมนต์ ขนาด 400 ตารางเมตร กุ้งก้ามกราม มีความยาวตัวเริ่มต้นเฉลี่ย 
1.00+0.11 เซนติเมตร น้ําหนักตัวเริ่มต้นเฉลี่ย 0.06+0.11 กรัม อัตราปล่อย 4,000 ตัวต่อบ่อ ให้อาหารกินจนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง 
ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตาก ระหว่างเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2549 โดยทดลองเลีย้ง
เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

 ผลการทดลอง พบว่ากุ้งก้ามกรามมีความยาวตัวสุดท้ายเฉลี่ย เท่ากับ 11.16+0.15, 10.75+0.32, 10.73+0.11, และ 
10.95+0.15 เซนติเมตร ตามลําดับ น้ําหนักตัวสุดท้ายเฉลี่ย เท่ากับ 28.38+0.25, 27.55+0.32, 26.89+0.11 และ 
27.48+0.11 กรัม ตามลําดับ น้ําหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย เท่ากับ 0.15+2.54, 0.15+1.88, 0.15+0.11 และ 0.16+0.99 กรัมต่อ
วัน ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ เท่ากับ 3.39+1.16, 3.39+0.95, 3.37+0.05 และ 3.40+0.48 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน 
พบว่ากุ้งก้ามกรามท่ีเลี้ยงโดยใช้วัสดุหลบซ่อนจํานวนแตกต่างกัน มีความยาวตัวเฉลี่ย น้ําหนักตัวเฉลี่ย น้ําหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย
และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) มีอัตราการรอดตาย เท่ากับ 23.75+12.96, 
24.19+14.47, 24.52+5.76 และ 24.88+9.96 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม เท่ากับ 137.87, 135.69, 137.96 และ 
130.31 บาท จากผลการทดลอง พบว่าการใช้วัสดุหลบซ่อนจํานวนท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เท่ากับ 16 ชุด ซึ่งมี
ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมต่ําสุด คอื 130.31 บาท  และมีอัตราการรอดตายสูงสุด คือ 24.88+9.96 เปอร์เซ็นต ์ 
 
คําสําคัญ : กุ้งก้ามกราม การเลี้ยง วัสดุหลบซ่อน 
   

*หมู่ ๖ ตําบลชัยฤทธ์ิ อําเภอไชโย จงัหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐ โทร. ๐ ๓๕๘๖ ๖๔๙๗ e-mail : sf-aongthong@hotmail.com 
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Culture of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) 
with Different Number of Shelter 

 
Wee  Keejana 1*  Thakorn  Thipsunthornsak2 

1Angthong Inland Fisheries Station 
2Inland Aquaculture Research Institute 

 
Abstract 

 
 Culture of giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii (de Man, 1879) in different shelters, 
including 0, 4, 8 and 16 points, respectively. The experiment was carried out in 400 m2 earthen ponds. The 
average initial size of post larvae was 1.00+0.11 cm in length and 0.06+0.11 mg in weight. The stocking 
density was 4,000 larvae per pond. Post larvae were fed at apparent satiation twice a day for 6 months. 
The experiment was carried out at Tak Inland Fisheries Research and Development Center during October 
2005 -September 2006. 

 The results showed that the average final lengths were 11.16+0.15, 10.75+0.32, 10.73+0.11, and 
10.95+0.15 cm,  the average final weights were 27.48+0.11, 27.55+0.32, 26.89+0.11 and 28.38+0.25 g, 
average daily weight gain were 0.15+2.54, 0.15+1.88, 0.15+0.11 and 0.16+0.99 grams per day and the 
specific growth rates were 3.39+1.16, 3.39+0.95, 3.37+0.05 and 3.40+0.48 percentage per day, respectively. 
The growth parameters were not significantly different (p>0.05). The survival rates were 23.75+12.96, 
24.19+14.47, 24.52+5.76 and 24.88+9.96 percentage, respectively. The production cost per unit for 
different number of shelter were 137.87, 135.69, 137.96 and 130.31 Bath each, respectively. In conclusion, 
the optimum shelter on culture of giant freshwater prawn was in the earth ponds, the production cost per 
kilogram was 130.31 baht each and the survival rate was 24.88+9.96 percentage. 
 
Key words : Giant Freshwater Prawn, Culture, Shelter 
   
*Moo 6 Tambon Chailit, Amphoe Chaiyo, Angthong 14140. Tel. 0 3586 6497  
e-mail : sf-aongthong@hotmail.com 
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การผลิตลูกปลานิลแปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาสระบบน้ําหมุนเวียนท่ีความหนาแน่นแตกต่างกัน 
 

ธงชัย  เย็นเปิง๑*  ธราพันธ์  วัฒนะมหาตม์๑  จุฑามาศ  ชัยนนท์๑  และสุนทร  กัณหาสุระ๒  
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมหาสารคาม 

๒มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

บทคัดย่อ 
 

 การทดลองผลิตลูกปลานลิแปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาสระบบน้ําหมุนเวียน ท่ีความหนาแน่นแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 
5, 10, 20 และ 40 ตัว/ลิตร ดําเนินการท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมหาสารคามในเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 
2552 เป็นเวลา 21 วัน ให้กินอาหารกุ้งกุลาดําสําเร็จรูปชนิดผงผสมฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone 40 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ปลาทดลองมีนํ้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ0.012+0.0006, 0.011+0.0006, 0.011+0.0006 และ 0.011+0.0006 กรัม 
ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 5.5+0.25, 5.5+0.10, 5.6+0.45 และ 5.5+0.32 มิลลิเมตร ตามลําดับ 
 ผลการทดลองพบว่าลูกปลามีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 0.079+0.0055, 0.066+0.0025, 0.061+0.0050 และ 
0.053+0.0050 กรัม ความยาวสุดท้ายเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 11.0+0.50, 10.0+0.36, 9.2+0.49 และ 8.4+0.42 มิลลิเมตร  
ซึ่งลูกปลาท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 5 ตัว/ลิตร มีน้ําหนักและความยาวสุดท้ายเฉลี่ยมากกว่าลูกปลาท่ีอนุบาลด้วยความ
หนาแน่น 10, 20 และ 40 ตัว/ลิตร ขณะท่ีลูกปลาท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 10 ตัว/ลิตร มีน้ําหนักและความยาวสุดท้าย
เฉลี่ยไม่แตกต่างทางสถิติกับลูกปลาท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 20 ตัว/ลิตร แต่มีค่ามากกว่าลูกปลาท่ีอนุบาลด้วยความ
หนาแน่น 40 ตัว/ลิตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อัตรารอดมีค่าเท่ากับ 88.91+6.00, 88.57+1.50, 84.20+5.94 และ 
60.86+4.96  เปอร์เซ็นต ์พบว่าลูกปลาท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 5 ตัว/ลิตร มีอัตรารอดตายไม่แตกต่างทางสถิติกับลูกปลา
ท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 10 และ 20 ตัว/ลิตร แต่มากกว่าลูกปลาท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 40 ตัว/ลิตร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ สัดส่วนเพศผู้มีค่าเท่ากับ 99.0+1.00, 98.67+1.53, 99.33+0.58 และ 98.67+0.58 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ไม่
แตกต่างกันทางสถิติทุกระดับความหนาแน่น จุดคุ้มทุนของราคาขายเท่ากับ 0.22, 0.16, 0.13 และ 0.12 บาท/ตัว เมื่อ
พิจารณาผลการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และจุดคุ้มทุนของราคาขาย สรุปได้ว่า ท่ีความหนาแน่น 20 ตัว/ลิตร เปน็ระดบั
ท่ีเหมาะสมในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาสระบบน้ําหมุนเวียน  
 
คําสําคัญ : ปลานิล แปลงเพศ  ถังไฟเบอร์กลาส  ระบบน้ําหมุนเวียน  ความหนาแน่น 
   
*๒๐ หมู่ ๑๓ ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทร. ๐ ๔๓๗๗ ๗๔๓๙ 
e-mail : ifmahasarakham@yahoo.com 
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Seed Production of Sex Reversal of Nile Tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)  
in Fiberglass Tanks Using Water Circulation System at Different Stocking Densities 

 
Thongchai  Yenpoeng1*  Tharaphand  Wattanamahard1 

Juthamas  Chainon1  And Soontorn  Kanhasura2 
1Mahasarakham Inland Fisheries Research and Development Center 

2Khonkaen  University 
 

Abstract 
 

 The experiment on seed production of sex reversal of nile tilapia, Oreochromis niloticus 
(Linnaeus, 1758) with fiberglass tanks under the water circulation system at 5, 10, 20 and 40 fish/lite The 
experiment was carried out at Mahasarakham Inland Fisheries Research and Development Center during 
November – December 2010 Fish were feed with oral administration of 17 alpha methyltestosterone at a 
dosage of 40 mg/kg feed for a period of 21 day. (Fish with the initial sizes of 0.012+0.0006, 0.011+0.0006, 
0.011+0.0006 and 0.011+0.0006 g and 5.5+0.25, 5.5+0.10, 5.6+0.45 and 5.5+0.32 mm, respectively.)  
 The results showed that the average final body weights were 0.079+0.0055, 0.066+0.0025, 
0.061+0.0050 and 0.053+0.0050 g and average final body lengths were 11.0+0.50, 10.0+0.36, 9.2+0.49 and 
8.4+0.42 mm, respectively. Average final weights and lengths of fish stocked at 5 fish/l had statistically 
significant differences in those stocked at 10, 20 and 40 fish/l , and the stocking at  10 and 20 fish/l had no 
statistically significant differences but had statistically significant differences in those stocked at 40 fish/l. 
The survival rate were 88.91+6.00, 88.57+1.50, 84.20+5.94 and 60.86+4.96 %, respectively. The stocked at 
5, 10, 20 and 40 fish/l were 99.0+1.00, 98.67+1.53, 99.33+0.58 and 98.67+0.58 % males, respectively, were 
not statistically significant differences in all stocking densities. While the break-even prices were 0.22, 0.16, 
0.13 and 0.12 bath/fish, respectively. The results can be concluded that the stocking density of 20 fish/l is 
suitable for seed production of sex reversal of nile tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) in 
fiberglass tanks under the water circulation system when growth, survival rate and break-even prices are 
considered. 
 
Key words : nile tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758), sex reversal, fiberglass tanks, water  
                 circulation system, stocking densities 
   
*20 Moo 13, Keanglerngchan Sub-district, Mueang District, Mahasarakham 44000 Tel. 0 4377 7439  
e-mail : ifmahasarakham@yahoo.com 
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ผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตปลากระดี่หม้อ Trichogaster trichopterus 
(Pallas, 1770) ในนาข้าว 

 
คูณชัย  อนันต์*  อุดมพงศ์  บุญถึง  และ  สมโภชน์  เต็มเปี่ยม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสระแก้ว  
 

บทคัดย่อ 
 

 การทดลองเลี้ยงปลากระดี่หม้อด้วยอัตราการปล่อย 4 ระดับ คือ 2, 4, 8 และ 16 ตัวต่อตารางเมตร ในนาข้าวขนาด 
400 ตารางเมตร โดยปล่อยปลากระดี่หม้ออายุ 2 เดือน น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.65+0.34 กรัม และความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 
3.48+0.29 เซนตเิมตร เป็นระยะเวลา 4 เดือน ผลการทดลอง พบว่าปลากระดี่หม้อท่ีเลี้ยงในนาข้าวด้วยอัตราปล่อย 4 ระดับ 
มีความยาวตัวเฉลี่ย 9.65+0.19, 10.29+0.16, 9.39+0.39 และ 10.00+0.22 เซนติเมตร น้ําหนักตัวเฉลี่ย 10.61+0.04, 
12.16+0.33, 11.17+0.58 และ 11.55+0.85 กรัม และความยาวเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน 0.0514+0.0016, 0.0568+0.0013, 
0.0493+0.0032 และ 0.0543+0.0018 เซนติเมตรต่อวัน น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน 0.0830+0.0003, 0.0959+0.0027, 

0.0877+0.0048 และ 0.0908+0.0071 กรัมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะด้านความยาวเฉลี่ย 0.8495±0.0166, 
0.9034+0.0130, 0.8267+0.0345 และ 0.8795+0.0182 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะด้านน้ําหนักเฉลี่ย 
2.3274+0.0028, 2.4408+0.0226, 2.3695+0.0428 และ 2.3963+0.0629 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ อัตรารอดตายเฉลี่ย
มีค่าเท่ากับ 82.08+8.87, 80.73+3.55, 72.93+4.56 และ 60.28+6.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และผลผลิตเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
27.88+2.13, 62.84+3.39, 104.28+5.61 และ 178.24+15.32 กิโลกรัมต่อไร ่ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน 
พบว่าปลากระดี่หม้อท่ีอัตราปล่อย 16 ตัวต่อตารางเมตร เป็นอัตราปล่อยท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงปลากระดี่หม้อในนาข้าว 
เพราะอัตราปล่อยดังกล่าวมีผลผลิตเฉลี่ยเฉลี่ยสูงสุด และเมื่อคํานวณเป็นค่าตอบแทนในกรณีท่ีขายเป็นปลาสวยงาม พบว่ามี
กําไรเฉลี่ย 6,370.30 บาทต่อแปลง แต่ถ้าขายในกรณีท่ีเป็นปลาบริโภค พบว่ามีกําไรเฉลี่ย 444.79 บาทต่อแปลง และอัตราการ
ปล่อยท่ี 16 ตัวต่อตารางเมตร ลูกปลากระดี่หม้อมีการเจริญเติบโตด้านความยาวเฉลี่ย น้ําหนักเฉลี่ย ความยาวเพ่ิมต่อวัน 

น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตเฉพาะด้านความยาว และน้ําหนัก ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
กับอัตราการปล่อยท่ี 4 ตัวต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นอัตราปล่อยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตเฉลี่ยในทุกด้านสูงสุด 

 
คําสําคัญ : ปลากระดี่หม้อ การเลีย้ง ความหนาแน่น นาข้าว 
   
*ตู้ ปณ.๑๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐ e-mail : thakabak_fish@yahoo.com 
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Effect of Stocking Density on Yield of Three–spot Gourami, 
Trichogaster  trichopterus (Pallas, 1770) Culture in Rice Paddy Field 

 
Koonchai  Anan*  Udompong  Boonthueng  and  Somphonh  Tempiam 

Sakaew Inland Fisheries Research and Development Center  
 

Abstract 
 

 Production of three-sport gourami, Trichogaster trichopterus, Pallas (1770) in rice paddy field  
(400 m2) with 4 stocking densities (2, 4, 8 and 16 fish/m2). Two months old fish with initial average body 
weight of 0.65+0.34 g and total length of 3.48+0.00 cm were reared for 4 months. The results showed that 
the average of total length were 9.65+0.19, 10.29+0.16, 9.39+0.39 and 10.00+0.22 cm, average of body 
weight were 10.61+0.04, 12.16+0.33, 11.17+0.5 and 11.55+0.85 g, average daily weight gain of total length 
were 0.0514+0.0016, 0.0568+0.0013, 0.0493+0.0032 and 0.0543+0.0018 cm/day, average daily weight gain 
of body weight were 0.0830+0.0003, 0.0959+0.0027, 0.0877+0.0048 and 0.0908+0.0071 g/day, the specific 
growth rate of total length were 0.8495+0.0166, 0.9034+0.0130, 0.8267+0.0345 and 0.8795+0.0182 %/day, 
and the specific growth rate of body weight were 2.3274+0.0028, 2.4408+0.0226, 2.3695+0.0428 and 
2.3963+0.0629 %/day, respectively. Survival rate were 82.08+8.87, 80.73+3.55, 72.93+4.56 and 60.28+6.33%, 
respectively. The total productions were 27.88+2.13, 62.84+3.39, 104.28+5.61 and 178.24+15.32 kg/rai. The 
stocking density of 16 fish/m2 was the most appropriate regarding growth and profit in rice field, because 
this stocking density made the highest productions. The traditional in case of ornamental fish returned a 
profit of 6,370.30 baht/rai, but in case of consume fish returned a profit of 444.79 baht/rai. All growth 
parameters of stocking density of 16 fish/m2 was not different (p>0.05) from the stocking density of 4 
fish/m2, which was the highest of average growth for this experiment.  
 
Key words : Three–spot gourami, Trichogaster trichopterus, Production, Stocking Density, Rice paddy field 
   
*P.O. Box 12 Muang District Sakaew Provice 27000 e-mail : thakabak_fish@yahoo.com 
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คํานํา 
 

 ปลากระดี่หม้อ Trichogaster trichopterus (Pallas, 1770) เป็นปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งอยู่ในครอบครัวปลาแรด 
ปลาสลิด ปลากริมและปลากัด (Belontiidae) มีลักษณะท่ีสําคัญ คือ ลําตัวมีสีเทาอมฟ้า หรือสีคล้ํา บริเวณลําตัวมีแถบดํา 
พาดเฉียงตลอดลําตัว มีจุดดําท่ีกลางลําตัวและตรงบริเวณคอดหางแห่งละ 1 จุด  พบอาศัยอยู่ตามกอหญ้าและพันธ์ุไม้น้ํา 
ในแหล่งน้ําท่ัวๆ ไป บริเวณน้ํานิ่งไม่ลึกมากนัก ปลากระดี่หม้อเป็นปลาท่ีก่อหวอดวางไข่ (สุจิตรา และคณะ, 2546) จากการ
ตรวจสอบอาหารในกระเพาะ พบว่า ปลากระดี่หม้อเป็นปลากินแพลงค์ตอนเป็นอาหาร ชนิดอาหารท่ีพบในกระเพาะอาหาร
ประกอบด้วยแพลงก์ตอนพืช และ แพลงก์ตอนสัตว์ประมาณ 73.17% ตัวอ่อนแมลงประมาณ 18.46% ซากพืชประมาณ 
7.34% และอ่ืนๆ 1.03% (สุรศักดิ,์ 2542) 
 การเพาะขยายพันธ์ุปลากระดี่หม้อ สามารถเพาะขยายพันธ์ุด้วยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติและการฉีดกระตุ้นด้วย
ฮอร์โมนใหม้ีการผสมพันธ์ุวางไข่ การเพาะโดยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติ โดยนําพ่อแม่พันธ์ุมาผสมพันธ์ุกันเองตามธรรมชาติ
ภายในบ่อเพาะ  อัตราปล่อยประมาณ 10-20 ตัวต่อตารางเมตร ในสัดส่วนพ่อพันธ์ุต่อแม่พันธ์ุ 1:1-2 ใช้ตาข่ายพลางแสง 
ปิดบริเวณปากบ่อ เพ่ือให้เกิดความมืด และป้องกันการรบกวนการวางไข่ เมื่อปลามีการก่อหวอดวางไข่ให้ช้อนหวอดไปฟัก ซึ่ง
ไข่จะฟักออกเป็นตัวภายในระยะเวลา 24-48 ช่ัวโมง ลูกปลาเริ่มกินอาหารเมื่ออายุประมาณ 3-5 วัน หลังจากลูกปลา 
ฟักออกเป็นตัวควรให้กินไข่ต้มเอาเฉพาะไข่แดงละลายน้ํา จากนั้นให้กินโรติเฟอร์และแพลงก์ตอนสัตว์ การศึกษาเก่ียวกับ 
การเลี้ยงปลากระดี่หม้อมีไม่มากนัก ปลากระดีห่ม้อเป็นปลาท่ีมีอุปนิสัยและลักษณะคล้ายคลึงกับปลาสลิด จึงนําผลการศึกษา 
ท่ีเก่ียวข้องกับปลาสลิดมาอ้างอิงเป็นแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงปลากระดี่หม้อในนาข้าว การศึกษาเอกสารการเลี้ยง 
ปลาสลิดในพ้ืนท่ีต่างๆ เช่น เกรียงไกร (2539) ได้ทดลองเลี้ยงปลาสลิดในบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร โดยใช้อัตราการปล่อย 
2 ระดับ คือ 4 และ 12 ตัวต่อตารางเมตร ใส่นํ้าปุ๋ยหมักลงในบ่อเลี้ยง ทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา 334 วัน ได้ผลผลิตปลาสลิด
เฉลี่ย 191.10 และ 426.26 กิโลกรัมต่อไร่ จากผลการทดลองสรุปได้ว่าท่ีอัตราปล่อยต่ํากว่า 4 ตัวต่อตารางเมตร มีความ
เหมาะสมในการเลี้ยงปลาสลิดในบ่อท่ีใส่นํ้าปุ๋ยหมักเมื่อพิจารณาจากการเจริญเติบโต และเมื่อเลี้ยงต่อในระดับความหนาแน่น 
1, 2, 3 และ 4 ตัวต่อตารางเมตร เป็นระยะเวลา 172 วัน โดยใส่น้ําปุ๋ยหมัก พบว่าได้ผลผลิตปลาสลิดเฉลี่ย 111.02, 159.52, 
127.04 และ 196.18 กิโลกรัมต่อไร่ การทดลองช่วงนี้สรุปได้ว่าท่ีระดับความหนาแน่น 1 ตัวต่อตารางเมตร มีความเหมาะสม
เพราะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด ศราวุธ และคณะ (2540) ได้เลี้ยงปลาสลิดในบ่อดินท่ีระดับความหนาแน่น 1.5 และ 3.0 
ตัวต่อตารางเมตร โดยใส่ปุ๋ย 3 ชนิด ทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา 190 วัน โดยใส่มูลไก่ได้ผลผลิต 134 และ 160.59 กิโลกรัมต่อไร ่
ขณะท่ีบ่อท่ีมีการใส่หญ้าแห้งได้ผลผลิต 175.8 และ 212.44 กิโลกรัมต่อไร่ และบ่อท่ีใส่มูลไก่กับหญ้าแห้งได้ผลผลติ 201.1 และ 
234.37 กิโลกรัมต่อไร่ จากการทดลองสรุปได้ว่าการเลี้ยงปลาสลิดในบ่อดินเปรี้ยวควรใช้ความหนาแน่น 3 ตัวต่อตารางเมตร โดย
การใช้หญ้าแห้งใช้ต้นทุนต่ําสุดและกําไรสุทธิสูงสุด นอกจากนี้ อุไรวรรณ และคณะ (2547) ทดลองเลี้ยงปลาสลิดในแปลงนา
บริเวณพ้ืนท่ีดินพรุท่ีระดับความหนาแน่น 4 และ 8 ตัวต่อตารางเมตร โดยการใส่ปุ๋ยหมัก ฟันหญ้าหมัก และให้อาหารสมทบ 
คือ รําละเอียดผสมปลาป่น เป็นระยะเวลา 300 วัน พบว่า ได้ผลผลิตเฉลี่ย 248.45 และ 336.03 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อวิเคราะห์
ผลตอบแทนการลงทุน พบว่าท่ีอัตราปล่อย 4 ตัวต่อตารางเมตร มีความเหมาะสมในการเลี้ยงปลาสลิดในแปลงนาบริเวณ 
พ้ืนท่ีดินพร ุ
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาหาอัตราการปล่อยท่ีเหมาะสม สําหรับการเลี้ยงปลากระดี่หม้อในนาข้าว เพ่ือ
ต้องการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตปลากระดี่หม้อให้มากข้ึน โดยนําข้อมูลท่ีได้เผยแพร่ให้กับเกษตรกร เพ่ือท่ีจะได้นําไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตจังหวัดสระแก้วท่ีมีอาชีพในการทํานาข้าวจะได้ใช้ประโยชน์จาก
แปลงนาข้าวให้ได้มากท่ีสุด และเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพ่ิมมากข้ึนนอกเหนือจากการทํานาอย่างเดียว 



            ���������	
������������� ������ 2554 

 105 

O23 

วัตถปุระสงค์ 
 

 1. เพ่ือหาอัตราความหนาแน่นท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงปลากระดี่หม้อในนาข้าวเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงสุด เมื่อพิจารณา
จากอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย  
 2. ศึกษาต้นทุนการผลิตปลากระดีห่ม้อในนาข้าว 
 

วิธีดําเนินการ 
 

1. วางแผนการทดลอง 
 1.1 ทดลองเลี้ยงปลากระดี่หม้อในนาข้าวด้วยอัตราปล่อยต่างกัน 4 ระดับ เป็นระยะเวลา 4 เดือน วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design, CRD) แบ่งการทดลองเป็น 4 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา คือ 
 ชุดการทดลองท่ี 1  อัตราความหนาแน่น 2 ตัวต่อตารางเมตร 
 ชุดการทดลองท่ี 2  อัตราความหนาแน่น 4 ตัวต่อตารางเมตร 
 ชุดการทดลองท่ี 3  อัตราความหนาแน่น 8 ตัวต่อตารางเมตร 
 ชุดการทดลองท่ี 4  อัตราความหนาแน่น 16 ตัวต่อตารางเมตร 
 1.2 สถานท่ีทําการศึกษา  
 ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสระแก้ว ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึง เดือนมีนาคม 
2553  
 
2. วิธีการทดลอง 
 2.1 เตรียมแปลงนาทดลอง 
 เตรียมแปลงนาข้าวขนาด 1,600 ตารางเมตร จํานวน 3 แปลง โดยแต่ละแปลงแบ่งออกเป็น 4 แปลงย่อย โดยใช้
พลาสติกก้ันแบ่งให้มีขนาด 400 ตารางเมตร เสริมคันนาให้มีความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร และสามารถเก็บน้ําได้ระดับ  
40 เซนติเมตร การเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับการปักดํา โดยการไถปรับดินพร้อมท้ังใส่ปุ๋ยคอก 35 กิโลกรัมต่อแปลงย่อย และปุ๋ยยูเรีย 
2 กิโลกรัม โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียใหล้ะลายน้ําสาดให้ท่ัวแปลงนา 
 2.2 การเตรียมปลาทดลอง 
 เตรียมปลากระดี่หม้ออายุ 2 เดือน ท่ีได้จากการเพาะพันธ์ุและอนุบาลรุ่นเดียวกัน ในบ่อดินของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืดสระแก้ว สุ่มช่ังน้ําหนักและวัดความยาวลกูปลาก่อนปลอ่ยตามแผนการทดลอง 
 2.3 การจดัการทดลอง 
 2.3.1 เติมน้ําเข้าแปลงนาหลังจากปักดําข้าวเรียบร้อยแล้ว โดยการกรองด้วยผ้ากรองขนาด 20 ช่องตาต่อนิ้ว 
ระดับน้ําอย่าให้ท่วมต้นข้าว เป็นระยะเวลา 7 วัน จึงทําการปล่อยปลากระดี่หม้ออายุ 2 เดือน น้ําหนักเฉลี่ย 0.65+0.34 กรัม 
และความยาวเฉลี่ย 3.48+0.29 เซนติเมตร เติมน้ําทุกๆ 15 วัน ให้มีระดับ 40 เซนติเมตร ให้อาหารโดยใส่ปุ๋ยคอก 5 กิโลกรัม
ต่อสัปดาห์ต่อแปลงย่อย 
 2.3.2 การเก็บข้อมูล โดยสุ่มช่ังน้ําหนักและวัดความยาวของปลาประมาณร้อยละ 10 ทุกเดือน เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองทําการตรวจนับจํานวนปลาท่ีรอดตาย พร้อมจดบันทึก 
 2.3.3 การเก็บข้อมูลคุณภาพน้ํา โดยการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทุก 7 วัน เวลา 06.00 น. และเก็บตัวอย่างน้ํา
ในรอบวันทุกๆ 6 ช่ัวโมง ทุก 15 วัน  
 2.3.4 การเก็บข้อมลูแพลงก์ตอน สัตว์หน้าดิน และพรรณไม้นํ้าในนาข้าว ทุก 15 วัน 
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3. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองนําข้อมูลท่ีได้มาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลาตามวิธีของ Hepher 
(1988) รายงานโดยวิมล (2536) ดังนี ้
 3.1 ความยาวเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
 3.2 น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสดุการทดลอง 
 3.3 น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน  
 3.4 ความยาวเพ่ิมต่อวัน 
 3.5 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะด้านน้ําหนัก  
 3.6 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะด้านความยาว  
 3.7 อัตรารอดตาย  
 3.8 ผลผลิต 
 3.9 ต้นทุนการผลติ 
 3.10 วิเคราะห์ต้นทุนการผลติหรอืจุดคุ้มทุน  
 นําข้อมูลน้ําหนัก ความยาว และอัตรารอดตายของปลากระดี่หม้อท่ีได้จากท้ัง 4 ชุดการทดลองมาวิเคราะห์ความ
แตกต่างทางสถิติ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) โดยแปลงข้อมูลท่ีมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนการ
วิเคราะห์เพ่ือให้ข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ (normal distribution) โดยใช้ angular transformation และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดทดลองโดยวิธี Duncan’s new multiple range test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 
เปอร์เซ็นต ์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

ผลการศึกษา 
 

 จากการทดลองเลี้ยงปลากระดี่หม้อในนาข้าวด้วยอัตราปล่อยต่างกัน 4 ระดับ คือ 2, 4, 8 และ 16 ตัวต่อตารางเมตร 

ในนาข้าวขนาด 400 ตารางเมตร โดยปล่อยลูกปลากระดี่หม้ออายุ 2 เดือน ความยาวตัวเฉลี่ย 3.48±0.29 เซนติเมตร และ

น้ําหนักตัวเฉลี่ย 0.65±0.34 กรัม ระยะเวลา 4 เดือน มีผลการทดลอง ดังนี ้
 
1. การเจริญเติบโตด้านความยาวและน้ําหนกัเฉลี่ย 
 1.1 ความยาวตัวเฉลีย่ 
 ปลากระดี่หม้อมีความยาวตัวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 9.65+0.19, 10.29+0.16, 9.39+0.39 และ 10.00+0.22 
เซนติเมตร ตามลําดับ โดยอัตราปล่อยท่ี 4 ตัวต่อตารางเมตร มีความยาวตัวสุดท้ายเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ อัตราปล่อยท่ี 16, 2
และ 8 ตัวต่อตารางเมตร ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าอัตราปล่อยท่ี 4 ตัวต่อตารางเมตร มีความยาวตัวเฉลี่ย

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับอัตราปล่อยท่ี 2 และ 8 ตัวต่อตารางเมตร แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง 

มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับอัตราปล่อยท่ี 16 ตัวต่อตารางเมตร ส่วนอัตราปล่อยท่ี 2 ตัวต่อตารางเมตร มีความยาวตัว

เฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับอัตราปล่อยท่ี 8 และ 16 ตัวต่อตารางเมตร ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 ความยาวตัวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลากระดี่หม้อท่ีเลี้ยงในนาข้าวด้วยอัตราปล่อยต่างกัน 4 ระดับ 
 
 1.2 น้ําหนักตัวเฉลี่ย 
 ปลากระดี่หม้อมีน้ําหนักตัวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 10.61+0.04, 12.16+0.33, 11.17+0.58 และ 11.55+0.85 กรัม 
ตามลําดับ โดยอัตราปล่อยท่ี 4 ตัวต่อตารางเมตร มีนํ้าหนักตัวสุดท้ายเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ อัตราปล่อยท่ี 16, 8 และ 2 ตัว
ต่อตารางเมตร ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิต ิพบว่าอัตราปล่อยท่ี 4 ตัวต่อตารางเมตร มีน้ําหนักตัวเฉลี่ยแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับอัตราปล่อยท่ี 2 ตัวต่อตารางเมตร แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p>0.05) กับอัตราปล่อยท่ี 8 และ 16  ตัวต่อตารางเมตร ดังแสดงในภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2  น้ําหนักตัวเฉลี่ย (กรัม) ของปลากระดี่หม้อท่ีเลี้ยงในนาข้าวด้วยอัตราปล่อยต่างกัน 4 ระดับ 

 
 1.3 การเจริญเติบโตเพ่ิมต่อวัน 
 ปลากระดี่หม้อมีความยาวเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 0.0514+0.0016, 0.0568+0.0013, 0.0493+ 0.0032 และ 
0.0543 +0.0018 เซนติเมตรต่อวัน ตามลําดับ โดยอัตราปล่อยท่ี 4 ตัวต่อตารางเมตร มีความยาวเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาได้แก่อัตราปล่อยท่ี 16, 2 และ 8 ตัวต่อตารางเมตร ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิต ิพบว่าอัตราปล่อยท่ี 4 ตัวต่อ

ตารางเมตร มคีวามยาวเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) กับอัตราปล่อยท่ี 2 และ 8 ตัวต่อตาราง

เมตร แต่ไมม่ีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับอัตราปล่อยท่ี 16 ตัวต่อตารางเมตร ส่วนอัตราปล่อยท่ี  
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2 ตัวต่อตารางเมตร มีความยาวเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับอัตราปล่อยท่ี 8 และ  
16 ตัวต่อตารางเมตร ส่วนน้ําหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 0.0830+0.0003, 0.0959+0.0027, 0.0877+0.0048 และ 
0.0908+0.0071 กรัมต่อวัน ตามลําดับ โดยอัตราปล่อยท่ี 4 ตัวต่อตารางเมตร มีน้ําหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ 
อัตราปล่อยท่ี 16, 8 และ 2 ตัวต่อตารางเมตร ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าอัตราปล่อยท่ี 4 ตัวต่อตารางเมตร  

มีน้ําหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับอัตราปล่อยท่ี 2 ตัวต่อตารางเมตร แต่ไม่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับอัตราปล่อยท่ี 8 และ 16 ตัวต่อตารางเมตร 
 1.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
 ปลากระดี่หม้อมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะด้านความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 0.8495+0.0166, 0.9034+0.0130, 
0.8267+0.0345 และ 0.8795+0.0182 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน โดยอัตราปล่อยท่ี 4 ตัวต่อตารางเมตร มีอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะด้านความยาวเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ อัตราปล่อยท่ี 16, 2 และ 8 ตัวต่อตารางเมตร ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์
ทางสถิติ พบว่าอัตราปล่อยท่ี 4 ตัวต่อตารางเมตร มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะด้านความยาวเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05) กับอัตราปล่อยท่ี 2 และ 8 ตัวต่อตารางเมตร แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p>0.05) กับอัตราปล่อยท่ี 16 ตัวต่อตารางเมตร ส่วนอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะด้านน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ 
2.3274+0.0028, 2.4408+0.0226, 2.3695+0.0428 และ 2.3963+0.0629 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ โดยอัตราปล่อยท่ี  
4 ตัวต่อตารางเมตร มอัีตราการเจริญเติบโตจําเพาะด้านน้ําหนักเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่อัตราปล่อยท่ี 16, 8 และ 2 ตัวต่อ
ตารางเมตร ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิต ิพบว่าอัตราปล่อยท่ี 4 ตัวต่อตารางเมตร มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะด้าน

น้ําหนักเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับอัตราปล่อยท่ี 2 ตัวต่อตารางเมตร แต่ไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับอัตราปล่อยท่ี 8 และ 16 ตัวต่อตารางเมตร 
 
2. อัตรารอดตาย 
 ปลากระดี่หม้อมีอัตรารอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 82.08+8.87, 80.73+3.55, 72.93+4.56 และ 60.28+6.33 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดับ โดยอัตราปล่อยท่ี 2 ตัวต่อตารางเมตร มีอัตรารอดตายเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่อัตราปล่อยท่ี 4, 8 และ 16 ตัวต่อ
ตารางเมตร ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าอัตราปล่อยท่ี 2, 4 และ 8 ตัวต่อตารางเมตร มีอัตรารอดตายเฉลี่ยไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับอัตราปล่อยท่ี 
16 ตัวต่อตารางเมตร ดังแสดงในภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต)์ ของปลากระดี่หม้อท่ีเลี้ยงในนาข้าวด้วยอัตราปล่อยต่างกัน 4 ระดับ 
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3. ผลผลิต 
 ปลากระดี่หม้อมีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 27.88+2.13, 62.84+3.39, 104.28+5.61 และ 178.24+15.32 กิโลกรัมต่อไร ่
ตามลําดับ โดยอัตราปล่อยท่ี 16 ตัวต่อตารางเมตร มผีลผลิตเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่อัตราปล่อยท่ี 8, 4 และ 2 ตัวต่อตารางเมตร 
ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าอัตราปล่อยท่ีแตกต่างกันมีผลทําให้ผลผลิตเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

ทางสถิต (p<0.05)  
 
4. ต้นทุนการผลิต 
 การเลี้ยงปลากระดี่หม้อพบว่ามีต้นทุนการผลิตท้ังหมดเท่ากับ 1,580.24, 1,655.37, 1,805.63 และ 2,106.15 บาท 
โดยเป็นต้นทุนผันแปรเท่ากับ 834.91, 910.04, 1,060.30 และ 1,360.82 บาท คิดเป็น 52.83, 54.98, 58.72 และ 64.61 
เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนคงท่ีเท่ากับ 745.33, 745.33, 745.33 และ 745.33 บาท คิดเป็น 47.17, 45.02, 41.28 และ 35.39 
เปอร์เซ็นต์ และเมื่อพิจารณาต้นทุนการผลิตต่อตัวพบว่า มีค่าเท่ากับ 2.41, 1.28, 0.77 และ 0.55 บาท ตามลําดับ ส่วน
ผลตอบแทนการลงทุน พบว่าในกรณีการขายแบบปลาบริโภคมีค่าเท่ากับ -429.38, -244.04, 89.40 และ 444.79 บาท 
ตามลําดับ ผลตอบแทนการลงทุนในกรณีขายเป็นปลาสวยงามมีค่าเท่ากับ 605.89, 1,711.11, 3,716.62 และ 6,370.30 บาท 
ตามลําดับ 
 
5. คุณภาพน้ํา 
 คุณภาพน้ําระหว่างการทดลองเลี้ยงปลากระดี่หม้อ พบว่าในทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมต่อการเลี้ยง
ปลา ซึ่งมีค่าดังนี้ อุณหภูมิน้ํามีค่าอยู่ระหว่าง 23.7-26.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศมีค่าอยู่ระหว่าง 24.2-27.3 องศา-
เซลเซียส ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํามีค่าอยู่ระหว่าง 1.22-4.32 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าอยู่ระหว่าง 
6.0-7.5  ความเป็นด่างมีค่าอยู่ระหว่าง 40-60 มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างมีค่าอยู่ระหว่าง 40-70 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณ
แอมโมเนียรวมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.0-0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรท์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00-0.20 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
คาร์บอนไดออกไซด์ มีค่าอยู่ระหว่าง 20-30 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 สําหรับการวิเคราะห์คุณภาพน้ําในรอบวัน (ทุกๆ 6 ช่ัวโมง) พบว่าอุณหภูมิน้ํามีค่าอยู่ระหว่าง 23.7-33.7 องศา-
เซลเซยีส ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํามีค่าอยู่ระหว่าง 1.22-6.12 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าอยู่ระหว่าง 
6-7.5 ความเป็นด่างมีค่าอยู่ระหว่าง 40-70 มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างมีค่าอยู่ระหว่าง 40-70 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณ
แอมโมเนียรวมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.0-0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรท์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0-0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
คาร์บอนไดออกไซด์ มีค่า 20-35 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
6. แพลงกต์อน สัตว์หน้าดินและพรรณไม้น้ํา 
 แพลงก์ตอนท่ีพบในนาข้าวระหว่างการทดลอง มีท้ังแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นแพลงก์ตอนพืช 
(phytoplankton) สาหร่ายสีเขียว (green algae) เป็นกลุ่มหลักท่ีพบท้ังชนิดและปริมาณ โดยมี Pediastrum sp. เป็นชนิด
หลักท่ีพบ ซึ่งแพลงก์ตอนพืช คิดเป็นร้อยละ 56 ของปริมาณแพลงก์ตอนท้ังหมดท่ีเก็บรวบรวมได้ ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์ 
(zooplankton) ท่ีพบมีท้ังโปรโตซัว ตัวอ่อนแมลง และกลุ่มครัสเตเชียน ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดได้แก่ โรติเฟอร์ (rotifer) ซึ่ง
แพลงก์ตอนสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 44 ของปริมาณแพลงก์ตอนท้ังหมดท่ีเก็บรวบรวมได ้
 สัตว์หน้าดินท่ีพบในนาข้าวท่ีเลี้ยงปลากระดี่หม้อด้วยอัตราปล่อยต่างกัน 4 ระดับ โดยสัตว์หน้าดินท่ีพบส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มหนอนแดง (chironomid) หนอนปลอกน้ํา (caddis fly) ไส้เดือนน้ํา และตัวอ่อนแมลง เช่น แมลงชีปะขาว (may fly) 
มวนน้ํา แมลงปอ (dragon and damsel fly) โดยชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ หนอนแดง พบได้ทุกช่วงท่ีมีการเก็บตัวอย่าง 
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 พรรณไม้น้ําท่ีพบในนาข้าวท่ีเลี้ยงปลากระดี่หม้อด้วยอัตราปล่อยต่างกัน 4 ระดับ พบว่าพรรณไม้น้ําท่ีรวบรวมได้มี
ท้ังหมด 9 ชนิด ได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายข้าวเหนียว ผักแขยง บาบัวขาว ผักอีฮีน ขาเขียด ผักก้านจอง แพงพวย 
และสันตะวาใบพาย 
 

สรุปและวิจารณ์การทดลอง 
 

 จากการเลี้ยงปลากระดี่หม้อในนาข้าวด้วยอัตราปล่อยต่างกัน 4 ระดับ คือ 2, 4, 8 และ 16 ตัวต่อตารางเมตร เป็น
ระยะเวลา 4 เดือน พบว่าอัตราปล่อยท่ี 16 ตัวต่อตารางเมตร เป็นอัตราปล่อยท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงปลากระดี่หม้อในนาข้าว 
เพราะอัตราปล่อยดังกล่าวให้ผลผลิตปลากระดี่หม้อมีจํานวนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3,858 ตัว และเมื่อคํานวณเป็นค่าตอบแทนใน
กรณีท่ีขายเป็นปลาสวยงาม พบว่ามีกําไรเฉลี่ย 6,370.30 บาทต่อแปลง แต่ถ้าขายในกรณีท่ีเป็นปลาบริโภค พบว่ามีกําไร 
444.79 บาทต่อแปลง โดยอัตราปล่อยท่ี 16 ตัวต่อตารางเมตร ลูกปลากระดี่หม้อมีการเจริญเติบโตทางด้านความยาวเฉลี่ย 
น้ําหนักเฉลี่ย ความยาวเพ่ิมต่อวัน น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตเฉพาะด้านความยาว และน้ําหนัก ไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับอัตราปล่อยท่ี 4 ตัวต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นอัตราปล่อยท่ีมีผลการเจริญเติบโตเฉลี่ยในทุก
ด้านสูงสุด แต่เมื่อพิจารณาผลผลิตของปลากระดี่หม้อ พบว่าอัตราปล่อยท่ี 16 ตัวต่อตารางเมตร มีผลผลิตของปลากระดี่หม้อ
สูงสุดและใหผ้ลตอบแทนในการลงทุนสูงสุด 
 จากการทดลองเลีย้งปลากระดี่หม้อในนาข้าวด้วยอัตราปล่อยต่างกัน 4 ระดับ คือ 2, 4, 8 และ 16 ตัวต่อตารางเมตร 
เมื่อคํานวณผลผลิตปลากระดี่หม้อต่อไร่มีค่าเท่ากับ 27.88, 62.84, 104.28 และ 178.24 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับ
การเลี้ยงปลาสลิดของสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสมุทรปราการ ได้ทดลองเลี้ยงในบ่อดินด้วยอัตราปล่อยท่ี 4 และ 8 ตัว 
ต่อตารางเมตร ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร 16-20-0 ในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยสูตร 0-46-0 ในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อไร่ และ 
กากผงชูรส ในอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ละลายน้ําสาดทุกเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน พบว่าได้ผลผลิตเฉลี่ย 93.01 และ
175.55 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ (ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร, 2550)  และจากการทดลองเลี้ยงปลาสลิดในบ่อดินท่ีระดับ 
ความหนาแน่น 1.5 และ 3.0 ตัวต่อตารางเมตร โดยใส่ปุ๋ย 3 ชนิด ทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา 190 วัน โดยใส่มูลไก่ได้ผลผลิต 
134 และ 160.59 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะท่ีบ่อท่ีมีการใส่หญ้าแห้งได้ผลผลิต 175.8 และ 212.44 กิโลกรัมต่อไร่ และบ่อท่ีใส่มูลไก่
กับหญ้าแห้งได้ผลผลิต 201.1 และ 234.37 กิโลกรัมต่อไร่ (ศราวุธ และคณะ, 2540) ซึ่งให้ผลผลิตในแนวทางเดียวกันกับ 
อุไรวรรณ และคณะ (2547) ทดลองเลี้ยงปลาสลิดในแปลงนาบริเวณพ้ืนท่ีดินพรุท่ีระดับความหนาแน่น 4 และ 8 ตัวต่อตาราง-
เมตร โดยการใส่ปุ๋ยหมัก ฟันหญ้าหมัก และให้อาหารสมทบคือ รําละเอียดผสมปลาป่น เป็นระยะเวลา 300 วัน พบว่าได ้
ผลผลิตเฉลี่ย 248.45 และ 336.03 กิโลกรัมต่อไร ่
 ส่วนคุณสมบัติของน้ําในการเลี้ยงปลากระดี่หม้อในนาข้าว พบว่าค่าของพารามิเตอร์ของน้ําในด้านความเป็น
กรดเป็นด่าง ความเป็นด่าง และอุณหภูมิน้ํา มีค่าเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ํา โดยทุกค่าของพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์
ปกติของการดํารงชีวิตของสัตว์นํ้า Swingle (1969) รายงานว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําท่ีเหมาะสมในการคํารงชีวิตของ
สัตว์น้ําอยู่ระหว่าง 6.5-9.0 ค่าความเป็นด่างระดับปกติของแหล่งน้ําธรรมชาติมีพิสัยอยู่ระหว่าง 25-500 มิลลิกรัมต่อลิตรของ
แคลเซียมคาร์บอเนต (ไมตรี และ จารุวรรณ, 2528) อุณหภูมินํ้าในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมสําหรับการอยู่อาศัยของสัตว์น้ํา มีค่าพิสัย
23.0-32.0 องศาเซลเซียส  (ไมตรี, 2530) ส่วนความกระด้างพบว่ามีค่าค่อนข้างต่ํากว่ามาตรฐานโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 40-70 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งระดับปกติของความกระด้างของน้ําควรมีค่าอยู่ระหว่าง 150-300 มิลลิกรัมต่อลิตร (Mc Carty, 1978) 
ส่วนค่าพารามิเตอร์ของคุณภาพน้ําท่ีเป็นพิษต่อสัตว์น้ํา คือ ค่าคาร์บอนไดออกไซด์อิสระ ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนและ 
ไนไตรท์ไนโตรเจน ซึ่งพบว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระของน้ํามีค่าอยู่ระหว่าง 20-30 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง 
ไมตรี และ จารุวรรณ  (2528)  กล่าวว่าโดยปกติแล้วคาร์บอนไดออกไซด์อิสระในน้ําควรมีค่าไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระท่ีมีค่าสูงเกินไปอาจส่งผลต่อความเครียดของปลา ทําให้ปลามีสภาพท่ีอ่อนแอและตายได้ คุณภาพน้ํา
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ในด้านสารประกอบไนโตรเจน โดยเฉพาะแอมโมเนียไนโตรเจน พบว่าแอมโมเนียไนโตรเจนรวมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.0-0.2 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ ่งค่าแอมโมเนียไนโตรเจนรวมควรมีค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (สํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาต,ิ 2531) และค่าไนไตรท์ไนโตรเจน พบว่ามีค่าเกินมาตรฐานโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00-0.20 มลิลกิรมัตอ่ลติร 
ซึ่งค่ามาตรฐานไนไตรท์ไนโตรเจนมีค่าไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรรณิการ์, 2525) ปริมาณออกซิเจนพบว่า มีค่าเท่ากับ 
1.22 - 4.32 มิลลิกรัมตอ่ลิตร โดยเกณฑ์ปกติควรมีค่าไม่ต่ํากว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ส่วนแพลงก์ตอน สัตว์หน้าดินและพรรณไม้น้ํา ท่ีเก็บรวบรวมได้ในนาข้าว พบว่าท้ังชนิดและปริมาณในแต่ละช่วง 
ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะบริเวณนาข้าวเป็นแหล่งน้ําปิด ปริมาณน้ํามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ชนิดของแพลงก์-
ตอนและสัตว์หน้าดินท่ีพบมีความสัมพันธ์กับชนิดอาหารท่ีพบได้ในกระเพาะของปลากระดี่หม้อ 
 

เอกสารอ้างอิง 
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ผลของอัตราปล่อยและความลึกน้ําท่ีต่างกันต่อการอนุบาลลูกปลาช่อนให้ได้ขนาด 5-7 เซนติเมตร 
 

ณพัชร  สงวนงาม๑* และ บุญส่ง  ศรีเจริญธรรม๒ 
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุร ี

๒สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจดื 
 

บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาผลของอัตราปล่อยและความลึกน้ําท่ีต่างกันต่อการอนุบาลลูกปลาช่อนให้ได้ขนาด 5-7 เซนติเมตร  
ได้วางแผนการทดลองแบบ 3x5 แฟคตอเรียล ประกอบด้วยปัจจัยอัตราปล่อย 3 ระดับ คือ 3, 6 และ 9 ตัวต่อลิตร และปัจจัย
ความลึกน้ําท่ีอนุบาล 5 ระดับ คือ 10, 20, 30, 40 และ 50 เซนติเมตร โดยอนุบาลลูกปลาช่อนรุ่นเดียวกันในบ่อคอนกรีต 
กลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 เซนติเมตร ในระบบน้ําไหลผ่าน ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา ปลาทดลองมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 
28.0+0.2 มิลลิเมตร น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.19+0.01 กรัม ให้อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ แบบให้
กินจนอ่ิม วันละ 3 ครั้ง ข้อมูลท่ีได้นําไปวิเคราะห์สถิติด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนและการถดถอย ดําเนินการทดลองท่ี
สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2549  
 ผลการทดลองพบว่า ปัจจัยอัตราปล่อยและปัจจัยระดับความลึกน้ําในการอนุบาลลูกปลาช่อนไม่มีอิทธิพลร่วมกัน 
(p>0.05) แต่ท้ังสองปัจจัยมีอิทธิพลต่อขนาดปลาโดยความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย การเติบโตด้านความยาวและน้ําหนัก และอัตรา
การเติบโตจําเพาะอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) แต่ไม่มีอิทธิพลต่ออัตรารอดตายและสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของ
ความยาวปลา (p>0.05) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 5 สัปดาห์ ลูกปลาช่อนมีความยาวเฉลี่ย 71.3-75.5, 65.8-71.0, 61.4-67.9 
มิลลิเมตร มีอัตราการเติบโตด้านความยาวเฉลี่ยต่อวัน 1.24-1.36, 1.08-1.23, 0.95-1.14 มิลลิเมตรต่อวัน จากการอนุบาล 5 ระดับ
ความลึกน้ํา ท่ีอัตราปล่อย 3, 6 และ 9 ตัวต่อลิตร ตามลําดับ โดยมีอัตรารอดตายเฉลี่ยทุกชุดการทดลองเท่ากับร้อยละ 
83.04±0.78 และลูกปลาท่ีอนุบาลในอัตราปล่อย 3 ตัวต่อลิตร ท่ีความลึกน้ํา 10 เซนติเมตร มีอัตราการเติบโตดีท่ีสุด  
1.36 มิลลิเมตรต่อวัน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงแบบหลายช้ันของข้อมูลความยาวเฉลี่ยพบมีความสัมพันธ์อย่าง 
มีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) ดังสมการ Y (ความยาวปลา; มม.) = 35.0545-0.701778X1 (อัตราปล่อย;ตัวต่อลิตร)-0.0622833X2 
(ความลึกน้ํา ; ซม.)+1.18034X3 (ระยะเวลาอนุบาล; วัน) R

2 = 0.9761 โดยอิทธิพลของปัจจัยอัตราปล่อยและความลึกน้ํามีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงความยาวในทิศทางปฏิภาคผกผัน 
 จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการอนุบาลลูกปลาช่อนท่ีอัตราปล่อย 3, 6 และ 9 ตัวต่อลิตร ท่ีระดับความลึกน้ํา 
5 ระดับ พบต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของอัตราปล่อยมีความแตกต่างกัน แต่ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยระหว่างความลึกน้ําท่ีระดับ  
20-50 เซนติเมตร มีค่าใกล้เคียงกันมากในทุกระดับอัตราปล่อย โดยมีกําไรสุทธิสูงสุด 286.48 บาทต่อบ่อ และมีผลตอบแทนต่อการ
ลงทุนสูงสุดร้อยละ 28.69 ต้นทุนและผลตอบแทนของชุดการทดลองท่ีเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติ มากท่ีสุด คือ การอนุบาลลูกปลา
ช่อนท่ีอัตราปล่อย 9 ตัวต่อลิตร ท่ีความลึกน้ํา 40-50 เซนติเมตร ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเท่ากับ 0.47-0.48 บาทต่อตัว  
 

คําสําคัญ : ปลาช่อน การอนุบาล อัตราปล่อย ความลึกน้ํา การเตบิโต 
   
*๙๙ หมู ่๙ ตําบลบางงา อําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๕๐ โทร. ๐ ๓๖๕๗ ๓๑๘๖  
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี ๒๐/๒๕๕๓ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง. ๕๔ หน้า 
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Effects of Stocking Density and Water Depth on Nursing of Snakehead Fish 
Channa striata (Bloch, 1797) up to 5-7 cm Fingerling Size  

 

Naphat  Sanguanngam1*  and Boonsong  Sricharoendham2 
1Lopburi Inland Fisheries Research and Development Center 

2Inland Fisheries Resource Research and Development Institute 
 

Abstract 
 

 This study was carried out in order to determine the effect of stocking densities and various water depths 
on growth performance, survival rate, and size distribution of nursing snakehead Channa striata (Bloch, 1797) fry. 

Three stocking densities (3, 6, 9 fry/L) and five water depths (10, 20, 30, 40 and 50 cm) were tested in the same 
batch of snakehead fry (28.0±0.2 mm and 0.19±0.01 g). The experimental design was factorial (3×5) using 
triplicates in the open flow-through system.  Fish were nursed until their average size achieved to 6.0 cm long for 

5 weeks in 45 circular cement tanks.  Data were analyzed statistically by T-test, ANOVA and Regression analysis. 
The experiment was operated at Sing Buri Inland Fisheries Station during September to December, 2006. 
 The results showed that there was no significant interaction between two factors of stocking density 

and water depth (p>0.05) but there was highly significant different with the two main effects on growth 
performance of final length and weight, length growth rate, daily weight gain and specific growth rate (p<0.01) 
among their treatments. Survival rate and coefficient of variation of length were not significantly affected by 

two main effect of stocking density and water depth (p>0.05). An average survival rate of snakehead fry nursing 
was observed to be 83.04±0.78. At the end of the experiment, final length were found in the range of 71.3-75.5, 
65.8-71.0, 61.4-67.9 mm and length growth rate were found about 1.24-1.36, 1.08-1.23, 0.95-1.14 mm/day of 

density of 3, 6 and 9 fry/L in 5 weeks nursing period, respectively. The highest growth rate of 1.36 mm/day was 
observed at the 3-fry/L of 10-cm depth tank. The multiple linear regression model was appropriate for their 
relationship among fingerling size to stocking density, water depth and experimental period as equation of 

Length = 35.0545-0.701778 Densty-0.0622833 Depth+1.18034 Day; R2 = 0.9761 (p<0.01). The growth 
performances were inversely affected by stocking density and water depth. 
 The results indicated that the break even cost on nursing of 3, 6 and 9 fry/L in 5 water depth were 

showed high variation among 3 densities and similar together among 20-50 cm water depth nursing tanks of 
each density group. The highest net profit was 286.48 Baht/tank and the highest rate return to investment was 
28.69%. In conclusion, the optimum stocking density and water depth of snakehead fry nursing was found at 9 

fry/L of 40-50 cm depth whereas at 0.47-0.48 Baht per capita.  
 

Key words : Snakehead, Channa striata, nursing, stocking density, water depth, growth rate 
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การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาเทพาในบ่อซีเมนต์ด้วยความหนาแน่นต่างกัน 
 

ยงยุทธ อุนากรสวัสด์ิ๑* สุภาพร มหันต์กิจ๒ และ เมธา คชาภิชาติ๑ 
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก 
๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุร ี

 
บทคัดย่อ 

 
 การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุปลาเทพาในบ่อซีเมนต์ด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน ดําเนินการท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้ําจืดพิษณุโลก ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2552 ถึง เดือนเมษายน 2553 เลี้ยงพ่อแม่ปลาในบ่อซีเมนต์ขนาด 70 ตารางเมตร 
ด้วยอัตราความหนาแน่น 4, 8 และ 16 ตัวต่อบ่อ (17.5, 8.75 และ 4.38 ตารางเมตร/ตัว) แต่ละบ่อมีอัตราส่วนเพศผู้ : เพศเมีย 
เท่ากับ 1:1 จัดการเลี้ยงเป็นระบบปิด (close system) มีน้ําไหลผ่านอัตรา 100 ลิตรต่อนาที ให้อาหารท่ีมีโปรตีน  
42 เปอร์เซ็นต์ และพลังงาน 480 กิโลแคลอรตี่ออาหาร 100 กรัม ให้อาหาร 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักปลา พ่อแม่ปลาท่ีเริ่ม
ทดลองมีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 8.17+0.49, 7.30+0.10 และ 7.37+0.91 กิโลกรัม มีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 92.20+1.15, 
90.03+1.95 และ 90.83+3.07 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า พ่อแม่ปลามีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 
9.60+0.67, 9.13+0.29 และ 8.64+0.34 กิโลกรัม มีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 98.50+2.46, 97.55+1.63 และ 99.43+0.40 
เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า พ่อแม่ปลาเทพาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่นทุกระดับมีนํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย
และความยาวสุดท้ายเฉลี่ย มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) อัตรารอดตายของพ่อแม่ปลาเทพา เมื่อ
สิ้นสุดการทดลองมีค่าเฉลี่ย 100+0.00, 79.17+36.08 และ 85.42+14.43 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ความสมบูรณ์เพศของแม่ปลาเทพามีค่าเฉลี่ย 100.00+0.00, 83.33+28.87 และ 70.83+14.43 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ความสมบูรณ์เพศของพ่อปลาเทพาพบว่า จํานวน
พ่อปลาท่ีรีดน้ําเช้ือได้มีค่าเฉลี่ย 100.0+0.0, 91.7+14.4 และ 91.7+7.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ปริมาณสเปิร์มท่ีเคลื่อนไหวมี
ค่าเฉลี่ย 85.20+20.81, 65.61+41.40 และ 52.19+39.05 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ระยะเวลาท่ีสเปิร์มเคลื่อนไหวมีค่าเฉลี่ย 
27.00+6.82, 23.60+5.32 และ 23.62+7.79 วินาที ตามลําดับ จํานวนสเปิร์มต่อมิลลิลิตรมีค่าเฉลี่ย 2.21+0.83x109, 
4.02+3.39x109 และ 2.11+0.45x109 เซลล์ ตามลําดบั จํานวนพ่อปลาท่ีรีดน้ําเช้ือได ้ปริมาณสเปิรม์ท่ีเคลื่อนไหว ระยะเวลาท่ี
สเปิร์มเคลื่อนไหว และจํานวนสเปิร์มต่อมิลลิลิตร มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) การเพาะพันธ์ุ 
ปลาเทพาท่ีมีความสมบูรณ์เพศโดยการฉีดฮอร์โมนผสมเทียม ผลสรุปพบว่าอัตราการปฏิสนธิมีค่าเฉลี่ย 87.00+11.31, 
91.20+3.56 และ 83.20+16.81 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ อัตราการฟักมีค่าเฉลี่ย 81.00+1.41, 89.20+6.30 และ 91.20+6.53 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ อัตราการรอดตายลูกปลาอายุ 2 วัน มีค่าเฉลี่ย 94.50+6.36, 93.40+8.44 และ 90.80+1.79 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตรารอดตายลูกปลาอายุ 2 วัน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ต้นทุนการผลิต จุดคุ้มทุนของราคาขาย พบว่า พ่อแม่ปลาเทพาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 
16 ตัวต่อบ่อ มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ําท่ีสุด คือ ผลิตลูกปลาได้ในราคาตัวละ 2.50 บาท และให้ผลตอบแทนการลงทุนสงูสดุ
คือ 99.72 เปอร์เซ็นต ์
 
คําสําคัญ : ปลาเทพา ความหนาแน่น เลี้ยงในบ่อซีเมนต ์เลี้ยงในระบบปิด 

  
* ๙๖/๑ หมู่ท่ี ๑๓ ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐  e-mail: yongyudd@yahoo.co.th 
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Broodstocks Culture of Chao-Phraya Giant Catfish Pangasius sanitwongsei (Smith, 1945) 
in Cement Tank at Different Stocking Densities 

 
Yongyuth Unakornsawat1* Supaporn Mahankij2 and Metha khachaphichat1 

1Phitsanulok Inland Fisheries Research and Development Center 
2Phetchaburi Inland Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

 
 Broodstocks culture of Chao-Phraya Giant Catfish Pangasius sanitwongsei (Smith, 1945) in cement 
tank at different stocking densities were carried out at Phitsanulok Inland Fisheries Research and 
Development Center between May 2009 to April 2010.The broodstocks were conducted at three different 
stocking densities with initial size of 8.17+0.49, 7.30+0.10 and 7.37+0.91 kg in weight and 92.20+1.15, 
90.03+1.95 and 90.83+3.07 cm in length, respectively were stocks in 9 cement tanks (70 tons) culture by 
close system, water flow rate 100 l/min at densities of 4, 8 and 16 fish/tanks (17.5, 8.75 and 4.38 m2/fish)  
(male and female = 1:1). Fish were fed at 1.5% of body weight containing 42% protein with digestible 
energy of 480 kcal/100 g . The results showed that final size of 9.60+0.67, 9.13+0.29 and 8.64+0.34 kg in 
weight and 96.50+2.46, 97.55 +1.63 and 99.43+0.40 cm in length respectively, which were not significantly 
different among densities. The survival rate were 100+0.00, 79.17+36.08 and 85.42+14.43% respectively. 
The maturation of females were 100.00+0.00, 83.33+28.87 and 70.83+14.43% respectively. However, there 
were not significantly different among densities on survival rates and maturation of female. The number  
of male give milt were 100.0+0.0, 91.7+14.4 and 91.7+7.2% respectively, a mount of sperm motility and 
the motility duration were 85.20+20.81, 65.61+41.40 and 52.19+39.05% and 27.00+6.82, 23.60+5.32 and 
23.62+7.79 sec, respectively, concentration of sperm were 2.21+0.83x109, 4.02+3.39x109 and 2.11+0.45x109 
cells/cc, respectively. However, there were not significantly different among densities on number of male 
give milt, a mount of sperm motility, motility duration and concentration of sperm. Breeding of mature 
females and males showed that the fertilization rate of 87.00+11.31, 91.20+3.56 and 83.20+16.81% 
respectively, the hatching rate of 81.00+1.41, 89.20+6.30 and 91.20+6.53% respectively and the survival 
rate of 94.50+6.36, 93.40+8.44 and 90.80+1.79% respectively. However, there were not significantly 
different among densities on fertilization rates, hatching rates and survival rates. The total of production 
cost were 58,293.00, 72,209.47 and 99,888.68 baht/tank, respectively. The break-even price analysis of 
fingerings were 4.16, 3.13 and 2.50 bath/fish respectively. 
 
Key words : Chao-Phraya Giant Catfish, Pangasius sanitwongsei, Stocking density, Culture in cement tanks 

   
* 96/1 Mu 13, Thawongthong, Amphoe Moung, Phayao 56000 Tel. 0 5441 3236 e-mail : yongyudd@yahoo.co.th 
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 

 1. เปรียบเทียบความสมบูรณ์เพศของพ่อแม่พันธ์ุปลาเทพาท่ีเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ด้วยความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ 
 2. ศึกษาต้นทุนการผลิตลูกปลาเทพาขนาด 1 นิ้ว และผลตอบแทนการลงทุน 

 
วิธีดําเนินการ 

 
1. การวางแผนการศึกษา 
 1.1 แผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design ; CRD) โดยแบ่งชุดการทดลอง ออกเป็น 3  
ชุดการทดลอง (treatment) ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา (replication) โดยปล่อยพ่อแม่ปลาเทพาอัตราความหนาแน่นต่างกัน ดังนี ้
 ชุดการทดลองท่ี 1 อัตราความหนาแน่น 4 ตัว/70 ตารางเมตร (17.5 ตารางเมตร/ตัว) สัดส่วนเพศผู้ 2 : เพศเมีย 2 
 ชุดการทดลองท่ี 2 อัตราความหนาแน่น 8 ตัว/70 ตารางเมตร (8.75 ตารางเมตร/ตัว) สัดส่วนเพศผู้ 4 : เพศเมีย 4 
 ชุดการทดลองท่ี 3 อัตราความหนาแน่น 16 ตัว/70 ตารางเมตร (4.38 ตารางเมตร/ตัว) สัดส่วนเพศผู้ 8 : เพศเมีย 8 
 1.2 สถานท่ีทําการทดลอง และระยะเวลาศึกษา 
 ทําการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2552 - เดือนเมษายน 2553 
 
2. วิธีการทดลอง 
 2.1 การเตรียมบ่อทดลอง 
 บ่อทดลองใช้บ่อซีเมนต์ขนาด 70 ตารางเมตร บริเวณปลายสุดท้ังสองด้านของบ่อทดลอง มีลักษณะโค้งรูปครึ่งวงกลม 
มีครีบตรงกลางขนานตามความยาวบ่อ จํานวน 12 บ่อ เป็นบ่อกรองน้ํา 3 บ่อ บ่อทดลอง 9 บ่อ โดยจัดระบบการเลี้ยงเป็นแบบ
ระบบปิด (close system) น้ําไหลผ่านตลอด (circulation) อัตราการไหลผ่านแต่ละบ่อประมาณ 100 ลิตรต่อนาทีโดยใช้ปั๊ม
น้ําไฟฟ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว 1 เครื่อง สูบน้ําจากบ่อกรองน้ําจ่ายให้บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ 3 บ่อ น้ําในบ่อทดลองลึก  
70 เซนติเมตร เท่ากันทุกบ่อ ในระหว่างการทดลองเปลี่ยนถ่ายน้ําประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของน้ําในบ่อทุกๆ เดือน และดูด
ตะกอนก้นบ่อทุกครั้งท่ีมีการถ่ายน้ํา ล้างตะกอนบ่อบําบัดน้ําทุกๆ 3 เดือน 
 2.2 การเตรียมพ่อแม่พันธ์ุปลาเทพา 
 คัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุปลาเทพา อายุ 6-7 ปี มีน้ําหนัก 7.30 - 8.17 กิโลกรัม จํานวน 84 ตัว ติดเครื่องหมายไมโครชิพ
ใต้ผิวหนังบริเวณใกล้ครีบไขมันพ่อแม่พันธ์ุปลาทุกตัว 
 2.3 การเตรียมอาหารทดลอง 
 ใช้อาหารผสมโปรตีน 42 เปอร์เซ็นต์ และพลังงาน 480 กิโลแคลอรตี่ออาหาร 100 กรัม (สุธิดา และคณะ, 2548) 
 
3. การให้อาหารพ่อแม่พันธุ์ปลาเทพา 
 ให้อาหารพ่อแม่พันธ์ุปลาเทพาในอัตรา 1.5% ของน้ําหนักตัวปลา แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 และ  
เวลา 15.00 น. 
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4. การรวบรวมข้อมูล 
 4.1 หาการเจริญเติบโตแต่ละเดือนของพ่อแม่ปลาเทพา ท้ังน้ําหนักและความยาวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 ถึง
เดือนเมษายน 2553 เป็นเวลา 12 เดือน 
 4.2 หาความสมบูรณ์เพศของแม่ปลาเทพาเป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 ถึง เดือนเมษายน 2553 
โดยสังเกตจากลักษณะภายนอกคือแม่ปลาส่วนท้องอูมเป่ง ผนังท้องบาง ช่องเพศเปิดมีสีแดงเรื่อเก็บข้อมูลเพ่ือหาเปอร์เซ็นต์
การเคลื่อนตัวของ germinal vesicle (GV) โดยเช็คขนาดและลักษณะไข่ด้วย การสุ่มตัวอย่างจากรังไข่ประมาณ 1-2 กรัม แล้ว
ตรึงด้วยสารดองใส (clearing solution) เซอราโซลูช่ัน (Serra, s solution) มีส่วนผสมประกอบด้วย ethyl alcohol 96% : 
formalin : glacial acetic acid ; 6:3:1 นําไข่วางลงในจานเลี้ยงเช้ือ (pretri disc) ใส่สารดองใสให้ท่วมไข่ เมื่อเวลาผ่านไป
ประมาณ 5 นาที จะสังเกตเห็นไซโตปลาสซึ่ม (cytoplasm) ใส เมื่อนํามาส่องด้วยกล้องสเตอริโอ (Stereo microscope) 
สังเกตรูปร่าง ขนาด และตําแหน่งของ GV ประเมินความสมบูรณ์ของไข่ปลาท่ีพร้อมจะนํามาเพาะพันธ์ุด้วยวิธี 4-stage scale 
(kujawa and kucharczyk, 1996) ดังนี ้
 Stage 1 – germinal vesicle in the central position (CGV) 
 Stage 2 – early migration of germinal vesicle (less than a half of the radius - MGV) 
 Stage 3 – late migration of germinal vesicle (more than a half of the radius - PGV) 
 Stage 4 – peripheral germinal vesicle or germinal vesicle breakdown (GVBD) 
 แม่ปลาท่ีมีความสมบูรณ์พร้อมท่ีจะนํามาเพาะพันธ์ุ จะต้องมีไข่อยู่ในระยะ (stage) 2-3 และระยะ 3 ซึ่งเหมาะสมท่ีสดุสาํหรบั
นํามากระตุ้นด้วยฮอร์โมน (ภาพท่ี 1) 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ตําแหน่งของ germinal vesicle ไข่ปลาเทพา ระยะ (stage) 1 - 4 

stage 1 

stage 2 

stage 2-3 

stage 3 

stage 4 
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 4.3 การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ําเช้ือ 
 เก็บน้ําเช้ือปลาเทพาทุก 30 วัน โดยใช้วิธีรีดด้วยมือและใช้หลอดฉีดยาดูดน้ําเช้ือใส่หลอดพลาสติกท่ีแช่ในน้ําแข็ง  
นําน้ําเช้ือท่ีรีดได้จากปลาแต่ละตัวไปวัดปรมิาณและคุณภาพน้ําเช้ือดังต่อไปนี ้
 4.3.1 จํานวนปลาท่ีรีดน้ําเช้ือได ้
 บันทึกจํานวนปลาเทพาท่ีสามารถรีดเก็บน้ําเช้ือได้และปลาท่ีไม่สามารถรีดน้ําเช้ือในแต่ละบ่อทดลอง นําไปคํานวณ
เป็นเปอร์เซ็นต์ปลาท่ีรีดน้ําเช้ือได ้
 4.3.2 ปริมาณน้ําเช้ือโดยค่าความหนาแน่นสเปริม์ (sperm density) (ดัดแปลงจากวิธีการของกฤษณ,์ 2536) 
 เจือจางน้ําเช้ือด้วยน้ําเกลือเข้มข้น 0.9% ในอัตรา 400 เท่า (น้ําเช้ือ 1 ส่วน ผสมน้ํายา 0.9% NaCl 399 ส่วน)  
ดูดสารละลายน้ําเช้ือปริมาตร 20 ไมโครลิตรใส่ในช่องสไลด์นับเม็ดโลหิต (haemacytometer) ท่ีปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์ท่ี
ออกแบบมาโดยเฉพาะ กดกระจกปิดสไลด์เบาๆ เพ่ือให้น้ําเช้ือส่วนเกินไหลออกจากช่องนับ ท้ิงกระจกไว้นาน 10-15 นาที เพ่ือให้
สเปริม์ทุกเซลล์จมลงบนพ้ืนสไลด์ นับเซลลส์เปริม์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 100 เท่า โดยนับจํานวนสเปิร์ม ในช่องใหญ่ซึ่ง
ประกอบด้วยช่องเล็ก 16 ช่อง ท้ัง 4 มุม และนับช่องตรงกลาง 1 ช่อง รวมท้ังสิ้น 5 ช่องใหญ่ หรือ 80 ช่องเล็ก นํามาคํานวณหา
จํานวน สเปริม์ต่อมิลลิลิตรจากสูตร 
 จํานวนสเปริม์/มล. = จํานวนสเปริม์รวมจาก 5 ช่องใหญ่ x อัตราเจือจางน้ําเช้ือ x 10,000a (aเป็นค่าคงท่ีท่ีเมื่อคูณกับ
จํานวนสเปริม์รวมจาก 5 ช่องใหญ ่และอัตราเจือจางจะเทียบเท่าปริมาตรน้ําเช้ือ 1 มิลลิลิตร)  
 4.3.3 คุณภาพน้ําเช้ือโดยค่าปริมาณและระยะเวลาท่ีสเปริม์เคลื่อนไหว (ดัดแปลงจากวิธีการของ กฤษณ,์ 2536) 
 วางสไลด์บนกล้องจุลทรรศน์ ดูดน้ํายากระตุ้นการเคลื่อนไหวของสเปิร์ม (0.45% NaCl) ปริมาตร 100 ไมโครลิตร 
หยดลงบนสไลด์และดูดตัวอย่างน้ําเช้ือ 2 ไมโครลิตร หยดลงในตําแหน่งใกล้กับหยดน้ํายา จากนั้นใช้แท่งแก้วขนาดเล็กลาก
น้ํายามาผสมกับน้ําเช้ือให้เข้ากัน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้สเปิร์มเคลื่อนไหว แล้วจึงมองผ่านกล้องจุลทรรศน์พร้อมท้ังเริ่มจับ
เวลาหน่วยเป็นวินาทีนับตั้งแตส่เปริม์เริ่มเคลื่อนไหวจนกระท่ังสเปริม์จํานวนประมาณ 75% หยุดนิ่ง บันทึกภาพเคลื่อนไหวของ
สเปิร์มโดยใช้ระบบกล้องถ่ายวิดีโอซึ่งต่อกับกล้องจุลทรรศน์ นําภาพการเคลื่อนไหวไปนับจํานวนสเปิร์มท้ังหมดท่ีมองเห็นใน
พ้ืนท่ีท่ีมองเห็นของกล้อง โดยนับจํานวนสเปิร์มเคลื่อนไหวท่ีมีการเคลื่อนไปข้างหน้าในแนวเส้นตรง และนับสเปิร์มท่ีไม่
เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนท่ีในลักษณะสั่นหรือเคลื่อนท่ีเป็นแนววงกลม นําค่าจํานวนสเปิร์มท่ีนับมาคํานวณปริมาณสเปิร์มท่ี
เคลื่อนไหวหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์จากสูตร 
 ปริมาณสเปริม์ท่ีเคลื่อนไหว = (จํานวนสเปริม์ท่ีเคลื่อนไหว/จํานวนสเปริม์ท้ังหมด) x 100 
 
5. การวิเคราะห์ผล 
 นําข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบผลในระหว่างการทดลองและสิ้นสุดการทดลองมาประเมินหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ 
เพ่ือใช้เป็นตัวแทนการศึกษาตามวัตถุประสงค ์
 5.1 วิเคราะห์การเจรญิเตบิโตและตรวจเช็คความสมบรูณ์เพศของพ่อแม่พันธ์ุปลาเทพา 
 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ one way analysis of variance เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของชุดการทดลองในแต่ละชุดมาวิเคราะห์ด้วยวิธี Duncan multiple Range Test ท่ีระดับความเชื่อมั่น 
95% ด้วยโปรแกรม SPSS 10.01 for window  

 แม่ปลาท่ีสมบูรณ์เพศ (เปอร์เซ็นต)์ 
 =  จํานวนแม่ปลาท่ีไข่มี germinal vesicle อยู่ใน stage 2-3 หรือ stage 3 ไม่ต่ํากว่า 60 % x100 
 จํานวนแม่ปลาท้ังหมดในบ่อ  
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 พ่อปลาท่ีสมบรูณเ์พศ (เปอร์เซ็นต)์ 
 =  จํานวนพ่อปลาท่ีสมบรูณ์เพศจากความแข็งแรงของน้ําเช้ือ x100 
 จํานวนพ่อปลาท้ังหมดในบ่อ 
 5.2 วิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ โดยวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน และจุดคุ้มทุนของการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ
ปลาเทพา ตามวิธีของ สมศักดิ์ (2530) และ Kay (1986) ดังนี ้
 - ต้นทุนการผลติ 
  ต้นทุนการผลิต =  ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงท่ี 
  ต้นทุนผันแปร =  ค่าพันธ์ุปลา + ค่าอาหาร + ค่าจ้างแรงงาน + ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 
   ต้นทุนคงท่ี =  ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ + ค่าเสยีโอกาสเงินลงทุน 
  ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน =  ค่าเสียโอกาสในการนําเงินลงทุนไปประกอบกิจการอ่ืน ๆ โดยคํานวณจาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ร้อยละ 2.00 ต่อปี ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปี 2552 
  ค่าเสื่อมราคา =  มูลค่าซื้อหรือสรา้ง 
 อายุการใช้งาน 
 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (straight-line depreciation method) โดย
กําหนดให้มูลค่าซากเป็นศูนย์เมื่อหมดอายุการใช้งานตามประเภทอุปกรณ ์
  - รายได ้ =  ปริมาณผลผลติ x ราคาผลผลติ 
  - จุดคุ้มทุนของราคาขาย (break-even price analysis) (บาท/กิโลกรัม) 
     =  ต้นทุนท้ังหมด 
 ปริมาณผลผลิต 

 
ผลการศึกษา 

 
 การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุปลาเทพาในบ่อซีเมนต์ด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552  
ถึงเมษายน 2553 มีผลการทดลอง ดังนี ้
 
1. การเจริญเติบโต 
 1.1 น้ําหนักเฉลี่ย 
 พ่อแม่ปลาเทพาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 4,8 และ 16 ตัวต่อบ่อ มีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 8.17+0.49, 
7.30+0.10 และ 7.37+0.91 กิโลกรัม มีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 9.60+0.67, 9.13+0.29 และ 8.64+0.34 กิโลกรัม ตามลําดับ 
เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า พ่อแม่ปลาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่นทุกระดับมีนํ้าหนักตัวเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 1) 
 1.2 ความยาวเฉลี่ย 
 พ่อแม่ปลาเทพาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 4, 8 และ 16 ตัวต่อบ่อ มีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 92.20+1.15, 
90.03+1.95 และ 90.83+3.07 กิโลกรัม มีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 98.50+2.46, 97.55+1.63 และ 99.43+0.4 เซนติเมตร ตามลําดับ 
เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าพ่อแม่ปลาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่นทุกระดับมีความยาวเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ 
ทางสถิต ิ(p>0.05) (ตารางท่ี 1) 
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 1.3 น้ําหนักเพ่ิม 
 พ่อแม่ปลาเทพาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 4, 8 และ 16 ตัวต่อบ่อ มีนํ้าหนักเพ่ิมเฉลี่ย 1.43+0.43, 1.83+0.37 
และ 1.27+0.62 กิโลกรัม ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า พ่อแม่ปลาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่นทุกระดับมีน้ําหนัก
เพ่ิมเฉลี่ยแตกตา่งกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05) (ตารางท่ี 1) 
 1.4 ความยาวเพ่ิม 
 พ่อแม่ปลาเทพาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 4, 8 และ 16 ตัวต่อบ่อ มีความยาวเพ่ิมเฉลี่ย 6.30+1.75, 
7.52+3.16 และ 8.27+3.71 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า พ่อแม่ปลาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 
ทุกระดับมีความยาวเพ่ิมเฉลีย่แตกตา่งกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05) (ตารางท่ี 1) 
 1.5 อัตรารอดตาย 
 พ่อแม่ปลาเทพาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 4, 8 และ 16 ตัวต่อบ่อ มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 100.00+0.00, 
79.17+36.08 และ 85.42+14.43 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าพ่อแม่ปลาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น
ทุกระดับมีอัตรารอดตายเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1 น้ําหนักเฉลีย่ ความยาวเฉลี่ย และอัตรารอดตาย ของพ่อแม่ปลาเทพาท่ีเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 
รายการ อัตราความหนาแน่น (ตัวต่อบ่อ) 

  4 8 16 
น้ําหนักปลาเริ่มต้นเฉลีย่ (กิโลกรมั) 
น้ําหนักปลาสุดท้ายเฉลี่ย (กิโลกรมั) 
น้ําหนักปลาเพ่ิมเฉลีย่ (กิโลกรัม) 
ความยาวปลาเริม่ต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร) 
ความยาวปลาสุดท้ายเฉลี่ย (เซนตเิมตร) 
ความยาวปลาเพ่ิมเฉลี่ย (เซนติเมตร) 
อัตรารอดตาย (%) 

      8.17+0.49a 
      9.60+0.67a 
      1.43+0.43a 
    92.20+1.15a 
    98.50+2.46a 
      6.30+1.75a 
   100.00+0.00a 

      7.30+0.10a 
      9.13+0.29a 
      1.83+0.37a 
    90.03+1.95a 
    97.55+1.63a 
      7.52+3.16a 
    79.17+36.08a 

      7.37+0.91a 
      8.64+0.34a 
      1.27+0.62a 
    90.83+3.07a 
    99.43+0.40a 
      8.27+3.71a 
    85.42+14.43a 

หมายเหตุ : อักษรกํากับในแนวนอนท่ีเหมือนกัน แสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ในระหว่างค่าท่ีถูกกํากับใน 
แถวเดียวกันนั้น 

 

2. แม่ปลาเทพาท่ีมีความสมบูรณ์เพศ 
 แม่ปลาเทพาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 4,8 และ 16 ตัวต่อบ่อ มีจํานวนแม่ปลาท่ีมีความสมบูรณ์เพศเฉลี่ย 
100.00+0.00, 83.33+28.87 และ 70.83+14.43 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า แม่ปลาท่ีเลี้ยงด้วยอัตรา
ความหนาแน่นทุกระดับ มีจํานวนแม่ปลาท่ีมีความสมบูรณ์เพศแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 2 
และภาพท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉลีย่จาํนวนแม่ปลาท่ีมีความสมบูรณ์เพศ 
                                                  4 ตัว/บ่อ                       8 ตัว/บ่อ                      16 ตัว/บ่อ 
                                                 (% + S.D)                     (% + S.D)                      (% + S.D) 
  เฉลี่ยจํานวนแม่ปลา                   100.00 + 0.00a              83.33 + 28.87a               70.83 + 14.43a 
  ท่ีมีความสมบรูณเ์พศ 
หมายเหตุ : อักษรกํากับในแนวนอนท่ีเหมือนกัน แสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ในระหว่างค่าท่ีถูกกํากับใน 

แถวเดียวกันนั้น 
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ภาพท่ี 2 จํานวนแม่ปลาท่ีมีความสมบูรณ์เพศในการเลีย้งพ่อแม่ปลาเทพาในบ่อซีเมนตด์้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 
 
3. พ่อปลาเทพาท่ีมีความสมบูรณ์เพศ 
 3.1 จํานวนพ่อปลาท่ีรีดน้ําเช้ือได ้
 พ่อปลาเทพาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 4, 8 และ 16 ตัวต่อบ่อ มีจํานวนปลาท่ีรีดน้ําเช้ือได้เฉลี่ย 100.0+0.0, 
91.7+14.4 และ 91.7+7.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า พ่อปลาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่นทุกระดับ 
มีจํานวนปลาท่ีรีดน้ําเช้ือได้แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 3 และ ภาพท่ี 3) 
 3.2 ปริมาณสเปริม์ท่ีเคลื่อนไหว 
 พ่อปลาเทพาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 4, 8 และ 16 ตัวต่อบ่อ มีปริมาณสเปิร์มท่ีเคลื่อนไหวเฉลี่ย 85.20+20.81, 
65.61+41.40 และ 52.19+39.09 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า พ่อปลาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่นทุก
ระดับ มีปริมาณสเปริม์ท่ีเคลื่อนไหวแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 3 และ ภาพท่ี 3) 
 3.3 ระยะเวลาท่ีสเปริม์เคลื่อนไหว 
 พ่อปลาเทพาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 4, 8 และ 16 ตัวต่อบ่อ มีระยะเวลาท่ีสเปิร์มเคลื่อนไหวเฉลี่ย 27.00+6.82, 
23.60+5.32 และ 23.62+7.79 วินาที ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า พ่อปลาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่นทุกระดับ มี
ระยะเวลาท่ีสเปริม์เคลื่อนไหวแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 3 และ ภาพท่ี 4) 
 3.4 จํานวนสเปริม์ต่อมิลลิลิตร 
 พ่อปลาเทพาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 4, 8 และ 16 ตัวต่อบ่อ มีจํานวนสเปิร์มต่อมิลลิลิตรเฉลี่ย 2.21+0.83x109, 
4.02+3.39x109 และ 2.11+0.45x109เซลล์ ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า พ่อปลาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่นทุกระดับ 
มีจํานวนสเปริม์ต่อมิลลิลิตรแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 3 และ ภาพท่ี 5) 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยจํานวนปลาท่ีรีดน้ําเช้ือได้และคุณภาพน้ําเช้ือ 

อัตรา 
ความหนาแน่น 

จํานวนปลา 
ท่ีรีดน้ําเช้ือได ้
(%+S.D) 

ปริมาณสเปริม์ 
ท่ีเคลื่อนไหว 
(%+S.D) 

ระยะเวลาท่ีสเปริม์
เคลื่อนไหว 
(วินาที+S.D) 

จํานวนสเปริม์ 
ต่อมิลลิลติร 
(เซลลx์109) 

4 ตัว/บ่อ 100+0.0a 85.20+20.81a 27.00+6.82a 2.21+0.83a 
8 ตัว/บ่อ 91.7+14.4a 65.61+41.40a 23.60+5.32a 4.02+3.39a 
16 ตัว/บ่อ 91.7+7.2a 52.19+39.09a 23.62+7.79a 2.11+0.45a 

หมายเหตุ : อักษรกํากับในแนวตั้งท่ีเหมือนกัน แสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ในระหว่างค่าท่ีถูกกํากับใน 
แถวเดียวกันนั้น 
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ภาพท่ี 3  จํานวนปลาท่ีรดีน้ําเช้ือได้และปรมิาณสเปริม์ท่ีเคลื่อนไหว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4  ระยะเวลาท่ีสเปริม์เคลือ่นไหว 
 
 

  
 

ภาพท่ี 5  จํานวนสเปริม์ต่อมลิลิลติร 
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4. การเพาะพันธุ์แม่ปลาท่ีมีความสมบูรณ์เพศ 
 การเพาะพันธ์ุแม่ปลาท่ีมีความสมบูรณ์เพศท่ีเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ด้วยอัตราความหนาแน่น 4, 8 และ 16 ตัวต่อบ่อ พบว่าแม่
ปลาท่ีนํามาฉีดฮอร์โมนได้ มีจํานวน 6, 10 และ 17 ตัว ตามลําดับ แม่ปลาท่ีวางไข่ได้ภายหลังการฉีดฮอร์โมน มีจํานวน 6, 10 
และ 16 ตัว ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) 
 อัตราการปฏิสนธิของแม่ปลาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 4, 8 และ 16 ตัวต่อบ่อ มีค่าเฉลี่ย 87.00+11.31, 
91.20+3.56 และ 83.20+16.81 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าแม่ปลาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่นทุกระดับ
มีอัตราการปฏิสนธิแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P>0.05) (ตารางท่ี 4) 
 อัตราการฟักของแม่ปลาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 4, 8 และ 16 ตัวต่อบ่อ มีค่าเฉลี่ย 81.00+1.41, 
89.20+6.30 และ 91.20+6.53 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าแม่ปลาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่นทุกระดับ 
มีอัตราการฟักแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 4) 
 อัตรารอดลูกปลาอายุ 2 วัน ของแม่ปลาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 4, 8 และ 16 ตัวต่อบ่อ มีอัตรารอดลูกปลา
อายุ 2 วัน เฉลี่ย 94.50+6.36, 93.40+8.44 และ 90.80+1.79 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าแม่ปลาท่ีเลี้ยง
ด้วยอัตราความหนาแน่นทุกระดับมีอัตรารอดลูกปลาอายุ 2 วัน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยอัตราการปฏสินธิ อัตราการฟัก และอัตรารอดลกูปลาอายุ 2 วัน 

อัตราความ
หนาแน่น 

จํานวนแม่ปลาท่ี 
นําฉีดฮอรโ์มน 

(ตัว) 

จํานวน 
แม่ปลาท่ีวางไข่ 

(ตัว) 

อัตรา 
การปฏสินธิเฉลีย่ 

(%+SD) 

อัตรา 
การฟักเฉลี่ย 
(%+SD) 

อัตรารอดลูกปลา 
อายุ 2 วัน เฉลี่ย 

(%+SD) 
4 ตัว/บ่อ 6 6 87.00+11.31a 81.00+1.41a 94.50+6.36a 
8 ตัว/บ่อ 10 10 91.20+3.56a 89.20+6.30a 93.40+8.44a 
16 ตัว/บ่อ 17 16 83.20+16.81a 91.20+6.53a 90.80+1.79a 
หมายเหตุ : อักษรกํากับในแนวตั้งท่ีเหมือนกัน แสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ในระหว่างค่าท่ีถูกกํากับใน 

แถวเดียวกันนั้น 
 
5. ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนการลงทุน 
 5.1 ต้นทุนการผลติ 
 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในการเลี้ยงพ่อแม่ปลาเทพาในบ่อซีเมนต์ด้วยความหนาแน่น 4, 8 และ 16 ตัวต่อบ่อ 
เป็นระยะเวลา 12 เดือน คิดเป็นต้นทุนผันแปรร้อยละ 85.30, 88.13 และ 91.42 ตามลําดับ และต้นทุนคงท่ีร้อยละ 14.70, 
11.87 และ 8.58 ตามลําดับ ต้นทุนส่วนใหญ่ของการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุปลาเทพาเป็นค่าอาหารปลาและค่าไฟฟ้า รองลงมาเป็น
ค่าพันธ์ุปลา ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ ค่าแรงงาน และค่าเสียโอกาสเงินลงทุน ตามลําดับ (ตารางท่ี 5) เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการ
ผลิตต่อหน่วยผลผลิตจากจุดคุ้มทุนของราคาขาย พบว่าพ่อแม่ปลาเทพาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 16 ตัวต่อบ่อ มีต้นทุน
การผลิตต่อหน่วยต่ําท่ีสุด คือ ผลิตลูกปลาเทพาขนาด 1 นิ้ว ได้ในราคาตัวละ 2.50 บาท และรองลงมาคือพ่อแม่ปลาเทพาท่ี
เลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 8 ตัวต่อบ่อ และ 4 ตัวต่อบ่อ มีต้นทุนการผลิตลูกปลาเทพาขนาด 1 นิ้ว ในราคาตัวละ 3.13 และ 
4.16 บาท ตามลําดับ (ตารางท่ี 6) 
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ตารางท่ี 5 ต้นทุนการผลิตในการเลี้ยงพ่อแม่ปลาเทพาในบ่อซีเมนต์ด้วยความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 12 เดือน 
อัตราความหนาแน่น (ตัวต่อบ่อ) รายละเอียดการคํานวณต้นทุน 

4 8 16 
ต้นทุนผันแปร    
ค่าพ่อแม่พันธ์ุปลาเทพา ราคาตัวละ (บาท) 1,380 1,380 1,380 
จํานวนพ่อแม่พันธ์ุปลาเทพา (ตัว/บ่อ) 4 8 16 
ค่าพ่อแม่พันธ์ุปลาเทพา (บาท/บ่อ) 5,520 11,040 22,080 
ค่าอาหารปลา (บาท/กิโลกรัม) 52.12 52.12 52.12 
ปริมาณอาหารท่ีปลากิน (กิโลกรัม) 151.11 302.22 604.44 
ค่าอาหารปลา (บาท) 7,875.85 15,751.71 31,503.41 
ระยะเวลาเลี้ยง (วัน) 365 365 365 
ค่าฮอร์โมนและวัสดุท่ีใช้เพาะพันธ์ุปลา 320 528 912 
ค่าไฟฟ้าท่ีใช้กับปั๊มน้ําไฟฟ้า 28,823.17 28,823.17 28,823.17 
ค่าแรงงาน ช่ัวโมงละ 27.91 บาท 
  ค่าแรงงานให้อาหารวันละ 2 มื้อ รวม 1 ช่ัวโมง 
  9 บ่อ คิดเป็นบ่อละ 3.10 บาท/วัน จํานวน 365 วัน  
  เป็นเงิน (บาท) 1,131.50 1,131.50 1,131.50 
ค่าแรงงานเพาะและอนุบาล ทํางาน 3 คน เป็นเวลา 30 วัน/3 บ่อ 5,080 5,080 5,080 
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนของต้นทุนผันแปร 
คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเงิน (บาท) 975.01 1,287.09 1,790.60 
รวมเป็นเงิน (บาท) 49,725.53 63,641.47 91,320.68 

 
ต้นทุนคงท่ี    
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ ์
  บ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 70 ตารางเมตร 
  บ่อละ 84,000 บาท อายุการใช้งาน 10 ป ี
  ค่าเสื่อมราคา 8,400 บาท/บ่อ/ป ี 8,400 8,400 8,400 
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนของต้นทุนคงท่ี 
คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเงิน (บาท) 168 168 168 
รวมเป็นเงิน (บาท) 8,568 8,568 8,568 
รวมเป็นต้นทุนท้ังหมด (บาท) 58,293.53 72,209.47 99,888.68 
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5.2 รายได้และผลตอบแทน 
 รายได้ของการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุปลาเทพา สามารถคํานวณได้จากจํานวนลูกปลาเทพา ขนาด 1 นิ้ว ท่ีผลิตได้คูณกับ
ราคาลูกปลาเทพาท่ีจําหน่ายได้ราคาตัวละ 5 บาท ซึ่งมีผลผลติ 14,000, 23,100 และ 39,900 ตัวต่อบ่อ ตามลําดับ รายได้จาก
การขายลูกปลาเทพาท่ีได้จากการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุปลาเทพาในอัตราความหนาแน่น 16 ตัวต่อบ่อ มีรายได้สูงสุดคือ 199,500 
บาทต่อบ่อ รองลงมาคือพ่อแม่พันธ์ุปลาเทพาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 8 ตัวต่อบ่อ คือ 115,500 บาทต่อบ่อ และพ่อแม่พันธ์ุ
ปลาเทพาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 4 ตัวต่อบ่อ มีรายได้ต่ําท่ีสุดคือ 70,000 บาทต่อบ่อ เมื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนการ
ลงทุนพบว่า การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุปลาเทพาด้วยอัตราความหนาแน่น 16 ตัวต่อบ่อ ให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด คือ 99.72 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือการเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 8 และ 4 ตัวต่อบ่อ เท่ากับ 59.95 และ 20.08 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางท่ี 6  ผลตอบแทนการลงทุนในการเลี้ยงพ่อแม่ปลาเทพาในบ่อซีเมนต์ ด้วยความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ เป็น

ระยะเวลา 12 เดือน 
อัตราความหนาแน่น (ตัวต่อบ่อ) รายการ 

4 8 16 
จํานวนแม่ปลาเทพาท่ีนํามาเพาะได้ (ตัว) 
จํานวนลูกปลาเทพาขนาด 1 นิ้ว ท่ีผลิตไดต้่อ 1 แม่ (ตัว) 

2 
7,000 

3.3 
7,000 

5.7 
7,000 

จํานวนลูกปลาเทพาขนาด 1 นิ้ว ท่ีผลิตได้ต่อบ่อ (ตัว) 
ราคาลูกปลาเทพาขนาด 1 นิ้ว ตัวละ (บาท) 

14,000 
5 

23,100 
5 

39,900 
5 

รายได้จากการขายลูกปลาเทพา (บาท) 70,000 115,500 199,500 
ต้นทุนผันแปร + ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (บาท) 
ต้นทุนคงท่ี + ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (บาท) 
รวมเป็นต้นทุนท้ังหมด (บาท) 

49,725.53 
8,568 

58,293.53 

63,641.47 
8,568 

72,209.47 

91,320.68 
8,568 

99,888.68 
รายได้สุทธิเมื่อหักต้นทุนท้ังหมดแล้ว (บาท) 11,706.47 43,290.53 99,611.32 
ผลตอบแทนต่อการลงทุน (%) 
จุดคุ้มทุนของราคาขาย (บาท/ตัว) 

20.08 
4.16 

59.95 
3.13 

99.72 
2.50 

 
สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 
 พ่อแม่ปลาเทพาท่ีเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ขนาด 70 ตารางเมตร ด้วยอัตราความหนาแน่น 4, 8 และ 16 ตัวต่อบ่อ (17.50, 
8.75 และ 4.38 ตารางเมตรต่อตัว) แต่ละบ่อมีอัตราส่วนแม่ปลาและพ่อปลา จํานวนเท่ากัน (1:1) ระยะเวลาเลี้ยง 12 เดือน พ่อแม่
ปลาเริ่มเลี้ยงอายุ 6-7 ปี มีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 8.17+0.49, 7.30+0.10 และ 7.37+0.91 กิโลกรัม ตามลําดับ มีน้ําหนักสุดท้าย
เฉลี่ย 9.60+0.67, 9.13+0.29 และ 8.64+0.34 กิโลกรัม ตามลําดับ มีน้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ย 1.43+0.43, 1.83+0.37 และ 1.27+0.62 
กิโลกรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงพ่อแม่ปลาในบ่อดิน โดยยงยุทธและคณะ (2541) เลี้ยงพ่อแม ่
ปลาเทพาอายุ 7 ปี 6 เดือน เลี้ยงเป็นเวลา 7 เดือน มีนํ้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 9.72+2.33 กิโลกรัม มีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 13.25+2.46 
กิโลกรัม มีนํ้าหนักเพ่ิมเฉลี่ย 3.53+0.60 กิโลกรัม พ่อแม่ปลาเทพาท่ีเลี้ยงในบ่อดินมีน้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยสูงกว่าพ่อแม่ปลาเทพาท่ีเลี้ยง
ในบ่อซีเมนต์ โดยใช้เวลาเลี้ยงน้อยกว่า แต่เมื่อเปรียบเทียบความสมบูรณ์เพศของพ่อแม่ปลาเทพา พบว่าพ่อแม่ปลาเทพาท่ีเลี้ยงใน
บ่อซีเมนต์ แม่ปลาท้ังหมด 42 ตัว มีความสมบูรณ์เพศ จํานวน 33 ตัว คิดเป็น 78.57 เปอร์เซ็นต์ พ่อปลาท้ังหมด 42 ตัว มีความ
สมบูรณ์เพศ จํานวน 39 ตัว คิดเป็น 92.86 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพ่อแม่ปลาเทพาท่ีเลี้ยงในบ่อดิน แม่ปลาเทพาท้ังหมด 30 ตัว มีความ
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สมบูรณ์เพศ 15 ตัว คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ พ่อปลาท้ังหมด 30 ตัว มีความสมบูรณ์เพศ 20 ตัว คิดเป็น 66.67 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่า
พ่อแม่ปลาเทพาท่ีเลี้ยงในบ่อซีเมนต์มีความสมบูรณ์เพศมากกว่าพ่อแม่ปลาเทพาท่ีเลี้ยงในบ่อดิน ภายใต้การจัดระบบน้ําท่ีด ี
 ความสมบูรณ์เพศของพ่อปลาเทพา จากการตรวจสอบสเปิร์มของพ่อปลาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 4, 8 และ 
16 ตัวต่อบ่อ มีปริมาณสเปิร์มท่ีเคลื่อนไหวเฉลี่ย 85.20+20.81, 65.61+41.40 และ 52.19+39.09 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
ระยะเวลาท่ีสเปริม์เคลื่อนไหวเฉลี่ย 27.00+6.82, 23.60+5.32 และ 23.62+7.79 วินาที ตามลําดับ จํานวนสเปริม์ต่อมิลลิลิตร
เฉลี่ย 2.21+0.83, 4.02+3.39 และ 2.11+0.45 เซลล์ x 109ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) เมื่อเปรียบเทียบกับน้ําเช้ือสด ปลาบึก ซึ่ง
เป็นปลาท่ีมีความใกล้เคียงกัน ท้ังขนาด และชนิด โดยพลชาติและคณะ (2551) รายงานว่าปลาบึกมีปริมาณสเปิร์มเคลื่อนไหว 
87.50 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาท่ีสเปิร์มเคลื่อนไหว 24 วินาที และความหนาแน่นสเปิร์ม 1.68x109 เซลล์ต่อมิลลิลิตร จากการ
เปรียบเทียบพบว่า ปลาบึกมีปริมาณสเปิร์มเคลื่อนไหวสูงกว่าปลาเทพาเล็กน้อย ส่วนระยะเวลาท่ีสเปิร์มเคลื่อนไหวมีค่า
ใกล้เคียงกัน สําหรับจํานวนสเปริม์ต่อมิลลิลิตร พ่อปลาเทพามีจํานวนมากกว่าพ่อปลาบึกชัดเจน 
 การเพาะพันธ์ุปลาเทพาจากพ่อแม่ท่ีเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ด้วยอัตราความหนาแน่น 4, 8 และ 16 ตัวต่อบ่อ โดยการฉีด
ฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ร่วมกับ Domperidone พบว่ามีอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย 87.00+11.31, 91.20+3.56 และ 
83.20+16.81 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ มีอัตราฟักเฉลี่ย 81.00+1.41, 89.20+6.30 และ 91.20+6.53 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ มี
อัตรารอดลูกปลาอายุ 2 วัน เฉลี่ย 94.50+6.36, 93.40+8.44 และ 90.80+1.79 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) เมื่อ
เปรียบเทียบกับการเพาะพันธ์ุปลาเทพาจากพ่อแม่ปลาท่ีเลี้ยงในบ่อดิน โดยยงยุทธและคณะ (2541) พบว่าแม่ปลาท่ีฉีดด้วย
ฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ร่วมกับ Domperidone มีอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย 74.17+19.41 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการฟักเฉลี่ย 
64.21+22.27 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตรารอดเฉลี่ย 58.80+22.81 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ แสดงว่าพ่อแม่ปลาเทพาท่ีเลี้ยงใน 
บ่อซีเมนต์มอัีตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตรารอดลูกปลา สูงกว่าพ่อแม่ปลาท่ีเลี้ยงในบ่อดิน 
 อัตรารอดของพ่อแม่ปลาท่ีเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ ด้วยอัตราความหนาแน่น 4, 8 และ 16 ตัวต่อบ่อ มีอัตรารอดเฉลี่ย 
100.00+0.00, 79.17+36.08 และ 85.42+14.53 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) แม้อัตรารอดเฉลี่ยของพ่อแม่ปลาเทพา ท้ัง 3 ระดับ จะ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แต่แม่ปลาท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 8 และ 16 ตัวต่อบ่อ มีแม่ปลาตายรวม 5 ตัว 
และ 7 ตัว ตามลําดับ ถือว่าเป็นการสูญเสียค่อนข้างมาก เนื่องจากแม่ปลาเทพามีขนาดใหญ่ และต้องใช้เวลาเลี้ยงนาน 6-7 ปี จึง
ควรท่ีจะหาแนวทางให้สูญเสียน้อยท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงพ่อแม่ปลาเทพาในบ่อดิน (ยงยุทธและคณะ, 2541) พบว่ามี
อัตรารอด 100 เปอร์เซ็นต์ การเลี้ยงพ่อแม่ปลาในบ่อดินจะสูญเสียน้อยกว่า จากข้อมูลการเลี้ยงพ่อแม่ปลาเทพาในบ่อซีเมนต์ พบว่า
พ่อแม่ปลาจะตายในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคม – มกราคม ถ้าหากจัดการเรื่องเลี้ยงพ่อแม่ปลา โดยในช่วงฤดูหนาวนําปลา
ปล่อยลงเลี้ยงในบ่อดินประมาณ 2-3 เดือน หลังจากนั้นจึงนําข้ึนมาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ อาจจะช่วยไม่ให้พ่อแม่ปลาตายได้ และจะ
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะ ค่าไฟฟ้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากถึง 49.45% และ 39.92% สําหรับการเลี้ยงด้วยอัตราความ
หนาแน่น 8 และ 16 ตัว/บ่อ ตามลําดับ 
 ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุน พบว่าจุดคุ้มทุนของราคาขายลูกปลาเทพาท่ีได้จากการเลี้ยงพ่อแม่ปลาเทพาท่ีเลี้ยง
ด้วยอัตราความหนาแน่น 4, 8 และ 16 ตัวต่อบ่อ มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 4.16, 3.13 และ 2.50 บาท ตามลําดับ แสดงว่า
การเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 16 ตัวต่อบ่อ มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ําท่ีสุด และให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงท่ีสุดคือ 
99.72 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 6) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 การเลี้ยงพ่อแมป่ลาเทพาในบ่อซีเมนต์ในครัง้นี้ ถึงแม้จะประสบความสําเร็จในการเลี้ยงให้พ่อแม่ปลามีความสมบูรณ์
เพศในอัตราสูง แต่ยังมีสิ่งท่ีควรจะศึกษาเพ่ิมเติมอีกตามท่ีจะเสนอแนะ ดังนี ้
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 1. การเลี้ยงพ่อแม่ปลาเทพาเป็นระยะเวลา 12 เดือน มีน้ําหนักเพ่ิมเพียงเล็กน้อยคือ 1.27–1.83 กิโลกรัม แสดงว่า
อาหารท่ีพ่อแม่ปลากินเข้าไป นําไปใช้ในการเจริญเติบโตน้อยมาก อาหารส่วนอ่ืนอาจถูกนําไปใช้ในขบวนการสร้างไข่และสร้าง
น้ําเช้ือ น่าจะทําการศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารเรื่อง “Effect of photoperiod and exercise on growth, liver size, and 
age at puberty in farmed Atlantic cod (Gadus morhua L.)” พบว่าปลา Atlantic cod ท่ีมีความสมบูรณ์เพศจะมี
ความต้องการอาหารน้อยลงเดือนแรกก่อนฤดูผสมพันธ์ุและช่วงแรกของ 3 ใน 4 ของฤดูผสมพันธ์ุ (Kjesbu et al., 1991; 
Fordham and Tripple, 1999 ; Skjaeraasen et al., 2005) และในฤดูผสมพันธ์ุวางไข่ พลังงานจํานวนมากจะถูกส่งไปใช้ท่ี
รังไข่ เพ่ือขบวนการผสมพันธ์ุและวางไข่โดยใช้พลังงานท่ีสะสมท่ีตับและกล้ามเนื้อ (Dambergs, 1964 ; Kjesbu et al., 1991) 
กระบวนการวางไข่มีผลให้น้ําหนักปลาลดลงอย่างมีนัยสําคัญ การกินอาหารของปลาค๊อดอาจลดลงถึง 50% ของน้ําหนักตัว
ในช่วงฤดูผสมพันธ์ุ (Kjesbu et al., 1992) ขณะท่ีนํ้าหนักปลาจะลดลง 30 – 35% ซึ่งเป็นข้อมูลของฟาร์มเพาะพันธ์ุปลาค๊อด 
(e.g.karlsen et al., 1995) 
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การเลี้ยงปลาโมงในกระชังเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ ์
 

ศิราณี  งอยจันทร์ศรี  วิระวรรณ  ระยัน*  และ มารุต  ทรัพย์สุขสําราญ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสกลนคร 

 
บทคัดย่อ 

 
 การเลี้ยงปลาโมงในกระชังเพ่ือเป็นพ่อแม่พันธ์ุโดยเลี้ยงแบบรวมเพศในกระชังขนาด  2 x 2 x1.8 เมตร จํานวน 4 กระชัง 
อัตราปล่อย 50 ตัวต่อกระชัง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสกลนคร ปลาทดลองมีอายุ 2 ปี 8 เดือน ซึ่งยังไม่สามารถแยก
เพศได้จากลักษณะภายนอก มีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 47.8+3.1, 47.6+2.4, 48.2+2.4 และ 48.0+2.6 เซนติเมตร ตามลําดับ และ
น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 1.5+0.3, 1.4+0.3, 1.3+0.3 และ 1.3+0.3 กิโลกรัม ตามลําดับ ให้ปลาทดลองกินอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ด
ลอยน้ําระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์  ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักปลาวันละ 1 ครั้ง เวลา 20.00 น. ทดลองเลี้ยงระหว่าง
เดือนธันวาคม 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2551 รวมเป็นเวลา 16 เดือน 
 ผลการทดลองพบว่า ปลาโมงมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 60.9+3.3, 59.7+2.4, 57.2+6.1 และ 58.4+3.7 
เซนติเมตร ตามลําดับ น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 3.0+0.5, 2.6+0.6, 2.5+0.5 และ 2.5+0.6 กิโลกรัม ตามลําดับ  น้ําหนักเพ่ิม
เฉลี่ยเท่ากับ 3.33, 2.44, 2.49 และ 2.42 กรัมต่อวัน ตามลําดับ และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเท่ากับ 0.15, 0.13, 0.13 และ 
0.13 เปอร์เซ็นตต์่อวัน ตามลําดับ (เปรียบเทียบทางสถิติ 4 กระชัง) เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ปลาทดลองมีอัตราการรอดตาย 
100 เปอร์เซ็นต์ เป็นปลาเพศผู้จํานวน 121 ตัว และเพศเมียจํานวน 79 ตัว ค่าความสมบูรณ์เพศของปลาโมงเพศผู้และเพศเมียมีค่า
เท่ากับ 81.6 และ 30.4 เปอร์เซ็นต ์ตามลําดับ เมื่อนําปลาท่ีมีความสมบูรณ์เพศมาทดลองฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ร่วมกับยา
เสริมฤทธ์ิพบว่า ปลาโมงเพศเมียท่ีมีความสมบูรณ์เพศสามารถตกไข่ได้ทุกตัว  โดยมีระยะเวลาตกไข่ 15.3+0.5 ช่ัวโมง  น้ําหนักไข่ 
136.3+21.4 กรัม จํานวนไข่ 21,139+3,024 ฟอง อัตราการปฏิสนธิ 59.7+5.2 เปอร์เซ็นต์ อัตราฟัก 56.7+5.2 เปอร์เซ็นต ์
และอัตรารอดตายเฉลี่ย 70.2+4.9 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ สรุปได้ว่าการเลี้ยงปลาโมงในกระชังแบบรวมเพศ ทําให้ปลา
เจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์เพศสามารถเป็นพ่อแม่พันธ์ุได้เช่นเดียวกับการเลี้ยงในบ่อดิน  

 
คําสําคัญ : ปลาโมง เลี้ยงในกระชัง พ่อแม่พันธ์ุ 
   
*๑๕๓๕ ถ.ใสสว่าง ต.ธาตเุชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐ โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๔๗ 
e-mail : siranee_ngoichansri@yahoo.com 
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี ๑๙/๒๕๕๓ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง. ๒๕ หน้า 
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Cage Culture of Pangasius bocourti Sauvage, 1880 Broodstock 
 

Siranee  Ngoichansri*  Wirawan  Rayan  and  Marut  Supsooksamran 
Sakon Nakhon Inland Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

 
 Cage culture of Pangasius bocourti Sauvage, 1880 broodstock were conducted at Sakon Nakhon 
Inland Fisheries Research and Development Center to study of gonad developing, growth rate and 
production cost.  The broodstock with initial size of 1.5+0.3, 1.4+0.3, 1.3+0.3 and 1.3+0.3 kg in weight and 
47.8+3.1, 47.6+2.4, 48.2+2.4 and 48.0+2.6 cm in length, respectively were stocked at 50 individual four of 
2.0x2.0x1.8 m cages. Fish were fed with 30 % protein commercial floating pellet at 2 % body weight once 
a day at 8.00 PM during November 2006 to March 2008 for 16 months.  
 The result showed that final body weight and final body length of fish were 3.0+0.5, 2.6+0.6, 2.5+0.5 
and 2.5+0.6 kg and 60.9+3.3, 59.7+2.4, 57.2+6.1 and 58.4+3.7 cm, respectively.  The daily weight gain were 
3.33, 2.44, 2.49 and 2.42 g/day and specific growth rate were 0.15, 0.13, 0.13 and 0.13 %/day, respectively. 
Total of the male (121 fish) and female (79 fish) brooder reached sexually maturity at 81.6 % and 30.4 %, 
respectively. Moreover, all of mature females have successfully induced spawning by injection of a single dose 

of 25 µg/kg LHRHa and 10 mg/kg domperidone. The spawning time, eggs weight of, eggs number were, 
15.3+0.5 hours; 136.3+21.4 g and 21,139+3,024 eggs per 1 g, respectively.  Where as the fertilization rate, 
hatching rate and survival rate were 59.7+5.2 percent; 56.7+5.2 percent and 70.2+4.9 percent, respectively. 
From the result, can be concluded that cage culture is suitable and useful for Pangasius bocourti Sauvage, 
1880 broodstock same as earthen pond culture when growth and maturity fish are considered.  
 
Key words : Pangasius bocourti, cage culture, broodstock 
   
*1535 Saisawang Road Tadchuengchum Amphoe Mueang Sakon Nakhon 47000 Tel. 0 4271 1447 
e-mail : siranee_ngoichansri@yahoo.com 
Published : Technical Paper No. 19/2010 Inland Fisheries Research and Development Bureau Department 

of Fisheries. 25 pp. 
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ระยะเวลาการสร้างซีสต์ของปลาเจ้าบ้านและผลของสารเคมีต่ออัตรารอด 
ของลูกหอยมุกน้ําจืด Chamberlainia hainesiana  

 

อ้อมเดือน  มีจุ้ย๑*  และ วิสาขา  ปุณยกนก๒ 
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกาญจนบุรี  

๒สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาระยะเวลาการสร้างซีสต์ของปลาเจ้าบ้าน และผลของสารเคมีต่ออัตรารอดของลูกหอยมุกน้ําจืด 
Chamberlainia hainesiana (Lea, 1856) ดําเนินการท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม 
2552 ถึงเดือนเมษายน 2553 แบ่งการศึกษาเป็น 2 การทดลอง คือ การทดลองท่ี 1 ศึกษาระยะเวลาในการสร้างซีสต์อย่าง
สมบูรณ์ของปลาเจ้าบ้านหลังการเข้าเกาะของลูกหอยระยะโกลคิเดีย โดยตรวจสอบการสร้างซีสต์ของปลา ในช่ัวโมงท่ี 0, 1, 2, 
3, 6, 7, 8, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมงหลังการเข้าเกาะของลูกหอย พบว่าปลาสร้างซีสต์หุ้มลูกหอยระยะโกลคิเดียสมบูรณ์ในช่ัวโมงท่ี 3 
เท่ากับ 13.62 เปอร์เซ็นต์ และเกิดซีสต์หุ้มลูกหอยครบทุกตัวในช่ัวโมงท่ี 9 การทดลองท่ี 2 ศึกษาอัตรารอดของลูกหอยและ
ปลาท่ีเกิดจากการใช้สารเคม ี4 ชนิด คือ ออกซิเตตราไซคลิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ยาเหลือง (acriflavine) 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ฟอร์มาลีน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร และด่างทับทิม 2 มิลลิกรัมต่อลิตรในช่วงก่อนและหลังการเกิดซีสต์ โดยนําปลาท่ีมีลูกหอย
เกาะอาศัยใส่ลงเลี้ยงในตู้ทดลองขนาด 25x50x32 เซนติเมตร มีระบบเพ่ิมอากาศ แบ่งการทดลองเป็น 3 ชุด ชุดท่ี 1 ไม่เติม
สารเคมีตลอดการเลี้ยงเป็นชุดควบคุม จํานวน 3 ตู้ ชุดท่ี 2 เติมสารเคมีทันทีหลังปล่อยปลาลงตู้  จํานวน 12 ตู้ ชุดท่ี 3 เติม
สารเคม ีในช่ัวโมงท่ี 9 จํานวน 12 ตู้  ผลการทดลอง พบว่าไม่มีอิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่างการใช้สารเคมีชนิดต่างๆ ท่ี
เวลา 0 และ 9 ช่ัวโมงหลังการเข้าเกาะของลูกหอย จํานวนลูกหอยระยะจูวีไนล์ท่ีได้จากชุดท่ีใส่ยาเหลืองท้ังในช่ัวโมงท่ี 0 และ 
9 พบมีจํานวนลูกหอยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) มีจํานวนเท่ากับ 3,261.67+60.00 และ 3,716.00+241.50 ตัวต่อตู้ 
ตามลําดับ แต่มีความแตกต่างกับชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งจํานวนลูกหอยท่ีได้มีค่าสอดคลอ้งกับ
อัตรารอดของปลาเจ้าบ้านท่ีพบว่าชุดท่ีใส่ยาเหลืองท้ังในช่ัวโมงท่ี 0 และ 9 มีอัตรารอดสูงสุดเท่ากัน มีค่าเท่ากับ 35.56+10.18 
เปอร์เซ็นต์ แตม่ีความแตกต่างกับชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
  
คําสําคัญ : การสร้างซีสต์ของปลาเจ้าบ้าน ลูกหอยมุกน้ําจืด 
   
*ต.มว่งชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑o โทร o ๓๔๖๑ ๑๑๔๔ e-mail : oamduemm@yahoo.com 
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Encysted Period by Host Fish and Effect of Chemical Solution on Survival Rate of 
Freshwater Pearl Mussel Chamberlainia hainesiana Juvenile 

 

Oamduen  Meejui1*  and  Wisakar  Poonyakanok2 
1Kanchanaburi Inland Fisheries Research and Development Center 

2Inland Fisheries Research and Development Center Bureau 
 

Abstract 
 

 The studies on encysted period by host fish and effect of chemical solution on survival rate of 
freshwater pearl mussel Chamberlainia hainesiana (Lea, 1856) juvenile were conducted at Kanchanaburi 
Inland Fisheries Research and Development Center during October 2009 to April 2010. The studied were 
divided to 2 trials. The first, study on completely encysted period by host fish after glochidia attached 
was determined on encysted glochidia  at 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12 and 24 hrs. It was found that the 
glochidia were encapsulated by host fish at 3 hrs (13.62 percent) and  all  glochidia were completely 
encapsulated at 9 hrs (100 percent). The second experiment, study on survival rates of freshwater pearl 
mussel juvenile and host fish when 4 chemical solutions (oxytetracycline 20 mg/l, acriflavine 5 mg/l, 
formalin 30 ppm and potassium permanganate (KMnO4) 2 mg/l) were added before and after 
encystment. Host fish were infested with glochidia larvae before released into glass aquarium (25x50x32) 
centimeter, containing air pump system. The studied were divided to 3 trials, trial 1 an untreated control 
group, trial 2 chemical treatment group at 0 hr and  trial 3 chemical treatment group at 9 hrs. It was 
found that there were no interactions between any chemical solutions that were added in aquaria at 
time 0 and 9 hrs. There was no significantly statistical difference (p>0.05) between number of mussel 
juvenile in acriflavine solution aquaria at 0 and 9 hrs., 3,261.67+60.00 and 3,716.00 + 241.50 
juvenile/aquaria, respectively. The number of mussel juvenile correlated with survival rates of host fish. 
The statistical analysis showed that the highest survival rate of host fish was found in acriflavine solution 
aquaria that were added at both 0 and 9 hrs. (35.56+10.18 percent) (p<0.05). 
 
Key words : Encysted of fish host, freshwater pearl mussel, Chamberlainia  hainesiana Juvenile  
   
*Muangchum, Thamuang, Kanchanaburi. 71110 Tel. 0 3461 1144 e-mail : oamduemm@yahoo.com 
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การเพาะเลี้ยงปลาซิวหนวดยาว (Esomus metallicu Ahl, 1924) 
 

จักรพงษ ์ศรีพนมยม* และ อรรถพร ทองธรรมชาติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาศาสตร์การประมง)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาการเพาะเลี้ยงปลาซิวหนวดยาว แบ่งเป็น 3 การทดลอง แต่ละการทดลองวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ มี 5 ชุดทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา การทดลองท่ี 1 : ศึกษาการเพาะขยายพันธ์ุปลาซิวหนวดยาว โดยชุดทดลองท่ี 1 เพาะพันธ์ุ
แบบเลียนแบบธรรมชาติ, ชุดท่ี 2 ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมน Suprefact : Motilium-M ท่ี 10 ไมโครกรัม : 5 มิลลิกรัม /ปลา  
1 กิโลกรัม จํานวน 1 เข็ม, ชุดท่ี 3 ฉีด 1 เข็ม ด้วยอัตรา 15:5, ชุดท่ี 4 ฉีด 2 เข็ม ด้วยอัตรา 5:5, 10:5 (ระยะเวลาฉีดระหว่าง
เข็มท่ี 1 และ 2 จํานวน 6 ช่ัวโมง) และชุดท่ี 5 ฉีด 2 เข็ม ด้วยอัตรา 10:5, 15:5 (ระยะเวลาฉีดระหว่างเข็มท่ี 1 และ 2 จํานวน 
6 ช่ัวโมง) โดยใช้อัตราส่วนเพศผู ้: เพศเมียคือ 3 : 2 (เพศผู ้18 ตัว : เพศเมีย 12 ตัว/ตู้ขนาด 30x60x30 เซนติเมตร) พบว่าแม่
ปลาซิวหนวดยาวในชุดท่ี 1 และ 2 ไม่วางไข่ (ไม่เกิดลูกปลา) ส่วนชุดท่ี 3, 4 และ 5 วางไข่และมีจํานวนไข่เฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติคือ 1,065±235.35, 1,128.89±300.10 และ 1,122.22±485.72 ฟอง มีอัตราการฟักออกเป็นตัวแตกต่างกันทางสถิติ
คือ 89.41±1.29, 70.24±5.11 และ 52.71±8.93% ตามลําดับ การทดลองท่ี 2 : การศึกษาชนิดของอาหารธรรมชาติท่ี
เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปลาซิวหนวดยาวท่ีอายุ 4 วันในตู้กระจกขนาด 30x60x30 เซนติเมตร ท่ีความลึกของน้ํา 15-30 
เซนติเมตร จํานวน 30 ตัว/ตู้ โดยชุดทดลองท่ี 1 (ให้คลอเรลลา 4 วัน, โรติเฟอร ์7 วัน และไรแดง 17 วัน (ชุดควบคุม), ชุดท่ี 2 
(ให้คลอเรลลา 4 วัน และไรแดง 24 วัน), ชุดท่ี 3 (ให้คลอเรลลา 4 วัน และโรติเฟอร์ 24 วัน), ชุดท่ี 4 (ให้คลอเรลลา 12 วัน 
และไรแดง 16 วัน) และชุดท่ี 5 (ให้คลอเรลลา 12 วัน และโรติเฟอร์ 16 วัน) อนุบาลลูกปลาซิวเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าชุดท่ี 
4 ให้ผลดีท่ีสุดคือมีความยาว น้ําหนัก และอัตราการรอดตายเฉลี่ยคือ 3.47±0.04 เซนติเมตร, 449.33±2.52 มิลลิกรัม และ 
84.44±1.93% ตามลําดับ ส่วนการทดลองท่ี 3 : ศึกษาการเลี้ยงปลาซิวหนวดยาวด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีเสริมสไปรูลินาแห้ง 4, 
8, 12 และ 16 กรัม/กิโลกรัม และชุดท่ีไม่เสริมสไปรูลินา (ชุดควบคุม) ในตู้กระจกขนาด 30x60x30 เซนติเมตร ท่ีความลึก 
ของน้ํา 30 เซนติเมตร จํานวน 10 ตัว/ตู้ ให้อาหารเวลา 8.00 และ 16 นาฬิกา ท่ี 5% ของน้ําหนักรวมของปลา เลี้ยงลูกปลาซวิ
เป็นเวลา 60 วัน พบว่าชุดท่ีเสริมสไปรูลินา 4 กรัม/กิโลกรัมมีความยาว น้ําหนัก และอัตราการรอดตายเฉลี่ยสูงสุดคือ 
5.97±0.02 เซนติเมตร, 1.33±0.03 กรัม และ 96.67±5.77% ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ : ปลาซิวหนวดยาว  ซูพรีเฟล็ก  โมทีเลี่ยม-เอ็ม  อาหารธรรมชาติ  สไปรูลินา 

   
* ๑๗/๑ ม.๖ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร ๘๖๑๖๐  โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๖๔๑๐  e-mail : ksjakkra@kmitl.ac.th 
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Culturing of Striped Flying Barb (Esomus metallicu Ahl, 1924) 
 

Jakkrapong Sripanomyom* and Attaphon Thongtammachat 
Agricultural Technology (Fisheries Science), 

King Mongkut ,s Institute of Technology Ladkrabang, Chumphon Campus 
 

Abstract 
 

The study of culturing striped flying barb, was 3 experiments. Each all experiment were used for 
all completely randomized, with 5 treatments, 3 replications. Experiments 1 : study on breeding of striped 
flying barb, the treatment 1st breeding with natural imitating; the treatment 2nd injected hormonal solution 
of Suprefact : Motilium-M was 10 micrograms : 5 milligrams/fish 1 kilogram 1 syringe injected; the 
treatment 3rd 1 syringe injected at rate 15:5; the treatment 4th 2 syringe injected at rate 5:5, 10:5 (period 
between the injection syringe 1 and 2 was used 6 hours) and the treatment 5th 2 syringe injected at rate 
10:5, 15:5 (period between the injection syringe 1 and 2 was used 6 hours) used ratio of male : female 
were 3:2 (18 male, 12 female/aquarium size 30x60x30 centimeter). The results showed that female brood 
stock in the treatment 1st and 2nd do not spawn (not the fish embryo), while the treatment 3rd, 4th and 5th 
eggs spawn and the average number of eggs were not significantly, were 1,065±235.35, 1,128.89±300.10 
and 1,122.22±485.72 eggs, had hatching rate were significant differences, were 89.41±1.29, 70.24±5.11 and 
52.71±8.93%, respectively. Experiment 2 : study on the types of lived food for suitable nursing striped 
flying barb larvae at the age of 4 days in aquarium size 30x60x30 centimeter. Water depth of 15-30 
centimeter, 30 fishes per aquarium. The treatment 1st (fed with Chlorella 4 days, Rotifer 7 days and Moina 

14 days; control); the treatment 2nd (fed with Chlorella 4 days and Moina 24 days); the treatment 3rd  
(fed with Chlorella 4 days and Rotifer 24 days); the treatment 4th (fed with Chlorella 12 days and Moina  
16 days) and the treatment 5th (fed with Chlorella 12 days and Rotifer 16 days), nursing fry for 4 weeks. 
The results showed that the treatment 4th gave the best response on standard length, body weight and 
the average survival rate was 3.47±0.04 centimeter, 449.33±2.52 milligrams and 84.44±1.93%, respectively. 
Experiment 3 : study on culturing of striped flying barb which the practical diets supplemented with dry 
Spirulina platensis at 4, 8, 12 and 16 grams/kilogram and the treatment which was not supplemented with 
spirulina (control) in aquarium size 30x60x30 centimeter at the water depth of 30 centimeter, 10 fishes per 
aquarium. Fishes were fed at 08.00 and 04.00 P.M. at 5% of total body weight, interval for the total of  
60 days. The results showed that the treatment supplemented with spirulina 4 grams/kilogram was body 
length, body weight and survival rate was the best average, 5.97±0.02 centimeter, 1.33±0.03 grams and 
96.67±5.77%, respectively. 

 
Key words : Striped Flying Barb, Suprefact, Motilium-M, Life food, Spirulina 
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คํานํา 
 

ปลาซิวหนวดยาว (Striped flying barb, Esomus metallicu Ahl, 1924) มีแหล่งกําเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย  
ศรีลังกา แหลมมาลายู และไทย (วินิจ, 2528) จัดเป็นปลาน้ําจืดขนาดเล็กท่ีมีถ่ินอาศัยอยู่ท่ัวทุกภาคของประเทศไทย ปลาใน
สกุลเดียวกับปลาซิวหนวดยาวมี 4 ชนิด ได้แก่ Esomus altus, E. longimanus, E. caudiocellatus และ E. manipurensis 
ในวงศ์เดียวกันจะพบถึง 23 ชนิด พบมากตามแม่น้ํา ลําคลอง หนอง บึง และบ่อ (Vidthayanon, 2002) พบชุกชุมในแม่น้ํา
เจ้าพระยาและบึงบอระเพ็ด พบว่ายน้ําอยู่รวมกันเป็นฝูงตามพรรณไม้นํ้า (อภินันท์, ม.ป.ป.) มีขนาดใหญ่สุดยาว 7.5 เซนตเิมตร 
(Baird et al., 1999) คนไทยนยิมนํามาปรุงเป็นอาหารเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะวิตามินเอ แคลเซียม และเหล็ก 
ปัจจุบันจัดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ท่ีข้ึนช่ือ นอกจากนี้การท่ีปลาซิวหนวดยาวมี
รูปร่างขนาดเล็กและมีหนวดท่ียาวสวยงามสามารถนํามาเลี้ยงกันเป็นฝูงในตู้กระจกได้ ปัจจุบันมีการจับปลาดังกล่าวจาก
ธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึน ท้ังเพ่ือเป็นปลาบริโภคและปลาสวยงามเพ่ือการส่งออก (อภินันท์, ม.ป.ป.) ทําให้ในอนาคตปลาซิวหนวดยาว
อาจหมดไปจากธรรมชาติได ้เพราะมีการจับมากเกินกําลังการผลิตของธรรมชาตปิระกอบกับภาวะเสื่อมโทรมของแหล่งน้ําตาม
ธรรมชาตท่ีิรุนแรงข้ึน ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงปลาชนิดนี้มีน้อยมากหรือยังไม่มีการเพาะเลี้ยงกันอย่างจริงจัง มีเพียงรายงานการ
วิจัยซึ่งยังไม่มีการนํามาใช้เชิงพาณิชย์ จึงสนใจศึกษาการเพาะพันธ์ุปลาซิวหนวดยาวด้วยรูปแบบการใช้ฮอร์โมนท่ีเหมาะสม การ
อนุบาลลูกปลาซิวหนวดยาววัยอ่อนด้วยอาหารธรรมชาติหลากชนิด และการเลี้ยงปลาซิวหนวดยาวด้วยอาหารท่ีเสริม 
สไปรูลินา เพ่ือศึกษาปริมาณฮอร์โมนและรูปแบบการฉีดฮอร์โมนท่ีเหมาะสมในการเพาะพันธ์ุปลาซิวหนวดยาว อัตราการรอดตาย
และการพัฒนาของลูกปลาซิวหนวดยาววัยอ่อนท่ีอนุบาลด้วยแพลงก์ตอนในรูปแบบท่ีต่างกัน และผลของสไปรูลินาต่อการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาซิวหนวดยาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีเสริมสไปรูลินาต่างกัน 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

 
1. แผนการทดลอง 
 การเพาะเลี้ยงปลาซิวหนวดยาวมี 3 การทดลองคือ การเพาะพันธ์ุ การอนุบาล และการเลี้ยง วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) แต่ละการทดลองมี 5 ชุดทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา 
 1.1 การเพาะขยายพันธุ์ปลาซิวหนวดยาว  เพาะปลาในตู้กระจก 30x60x30 เซนติเมตร ชุดท่ี 1 เพาะพันธ์ุโดยวิธี
เลียนแบบธรรมชาติ ไม่ฉีดฮอร์โมนกระตุ้น ส่วนท่ี 2-5 เพาะพันธ์ุโดยวิธีฉีดฮอร์โมนกระตุ้นแล้วปล่อยรัดตามธรรมชาติ โดยชุดท่ี 2 
ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมน Suprefact : Motilium-M ท่ี 10 ไมโครกรัม : 5 มิลลิกรัม/ปลา 1 กิโลกรัม จํานวน 1 เข็ม, ชุดท่ี 3 ฉีด  
1 เข็ม ด้วยอัตรา 15:5 ชุดท่ี 4 ฉีด 2 เข็ม ด้วยอัตรา 5:5, 10:5 (ฉีดเข็มท่ี 1 และ 2 ห่างกัน 6 ช่ัวโมง) และชุดท่ี 5 ฉีด 2 เข็ม ด้วย
อัตรา 10:5, 15:5 (ฉีดเข็มท่ี 1 และ 2 ห่างกัน 6 ช่ัวโมง)  
 1.2 การอนุบาลปลาซิวหนวดยาว  อนุบาลลูกปลาในตู้กระจกขนาด 30x60x30 เซนติเมตร ชุดท่ี 1 ให้คลอเรลลา
ในวันท่ี 4-7, โรติเฟอร์วันท่ี 8-14, ไรแดงวันท่ี 15-28 (ชุดควบคุม); ชุดท่ี 2 ให้คลอเรลลาวันท่ี 4-7, ไรแดงวันท่ี 8-28; ชุดท่ี 3 
ให้คลอเรลลาวันท่ี 4-7, โรติเฟอร์ 8-28; ชุดท่ี 4 ให้คลอเรลลาวันท่ี 4-15 วัน, ไรแดงวันท่ี 16-28 และชุดท่ี 5 ให้คลอเรลลา
วันท่ี 4-15, โรติเฟอรวั์นท่ี 16-28 อนุบาลเป็นเวลา 4 สัปดาห ์
 1.3 การเลี้ยงปลาซิวหนวดยาว  เลี้ยงปลาซิวในตู้กระจกขนาด 30x60x30 เซนติเมตร ชุดท่ี 1 ให้อาหารสําเร็จรูปท่ี
ไม่เสริมสาหร่ายสไปรูลินา (ชุควบคุม), ชุดท่ี 2, 3, 4 และ 5 ให้อาหารสําเร็จรูปท่ีเสริมสไปรูลินา 4, 8, 12 และ 16 กรัม/
กิโลกรัม ตามลําดับ เลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห ์
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2. การเตรียมการทดลอง 
2.1 การเพาะขยายพันธุ์ปลาซิวหนวดยาว ล้างตู้กระจกให้สะอาด แช่ด้วยคลอรีนท่ีความเข้มข้น 20 ส่วนในพัน  

ท้ิงไว้ 1 วัน หลังจากนั้นล้างคลอรีนออกด้วยผงซักฟอกและน้ําสะอาด ส่วนน้ําเตรียมก่อนการทดลองโดยปรับค่า pH อยู่ท่ี 6.5-
8.5 ฆ่าเช้ือด้วยคลอรีนท่ีความเข้มข้น 20 ส่วนในพัน ท้ิงไว้ 1 วัน พร้อมให้อากาศ จากนั้นจึงรวบรวมพ่อแม่พันธ์ุปลาซิวหนวด
ยาวจากอ่างเก็บน้ําคลองวัดนายของวิทยาเขตชุมพร นํามาเลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนตท่ี์มีพรรณไมน้้ําปลูกอยู่ในกระถางดินเผา จํานวน 
2 บ่อแยกเพศผู้และเมียคนละบ่อ ให้อากาศผ่านหัวทราย และให้อาหารปลาดุกเม็ดจิ๋วสําเร็จรูปเป็นอาหารวันละ 2 ครั้ง 

2.2 การอนุบาลลูกปลาซิวหนวดยาว เตรียมหัวเช้ือแพลงก์ตอน ตามวิธีของ ลัดดา (2543) จากนั้นนําไปขยายเช้ือ
ในสภาพกลางแจ้งต่อไป ส่วนการเตรียมบ่อสําหรับเพาะเลี้ยงไรแดง ให้เติมน้ําใสบ่อขนาด 50 ตารางเมตร สูง 15-20 
เซนติเมตร ผสมส่วนผสมของอาหารคือรําละเอียด กากถ่ัวเหลือง ปลาป่น ปูนขาว อย่างละ 2 กิโลกรัม ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยนา ปุ๋ย
ฟอสเฟต อย่างละครึ่งกิโลกรัม และอาม-ิอามิ (กากผงชูรส) 4 ลิตร หมักไว้ 1 คืนก่อนเติมลงบ่อเพ่ือทําน้ําเขียว และในส่วนการ
เตรียมลูกปลาซิวหนวดยาว ใช้ลูกปลาซิวหนวดยาวอายุ 4 วันท่ีได้จากการเพาะพันธ์ุ (ผลจากชุดทดลองท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด
จากการทดลองท่ี 1) 

2.3 การเลี้ยงปลาซิวหนวดยาว คัดเลือกปลาซิวหนวดยาวท่ีมีความแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่พิการ ไม่มีโรค (ผลจากชุด
ทดลองท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดจากการทดลองท่ี 2) ส่วนการเตรียมอาหารให้นําสาหร่ายนํามาผสมกับอาหารลูกปลาดุกเม็ดจิ๋ว 
(ปริมาณอาหารและสาหร่ายท่ีนํามาผสมมาจากการคํานวณในแต่ละชุดการทดลอง ผสมอาหารให้เข้ากันผึ่งอาหารให้หมาด  
15 นาที นํามาเคลือบด้วยสารฟอร์มูลาท่ี 50 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม นําอาหารมาผึ่งในท่ีร่มประมาณ 1 ช่ัวโมง ใส่ถุงพลาสติก
แล้วนําไปเก็บในตู้เย็น แบ่งส่วนอาหารไปตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารทดลองตามวิธีของ AOAC (1990) 

 
3. การทดลอง 

3.1 การเพาะขยายพันธุ์ปลาซิวหนวดยาว  เติมน้ําท่ีผ่านการฆ่าเช้ือและปรับคุณภาพน้ําจนเหมาะสมแล้วใส ่
ตู้กระจกท่ีปริมาตรน้ํา 10 ลิตร ให้อากาศผ่านหัวทราย สุ่มพ่อแม่พันธ์ุท่ีสมบูรณเ์พศ (เพศผู้มีสีสดใสและเข้มกว่าแกติ เพศเมียมี
ท้องอูมเป่งกว่าปกต ิ(อุทัยรัตน,์ 2538) หรือใช้มือบีบท่ีท้องตัวผู้ต้องมีนํ้าเช้ือสีขาวขุ่นไหลออกมา เพศเมียต้องมีรูเพศขยายใหญ่
และควรมีไข่อยู่ท่ีรูเพศและเมื่อบีบท้องจะมี ไข่ไหลออกมาได้บางส่วน) จํานวน 30 ตัวลงในแต่ละตู้ เป็นเพศผู้ 18 ตัวและ 
เพศเมีย 12 ตัว (อัตราส่วนเพศผู้ : เมียคือ 3 : 2; สุริยะ, 2551) ชุดท่ี 1 เพาะพันธ์ุโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ ส่วนชุดท่ี 2-5 
เพาะพันธ์ุโดยวิธีฉีดฮอร์โมนกระตุ้นแล้วปล่อยรัด โดยฉีดฮอร์โมน Suprefact + Motilium-M ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการ
ทดลองแก่พ่อแม่ปลาบริเวณฐานครีบหลัง จากนั้นสังเกตพฤติกรรมการวางไข่ พร้อมบันทึกระยะเวลาในการวางไข่ เมื่อปลา
วางไข่เสร็จสิ้น (สังเกตไดจ้ากการท่ีพ่อและแม่ปลามีอาการอ่อนเพลีย อยู่นิ่ง แล้วค่อยๆ ว่ายน้ําเป็นปกติในเวลาต่อมา หรือพ่อ
กับแม่ปลาจะอยู่ห่างกัน แต่จะลอยอยู่ท่ีผิวน้ําและหุบอากาศเป็นระยะ) จึงย้ายพ่อแม่พันธ์ุออกจากตู้ สุ่มนับจํานวนไข่ เปลี่ยน
ถ่ายน้ํา 50% และเติมน้ําใหม่ทุกวัน จนกระท่ังไข่ฟักออกเป็นตัว บันทึกระยะเวลาการฟัก และนับจํานวนปลาแรกฟัก 

3.2 การอนุบาลลูกปลาซิวหนวดยาว เพาะพันธ์ุปลาซิวหนวดยาวด้วยวิธีการเพาะพันธ์ุท่ีดีท่ีสุด (จากการทดลองท่ี 1) 
เพ่ือให้ได้ลูกพันธ์ุมาทดลองในการทดลองท่ี 2 เติมน้ําลึก 30 เซนติเมตร ระยะแรก 10-15 เซนติเมตร และเพ่ิมข้ึนเมื่อลูกปลา
ใหญข้ึ่น ปล่อยลูกปลาอาย ุ4 วัน (หลังไข่แดงยุบ) จํานวน 30 ตัว/ตู้ (400 ตัว/ตารางเมตร; สุริยะ, 2551) ให้อาหารแก่ลูกปลา
ตามชุดทดลองท่ีกําหนดไว้วันละ 2 ครั้ง โดยให้คลอเรลลาท่ี 1 เซลล์/มิลลิลิตร/วัน โรติเฟอร์ให้ 30 ตัว/ลิตร/วัน และไรแดงให้ 
10 ตัว/ลิตร/วัน ดูดตะกอนและเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกวันท่ี 50% ของปริมาตรน้ําท้ังหมด ตรวจวัดความยาวและน้ําหนัก (15 วัน/ครั้ง) 
(ภานุ และคณะ, 2535) นับจํานวนปลาท่ีเหลือเมื่อจบการทดลอง ตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ําตามวิธีของ Boyd and 
Tucker (1992) ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิ (ทุกกวัน เช้า-เย็น) และตรวจวัดสภาพด่าง ความกระด้าง ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ํา แอมโมเนีย และไนไตรท์ (ทุก 7 วัน) อนุบาลลูกปลาซิวหนวดยาวเป็นเวลา 4 สัปดาห ์
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3.3 การเลี้ยงปลาซิวหนวดยาว คัดเลือกปลาท่ีมีขนาดเท่า ๆ กัน มีความแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่พิการ (จากชุดทดลอง
ท่ีดีท่ีสุดของการทดลองท่ี 2) จํานวน 150 ตัว ลงเลี้ยงในตู้กระจกขนาด 30x60x30 เซนติเมตร ท่ีความลึกของน้ํา 30 ซม. 
จํานวน 10 ตัว/ตู้ ให้อาหารท่ีเตรียมตามชุดทดลองท่ีกําหนดแก่ปลาวันละ 2 ครั้ง (07.00 และ 16.30 นาฬิกา) วันละ 5% ของ
น้ําหนักปลา (สุทธิชัย, 2545) ดูดตะกอนเปลี่ยนถ่ายน้ําทุก 3 วัน ท่ี 80% ของปริมาตรน้ําท่ีเลี้ยง ตรวจวัดการเติบโตและ
ตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ําเช่นเดียวกับการอนุบาล ใช้เวลาเลี้ยงนาน 8 สัปดาห ์
 
4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ระยะเวลาและปริมาณการวางไข่ ระยะเวลาการฟัก และอัตราการฟัก โดยใช้วิธี one-way analysis of 
variance ส่วนการเจริญเติบโต อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการรอดตาย ตามวิธีของ Nankervis et al. (2002) 
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance; ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
 

ผลการทดลอง 
 

การทดลองท่ี 1 : การเพาะขยายพันธุ์ปลาซิวหนวดยาว 
 แม่ปลาซิวหนวดยาวท่ีเพาะพันธ์ุในชุดทดลองท่ี 1 และ 2 ไม่วางไข่  ส่วนชุดทดลองท่ี 3, 4 และ 5 แม่ปลาวางไข่ (ซึ่ง
ไข่ปลาซิวหนวดยาวเป็นไข่จมติดวัสดุ มีลักษณะกลมใส สีเหลืองอมน้ําตาล) แม่ปลาใช้ระยะเวลาในการวางไข่แตกต่างกันทาง
สถิติคือ 7.46±0.05, 6.66±0.34 และ 6.20±0.14 ช่ัวโมง แต่มีจํานวนไข่เฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติคือ 1,065±235.35, 
1,128.89±300.10 และ 1,122.22±485.72 ฟอง ใช้เวลาในการฟักไข่แตกต่างกันทางสถิติคือมีค่า 16.36±0.04, 16.49±0.05 
และ 16.34±0.05 ช่ัวโมง มีอัตราการฟักเป็นตัวแตกต่างกันทางสถิติคือมีค่า 89.41±1.29, 70.24±5.11 และ 52.71±8.93% 
ตามลําดับ นอกจากนี้แม่ปลาในชุดท่ี 2 และ 3 (ซึ่งฉีดฮอร์โมน 1 เข็มเหมือนกัน) แต่ให้ผลการวางไข่ท่ีแตกต่างกันคือชุดท่ี 2  
ท่ีแม่ปลาไม่วางไข่ แตชุ่ดท่ี 3 แม่ปลาวางไข่  ส่วนการฉีดฮอร์โมน 2 เข็มแก่แม่ปลาของชุดท่ี 4 และ 5 พบว่าแม่ปลาวางไข่ และ
ให้จํานวนไข่ท่ีไม่แตกต่างกันทางสถิต ิแต่ใช้ระยะเวลาวางไข่ ระยะเวลาฟักไข่ และอัตราการฟักแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาออกไข่ จํานวนไข่ ระยะเวลาการฟักไข่ จํานวนไข่ท่ีฟักเป็นตัว และอัตราการฟักไข่ ปลาซิว-

หนวดยาวท่ีเพาะพันธ์ุด้วยวิธีการต่างกัน 

ชุดทดลอง ระยะเวลาวางไข ่
(ชม.) 

จํานวนไข ่
(ฟอง) 

ระยะเวลาฟักไข ่
(ชม.) 

จํานวนไข่ที่ฟกัเปน็ตัว 
(ตัว) 

อัตราการฟกั 
(%) 

เลียนแบบธรรมชาต ิ - - - - - 
ฉีด 1 เข็ม (S10:M5) - - - - - 
ฉีด 1 เข็ม (S15:M5) 7.46±0.05a 1,065.11±233.35ns 16.36±0.04b 953.74±216.76a 89.41±1.29a 
ฉีด 2 เข็ม (S5:M5,S10:M5) 6.66±0.34b 1,128.89±300.10ns 16.49±0.05a 803.33±266.73ab 70.24±5.11b 
ฉีด 2 เข็ม (S10:M5,S15:M5) 6.20±0.14c 1,122.22±485.72ns 16.34±0.05b 577.77±250.19b 52.71±8.93c 
หมายเหต ุ: 1. – คือ แม่ปลาไม่วางไข ่(ไม่ได้ตัวอ่อนปลา) 
              2. ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกัน (p>0.05) 
              3. ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรพิมพ์เล็กต่างกนักํากับแสดงความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกัน (p<0.05) 
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การทดลองท่ี 2 : การอนุบาลลูกปลาซิวหนวดยาว 

 1. การเจริญเติบโต ลูกปลาซิวหนวดยาวเจริญเติบโตข้ึนตามจํานวนวันของการอนุบาลท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆ ความยาว

และน้ําหนักเฉลี่ยของลูกปลาในระหว่างชุดทดลองท้ัง 5 ชุดแตกต่างกันทางสถิติเหมือนกันท้ังช่วงอนุบาลครบ 15 และ 30 วัน 

โดยเมื่ออนุบาลครบ 30 วันลูกปลาในชุดทดลองท่ี 4 มีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.47±0.04 เซนติเมตรและ 

449.33±2.52  มิลลิกรัม และสูงกว่าอีก 4 ชุดทดลองท่ีเหลือ (ตารางท่ี 2) 

 2. อัตราการรอดตาย ลูกปลาซิวหนวดยาว (30 ตัว/ตู้) ท่ีอนุบาลเป็นเวลา 30 วันมีอัตราการรอดตายในระหว่าง  

5 ชุดทดลองแตกต่างกันทางสถิติเหมือนกันท้ังท่ีอนุบาลครบ 15 และ 30  เมื่ออนุบาลครบ 30 วันลูกปลาในชุดทดลองท่ี 4  

มีอัตราการรอดตายสูงสุดคือ 84.44±1.93% สูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับอัตราการรอดตายของลูกปลาเฉพาะใน 

ชุดทดลองท่ี 2 ท่ีมีค่า 69.78±5.98% เท่านั้น (ตารางท่ี 3) 

 3. ความสมบูรณ์ของลูกปลาซิวหนวดยาวท่ีอนุบาลได้ ลูกปลาซิวหนวดยาวท่ีอนุบาลด้วยชนิดของแพลงก์ตอนและ
ช่วงเวลาท่ีให้อาหารต่างกันท้ัง 5 ชุดทดลองตลอดการอนุบาล 30 วันมีร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ ไม่พบความพิการหรือผิดปกติ
ใดๆ ของลูกปลา  
 4. คุณภาพน้ํา คุณภาพน้ําเฉลี่ยตลอดการอนุบาลลูกปลาซิวหนวดยาว 30 วันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติในระหว่าง 
5 ชุดทดลองเหมือนกันท้ัง 7 ค่าท่ีตรวจวัด กล่าวคือมีอุณหภูมิ 27.02-27.15 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 7.39-7.59 
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 5.88-5.90 มิลลิกรัม/ลิตร สภาพด่าง 49.33-52.09 มิลลิกรัม/ลิตร ความกระด้าง 85.88-87.17 
มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณไนไตรท์-ไนโตรเจน 0.016-0.017 มิลลิกรัม/ลิตร และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน 0.018-0.019 มิลลิกรัม/ลิตร 
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยของความยาวมาตรฐานและน้ําหนักของลูกปลาซิวหนวดยาวท่ีอนุบาลด้วยชนิดและช่วงเวลาการให ้

แพลงก์ตอนท่ีต่างกัน 
ความยาวมาตรฐาน (ซม.) น้ําหนัก (มก.) 

ชุดทดลอง 
15 วัน 30 วัน 15 วัน 30 วัน 

C (4) + R (7) + M (17) 1.29±0.02abc 3.25±0.02b 17.67±1.15b 436.00±6.56b 
C (4) + M (24) 1.26±0.03c 2.90±0.03c 17.33±0.58b 391.67±6.11c 
C (4) + R (24) 1.27±0.02bc 2.96±0.06c 19.00±1.00b 370.67±4.15d 
C (12) + M (16) 1.31±0.02a 3.47±0.04a 21.67±0.58a 449.33±2.52a 
C (12) + R (16) 1.30±0.01ab 2.69±0.05d 21.00±1.00a 359.33±9.07e 

หมายเหต ุ: 1. C หมายถึง Chlorella, R หมายถึง Rotirer และ M หมายถึง Moina (ไรแดง) 
2. ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จํานวนวันท่ีให้แพลงก์ตอนแต่ละชนิด 
3. ค่าเฉล่ียท่ีมีตัวอักษรพิมพ์เล็กต่างกันกํากับแสดงความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉล่ียในแนวต้ังเดียวกัน (p<0.05) 
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ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยของจํานวนปลาท่ีเหลือและอัตราการรอดตายของลูกปลาซิวหนวดยาวท่ีอนุบาลด้วยชนิดและช่วงเวลาการให้
แพลงก์ตอนท่ีต่างกัน 

จํานวนปลาท่ีเหลือ (ตัว) อัตราการรอดตาย (%) 
ชุดทดลอง 

15 วัน 30 วัน 15 วัน 30 วัน 
C (4) + R (7) + M (17) 27.00±1.00a 24.33±1.15a 90.00±3.33a 81.11±3.85a 
C (4) + M (24) 24.33±1.15b 20.33±2.52b 81.11±3.85b 69.78±5.98b 
C (4) + R (24) 26.33±0.58a 23.67±1.53ab 87.78±1.92a 78.89±5.09ab 
C (12) + M (16) 26.67±0.58a 25.33±0.58a 88.89±1.92a 84.44±1.93a 
C (12) + R (16) 25.33±1.53ab 23.33±2.52ab 84.44±5.09ab 77.78±8.39ab 

หมายเหต ุ: 1. C หมายถึง Chlorella, R หมายถึง Rotirer และ M หมายถึง Moina (ไรแดง) 
2. ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จํานวนวันท่ีให้แพลงก์ตอนแต่ละชนิด 
3. ค่าเฉล่ียท่ีมีตัวอักษรพิมพ์เล็กต่างกันกํากับ แสดงความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉล่ียในแนวต้ังเดียวกัน (p<0.05) 

 
การทดลองท่ี 3 : การเลี้ยงปลาซิวหนวดยาว 
 1. การเจริญเติบโต ปลาซิวหนวดยาวท้ัง 5 ชุดทดลองมีความยาวมาตรฐานเมื่อเริ่มทดลองเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทาง
สถิติคือ 3.62-3.67 เซนติเมตร เมื่อเลี้ยงครบ 8 สัปดาห์ พบว่าปลาซิวในชุดท่ีให้อาหารท่ีไม่เสริมสไปรูลินา (ชุดควบคุม), ชุดท่ี
เสริมสไปรูลินา 4, 8, 12 และ 16 กรัม/กิโลกรัม มีความยาวเฉลี่ย 5.69±0.06, 5.97±0.02, 5.62±0.02, 5.81±0.02 และ 
5.67±0.03 เซนติเมตรตามลําดับ ปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีเสริมสไปรูลินา 4 กรมั/กิโลกรัม มีความยาวสูงสุดและยาวกว่าอยา่งมี
นัยสําคัญทางสถิติกับความยาวของปลาในอีก 4 ชุดท่ีเหลือ (ตารางท่ี 4) น้ําหนักเฉลี่ยของลูกปลาเมื่อเริ่มทดลองท้ัง 5 ชุด
ทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติคือ 0.47-0.52 กรัม เมื่อเลี้ยงครบ 8 สัปดาหพ์บว่าลูกปลาในชุดควบคุม, ชุดท่ีเสริมสไปรูลินา 
4, 8, 12 และ 16 กรัม/กิโลกรัม มีน้ําหนักเฉลี่ย 1.27±0.02, 1.33±0.03, 1.27±0.03, 1.31±0.03 และ 1.21±0.02 กรัม
ตามลําดับ โดยลูกปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีเสริมสไปรูลินา 4 กรัม/กิโลกรัม มีนํ้าหนักสูงสุดและสูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับลูกปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีเสริมสไปรูลินา 8 และ 12 กรัม/กิโลกรัม และชุดควบคุม (ตารางท่ี 5)  
 2. อัตราการรอดตาย ปลาซิวหนวดยาว (10 ตัว/ตู้) ท่ีเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์มีอัตราการรอดตายในระหว่าง  

5 ชุดทดลองแตกต่างกันทางสถิติเหมือนกันเมื่อตรวจวัดท่ีสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 โดยแนวโน้มของอัตราการรอดตายของปลามีค่า

สูงในชุดท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีเสริมสไปรูลินา 4, 8 และ 12 กรัม/กิโลกรัม สูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับอัตราการรอดตาย

ของปลาในอีก 2 ชุดท่ีเหลือ โดยปลาซิวหนวดยาวท่ีเลี้ยงในชุดควบคุม ชุดท่ีเสริมสไปรูลินา 4, 8, 12, และ 16 กรัม/กิโลกรัม มี

อัตราการรอดตายเฉลี่ย 80.00±0.00, 96.67±5.77, 90.00±10.00, 93.33±5.77 และ 76.67±5.77% ตามลําดับเมื่อเลี้ยงครบ 

8 สัปดาห ์(ตารางท่ี 6) 

3. ความสมบูรณ์ของปลาซิวหนวดยาวท่ีเลี้ยงได้ ปลาซิวหนวดยาวท่ีเลี้ยงด้วยชนิดด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีเสริม 
สไปรูลินาในปริมาณท่ีต่างกันท้ัง 5 ชุดทดลอง ตลอดการเลี้ยง 8 สัปดาห์ มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์เป็นปกติ ไม่พบความพิการ 
ของปลาทุกตัวท่ีเลี้ยง (ภาพท่ี 1) 

4. คุณภาพน้ํา คุณภาพน้ําเฉลี่ยตลอดการเลี้ยงปลาซิวหนวดมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติในระหว่าง 5 ชุดทดลอง
เหมือนกันท้ัง 7 ค่า โดยมีอุณหภูมิ 27.05-27.21 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 7.63-7.76 ออกซิเจนละลายน้ํา  
6.03-6.04 มิลลิกรัม/ลิตร สภาพด่าง 51.39-52.90 มิลลิกรัม/ลิตร ความกระด้าง 86.69-87.86 มิลลิกรัม/ลิตร ไนไตรท์-
ไนโตรเจน 0.018-0.019 มิลลิกรัม/ลิตร และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน 0.020-0.021 มิลลิกรัม/ลิตร 
 5. คุณค่าทางโภชนาการของอาหารทดลอง (ตารางท่ี 7) 
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ตารางท่ี 4 ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาซิวหนวดยาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีเสริมสไปรูลินาในปริมาณต่างกัน 

สัปดาห์ท่ี 
ชุดทดลอง 

เริม่ต้นns 1ns 2ns 3 4 5 6 7 8 

ไม่เสริม 3.67±0.16 4.05±0.13 4.28±0.13 4.54±0.15bc 4.64±0.13bc 4.93±0.06bc 5.20±0.07c 5.47±0.07b 5.69±0.06c 
เสริม 4 ก./กก. 3.62±0.08 4.13±0.11 4.38±0.08 4.75±0.05a 4.87±0.06a 5.32±0.08a 5.62±0.03a 5.90±0.03a 5.97±0.02a 
เสริม 8 ก./กก. 3.62±0.07 4.04±0.06 4.26±0.07 4.46±0.09c 4.59±0.08c 4.88±0.05c 5.18±0.03c 5.44±0.02b 5.62±0.02d 
เสริม 12 ก./กก. 3.64±0.09 4.11±0.08 4.35±0.07 4.66±0.07ab 4.76±0.04ab 5.02±0.11b 5.33±0.08b 5.51±0.05b 5.81±0.02b 
เสริม 16 ก./กก. 3.63±0.09 4.07±0.06 4.34±0.04 4.49±0.03c 4.60±0.04c 4.87±0.03c 5.25±0.04bc 5.50±0.03b 5.67±0.03cd 

 
ตารางท่ี 5 น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาซิวหนวดยาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีเสริมสไปรูลินาในปริมาณต่างกัน 

สัปดาห์ท่ี 
ชุดทดลอง 

เริ่มต้นns 1ns 2 3 4 5 6 7 8 
ไม่เสริม 0.50±0.03 0.61±0.01 0.74±0.02b 0.81±0.03ab 0.85±0.03b 0.99±0.04b 1.12±0.03b 1.20±0.02b 1.27±0.02b 
เสริม 4 ก./กก. 0.47±0.02 0.63±0.02 0.78±0.03a 0.86±0.06a 1.01±0.01a 1.12±0.06a 1.21±0.04a 1.28±0.03a 1.33±0.03a 
เสริม 8 ก./กก. 0.48±0.02 0.63±0.05 0.75±0.03ab 0.82±0.02ab 0.88±0.02b 1.03±0.02b 1.15±0.03b 1.23±0.04b 1.27±0.03b 
เสริม 12 ก./กก. 0.52±0.05 0.77±0.03 0.77±0.03ab 0.83±0.01ab 0.89±0.00b 1.05±0.02b 1.17±0.02ab 1.27±0.02a 1.31±0.03ab 
เสริม 16 ก./กก. 0.48±0.02 0.76±0.01 0.76±0.01ab 0.79±0.01b 0.84±0.02b 0.92±0.03c 1.04±0.03c 1.15±0.02c 1.21±0.02c 

 
ตารางท่ี 6  ค่าเฉลี่ยของจํานวนปลาท่ีเหลือและอัตราการรอดตายของปลาซิวหนวดยาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีเสริมสไปรูลินาใน

ปริมาณต่างกัน 
จํานวนปลาท่ีเหลือ (ตัว) อัตราการรอดตาย (%) 

ชุดทดลอง 
4 สัปดาห ์ 8 สัปดาห ์ 4 สัปดาห ์ 8 สัปดาห ์

ไม่เสริมสไปรลูินา 8.00±0.00bc 8.00±0.00bc 80.00±0.00bc 80.00±0.00bc 
เสรมิสไปรลูินา 4 ก./กก. 9.67±0.58a 9.67±0.58a 96.67±5.77a 96.67±5.77a 
เสรมิสไปรลูินา 8 ก./กก. 9.00±1.00ab 9.00±1.00ab 90.00±10.00ab 90.00±10.00ab 
เสรมิสไปรลูินา 12 ก./กก. 9.33±0.58a 9.33±0.58a 93.33±5.77a 93.33±5.77a 
เสรมิสไปรลูินา 16 ก./กก. 7.67±0.58c 7.67±0.58c 76.67±5.77c 76.67±5.77c 

หมายเหตุ : 1. ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉล่ียในแนวต้ังเดียวกัน (p>0.05) 
2. ค่าเฉล่ียท่ีมีตัวอักษรพิมพ์เล็กต่างกันกํากับ แสดงความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉล่ียในแนวต้ังเดียวกัน (p<0.05) 

 
 

 
 
ภาพท่ี 1  รูปรา่ง ลักษณะ และความปกติของปลาซิวหนวดยาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีเสริมสไปรูลินาในปริมาณต่างกันท่ีเลี้ยงเป็น

เวลา 8 สัปดาห์ (ชุดทดลองท่ี 1-5 เรียงจากซ้ายไปขวา) 
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ตารางท่ี 7  ค่าเฉลี่ยของคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทดลองท่ีใช้เลี้ยงปลาซิวหนวดยาว  

คุณค่างโภชนาการ (%) 
ชุดทดลอง 

โปรตีน ไขมัน ns ความช้ืน เถ้า 
ไม่เสริมสไปรลูินา 40.93±0.25c 3.60±0.10 12.00±0.70e 11.37±0.96a 
เสรมิสไปรลูินา 4 ก./กก. 41.50±0.10c 3.67±0.25 15.83±0.40d 10.23±0.40b 
เสรมิสไปรลูินา 8 ก./กก. 42.30±0.36b 3.60±0.26 19.40±0.75c 8.57±0.47c 
เสรมิสไปรลูินา 12 ก./กก. 42.93±0.49a 3.70±0.26 24.97±0.31b 8.40±0.70c 
เสรมิสไปรลูินา 16 ก./กก. 43.27±0.32a 3.57±0.15 29.13±0.67a 7.57±0.31c 

หมายเหต ุ: 1. ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉล่ียในแนวต้ังเดียวกัน (p>0.05) 
2. ค่าเฉล่ียท่ีมีตัวอักษรพิมพ์เล็กต่างกันกํากับ แสดงความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉล่ียในแนวต้ังเดียวกัน (p<0.05) 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

 
การทดลองท่ี 1 : การเพาะขยายพันธุ์ปลาซิวหนวดยาว 
 การเพาะพันธ์ุปลาซิวหนวดยาวด้วยวิธีการท่ีต่างกัน 5 ชุดทดลองให้ผลท่ีต่างกัน 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีแม่ปลาวางไข่กับ
กลุ่มท่ีแม่ปลาไม่วางไข่ โดยในกลุม่ท่ีแม่ปลาไม่วางไข่มี 2 ชุดคือ ชุดท่ี 1 (เพาะพันธ์ุด้วยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ) ท้ังนี้เป็นเพราะ
แม่ปลายังไม่มีไข่สมบูรณ์เต็มท่ีเพราะการทดลองครั้งนี้ทําในช่วงต้นเดือนมีนาคม ซึ่งแม่ปลายังไม่สมบูรณ์เพศเท่าท่ีควร (แม่ปลา
จะมีไข่สมบูรณ์สูงสุดในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน; สุริยะ, 2551) อีกท้ังไม่มีการกระตุ้นด้วยฮอร์โมนหรือกระตุ้นด้วยวิธีการอ่ืน
เพ่ือให้พ่อแม่ปลาอยากผสมพันธ์ุ เช่น การทําฝนเทียม ทําน้ําหยดหรือระบบน้ําไหลผ่านตลอดเวลา ฯลฯ ซึ่งอาจมีผลต่อการ
กระตุ้นให้ปลาต้องการผสมพันธ์ุวางไข่มากกว่านี ้และชุดท่ี 2 (ฉีดฮอร์โมนกระตุ้น 1 เข็ม) ท่ีพบว่าแม่ปลาไม่วางไข่เช่นกัน ท้ังนี้
น่าจะเป็นเพราะฮอร์โมนท่ีฉีดให้แก่แม่ปลามีปริมาณน้อยคือใช้ Suprefact 10 ไมโครกรัม ซึ่งน่าจะไม่เพียงพอกับการกระตุ้นให้
ไข่ปลาสุกและให้แม่ปลาตกไข่ได ้ประกอบกับการเพาะพันธ์ุครั้งนี้อยู่นอกฤดูกาล แมป่ลายังไม่สมบูรณ์เพศเต็มท่ี จึงไม่วางไข่ ซึง่
ถ้าเพาะพันธ์ุในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน แม่ปลาอาจวางไข่ได ้
 ส่วนกลุ่มท่ีแม่ปลาวางไข่คือชุดท่ี 3, 4 และ 5 (ซึ่งมีการฉีดฮอร์โมนกระตุ้น 1 หรือ 2 เข็ม) พบว่าแม่ปลาให้จํานวนไข่ท่ี
ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิช้ีให้เห็นว่าฮอร์โมนสังเคราะห ์(Suprefact + Motilium–M) ท่ีใช้น้ีให้ผลดีเมื่อใช้ในปริมาณท่ีเหมาะสม
กับความสมบูรณ์เพศของพ่อแม่ปลา (อุทัยรัตน์, 2538) และการแบ่งฉีดเป็น 2 เข็มจะให้ผลดีกว่าการฉีดเข็มเดียวในปลาบาง
ชนิด เพราะอายุการทํางานของฮอร์โมนค่อนข้างสั้น การฉีดเพียงเข็มเดียวฮอร์โมนในกระแสเลือดปลาจะลดลงเรื่อยๆ จนอาจมี
ปริมาณไม่เพียงพอท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการตกไข่ การแบ่งฉีด 2 ครั้งจะช่วยทําให้ปริมาณฮอร์โมนในเลือดยังคงสูงและเป็นการ
เพ่ิมระยะเวลาในการกระตุ้นให้เกิดการตกไข่ในท่ีสุด (โชคชัย, 2548) ผลการวางไข่ของแม่ปลาท้ัง 3 ชุดนี้สามารถแยกพิจารณา
ได้เป็น 2 ส่วนคือ การฉีดฮอร์โมนกระตุ้น 1 เข็ม กับ 2 เข็ม โดยชุดท่ีมีการฉีดฮอร์โมนกระตุ้น 1 เข็มคือชุดท่ี 3 ท่ีแม่ปลาวางไข่ 
ในขณะท่ีชุดท่ี 2 (ฉีดฮอร์โมนกระตุ้น 1 เข็ม เช่นกัน) แม่ปลาไม่วางไข่ ท้ังนี้เพราะในชุดท่ี 3 ใช้ปริมาณ Suprefact ท่ีสูงกว่าคือ 
15 ไมโครกรัม ในขณะท่ีชุดท่ี 2 ใช้ Suprefact ต่ํากว่าคือ 10 ไมโครกรัม แสดงให้เห็นว่าปริมาณฮอร์โมน Suprefact ท่ีสูง 15 
ไมโครกรัม เป็นปริมาณฮอร์โมนท่ีเพียงพอท่ีจะกระตุ้นให้แม่ปลาท่ีมีความสมบูรณ์เพศไมม่ากนักสามารถวางไข่ได้ ผลการศึกษา
ครั้งนี้ยังพบว่าการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นด้วย Suprefact 15 ไมโครกรัม + Motilium–M 5 มิลลิกรัม จํานวน 1 เข็ม (ชุดท่ี 3) 
ให้ผลการเพาะพันธ์ุดีท่ีสุด เพราะทําใหแ้ม่ปลาวางไข่หลังได้รับฮอร์โมน 7.46 ช่ัวโมง ใช้ระยะเวลาการฟัก 16.36 ช่ัวโมง และมี
อัตราการฟักสูงสุด 89.41% ซึ่งใกล้เคียงกับท่ี สุริยะ (2551) ศึกษาอัตราส่วนเพศผู้และเพศเมียท่ีเหมาะสมต่อการเพาะ
ขยายพันธ์ุปลาซิวหนวดยาว (ท่ีใช้ฮอร์โมน Suprefact 15 ไมโครกรัม + Motilium–M 5 มิลลิกรัม; ฉีด 1 เข็ม) ท่ีพบว่า
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อัตราส่วนพ่อต่อแม่พันธ์ุ 3:2 ดีท่ีสุด โดยแม่ปลาใช้ระยะเวลาวางไข่ 8.11 ช่ัวโมง ใช้ระยะเวลาในการฟัก 14.25 ช่ัวโมง และมี
อัตราการฟัก 89.00% 

ส่วนการฉีดฮอร์โมนกระตุ้น 2 เข็ม (ในชุดท่ี 4 และ 5) โดยชุดท่ี 5 ใช้ Suprefact 15 ไมโครกรัม แม่ปลาใช้เวลา
วางไข่ ระยะเวลาฟักเป็นตัว และอัตราการฟักเป็นตัวท่ีต่ํากว่าชุดท่ี 4 ท่ีใช้ Suprefact 10 ไมโครกรัม เนื่องจากการฉีด
สารละลายฮอร์โมนท่ีสูงกว่าและแยกฉีด 2 ครั้ง มีผลเร่งให้ไข่ออกเร็ว ฟักเป็นตัวเร็ว แต่ได้จํานวนลูกปลาท่ีฟักเป็นตัวต่ํากว่า
เพราะแม่ปลาปล่อยไข่ออกมาก่อนเวลาท่ีพ่อปลาจะพร้อมปล่อยน้ําเช้ือ  เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในชุดท่ี 3, 4 และ 5 แม่ปลาวางไข่
และให้จํานวนไข่ท่ีไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ต่างกันตรงท่ีระยะเวลาการวางไข่ ระยะเวลาการฟัก และอัตราการฟักไข่ โดยชุดท่ี 
4 และ 5 (ท่ีฉีด 2 เข็ม) แม่ปลาวางไข่เร็วกว่าปกติคือ 6.66 และ 6.20 ช่ัวโมงตามลําดับ (ปกติเพศผู้จะไล่รัดและแม่ปลาจะ
วางไข่ประมาณ 7-8 ช่ัวโมงหลังรับฮอร์โมน; สุริยะ, 2551) แต่มีอัตราการฟักเป็นตัวต่ํากว่าชุดท่ี 3 ท่ีฉีดเพียงเข็มเดียว ท้ังนี้เป็น
เพราะแม่ปลาในชุดท่ี 4 และ 5 ปล่อยไข่ก่อนเวลาท่ีพ่อปลาจะพร้อมปล่อยน้ําเช้ือนั่นเอง (ซึ่งดูจากระยะเวลาการวางไข่ท่ีเร็ว
กว่าประมาณ 1 ช่ัวโมง และในบางครั้งท่ีพบแม่ปลาวางไข่ตดิพ้ืนตู้ในช่วงแรกๆ ของการวางไข่โดยท่ีเพศผู้ยังไม่แสดงอาการไลร่ดั
และปล่อยน้ําเช้ือผสม ส่งผลให้มีไข่บางส่วนไม่ได้รับการผสม) ต่างกับชุดท่ี 3 ท่ีพ่อปลาจะไล่รัดแม่ปลาและมีการวางไข่และ
ปล่อยน้ําเช้ือผสมกับไข่ในเวลาไล่เลี่ยกัน 
 
การทดลองท่ี 2 : การอนุบาลปลาซิวหนวดยาว 

การอนุบาลลูกปลาซิวหนวดยาวอายุ 4 วัน (หลังถุงไข่แดงยุบ) ด้วยคลอเรลลาในวันท่ี 4-15 วัน และไรแดงในวันท่ี 
16-28 (ชุดท่ี 4) ในตู้กระจก ลูกปลามคีวามยาวเฉลี่ย 3.47±0.04 เซนติเมตร มีนํ้าหนัก 449.33±2.52 มิลลิกรัม และท่ีสําคัญมี
อัตราการรอดตายสูงสุดถึง 84.44±1.93% ซึ่งสูงกว่าการอนุบาลลูกปลาซิวควายแถบดํา ปลาซิวหนวดยาว และปลาซิวใบไผ่ใน
บ่อซีเมนต์ (ด้วยคลอเรลลาและไรแดงเช่นกัน) ท่ีมีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 81.29, 82.61 และ 79.93% ตามลําดับ เนื่องจาก
คลอเรลลาและไรแดง (ท้ังตัวอ่อนและตัวเต็มวัย) ท่ีให้เป็นอาหารแก่ลูกปลาซิวหนวดยาวในชุดทดลองดังกล่าวมีขนาดท่ี
เหมาะสมกับขนาดปากและมีคุณค่าทางอาหารเหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกปลา (สุริยะ, 2550) คือไรแดงมีขนาด 
400-1,000 ไมโครเมตร ซึ่งมีขนาด 25-50% ของความกว้างปากลูกปลาวัยอ่อน (Hunter, 1981) โดยปากของลูกปลาวัยอ่อนมี
ขนาดกว้างประมาณ 0.4-0.7 มิลลิเมตร ส่วนชุดท่ี 2 ท่ีให้คลอเรลลาวันท่ี 4-7 และไรแดงวันท่ี 8-28 มีอัตราการรอดตายต่ําสุด
คือ 69.78±5.98% เพราะการให้ลูกปลาซิวหนวดยาวกินไรแดงในวันท่ี 8 ของการอนุบาลไม่ได้หรือกินได้น้อยไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ เพราะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของปากลูกปลา 
 
การทดลองท่ี 3 : การเลี้ยงปลาซิวหนวดยาว 

การเสริมสไปรูลินาลงในอาหารมีผลต่อปลาซิวหนวดยาวในด้านการเจริญเติบโตสูงกว่าชุดท่ีไม่เสริมสไปรูลินาเพราะ
ในเซลล์สไปรูลินามีโปรตีนสูง มีกรดไขมันท่ีสําคัญคือแกมมาไลโนลินิกสูง มีนํ้าตาลแรมโนสเหมือนพืชบางชนิดและเมื่อร่างกาย
ได้รับเข้าไปจึงนําพลังงานไปใช้ได้เร็ว มีไวตามินหลายชนิดท้ังกลุ่มท่ีละลายในน้ําและกลุ่มท่ีละลายในน้ํามัน มีเกลือแร่หลายชนดิ 
มีเหลก็สูง มีโปตัสเซียม มีฟอสฟอรัส และมีแคลเซียมด้วย (ลัดดา, 2543)  การเสริมสไปรูลินาท่ี 4, 8 และ 12 กรัม/ กิโลกรมั มี
ผลต่ออัตราการรอดตายของปลาซิวหนวดยาวอย่างเห็นได้ชัดเจน กล่าวคือลูกปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารชุดทดลองดังกล่าวมีอัตรา
การรอดตายสูงสุดคือ 90.00-96.67% และสูงกว่าชุดท่ีไม่เสริมสไปรูลินา สอดคล้องกับการศึกษาของ วิเชียร (2539) ท่ีรายงาน
การใช้สไปรูลินาอนุบาลลูกปลาหลังระยะไข่แดงยุบ (yolk sac) พบว่าลูกปลาท่ีเลี้ยงด้วยไข่แดงต้มสุกผสมสไปรูลินาจะมีอัตรา
การรอดตายสูงถึง 90% ในขณะท่ีลูกปลาท่ีเลี้ยงด้วยไข่แดงต้มสุกอย่างเดียวมีอัตรารอดตายเพียง 60% และการศึกษาของ  
จักรพงษ์ (2550) ท่ีอนุบาลลูกปลาดุกบิ๊กอุยแรกฟักด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีเสริมสไปรูลินาสด 5, 10, 15 และ 20 กรัม/กิโลกรัม 
เป็นเวลา 45 วันพบว่าลูกปลาในชุดท่ีเสริมสไปรูลินามีอัตราการรอดตาย (65.27-81.11%)  สูงกว่าชุดท่ีไม่ได้เสริมสไปรูลินา 
(62.08±1.90%) โดยเฉพาะในชุดท่ีเสริมสไปรูลินาท่ี 15 กรัม/กิโลกรัม มีอัตรารอดตายสูงสุดคือ 81.11±3.15% ท้ังนี้
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เนื่องจากสไปรูลินาเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินท่ีมีคุณสมบัติในการเสริมสุขภาพ มีรงควัตถุในปริมาณสูง เช่น คาโรทีนอยด์ 
(carotenoid) ซึง่พบว่ามีความสําคัญต่อกระบวนการทางชีวเคมี ได้แก่ ช่วยทําลายอนุมูลอิสระ (free radical) ของออกซิเจนท่ี
มีพิษซึ่งเกิดข้ึนระหว่างการทํางานของเซลล์ (Miki,1991) และป้องกันไม่ให้องค์ประกอบเซลล์ถูกทําลายจากอนุมูลอิสระโดย
ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Gabaudan, 1996) และคาโรทีนอยด์ท่ีมีผลต่อสุขภาพปลาโดยสามารถลดความเครยีดทํา
ให้ปลามีสุขภาพดี สามารถทนต่อเช้ือก่อโรคต่างๆ ได้ดีข้ึน (Nakano et al. 2003) จึงกล่าวได้ว่าสไปรูลินาเป็นแหล่งโปรตีนท่ีมี
ศักยภาพท่ีสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์และประกอบด้วยกรดอะมิโนท่ีจําเป็น วิตามินและแร่ธาตุท่ีสําคัญหลายชนิด โดยเฉพาะ 
Spilulina platensis ซึ่งไม่มีผนังเซลล์ จึงง่ายต่อการย่อยและดูดซึม (Nandeesha et al., 1998) แต่อย่างไรก็ตามระดับการ
เสริมสไปรูลินาในอาหารปลาแต่ละชนิดแตกต่างกัน (Becker and Venkataraman, 1984) ดั่งเช่นท่ีพบในชุดทดลองท่ีเสริม
สไปรูลนิาท่ี 16 กรัม/กิโลกรัม (หรือ 13.79%) มีผลทําให้ปลาซิวหนวดยาวมีการเจริญเติบโตและการรอดตายต่ําลง ท้ังนี้เพราะ
ปลากินอาหารลดลง มีอาหารเหลือมากในบางวัน สอดคล้องกับการรายงานของ วุฒิพร และ อัญชลี (2547) ท่ีพบว่าระดับท่ี
เหมาะสมของสไปรูลินาแห้งท่ีทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยควรอยู่ท่ี 10% จะเห็นได้ว่าการเพ่ิมสไปรูลินา
แห้งเกิน 10% จะส่งผลต่ออัตราการกินอาหารให้ต่ําลง เพราะสไปรูลินามีไลซีน (lysine) ค่อนข้างต่ําคือ 3.32 กรัม/อาหาร 100 
กรัม ซึ่งไลซีนเป็นกรดอะมิโนท่ีช่วยหรือเพ่ิมการอยากกินอาหาร (Olvera-novia et al., 1998) 
 

สรุป 
1. ควรเพาะพันธ์ุปลาซิวหนวดยาวในอัตราส่วนเพศผู้ : เพศเมีย (3:2) ฉีดฮอร์โมนกระตุ้น 1 ครั้ง (ใช้ Suprefact  

15 ไมโครกรัมร่วมกับ Motilium-M 5 มิลลิกรัม/ปลา 1 กิโลกรัม) เพราะให้อัตราการฟักเป็นตัวดีท่ีสุด 

2. ลูกปลาซิวหนวดยาวอายุ 4-30 วัน ควรอนุบาลด้วยคลอเรลลาในวันท่ี 4-15 วัน และไรแดงในวันท่ี 16-28 เพราะ

ใหก้ารเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายสูงสุด 

3. การเสริมสไปรูลินาในอาหารสําเร็จรูปมีผลต่อปลาซิวหนวดยาว โดยเฉพาะการเสริมสไปรูลินาท่ี 4 กรัม/กิโลกรัม 

ทําใหป้ลาซิวหนวดยาวมีการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายสงูสุด 
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การเพาะพันธุ์อ่ึงเพ้า 
 

พนมเทียน นาควิจิตร๑* และ สมชาติ ธรรมขันทา๒ 
๑สถานีประมงน้ําจดืจังหวัดลําพูน 
๒สถานีประมงน้ําจดืจังหวัดน่าน 

 
บทคัดย่อ 

 
 การเพาะพันธ์ุอ่ึงเพ้า โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa (buserelin acetate) ฉีดกระตุ้นพ่อแม่พันธ์ุในอัตรา 0,10, 
20, 30 และ 40 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม  แล้วปล่อยให้ผสมพันธ์ุ กันตามธรรมชาติ ในบ่อพลาสติกขนาด 30x30x30 เซนติเมตร 
แต่ละชุดการทดลองใช้พ่อแม่พันธ์ุจํานวน 1 คู่ ดําเนินการท่ีสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดลําพูน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 ถึงเดือน
มิถุนายน 2553 
 ผลการทดลองพบว่า การเพาะพันธ์ุโดยวิธีฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการวางไข่ท่ีระดับฮอร์โมนสังเคราะห์ 10 และ20 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม มี จํานวนไข่เฉลี่ย 9,418.33+776.14 ฟอง และ 9,636.00+1,799.74  ฟอง จํานวนลูกอ๊อดเฉลี่ย 
6,439.51+76.88  ตัว และ6,554.63+826.51 ตัว เมื ่ออนุบาลจนมีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยมีอัตรารอดตายเฉลี ่ย 
35.67+2.29 เปอร์เซ็นต์ และ37.61+3.46 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับระดับ
ฮอร์โมนสังเคราะห์ 0, 30 และ 40 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม โดยแม่อ่ึงวางไข่ในเวลากลางคืนหลังการฉีดฮอร์โมนในเวลา  
8-12 ช่ัวโมง อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย 69.25+4.16 เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟักไข่เฉลี่ย 97.00+1.04 เปอร์เซ็นต์ ไข่ของอ่ึง 
มีลักษณะกลมนิวเคลียสสีเทาเข้ม มีวุ้นห่อหุ้ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.18 มิลลิเมตร มีเมือกเหนียวทําให้ไข่ยึดติดกันเป็น 
แพลอยท่ีผิวน้ํา ใช้เวลาในการฟักเป็นตัวเฉลี่ย 25 ช่ัวโมงท่ีอุณหภูมิน้ํา 25-27 องศาเซลเซียส ลูกอ่ึงฟักออกเป็นตัวมีขนาด 
ความยาว 3.26 มิลลิเมตร ใช้เวลาในการพัฒนาจากลูกอ๊อดจนมีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยประมาณ 36 - 38 วัน 

 
คําสําคัญ : อ่ึงเพ้า การเพาะพันธ์ุ การวางไข่ 

   
*๑๔๓ ม.๘ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน ๕๑๐๐๐ โทร. ๐ ๕๓๕๘ ๔๕๖๗  e-mail : Lamphunfish@gmail.com 
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Breeding of the Blunt-headed Burrowing Frog (Glyphoglossus molossus Gunther, 1869) 
 

Panomtien  Nakvijit1* and  Somchart  Thammakhantha2 
1Lamphun Inland Fisheries Station 

2Nan Inland Fisheries Station 
 

Abstract 
 

 Induced spawning of Glyphoglossus molossus (Gunther, 1869) was conducted Lamphun Inland 
Fisheries Station during March 2010 to June 2010. The aim of experiment was to compared the different 
methods of breeding, natural spawning and hormone injection (T1: natural spawning, T2: hormone 
injection, using LHRHa (buserelin acetate) 10 micrograms/kilograms, T3: hormone injection, using  
LHRHa (buserelin acetate) 20 micrograms/kilograms, T4: hormone injection, using LHRHa (buserelin 
acetate) 30 micrograms/kilograms and T5: hormone injection, using LHRHa (buserelin acetate) 40 
micrograms/kilograms). Spawning conducted in 30x30x30 centimeter plastic pond and equipped as natural 
liked habitats. There are 3 replication in each treatment (1 pair each). 
 Results showed significantly different (p<0.05) between treatments by the average number of 
eggs, average number of tadpoles. It was found that there was no spawning in the natural spawning 
experiment where as the hormonal injection provided a significant differences by spawning in all 
treatments but the average number of eggs and number of tadpoles in T2 and T3 were significantly 
different from T4 and T5; average eggs were 9,418.33+776.14,9,636.00+1,799.74, 7,040.33+1,154.33 and 
7,005.33+1,744.55  number of eggs, tadpoles were 6,439.51+76.88, 6,554.63+826.51, 4,685.50+723.04 
and 4,498.76+928.07 pieces per dam, respectively. The spawner spawned after 8-12 hrs. of injection. 
With the average fertilization rate of 69.25 + 4.16 %, hatching rate of 97.00 + 1.04 % and survival rate 
of 32.93+4.76 %. Frog egg is round is shape, whape, white color with grayish nucleus covered with jelly 
coat. The hatching times were 25 hours at the water temperature between 25-27 ๐C.  The newly hatched 
larvae had 3.18 mm. in length. Development from tadpole to adult about 36 - 38 days. 
 
Key words : Blunt-headed Burrowing Frog, Glyphoglossus molossus (Gunther, 1869), induced spawning  

   
* 143 Mu 8, Pasak, Muang District, Lamphun Province 51000 e-mail : Lamphunfish@gmail.com 
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คํานํา 
 

 อ่ึงเพ้า หรืออ่ึงปากขวด จัดอยู่ในอันดับ กบ (Order Anura) วงค์ อ่ึงอ่าง (Family Microhylidae) สกุล อ่ึงเพ้า 
(Glyphoglossus Gunther, 1869) (ธัญญา, 2546) และ Taylor (1962) ได้จัดอันดับทางอนุกรมวิธานของ อ่ึงเพ้า ช่ือสามัญ 
Blunt-headed Burrowing Frog , Truncate-snouted Burrowing Frog or Black Burrowing Frog  ช่ือวิทยาศาสตร ์
Glyphoglossus molossus (Gunther, 1869) ลักษณะลําตัวสีดําหรือน้ําตาลอมเทา ลําตัวไม่มียางเหนียว แผ่นหลังและขามี
แต้มหรือจุดสีนํ้าตาลกระจายอยู่ท่ัวไป ท้องสีขาวและบางส่วนมีแต้มลายเมฆ ลักษณะเด่นคอื หัวมีขนาดสั้นมาก ปลายจมูกและ
ขากรรไกรล่างเป็นมุมตัด ขนาดโตเต็มวัยน้ําหนัก 30-97 กรัม ความยาวลําตัว 40-85 มิลลิเมตร จากการสํารวจการจับของ
ชาวบ้าน พบว่าอ่ึงเพ้า ในแหล่งธรรมชาติมีจํานวนลดลงอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี อีกท้ังพ้ืนท่ีป่าในเมืองไทย มีจํานวนลดน้อยลง
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปทําให้แหล่งท่ีอยู่อาศัยของอ่ึงเพ้าลดน้อยลง ประกอบกับเนื้อของอ่ึงมีรสชาติดีราษฎรจึงนิยมจับ
มาบริโภคเป็นอาหาร ส่วนใหญ่เป็นการจับจากธรรมชาติมาบริโภค ในช่วงท่ีอ่ึงเพ้าออกมาผสมพันธ์ุวางไข่ในฤดูฝน ซึ่งนับวันจะ
หาได้ยากข้ึน จึงน่าเป็นห่วงว่า อ่ึงเพ้าอาจจะสูญพันธ์ไปได ้
 ในการเพาะพันธ์ุสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกชนิดต่างๆ มีการศึกษาวิจัยท้ังการเพาะพันธ์ุโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ และ
การเพาะพันธ์ุโดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ดังนั้นมีการทดลองเปรียบเทียบของท้ังสองวิธี เช่น วิศณุพร (2545) ทดลอง
เพาะพันธ์ุกบเขียวภูเขาด้วยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ และการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ท่ี 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
สามารถทําให้กบผสมพันธ์ุวางไข่ได้ในชุดท่ีใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการวางไข่ ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การวางไข่เฉลี่ย 66.7 เปอร์เซ็นต ์ 
และสุจนีย์ (2548) การเพาะพันธ์ุกบหูดํา โดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ และใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ท่ี 20 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม มีอัตราแม่กบวางไข่ 60 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งการเพาะพันธ์ุอ่ึงเพ้าได้วางแผนการศึกษาการเพาะพันธ์ุ โดยการ
ใช้วิธีฉีดฮอร์โมนสังเคราะห ์LHRHa กระตุ้นการวางไข่ ท่ีระดับความเข้มข้นต่างกัน เพ่ือให้ได้ระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนท่ี
เหมาะสมในการใช้กระตุ้นการวางไข่ จนสามารถเพาะขยายพันธ์ุ และอนุบาลให้ได้ในปริมาณมาก เพ่ือเป็นแนวทางในการ
อนุรักษ์มิให้สูญพันธ์ุไป ดังนั้นสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดลําพูน จึงได้ทําการศึกษาการเพาะขยายพันธ์ุอ่ึงเพ้า เพ่ือเปน็แนวทางใน
การอนุรักษ์พันธ์ุอ่ึงชนิดนี้มิให้สูญพันธ์ุ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ท่ีได้ทรงให้ไว้ใน
คราวเสด็จตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และเยี่ยมราษฎรในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2543 
พระองค์ทรงสนพระทัยเก่ียวกับเรื่องพันธ์ุกบและพันธ์ุเขียดพ้ืนเมือง และมีพระราชเสาวนีย์ให้กรมประมงดําเนินการศึกษา
ทดลองการเพาะขยายพันธ์ุกบ และพันธ์ุเขียดพ้ืนเมืองและปล่อยกลับคืนสู่แหล่งธรรมชาติ เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ 
สายพันธ์ุกบเหล่านี้มิให้สูญพันธ์ุไป (กองอํานวยการการโครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพ้ืนท่ีอําเภอ อมก๋อย. 2543) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือศึกษาระดับฮอร์โมนสังเคราะห์ท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะพันธ์ุอ่ึงเพ้า 
2. เพ่ือศึกษาการพัฒนาการของไข่และตัวอ่อนในระยะตา่งๆ 
 

วิธีดําเนินการ 
 
1. แบบแผนการวิจัย 
 1.1 แผนการทดลอง 
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 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design, CRD) มี 5 ชุดการทดลอง (treatments)  
ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา (replications) ใช้ระดับฮอร์โมนต่างกัน ฉีดกระตุ้นให้กับพ่อแม่พันธ์ุระดับท่ีเท่ากัน ในแต่ละ 
ชุดการทดลอง ดังนี ้
 ชุดการทดลองท่ี 1 ชุดควบคุม (น้ําเกลือ 0.1 เปอร์เซน็ต)์ 
 ชุดการทดลองท่ี 2 ใช้ LHRHa 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
 ชุดการทดลองท่ี 3 ใช้ LHRHa 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
 ชุดการทดลองท่ี 4 ใช้ LHRHa 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
 ชุดการทดลองท่ี 5 ใช้ LHRHa 40 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
 1.2 สถานท่ีดําเนินการและระยะเวลาดําเนินการ 
 ดําเนินการท่ี สถานีประมงน้ําจืดจงัหวัดลําพูน  ระหว่างเดือนมีนาคม 2553 -  มิถุนายน 2553 

 
2. วิธีการทดลอง 
 2.1 การรวบรวมพ่อแม่พันธ์ุอ่ึง 
 รวบรวมพันธ์ุอ่ึง จากอําเภอแม่ทา อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และอําเภอสามเงา จังหวัดตาก และพ้ืนท่ีใกล้เคียง ตั้งแต่
เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ในเวลากลางคืนท่ีมีฝนตกใช้ไฟฉายส่อง รวมท้ังรับซื้อจากชาวบ้านใน
พ้ืนท่ีท่ีออกหาอ่ึงในช่วงเวลาดังกล่าว แล้วลําเลียงไปยังสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดลําพูน เพ่ือเตรียมการทดลองข้ันต่อไป 
 2.2 การเตรียมการเพาะพันธ์ุ 
 เตรียมบ่อพลาสติกขนาด 1 ตารางเมตร จํานวน 2 บ่อ มีการจัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ โดยด้านบน
ขอบบ่อพลาสติกจัดทําโครงล้อมด้วยตาข่าย ขนาดตา 0.5 เซนติเมตร ทําประตู 1 บาน ภายในบ่อปูพ้ืนด้วยทราย ปลูกต้นไม้ 
และใส่ใบไม้แห้งหนึ่งกอง พร้อมจัดทําแอ่งน้ําบริเวณมุมบ่อมีระดับน้ําลึก 15 เซนตเิมตร จากนั้นนําอ่ึงเพ้าท่ีมีลักษณะสมบรูณม์า
จําแนกเพศ โดยเพศผู้ลําตัวสีดําเข้ม ตัวยาว ข้างลําตัวมีลายดําจุดขาว ส่วนเพศเมียลําตัวสีเทาดํา ตัวสั้น ข้างลําตัวมีลายจุดขาว
อมเหลือง ผนังท้องบางสามารถเห็นฟองไข่ได้ นําอ่ึงเพ้าปล่อยแยกเพศ แล้วให้หนอนนกคลุกกับอาหารเม็ดเล็กพิเศษโปรตีน 40 
เปอร์เซ็นต์ วันละ 1 ครั้งในช่วงเวลา 19.00 นาฬิกา  
 2.3 การเพาะพันธ์ุอ่ึงเพ้า 
 เตรียมบ่อพลาสติกขนาด 30x30x30 เซนตเิมตร ด้านบนขอบบ่อพลาสติกจัดทําโครงล้อมด้วยตาข่ายทึบแสง เติมน้ํา
ในบ่อมีระดับน้ําลึก 10 เซนติเมตร จํานวน 12 บ่อ ทําการชั่งน้ําหนักพ่อแม่พันธุ์ แล้วฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการวางไข่ให้กับพ่อ
แม่พันธ์ุในระดับท่ีเท่ากัน ท่ีชุดการทดลองท่ี 2, 3, 4 และ5 ตามแผนการทดลอง ส่วนชุดการทดลองท่ี 1 ฉีดพ่อแม่พันธ์ุด้วย
น้ําเกลือ 0.1 เปอร์เซ็นต์ แล้วปล่อยบ่อละ 1 คู่ จากนั้นตรวจสอบการวางไข่ บันทึกการจับคู่วางไข่ จํานวนไข่ท้ังหมด และแบ่ง 
ไข่บางส่วนศึกษาพัฒนาการของคัพภะ  
 2.4 หาอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการรอดตาย 
 สุ่มตัวอย่างไข่จํานวน 100 ฟอง 3 ซ้ํา มาฟักในถาด และศึกษาอัตราการปฏิสนธิ (fertilization rate) อัตราการฟัก 
(hatching rate) และอัตราการรอดตาย (survival rate)  ดังนี้ 
 อัตราการปฏิสนธิ นับจํานวนไข่ดีเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับจํานวนไข่ท้ังหมด แล้วหาค่าเฉลี่ยโดยท่ีจํานวน 
ไข่ดนีับเฉพาะไข่ท่ีมีการพัฒนามาถึงระยะแกสตรูลา (gastrula) 
 อัตราการปฏิสนธิ (เปอร์เซ็นต์)  =  จํานวนไข่ท่ีเจริญถึงระยะแกสตรูลา (ฟอง)  

 จํานวนไข่ท้ังหมด (ฟอง) 
 

x 100 
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 อัตราการฟัก นําไข่ที่ศึกษาอัตราการปฏิสนธิมาศึกษาอัตราการฟักต่อไป เมื่อไข่ฟักเป็นตัว นับจํานวนลูกปลา
เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับจํานวนไข่ปลาท่ีได้รับการปฏิสนธิ 
 

 อัตราการฟัก (เปอร์เซ็นต์)  =  จํานวนลูกปลาท่ีฟักเป็นตัว (ตัว) 
 จํานวนไข่ท่ีได้รับการปฏิสนธิ (ฟอง) 
 

 อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์)  =  จํานวนลูกปลาหลังถุงไข่แดงยุบ (ตัว) 
 จํานวนลูกปลาท่ีฟักเป็นตัว (ตัว) 
 

 2.5 ศึกษาพัฒนาการของคัพภะ และลูกอ่ึงในระยะตา่งๆ 
 สุ่มตัวอย่างไข่จํานวน 100 ฟอง มาฟักในถาดใช้กล้อง stereomicroscope กําลังขยาย 40 เท่า บันทึกภาพ
พัฒนาการของคัพภะตามข้ันตอนจนฟักเป็นลูกอ๊อด และศึกษาการพัฒนาการลูกอ๊อดจนขึ้นฝั่งมีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย 
ตามวิธีของ Waldo (1940)  
 2.6 การฟักไข่ และการอนุบาล 
 นําไข่ออกแยกฟักไข่แต่ละรังในถาดฟักไข่ ระดับน้ําในถาด 5 เซนติเมตร ปล่อยน้ําไหลผ่าน 4.8 ลิตรต่อช่ัวโมง และไม่
ทําให้ไข่เคลื่อนไหวมากนัก เมื่อลูกอ่ึงฟักเป็นตัวนําไปปล่อยลงบ่อซิเมนต์ ขนาด 50x100x40 เซนติเมตร พ้ืนมีความลาดเอียง 
ระดับน้ําลึก 10 - 15 เซนติเมตร ลูกอ๊อด อายุ 3 - 5 วัน เริ่มให้อาหารผงสัตว์นํ้าวัยอ่อนโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ ปั้นเป็นก้อนวาง
ท่ีพ้ืนบ่อ และไรแดงเป็นอาหาร ดูดตะกอนทุกวัน อนุบาลจนลูกอ๊อดมีลกัษณะเหมือนตัวเต็มวัย นับจํานวนหาอัตราการรอดตาย 

 
3. การศึกษาคุณสมบัติของน้ํา 
 ศึกษาคุณสมบัติของน้ําในบ่อเพาะพันธ์ุ ถาดฟักไข่ และในบ่ออนุบาล ดังนี ้
 วิเคราะห์หาคุณสมบัติของน้ําทุกวัน โดยปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (dissolved oxygen) วัดด้วยเครื่อง DO 
meter ยี่ห้อ Hanna รุ่น HI 9142 หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) อุณหภูมินํ้า (temperature) วัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบ
แท่งแก้ว หน่วยเป็นองศาเซลเซียส วิเคราะห์หาคุณสมบัติของน้ําทุกสัปดาห์ โดยความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) วัดด้วยเครื่อง pH 
meter ยี่ห้อ Hanna รุ่น HI 991001 ความเป็นด่าง (Alkalinity) วิเคราะห์โดยการไตรเตรท หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของ
แคลเซียมคาร์บอเนต (mg/l as CaCO3) ตามวิธีท่ีกล่าวอ้างโดยไมตรีและจารุวรรณ (2528) ปริมาณแอมโมเนียรวม (NH3-N) 
วัดด้วยเครื่อง spectrophotometer ยี่ห้อ Hach รุ่น DR/4000V หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 นําข้อมูลจํานวนไข่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟักไข่ อัตรารอดตาย ท่ีได้จากการทดลองวิเคราะห์ความแปรปรวน
ด้วยวิธี one way analysis of variance และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของชุดการทดลองด้วยวิธี Duncan,s 
new multiple range test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 

ผลการศึกษา 
 
1. การรวบรวมพ่อแม่พันธุ ์
 รวบรวมพันธ์ุอ่ึงเพ้าในเขตพ้ืนท่ี จังหวัดลําพูน และจังหวัดตาก  ในเวลากลางคืนช่วงต้นฤดูฝนในวันท่ีฝนตก พบมาก
ช่วงปลายเดือนเมษายน - มิถุนายน และรวบรวมโดยรับซื้อจากชาวบ้านในพ้ืนท่ี ในช่วงเวลาดังกล่าว จุดท่ีพบอ่ึงเพ้าเพศผู ้
จะออกมาท่ีแอ่งน้ําขัง แล้วส่งเสียงร้องเรียกอ่ึงเพ้าเพศเมีย ให้ออกมาผสมพันธ์ุวางไข่ ในการรวบรวมครั้งนี้พบเพศผู้ขนาด 

X 100 

X 100 
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ความยาวตัว 50.12-69.31 มิลลิเมตร น้ําหนัก 35.96-49.98 กรัม จํานวน 42 ตัว เพศเมียขนาดความยาวตัว 50.46-83.27 มิลลิเมตร 
น้ําหนัก 55.76-97.13 กรัม จํานวน 26 ตัว  
 
2. การเพาะพันธุ์ 
 2.1 การคัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุ 
 คัดเลือกพ่อพันธ์ุท่ีสมบูรณ์เพศจํานวน 15 ตัว โดยดูความสมบูรณ์เพศท่ีขนาดตัว ความแข็งแรง ขนาดน้ําหนักเฉลี่ย 
47.01+1.59 กรัม แม่พันธ์ุจํานวน 15 ตัว ท้องอูมเป่งสามารถมองเห็นเม็ดไข่ท่ีท้องได้ชัดเจน ขนาดน้ําหนักเฉลี่ย 70.03+1.77 
กรัม น้ําหนักเฉลี่ยของพ่อแม่พันธ์ุอ่ึงเพ้า แต่ละชุดการทดลองเมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่า น้ําหนักเฉลี่ยของ 
พ่อแม่พันธ์ุอ่ึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ตารางท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พ่อพันธ์ุ แม่พันธ์ุ 
 

ภาพท่ี 1 แสดงพ่อแม่พันธ์ุอ่ึงเพ้า 
 
 2.2 การเพาะพันธ์ุ 
 การศึกษาพฤติกรรมการผสมพันธ์ุวางไข่ของพ่อแม่พันธ์ุ พบว่าการจับคู่ผสมพันธ์ุเกิดข้ึนในเวลากลางคืนหลังฉีด
ฮอร์โมนกระตุ้นการวางไข่ 8 - 12 ช่ัวโมง การจับคู่อ่ึงเพศผู้จะกอดอ่ึงเพศเมียเพ่ือผสมพันธ์ุวางไข่ เมื่อผสมพันธ์ุวางไข่แล้ว เก็บ
รวบรวมไข่ลงถาดฟักไข่ท่ีมีน้ําไหลผ่านอย่างสม่ําเสมอ พร้อมท้ังนับจํานวน และสุ่มไข่ไปศึกษาการพัฒนาของคัพภะลูกอ่ึงใน
ระยะต่างๆ ลักษณะไข่อ่ึงมีนิวเคลียสสีเทาเข้ม หุ้มด้วยวุ้นใส และมีเมือกเหนียวทําให้ไข่ยึดติดกันเป็นแพลอยท่ีผิวน้ํา 
 ผลการทดลอง พบว่าชุดการทดลองท่ีไม่ใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการวางไข่ไม่มีการผสมพันธ์ุวางไข่ เมื่อเปรียบเทียบกับชุด
การทดลองท่ีใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการวางไข่สามารถทําให้อ่ึงมีการผสมพันธ์ุวางไข่ 
 อัตราแม่อ่ึงวางไข่เฉลี่ย ท่ีใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการวางไข่ ในชุดการทดลองท่ีฉีดฮอร์โมนท่ีระดับ 10, 20, 30, 40 และ 
50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เท่ากับ 100+0.00 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติแล้วพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) ตารางท่ี 1 
 จํานวนไข่เฉลี่ย ท่ีใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการวางไข่ ในชุดการทดลองท่ีฉีดฮอร์โมนท่ีระดับ 10, 20, 30, 40 และ 50 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เท่ากับ 9,418.33+776.14, 9,636.00+1,799.74, 7,040.33+1,154.33 และ 7,005.33+1,744.55 
ฟองต่อแม่ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติแล้วพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ตารางท่ี 1 
 อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย ของชุดการทดลองท่ีฉีดฮอร์โมนท่ีระดับ 10, 20, 30, 40 และ 50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เท่ากับ 
70.33+6.03, 70.67+4.93, 69.00+3.61 และ 67.00+3.00 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการฟักไข่เฉลี่ยของชุดการทดลองท่ีฉีดฮอร์โมน 
ท่ีระดับ 10, 20, 30, 40 และ 50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เท่ากับ 97.67+0.58, 97.00+1.00, 96.67+1.15 และ 96.67+1.53 
เปอร์เซ็นต ์ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติแล้ว พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ตารางท่ี 1  
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 จํานวนลูกอ๊อดเฉลี่ยท่ีใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการวางไข่ ชุดการทดลองท่ีฉีดฮอร์โมนท่ีระดับ 10, 20, 30, 40 และ 50 
เท่ากับ 6,439.51+76.88, 6,554.63+826.51, 4,685.50+723.04 และ 4,498.76+928.07 ตัวต่อแม่ จํานวนลูกอ่ึงข้ึนฝั่งเฉลี่ย 
ท่ีใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการวางไข่ ชุดการทดลองท่ีฉีดฮอร์โมนท่ีระดับ 10, 20, 30, 40 และ 50 จํานวน 2,296.36+140.39, 
2,462.63+372.23, 1,423.67+211.37 และ1,287.52+425.45 ตัวต่อแม่ และอัตราการรอดตายเฉลี่ยของชุดการทดลองท่ีฉีด
ฮอร์โมนท่ีระดับ 10, 20, 30, 40 และ 50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เท่ากับ 35.67+2.29, 37.61+3.46, 30.41+0.88 และ
28.05+4.17 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ท่ีอุณหภูมินํ้า 25 - 27 องศาเซลเซียสเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติแล้ว พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1  แสดงผลการเพาะพันธ์ุอ่ึงเพ้าโดยใช้ระดับฮอรโ์มน LHRHa ท่ีต่างกันทําการทดลองท่ีอุณหภูมินํ้าระหว่าง 25 - 27 

องศาเซลเซยีส 
 ดัชนี ระดับฮอร์โมน LHRHa (ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) 
 10 20 30 40 
นํ้าหนักอึ่งพ่อพันธ์ุเฉล่ีย (กรัม) 46.81+1.44a 45.97+1.26a 48.15+2.25a 47.41+1.78a 
นํ้าหนักอึ่งแม่พันธ์ุเฉล่ีย (กรัม) 70.59+1.14a 70.94+2.1a 69.28+1.71a 69.74+1.42a 
อัตราแม่อึ่งวางไข่เฉล่ีย (เปอร์เซ็นต์) 100.0+0.00a 100.00+0.00a 100.0+0.00a 100.0+0.00a 
จํานวนไข่เฉล่ีย (ฟอง) 9418.33+776.14ab 9636.00+1799.74a 7040.33+1154.33b 7005.33+1744.55b 
อัตราการปฏิสนธิเฉล่ีย (เปอร์เซ็นต์) 70.33+6.03a 70.67+4.93a 69.00+3.61a 67.00+3.00a 
อัตราการฟักไข่เฉล่ีย (เปอร์เซ็นต์) 97.67+0.58a 97.00+1.00a 96.67+1.15a 96.67+1.53a 
จํานวนลูกอ๊อดเฉล่ีย (ตัว) 6439.51+76.88a 6554.63+826.51a 4685.50+723.04b 4498.76+928.07b 
จํานวนลูกกบท่ีขึ้นฝ่ังเฉล่ีย (ตัว) 2296.36+140.39a 2462.63+372.23a 1423.67+211.37b 1287.52+425.45b 
อัตราการรอดตายเฉล่ีย (เปอร์เซ็นต์) 35.67+2.29a 37.61+3.46a 30.41+0.88b 28.05+4.17b 

หมายเหต ุ: อักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันตามแนวนอนแสดงว่ามีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 
3. พัฒนาการของคัพภะ และพัฒนาการของลูกอึ่งวัยอ่อน 
 3.1 พัฒนาการของคัพภะ  
 ไข่อ่ึงมีลักษณะกลมมีนิวเคลียสสีนํ้าตาลเข้ม มีวุ้นใสหุ้มมีลักษณะเหนียวทําให้ไข่ยึดติดกันเป็นแพลอยอยู่บนผิวน้ําเส้น
ผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 3.14+0.07 มิลลิเมตร และในไข่ท่ีได้รับการผสมกับน้ําเช้ือมีการพัฒนาในระยะต่างๆอย่างต่อเนื่อง จนใช้
เวลาฟักออกเป็นตัว 24 ช่ัวโมง 39 นาที ท่ีอุณหภูมิ 26-27 องศาเซลเซียส มีความยาวเฉลี่ย 3.26+0.03 มิลลิเมตร 
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ตารางท่ี 2  พัฒนาการของคัพภะอ่ึงเพ้า 
ระยะ เวลาหลังการปฏิสนธิ ภาพท่ี ข้ันตอนการพัฒนา 
1 cells 

 
2 cells 

 
4 cells 
8 cells 
16 cells 
32 cells 

Mid cleavage 
 

Late cleavage 
 

Early gastrula 
 

Mid gastrula 
Late gastrula 
Neural plate 

 
Neural fold 
Rotation 

Neural tube 
 

tail bud 
muscular 
response 
heart beat 

 
gill circulation 

hatching 

10 นาที 
 

25 นาที 
 

45 นาที 
1 ช่ัวโมง 10 นาที 
1 ช่ัวโมง 30 นาที 
1 ช่ัวโมง 50 นาที 
2 ช่ัวโมง 10 นาที 

 
3 ช่ัวโมง 40 นาที 

 
4 ช่ัวโมง 10 นาที 

 
4 ช่ัวโมง 50 นาที 
6 ช่ัวโมง 30 นาที 
6 ช่ัวโมง 55 นาที 

 
7 ช่ัวโมง 40 นาที 
8 ช่ัวโมง 10 นาที 

10 ช่ัวโมง 
 

13 ช่ัวโมง 40 นาที 
16 ช่ัวโมง 30 นาที 

 
20 ช่ัวโมง 

 
23 ช่ัวโมง 

24 ช่ัวโมง 39 นาที 

1 ก 
 

1 ข 
 

1 ค 
1 ง 
1 จ 
1 ฉ 
1 ช 
 

1 ซ 
 

1 ฌ 
 

1 ญ 
1 ฎ 
1 ฏ 
 

1 ฐ 
1 ฑ 
1 ฒ 
 

1 ณ 
1 ด 
 

1 ต 
 

1 ด 
1 ด 

ไข่ได้รับการผสมจากน้ําเช้ือได้ไซโกทมีการหมุนตัวทําให้ด้าน 
animal hemisphere มาอยู่ด้านบน 
first cleavage stage แบ่งเซลล์บลาสโตติสต์ (blastodisc) 
ออกเป็นเซลล์บลาสโตเมียร(์blastomere) 2 เซลล ์
second cleavage stage แบ่งเซลล์บลาสโตเมียร์4 เซลล์ 
third cleavage stage แบ่งเซลล์บลาสโตเมียร์ 8 เซลล์ 
fourth cleavage stage แบ่งเซลล์บลาสโตเมียร์16 เซลล์ 
fifth cleavage stage แบ่งเซลล์บลาสโตเมียร์32 เซลล์ 
แบ่งตัวไปเรื่อยๆจนได้กลุ่มเซลล์บลาสโตเมียร์เข้าสู่ระยะ mid 
cleavage 
แบ่งตัวไปเรื่อยๆ จนได้กลุ่มเซลล์บลาสโตเมียร์จํานวนมาก
เบียดกันแน่นเป็นระยะสุดท้ายของคลีเวจ 
เ ข้ า ระยะแรกแกสตรู ล า  ( gastrula)  เห็ นด้ านบนของ 
บลาสโตพอร์ (dorsal lip of blastopore) 
เข้าระยะกลางแกสตรูลา 
เข้าระยะสุดท้ายแกสตรูลา เห็นจุดท่ีเป็นกระจุกไข่แดง 
เกิดขบวนการนิวรูเลช่ัน (neurulation)กลุ่มของเนื้อเยื้อจับ
เป็นอวัยวะต่างๆ และเนื้อเยื่อเอคโตเดิร์มยกตัวสูงข้ึน 
บริเวณขอบของเนื้อเยื้อนูนข้ึนเป็นสัน 
ตัวอ่อนเริ่มหมุนรอบตัว 
สันมาบรรจบเป็นช่องตรงกลางเป็นหลอดประสาท พัฒนาเป็น
ส่วนต่างๆ ของสมอง 
เกิดปุ่มท่ีพัฒนาไปเป็นหาง เริ่มพัฒนากล้ามเนื้อ 
หางยืดยาวข้ึน กล้ามเนื้อเริ่มมีการเคลื่อนไหว 
 
หัวใจเริ่มทํางาน มีระบบหมุนเวียนของเลือด และเห็นปุ่มท่ีจะ
พัฒนาไปเป็นซี่เหงือก 
เริ่มใช้เหงือกหายใจ 
ตัวอ่อนฟักออกเป็นตัว หางมีเยื่อ (fold) หุ้มอยู่ตลอด 



            ��������	
��������	���	� ������ 2554 

 153 

O29 

 
 
 
 
 
       ก . 1 cell (x30)                       ข. 2 cells (x30)                       ค. 4 cells (x30)                     ง. 8 cells (x30) 
           10 นาที                                  25 นาที                                  45 นาที                             1:10 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

      จ. 16 cells (x30)                     ฉ. 32 cells (x30)                  ช. Mid cleavage (x30)           ซ. Late cleavage(x30) 
         1:30 ชั่วโมง                             1:50 ชั่วโมง                              2:10 ชั่วโมง                          3:40 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 

  ฌ. Early gastrula (x30)              ญ. Mid gastrula (x30)              ฎ. Late gastrula (x30)             ฏ. Neural plate (x30) 
          4:10 ชั่วโมง                             4:50 ชั่วโมง                             6:30 ชั่วโมง                           6:55 ชั่วโมง  

 
 
 
 
 
 

    ฐ. Neural fold (x30)                  ฑ. Rotation (x30)                ฒ. Neural tube (x30)                ณ. Tail bud (x30) 
          7:40 ชั่วโมง                             8:10 ชั่วโมง                            10 ชั่วโมง                              13:40 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 

ด. Muscular response (x30)            ต. Heart beat (x30)              ถ. Gill circulation (x30)               ท. Hatching (x30) 
       16:30 ชั่วโมง                               20 ชั่วโมง                               23 ชั่วโมง                             24:39 ชั่วโมง 
 

ภาพท่ี 2 แสดงพัฒนาการของคัพภะ ของอ่ึงเพ้าในระยะต่างๆ ท่ีอุณหภูมินํ้า 26 - 27 องศาเซลเซียส 
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 3.2 พัฒนาการของลูกอ่ึงวัยอ่อน 
 นําลูกอ๊อดจากการเพาะพันธ์ุ มาอนุบาลต่อในบ่อซเีมนต์ขนาด 50x100x40 พ้ืนมีความลาดเอียง ระดับน้ําลึก 10-15 
เซนติเมตร หลังจากลูกอ่ึงฟักออกเป็นตัวได้ 5 วัน หรือไข่แดงยุบสามารถกินอาหารได้ ให้อาหารผงสําหรับลูกปลาวัยอ่อน
โปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ ปั้นเป็นก้อนวางท่ีพ้ืนบ่อ พร้อมไรแดง ดูดตะกอนทุกวัน เมื่ออายุ 17-20 วัน ขาหลังพัฒนางอกออกมา 
อายุ 24 - 26 วัน ขาหน้าพัฒนางอกออกมาเสร็จสมบูรณ์หางเริ่มหดสั้นลง และหายไป ซึ่งเป็นระยะท่ีลูกอ่ึงอ่อนแอเนื่องจาก
การปรับเปลี่ยนระบบหายใจจากท่ีเป็นลูกอ่ึงวัยอ่อนหายใจด้วยเหงือก เมื่อลูกอ่ึงข้ึนฝั่งการหายใจต้องเปลี่ยนมาใช้ปอดเหมือน
สัตว์บก ลูกอ่ึงมีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย เมื่ออายุ 36-38 วัน อุณหภูมินํ้า 25-27 องศาเซลเซียส ความยาวตัว 10.81 มิลลิเมตร 
น้ําหนัก 0.18 กรัม  
 
ตารางท่ี 3 การพัฒนาการของลูกอ่ึงวัยอ่อน 

อายุลูกอ่ึงวัยอ่อน รูปท่ี ข้ันตอนการพัฒนา 
อายุ 1 วัน 
อายุ 12 วัน 

อายุ 17 - 20 วัน 
อายุ 24 - 26 วัน 
อายุ 30 - 32 วัน 
อายุ 33 - 35 วัน 
อายุ 36 - 38 วัน 

2 ก 
2 ข 
2 ค 
2 ง 
2 จ 
2 ฉ 
2 ช 

ลูกอ๊อดมีความยาวเหยยีด 3.26 มิลลิเมตร ไมม่ีจุดส ี
ลําตัวกลมมีการจัดเรียงลาํไส้เป็นวงกลมมีจุดสีกระจายท่ัวตัว 
ขาหลังเริม่ปรากฏให้เห็นท่ีใต้โคนหาง 
ขาหลังแข็งแรง ขาหน้าเริ่มปรากฏให้เห็นจากใต้คาง 
ขางอกสมบูรณ์ครบสี่ขา 
หางเริ่มหด และหายไป 
เริ่มข้ึนฝั่งลูกอ่ึงข้ึนฝั่ง และมลีักษณะเหมือนตัวเต็มวัย 
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                   2 ก  ลูกอ๊อดในระยะแรก                                                        2 ข  ลูกอ๊อดลําตัวกลม 
                  อายุ 1 วัน                   อายุ 12 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

             2 ค  ขาหลังเริ่มปรากฏให้เห็นท่ีใต้โคนหาง                              2 ง  ขาหน้าเริ่มปรากฏให้เห็นจากใต้คาง  
              อายุ 17 - 20 วัน                                                อายุ 24 - 26 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
              2 จ  ลูกอ๊อดขางอกสมบูรณ์ครบสี่ขา                                   2 ฉ หางเริ่มหด และหายไป  เริ่มข้ึนฝัง่ 
              อายุ 30 - 32 วัน                                                อายุ 33 - 35 วัน 
 
 
 
 
 
 

           2 ช ลูกอ่ึงข้ึนฝั่ง และมีลกัษณะเหมือนตัวเต็มวัย 
                            อายุ 36 - 38 วัน 

 

ภาพท่ี 3 แสดงการพัฒนาการของลูกอ่ึงวัยอ่อน 
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4. คุณสมบัติของน้ําในการทดลอง 
ตารางท่ี 4 คุณสมบัติของน้ําในการเพาะและอนุบาลอ่ึง 

คุณสมบัติของน้ํา บ่อเพาะ ถาดฟักไข่ บ่ออนุบาล 
ค่าออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (มลิลิกรมัต่อลิตร) 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
ค่าความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ค่าแอมโมเนยี (มิลลิกรัมต่อลติร) 
อุณหภมูินํ้า (องศาเซลเซียส) 

5.3 - 6.2 
7.1 - 7.2 
160 – 165 
0.01 - 0.03 
25.1 - 26.5 

6.5 - 7.9 
7.1 - 7.2 
160 – 175 
0.01 - 0.02 
26.1 - 27.3 

5.1 - 7.5 
7.3 - 7.5 
160 – 175 
0.04 - 0.06 
25.2 - 27.6 

 
 จากตาราง คุณสมบัติของน้ําท่ีใช้เพาะพันธ์ุ ฟักไข่ และอนุบาล มีความเหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อการดํารงชีวิตของ
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา  

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

 
การเพาะพันธุ ์
 อ่ึงเพ้า ท่ีรวบรวมได้ในเขตพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติของ จังหวัดลําพูน และจังหวัดตาก ในเวลากลางคืน ช่วงต้นฤดูฝนใน
วันท่ีฝนตกพบมากท่ีสุดช่วงปลายเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิน้ําท่ี 25 - 27 องศาเซลเซียส เป็นช่วงฤดูวางไข่ของอ่ึงเพ้า ธัญญา 
(2546) กล่าวว่ากบและเขียดส่วนใหญ่มีผิวหนังบางและชุ่มช้ืนจะต้องอาศัยแหล่งท่ีมี ความชุ่มช้ืนสูง และยังต้องการแหล่งน้ําใน
การผสมพันธ์ุวางไข่ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกจนเกิดแอ่งน้ําขัง สภาพอากาศมีความช้ืนสูง ทําให้มีความ
เหมาะสมในการรวบรวมพ่อแม่พันธ์ุ พ่อแม่พันธ์ุท่ีรวบรวมได้ในครั้งนี้เพศผู้มีความยาวเฉลี่ย 59.07+5.4 มิลลิเมตร น้ําหนักตัว
เฉลี่ย 45.61+4.20 กรัม เพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 63.74+1.16 มิลลิเมตร น้ําหนักตัวเฉลี่ย 70.97+9.41 กรัม เมื่อนํามาใช้
ฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ฉีดกระตุ้นการวางไข่ท่ีความเข้มข้นของฮอร์โมนต่างกัน พบว่า พ่อแม่พันธ์ุท่ีฉีดฮอร์โมนท่ีระดับ
ความเข้มข้น 0 หรือ ฉีดด้วยน้ํากลั่น พ่อแม่พันธ์ุไม่ผสมพันธ์ุวางไข่ ต่างจากพ่อแม่พันธ์ุท่ีฉีดฮอร์โมนท่ีระดับความเข้มข้น 10, 
20, 30 และ40 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม พ่อแม่พันธ์ุสามารถผสมพันธ์ุวางไข่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยพฤติกรรมการผสมพันธ์ุ
วางไข่ของอ่ึงเพ้าจะเกิดข้ึนในเวลากลางคืน พ่อพันธ์ุจะส่งเสียงร้องเรียกแม่พันธ์ุ แล้วเข้าจับคู่ด้วยการท่ีพ่อพันธ์ุท่ีตัวเล็กกว่าใช้
ขาหน้ากอดรัดท่ีด้านหลังของแม่พันธ์ุเช่นเดียวกับการผสมพันธ์ุของกบ จากนั้นเมื่อแม่พันธ์ุปล่อยไข่พ่อพันธ์ุก็จะปล่อยน้ําเช้ือ
เข้าผสมแล้วใช้ขาหลังตะกรุยไข่ให้ลอยออกไป ซึ่งในการทดลองครั้งนี้พบว่า การทดลองท่ีฉีดด้วยฮอร์โมนระดับ 20 ไมโครกรัม
ต่อกิโลกรัม มีผลให้จํานวนไข่เฉลี่ย 9,636.00+1,799.74 ฟอง จํานวนลูกอ๊อดเฉลี่ย 6,554.63+826.51 ตัว และอัตราการรอด
ตายเฉลี่ย 37.61+3.46 เปอร์เซ็นต์ สูงท่ีสุด (ตารางท่ี 1) สอดคล้องกับ วิศณุพร (2545) ท่ีเพาะพันธ์ุกบเขียวภูเขาด้วยวิธี
เลียนแบบธรรมชาติ และการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห ์LHRHa ท่ี 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม สามารถทําให้กบผสมพันธ์ุวางไข่ได้ใน
ชุดท่ีใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการวางไข่ ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การวางไข่เฉลี่ย 66.7 เปอร์เซ็นต์ และการเพาะพันธ์ุเขียดหลังขาว (Rana 
limnocharis Gravenhorst, 1829) ของ นิวัติ (2547) ท่ีสามารถเพาะพันธ์ุ โดยวิธีฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ กระตุ้นการวางไข่ได้
เช่นกัน แตกต่างจาก สุจนีย์ และคณะ (2548) ท่ีสามารถเพาะพันธ์ุกบหูดํา (Rana cubitalis Smith, 1917) ได้ท้ังวิธี
เลียนแบบธรรมชาติ และการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์LHRHa ท่ี 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม มีอัตราแม่กบวางไข่ 60  เปอร์เซ็นต์ 
ดังนั้นการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห ์LHRHa ฉีดกระตุ้นการวางไข่จึงสามารถนําไปใช้ เพ่ือผลิตลูกพันธ์ุให้ได้จํานวนมากต่อไปได ้
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พัฒนาการของลูกอึ่งวัยอ่อน 
 ไข่อ่ึงมีลักษณะกลม นิวเคลียสสีเทาเข้ม มีวุ้นใสหุ้มมีลักษณะเหนียวทําให้ไข่ยึดติดกันเป็นแพลอยอยู่บนผิวน้ํา โดยอ่ึง 
และกบแต่ละชนิดมีการวางไข่ท่ีต่างกันไปตามถ่ินท่ีอยู่ เช่น วัชระ (2544) รายงานว่า คางคก (Bufo melanostictus) วางไข่
เป็นสายยาว และวิโรจน์ (2544) รายงานว่าปาดพม่า (Chirixlus vittatus) วางไข่ไว้บนหญ้าริมน้ําลักษณะมีโฟมเนสต์เป็นฟอง
ละเอียดหุ้มกลุ่มไข่เอาไว้ ไข่ท่ีเจริญเต็มท่ีจะเคลื่อนต่ําลง แล้วตกลงในน้ําแล้วเจรญิเป็นตัวเต็มวัยต่อไป ส่วนไข่อ่ึงเพ้าจะลอยเปน็
แพบนผิวน้ํา และไข่ฟักออกเป็นตัวใช้เวลา 24 - 25 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิน้ํา 26 - 27 องศาเซลเซียส อัตราการฟักไข่ระหว่าง 
96.67 - 97.67 เปอร์เซ็นต ์
 การพัฒนาการ ลูกอ่ึงเมื่อฟักออกเป็นตัวมีความยาว 3.26 มิลลิเมตร และพัฒนาจนเป็นลูกอ่ึงข้ึนฝั่งมีลักษณะเหมือน
ตัวเต็มวัยใช้เวลา 36 - 38 วัน ท่ีอุณหภูมิ 25 - 27 องศาเซลเซียส มีอัตราการรอดตาย 28.05 - 37.61 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแตกต่าง
จากสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําชนิดอ่ืน เช่น ลูกกบกอด (Paa bourreti Dubois, 1981) พัฒนาจนเป็นลูกกบข้ึนฝั่งมีลักษณะเหมือนตัว
เต็มวัยใช้เวลา 45 - 50 วัน (โกมุทและคณะ, 2545) ลูกกบเขียวภูเขามีรูปร่างเหมือนตัวเต็มวัยเมื่ออายุ 80 วัน (วิศณุพรและ
คณะ, 2545) ลูกกบเปอะมีรูปร่างเหมือนพ่อแม่ทุกประการใช้เวลา 90 - 103 วัน ท่ีอุณหภูมิน้ํา 15 - 20 องศาเซลเซียส (โกมุท
และคณะ,2544) จากการท่ีลูกอ๊อดอ่ึงเพ้ามีพัฒนาการใช้เวลาสั้น เนื่องจากอุณหภูมินํ้าเหมาะสม และมีการเปลี่ยนแปลงน้อยทํา
ให้การเจริญเติบโตเป็นไปได้อย่างดี เมื่อลูกอ่ึงหางเริ่มหด มีการเปลี่ยนแปลงการหายใจจากใช้เหงือกมาเป็นใช้ปอดเป็นช่วงท่ี 
ลูกอ่ึงอ่อนแอมาก ทําให้อัตราการตายของลูกอ่ึงเพ้าเพ่ิมสูงข้ึน ดังนั้นควรมีบ่ออนุบาลท่ีมีความลาดเอียงของพ้ืนบ่อน้อย และ
ต้องมีท่ีหลบซ่อนท่ีมีความช้ืนอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้อ่ึงใช้เป็นท่ีปรับตัว ซึง่จะทําให้อัตราการรอดตายของลูกอ่ึงมีสูงข้ึน 
 จากการศึกษาครั้งนี้ ทําให้ทราบถึงระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสมในการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa กระตุ้น 
การวางไข่อ่ึงเพ้า ด้วยความเข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ในความเข้มข้นระดับต่ํา แต่มี
ประสิทธิภาพสูง และเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตามจากการทดลองจะพบว่าอัตราการรอดของลูกอ่ึงอยู่ในระดับท่ีต่ํา 
ซึ่งมีสาเหตุจากการอนุบาลในความหนาแน่นท่ีไม่เหมาะสม ดังนั้นจําเป็นท่ีต้องเพ่ิมพ้ืนท่ีการอนุบาล การหลบซ่อนอย่างเหมาะสม
ต่ออายุของลูกอ่ึง และในการรวบรวมลูกอ่ึงท่ีข้ึนฝั่งทําได้ยาก มีความกระทบกระเทือนสูง เนื่องจากลูกอ่ึงมีขนาดเล็กจึงเกิด
ความบอบชํ้าได้ง่าย จึงจําเป็นต้องศึกษาเรื่องการอนุบาล และการเลี้ยงจนเป็นพ่อแม่พันธ์ุ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมผลผลิตลูกพันธ์ุ 
ได้อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือเป็นแนวทางอนุรักษ์ให้ยั่งยืนตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท่ีทรง
ให้ไว้ ต่อไป 
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การเพาะพันธุ์ตะพาบหับ  Lissemys  scutata  เพื่อการอนุรักษ์และคืนสู่ธรรมชาติ 
 

วชิระ  กิติมศักด์ิ*  และ อ้อมเดือน  มีจุ้ย 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกาญจนบุร ี

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาการเพาะพันธ์ุตะพาบหับ Lissemys scutata(Peters, 1868) เพ่ือการอนุรักษ์และคืนสู่ธรรมชาติ ดําเนินการท่ี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2552ในการศึกษาความ
แตกต่างระหว่างเพศพบว่าความยาวเฉลี่ยของหางตะพาบหับเพศเมียเท่ากับ 4.48+4.48 มิลลิเมตร และเพศผู้เท่ากับ 12.48+3.46 
มิลลิเมตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)  ซึ่งเป็นลักษณะท่ีสามารถใช้แยกเพศตะพาบหับได้ตะพาบหับผสมพันธ์ุใน
เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม และวางไข่ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ไข่ตะพาบหับมีลักษณะค่อนข้างกลม เปลือกแข็ง  
สีขาว ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางแนวตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางแนวนอน และน้ําหนักของไข่ตะพาบหับเฉลี่ยเท่ากับ25.30+1.64 
มิลลิเมตร, 26.72+1.93 มิลลิเมตร และ10.17+1.56 กรัม ตามลําดับ ส่วนความกว้างและความยาวเฉลี่ยของกระดองหลัง 
ลูกตะพาบหับแรกเกิดเท่ากับ 27.33+1.77 มิลลิเมตร และ31.38+3.19มิลลิเมตร ตามลําดับ ขณะท่ีน้ําหนักของลูกตะพาบหับ 
แรกเกิดเฉลี่ยเท่ากับ 7.84+1.16กรัมโดยทุกลักษณะของไข่และลูกตะพาบหับแรกเกิดมีความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้นและทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01)ตะพาบหับวางไข่จํานวน 3-7 ฟองต่อรัง ใช้ระยะเวลาฟัก 204-302 วัน อัตราการฟัก 0-100 
เปอร์เซ็นต์ อัตราการรอดตายของลูกตะพาบหับท่ีอายุ 7 วัน เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์   
 
คําสําคัญ : ตะพาบหับ การเพาะพันธ์ุ การฟักไข่  
   
*หมู่ ๑ ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐ โทร. ๐ ๓๔๖๑ ๑๑๔๔ e-mail : wachirak@fisheries.go.th 
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี ๙/๒๕๕๒ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง. ๒๖ หน้า 
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Captive Breeding of the Burmese Flapshell Turtle Lissemys  scutata 
for Conservation and Restoration 

 
Wachira  Kitimasak*  and Oamduen  Meejui 

Kanchanaburi Inland Fisheries Research and DevelopmentCenter 
 

Abstract 
 
 The study on captive breeding of the Burmese flapshell turtle Lissemys scutata (Peters, 1868) for 
conservation and restoration was conducted at Kanchanaburi Inland Fisheries Research and Development 
Center during August 2004 to September 2009. It was found that the tail length showed significantly 
difference between adult females (4.48+4.48mm) and males (12.48+3.46mm) (p<0.05)and it can be sexed 
externally for L. scutata. Mating behavior was found between April and July. Eggs were laid during October 
to February with spherical shape and brittle hardshell. The vertical diameter, horizontal diameter and weight 
of eggs were 25.30+1.64 mm, 26.72+1.93 mmand 10.17+1.56 g, respectively. The carapace width, carapace 
length and weight of hatchlings were 27.33+1.77 mm,31.38+3.19 mm and 7.84+1.16 g, respectively. All 
characteristics of eggs and hatchlings had linear relation (p<0.01). The Burmese flapshell turtle laid 3-7 eggs 
per clutch. The incubation periods were 204-302 days. The hatching rates were 0-100 percents, while the 
survival rate of 7-day old was 100 percent. 
 
Key words : Burmese flapshell turtle, Lissemys scutata (Peters, 1868),captive breeding, incubation 
   
*Moo 1, Muangchum, Thamuang, Kanchanaburi 71110 Tel. 0 3461 1144 e-mail : wachirak@fisheries.go.th 
Published : Technical Paper No. 9/2009 Inland Fisheries Research and Development Bureau Department 

of Fisheries. 26 pp. 
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การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในถังไฟเบอร์กลาสท่ีใช้หญ้าแฝกบําบัดน้ําเสียในปริมาณท่ีต่างกัน 
 

วิวัฒน ์ ปรารมภ์๑*  โสภิศ  จตุรงค์๑  อารีย์  ช้อนแช่ม๒  แสงเสริม  แก้วดี๓ 
อาชัญ  ศรีบุญเรือง๔ และ นิพนธ์  อุปการัตน์๕ 

๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยา 
๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิจิตร 

๓ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 
๔สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดน่าน 
๕สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดลําพูน 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาวิจัยการใช้หญ้าแฝกบําบัดน้ําเสียของการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในถังไฟเบอร์กลาส ท่ีใส่หญ้าแฝกในปริมาณท่ี
ต่างกัน 3 ระดับ คือ ไม่ใส่หญ้าแฝก ใส่หญ้าแฝก 10 กิโลกรัม และใส่หญ้าแฝก 15 กิโลกรัม ระดับละ 3 ซ้ํา โดยใช้ลูกปลาดุก
ลูกผสม น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 6.11±0.52 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 6.76±0.49 เซนติเมตร  ใส่ถังละ 200 ตัว ดําเนิน
การศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึงกันยายน 2553 ณ สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดน่าน พบว่า หลังจากระยะเวลาการเลี้ยง 6 
เดือน ปลาดุกมีการเจริญเติบโต มีน้ําหนักแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ(p<0.05) โดยถังท่ีใส่หญ้าแฝก 15 กิโลกรัม มีน้ําหนัก
เฉลี่ยสูงสุด (122.52±5.62 กรัม) รองลงมา ได้แก่ ใส่หญ้าแฝก 10 กิโลกรัม (103.55±4.87 กรัม) และไม่ใส่หญ้าแฝก มีน้ําหนัก
เฉลี่ยต่ําท่ีสุด (92.78±1.65 กรัม) ในขณะท่ีตั้งแต่เดือนท่ี 3 - 6 ปลาดุกเทศในถังท่ีใส่หญ้าแฝก 15 กิโลกรัม มีความยาวเฉลี่ย
สูงสุดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)  กับถังท่ีไม่ใส่หญ้าแฝกท่ีมีความยาวเฉลี่ยต่ําสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกับถังท่ีใส่
หญ้าแฝก 10 กิโลกรัม และปลาดุกเทศท่ีเลี้ยงในถังท่ีใส่หญ้าแฝก 15 และ 10 กิโลกรัม มีอัตราการรอดเฉลี่ยสูงกว่าไม่ใส่หญ้า
แฝกอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 64.50±1.01, 64.17±3.97 และ 45.17±1.17 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
เช่นเดียวกับคุณสมบัติของน้ํา (ยกเว้น อุณหภูมิน้ํา, pH, DO, ไนไตร์ท และฟอสฟอรัสในน้ํา) ท่ีชุดการทดลองท่ีใส่หญ้าแฝกท้ัง 
2 ชุดการทดลอง มีค่าท่ีเหมาะสมกว่าชุดท่ีไม่ใส่หญ้าแฝกอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) และปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนรวมและ
ฟอสฟอรัสรวมในใบและรากของหญ้าแฝกมีปรมิาณเพ่ิมสูงข้ึนเมื่อเทียบกับหญ้าแฝกก่อนการทดลอง 
 
คําสําคัญ : หญ้าแฝก บําบัดน้ําเสยี ปลาดุกลูกผสม การเลีย้ง 
   
*ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ โทร ๐ ๕๔๔๓ ๑๒๕๑ โทรสาร ๐ ๕๔๔๘ ๐๔๖๖ 
e-mail : ifphayao@hotmail.com 
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี ๑๐/๒๕๕๔ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง. ๒๑ หน้า 
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Wastewater biofilter of Hybrid Clarias Catfish culture in fiberglass tanks  
with different amount of Vetiver grasses  

 
Wiwat  Prarom1*  Sophis  Jaturong1  Aree  Choncham2  Sangserm  Kaewdee3 

Archan  Sriboonruang4 and Nipon  Upakarat5 
1Phayao Inland Fisheries Research and Development Center 
2Phichit Inland Fisheries Research and Development Center 

3Royal Project and Fisheries Development Sub-Division 
4Nan Inland Fisheries Station 

5Lamphun Inland Fisheries Station 
 

Abstract 
 
 Study on wastewater biofilter of Vetiver grass in Hybrid Clarias Catfish culture were observed. 
Vetiver grass was added into fiberglass tanks with 3 different amount; 0 10 and 15 kilograms each one 3 
replications and 200 fishes/ tank as average initial weight and length of fishes were 6.11±0.52 grams and 
6.76±0.49 centimeters  to experiment on October 2009 - September 2010 at Nan Inland Fisheries Station. 
At the month 6, were found the fishes growth different with significant among treatment (p<0.05). The 
average weight of fishes were highest in tank with 15 kilograms of Vetiver grass as 122.52±5.62 grams, 
103.55±4.87 grams in tank with 10 kilograms and no added Vetiver grass in tank were lowest average 
weight as 92.78±1.65 grams.  Meanwhile at the month 3-6, the highest average length of  fishes in tank 
with 15 kilograms of Vetiver grass and significant with fishes in no added Vetiver grass tank but no 
significant with fishes in tank with 10 kilograms of Vetiver grass. Survival rate of the fishes in both tanks; 10 
and 15 kilograms of Vetiver grass were more significant than no added Vetiver grass (p<0.05) as 64.50±1.01, 
64.17±3.97 and 45.17±1.17 percent, respectively.  Water quality (except temperature, pH, DO, nitrite and 
phosphorus) in both added Vetiver grass in tanks were more significant than no added Vetiver grass 
(p<0.05), when end of experimental, total nitrogen  and total phosphorus in blade and root of Vetiver 
grasses were increased.  
  
Key words : Vetiver grass, wastewater biofilter, Hybrid Clarias Catfish, rearing 
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ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกล้วยชนิด  Photololigo duvaucelii (d’Orbigny, 1835) และ  

P. chinensis (Gray, 1849) บริเวณอ่าวไทย 
 

ฐิติพร  ศุภนิรันดร์๑*  นิรชา  สองแก้ว๒  อุดม  เครือเนียม๓  และ จักรพัณน์  ปิ่นพุทธศิลป์๔  
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 
๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
๔ศูนย์วิจยัและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธ์ุของหมึกกล้วยชนิด Photololigo duvaucelii (d’Orbigny, 1835) และ P. chinensis 
(Gray, 1849) ในอ่าวไทย โดยเก็บตัวอย่างจากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคู่ และไดหมึกในเดือนมกราคมถึงธันวาคมปี 2551 
ตั้งแต่จังหวัดตราดถึงจังหวัดสงขลา ตัวอย่างหมึกกล้วยชนิด P. duvaucelii และ P. chinensis  ขนาดความยาวลําตัว 2.90-29.20 
(10.68+3.04) เซนติเมตร และ 3.50-46.00 (16.32+5.50) เซนติเมตร น้ําหนักตัว 1.00-408.00 (43.71+24.07) กรัม และ  
8.00-880.00 (121.69+89.14) กรัม ตามลําดับ พบความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลําตัวกับน้ําหนักตัวของหมึกกล้วยชนิด  
P. duvaucelii ท้ังหมด ดังสมการ W = 0.3868L1.9631 เพศผู้ W = 0.4747L1.8561 และเพศเมีย W = 0.2045L2.2722 อัตราส่วนเพศผู ้
ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:0.96 (P<0.05) ขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของเพศผู้และเพศเมีย เท่ากับ 13.89 และ 9.04 เซนติเมตร ตามลําดับ 
ค่าเฉลี่ยความดกไข่ท่ีความยาวลําตัวเฉลี่ย 11.26+1.55 เซนติเมตรเท่ากับ 7,813.65±4,408.14 ฟอง มีการวางไข่ตลอดป ี
โดยวางไข่สูงในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน และสิงหาคมถึงธันวาคม พบวางไข่ท่ัวไปบริเวณอ่าวไทย และพบความสัมพันธ์ระหว่าง 
ความยาวลําตัวกับน้ําหนักตัวของหมึกกล้วยชนิด P. chinensis ท้ังหมด ดังสมการ W = 0.3763L2.027 เพศผู้ W = 0.4046L1.9808 และ
เพศเมีย W = 0.2311L2.2414 ตามลําดับ อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:0.68 (P<0.05) ขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของเพศผู ้
และเพศเมีย เท่ากับ 21.50 และ 17.71 เซนติเมตร ตามลําดับ ค่าเฉลี่ยความดกไข่ท่ีความยาวลําตัวเฉลี่ย 18.57+3.00 เซนติเมตร 
เท่ากับ 11,459.91±7,231.28 ฟอง มีการวางไข่ตลอดปีโดยวางไข่สูงในเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม และกันยายนถึงธันวาคม พบวางไข่
ท่ัวไปบริเวณอ่าวไทย 

 
คําสําคัญ : ชีววิทยาการสืบพันธ์ุ หมึกกล้วย อ่าวไทย 
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Reproductive Biology of Indian Squid,  Photololigo duvaucelii (d’Orbigny, 1835) and  

Mitre Squid, P. chinensis (Gray, 1849) in the Gulf of Thailand  
 

Thitiporn  Suppanirun1*  Niracha  Songkeaw2  Udom  Khrueniam 3 and  Chakaphan  Pinputtasin4 
1Chumphon Marine Fisheries Research and Development Center 

2Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 
3Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong) 

4Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan) 
 

Abstract 

 
 Studied on reproductive biology of Indian squid, Photololigo duvaucelii (d’Orbigny,1835) and 
mitre squid, P. chinensis (Gray, 1849) in the Gulf of Thailand were operated. The samples were collected 
from otter board trawler, pair trawler and squid light luring landed at fishing port from Trat Province to 
Songkhla Province during January to December 2008. Mantle length of P. duvaucelii and  
P. chinensis were in the range of 2.90-29.20 (10.68+3.04) and 3.50-46.00 (16.32+5.50) cm respectively, body 
weight of P. duvaucelii and P. chinensis used were in the range of 1.00-408.00 (43.71+24.07) and 8.00-
880.00 (121.69+89.14) g. The relationship between mantle length (L) and body weight (W) of the whole 
squid, male and female of P. duvaucelii were W = 0.3868L1.9631, W = 0.4747L1.8561 and W = 0.2045L2.2722 
respectively. The sex ratio of male to female was 1:0.96 (P<0.05). The average size at first maturity (L50) of 
male and female were 13.89 and 9.04 cm respectively. The average of fecundity (F) was 7,813.65±4,408.14 
eggs/female at average mantle length was 11.26+1.55 cm. The spawning season was found throughout the 
year with the peak of spawning were in April to June and August to December. The spawning ground was 
around the Gulf of Thailand. The relationship between mantle length (L) and body weight (W) of the whole 
squid, male and female of P. chinensis were W = 0.3763L2.027, W = 0.4046L1.9808 and W = 0.2311L2.2414 
respectively. The sex ratio of male to female was 1:0.68 (P<0.05). The average size at first maturity of male 
and female were 21.50 and 17.71 cm respectively. The average of fecundity (F) was 11,459.91±7,231.28 
eggs/female at average mantle length was 18.57+3.00 cm. The spawning season was found throughout the 
year with the peak of spawning were in April to July and September to December. The spawning area was 
found around the Gulf of Thailand. 

 
Key words : reproductive biology, squid, P. duvaucelii, P. chinensis, Gulf of Thailand 
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การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis และ P. duvaucelii ในอ่าวไทย 
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๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
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๔ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
 

บทคัดย่อ 

  

 ประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis และ P. duvaucelii ในอ่าวไทย โดยเก็บข้อมูล
จากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง อวนลากคู่ และอวนครอบหมึก บริเวณท่าเทียบเรือในเขตจังหวัดชายฝั่ง 
อ่าวไทย ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2551 พบว่าหมึกกล้วยชนิด P. chinensis มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 0.361 
1.270 6.534 กก./ชม. และ 56.213 กก./วัน ตามลําดับ มีการแพร่กระจายขนาดความยาวอยู่ในช่วง 3.50-41.50 เซนติเมตร 
โดยมีขนาดความยาวแรกจับเท่ากับ 11.17 11.92 11.70 และ 12.52 เซนติเมตร ตามลําดับ มีสมการการเติบโตของ von 
Bertalanffy เท่ากับ Lt = 42.00 (1-e-1.65(t+0.0023)) สัมประสิทธ์ิการตายรวม (Z) เท่ากับ 4.79 ต่อปี สัมประสิทธ์ิการตายโดย
ธรรมชาติ (M) เท่ากับ 2.31 ต่อปี และสัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง (F) เท่ากับ 2.48 ต่อปี สําหรับหมึกกล้วยชนิด  
P. duvaucelii มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 0.403 0.774 9.314 กก./ชม. และ 59.411 กก./วัน ตามลําดับ พบแพร่กระจาย
ขนาดความยาวอยู่ในช่วง 2.25-22.75 เซนติเมตร โดยมีขนาดความยาวแรกจับเท่ากับ 8.65 8.89 8.53 และ 6.86 เซนติเมตร 
มีสมการการเติบโตของ von Bertalanffy เท่ากับ Lt = 23.00 (1-e-2.25(t+0.0026)) สัมประสิทธ์ิการตายรวม 7.76 ต่อปี 
สัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ 3.35 ต่อปี และสัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง 4.41 ต่อปี ศักย์การผลิตสูงสุด (MSY) 
ของหมึกกล้วยท้ัง 2 ชนิด เท่ากับ 37,179.29 ตัน ณ ระดับการลงแรงประมงสัมพัทธ์ (F-factor) เท่ากับ 1.15 และมูลค่าสูงสุด
ท่ียั่งยืน (MEY) เท่ากับ 3,011.98 ล้านบาท ณ ระดับการลงแรงประมงสัมพัทธ์เท่ากับ 0.90 แสดงว่าใน พ.ศ.2551 มีการลงแรง
ประมงต่ํากว่าระดับการลงแรงประมง ณ จุดศักย์การผลิตสูงสุดของหมึกกล้วยชนิด P. chinensis และ P. duvaucelii เท่ากับ
ร้อยละ 15 และสูงกว่าจุดมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืนร้อยละ 10  
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Stock Assessment of Mitre Squid (Photololigo chinensis) and Indian Squid  

(P.duvaucelii) in the Gulf of Thailand 
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Abstract 

 
 Stock assessment of Mitre squid (Photololigo chinensis) and Indian squid (P. duvaucelii) in the 
Gulf of Thailand was conducted by collecting data from small otter board trawlers, medium otter board 
trawlers, paired trawlers and squid falling net at fishing ports along coastline of the Gulf of Thailand during 
January to December 2008. Results showed average catch per unit effort of P. chinensis were 0.361, 1.270, 
and 6.534 kg/hr and 56.213 kg/day, respectively. Size distribution was in range 3.50 - 41.50 cm. Length at 
first capture were 11.17, 11.92, 11.70 and 12.52 cm, respectively. von Bertalanffy growth equation was 
expressed in equation Lt= 42.00 (1-e-1.65(t+0.0023)).Total mortality coefficient (Z), natural mortality coefficient 
(M) and fishing mortality coefficient (F) were 4.79, 2.31 and 2.48 per year, respectively. While P. duvaucelii 
has average catch per unit effort were 0.403, 0.774, and 9.314 kg/hr and 59.411 kg/day respectively. Size 
distribution was in range 2.25 - 22.75 cm. Length at first capture were 8.65, 8.89, 8.53 and 6.86 cm, 
respectively. von Bertalanffy growth equation was expressed in equation Lt=23.00 (1-e-2.25(t+0.0026)). Total 
mortality coefficient, natural mortality coefficient and fishing mortality coefficient were 7.76, 3.35 and 4.41 
per year, respectively. Maximum sustainable yield (MSY) and maximum sustainable economic yield (MEY) 
of P. chinensis and P. duvaucelii were 37,179.29 tons and 3,011.98 million baht at 0.9 of relative fishing 
effort level. These should be quoted that in year 2008; there were 5% under fishing effort at MSY point 
and at 10% MEY point  
 

Key words : stock assessment, squid, Gulf of Thailand 
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การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis Gray, ๑๘๔๙  

และ P. duvaucelii d’Orbigan, ๑๘๓๕ ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามนั (ภูเก็ต) 
 

บทคัดย่อ 

  
 การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis และ P. duvaucelii ทางฝั่งทะเลอันดามัน
ของประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดกลาง และอวนลากคู่ บริเวณท่า
เทียบเรือในเขตจังหวัดระนอง ภูเก็ต ตรังและสตูล ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่าหมึกกล้วยชนิด  
P. chinensis มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ ๐.๘๖, ๐.๗๕ และ ๐.๘๐ กก./ชม. ตามลําดับ มีการแพร่กระจายขนาดความยาวอยู่
ในช่วง ๓.๐๐-๔๔.๐๐ เซนติเมตรโดยมีความยาวแรกจับ เท่ากับ ๑๐.๘๙, ๑๑.๒๓ และ ๑๐.๗๗ เซนติเมตร ตามลําดับ มี
สมการการเติบโตของ von Bertalanffy Lt = ๔๔.๑๓ (๑-e

-๑.๗๓(t+๐.๐๐๒๓)) สัมประสิทธ์ิการตายรวม (Z) เท่ากับ ๑๐.๙๔ ต่อปี 
สัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ (M) เท่ากับ ๒.๓๔ ต่อปี สัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง (F) เท่ากับ ๘.๖๐ ต่อปี และค่า
สัดส่วนการใช้ประโยชน์ (E) เท่ากับ ๐.๗๙ ต่อปี สําหรับหมึกกล้วยชนิด P. duvaucelii มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ ๐.๗๗, 
๐.๖๘ และ ๓.๐๕ กก./วัน ตามลําดับ มีการแพร่กระจายขนาดความยาวอยู่ในช่วง ๓.๐๐-๒๗.๐๐ เซนติเมตร โดยมีความยาว
แรกจับเท่ากับ ๙.๔๖, ๘.๗๐ และ ๙.๖๘ เซนติเมตร ตามลําดับ มีสมการการเติบโตของ von Bertalanffy Lt = ๒๗.๗๓  
(๑-e-๑.๖๕(t+๐.๐๐๒๖)) สัมประสิทธ์ิการตายรวม เท่ากับ ๗.๔๒ ต่อปี สัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ เท่ากับ ๒.๕๙ ต่อปี 
สัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง เท่ากับ ๔.๘๓ ต่อปี และค่าสัดส่วนการใช้ประโยชน ์เท่ากับ ๐.๖๕ ต่อปี ศักย์การผลติสงูสดุ 
(MSY) ของหมึกกล้วยท้ัง ๒ ชนิด เท่ากับ ๑,๗๒๗.๖๖ เมตริกตัน ณ ระดับการลงแรงประมงสัมพัทธ์ (F-factor) เท่ากับ ๐.๗๕ 
และมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืน (MEY) เท่ากับ ๑๔๔.๔๖ ล้านบาท ณ ระดับการลงแรงประมงสัมพัทธ์ เท่ากับ ๐.๖๐ แสดงว่าใน  
พ.ศ.๒๕๕๑ มีการลงแรงประมงสูงกว่าระดับการลงแรงประมง ณ จุดศักย์การผลิตสูงสุดของหมึกกล้วยร้อยละ ๒๕ และสูงกว่า
จุดมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืนร้อยละ ๔๐  

 
คําสําคัญ : การประเมินสภาวะทรพัยากร หมึกกล้วย ทะเลอันดามัน  
   
*๗๗ หมู่ท่ี ๗ ตําบลวิชิต อําเภอเมอืง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๑๑๓๘-๔๐  
e-mail : sonthaya_b@hotmail.com 
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี ๑๔/๒๕๕๓ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง. ๕๑ หน้า 
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Stock Assessment of Squids, Photololigo chinensis Gray, 1849 

and P. duvaucelii d’Orbigan, 1835 along the Andaman Sea Coast of Thailand 
 

Sonthaya  Boonsuk* Amnuay Kongprom  Sichon  Hoimuk  Montri Sumontha and Katkae  Tat-a-sen 

Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 
 

Abstract 

 

 Stock assessment of squids, Photololigo chinensis and P. duvaucelii along the Andaman Sea 
Coast of Thailand was conducted by collecting data from small otter board trawler, medium otter board 
trawler and paired trawler at fishing ports along coastline within Ranong, Phuket, Trang and Satun Province 
during January to December 2008. The results showed that average catch per unit effort of P. chinensis were 
0.86, 0.75 and 0.80 kg/hr, respectively. Size distribution was in range from 3.00 - 44.00 cm. The lengths at 
first capture were 10.89, 11.23 and 10.77 cm., respectively. The von Bertalanffy growth equation was 
expressed in equation Lt = 44.13 (1-e

-1.73(t+0.0023)). The total mortality coefficient (Z) was 10.94 per year, the 
natural mortality coefficient (M) was 2.34 per year, the fishing mortality coefficient (F) was 8.60 per year 
and the exploitation ratio (E) was 0.79 per year while the average catch per unit effort of  P. duvaucelii were 
0.77, 0.68 and 3.05 kg/hr , respectively. Size distribution was in range from 3.00 - 27.00 cm. The lengths at 
first capture were 9.46, 8.70 and 9.68 cm, respectively. The von Bertalanffy growth equation was 
expressed in equation Lt = 27.73 (1-e

-1.65(t+0.0026)), while Z, M F and E were 7.42 per year, 2.59 per year, 
4.83 per year and 0.65 per year, respectively. The maximum sustainable yield (MSY) of squid was 1,727.66 
metric tons at the F-factor of 0.75 and the maximum sustainable economic yield (MEY) of squid was 
144.46 million baht at the F-factor of 0.60. In 2008, the fishing effort over MSY was 25% and over MEY 
was 40%. 
 
Key words : Stock assessment, squids, Andaman Sea 
   
*77 Moo 7, Vichit Subdistrict, Muang District, Phuket Province 83000, Thailand Tel. 0 7639 1138-40  
e-mail : sonthaya_b@hotmail.com 
Published : Technical Paper No. 14/2010 Marine Fisheries Research and Development Bureau Department 

of Fisheries. 51 pp. 
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ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกระดองชนิด Sepia aculeata และ S. recurvirostra บริเวณอ่าวไทย 
 

บุญฤทธิ์ เจริญสมบัติ๑*  อุดม เครือเนียม๑  ธิดารัตน์ คงชัย๒  จินตนา จินดาลิขิต๓  และ ชุมโชค สิงหราชัย๔ 
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 

๒ศูนย์วิจยัและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 
๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 

๔ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธ์ุของหมึกกระดองชนิด Sepia aculeata จํานวน 4,831 ตัว และชนิด S. recurvirostra 
จํานวน 3,791 ตัว บริเวณอ่าวไทย ได้ดําเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2551 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและตัวอย่าง  
ณ ท่าเทียบเรือประมงจากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่และอวนลากคู่ มีแหล่งทําการประมงบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดตราดถึงสงขลา 
พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลําตัว (mantle length, ML) กับน้ําหนักตัวของหมึกกระดองชนิด S. aculeata  
รวมเพศ อยู่ในรูปสมการ W = 0.0006 ML2.641 ML 35.0-240.0 มม. (ขนาดความยาวลําตัวเฉลี่ย 101.09+27.93 มม.) น้ําหนัก 
5.0-1,071.0 ก. และหมึกกระดองชนิด S. recurvirostra  รวมเพศ อยู่ในรูปสมการ W = 0.0008 ML2.589 ML 35.0-256.0 มม. 
น้ําหนัก 4.0-1,950.0 ก. (ขนาดความยาวลําตัวเฉลี่ย 80.02+24.43 มม.) และมีอัตราส่วนการเจริญเติบโตแบบ Allometric 
growth ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความยาวตัวกับน้ําหนักตัวระหว่างเพศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ อัตราส่วนเพศ 
ระหว่างเพศผู้ต่อเพศเมียรวมทุกเดือนของหมึกกระดองชนิด S. aculeata เท่ากับ 1 : 1.30 และ S. recurvirostra เท่ากับ 1 : 1.03 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับหมึกกระดองชนิด S. aculeata (P<0.05) หมึกกระดองสามารถวางไข่ได้ตลอดป ี
โดย S. aculeata มีฤดูวางไข่สูงช่วงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤศจิกายนและธันวาคม S. recurvirostra มีฤดูวางไข่สูงสุด 
ช่วงเดือนมกราคม ขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของหมึกกระดองเพศผู้และเพศเมียชนิด S. aculeata เท่ากับ 71.9 และ 94.4 มม.  
และชนิด S. recurvirostra เท่ากับ 66.2 และ 84.2 มม. ตามลําดับ 

คําสําคัญ : ชีววิทยาการสืบพันธ์ุ หมึกกระดอง อ่าวไทย 
   
*๒ หมู่ ๒ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๖๐ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๗๖๔ e-mail : emdec2003@yahoo.com 
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Reproductive Biology of Cuttlefish, Sepia aculeata and S. recurvirostra  
in the Gulf of Thailand 

 
Boonyarith  Charoensombat1*  Udom  Khrueniam1  Tidarat Kongchai2 

Jintana Jindalikit3 and Chumchok  Singharachai4 
1Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong) 

2Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 
3Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center (Samutprakarn) 

4Chumphon Marine Fisheries Research and Development Center 

Abstract 

 Study on reproductive biology of the cuttlefish, namely 4,831 Inds. of the Sepia aculeata and 
3,791 Inds. of the S. recurvirostra in the Gulf of Thailand were conducted during January – December 
2008. Data were collected from otter-board and pair trawlers landed at fishing ports located along the 
coast of the Gulf of Thailand from Trat to Song-Khla Provinces. It was found that the length-weight 
relationship of the S. aculeata of 35.0-240.0 mm. in mantle lengths (average 101.09+27.93 mm.ML.) and 
5.0-1,071.0 g. in body weights was W = 0.0006 ML2.641 for both sex whereas the S. recurvirostra of 35.0-256.0 
mm. in mantle lengths (average 80.02+24.43 mm.ML.) and 4.0-1,950.0 g. in body weights was W = 0.0008 
ML2.589 for both sex. Growth ratios were allometric and the length-weight relationships were significantly 
different. Sex ratio between male:female of the S. aculeata was 1:1.30 and the S. recurvirostra was 1:1.03. 
Sex ratio of the S. aculeata was significantly different (p<0.05). The cuttlefish spawned all year round, with 
peaks in January, February, November and December for S. aculeata whereas the peaks were found in 
January for S.recurvirostra. Length at first maturations were 71.9 mm.ML.in male and 94.4 mm.ML. in 
female of S. aculeata and 66.2 mm.ML. in male and 84.2 mm.ML. in female of S. recurvirostra, 
respectively. 

Key words : cuttlefish, Sepia spp. , reproductive biology, Coast of the Gulf of Thailand 
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ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกระดองชนิด Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831  

และ Sepia recurvirostra Steenstrup, 1875 ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย  
 

ประพัตร์  แก้วมณี๑*  ธนดล  นวลจันทร์๒  และ เกศแก้ว  เทศอาเส็น๑ 
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต) 

๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุบลราชธาน ี
 

บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธ์ุของหมึกกระดองชนิด Sepia pharaonis และ S. recurvirostra เก็บรวบรวมข้อมูล 
จากเครื่องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และอวนลากคู่ ซึ่งนําสัตว์น้ํามาข้ึนท่าเทียบเรือประมงท่ีจังหวัดระนอง ภูเก็ต ตรัง และสตูล 
มีแหล่งทําการประมงบริเวณทะเลอันดามัน ตั้งแต่แนวประชิดชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง จนถึงแนวประชิดชายแดนไทย-
มาเลเซีย จังหวัดสตูล ได้ดําเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2551 พบว่า หมึกกระดองชนิด S. pharaonis ขนาด 
ความยาวลําตัว 3.80-31.50 เซนติเมตร มีความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลําตัวกับน้ําหนักตัว อยู่ในรูปสมการW = 0.4305 
ML2.4686 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลําตัวกับน้ําหนักตัวของหมึกกระดองชนิด S. pharaonis เพศผู้ ขนาดความยาวลําตัว 
4.30-31.50 เซนติเมตร และหมึกระดองชนิด S. pharaonis เพศเมีย ขนาดความยาวลําตัว 3.80-26.50 เซนติเมตร อยู่ในรูป 
สมการ W = 0.4058 ML2.4838 และ W = 0.4277 ML2.4831 ตามลําดับ มีการเติบโตจําเพาะแบบ allometric ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยาวลําตัวกับน้ําหนักตัวระหว่างเพศผู้และเพศเมีย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 
1:0.77 (P<0.05) ขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของหมึกกระดองเพศผู้ เท่ากับ 7.26 เซนติเมตร และเพศเมีย เท่ากับ 10.16 เซนติเมตร  
มีการวางไข่ตลอดท้ังปี โดยวางไข่มากในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ความดกไข่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 524.09 ฟอง ความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวลําตัวกับ ความดกไข่ในรูปสมการ F = 1.3174 ML 3.0369  
 หมึกกระดองชนิด S. recurvirosta ขนาดความยาวลําตัว 3.70-22.50 เซนติเมตร มีความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลําตัว
กับน้ําหนักตัว อยู่ในรูปสมการ W = 0.3494 ML2.5519 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลําตัวกับน้ําหนักตัวของหมึกกระดองชนิด  
S. recurvirosta เพศผู้ ขนาดความยาวลําตัว 3.70-22.50 เซนติเมตร และหมึกระดองชนิด S. recurvirosta เพศเมีย ขนาดความ
ยาวลําตัว 4.00-22.50 เซนติเมตร อยู่ในรูปสมการ W = 0.3628 ML2.5146 และ = 0.3143 ML2.6103 ตามลําดับ มีการเติบโต 
จําเพาะแบบ allometric ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลําตัวกับน้ําหนักตัวระหว่างเพศผู้และเพศเมีย มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1:1 (P>0.05) ขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของหมึกกระดองเพศผู้เท่ากับ 5.96 เซนติเมตร 
และเพศเมีย เท่ากับ 7.02 เซนติเมตร มีการวางไข่ตลอดท้ังป ีโดยวางไข่มากสองช่วง ช่วงแรกเดือนมิถุนายน-ตุลาคม และช่วงท่ีสอง
เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ความดกไข่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 441.85 ฟอง ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลําตัวกับความดกไข่ในรูป
สมการ F = 0.8891 ML 2.5026 
 
คําสําคัญ : ชีววิทยาการสืบพันธ์ุ หมึกกระดอง ทะเลอันดามัน 
   
*๗๗ หมู่ ๗ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๑๑๓๘-๔๐ e-mail : prapat.kaewmanee@gmail.com 
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Reproductive Biology of Cuttlefish, Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 and 

Sepia recurvirostra  Steenstrup, 1875 in the Andaman Sea Coast of Thailand 
 

Prapat  Kaewmanee1*  Thanadol  Nualchan2  and  Keskaeo  Tes-a-sen1 
1Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 
2Ubonratchathani Inland Fisheries Research and Development Center 

 

Abstract 

 

 Study on the reproductive biology of the cuttlefish, Sepia pharaonis and S. recurvirostra was 
conducted by collecting data from otter board trawlers and paired trawlers landed at the fishing ports in 
Ranong, Phuket, Trang and Satun provinces. The fishing ground were offshore between Myanmar- Thai 
border in Ranong provivces to Malaysia-Thai border in Satun provinces during January to December 2008. 
The mantle length and mantle length body weight relationship of S. pharaonis were 3.80-31.50 cm, and W 
= 0.4305 ML2.4686. Whereas the length-weight relationships of the males ranged at 4.30-31.50 cm and the 
females ranged at 3.80-26.50 cm were W = 0.4058 ML2.4838 and W = 0.4277 ML2.4831, respectively. Specific 
growth rate of this species was considerably allometric. Length-weight relationships between male and 
female were significantly different (P<0.05). Sex ratio of male to female was 1:0.77. The size at first 
maturity of male was 7.26 cm and female was 10.16 cm. The cuttlefish spawned throughout the year, 
which showed peak during October–February. The average fecundity was 524.09 eggs. Relationship 
between mantle length and fecundity was F = 1.3174 ML3.0369. 
 The mantle length and mantle length body weight relationship of S. recurvirosta were 3.70-22.50 
cm, was W = 0.3494 ML2.5519. Whereas the length-weight relationships of the males ranged at 3.70-22.50 
cm and the females ranged at 4.00-22.50 cm were W = 0.3628 ML2.5146 and W = 0.3143 ML2.6103, 
respectively. Specific growth rate of the species was considerably allometric. Length-weight relationships 
between male and female were significantly different (P<0.05). Sex ratio of male to female was 1:1 The 
size at first maturity of male was 5.96 cm and female was 7.02 cm, the results show that this species 
spawned throughout the year, which showed two peaks during June-October and December-February. The 
average fecundity was 441.85 eggs. Relationship between mantle length and fecundity was F = 0.8891 ML 2.5026. 
 
Key words : reproductive biology, cuttlefish, Andaman sea 
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การประมงปลากะตักทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย  
 

กําพล  ลอยชื่น*  ประพัตร์  แก้วมณี  ชลิต  สง่างาม  และ เฉลิมชาติ  อรุณโรจน์ประไพ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน (ภูเก็ต) 
 

บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาการประมงปลากะตักทางฝั่งทะเลอันดามัน ในปี 2551 พบเครื่องมือ 4 ประเภท คือ เรืออวนครอบ 
ปลากะตักประกอบแสงไฟขนาดเล็ก เรืออวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟ ขนาด 14-18 เมตร เรืออวนล้อมจับปลากะตัก
กลางวัน และเรืออวนล้อมจับปลากะตักประกอบแสงไฟ โดยมีอัตราการจับสัตว์น้ําเฉลี่ยเท่ากับ  547.78 1,583.50 1,195.00 
และ 3,793.33 กิโลกรัม/วัน ตามลําดับ องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ําประกอบด้วยปลากะตัก ร้อยละ 72.35 86.08 82.16 และ 
39.16 ตามลําดับ และสัตว์น้ําอ่ืนๆ ร้อยละ 27.65 13.92 17.84 และ 60.84 ตามลําดับ โดยชนิดของปลากะตักท่ีพบมากจาก
ท้ัง 4 เครื่องมือ คือ Encrasicholina punctifer, E. heteroloba และ E. devisi ตามลําดับ สําหรับชนิดสัตว์น้ําอ่ืนๆ ท่ีพบ
มาก ได้แก่ ปลาทู-ลัง ปลาข้างเหลือง และปลาหลังเขียว เป็นต้น โดยปลากะตัก ปลาทู-ลัง ปลาข้างเหลือง และ ปลาหลังเขียว 
ท่ีจับได้ มีความยาวเฉลี่ยขนาดเล็กกว่าขนาดท่ีเริ่มสืบพันธ์ุครั้งแรก และพบว่าการทําประมงปลากะตักทางฝัง่ทะเลอันดามันของ
ประเทศไทยมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการนําปลาทู-ลัง ปลาหลังเขียว และปลาข้างเหลือง มาใช้ประโยชน์ก่อนขนาด
ตลาดของเรืออวนครอบปลากะตักขนาดเล็กเท่ากับ 4,156.46 บาท/วัน/ลํา เรืออวนครอบปลากะตักขนาด 14-18 เมตร 
เท่ากับ 8,122.48 บาท/วัน/ลํา และเรืออวนล้อมจับปลากะตักประกอบแสงไฟ เท่ากับ 27,162.05 บาท/วัน/ลํา สําหรับเรือ
อวนล้อมจับปลากะตักกลางวัน มีความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการนําปลาทู-ลัง มาใช้ประโยชน์ก่อนขนาดตลาด เท่ากับ 
3,868.16 บาท/วัน/ลํา 
 
คําสําคัญ : การประมง ปลากะตัก ทะเลอันดามัน 
   
*๗๗ หมู่ ๗ ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๑๑๓๘-๔๐ e-mail : k_loychuen@yahoo.com 
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี ๑๕/๒๕๕๓ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง. ๓๘ หน้า 
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Anchovy Fisheries along the Andaman Sea Coast of Thailand, 2008 
 

Kumpon  Loychuen*  Prapat  Kawmanee  Chalit  Sangangam and Chalermchat  Arunrojprapai 
Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 

 

Abstract 

 
 Anchovy fisheries along the Andaman Sea Coast of Thailand  was studied in 2008. Four fishing 
gears were operated normally anchovy falling net with luring light (small size), anchovy falling net with 
light luring (size 14-18 m), day anchovy purse seine and anchovy purse seine with light luring. Catch per 
unit effort (CPUE) was 547.78  1,583.50  1,195.00 and 3,793.33 kg/day respectively. The species composition 
were anchovy 72.35 86.08 82.16 and 39.16% while other aquatic animal 27.65 13.92 17.84 and 60.84% 
respectively. The main species of anchovy were found Encrasicholina punctifer, E. heteroloba  and  E. devisi, 
while the other aquatic animal were found Rastrelliger spp., Sardinella spp. and  Selaroides  leptolepis 
Average size of anchovy and other aquatic animal form  anchovy fisheries were smaller than size at first 
mature. Anchovy fisheries along the Andaman Sea Coast of Thailand had negative impact on juvenile of 
economically fish resources in term of economic loss such as Rastelliger spp., Sardinella spp. and 
Selaroides leptolepis In accordance with the anchovy falling net with light luring (small size), anchovy 
purse seine with light luring (size 14-18 m) and anchovy purse seine with light luring were loss in average 
economic value as 4,156.46 8,122.48 and 27,162.05 baht/day/boat respectively. For day anchovy purse 
seine was loss in average economic value from young Rastelliger spp. as 3,868.16 baht/day/boat 
 
Key words : Fisheries, Anchovy, Andaman Sea Coast  
   
*77 Moo 7, Vichit Sub-district, Muang District, Phuket Province 83000, Thailand Tel. 0 7639 1138-40 
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การประเมินสภาวะทรัพยากรปลากะตักชนิด Encrasicholina devisi (Whitley, 1940)  

E. punctifer Fowler, 1938 และ E. heteroloba (Rüppell, 1837)  

ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 
 

สนธยา  บุญสุข*  มนตรี  สุมณฑา  ชลิต  สง่างาม และ เกศแก้ว  เทศอาเส็น 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน (ภูเก็ต) 
 

บทคัดย่อ 

 
 การประเมินสภาวะทรัพยากรปลากะตักชนิด Encrasicholina devisi E. punctifer และ E. heteroloba ทางฝั่งทะเล
อันดามันของประเทศไทย ในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการประมงจากเครื่องมือ 
อวนครอบปลากะตักขนาด <๑๔ เมตร อวนครอบปลากะตักขนาด >๑๔ เมตร อวนล้อมจับปลากะตักปั่นไฟ และอวนล้อมจับ 
ปลากะตักกลางวัน ปลากะตักชนิด E. devisi มีสมการการเติบโตของ von Bertalanffy เท่ากับ Lt = ๑๐.๕๔ (๑-e

-๑.๘๐(t(-๐.๐๑๐๖)) 
ค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม (Z) เท่ากับ ๙.๕๙๒๓ ต่อปี ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ (M) เท่ากับ ๒.๘๗๘๗ ต่อป ี 
และค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง (F) เท่ากับ ๖.๗๒๑๖ ต่อปี กลุ่มความยาว ๓.๐๐-๓.๒๕ เซนติเมตร เป็นกลุ่ม 
ความยาวแรกท่ีเริ่มเข้าสู่ข่ายการประมง มีจํานวน ๑๘.๖๔๐ x ๑๐๙ ตัว ปลากะตักชนิด E. punctifer มีสมการการเติบโตของ  
von Bertalanffy เท่ากับ Lt = ๑๐.๘๐ (๑-e

-๑.๘๕(t(-๐.๐๑๐๖)) Z เท่ากับ ๑๑.๓๕๑๐ ต่อปี M เท่ากับ ๒.๙๐๒๘ ต่อปี และ F เท่ากับ 
๘.๔๔๘๒ ต่อปี กลุ่มความยาว ๓.๐๐-๓.๒๕ เซนติเมตร เป็นกลุ่มความยาวแรกท่ีเริ่มเข้าสู่ข่ายการประมง มีจํานวน ๙.๗๒๑ x ๑๐๙ 
ตัว และปลากะตักชนิด E .heteroloba มีสมการการเติบโตของ von Bertalanffy เท่ากับ Lt = ๑๐.๖๐ (๑-e

-๑.๗๐(t-(-๐.๐๑๐๖))  
Z เท่ากับ ๑๐.๙๑๔๐ ต่อปี M เท่ากับ ๒.๗๖๐๙ ต่อปี และ Fเท่ากับ ๘.๑๕๑๓ ต่อปี กลุ่มความยาวระหว่าง ๓.๐๐-๓.๒๕ 
เซนติเมตร เป็นกลุ่มความยาวแรกท่ีเริ่มเข้าสู่ข่ายการประมง มีจํานวน ๑๑.๓๕๔ x ๑๐๙ ตัว ระดับผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน มีค่าเท่ากับ 
๒๗,๔๑๐ เมตริกตัน ท่ีระดับการลงแรงประมงท่ีปัจจัย F-factor เท่ากับ ๐.๘ ดังนั้นหากต้องการทําประมงท่ีระดับผลผลิต 
สูงสุดท่ียั่งยืนควรลดการลงแรงประมงลงร้อยละ ๒๐ ของระดับการลงแรงประมงใน พ.ศ.๒๕๕๑ 
 
คําสําคัญ : ประเมินสภาวะทรัพยากร ปลากะตัก ทะเลอันดามัน 
   
*๗๗ หมู่ ๗ ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทร.๐ ๗๖๓๙ ๑๑๓๘-๔๐ e-mail : sonthaya_b@hotmail.com 
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี ๑๗/๒๕๕๓ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง. ๔๐ หน้า 
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Stock Assessment of Anchovies, Encrasicholina devisi (Whitley, 1940),  

E. punctifer Fowler, 1938 and E. heteroloba (Rüppell, 1837)  

along the Andaman Sea of Thailand 
 

Sonthaya  Boonsuk*  Montri  Sumontha  Chalit  Sa-nga-ngam  and  Keskaeo  Tes-a-sen 

Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 
 

Abstract 

 
 The stock assessment of anchovies, Encrasicholina devisi (Whitley, ๑๙๔๐), E. punctifer Fowler, 
๑๙๘๓ and E. heteroloba (Rüppell, ๑๘๓๗) along the Andaman Sea Coast of Thailand within Ranong, 
PhangNga, Phuket, Krabi, Trang and Satun Provinces by collecting data from anchovy falling net with light 
luring <๑๔ meters, anchovy falling net with light luring >๑๔ meters, anchovy purse seine with light luring 
and anchovy purse seine without light. The von Bertalanffy growth equation of E. devisi was Lt = ๑๐.๕๔ 
(๑-e-๑.๘๐(t(-๐.๐๑๐๖)). The total mortality coefficient (Z) was ๙.๕๙๒๓ per year, the natural mortality coefficient 
(M) was ๒.๘๗๐๗ per year and the fishing mortality coefficient (F) was ๖.๗๒๑๖ per year. The first group of 
E. devisi caught by fisheries were in the size range of ๓.๐๐-๓.๒๕ cm with the number of ๑๘.๖๔๐ x ๑๐๙ 
individual fishes. The von Bertalanffy growth equation of E. punctifer was Lt = ๑๐.๘๐ (๑-e

-๑.๘๕(t(-๐.๐๑๐๖)), 
while Z, M and F were ๑๑.๓๕๑๐ per year, ๒.๙๐๒๘ per year and ๘.๔๔๘๒ per year, respectively. The first 
groups of E. devisi caught by fisheries were in the size range of ๓.๐๐-๓.๒๕ cm with the number of  
๙.๗๒๑ x ๑๐๙ individual fishes. The von Bertalanffy growth equation of E. heteroloba was Lt = ๑๐.๖๐  
(๑-e-๑.๗๐(t-(-๐.๐๑๐๖)), whereas Z, M and F were ๑๐.๙๑๔๐ per year, ๒.๗๖๐๙ per year and ๘.๑๕๓๑ per year, 
respectively. The first group of E. devisi caught by fisheries were in the size range of ๓.๐๐-๓.๒๕ cm with 
the number of ๑๑.๓๕๔ x ๑๐๙ individual fishes. The maximum sustainable yield (MSY) of anchovy was 
๒๗,๔๑๐ metric tons at the F-factor of ๐.๘. Then, the maintain MSY of anchovies should be reduced ๒๐% 
of the fishing effort in ๒๐๐๘. 
 
Key words : stock assessment, anchovies, Andaman Sea 
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สภาวะการเจริญพันธุ์ของปลาทู (Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851))  
ชายฝั่งจังหวัดตราด 

 
อุดม  เครือเนียม* และ บุญฤทธิ ์ เจริญสมบัติ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาสภาวะการเจริญพันธ์ุของปลาทู (Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)) บริเวณชายฝั่ง 
จังหวัดตราด ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2551 โดยรวบรวมตัวอย่างปลาทูท่ีจับได้จากเรืออวนลอยปลาทูและโป๊ะไม้ไผ่ 
จากท่าข้ึนสัตว์น้ําบริเวณอําเภอแหลมงอบถึงอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่าปลาทูมีขนาดความยาวเหยียด 13.0-21.7 
(16.8+1.1) เซนติเมตร น้ําหนัก 23.3-105.3 (52.6+10.7) กรัม มีปลาทูเพศผู้วัยเจริญพันธ์ุสัดส่วนสูงในเดือนกันยายนและ 
ปลาเพศเมียวัยเจริญพันธ์ุสัดส่วนสูงในเดือนมีนาคม ปลาทูมีฤดูวางไข่ตลอดปี พบวางไข่สูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 
และกันยายน-พฤศจิกายน ขนาดของไข่ปลาทูมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.17-0.64 มิลลิเมตร และมีความดกไข่ 50,912-150,454 
(73,918+29,578) ฟอง ความยาวแรกเริ่มสืบพันธ์ุของปลาทูเพศผู ้16.10 เซนติเมตร และเพศเมีย 15.70 เซนติเมตร  
 
คําสําคัญ : ปลาทู การเจรญิพันธ์ุ จังหวัดตราด 
   
*๒ หมู่ ๒ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๖๐ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๗๖๔ e-mail : emdec2003@yahoo.com  
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Maturation Status of Indo-Pacific Mackerel (Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)) 
along the Coast of Trat Province 

 
Udom  Khrueniam* and Boonyarith  Chareonsombat  

Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong)  
 

Abstract 
 

 Study on reproductive status of the Indo-Pacific mackerel (Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 
1851)) from the coastal waters of Trat Province was conducted during January to December 2008. Fish 
specimens were taken from Indo-Pacific drift gill nets and bamboo stake traps landing in Laem Gnob and 
Klong Yai Districts, Trat Province.  It was found that the fish were 13.0-21.7 (16.8±1.1) cm in total length 
and 23.3-105.3 (52.6±10.7) g in body weight.  The males got their highly proportion in reproductive 
development in September and the females in March. The Indo-Pacific mackerel spawned all year round 
with peaks during February-May and September-November. Eggs of the Indo-Pacific mackerel were  0.17-
0.64 mm in diameter and fecundity was between 50,912-150,454 (73,918±29,578) eggs. Lengths at first 
maturation of the Indo-Pacific mackerel were 16.10 cmTL in males and 15.70 cmTL in females. 
 
Key words : Indo-Pacific mackerel (Rastrelliger brachysoma), maturation, Trat Province   
   
*2 Moo 2 Phe Sub-district, Muang District, Rayong 21160 Tel. 0 3856 1764 e-mail : emdec2003@yahoo.com 
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ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849) ในอ่าวไทย 
 

นพรัตน์  นาสุชล๑*  กมลรัตน์  พุทธรักษา๒  ธเนศ  ศรีถกล๓ และปิยวรรณ  หัสดี๔ 
๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 

๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

๔ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
 

บทคัดย่อ 

 

 เก็บตัวอย่างปลาหลังเขียวจากท่าเทียบเรือจังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดตราดถึงจังหวัดสงขลา จาก
เครื่องมือ อวนลากคู่ อวนล้อมจับปั่นไฟ และอวนล้อมซั้ง ในเดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี 2550 จํานวน 7,373 ตัวอย่าง ความ
ยาวตลอดตัวระหว่าง 4.20-20.60 เซนติเมตร และน้ําหนักตัวระหว่าง 6.98-84.00 กรัม เป็นเพศผู้จํานวน 3,098 ตัวอย่าง 
ความยาวตลอดตัว 8.00-19.70 เซนติเมตร และน้ําหนักตัว 6.98-72.00 กรัม เพศเมีย 3,346 ตัวอย่าง ความยาวตลอดตัว 
9.00-20.60 เซนติเมตร และ น้ําหนักตัว 9.48-84.00 กรัม และไม่แยกเพศ 929 ตัวอย่าง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาว
ตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของปลาท้ังหมดได้สมการความสัมพันธ์ W= 0.0110TL2.9365  (R2 = 0.9106) เพศผู้สมการความสัมพันธ์ 
W = 0.0109TL2.9409 (R2 = 0.9049) และเพศเมียสมการความสัมพันธ์ W = 0.0098TL2.9848 (R2 = 0.9064) อัตราส่วนเพศผู้
ต่อเพศเมียเท่ากับ 1:1.08 (P<0.05) โดยเพศเมียมีขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ยแรกเริ่มสืบพันธ์ุเท่ากับ 10.35 เซนติเมตร 
แหล่งวางไข่อยู่ท่ัวไปตลอดแนวชายฝั่งบริเวณเกาะช้างและเกาะกูด จังหวัดตราด ชายฝั่งหน้าจังหวัดระยอง ชลบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณเหนือเกาะเต่า ลงไปทางใต้ด้านทิศตะวันออกของเกาะพงัน และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จนถึง
บริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา วางไข่ได้ตลอดท้ังปแีละพบมากในเดือนมีนาคมถึงธันวาคม ความดก
ของไข่เฉลี่ย  24,404±8,531 ฟอง และมีสมการความสัมพันธ์ระหว่างความดกไข่กับความยาวตลอดตัว F = 201.82TL1.7203  

 
คําสําคัญ : ชีววิทยาการสืบพันธ์ุ ปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa) อ่าวไทย 
   
*๔๐๘ หมู่ ๘ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๑๒๐ โทร/โทรสาร ๐ ๗๗๕๒ ๒๐๐๖ e-mail : nasuchon@yahoo.com 
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี ๑๖/๒๕๕๓ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง. ๒๒ หน้า 
 



                              ��������	
��������	���	� ������ 2554 

 180 

O40     

Reproductive Biology of Goldstripe Sardinella   

(Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849)) in the Gulf of Thailand 
 

Nopparat  Nasuchon1*  Kamolrat  Phuttharaksa2  Thanate  Sritakon3 and Piyawan  Hussadee4 

1Chumphon Marine Fisheries Research and Development Center 
2Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong) 

3Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 
4Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan) 

 
Abstract 

 
 The data produced from the sampling of the Goldstripe Sardinella (Sardinella gibbosa) from Trad 
to Songkhla Province in the Gulf of Thailand. The data was collected from pair trawls and purse seines 
from January to December 2007. In all 7,373 specimens have a total length ranging from 4.20-20.60 cm 
and a body weight ranging from 6.98-84.00 g respectively. It was comprised of males 3,098 trials (a total 
length ranging from 8.00-19.70 cm and a body weight ranging from 6.98-72.00 g), while the females 3,346 
trials (a total length ranging from 9.00-20.60 cm and a body weight ranging from 9.48-84.00 g) and with a 
total of 929 unidentified sex trials inclusively. The purpose was to study the length and weight 
relationship of total fish, male and female. The total fish relationship was W=0.0110TL2.9365 (R2 = 0.9106). 
The male relationship was W=0.0109TL2.9409 (R2 = 0.9049) and the female relationship was W=0.0098TL2.9848 
(R2=0.9064). The sex ratio of male to female was 1:1.08 (P<0.05). The average size of first mature of 
sampling was 10.35 cm. The spawning ground was along the coast line as it surrounds Koh Chang and Koh 
Kood, Trad Province, the coast line in front of Rayong, Chonburi, Phetchaburi, Prachuap Khirikhan 
Provinces, north of Koh Tao, Surat Thani Province also encircling the eastern part of Koh Phangan and Koh 
Samui, Surat Thani Province and a long coastline of Nakhon Srithamarat and Songkhla Province. Spawning 
season ran throughout the year while peaking during March thru December. Average of fecundity was 
24,404±8,531 with equation relations of F = 201.82TL1.7203. 

 
Key words : Reproductive biology, Goldstripe sardinella (Sardinella gibbosa), Gulf of Thailand 
   
*408 Moo 8, Paknam Sub-district, Muang District, Chumphon Province 86120 Tel/Fax 0 7752 2006 
e-mail : nasuchon@yahoo.com 
Published : Technical Paper No. 16/2010 Marine Fisheries Research and Development Bureau Department 
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ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาปากคมหางจุด 

Saurida undosquamis (Richardson, 1848) ในอ่าวไทย 
 

สมชาย วิบุญพันธ์๑*  ปิยวรรณ หัสดี๒  กมลรัตน์ พุทธรักษา๓  และ ฐิติพร ศุภนิรันดร์๔ 
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
๔ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธ์ุปลาปากคมหางจุด (Saurida undosquamis) ในอ่าวไทย ได้ดําเนินการตั้งแต่เดือน
มกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2550 โดยเก็บรวบรวมตัวอย่างจากเรือประมงอวนลากคู่ และอวนลากแผ่นตะเฆ่ ท่ีนําสัตว์น้ํามาข้ึน
ท่าในจังหวัดชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดตราด ถึงจังหวัดสงขลา พบว่าปลาปากคมหางจุดในอ่าวไทย มีความยาว
เหยียดระหว่าง 6.20-34.50 (20.91±4.42) เซนติเมตร มีน้ําหนักตัวอยู่ระหว่าง 1.37-310.00 (72.83±44.52) กรัม มี
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดกับน้ําหนักตัว ในรูปสมการ W = 0.0032 TL3.246 ปลาปากคมหางจุดเพศผู้ มีความยาว
เหยียดระหว่าง 8.00-34.40 (21.49±2.97) เซนติเมตร มีน้ําหนักตัวอยู่ระหว่าง 5.33-204.00 (74.89±31.86) กรัม มี
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดกับน้ําหนักตัว ในรูปสมการ W = 0.0044 TL3.155 และเพศเมีย มีความยาวเหยียด
ระหว่าง 11.50-34.50 (22.81±3.74) เซนติเมตร มีน้ําหนักตัวอยู่ระหว่าง 8.90-310.00 (91.71±44.90) กรัม มีความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวเหยียดกับน้ําหนักตัว ในรูปสมการ W = 0.0041 TL3.172 มีการเติบโตแบบ Allometric อัตราส่วนระหว่าง
เพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:1.65 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) ขนาดความยาวเหยียดแรกเริ่มสืบพันธ์ุโดยเฉลี่ยของ
ปลาเพศผู้ และเพศเมีย เท่ากับ 20.48 และ 28.26 เซนติเมตร ตามลําดับ สามารถวางไข่ไดต้ลอดปี มีช่วงวางไข่มากอยู่ระหว่าง
เดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ ความดกไข่ระหว่าง 78,890-183,726 (111,815+28,756) ฟอง ท่ีความยาวเหยียด 23.50-32.50 
เซนติเมตร มีสมการความสัมพันธ์ระหว่างความดกไข่กับความยาวเหยียด ในรูปสมการ F = 7.3616 TL2.8673  
 
คําสําคัญ : ชีววิทยาการสืบพันธ์ุ ปลาปากคมหางจุด อ่าวไทย 
   
*๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐.โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๒๕๙๕ e-mail : somchaivib@yahoo.com 
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี ๑/๒๕๕๔ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง. ๓๐ หน้า 
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Reproductive Biology of Brushtooth Lizardfish Saurida undosquamis 

(Richardson, 1848) in the Gulf  of Thailand 
 

Somchai  Vibunpant1*  Piyawon  Hussardee2  Kamolrat  Puttharaksa3 

and Thitiporn  Suppanirun4 
1Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 

2Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan) 
3Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong) 

4Chumphon Marine Fisheries Research and Development Center 
 

Abstract 

 
 Reproductive biology of brushtooth lizardfish (Saurida undosquamis) in the Gulf of Thailand was 
studied during January to December 2007. The samples were collected from catches of paired trawlers 
and otter board trawlers landed at fishing ports in provinces along the coast of the Gulf of Thailand from 
Trat provinces to Songkhla provinces. The result showed that the total length (TL) was 6.20-34.50 
(20.91+4.42) centimeter and their body weight (W) was 1.37-310.00 (72.83+44.52) gram. The relationship 
equation between their total length and body weight was W = 0.0032 TL3.246. The total length of male fish 
which have ranged 8.00-34.40 (21.49±2.97) centimeter and their weight ranged 5.33-204.00 (74.89±31.86) 
gram, the relationship equation was W = 0.0044 TL3.155. The length of female fish length ranged 11.50-
34.50 (22.81±3.74) centimeter and weight ranged 8.90-310.00 (91.71±44.90) gram, the relationship equation 
was W = 0.0041 TL3.172. Their growth was allometric type. The sex ratio between male and female was 
1:1.65. The average length at first maturity of male and female were 20.48 and 28.26 centimeter, 
respectively. The spawning season was found throughout the year with peaks in October to February. The 
fecundity (F) was 78,890-183,726 (111,815±28,756) eggs, at total length 23.50-32.50 centimeter. The 
relationship equation between fecundity and total length was F = 7.3616 TL2.8673 
 
Key words : reproductive biology, brushtooth lizard fish, Saurida undosquamis, the Gulf of Thailand 
   
*79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000. Tel. 0 7431 2595  
e-mail : somchaivib@yahoo.com  
Published : Technical Paper No. 1/2011 Marine Fisheries Research and Development Bureau Department 
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การประมงปลาเขือแดง (Trypauchen vagina) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช  
 

วิรัตน  สนิทมัจโร*  อํานวย  คงพรหม  สุวรรณทนา  ทศพรพิทักษ์กุล  และ ภัคจุฑา  เขมากรณ์  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนลา่ง (สงขลา) 
 

บทคัดย่อ  

 
 ศึกษาการประมงปลาเขือแดงบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอปากพนัง และอําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จากเครื่องมือชนิดหลักท่ีทําการประมงปลาเขือแดง คือ ยอปีก จํานวน 71 ตัวอย่าง และโพงพางหลัก จํานวน 
73 ตัวอย่าง ในระหว่างเดือนมีนาคม 2550 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ทําการเก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง ผลวิเคราะห์อัตราการ
จับสัตว์น้ํารวมจากยอปีก พบว่ามีอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ําเท่ากับ 3.406 กิโลกรัม/ปาก ประกอบด้วยกลุ่มกุ้งสูงสุดร้อยละ 
50.47 รองลงมา คือ กลุ่มปลาหน้าดิน ปลาเป็ดแท้ สัตว์น้ําอ่ืนๆ ปลาผิวน้ํา ปู และปลาหมึก ร้อยละ 23.29  18.24 2.67 2.62 
2.56 ละ 0.15 ตามลําดับ ปลาเขือแดงมีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ 0.129 กิโลกรัม/ปาก จับได้สูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2550 
เท่ากับ 0.386 กิโลกรัม/ปาก โพงพางหลักมีอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ํา เท่ากับ 11.686 กิโลกรัม/ช่อง กลุ่มกุ้งจับได้สูงสุด  
ร้อยละ 51.43 รองลงมา คือ กลุ่มปลาหน้าดิน ปลาเป็ดแท้ ปู ปลาผิวน้ํา สัตว์น้ําอ่ืนๆ และปลาหมึก ร้อยละ 23.71 8.98 6.91 
6.47 1.76 และ 0.74 ตามลําดับ ปลาเขือแดงมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดของกลุ่มปลาหน้าดิน เท่ากับ 1.148 กิโลกรัม/ช่อง  
จับได้สูงสุดในเดือนมกราคม 2551 เท่ากับ 2.617 กิโลกรัม/ช่อง โดยท่ีอัตราการจับเฉลี่ยของปลาเขือแดงระหว่างฤดูมรสุม 
ท้ังสองเครื่องมือแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
 ปลาเขือแดงท่ีจับด้วยยอปีกขนาดความยาวท่ีพบอยู่ในช่วง 3.75-19.25 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 10.15±2.08 
เซนติเมตร ค่าความยาวแรกจับเท่ากับ 9.51 เซนติเมตร จากโพงพางหลักขนาดท่ีพบอยู่ในช่วง 2.75-19.25 เซนติเมตร ความยาว
เฉลี่ย 12.67±3.56 เซนติเมตร ค่าความยาวแรกจับเท่ากับ 12.67 เซนติเมตร ขนาดตาอวนท่ีเหมาะสมสําหรับจับปลาเขือแดงของ
เครื่องมือท้ังสองชนิดเท่ากับ 2.35  เซนติเมตร ปลาเขือแดงท่ีจับได้มีขนาดความยาวเฉลี่ยน้อยกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุ โดย พบว่า
จากยอปีกมีขนาดความยาวน้อยกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุ ร้อยละ 97.98 และจากโพงพางหลักร้อยละ 92.77 ปลาเขือแดงมีค่า
ความยาวอนันต์ เท่ากับ 19.90 เซนติเมตร และค่าสัมประสิทธ์ิการเติบโต เท่ากับ 1.05 ต่อป ี

 
คําสําคัญ : การประมง ปลาเขือแดง อ่าวนครศรีธรรมราช 
   
*๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐  e-mail : wirats@fisheries.go.th 
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Fisheries of Burrowing Goby (Trypauchen vagina) in Nakhon Si Thammarat Bay  
 

Wirat Sanitmajjaro* Amnuay Kongprom  Suwantana Tossapornpitakkul  and Pakjuta Khemakorn  

Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 
 

Abstract 

 
 Study on burrowing goby fisheries in Nakhon Si Thammarat Bay covering the areas of Pak Panang 
and Muang District of Nakhon Si Thammarat Province from 2 main fishing gears, i.e. fence trap with scoop 
net (71 units) and stow net (73 units), was monthly conducted during March 2007-February 2008. The 
results showed that the overall catch per unit effort (CPUE) of fence trap with scoop net was 3.406 
kg/unit. Its highest catch composition was shrimps (50.47%), followed by demersal fish (23.29%), trash fish 
(18.24%), others marine species (2.67%), pelagic fish (2.62%), crabs (2.56%) and cephalopod (0.15%). The 
average CPUE of burrowing goby (Trypauchen vagina) was 0.129 kg/unit with the maximum obtained in 
November 2007 (0.386 kg/unit). For stow net, it was found that the average CPUE was 11.686 kg/unit. Its 
highest catch composition was also shrimps (51.43%), followed by demersal fish (23.71%), trash fish 
(8.98%), crabs (6.91%), pelagic fish (6.47%), others marine species (1.76%) and cephalopod (0.74%). 
Considering demersal fish group, burrowing goby had the highest average CPUE, which was 1.148 kg/unit 
with the maximum obtained in January 2008 (2.617 kg/unit). The CPUEs of burrowing gobies obtained 
during 2 monsoon seasons were significantly different for both fishing gears (p<0.05). 
 Burrowing gobies caught by fence trap with scoop net had total length rang from 3.75-19.25 
(10.15±2.08) cm, while the size at first capture was 9.51 cm, whereas those size caught by stow net was 
rang from 2.75-19.25 (12.67±3.56) cm, whereas with  the size at first capture was 12.67 cm. The optimum 
mesh size of both fishing gears was 2.35 cm. The average size of burrowing gobies caught by both fishing 
gears was smaller than their first mature size. It was also found that 97.98% and 92.77% of burrowing 
gobies caught by fence trap with scoop net and stow net were smaller than those fish at first 
maturity. The asymptotic length (L∞) of burrowing gobies was 19.90 cm, and their growth parameter 
coefficient (K) was 1.05 per year. 

 
Key words : fisheries,  Trypauchen vagina, Nakhon Si Thammarat Bay 
   
*79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla Province 90000 Thailand e-mail : wirats@fisheries.go.th 
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การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาลัง (Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1817)) ในอ่าวไทย 
 

กฤษฎา  ธงศิลา๑*  ทิวารัตน์  สินอนันต์๑  ปวโรจน ์ นรนาถตระกูล๒  นันทชัย  บุญจร๓  และภัคจุฑา  เขมากรณ์๔  
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 

๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 
๔ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 
บทคัดย่อ 

 
 การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาลัง (Rastrelliger kanagurta) ในอ่าวไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลบริเวณท่าเทียบ
เรือในเขตจังหวัดชายฝั่งอ่าวไทย ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2550 จากเครื่องมือ อวนล้อมซั้ง อวนล้อมจับปั่นไฟ  
อวนดํา และ อวนล้อมจับปลากะตักประกอบแสงไฟล่อ พบว่าอัตราการจับเฉลี่ยของปลาลังมีค่า 815.60 439.43 158.89 และ
140.05 กิโลกรัม/วัน ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละโดยน้ําหนักขององค์ประกอบสัตว์น้ําท่ีจับได้ท้ังหมดเท่ากับ 25.34 19.12 6.75 
และ 6.99 ตามลําดับ ปลาลังท่ีเข้ามาในข่ายการประมงมีขนาดความยาวอยู่ในช่วง 2.50-25.00 เซนติเมตร มีความยาวเฉลี่ย
เท่ากับ 11.15±4.64 เซนติเมตร มีสมการการเติบโตเท่ากับ Lt = 27.80(1- e 

-1.60(t -(-0.003))) ค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม (Z) 
เท่ากับ 6.93 ต่อปี ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ (M) เท่ากับ 2.54 ต่อปี และค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง (F) 
เท่ากับ 4.39 ต่อปี ปลาลังความยาวแรกท่ีเริ่มเข้าสู่ข่ายการประมงมีความยาว 2.50 เซนติเมตร มีจํานวน 389,982,333 ตัว มี
ระดับผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน (MSY) และมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืน (MEY) เท่ากับ 7,770.43 ตัน และ 210.57 ล้านบาท ระดับการลง
แรงประมงท่ีเหมาะสมเท่ากับร้อยละ 55 และ 40 ของการลงแรงประมงในปี 2550  
 
คําสําคัญ : ประเมินสภาวะทรัพยากร ปลาลัง อ่าวไทย 
   
๒ หมู่ ๒ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๖๐ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๗๖๔ e-mail : ktda2519@yahoo.com 
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Stock Assessment of Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1817)) 
in the Gulf of Thailand 

 
Kritsada  Thongsila1* Thiwarat  Sinanun1  Pavarot  Noranatragoon2  

Nuntachai  Boonjorn3 and Pakjuta  Khemakorn4 
1Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong) 

2Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan) 
3Chumphon Marine Fisheries Research and Development Center 

4Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 
 

Abstract 
 
 Stock assessment of Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta) in the Gulf of Thailand was studied 
by data collecting from purse seine with fishing boats including Thai purse seine with light luring, Thai 
purse seine and Anchovy purse seine with luring light landing at fishing ports along the Gulf of Thailand 
coastline during January – December 2007. It was found that catch rates of Indian mackerel by those gears 
were average 815.60, 439.43, 158.89 and140.05 kg/day, respectively. They were composed of 25.34%, 
19.12%, 6.75% and 6.99%, by weight of the total catch, respectively. Recruitment to fisheries of the Indian 
mackerels was ranged from 2.50 – 25.00 cmTL and 11.15±4.64 cmTL in average. Growth equation of von 
Bertalanffy Lt = 27.80 (1-e

-1.60(t-(-0.003))), coefficient of total mortality (Z) was 6.93/yr, coefficient of natural 
mortality (M) was 2.54/yr and coefficient of fishing mortality (F) was 4.39/yr, Length at first recruitment of 
banana shrimps was 2.50 cmTL. Number of fish was 389,982,333 Individuals. Maximum sustainable yield 
(MSY) and maximum economic yield (MEY) were 7,770.43 tons and 210.57 Million Bahts. Optimal fishing 
effort was 55% and 45% of the effort in 2007. 
 
Key words : Stock assessment, Indian mackerel, the Gulf of Thailand 
   
2 Moo 2, Phe Sub-district, Muang District, Rayong Province 21160, Thailand Tel. 0 3865 1764  
e-mail : ktda2519@yahoo.com 
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การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาลัง (Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816)) 

ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 
 

มนตรี  สุมณฑา*  สนธยา  บุญสุข  สัมพันธ์  ปานจรัตน์  ธุมาวดี  ใจเย็น และ จริยา  ฤทธิสมาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน (ภูเก็ต) 
 

บทคัดย่อ 

 
 การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาลัง (Rastrelliger kanagurta) ทางฝั่งทะเลอันดามัน ในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง พังงา 
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการประมงจากเครื่องมืออวนล้อมจับ 6 ประเภท คือ อวนตังเก อวนล้อมซั้ง 
อวนเขียว อวนล้อมจับปั่นไฟ อวนดํา และอวนล้อมจับขนาดตาอวน 1.5 เซนติเมตร มีอัตราการจับเฉลี่ยของปลาลัง เท่ากับ 
10.40  936.25  33.43  507.44  150.18 และ 33.16 กก./วัน ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 1.12 26.12 0.96 18.25 3.95 และ 
0.94 ขององค์ประกอบสัตว์น้ําท้ังหมด ตามลําดับ ปลาลังท่ีถูกจับมาใช้ประโยชน์มีความยาวเหยียดระหว่าง 4.00-30.50 
เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.44 เซนติเมตร และความยาวแรกจับรวม เท่ากับ 15.36 เซนติเมตร มีสมการการเติบโตของ 
von Bertalanffy growth function เท่ากับ Lt = 31.75 (1-e

-0.9555(t-(-0.0066)) มีค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม (Z) เท่ากับ 
8.1783 ต่อปี ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ (M) เท่ากับ 1.3944 ต่อปี และค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง (F) 
เท่ากับ 6.7839 ต่อปี กลุ่มความยาวระหว่าง 4.00-5.00 เซนติเมตร เป็นกลุ่มความยาวแรกท่ีเริ่มเข้าสู่ข่ายการประมงมีจํานวน
เท่ากับ 5.6151 x 108 ตัว ระดับผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน (MSY) เท่ากับ 12,999.12 ตัน ท่ีระดับการลงแรงประมงสัมพัทธ์  
(F-factor) เท่ากับ 0.7 และมีมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืน (MEY) เท่ากับ 565.78 ล้านบาท ท่ีระดับการลงแรงประมงสัมพัทธ์เท่ากับ 
0.4 โดยปัจจุบันปริมาณการจับและมูลค่าของปลาลัง มีค่าเท่ากับ 12,805.33 ตนั และ 433.86 ล้านบาท ซึ่งมีระดับการลงแรง
ประมงเกินศักย์การผลิตสูงสุดร้อยละ 30 และมีการลงแรงประมงเกินจุดมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืนร้อยละ 60 
 
คําสําคัญ : ประเมินสภาวะทรัพยากร ปลาลัง ทะเลอันดามัน 
   
*๗๗ หมู่ ๗ ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทร. ๐ ๗๖๓๙ ๑๑๓๘-๔๐  
e-mail : montri.sumontha@gmail.com 
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี ๑๓/๒๕๕๓ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง. ๓๘ หน้า 
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Stock Assessment of Indian Mackerel (Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816))  

along the Andaman Sea Coast of Thailand 
 

Montri Sumontha*  Sonthaya Boonsuk  Sampan Panjarat   

Thumawadee Jaiyen  and Jariya Ritthisaman 

Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 

 
Abstract 

 
 The stock assessment of the Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta) along the Andaman Sea; 
Ranong, PhangNga, Phuket, Krabi, Trang and Satun Provinces was conducted by collecting data from six 
type of purse seines comprising Chinese purse seine (CPS), fish aggregating device purse seine (FAD), green 
purse seine (GPS), light luring purse seine (LPS), Thai purse seine and the purse seine with the mesh size of 
1.5 centimeters. Catch rates of the Indian mackerel were 10.40, 936.25, 33.43, 507.44, 150.18 and 33.16 
kg/day respectively. Catch compositions of Indian mackerel were 1.12%, 26.12%, 0.96%, 18.25%, 3.95% 
and 0.94% of the total catch by gear respectively. The total length of Indian mackerel were in range from 
4.00-30.50 cm with average total length as 16.44 cm and the size at first capture was 15.36 cm. The von 
Bertalanffy growth equation was Lt = 31.75 (1-e

-0.9555(t-(-0.0066)) The total mortality coefficient (Z) was 8.1783 
per year, the natural mortality coefficient (M) was 1.3944 per year and the fishing mortality coefficient was 
6.7839 per year. The first group of Indian mackerel caught by purse seine fishery was in the size range from 
4.00-5.00 cm with the number of 5.6151 x 108 individual fish. The maximum sustainable yield (MSY) was 
12,999.12 tonnes at the F-factor of 0.7 and the maximum sustainable economics yield (MEY) was 565.78 
million baht at the F-factor of 0.4. In 2007, the catch and value of the Indian mackerel were 12,805.33 
tonnes and 433.86  million baht which over 30 percent of the MSY and over 60 percent of the MEY.  
 
Key words : stock assessment, Indian mackerel, Andaman Sea 
   
*77 Mu 7 Vichit Subdistric, Muang District, Phuket 83000 Tel. 0 7639 1138-40  
e-mail : montri.sumontha@gmail.com 
Published : Technical Paper No. 13/2010 Marine Fisheries Research and Development Bureau Department 

of Fisheries. 38 pp. 
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สภาวะทรัพยากรปูม้า (Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
 

ทิวารัตน์  สินอนันต์๑*  ประพัตร์  แก้วมณี๒   และ ปิยะโชค  สินอนันต์ ๑ 
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

๒สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง 
 

บทคัดย่อ 
 
 การประเมินสภาวะทรัพยากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในพ้ืนท่ี
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2552 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการประมงจากเครื่องมือลอบปู
พาณิชย์ ลอบปูพ้ืนบ้าน และอวนจมปู พบว่าอัตราการจับเฉลี่ยของปูม้า เท่ากับ 0.407  0.277 กิโลกรัม/ลอบ 10 ลูก/วัน และ 
0.244 กิโลกรัม/100 เมตร/วัน ตามลําดับ ปูม้าท่ีเข้ามาในข่ายการประมงมีความกว้างกระดองอยู่ในช่วง 4.25-18.25 
เซนติเมตร มีสมการการเติบโตเท่ากับ Lt = 20.03(1-e

-1.64(t-(-0.041)) ค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม (Z) เท่ากับ 11.66 ต่อปี ค่า
สัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ (M) เท่ากับ 2.82 ต่อปี และค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง (F) เท่ากับ 8.84 ต่อปี 
กลุ่มความกว้างกระดองแรกท่ีเข้ามาทดแทนในแหล่งประมงเท่ากับ 4.00-4.50 เซนติเมตร จํานวน 145,078,589 ตัว ระดับ
ผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืนเท่ากับ 4,581 เมตริกตัน และมีมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืน 566.80 ล้านบาท โดยปี 2552 มีระดับการลงแรง
ประมงเกินศักย์การผลิตสูงสุดและเกินจุดมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืนร้อยละ 10 และ 40 ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : สภาวะทรัพยากร ปูม้า อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
   
*๒ หมู่ท่ี ๒ ต.เพ อ.เมอืง จ.ระยอง ๒๑๑๖๐ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๗๖๔ e-mail : tpsinanun@yahoo.com 
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Stock Assessment of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)) 
in the Eastern Gulf of Thailand 

 
Thiwarat  Sinanun1*  Prapat  Kaewmanee2  and  Piyachok  Sinanun1 

1Eastern Marine Fisheries Research and Development Center 
2Ranong Marine Fisheries Station 

 
Abstract 

 
 The stock assessment of blue swimming crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) was studied 
along the Eastern Gulf of Thailand within Rayong, Chantaburi and Trat Provinces by collecting data from 
commercial crab trap, small scale crab trap and crab gill net during January to December 2009. The 
results showed that average catch per unit of effort of P. pelagicus caught by commercial crab trap, small 
scale crab trap and crab gill net were 0.407, 0.277 kg/10 traps/day and 0.244 kg/100 m/day, respectively. 
Size distribution was recruited to fishing ground in range from 4.25-18.25 cm. The growth equation was  
Lt = 20.03(1-e

-1.64(t-(-0.041)). Total mortality coefficient (Z), natural mortality coefficient (M) and fishing 
mortality coefficient (F) were 11.66, 2.82 and 8.84 per year, respectively. Size of recruitment in fishing 
ground was in range of 4.00-4.50 cm with 145,078,589 individual. The maximum sustainable yield was 
4,581 metric tons and the maximum sustainable economics yield was 566.80 million baht. In 2009,  
P. pelagicus in the Eastern Gulf of Thailand was utilized over the optimum fishing effort at 10% of the MSY 
and 40% of the MEY.  
 
Key words : stock assessment, Portunus pelagicus, Eastern Gulf of Thailand 
   
*2 Moo 2, Ban Phe, Muang District, Rayong 21160 Tel. 0 3865 1764 e-mail : tpsinanun@yahoo.com 
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ต้นทุนและผลตอบแทนของเรือประมงคราดหอยลายความยาว 
มากกว่า 16 เมตร บริเวณอ่าวไทยตอนใน 

 
ปวโรจน์  นรนาถตระกูล*  จักรพัณน ์ ปิ่นพุทธศิลป์  และจินตนา  จินดาลิขิต 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาอัตราการจับหอยลาย ต้นทุน และผลตอบแทนของเรือประมงคราดหอยลายขนาดความยาวมากกว่า  
16 เมตร บริเวณอ่าวไทยตอนใน จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหอยลายในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร 
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2550 พบว่า อัตราการจับหอยลายเฉลี่ยในเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม เท่ากับ 
5,371.37 กิโลกรัม/วัน โดยมีการทําประมงหนาแน่นในเดือนมีนาคม ซึ่งมีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 5,761.40 กิโลกรัม/วัน 
ส่วนในเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม มีการทําประมงน้อยมาก โดยไม่พบการทําประมงในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
และเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม แหลง่ทําการประมงหลักอยู่บริเวณอ่าวมหาชัย และปากแม่น้ําเจ้าพระยา ผลการวิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทนของการทําประมงคราดหอยลาย พบว่า ชาวประมงมีต้นทุนท้ังหมดเท่ากับ 34,158.93 บาท/เท่ียว 
แบ่งเป็นต้นทุนคงท่ี 2,793.04 บาท/เท่ียว และต้นทุนผันแปร 31,365.89 บาท/เท่ียว โดยน้ํามันเช้ือเพลิงเป็นต้นทุนท่ีสูงท่ีสุด
เท่ากับ 15,390.00 บาท/เท่ียว คิดเป็นร้อยละ 45.05 ของต้นทุนท้ังหมด ชาวประมงมีรายได้ในรูปของเนื้อหอยลายต้มเฉลี่ย
เท่ากับ 38,914.85 บาท/เท่ียว มีกําไรจากการดําเนินการเท่ากับ 7,548.96 บาท/เท่ียว และมีกําไรสุทธิเท่ากับ 4,755.92 บาท/
เท่ียว ปัจจัยด้านเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจออกทําการประมง คือ ต้นทุนค่าน้ํามันเช้ือเพลิง ซึ่งผันแปรตามระยะการ
เดินทางไปยังแหล่งทําการประมง รายได้ของชาวประมงจะข้ึนอยู่กับปริมาณและราคาหอยลายในขณะนั้น 

 
คําสําคัญ : หอยลาย ต้นทุนและผลตอบแทน อ่าวไทยตอนใน 
   
*๔๙ หมู ่๑ ซ.พระราชวีริยาภรณ ์๑๖ ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ โทร. ๐ ๒๘๑๖ ๗๖๓๖   
e-mail : pavarot_n@yahoo.com 
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Cost and Return of Short-necked Clam Fishing Boat Longer than  
16 Meters in the Inner Gulf of Thailand 

 
Pavarot  Noranarttragoon*  Jakkapan  Pinputtasin and Jintana  Jindalikit 

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

Abstract 
 

 Catch of short-necked clam, cost and return of short-necked clam fishing boats longer than 16 
meters in the inner Gulf of Thailand were studied during January to December 2007. The short-necked 
clam-related businesspersons at Phetchaburi and Samut Sakhon province were interviewed. The results 
found that the average catch per unit effort (CPUE) during March to July was 5,371.37 kg/day. The short-
necked clam fishery was abundant on March and rarely found on April to July while could not find on 
January to February and August to December. On March, the average CPUE was 5,761.40 kg/day and the 
main fishing grounds were Mahachai bay and Mouth of Chao Phraya River. The cost analysis of short-
necked clam fishery showed that fix cost, variable cost, and total cost were 2,793.04, 31,365.89 and 
34,158.93 baht/trip respectively. The highest cost was fuel cost which was 15,390.00 baht/trip (45.05 %). 
The return which was calculated from boiled clam was 38,914.85 baht/trip while the operating profit was 
7,548.96 and net profit was 4,755.92 baht/trip. The economic factor that affects the fishing decision was 
fuel cost which varied with the fishing ground route. Return of the fishers varied upon quantity and price 
of short-necked clam at that time. 

 
Key words : short-necked clam, cost and return, inner Gulf of Thailand 
   
*49 Mu 1, Soi Prarachaveriyaporn 16, Bangpueng Sub-district, Prapradaeng District,  
Samut Prakan Province 10130 Tel. 0 2816 7636 e-mail : pavarot_n@yahoo.com 
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การวิเคราะห์มูลค่าต่อหน่วยทดแทนของปลา bighand thornyhead (Sebastolobus macrochir) 
ท่ีถูกจับนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณด้านเหนือของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น 

 
ปวโรจน ์ นรนาถตระกูล๑*  Yuji  Ueda๒  Tsutomu  Hattori๓  Takashi  Matsuishi๔ 

๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน, สถาบันวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล, 
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง; สมุทรปราการ 10130 

๒Japan Sea National Fisheries Research Institute,  
Fisheries Research Agency; Suido-cho, Niigata, 951-8121, Japan 

๓Hachinohe Station, Tohoku National Fisheries Research Institute,  
Fisheries Research Agency; Aomori 031-0841, Japan 

๔Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University; Minato-cho, Hakodate, Hokkaido 041-8611, Japan 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิเคราะห์ผลผลิตต่อหน่วยทดแทน (Yield-per-recruit; YPR) ถูกนํามาใช้ในการประเมินการทําประมงเกินกําลัง
ผลิตจนเติบโตไม่ทัน (Growth overfishing) ของสัตว์นํ้าท่ีถูกนํามาใช้ประโยชน์หลายชนิด แต่ผลการวิเคราะห์ผลผลิตต่อหน่วย
ทดแทนไม่ได้แสดงถึงผลตอบแทนทางการเงิน และราคาสัตว์น้ําส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับขนาดของสัตว์น้ํา การวิเคราะห์มูลค่าต่อ
หน่วยทดแทน (Value-per-recruit; VPR) จึงถูกดําเนินการโดยการประยุกต์ใช้แบบจําลองผลผลิตต่อหน่วยทดแทนกับปลา 
bighand thornyhead (Sebastolobus macrochir) ท่ีถูกจับนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณด้านเหนือของเกาะฮอนชู 
ประเทศญี่ปุ่น ผลการวิเคราะห์ผลผลิตต่อหน่วยทดแทนแสดงให้เห็นว่า ภายใต้สภาวะการประมงปัจจุบันซึ่งอายุแรกจับเท่ากับ 
3 ปี อัตราการตายจากการประมงมีค่าใกล้เคียงกับระดับท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์มูลค่าต่อหน่วยทดแทน
แสดงให้เห็นว่า ภายใต้สภาวะการประมงปัจจุบันซึ่งอัตราการตายจากการประมงเท่ากับ 0.12 จะให้มูลค่าต่อหน่วยทดแทน
เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 47 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีได้รับในปัจจุบัน ท่ีอายุแรกจับเท่ากับ 8 ปี ผลผลิตต่อหน่วยทดแทนสูงสุดจะ
เกิดข้ึนท่ีอายุแรกจับเท่ากับ 6 ปี ในขณะเดียวกันมูลค่าต่อหน่วยทดแทนจะเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 20 ความแตกต่างของผลผลิต
ต่อหน่วยทดแทนและมูลค่าต่อหน่วยทดแทนเกิดข้ึนจากราคาสัตว์น้ําซึ่งจะแปรผันตามขนาดของสัตว์น้ํา แบบจําลองมูลค่าต่อ
หน่วยทดแทนจะสร้างแผนการจัดการประมงท่ีคํานึงถึงข้อมูลท้ังทางด้านชีววิทยาและเศรษฐกิจ 
 
Key words : มูลค่าต่อหน่วยทดแทน ผลผลิตต่อหน่วยทดแทน แบบจําลองทางเศรษฐกิจ-ชีววิทยา การจัดการประมง  
                  Sebastolobus macrochir 
   
*Tel.+81 138 40 8857; Fax : +81 138 40 8857 e-mail : correspond_tm@fish.hokudai.ac.jp 
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Value-per-recruit analysis of bighand thornyhead Sebastolobus macrochir  
caught off the Pacific coast of northern Honshu, Japan 

 
Pavarot  Noranarttragoon1  Yuji  Ueda2  Tsutomu  Hattori3  Takashi  Matsuishi4* 

1Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center, Marine Fisheries Research and 
Development Bureau, Department of fisheries; Samut Prakan 10130, Thailand 

2Japan Sea National Fisheries Research Institute,  
Fisheries Research Agency; Suido-cho, Niigata, 951-8121, Japan 

3Hachinohe Station, Tohoku National Fisheries Research Institute,  
Fisheries Research Agency; Aomori 031-0841, Japan 

4Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University; Minato-cho, Hakodate, Hokkaido 041-8611, Japan 
 

Abstract 
 
 The yield-per-recruit (YPR) analysis has been used to assess growth-overfishing of exploited fish 
stocks. Since the ex-vessel price per weight widely depends on the size of the fish, the result of the YPR 
does not imply the revenue. The value-per-recruit (VPR) analysis, which is an economic expansion of the 
YPR analysis, were conducted to bighand thornyhead Sebastolobus macrochir caught off Pacific coast of 
northern Honshu, Japan. The results showed that, under the current age at first capture ( 3=

c
t ), the 

current fishing mortality (F=0.12) was close to optimum level. However, under the current F, optimum tc in 
the VPR model was 8 years and would lead to a 47% increase compared to the current revenue. The 
maximum YPR was obtained at tc = 6 years, but the revenue at tc = 6 only gave a 20% increase in the 
maximum revenue. The difference was caused by the size dependency of the ex-vessel price per weight. 
The VPR model would generate fisheries management plans with both economical and biological 
consideration, and would help in making general consensus of fisheries management strategies. 
 
Key words : Bio-economic model, Fisheries management, Sebastolobus macrochir,  
                  Value-per-recruit, Yield-per-recruit 
   
*Tel.+81 138 40 8857; Fax : +81 138 40 8857 e-mail : correspond_tm@fish.hokudai.ac.jp 
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ผลจับปลาทูน่าจากเรืออวนล้อมจับของไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี 2548-2550 
 

วิไลลักษณ์  เปรมกิจ๑*  พิทักษ์  ใจดี๑  และ ญาดา  โกจินะ๒ 
๑สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก 
๒กลุ่มวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

 
บทคัดย่อ 

 
 ศึกษาทรัพยากรปลาทูน่าจากเรืออวนล้อมจับของไทยโดยการคัดลอกสมุดปูมเรือ และสุ่มวัดขนาดปลาทูน่าในช่วง
เดือนกันยายน ปี 2548 - มิถุนายน ปี 2550 พบว่า มีการทําประมงตลอดปีท้ังบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก และ
มหาสมุทรอินเดียตะวันตก การทําประมงหนาแน่นอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคมของทุกปี 
แหล่งทําการประมงมากท่ีสุด คือ บริเวณตะวันออกของประเทศโซมาเลีย ปริมาณการจับปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดีย
ตะวันตก และมหาสมุทรอินเดียตะวันออกคิดเป็นร้อยละ 94.92 และ 5.08 ของปริมาณปลาทูน่าท้ังหมด ตามลําดับ โดยมี
ปริมาณการจับปลาทูน่ามากท่ีสุดอยู่เขต 1: บริเวณตะวันออกของประเทศโซมาเลียท่ากับ 30,469.00 ตัน และน้อยท่ีสุดอยู ่
เขต 5: บริเวณหมู่เกาะมัลดีฟส์เท่ากับ 936.00 ตัน สําหรับการล้อมฝูงปลาบริเวณแพล่อปลา และวัตถุลอยน้ําได้ปลาทูน่า 
ท้องแถบเป็นหลัก ในขณะท่ีการล้อมฝูงปลาบริเวณท่ีมีปลาฝูงอิสระได้ปลาทูน่าครีบเหลือง และปลาทูน่าตาโตขนาดใหญ ่ 
 จากการวางอวนท้ังหมด 1,466 ครั้ง มีอัตราการจับเฉลี่ยปลาทูน่าเท่ากับ 27.13 ตัน/ครั้ง โดยอัตราการจับเฉลี่ยปลา
ทูน่าท้องแถบมากกว่าปลาทูน่าครีบเหลือง และปลาทูน่าตาโต จากการวิเคราะห์ ทางสถิติพบว่าอัตราการจับเฉลี่ยปลาทูน่าใน
แต่ละไตรมาสไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่อัตราการจับเฉลี่ยปลาทูน่าในแต่ละเขตพ้ืนท่ีทําการประมงมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 ทรัพยากรสัตว์น้ําท่ีจับได้ท้ังหมด 40,021.00 ตัน เป็นปลาทูน่าท้ังหมด 39,771.00 ตัน และท่ีเหลือเป็นปลาโอ 
250.00 ตัน องค์ประกอบของปลาทูน่าประกอบด้วยปลาทูน่าท้องแถบ (Katsuwonus pelamis) ปลาทูน่าครีบเหลือง 
(Thunnus albacares) และปลาทูน่าตาโต (Thunnus obesus) คิดเป็นร้อยละ 70.40 13.27 และ 15.70 ของปริมาณการ
จับท้ังหมด โดยมีความยาวส้อมหางเฉลี่ย 60.51+7.90  80.05+23.39 และ 70.30+7.80 เซนติเมตร ตามลําดับ สําหรับปลาทู
น่าท่ีเข้ามาในข่ายการประมงพบว่า ปลาทูน่าท้องแถบเป็นปลาท่ีมีขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุ ในขณะท่ีปลาทูน่าครีบ
เหลือง และปลาทูน่าตาโตเป็นปลาท่ีมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส้อมหางกับ
น้ําหนักปลาทูน่าท้องแถบ ปลาทูน่าครีบเหลือง และปลาทูน่าตาโตอยู่ในรูปสมการดังต่อไปนี้ W = 0.0000213FL2.9886  
W = 0.0000316FL2.8694 และ W = 0.0000402FL2.8297 ตามลําดับ 
  
คําสําคัญ : ปลาทูน่า มหาสมุทรอินเดีย  
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Catch of Tuna from Thai Purse Seine in the Indian Ocean during 2005-2007 
 

Wilailux  Premkit1*  Pithak  Chaidee1  and  Yada  Kojina2 
1Deep Sea Fishery Technology Research and Development Institute 

2Technical Group, Marine Fisheries Research and Development Bureau 
 

Abstract 
 

 The study on tuna resource from Thai purse seine was carried out during September 2005 to June 
2007. The study was conducted through data collected from the vessels’ log book together with length-
weight measurement of sampling frozen tuna on board. Tuna fishery in the Indian Ocean can be operated 
throughout the year in both the eastern and western part with the peak from February-May and 
September-December. The most common fishing ground with abundant stock located along the east 
coast of Somalia. Total catch from west and east Indian Ocean were 94.92 and 5.08 respectively. The 
highest catch of 30,469.00 tons were recorded off the east coast of Somalia while the lowest catch of 
639.00 tons off Maldives. The fishing operation was purse seine with FADS (Fish Aggregated Devices) and 
free drifting materials, that caught skipjack mainly, while free school fishing operation caught the big size of 
yellowfin tuna and bigeye tuna.  
 The average catch rate of tunas 27.13 tons/set were obtained from 1,466 sets of operations. It 
was found that skipjack tuna was the highest proportion, followed by yellowfin tuna and bigeye tuna. The 
statistical analysis of average catch rate of tunas each quarter showed no significant differences. Whereas 
average catch rate of tunas among every fishing zone showed significant differences (P<0.05). 
 The total catch 40,021.00 tons were consisted of tunas 39,771.00 tons and bonito 250.00 tons. 
The catch of tunas comprised skipjack tuna (Katsuwonus pelamis), yellowfin tuna (Thunnus albacares) 
and bigeye tuna (Thunnus obesus) at the percentage 70.40, 13.27 and 15.70 respectively. Size length of 
skipjack tuna, yellowfin tuna and bigeye tuna were 60.51+7.90 80.05+23.39 and 70.30+7.80 cm, 
repectively. The average size of skipjack were bigger than size at first maturity whereas yellowfin and 
bigeye were less than such stage. In addition, relationship between fork length and body weight of skipjack 
tuna, yellowfin tuna and bigeye tuna were shown by these equation : W=0.0000213FL2.9886, 
W=0.0000316FL2.8694 and W=0.0000402FL2.8297 respectively. 
 
Key words : tuna, Indian Ocean 
   
*Deep Sea Fishery Technology Research and Development Institute. Srisamut Road , Paknam,  
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การทดสอบยืนยันเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ในปูม้าโดยใช้วิเคราะห์ระหว่างพ่อ-แม่-ลูก 
 

ศรีรัตน ์ สอดศุข*  พนม  กระจ่างพจน์ สอดศุข  ธนัญช ์ สังกรธนกิจ  สุวรักษ์  วงษ์โท และ ภูวนัย  ชัยศรี 
สถาบนัวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า 

 
บทคัดย่อ 

 
 ดําเนินการทดลองเพาะพันธ์ุปูม้า โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 วิธี วิธีท่ี 1 นําปูม้าเพศเมียท่ียังไม่ได้รับการผสมพันธ์ุ 
ให้จับคู่ผสมพันธ์ุกับเพศผู้และปล่อยไข่ออกมาพักท่ีหน้าท้อง วิธีท่ี 2 นําปูม้าเพศเมียท่ีมีไข่นอกกระดองหรือมีไข่แก่ ซึ่งได้รับการ
ผสมพันธ์ุแล้วจากธรรมชาติ นําไข่ปูม้าไปฟักและอนุบาลจนได้ขนาด young crab สกัดดีเอ็นเอจากปูม้าและทําการศึกษา
รูปแบบเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ของปูม้า ด้วยวิธี PCR (polymerase chain reaction) โดยใช้ไพร์เมอร์ของ 
ปูม้า หลังจากนั้นนําไปแยกหาความแตกต่างรูปแบบเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ของปูม้าแต่ละตัว ด้วยวิธี 
denaturing polyacrylamide sequencing gel electrophoresis และตรวจผลโดยการย้อมดูแถบดีเอ็นเอด้วยวิธี silver 
staining จากไพร์เมอร์ จํานวน 10 คู่ จากผลการวิเคราะห์และตรวจสอบพบว่าเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ของ 
ปูม้าจํานวน 10 โลไซ ได้แก่ DOFBSC3, DOFBSC19, DOFBSC23, DOFBSC25, DOFBSC26, DOFBSC27, DOFBSC28, 
DOFBSC29, DOFBSC30 และ DOFMC8 สามารถใช้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกของปูม้าได้อย่างชัดเจน มี
อัตราส่วนการถ่ายทอดยีนท่ีถูกต้องและเป็นไปตามกฎของเมนเดลท่ีเรียกว่า Principle of segregation โดยลูกปูม้าจะได้รับ
การถ่ายทอดยีนจากพ่อและแม่อย่างละครึ่ง ดังนั้นการนําเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ของปูม้าจํานวน 9 โลไซ นีม้า
ใช้ในการแยกครอบครัวปูม้า จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการคัดเลือกปรับปรุงพันธ์ุปูม้าต่อไป 
 

คําสําคัญ : ปูม้า เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ เครื่องหมายพันธุกรรม 
   
*๓๙ หมู่ ๑ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐ ๒๙๐๔ ๗๖๐๔  e-mail : sriratsodsuk@yahoo.com 



                  ��������	
��������	���	� ������ 2554 

 

198 

198 

O49     

Confirmation Test Based on Parentage Analysis of the Blue Swimming Crab,  
Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758), Microsatellite Markers 

 
Srirat  Sodsuk*  Panom  K. Sodsuk  Thanan  Sangkonthanakit  Suwarak  Wongtho 

and Phuwanai  Chaisri 
Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute 

 
Abstract 

 
 Breeding of Blue Swimming Crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) were performed using  
2 methods. Firstly, using paired of immature male and female, secondly using ripped female. After 
hatching, larvae were nursed to young crab, afterwards their parents and young crab were separately 
extracted. Then 10 microsatellite primers of Blue Swimming Crab were studied using PCR technique 
(polymerase chain reaction) followed by denaturing polyacrylamide sequencing gel electrophoresis. 
Finally, DNA bands were visualized using silver staining. The study resulted in 10 microsatellite markers: 
DOFBSC3, DOFBSC19, DOFBSC23, DOFBSC25, DOFBSC26, DOFBSC27, DOFBSC28, DOFBSC29, DOFBSC30 and 
DOFMC8. All patterns of these markers showed genetic inheritance between the father, mother and their 
progenies. Confirming the “Principle of Segregation” of Mendel, the progenies having one-half genes 
inherited from the father and the other half from the mother. The resulting 9 microsatellite markers can 
be used for parental analysis of further Blue Swimming Crab selective breeding program 
 
Key words : Blue swimming crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758), Microsatellite Markers, Genetic/DNA 

Markers 
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คํานํา 
 

 ปูม้า เป็นสัตว์น้ําที่จัดได้ว่ามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยชนิดหนึ่ง ผลผลิตสัตว์น้ําชนิดนี้
ส่วนมากได้จากการจับจากแหล่งธรรมชาติเพียงอย่างเดียว จนเกินกําลังผลิตของธรรมชาติ จึงมีปริมาณลดลงเป็นจํานวนมาก 
โดยมีปริมาณสูงสุด 41,250 ตัน มูลค่า 1,961 ล้านบาท ในปี 2542 และมีปริมาณลดลงทุกปี จนมีปริมาณต่ําสุด 23,573 ตัน 
มูลค่า 2,437 ล้านบาท ในปี 2551 (สถิติการประมงแห่งประเทศไทย, 2554) และคาดว่าจะมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ เนื่องจาก
ไม่มีการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปูในธรรมชาติอย่างจริงจัง 
 ในปัจจุบัน กรมประมงประสบผลสําเร็จในการเพาะขยายพันธ์ุปูม้า และมีโครงการเพ่ิมผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ โดย
การเพาะ อนุบาล และปล่อยลูกปูลงในแหล่งน้ําธรรมชาติ แต่ยังไม่มีผู้ใดท่ีทําการศึกษาการสร้างสายพันธ์ุ การปรับปรุงพันธ์ุ 
รวมถึงอัตรารอดและการเจริญเติบโตของพันธ์ุปูม้าท่ีปล่อยลงในแหล่งน้ําธรรมชาต ิ
 ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เป็นการศึกษาท่ีลึกลงไปถึงระดับดีเอ็นเอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากใน
การศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรม ท้ังนี้เพราะสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกต้องแม่นยํา นอกจากนี้จะ
เห็นว่ามีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอกันอย่างแพร่หลาย เช่น การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคล
ในทางนิติวิทยาศาสตร์ (วัชรี, 2539) และในทางการประมง มีการใช้เครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซททัลไลท์ (Microsatellite 
Markers) กันอย่างกว้างขวางในการปรับปรุงพันธ์ุกุ้งกุลาดํา (Tassanakajon et al., 1998; สุวิทย์ และ คณะ, 2542; Dixon 
et al., 2008; You et al., 2009) ซึ่งสามารถนําวิธีการมาใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุปูม้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ดังนั้นการนําเครื่องหมายพันธุกรรมนี้มาใช้ตรวจสอบความเป็นพ่อแม่ลูกของปูม้า จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการ
นําข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกนี้ ไปใช้เป็นเครื่องหมายพันธุกรรมในการคัดเลือกปรับปรุงพันธ์ุปูม้า เพ่ือให้ได้ผลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และยังสามารถนําไปใช้ในการติดตามประเมินผลการปล่อยพันธ์ุปูม้าในแหล่งน้ําธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถให้ผลท่ี
ถูกต้องและแม่นยํา อีกท้ังเราสามารถตรวจสอบได้ว่าระยะใดของพันธ์ุปูม้าจะมีอัตรารอด และให้ผลตอบแทนดีท่ีสุด ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการเพ่ิมผลผลิตทางการประมงในแหล่งน้ําธรรมชาติต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 

 1. วิเคราะห์ความเปน็พ่อแมลู่กของปูม้า โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ 
 2. เพ่ือตรวจสอบการถ่ายทอดยีนจากพ่อและแม่ไปสู่ลูก ตามกฎเมนเดล “Mendel’s Law” 
 

การศึกษาเอกสาร 
 

 วงจรชีวิตของปูม้าเริ่มเมื่อถึงฤดูกาลวางไข่ ซึ่งมีรายงานว่าปูม้าสามารถวางไข่ได้ตลอดท้ังปี การผสมพันธ์ุวางไข่ 
เริ่มจากการจับคู่กันของปูเพศผู้และเพศเมียท่ีถึงวัยเจริญพันธ์ุโดยตัวผู้จะอุ้มตัวเมียไว้ เมื่อตัวเมียลอกคราบตัวผู้ก็จะพลิกตัว
เพ่ือให้ด้านท้องของท้ังสองตัวประกบกันแล้วตัวผู้จึงสอดจับปิ้งเข้าไปในจับปิ้งของตัวเมียเพ่ือถ่ายเช้ืออสุจิเข้าไปเก็บไว้ในถุงเก็บ
ของตัวเมีย หลังจากนั้น 72 วัน ไข่ท่ีอยู่ภายในกระดองของตัวเมียจะถูกขับออกมาผสมกับอสุจิและเกาะติดอยู่ท่ีบริเวณจับปิ้ง
ของปูตัวเมียนั้น โดยท่ีจับปิ้งจะมีรยางค์อกท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือรับการเกาะยึดของไข่ท่ีผสมแล้ว ปูเพศเมียในระยะท่ีมีไข่เกาะ
อยู่ท่ีด้านท้องนี้จะถูกเรียกว่า “ปูไข่นอกกระดอง” สีของไข่นอกกระดองจะค่อย ๆ เปลี่ยนจากสีเหลืองอมส้มเป็นสีเหลืองปนเทา 
สีเทา และสีเทาอมดําตามลําดับ ปูท่ีมีไข่สีเทาอมดําจะวางไข่ภายใน 1-2 วัน และภายในระยะเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมงไข่ก็จะฟัก
เป็นตัวอ่อนในระยะ zoea ซึ่งมี 4 ระยะย่อย แต่ถ้าแม่ปูวางไข่ในสภาวะแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมก็อาจพบระยะ prezoea  
ก่อนระยะ zoea ซึ่งจะทําให้ลูกปูวัยอ่อนมีอัตราการตายสูง พัฒนาการในระยะ zoea นี้จะใช้เวลาประมาณ 10-14 วัน จึงเริ่ม
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ลอกคราบเป็นระยะ megalopa ต่อจากนั้นอีกประมาณ 2-6 วัน ก็จะลอกคราบเข้าสู่ระยะ first crab ซึ่งเป็นระยะท่ีเริ่มมี
รูปร่างเหมือนพ่อแม่ ใช้เวลาในการพัฒนารูปร่างรวมท้ังสิ้นประมาณ 12-20 วัน ต่อจากนั้นก็จะมีการลอกคราบอีกประมาณ 
4-6 ครั้ง ในเวลาประมาณ 4-5 เดือน จึงเข้าสู่วัยเจริญพันธ์ุ และทําการผสมพันธ์ุวางไข่เมื่อถึงฤดูกาลต่อไป (สุเมธ, 2527; กรณุา 
และสุชาต,ิ 2532; วุฒิ, 2543) 
 Microsatellite หรือ short tandem repeat (STR) คือ ลําดับเบสท่ีเกิดข้ึนซ้ําๆกันในจีโนมของสิ่งมีชีวิตช้ันสูง เช่น 
CACACACACACACA เป็น STR ท่ีมีการเรียงลําดับเบสของ cytosine และ adenine 7 ครั้ง ความยาวของ STR จะมีความยาวท่ี
ไม่เท่ากันในแต่ละโครโมโซม ทําให้เกิดเป็น polymorphism คือในแต่ละโครโมโซมของแต่ละคนจะมีจํานวนซ้ําของลําดับเบส
ไม่เท่ากัน เราจึงสามารถตรวจความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้ และลักษณะทางพันธุกรรมนี้ยังถ่ายทอดไปยังลูกหลานอีกด้วย 
อภิวัฒน์ (2539) กล่าวว่า Microsatellite มีประโยชน์มากในการตรวจวินิจฉัยต่างๆ เช่น การตรวจทางนิติเวชเพ่ือวินิจฉัยแยก
ความเป็นพ่อแม่ลูก ตรวจวินิจฉัยอาชญากรจากเช้ืออสุจิ คราบเลือด การตรวจ linkage analysis เพ่ือวินิจฉัยโรค และใช้ใน
การตรวจสอบสายพันธ์ุ 
 สุวิทย์ และ คณะ (2542) ได้พัฒนา Microsatellites ในกุ้งกุลาดํา โดยวิธี enrichment พบท้ังหมดจํานวน 102 
ตําแหน่ง และในการใช้ Microsatellites เป็นโมเลกุลเครื่องหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดเลือกพันธ์ุกุ้งกุลาดํา พบว่า 
สามารถติดฉลากกุ้งพ่อแม่พันธ์ุท่ีได้คัดเลือกแต่ละตัว ซึ่งแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนจากการทดสอบเพียง 2 ตําแหน่ง ใน
พ่อแม่พันธ์ุท้ังหมด 42 ตัว และยังสามารถบ่งบอกความเป็นพ่ีน้อง เพ่ือป้องกันการผสมระหว่างเครือญาติของพ่อแม่พันธ์ุ 
อีกด้วย ดังนั้น Microsatellites จึงมีบทบาทอย่างมากต่อการคัดเลือกและจัดการพ่อแม่พันธ์ุ และนําไปสู่การหาและวาง
ตําแหน่งยีนท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะท่ีสนใจสําหรับการปรับปรุงพันธ์ุสตัว์นํ้าต่อไป 
 

วิธีดําเนินการ 
 
1. การเพาะพันธุ์ปูม้า โดยแบ่งเปน็ 2 การทดลอง 
 วิธีท่ี 1 นําปูม้าเพศเมียท่ียังไม่ได้รับการผสมพันธ์ุ ให้จับคู่ผสมพันธ์ุกับเพศผู้และปล่อยไข่ออกมาพักท่ีหน้าท้องแล้วนํา
ไข่ไปฟักและอนุบาล 
 วิธีท่ี 2 นําปูม้าเพศเมียท่ีมีไข่นอกกระดองหรือมีไข่แก่ ซึ่งได้รับการผสมพันธ์ุแล้วจากธรรมชาติ แต่ไม่รู้ว่าเพศผู้คือ 
ตัวไหน แล้วนําไข่ไปฟักและอนุบาล 
 
2. การวิเคราะห์โดยเคร่ืองหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ 
 ทําการสกัดดีเอ็นเอ และทําการศึกษารูปแบบเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ของปูม้า ด้วยวิธี PCR โดยใช้
ไพร์เมอร์ของปูม้า ซึ่งพัฒนาโดย พนม และคณะ (2550) หลังจากนั้นนําไปแยกหาความแตกต่างรูปแบบเครื่องหมายพันธุกรรม
ไมโครแซททัลไลท์ของปูม้าแต่ละตัว ด้วยวิธี denaturing polyacrylamide sequencing gel electrophoresis และตรวจผล
โดยการย้อมดูแถบดีเอ็นเอด้วยวิธี silver staining โดยทําตามวิธีของศรีรัตน์ (2547) 
 
3. การตรวจสอบการถ่ายทอดยีนจากพ่อและแม่ไปสู่ลูก ตามกฎเมนเดล “Mendel’s Law” 
 เพ่ือให้แน่ใจว่าการวิเคราะห์และตรวจสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกปูม้า โดยการใช้เครื่องหมาย
พันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ในครั้งนี้ ถูกต้องตามกฎของเมนเดลท้ัง กฎข้อท่ี 1 กฎแห่งการแยกตัว (Law of segregation) 
และกฎข้อท่ี 2 กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ (law of independent assortment) (Weaver and Hedrick, 1989) จาก
กฎท้ัง 2 ข้อ สรุปได้ว่า “ลักษณะพันธุกรรมต่างๆ จะถูกควบคุมโดยยีน ในเซลล์ปกติยีนเหล่านี้จะอยู่กันเป็นคู่ ๆ ในช่วงสร้าง
เซลล์สืบพันธ์ุยีนดังกล่าวจะแยกออกจากกัน โดยท่ียีนเพียงอันเดียวเท่านั้นจากแต่ละคู่ จะไปปรากฏอยู่ในแต่ละเซลล์สืบพันธ์ุ 
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เมื่อมีการปฏิสนธิเกิดข้ึน ยีนท่ีแยกตัวออกจากกัน จะกลับมารวมตัวกันใหม่กับยีนอีกคู่หนึ่งอย่างอิสระ เข้าคู่กันเป็นยีนของลูก” 
ซึ่งตามทฤษฎีลูกจะได้ยีนจากพ่อและแม่อย่างละครึ่ง จึงทําการตรวจสอบความถูกต้องของสัดส่วนการถ่ายทอดยีนตามกฎของ
เมนเดล โดยวิธีไคสแควร์ (chi-square goodness-of-fit test) โดยใช้โปรแกรม Spreadsheet for the chi-square test of 
goodness-of-fit (2554) และหาค่า Total ไคสแควรข์องแต่ละโลกัส โดยใช้โปรแกรม SAS (SAS Institute Inc., 2000) 
 

ผลการศึกษา 
 
1. การเพาะพันธุ์ปูม้า 
 
 1.1 การเพาะและอนุบาลปูม้าโดยวิธีท่ี 1 
 นําปูม้าท่ียังไม่ได้รับการผสมพันธ์ุ ให้จับคู่ผสมพันธ์ุกับตัวผู้ โดยปล่อยปูม้าอายุ 45 วัน ได้ผลการทดลองดังนี้  
 การทดลองครั้งท่ี 1 ปล่อยปูม้าซึ่งยังไม่สามารถแยกเพศได้ จํานวน 35 ตัว ในถังไฟเบอร์ขนาด 5 ตัน และใส่กระบะ
ทรายเพ่ือให้เป็นท่ีอยู่ของปูม้า พบว่าเมื่อปูม้าอายุได้ 3 เดือน มันจะเริ่มจับคู่กัน พบปูม้าจับคู่กันจํานวน 2 คู่ ตัวอย่างปูม้าท่ีมี
การจับคู่ผสมพันธ์ุกัน แต่ตายเมื่อจับคู่กันได้ 2 อาทิตย์ เมื่อเปิดกระดองปูเพศเมียออกดูพบว่ามีไข่อ่อนอยู่ในกระดองแม่ปู และ
พบพาราไซด์เป็นเพรียงถ่ัวงอก และอไมโรโอโอดิเนี่ยมท่ีบริเวณเหงือกของปู ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการตายได้ ดังนั้นจึงต้อง
ดําเนินการให้ปูม้าจับคู่ผสมพันธ์ุกันใหม ่
 การทดลองครั้งท่ี 2 ปล่อยปูม้าซึ่งยังไม่สามารถแยกเพศได้ ในถังไฟเบอร์ขนาด 5 ตัน และใส่กระบะทรายเพ่ือให้เป็น
ท่ีอยู่ของปูม้า ดําเนินการให้ปูม้าจับคู่ผสมพันธ์ุกันใหม่ โดยสร้างระบบกรองน้ําโดยใช้ ไบโอฟิลเตอร์ร่วมกับโปรตีนสกิมเมอร์ 
เพ่ิมปริมาณทรายให้เป็นท่ีอยู่อาศัยและหลบซ่อน และจะทําการเปลี่ยนกระบะทรายบ่อยๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการเน่าเสีย
และสะสมของเช้ือโรค การทดลองพบว่ามีการผสมพันธ์ุกัน แตเ่พศเมียไม่ปล่อยไข่ออกมาพักไว้ท่ีจับปิ้ง และตายหลังจากนั้น 
 การทดลองครั้งท่ี 3 นําปูวัยเจริญพันธ์ุท่ียังไม่ผ่านการผสมพันธ์ุมาก่อน โดยสังเกตดูจากจับปิ้งของเพศเมียมีลักษณะ
เป็นรูปสามเหลี่ยมมีสีขาวและยังไม่มีสีดําคล้ํา มีน้ําหนักประมาณ 35 กรัมและเลือกเพศผู้ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าเพศเมียเล็กน้อย
เนื่องจากขนาดของพ่อปูมีผลต่อการจับคู่ผสมพันธ์ุ โดยปรับความเค็มของน้ํา ให้มีความเค็ม 32-35 ppt เพ่ือให้ได้ความเค็ม
ใกล้เคียงกับน้ําทะเล แล้วให้ปลาเหยื่อเป็นอาหาร บํารุงพ่อแม่พันธ์ุปูม้า โดยเสริมหอยแมลงภู่ ปลาหมึก และเพรียงทราย เพ่ือ
กระตุ้นให้แม่ปูมีความสมบูรณ์เพศซึ่งจะทําให้แม่ปูสามารถผสมพันธ์ุกับเพศผู้และมีไข่แก่นอกกระดองมีสีเทาดํา โดยปล่อยพ่อ
แม่ปูลงคอกท่ีทําจากตาข่ายพลาสตกิขนาดตา 1 เซนติเมตรมีความกว้าง 1.2 เมตรยาว 2 เมตร ลึก 1.5 เมตรเหยียบก้นคอกให้
จมไปในพ้ืนเลนแล้วปล่อยปูคอกละ 1 คู่ จํานวน 36 คู่  พบว่ามีการผสมพันธ์ุกัน หลังจากนั้นจึงแยกปูตัวผู้ออก นําไปสกัด 
ดีเอ็นเอเก็บไว้ก่อน แล้วนําแม่พันธ์ุปูม้าท่ีมีไข่แก่ไปฟักและอนุบาลลูกปูม้าในบ่อดินขนาด 1 ไร่ ซึ่งใช้ตาข่ายแบ่งเลี้ยงได้จํานวน 
2 ครอบครัว เลี้ยงลูกปูม้าจนได้ขนาด young crab ซึ่งมีอายุประมาณ 45 วัน นําไปสกัดดีเอ็นเอ  

1.2 การเพาะและอนุบาลปมู้าโดยวิธีท่ี 2 
 นําปูม้าท่ีมีไข่นอกกระดองหรือมีไข่แก่ ซึ่งได้รับการผสมพันธ์ุแล้วจากธรรมชาติ แล้วนําไข่ไปฟักและอนุบาล เลี้ยงลูกปูม้า
จนได้ขนาด young crab ได้แม่ปูม้าและลูกจํานวน 3 ครอบครัว เก็บตัวอย่างจํานวนครอบครัวละ 30 ตัวอย่าง นําไปสกัดดีเอ็นเอ 
 
2. การวิเคราะห์โดยเคร่ืองหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ 
 

2.1 การสกัดดีเอ็นเอ 
เก็บตัวอย่างพ่อแม่และลูกปูม้าจากการเพาะและอนุบาล บดเนื้อเยื่อขาว่ายน้ําหรือก้ามปูม้าหรือท้ังตัวด้วย extraction 

buffer (100 mM. Tris-Cl, pH 8; 100 mM. EDTA, pH 8; 250 mM. NaCl, 1% SDS และ 100 ug/ml Proteinase K) 
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นําไปบ่ม (incubated) ท่ีอุณหภูมิ 55°C เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง แล้วนําไปสกัดดีเอ็นเอ ด้วยวิธี phenol chloroform extraction 
ตามวิธีการของ Sambrook and Russell (2001) นําดีเอ็นเอท่ีสกัดได้ไปวัดความเข้มข้นและความบริสุทธ์ิด้วยวิธีอิเล็คโตรโฟรีซีส 
บนอะกาโรสเจลเข้มข้น 1.5% และใช้เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์วัดค่าดูดกลืนแสง (absorbance) ของตัวอย่างดีเอ็นเอท่ีความ

ยาวช่วงคลื่น 260 และ 280 nm (A260 และ A280) และเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอท่ีอุณหภูมิ –30 °C 
2.2 การทดสอบเคร่ืองหมายไมโครแซททัลไลท์ดีเอ็นเอ  

 ทําการทดสอบเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ของปูม้า โดยใช้ไพรเมอร์จํานวน 10 คู่ ได้แก่ DOFBSC3, 
DOFBSC19, DOFBSC23, DOFBSC25, DOFBSC26, DOFBSC27, DOFBSC28, DOFBSC29, DOFBSC30 และ DOFMC8 
ซึ่ง พนม และคณะ (2550) ได้พัฒนาข้ึนเพ่ือไว้ใช้สําหรับการศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมในปูม้าโดยเฉพาะ รายละเอียดการ
ดําเนินงานในห้องปฏิบัติการท้ังหมด ทําตามวิธีของศรีรัตน์ (2547)  
 ผลการทดสอบเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ของปูม้า ท้ัง 10 ไพรเมอร์ ได้แสดงสภาวะท่ีเหมาะสมในการ
ทําพีซีอาร์ไว้ในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 สภาวะท่ีเหมาะสมในการทําพีซีอาร์ของไพรเมอร์ 10 คู ่

ช่ือไพรเมอร ์ DNA template (ng) ไพรเมอร ์(µM) MgCl2 (mM) annealing temp. (°C) 
DOFBSC3 
DOFBSC19 
DOFBSC23 
DOFBSC25 
DOFBSC26 
DOFBSC27 
DOFBSC28 
DOFBSC29 
DOFBSC30 
DOFMC8 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

0.20 
0.25 
0.25 
0.15 
0.15 
0.25 
0.20 
0.13 
0.25 
0.25 

2.0 
1.5 
1.5 
1.2 
1.2 
1.5 
1.5 
1.5 
1.4 
2.0 

65 
65 
52 
57 
55 
55 
54 
61 
50 
58 

(0.25 unit Taq polymerase, 0.2 mM dNTPs, 1× PCR buffer, ddH2O to 10 µl) 
 

2.3 การศึกษาเคร่ืองหมายไมโครแซททัลไลท์ดีเอ็นเอ 
2.3.1 การเพาะและอนุบาลปมู้าโดยวิธีท่ี 1 
จากการนําผลผลิต PCR ท่ีได้มาทําอิเล็กโตรโฟเรซิส และตรวจผลโดยการย้อมดูแถบดีเอ็นเอดว้ยซลิเวอรไ์นเตรท 

ของพ่อแม่และลูกปูม้า จํานวน 2 ครอบครัว (ครอบครัว A และครอบครัว B) พบว่าเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ 
ท้ัง 10 โลไซ สามารถใช้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกปูม้าได้ โดยลูกปูม้าจะได้ยีนจากพ่อและแม่อย่างละครึ่ง  
ดังสรุปข้อมูลรายละเอียดเครื่องหมายพันธุกรรมท้ัง 10 โลไซ ของท้ัง 2 ครอบครัว แสดงไว้ในตารางท่ี 2 
 จีโนไทป์ของพ่อแมแ่ละลูกปูม้าครอบครัว A ของท้ัง 10 โลไซ ดังแสดงไว้ในรูปท่ี 1 มีรายละเอียดดังนี้คือ 

1. โลกัส D0BSC3 
 โลกัส D0FBSC3 ของปูม้า มี 3 อัลลีล คือ E, F และ G โดยพ่อพันธุ์มีจีโนไทป์ EF แม่พันธ์ุมีจีโนไทป์ FG ลูกปูม้า 
มีจีโนไทป ์4 แบบ คือ EF, EG, FF และ FG 
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2. โลกัส D0BSC19  
 โลกัส D0FBSC19 ของปูม้า มี 2 อัลลีล คือ A และ B โดยพ่อพันธุ์มีจีโนไทป์ AB แม่พันธ์ุมีจีโนไทป์ AB ลูกปูม้ามี 
จีโนไทป ์3 แบบ คือ AA, AB และ BB  

3. โลกัส D0BSC23  
 โลกัส D0FBSC23 ของปูม้า มี 4 อัลลีล คือ A, B, D และ G โดยพ่อพันธ์ุมจีีโนไทป ์BD แม่พันธ์ุมจีีโนไทป์ AG ลูกปูม้ามี
จีโนไทป ์4 แบบ คือ AB, AD, BG และ DG  

4. โลกัส D0FBSC25  
โลกัส D0FBSC25 ของปูม้า มี 4 อัลลีล คือ C, D, E และ F โดยพ่อพันธ์ุมีจีโนไทป์ CF แม่พันธ์ุมีจีโนไทป์ DE ลูกปูม้ามี

จีโนไทป ์2 แบบ คือ CE และ DF  

5. โลกัส D0FBSC26  
 จากการศึกษาไพรเมอร์ D0FBSC26 ของปูม้า มี 3 อัลลีล คือ A, B และ C โดยพ่อพันธุ์มีจีโนไทป์ AB แม่พันธ์ุม ี
จีโนไทป ์BC ลูกปูม้า มีจีโนไทป ์3 แบบ คือ AC, BB และ BC 

6. โลกัส D0FBSC27  
 โลกัส D0FBSC27 ของปูม้า มี 3 อัลลีล คือ A, B และ C โดยพ่อพันธ์ุมีจีโนไทป์ CD แม่พันธ์ุมีจีโนไทป์ BC ลูกปูม้าม ี
จีโนไทป ์4 แบบ คือ BC, BD, CC และ CD  

7. โลกัส DOFBSC28  
โลกัส DOFBSC28 ของปูม้า มี 4 อัลลีล คือ B, D, F และ G โดยพ่อพันธ์ุมจีีโนไทป ์BD แม่พันธ์ุมีจีโนไทป์ FG ลูกปูม้ามี

จีโนไทป ์4 แบบ คือ BF, BG, DF และ DG 

8. โลกัส D0FBSC29  
โลกัส D0FBSC29 ของปูม้า มี 4 อัลลีล คือ A, D, F และ G โดยพ่อพันธ์ุมจีีโนไทป์ DF แม่พันธ์ุมีจีโนไทป์ AG ลูกปูม้ามี

จีโนไทป ์4 แบบ คือ AD, AF, DG และ FG  

9. โลกัส D0FBSC30  
 โลกัส D0FBSC30 ของปูม้า มี 2 อัลลีล คือ A และ C โดยพ่อพันธุ์มีจีโนไทป์ AC แม่พันธ์ุมีจีโนไทป์ AC ลูกปูม้ามี 
จีโนไทป ์2 แบบ คือ AC และ CC 

10.โลกัส D0FMC8  
 โลกัส D0FMC8 ของปูม้า มี 2 อัลลีล คือ B และ D โดยพ่อพันธุ์มีจีโนไทป์ BD แม่พันธ์ุมีจีโนไทป์ DD ลูกปูม้ามี 
จีโนไทป ์2 แบบ คือ BD และ DD 

2.3.2 การเพาะและอนุบาลปมู้าโดยวิธีท่ี 2 
จากการนําผลผลิต PCR ท่ีได้มาทําอิเล็กโตรโฟเรซิส และตรวจผลโดยการย้อมดูแถบดีเอ็นเอด้วยซิลเวอร์ไนเตรท 

ของแม่และลูกปูม้า จํานวน 3 ครอบครัว พบว่าเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ท้ัง 10 โลไซ สามารถใช้ศึกษา 
หารูปแบบดีเอ็นเอของแม่และลูกปูม้าได ้และเราสามารถระบุจีโนไทป์ของพ่อปูได้อย่างแม่นยํา โดยดูจากจีโนไทป์ของแม่ปู
และลูกปู ดังสรุปข้อมูลรายละเอียดเครื่องหมายพันธุกรรมท้ัง 10 โลไซ ของครอบครัวท่ี 1-3 แสดงไว้ในตารางท่ี 2  
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รูปท่ี 1  รูปแบบพันธุกรรม หรือจีโนไทป์ (genotype) ท่ีเกิดจากการถ่ายทอดพันธุกรรม (ยีนอัลลีล) จากประชากรพ่อแม่ปูม้า

ไปสู่ลูกในครอบครัว A จํานวน 10 โลไซ โดยโลกัส D0FBSC25, D0FBSC30 และ D0FMC8 ของลูกปูม้ามีจีโนไทป์ 2 
แบบ โลกัส D0FBSC19 และ D0FBSC26 ของลูกปูม้ามีจีโนไทป์ 3 แบบ โลกัส D0FBSC3, D0FBSC23, D0FBSC27, 
D0FBSC28 และ D0FBSC29 ของลูกปูม้ามีจีโนไทป์ 4 แบบ  
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบการถ่ายทอดพันธุกรรมระหว่างพ่อ-แม่-ลูกปูม้าในแต่ละครอบครัว (Pχ2) ของ 
ครอบครัว A, B และครอบครัวท่ี 1-3 ท่ีแต่ละโลกัสของ 10 ไมโครแซททัลไลท์โลไซ 

การเพาะและอนบุาลปูม้าโดยวิธีที่ 1 การเพาะและอนบุาลปูม้าโดยวิธีที่ 2 

ครอบครัวที่ A ครอบครัวที ่B ครอบครัวที่ 1 ครอบครัวที่ 2 ครอบครัวที่ 3 

L 

พ่อ แม่ ลูก O N Pχχχχ2 พ่อ แม่ ลูก O N Pχχχχ2 พ่อ แม่ ลูก O N Pχχχχ2 พ่อ แม่ ลูก O N Pχχχχ2 พ่อ แม่ ลูก O N Pχχχχ2 

Pχχχχ2 

(Total) 

3 EF FG EF 
EG 
FF 
FG 

3 
2 
1 
5 

11 0.364 AD BC AB 
AC 
BD 
CD 

2 
1 
2 
1 

6 0.881 (CD, 
DE) 

CE CD 
CE 
DE 
CC 

4 
5 
10 
0 

19 0.014 (AC) BG AB 
AG 
BC 
CG 

4 
4 
4 
5 

17 0.981 (BF) EG BE 
BG 
EF 
FG 

7 
3 
4 
5 

19 0.606 0.621 

19 AB AB AA 
AB 
BB 

2 
4 
5 

11 0.293 DE CD CD 
CE 
DD 
ED 

3 
1 
2 
0 

6 0.343 (BE) DH BD 
BH 
DE 
EH 

2 
8 
5 
4 

19 0.267 (AE) AE AA 
AE 
EE 

4 
8 
6 

18 0.717 (GG) CF CG 
FG 

8 
11 

19 0.491 0.761 

23 BD AG AB 
AD 
BG 
DG 

1 
6 
1 
1 

9 0.040 CF EE CE 
EF 

5 
2 

7 0.257 (AF) DD AD 
DF 
 

12 
7 

19 0.251 (BE) DF BD 
BF 
DE 
EF 

4 
7 
5 
2 

18 0.409 (BE) BC BB 
BC 
BE 
CE 

6 
4 
1 
8 

19 0.131 0.195 

25 CF DE CE 
DF 
CD 
EF 

7 
4 
0 
0 

11 0.006 AB AB AA 
AB 
BB 

0 
7 
0 

7 0.03 (AC) AC AA 
AC 
CC 

9 
8 
2 

19 0.060 (CD) CF CD 
CF 
DF 
CC 

9 
5 
5 
0 

19 0.035 (EG) BF BE 
BG 
EF 
FG 

3 
4 
8 
4 

19 0.376 0.003 

26 AB BC AB 
AC 
BB 
BC 

0 
7 
2 
1 

10 0.009 CC DE CD 
CE 

4 
3 

7 0.705 (AD) CH AC 
AH 
CD 
DH 

3 
7 
6 
3 

19 0.443 (BG) DG BE 
BG 
EG 
GG 

5 
4 
2 
6 

17 0.56 (FF) DG DF 
FG 

8 
11 

19 0.491 0.641 

27 CD BC BC 
BD 
CC 
CD 

4 
4 
1 
2 

11 0.484 AC BE AB 
AE 
CE 
BC 

3 
3 
1 
0 

7 0.277 (EG) CD CE 
CG 
DE 
DG 

4 
4 
6 
5 

19 0.901 (AG) BH AB 
AH 
BG 
GH 

5 
3 
6 
4 

18 0.774 (FH) BC BF 
BH 
CF 
CH 

5 
7 
3 
4 

19 0.606 0.987 

28 BD FG BF 
BG 
DF 
DG 

1 
4 
4 
2 

11 0.484 AD CE AC 
AE 
DE 
CD 

2 
2 
2 
0 

6 0.572 (GI) BD BG 
BI 
DG 
DI 

4 
4 
8 
2 

18 0.238 (BH) BF BB 
BF 
BH 
FH 

5 
3 
6 
5 

19 0.801 (AC) AE AA 
AC 
AE 
CE 

4 
6 
4 
5 

19 0.901 0.946 

29 DF AG AD 
AF 
DG 
FG 

2 
5 
2 
2 

11 0.484 BC EG BG 
CE 
CG 
BE 

3 
2 
1 
- 

6 0.343 (DG) FG DF 
DG 
FG 
GG 

4 
7 
7 
1 

19 0.157 (CE) DD CD 
DE 

8 
10 

18 0.637 (BD) AH AB 
AD 
BH 
DH 

4 
7 
4 
7 

19 0.701 0.745 

30 AC AC AA 
AC 
CC 

0 
5 
6 

11 0.036 BB BC BB 
BE 

5 
1 

6 0.102 (CD) DF CD 
CF 
DD 
DF 

5 
5 
4 
4 

18 0.974 (BH) BH BB 
BH 
HH 

4 
9 
5 

18 0.946 (AB) EG AE 
AG 
BE 
BG 

8 
6 
2 
2 

18 0.112 0.407 

8 BD DD BD 
DD 

8 
3 

11 0.132 AC CC AC 
CC 

6 
0 

6 0.014 (AC) AD AA 
AC 
AD 
CD 

1 
8 
5 
5 

19 0.157 (AB) AD AA 
AB 
AD 
BD 

6 
3 
3 
6 

18 0.572 (BD) EE BE 
DE 

9 
10 

19 0.819 0.275 

หมายเหตุ :  1. L = Locus, O = Observed number หรือจํานวนลูกท่ีปรากฏ, N = จํานวนลูกท้ังหมด 
2. Pχ2>0.05 แสดงว่า การถ่ายทอดพันธุกรรมระหว่างพ่อ-แม่-ลูกในครอบครัวนั้น ณ โลกัสนั้น เป็นไปตามกฎของ

เมนเดลอย่างมีนัยสําคัญ จากการวิเคราะห์ Chi-square goodness-of-fit test 
3. Pχ2 (Total)>0.05 แสดงว่า การถ่ายทอดพันธุกรรมระหว่างพ่อ-แม่-ลูกในครอบครัวท้ังหมด ณ โลกัสนั้น เป็นไป

ตามกฎของเมนเดลอย่างมีนัยสําคัญ จากการวิเคราะห์ Chi-square goodness-of-fit test 
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3. การตรวจสอบการถ่ายทอดยีนจากพ่อและแม่ไปสู่ลูก ตามกฎ “Principle of Segregation” 
 ผลการตรวจสอบการถ่ายทอดยีนจากพ่อแม่ไปสู่ลูกปูม้าตามกฎของเมนเดล โดยการวิเคราะห์ chi-square 

goodness-of-fit test ได้แสดงไว้ใน ตารางท่ี 2 พบว่าการถ่ายทอดยีนเป็นไปตามกฎของเมนเดลเป็นส่วนใหญ่ (Pχ2>0.05) 

จะมีเพียงบางครอบครัว ของบางโลไซท่ีปรากฏค่า Pχ2<0.05  (DOFBSC23, DOFBSC25, DOFBSC26 และ DOFBSC30 ของ
ครอบครัว A, DOFBSC25 และ DOFMC8 ของครอบครัว B, DOFBSC3 ของครอบครัวท่ี 1 และ DOFBSC25 ของครอบครัวท่ี 

2)อย่างไรก็ตาม เมื่อทําการวิเคราะห์แต่ละโลกัสแบบรวมครอบครัว ปรากฏว่ามีเพียงโลไซ DOFBSC25 ท่ีมี Pχ2 = 0.003 ท่ี

เหลือ 9 โลไซแสดงค่า Pχ2(Total)>0.05  
 

สรุปและวิจารณ์ผล 
 
 การเพาะและอนุบาลปูม้า เพ่ือตรวจสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกปูม้าในครั้งนี้ ประสบผลสําเร็จตามท่ี
วางแผนการทดลองไว้ และทําการอนุบาลจนลูกลูกปูม้าได้ขนาด young crab ซึ่งมีอายุประมาณ 45 วัน จึงทําการสกัดดีเอ็นเอ 
 การทดสอบเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ในพ่อแม่และลูกปูม้า สามารถตรวจสอบและยืนยันได้อย่าง
ชัดเจนรวมท้ังหมด 10 ไพรเมอร์ ได้แก่ DOFBSC3, DOFBSC19, DOFBSC23, DOFBSC25, DOFBSC26, DOFBSC27, 
DOFBSC28, DOFBSC29, DOFBSC30 และ DOFMC8 จากเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ท้ัง 10 โลไซ สามารถใช้
ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกปูม้าได้อย่างชัดเจน พบว่า มีการถ่ายทอดพันธุกรรมหรือยีน (genetic inheritance) 
จากพ่อแม่ไปสู่ลูกท่ีทุกโลไซ  โดยลูกปูม้าจะได้รับการถ่ายทอดยนีหรืออัลลีลจากพ่อและแมอ่ย่างละครึ่ง และในการศึกษาครั้งนี้ 
พบว่าลูกปูม้าจะมจีีโนไทป์ได ้2 แบบ 3 แบบ และ 4 แบบ ตามลําดับ 
 ตัวอย่างผลการศึกษาในไพรเมอร์ DOFMC8 ของครอบครัว A และไพรเมอร์ DOFBSC23, DOFBSC26, 
DOFBSC30 และ DOFMC8 ของครอบครัว B ซึ่งพ่อพันธ์ุหรือแม่พันธุ์ปูม้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นโฮโมไซโกต (homozygote) และ
ท่ีเหลือเป็นเฮตเตอโรไซโกต (heterozygote) จีโนไทป์ท่ีเป็นไปได้ในลูกปูม้าจะมี 2 แบบ ดังแสดงตัวอย่างแถบดีเอ็นเอ ของ 
ไพรเมอร์ DOFBSC23 (รูปท่ี 2) และแผนภาพการถ่ายทอดอัลลีลจากพ่อ-แม่ ไปสู่ลูก ของไพรเมอร์ DOFBSC23 (รูปท่ี 3) โดย 
พ่อพันธ์ุ (M) เป็นเฮตเตอโรไซโกต ซึ่งมีอัลลีลท่ีไม่เหมือนกัน (A และ C) และแม่พันธ์ุ (F) เป็นโฮโมไซโกต มีอัลลีลท่ีเหมือนกัน 
(B และ B) ในลูกปูม้าพบมจีีโนไทป์ได้ 2 แบบ คือ AB และ BC และมีอัตราส่วน 1:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2 แถบดีเอ็นเอไพรเมอร ์DOFBSC23 แสดงความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกปูม้า 
 

 AC   BB  AB  AB  AB   BC  AB  AB  BC 
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รูปท่ี 3 แผนภาพการถ่ายทอดอัลลีลจากพ่อ-แม่ ไปสูลู่ก ของไพรเมอร์ DOFBSC23 
 
 ตัวอย่างผลการศึกษาในไพรเมอร์ DOFMC19 และ DOFBSC30 ของครอบครัว A และไพรเมอร์ DOFBSC25 
DOFMC8 ของครอบครัว B ซึ่งท้ังพ่อพันธ์ุและแม่พันธ์ุปูม้าเป็นโฮโมไซโกต (homozygote) และมีอัลลีลเหมือนกัน จีโนไทป์ท่ี
เป็นไปได้ในลูกปูม้าจะมี 3 แบบ และมีอัตราส่วน 1:2:1 
 ส่วนไพรเมอร์ท่ีพ่อและแม่เป็นเฮตเตอโรไซโกตท้ังคู่ และไม่มีอัลลีลท่ีเหมือนกันเลย จีโนไทป์ท่ีเป็นไปได้ในลูกจะมี  
4 แบบ ดังแสดงตัวอย่างแถบดีเอ็นเอ ของไพรเมอร์ DOFBSC3 (รูปท่ี 4) และแผนภาพการถ่ายทอดอัลลีลจากพ่อ-แม่ ไปสู่ลูก 
ของไพรเมอร์ DOFBSC3 (รูปท่ี 5) โดยพ่อพันธ์ุ (M) เป็นเฮตเตอโรไซโกต มีอัลลีล A และ D  แม่พันธ์ุ (F) เป็นเฮตเตอโรไซโกต 
มีอัลลีล B และ C ในลูกปูม้าพบมีจีโนไทป์ 4 แบบ คือ AB, AC, BD และ CD  โดยมีอัตราส่วน 1:1:1:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4 แถบดีเอ็นเอไพรเมอร์ DOFBSC3 แสดงความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกปูม้า 
 

 AD  BC   AB   AC  AB         BD  BD   CD  

M F

1 2

Parents

Offspring

M               F              1               2

C

B

A

AC                  BB                AB                BC
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รูปท่ี 5 แผนภาพการถ่ายทอดอัลลีลจากพ่อ-แม่ ไปสูลู่ก ของไพรเมอร์ DOFBSC3 
 
 ในการตรวจสอบสัดส่วนการถ่ายทอดยีนของปูม้าตามกฎของเมนเดล พบว่าจีโนไทป์ของลูกปูม้า 6 โลกัส ใน  

4 ครอบครัว (5 โลกัส ในการเพาะและอนุบาลปูม้าโดยวิธีท่ี 1) ท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Pχ2<0.05) แต่
เมื่อวิเคราะห์แต่ละโลกัสแบบรวมครอบครัว ปรากฏว่ามีเพียงโลไซ DOFBSC25 ท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(มี Pχ2 = 0.003) ท้ังนี้มีสาเหตุมาจากตัวอย่างน้อยเกินไป โดยเฉพาะการเพาะและอนุบาลปูม้าโดยวิธีท่ี 1 ซึ่งมีความจําเป็น 
ต้องทําให้พ่อแม่พันธ์ุปูม้าจับคู่ผสมพันธ์ุกัน ซึ่งยังไม่มีการศึกษามาก่อนหน้านี้ จึงทําให้ลูกปูม้ามีอัตรารอดต่ํา ในการศึกษาครั้งนี้
สรุปได้ว่า จีโนไทป์ของลูกปูม้าท่ีทําการเพาะพันธ์ุในครั้งนี้มีอัตราส่วนการถ่ายทอดยีนท่ีถูกต้องและเป็นไปตามกฎของเมนเดล 
ท่ีเรียกว่า Principle of segregation หรือ Mendel’s first law อย่างไรก็ดี โลไซ DOFBSC25 ไม่เหมาะสมท่ีจะนํามาใช้เป็น
เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ในการปรับปรุงพันธ์ุปูม้า เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนสูง การศึกษาครั้งนี้จึงสรุปได้ว่า
เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ของปูม้า จํานวน 9 โลไซ สามารถนําไปใช้เพ่ือศึกษาโครงสร้างประชากร และความ
เก่ียวโยงทางเครือญาติ (parental determination) ในปมู้าได ้
 การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ในครั้งนี้ จะมีประโยชน์มากเพื่อนําไปใช้ปรับปรุงพันธ์ุปูม้า ซึ่ง
วิธีการท่ัวไปในการคัดเลือกปรับปรุงพันธ์ุ (selective breeding) ต้องใช้เวลานานและไม่มีลักษณะท่ีบ่งช้ีแน่นอน เครื่องหมาย
พันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์จงึเปรียบเสมอืนเป็นเครื่องมือหรือเครื่องหมายท่ีจะช่วยให้การพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุได้ผลท่ีแน่นอน 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และเครื ่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์สามารถนําไปใช้ได้จริง เช่น การศึกษาของ 
Tassanakajon et al.(1998) โดยได้ออกแบบไพรเมอร์จํานวน 2 โลกัส คือ CUPmo 18 และ CUPmo 386 เพ่ือศึกษา 
microsatellite DNA ของกุ้งกุลาดํา ซึ่งเมื่อตรวจสอบอัลลีลในแต่ละโลกัสพบว่าจะมีสภาวะหลากรูปแบบสูง (high 
polymorphic) และ Tassanakajon ได้นํา microsatellite markers ไปใช้ในการคัดเลือกสายพันธ์ุกุ้งกุลาดําร่วมกับบุญเสริม
และคณะ (2547) โดยได้พัฒนาเครื่องหมาย microsatellite markers ข้ึนมาสามคู่ เพ่ือจะนํา markers นั้นมาแยกดูสายพันธ์ุ
ท่ีต่างกันในด้านการเจริญเติบโต อัตราการรอด อัตราการติดเช้ือ ของกุ้งสี่ครอบครัวท่ีอยู่ในบ่อเดียวกัน ซึ่งมีท้ังหมดสี่บ่อ รวม
เป็นสิบหกครอบครัว ผลปรากฏว่า markers ดังกล่าวสามารถแยกกุ้งแต่ละครอบครัวได้เป็นอย่างดี และทําให้ทราบว่าอัตราการ
เจริญเติบโต อัตราการรอด และอัตราการติดเช้ือโรคไวรัสบางชนิด ข้ึนอยู่กับสายพันธ์ุของกุ้ง  
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วิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม์ 
ในพันธุ์ปลาช่อนจาก 3 แหล่งเพาะเลี้ยง 

 
พนม  กระจ่างพจน์ สอดศุข๑*  ประชุม  ดวนใหญ่๒  ศรีรัตน์  สอดศุข๑   

สุภัทรา  อุไรวรรณ์๑ และ สมศักด์ิ  รุ่งทองใบสุรีย์๒ 
๑สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า 
๒ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าบุรีรัมย ์

 
บทคัดย่อ 

 
 ดําเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรพันธ์ุปลาช่อนจาก 3 แหล่งเพาะเลี้ยง คือ 
ฟาร์มเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี ฟาร์มเอกชนจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําบุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิค
เครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม์ จากการวิเคราะห์ท่ีจํานวน 22 อัลโลไซม์โลไซ พบ 7 โลไซท่ีมีความหลากรูปแบบทางพันธุกรรม 
และได้ข้อมูลปริมาณความแปรปรวนหรือความหลากหลายทางพันธุกรรม ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยต่อโลกัสของจํานวนอัลลีล (Na), 
effective number of alleles (Ae), allelic richness (R) และเฮตเตอโรไซโกซิตีท้ังในรูปค่าสังเกต (Ho) และค่าคาดคะเน (He) 
ดังนี้คือ Na=1.242 (1.136–1.318), Ae=1.032 (1.019–1.049), R=1.235 (1.136–1.308), Ho=0.024 (0.012 – 0.037) และ 
He=0.026 (0.017 – 0.038) ตามลําดับ ประชากรท้ัง 3 แหล่งไม่แสดงนัยสําคัญในการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 
(PHWE>0.05) เมื่อทําการวิเคราะห์รวมทุกโลไซ (22 โลไซ) และข้อมูลค่า Na, Ho และ He ท่ีได้ อยู่ในระดับเดียวกับค่าท่ีปรากฏใน
ประชากรธรรมชาติ ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประชากรปลาช่อนท้ัง 3 แหล่งเพาะเลี้ยง ไม่แสดงนัยสําคัญในความ
แตกต่างทางพันธุกรรมซึ่งกันและกัน (P>0.02) ผลการศึกษาท้ังหมดระบุว่า ประชากรปลาช่อนท้ัง 3 แหล่งเพาะเลี้ยงมีพันธุกรรม
ท่ีไม่แตกต่างกัน โดยแต่ละแหล่งมีศักยภาพเพียงพอ และทัดเทียมกันสําหรับใช้เป็นประชากรพ่อแม่พันธ์ุเริ่มต้นในการเพาะเลี้ยง
และปรับปรุงพันธ์ุ 
 ผลการศึกษาโดยข้อมูลพันธุกรรมในครั้งนี้ ผนวกกับผลการศึกษาโดยข้อมูลการเจริญเติบโตท่ีได้มีการรายงานไว้ก่อน
หน้านี้ ระบุว่า ประชากรพันธ์ุปลาช่อนของศูนย์ฯ บุรีรัมย์มีความเหมาะสมท่ีสุดท่ีศูนย์ฯ บุรีรัมย์จะนํามาใช้สําหรับการพัฒนา
ปรับปรุงพันธ์ุ เพ่ือให้ได้พันธ์ุปลาช่อนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป 
 
คําสําคัญ : ความแปรปรวนทางพันธุกรรม  อัลโลไซม์  ปลาช่อน 
   
*สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา ๓๙ หมู่ ๑ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐. โทร ๐ ๒๕๗๗ ๖๕๔๔ 
e-mail : panomks@yahoo.com 
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Stocks of Snakehead Fish, Channa striata (BLOCH, 1797) 
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2Buriram Fisheries Test and Research Center 
 

Abstract 
 

 Genetic variation based on allozyme markers was comparatively analysed among three cultured 
stocks (Suphanburi, Nakhon Ratchasima and Buriram) of snakehead fish, Channa striata (BLOCH, 1797). On 
the 22 allozyme loci screened, 7 polymorphic loci were found. Genetic variabilities including per locus 
averages of number of averaged alleles (Na), effective number of alleles (Ae), allelic richness (R), observed 
heterozygosity (Ho) and expected heterozygosity (He) were respectively as Na = 1.242 (1.136 – 1.318), 
Ae=1.032 (1.019–1.049), R = 1.235 (1.136–1.308), Ho = 0.024 (0.012–0.037) and He = 0.026 (0.017–0.038). 
Non-significant deviations from Hardy-Weinberg equilibrium (PHWE>0.05) were shown in all stocks when the 
analyses were done over all the 22 loci. The 3 cultured stocks genetic variation amounts, informed by Na, 
Ho and He, were in the same level as those appeared in natural stocks. Genetic differentiation analyses 
showed non-significant differences (P>0.02) both among the 3 cultured stocks and between every paired 
of stocks. All the results suggested that the 3 cultured stocks had equal genetic potential which was 
enough for being a broodstock of aquaculture and selective breeding. 
 Combining the genetic information resulting from this study and the growth performance from the 
previous study, the suggestion is that the Buriram stock is the most suitable for the Buriram Fisheries Test 
and Research Center to use for a further selective breeding program of snakehead fish, in order to have 
the best and most suitable strain for the Norhteast region aquaculture. 
 
Key words : genetic variation, allozyme, snakehead (Channa striata) 
   
*Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute, 39 Moo 1, Khlong 5, Khlong Luang, Pathum 
Thani 12120. Tel. 0 2577 6544. e-mail : panomks@yahoo.com 
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คํานํา 
 

 ปลาช่อน หรือ snakehead fish, Channa striata (BLOCH, 1797) (ชวลิต และคณะ, 2540) เป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจอีก
ชนิดหนึ่งของไทยท่ีตลาดมีความต้องการสูง ไม่ว่าจะเป็นในรูปของปลาสด หรือแปรรูปเป็นปลาร้าหรือปลาแห้ง ปัจจุบันผลผลิต 
ปลาช่อนจากธรรมชาติมีปริมาณลดลง และมีแนวโน้มท่ีจะลดลงอย่างต่อเนื่อง การเพาะเลี้ยงปลาช่อนจึงมีบทบาทสําคัญในการช่วย
เพ่ิมผลผลิตปลาช่อนให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภค การเลี้ยงปลาช่อนของเกษตรกรแต่เดิมโดยการซื้อลูกพันธ์ุท่ีรวบรวมจาก
ธรรมชาติมาอนุบาลและเลี้ยงต่อ ซึ่งไม่มีความแน่นอนท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพของลูกปลา จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2544  
สถานีประมงน้ําจืดสิงห์บุรีประสบผลสําเร็จในการเพาะพันธ์ุปลาช่อนจากพ่อแม่พันธ์ุท่ีเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ และสามารถอนุบาลลูกปลา
ในบ่อดินได้ในปริมาณมาก จึงทําให้การผลิตลูกพันธ์ุปลาช่อนจากแหล่งเพาะเลี้ยงท้ังของภาครัฐและเอกชนได้แพร่หลายข้ึนนับแต่นั้น
เป็นต้นมา ซึ่งนอกจากจะช่วยทดแทนการใช้ลูกพันธ์ุจากธรรมชาติโดยตรงแล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรมีแหล่งลูกพันธ์ุสําหรับนําไปเลี้ยง
ต่อท่ีมีความแน่นอนยิ่งข้ึน 
 การเลี้ยงปลาช่อนอยู่ในความสนใจของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเช่นกัน ซึ่งนอกจากการใช้ลูกพันธ์ุจาก
แหล่งธรรมชาติแล้ว เกษตรกรนิยมซื้อลูกพันธ์ุจากแหล่งเพาะเลี้ยงหรือฟาร์มเอกชนท้ังจากจังหวัดสุพรรณบุรีและสิงห์บุรีในภาคกลาง 
และนครราชสีมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมท้ังจากหน่วยงานของกรมประมงเองด้วย และด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุ
สัตว์น้ําบุรีรัมย์ ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา จึงได้ทําการทดสอบเปรียบเทียบลักษณะสําคัญเชิงเพาะเลี้ยง 
(aquacultural trait performance) เช่น การเจริญเติบโต และความทนทานหรืออ่อนแอต่อสภาพแวดล้อม (ซึ่งแสดงออกโดยอัตรา
รอด) ของพันธ์ุปลาช่อนจากแหล่งต่างๆ ท่ีมีการนํามาเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ พันธ์ุจากฟาร์มเอกชนจังหวัด
นครราชสีมา พันธ์ุจากฟาร์มเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี และพันธ์ุของศูนย์ฯ บุรีรัมย์เองภายใต้สภาพการเพาะเลี้ยงของศูนย์ฯ เพ่ือให้ได้
พันธ์ุปลาช่อนท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการเพาะเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประชุม และคณะ, 2553) 
 อย่างไรก็ตาม นอกจากการทดสอบโดยเลี้ยงเปรียบเทียบเพ่ือให้ได้ข้อมูลของลักษณะสําคัญเชิงเพาะเลี้ยงท่ีปรากฏให้เห็น
ภายนอกแล้ว สมควรทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบประชากรพันธ์ุสัตว์น้ํานั้นด้วยข้อมูลความหลากหลายหรือความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมควบคู่กันไปด้วย เพราะข้อมูลความหลากหลายหรือความแปรปรวนทางพันธุกรรมเป็นข้อมูลท่ีสื่อถึงศักยภาพในการ
วิวัฒนาการของประชากร (Allendorf, 1986) ดังนั้นการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมจึงทําให้ได้ข้อมูลท่ีระบุคุณภาพของ
สายพันธ์ุและศักยภาพของประชากรท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน สําหรับในปลาช่อนของไทยนั้น ได้มีการศึกษาข้อมูลความหลากหลายทาง
พันธุกรรมในประชากรจากแหล่งธรรมชาติต่างๆ ท้ังภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้แล้วโดย Hara et al. 
(1998) ซึ่งได้ทําการศึกษาโดยใช้เทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม์ และได้ผลการศึกษาท่ีสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือ
เทียบเคียงกับผลการศึกษาท่ีจะได้จากการศึกษาในประชากรปลาช่อนจากแหล่งเพาะเลี้ยงได้เป็นอย่างด ี
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา โดยกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ําจืด จึงเห็นสมควรทําการศึกษาเพ่ือ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม์ในพันธ์ุปลาช่อนจาก 3 แหล่งเพาะเลี้ยง 
ควบคู่ไปกับการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบลักษณะสําคัญเชิงเพาะเลี้ยงของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําบุรีรัมย์ดังกล่าวข้างต้น ท้ังนี้
เพ่ือให้ได้ข้อมูลของประชากรพันธ์ุปลาช่อนท่ีสมบูรณ์ และได้พันธ์ุปลาช่อนท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดสําหรับศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ท่ีจะ
นําไปใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุเริ่มต้นของการพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุต่อไป 

 
วิธีดําเนินการ 

 
ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา การเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ตัวอย่าง 
 ตัวอย่างปลาช่อนท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นตัวอย่างจากประชากรเดียวกันกับท่ีอยู่ในการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะ
สําคัญเชิงเพาะเลี้ยงของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําบุรีรัมย์ (ประชุม และคณะ, 2553) ซึ่งประกอบด้วยพันธ์ุปลาช่อนจาก  
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3 แหล่งเพาะเลี้ยง ได้แก่ ฟาร์มเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ฟาร์มเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ํา
บุรีรัมย ์สําหรับพันธ์ุของศูนย์ฯ บุรีรัมย์เป็นพันธ์ุท่ีนําเข้าจากสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อปี พ.ศ.2547 โดยนําลูกปลาขนาด 
2-3 เซนติเมตรมาเลี้ยง และได้ผลิตเป็นพ่อแม่พันธ์ุแล้ว 2 รุ่น สําหรับปลาท่ีใช้ในการศึกษาทดลอง เป็นลูกพันธ์ุของพ่อแม่รุ่นท่ี 2 
(ประชุม และคณะ, 2553) 
 เก็บตัวอย่างปลาช่อน 30 ตัวจากประชากรของแต่ละแหล่งเพาะเลี้ยง นํามาตัดช้ินเนื้อจากอวัยวะส่วนต่างๆ  
(ครีบ กล้ามเนื้อ ตับ ไต หัวใจ ม้าม ฯลฯ) แยกใส่ใน microtube 1 หลอด/ช้ินเนื้อ/ตัวอย่าง ไม่ให้ปะปนกัน แล้วนําไปเก็บรักษาในตู้

แช่แข็ง (deep freezer) ควบคุมอุณภูมิท่ี –70°C เพ่ือไว้ใช้สําหรับการวิเคราะห์ภายใต้เทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม ์
 ดําเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม์ในห้องปฏิบัติการท่ีจํานวน 22 อัลโลไซม์โลไซ 
(allozyme loci) ตามวิธีการดําเนินงานของ พนม (2539) และ Sodsuk (1993) 
 
การคํานวณและวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลพันธุกรรมท่ีได้จากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการท้ังหมด ถูกรวบรวมและคํานวณเป็นค่าท่ีนิยมใช้ระบุและ 
ตรวจวัดปริมาณความหลากหลายหรือความแปรปรวนทางพันธุกรรม หรือ ค่าความผันแปรทางพันธุกรรม (genetic variabilities) 
ต่างๆ ได้แก่ ค่าจํานวนอัลลีลเฉลี่ย หรือ averaged number of alleles (Na), ค่า effective number of alleles (Ae), ค่า 
allelic richness (R), ค่าเฮตเตอโรไซโกซิตี ท้ังในรูปค่าสังเกต (observed heterozygosity, Ho) และค่าคาดคะเน (expected 
heterozygosity, He) ทําการทดสอบสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก (Hardy-Weinberg equilibrium, HWE) โดยการวิเคราะห์  
ณ แต่ละโลกัสท่ีมีความหลากรูปแบบทางพันธุกรรม (polymorphic locus) ด้วยวิธี Likelihood ratio test (Yeh et al., 1999) 
และวิเคราะห์รวมทุกโลไซท่ีทําการสํารวจ (22 โลไซ) ด้วยวิธี Chi-square test (Smouse et al., 1983) คํานวณค่าระยะห่าง 
ทางพันธุกรรม (genetic distance) ของ Nei (1972) พร้อมท้ังวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชากรด้วยวิธี UPGMA 
(unweighted pair-group method with arithmetic averaging)  ท้ังหมดดําเนินการโดยใช้โปรแกรม FSTAT version 1.2 
(Goudet, 1995) และ POPGENE version 1.31 (Yeh et al., 1999) 
 วิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรโดยการวิเคราะห์ AMOVA (analysis of molecular variance) 
ซึ่งดําเนินการโดยคํานวณค่า fixation index หรือ FST จากค่า variance components ท่ีประกอบด้วยค่าระหว่างประชากร (Va) 
ค่าภายในประชากร (Vb) และค่าท้ังหมด (V)  และโดยการเฉลี่ยจากค่า FST ท่ีคํานวณโดยเฉพาะของแต่ละประชากร (population 
specific FST) แล้วทําการทดสอบโดยการวิเคราะห์ค่า P ของ FST เพ่ือตรวจสอบความแตกต่างระหว่างประชากรท้ังหมด และในทุก
คู่ประชากร  Fu (1997) ได้ใช้วิธี simulations ศึกษาจุดวิกฤต (critical point) ของการทดสอบ FST ท่ีระดับนัยสําคัญ 5% พบว่า
สอดคล้องกับท่ีระดับ 2% percentile ของการกระจาย การพบนี้ได้รับการยืนยันโดย Excoffier et al. (2006) และได้พิจารณาว่า 
ค่า FST จะมีนัยสําคัญในการระบุความแตกต่างท่ีระดับ 5% ก็ต่อเมื่อค่า P ต่ํากว่า 0.02 ไม่ใช่ต่ํากว่า 0.05 ดังนั้นการศึกษาครั้งนี ้
จึงใช้ค่า P ท่ีระดับ 0.02 ในการพิจารณาผลการตรวจสอบว่ามีหรือไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้
ดําเนินการโดยใช้โปรแกรม Arlequin ver 3.1 (Excoffier et al., 2006) 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

 
ข้อมูลความความแปรปรวนทางพันธุกรรม และผลการทดสอบสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก  
 จากการวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม์ ในประชากรพันธ์ุปลาช่อนจาก  
3 แหล่งเพาะเลี้ยง (สุพรรณบุรี นครราชสีมา และศูนย์ฯ บุรีรัมย์) พบโลไซท่ีมีความหลากรูปแบบทางพันธุกรรม (polymorphic loci) 
หรือมีความหลากหลายของยีนอัลลีล จํานวน 7 โลไซ จากการวิเคราะห์ท่ีจํานวน 22 อัลโลไซม์โลไซ ข้อมูลความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมของพันธ์ุปลาช่อนท้ัง 3 แหล่งเพาะเลี้ยง ซึ่งประกอบด้วย ค่าจํานวนอัลลีลเฉลี่ย (Na), ค่า effective number of alleles 
(Ae), ค่า allelic richness (R), ค่าสังเกตเฮตเตอโรไซโกซิตี (Ho) และค่าคาดคะเนเฮตเตอโร-ไซโกซิตี (He) พร้อมท้ังผลการทดสอบ
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สมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก (โดยค่า PHWE) ได้แสดงไว้ใน ตารางท่ี 1 โดยมีค่าเฉลี่ยต่อโลกัสต่อประชากร คือ Na=1.242 (1.136–1.318), 
Ae=1.032 (1.019–1.049), R=1.235 (1.136–1.308), Ho=0.024 (0.012–0.037) และ He = 0.026 (0.017–0.038) ตามลําดับ 
 ผลการทดสอบสมดุลฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก (PHWE) ท่ีแต่ละโลกัสของ 7 โลไซท่ีมีความหลากรูปแบบทางพันธุกรรม (ตารางท่ี 1) 
แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่ไม่มีนัยสําคัญในการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก (PHWE>0.05) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่มี
นัยสําคัญในความแตกต่างระหว่างค่าสังเกต Ho และค่าคาดคะเน He ซึ่งถูกคาดคะเนภายใต้สมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ยกเว้นท่ี
ประชากรแหล่งเพาะเลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาประชากรเดียวท่ีพบว่ามีนัยสําคัญในการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 
(PHWE<0.05) อยู่ท่ีโลกัส ADH* เพียงโลกัสเดียว โดยผลท่ีแสดงออกมาเป็นแบบท่ีมีเฮตเตอโรไซโกตปรากฏในประชากรน้อยกว่าท่ี
ควรจะเป็น (heterozygote deficiency, Ho<He) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีพบได้เสมอในประชากรโรงเพาะฟัก (hatchery stock) 
หรือประชากรจากแหล่งเพาะเลี้ยง (พนม และคณะ, 2553; Chareontawee et al., 2007) เพราะเป็นประชากรท่ีมักจะมีการ
คัดเลือกเข้าไปเก่ียวข้องท้ังโดยตรงและโดยอ้อม หรือมีการเพาะพันธ์ุโดยใช้พ่อแม่พันธ์ุจํานวนน้อย หรือมีการนําประชากร 
จากต่างโรงเพาะฟักเข้ามาปะปนกัน (Allendorf and Ryman, 1987) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์รวม 
ทุกโลไซท่ีทําการสํารวจ (22 โลไซ) (ตารางท่ี 1) ด้วยวิธีของ Smouse et al. (1983) ไม่แสดงนัยสําคัญในการเบี่ยงเบนจากสมดุล
ฮาร์ดีไวน์เบิร์ก (PHWE>0.05) ในทุกประชากร 
 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลความแปรปรวนทางพันธุกรรม (Na, Ae, R, Ho และ He) พร้อมท้ังค่า PHWE ท่ีแสดงผลการทดสอบสมดุล
ฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ณ 7 โลไซท่ีมีความหลากรูปแบบทางพันธุกรรม ในประชากรปลาช่อน 3 แหล่งเพาะเลี้ยง 
(สุพรรณบุรี นครราชสีมา และศูนย์ฯ บุรีรัมย)์ จากการวิเคราะห์ตัวอย่างท่ี 22 อัลโลไซม์โลไซ 

อัลโลไซม์โลไซ 
ความแปรปรวนทาง

พันธุกรรม 
สุพรรณบุรี นครราชสีมา ศูนย์ฯ บุรีรัมย ์ เฉลี่ยรวม 3 แหล่ง 

ACP* Na 
Ae 
R 
Ho 
He 
PHWE 

2.000 
1.034 
1.933 
0.033 
0.033 
1.000 

3.000 
1.070 
2.867 
0.067 
0.066 
0.998 

1.000 
1.000 
1.000 
0 
0 
- 

2.000 
1.035 
1.933 
0.033 
0.033 
- 

ADH* Na 
Ae 
R 
Ho 
He 
PHWE 

2.000 
1.427 
2.000 
0.367 
0.305 
0.132 

2.000 
1.220 
2.000 
0.067 
0.183 
0.005 

2.000 
1.342 
2.000 
0.300 
0.259 
0.233 

2.000 
1.330 
2.000 
0.245 
0.249 
- 

GPI-3* Na 
Ae 
R 
Ho 
He 
PHWE 

2.000 
1.415 
2.000 
0.214 
0.299 
0.155 

2.000 
1.034 
1.933 
0.033 
0.033 
1.000 

2.000 
1.194 
2.000 
0.107 
0.166 
0.117 

2.000 
1.214 
1.978 
0.118 
0.166 
- 

MEP-3* Na 
Ae 
R 
Ho 
He 
PHWE 

2.000 
1.069 
1.997 
0.067 
0.066 
0.852 

2.000 
1.034 
1.933 
0.033 
0.033 
1.000 

2.000 
1.105 
2.000 
0.100 
0.097 
0.746 

2.000 
1.069 
1.977 
0.067 
0.065 
- 
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อัลโลไซม์โลไซ 
ความแปรปรวนทาง

พันธุกรรม 
สุพรรณบุรี นครราชสีมา ศูนย์ฯ บุรีรัมย ์ เฉลี่ยรวม 3 แหล่ง 

MPI-2* Na 
Ae 
R 
Ho 
He 
PHWE 

2.000 
1.034 
1.933 
0.033 
0.033 
1.000 

1.000 
1.000 
1.000 
0 
0 
- 

1.000 
1.000 
1.000 
0 
0 
- 

1.333 
1.011 
1.311 
0.011 
0.011 
- 

PGDH-2* Na 
Ae 
R 
Ho 
He 
PHWE 

2.000 
1.069 
1.997 
0.067 
0.066 
0.853 

2.000 
1.069 
1.997 
0.067 
0.066 
0.853 

1.000 
1.000 
1.000 
0 
0 
- 

1.667 
1.046 
1.665 
0.045 
0.044 
- 

PGM* Na 
Ae 
R 
Ho 
He 
PHWE 

2.000 
1.034 
1.933 
0.033 
0.033 
1.000 

1.000 
1.000 
1.000 
0 
0 
- 

1.000 
1.000 
1.000 
0 
0 
- 

1.333 
1.011 
1.311 
0.011 
0.011 
- 

ค่าเฉลี่ยต่อโลกัส 
(จาก 22 โลไซ) 

Na 
Ae 
R 
Ho 
He 
PHWE 

1.318 
1.049 
1.308 
0.037 
0.038 
1.000 

1.273 
1.019 
1.260 
0.012 
0.017 
1.000 

1.136 
1.029 
1.136 
0.023 
0.024 
1.000 

1.242 
1.032 
1.235 
0.024 
0.026 
- 

PHWE>0.05 : ไม่มีนัยสําคัญในความแตกต่างระหว่างค่าสังเกต Ho และค่าคาดคะเน He ภายใต้ทฤษฎีสมดุลฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก 
 
 Hara et al. (1998) ได้ใช้เทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม์ทําการสํารวจศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรม
ในประชากรปลาช่อนจากแหล่งธรรมชาติของไทยไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ผลการศึกษาตามท่ีแสดงใน ตารางท่ี 2 ซึ่งแสดงข้อมูล
เทียบเคียงกันกับข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี ้ จะเห็นได้ว่าข้อมูลความแปรปรวนทางพันธุกรรมจากท้ังสองการศึกษาอยู่ใน
ระดับท่ีใกล้เคียงหรือคาบเก่ียวกัน แม้ว่าการศึกษาครั้งหลังนี้จะเป็นการศึกษาในประชากรจากแหล่งเพาะเลี้ยง และมีจํานวน 
โลไซท่ีทําการศึกษา (22 โลไซ) มากกว่าก็ตาม ซึ่งหากเปรียบเทียบท่ีจํานวนโลไซเท่ากัน (17 โลไซ) จะได้ข้อมูลความแปรปรวน
ทางพันธุกรรม (Na, Ho, He) ในรูปค่าเฉลี่ยต่อโลกัสของการศึกษาในประชากรแหล่งเพาะเลี้ยงครั้งนี้ คือ Na = 1.3 (1.2 – 1.4), 
Ho = 0.031 (0.016 – 0.048) และ He = 0.034 (0.022 – 0.049) ซึ่งมีความใกล้เคียงกับค่าในประชากรธรรมชาติของ Hara 
et al. (1998) มากยิ่งข้ึนไปอีก หรืออาจกล่าวได้ว่าอยู่ในระดับเดียวกัน 
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ตารางท่ี 2  ข้อมูล (จํานวนโลไซท่ีสํารวจ/ศึกษา, จํานวนโลไซท่ีพบมีความหลากรูปแบบทางพันธุกรรม, ค่า Na, Ho และ He) 
จากการศึกษาในประชากรปลาช่อนในแหล่งธรรมชาติของไทยโดย Hara et al. (1998) และจากการศึกษาใน
ประชากรแหล่งเพาะเลี้ยงในครั้งนี ้

ค่าเฉลี่ยต่อโลกัส  
การศึกษา 

จํานวนโลไซที่
สํารวจ/ศึกษา 

จํานวนโลไซที่
พบมีความหลาก

รูปแบบ Na Ho He 

Hara et al. (1998) 17 6 1.3 (1.2 – 1.5) 0.039 (0.023 – 0.059) 0.037 (0.022 – 0.052) 
การศึกษาคร้ังนี ้ 22 7 1.2 (1.1 – 1.3) 0.024 (0.012 – 0.037) 0.026 (0.017 – 0.038) 

ค่าเฉลี่ยต่อโลกัสท่ีแสดงในตาราง คือ ‘ค่าเฉลี่ย (ค่าต่ําสุด – ค่าสูงสุด)’ 
 

 ข้อมูลความหลากหลายหรือความแปรปรวนทางพันธุกรรม โดยเฉพาะค่าเฮตเตอโรไซโกซิตีและจํานวนอัลลีลต่อโลกัส 
เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งท่ีระบุคุณภาพของสายพันธ์ุได้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพราะสามารถสื่อถึงศักยภาพในการวิวัฒนาการของ
ประชากรได้ โดยค่าเฮตเตอโรไซโกซิตี ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองต่อการคัดเลือกท้ังโดยมนุษย์และการคัดเลือกตาม
ธรรมชาติ จะมีความสําคัญต่อการปรับตัวในระยะสั้น ขณะท่ีความหลากหลายของอัลลีล (จํานวนอัลลีลต่อโลกัส) จะเก่ียวข้อง
กับความอยู่รอดในระยะยาว (Allendorf, 1986) โดยเฉพาะในประชากรขนาดเล็ก (อย่างเช่นประชากรโรงเพาะฟัก) การลดลง
ของความหลากหลายทางพันธุกรรมอาจส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของประชากรในอนาคตได้ (Frankham et al., 2002) 
ด้วยเหตุนี้ความแปรปรวนหรือความหลากหลายทางพันธุกรรมจึงเป็นแหล่งทรัพยากรทางพันธุกรรมพ้ืนฐานท่ีจําเป็นอย่างยิ่ง
สําหรับการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธ์ุสัตว์นํ้า ซึ่งจะประสบผลสําเร็จหรือไม่เพียงใดข้ึนกับแหล่งทรัพยากรนี้เป็นสําคัญ แตด่ว้ย
เหตุท่ีการคัดเลือกปรับปรุงพันธ์ุสามารถทําให้องค์ประกอบพันธุกรรมของประชากรพ้ืนฐาน (base population) เปลี่ยนไป
ด้วยเช่นกัน โดยจะมีปริมาณลดลงทุกครั้งท่ีมีการเพาะพันธ์ุแต่ละรุ่น (Allendorf and Ryman, 1987) ดังนั้นการดําเนินงานจึง
จําเป็นต้องเริ่มต้นจากประชากรพ่อแม่พันธ์ุ (ประชากรพ้ืนฐาน) ท่ีมีปริมาณความแปรปรวนทางพันธุกรรมสูงพอสมควร ซึ่งจาก
การศึกษาในกุ้งกุลาดํา (พนม และคณะ, 2548) ระบุว่าปริมาณความแปรปรวนทางพันธุกรรมของประชากรเริ่มต้น อย่างน้อย
ท่ีสุดไม่ควรจะต่ํากว่า หรืออยู่ในระดับเดียวกับค่าท่ีปรากฏในประชากรธรรมชาติ จากการศึกษาในประชากรปลาช่อน 3 แหล่ง
เพาะเลี้ยง (ประชากรโรงเพาะฟัก) ในครั้งนี้ ได้ผลท่ีระบุว่าปริมาณความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยรวมยังไม่ลดลงจากค่าท่ี
ควรจะเป็นตามทฤษฎีสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก (PHWE>0.05, ตารางท่ี 1) และยังอยู่ในระดับเดียวกันกับค่าท่ีปรากฏในประชากร
ธรรมชาติ (Hara et al., 1998, ตารางท่ี 2) แม้ว่าจะผ่านการเพาะพันธ์ุมาแล้วไม่ต่ํากว่า 2 รุ่น (ประชุม และคณะ, 2553) ก็ตาม 
จึงกล่าวได้ว่าประชากรปลาช่อนท้ัง 3 แหล่งเพาะเลี้ยง มีศักยภาพเพียงพอสําหรับใช้เป็นประชากรพ่อแม่พันธ์ุเริ่มต้นใน 
การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธ์ุ ภายใต้ข้อมูลความแปรปรวนทางพันธุกรรมท่ีปรากฏจากการศึกษาในครั้งนี ้
 
ความแตกต่างและโครงสร้างความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างประชากร 
 ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรโดยค่า FST ท่ีคํานวณจากค่า variance components ซึ่ง
ประกอบด้วยค่าระหว่างประชากร (Va) ค่าภายในประชากร (Vb) และค่าท้ังหมด (V)  และโดยการเฉลี่ยจาก FST ท่ีคํานวณ
โดยเฉพาะของแต่ละประชากร (population specific FST) พร้อมท้ังผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประชากรท้ังหมด
โดยค่า P ได้แสดงไว้ใน ตารางท่ี 3  ส่วนผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความแตกต่างในทุกคู่ประชากร แสดงโดยค่า P ท่ีอยู่ใน 
ตารางท่ี 4 (ครึ่งเฉียงด้านบน) 
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ตารางท่ี 3 ค่า variance components (Va, Vb และ V) ค่า FST และค่า P ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ประชากรท้ังหมด 

Va Vb V = Va + Vb FST = Va/V ค่า P ของ FST Variance 
components 0.00700 0.32166 0.32866 0.02130 0.07527 

สุพรรณบุร ี นครราชสมีา ศูนย์ฯ บุรีรมัย ์ FST (เฉลี่ย 3 ประชากร) FST เฉพาะประชากร 
0.01423 0.02794 0.02172 0.02130 

 

 
ตารางท่ี 4 ค่า P ท่ีแสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างในทุกคู่ประชากร (ครึ่งเฉียงด้านบน) และค่าระยะห่างทางพันธุกรรม

ของ Nei (1972) (ครึ่งเฉียงด้านล่าง) 

ประชากร/แหล่งเพาะเลีย้ง สุพรรณบุร ี นครราชสมีา ศูนย์ฯ บุรีรมัย ์
สุพรรณบุร ี --- 0.0270 0.5676 
นครราชสมีา 0.0015 --- 0.1261 
ศูนย์ฯ บุรีรมัย ์ 0.0005 0.0005 --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1  โครงสร้างความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างประชากรปลาช่อน 3 แหล่งเพาะเลี้ยง จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี 

UPGMA โดยใช้ข้อมูลค่าระยะห่างทางพันธุกรรมของ Nei (1972) 
ค่า P ท่ีแสดงในรูป คือ ค่า P ของ FST ท่ีระบุผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประชากรท้ังหมด และระหว่าง 
คู่ประชากรทุกคู่ (P>0.02, ไม่มีนัยสําคัญในความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากร; Fu, 1997; Excoffier et al., 
2006) 
 

 ส่วน รูปท่ี 1 แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างประชากรปลาช่อน 3 แหล่งเพาะเลี้ยง ซึ่งวิเคราะห์
ด้วยวิธี UPGMA โดยใช้ข้อมูลค่าระยะห่างทางพันธุกรรมของ Nei (1972) ท่ีแสดงไว้ใน ตารางท่ี 4 (ครึ่งเฉียงด้านล่าง) 
 ข้อมูลแสดงความแตกต่าง หรือความใกล้ชิดหรือห่างกันทางพันธุกรรมระหว่างประชากร จากการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
FST ซึ่งมีค่า = 0.0213 (0.0142-0.0279) (ตารางท่ี 3) ค่าระยะห่างทางพันธุกรรมระหว่างคู่ประชากร ซึ่งมีค่า 0.0005-0.0015 
(ตารางท่ี 4 ครึ่งเฉียงด้านล่าง) และโครงสร้างความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างประชากรท่ีสร้างจากข้อมูลระยะห่างทาง
พันธุกรรม (รูปท่ี 1) ท้ังหมดล้วนแสดงถึงความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรท่ีมีน้อยมาก หรือแทบไม่มีเลย 
 โดยปกติแล้ว FST จะมีค่าน้อยท่ีสุดตามทฤษฎีเป็น 0 และมากท่ีสุดตามทฤษฎีเท่ากับ 1 แต่ในความเป็นจริงมักพบ
เสมอว่า FST ท่ีสูงท่ีสุดนั้นก็ยังมีค่าต่ํากว่า 1 มาก (Hartl, 1988) Wright (1978) ได้ให้แนวทางในการตีความหมายค่า FST 
ระดับต่ําไว้ว่า ค่า FST ระหว่าง 0 ถึง 0.05 แสดงถึงความแตกต่างทางพันธุกรรมท่ีมีน้อยมาก ซึ่งสอดคล้องกับค่า FST ท่ีได้จาก
การศึกษาครั้งนี ้

P = 0.126 

P = 0.027 

0.0015       0.0010       0.0005         0 

Genetic distance 

ศูนย์ฯ บุรีรัมย ์

นครราชสีมา 

สุพรรณบุรี 

P = 0.075 
P = 0.567 
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 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมท่ีแสดงโดยค่า P ของ FST (ภายใต้การพิจารณาว่ามีนัยสําคัญในความ
แตกต่างเมื่อ P มีค่าต่ํากว่า 0.02; Fu, 1997; Excoffier et al., 2006) ระบุว่า ไม่มีนัยสําคัญในความแตกต่างท้ังในระหว่าง
ประชากรท้ังหมด (ตารางท่ี 3, P = 0.075) และในระหว่างคู่ประชากรทุกคู่ (ตารางท่ี 4 ครึ่งเฉียงด้านบน, P = 0.027 – 0.567) 
ซึ่งแสดงว่า ประชากรปลาช่อนจาก 3 แหล่งเพาะเลี้ยง (สุพรรณบุรี นครราชสีมา และศูนย์ฯ บุรีรัมย์) มีพันธุกรรมท่ียังไม่ปรากฏว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P>0.02, ภายใต้ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรม
อัลโลไซม)์ 
 จากรายงานของ Hara et al. (1998) ในด้านความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรปลาช่อน (ภายใต้
การศึกษาโดยใช้เทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม์เช่นเดียวกับการศึกษาครั้งนี้) สรุปได้ว่า ประชากรปลาช่อนในแหล่ง
ธรรมชาติของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนั้น มีการแบ่งแยกโดยพันธุกรรมท่ีแตกต่างกัน
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มประชากรภาคเหนือ-กลาง และกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามการแบ่งแยกของ
ระบบแม่น้ํา (river systems) 2 ระบบใหญ่ในพ้ืนท่ีของแต่ละกลุ่มประชากรนั้น คือ ระบบแม่น้ําเจ้าพระยา และระบบแม่น้ําโขง 
ตามลําดับ ซึ่งแสดงว่าปลาช่อนท่ีอยู่ในกลุ่มประชากรใหญ่คนละกลุม่กันจะมีพันธุกรรมท่ีแตกต่างกัน แต่ผลการศึกษาครั้งนี้ระบุว่า
ไม่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรปลาช่อนจากจังหวัดสุพรรณบุรี (ภาคกลาง) กับประชากรปลาช่อนจาก
จังหวัดนครราชสีมาและบรุีรัมย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ท่ีเป็นเช่นนี้ก็เพราะประชากรปลาช่อนท้ัง 3 แห่งเป็นประชากรจาก
แหล่งเพาะเลี้ยง ซึ่งเป็นไปได้อย่างยิ่งท่ีฟารม์เพาะเลี้ยงจะมีการนําเข้าพันธ์ุจากต่างพ้ืนท่ีเพ่ือใช้เป็นประชากรเริ่มต้นสําหรับการ
เพาะเลี้ยงของแต่ละฟาร์ม ดังเช่นประชากรปลาช่อนของศูนย์ฯ บุรีรัมย์ ซึ่งมีประวัติการนําเข้าพันธ์ุเริ่มต้นจากจังหวัดสิงห์บุรีใน
ภาคกลาง (ประชุม และคณะ, 2553)  ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจท่ีจะพบว่าประชากรปลาช่อนจากแหล่งเพาะเลี้ยงท้ัง 3 แหล่งใน
การศึกษาครั้งนี้ แม้จะอยู่ในต่างพ้ืนท่ีแต่ก็ไม่แสดงความแตกต่างกันทางพันธุกรรม 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมจากการศึกษาครั้งนี้ ระบุว่าไม่มีความแตกต่างทาง
พันธุกรรมระหว่างปลาช่อนท้ัง 3 แหล่งเพาะเลี้ยง โดยแต่ละแหล่งมีศักยภาพเพียงพอ และทัดเทียมกันสําหรับใช้เป็นประชากร
พ่อแม่พันธ์ุเริ่มต้นในการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธ์ุ แต่จากการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสําคัญเชิงเพาะเลี้ยงระหว่างประชากร
ปลาช่อน 3 แหล่งเพาะเลี้ยง โดย ประชุม และคณะ (2553) ซึ่งเป็นการศึกษาในประชากรเดียวกันกับการศึกษาครั้งนี้ ปรากฏว่า 
แม้จะไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญของการเจริญเติบโตระหว่างปลาช่อนของศูนย์ฯ บุรีรัมย์กับนครราชสีมา และระหว่าง
นครราชสีมากับสุพรรณบุรี แต่ก็พบว่าปลาช่อนของศูนย์ฯ บุรีรัมย์มีการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าปลาช่อนจากสุพรรณบุรีอย่างมี
นัยสําคัญ ดังนั้นด้วยข้อมูลทางพันธุกรรมท่ีไม่แตกต่างและมีศักยภาพทัดเทียมกัน แต่มีข้อมูลการแสดงออกซึ่งการเจริญเติบโต 
ท่ีดีกว่า จึงสมควรท่ีศูนย์ฯ บุรีรัมย์จะเลือกประชากรปลาช่อนของศูนย์ฯ มาเป็นประชากรพ้ืนฐานของการพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุ 
เพ่ือให้ได้พันธ์ุปลาช่อนท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการเพาะเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
 1. ข้อมูลความแปรปรวนหรือความหลากหลายทางพันธุกรรมในปลาช่อนจากแหล่งเพาะเลี้ยงสุพรรณบุรี 
นครราชสีมา และศูนย์ฯ บุรีรัมย์ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยต่อโลกัสของจํานวนอัลลีล (Na), effective number of alleles 
(Ae), allelic richness (R) และเฮตเตอโรไซโกซิตีท้ังในรูปค่าสังเกต (Ho) และค่าคาดคะเน (He) มีค่า Na = 1.242  
(1.136–1.318), Ae = 1.032 (1.019-1.049), R = 1.235 (1.136-1.308), Ho = 0.024 (0.012-0.037) และ He = 0.026 
(0.017-0.038) ตามลําดับ จากการศึกษาท่ีจํานวน 22 อัลโลไซม์โลไซ และพบ 7 โลไซท่ีมีความหลากรูปแบบทางพันธุกรรม 
 2. ข้อมูล Na, Ho และ He ท่ีระบุปริมาณความแปรปรวนหรือความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปลาช่อน 
3 แหล่งเพาะเลี้ยง มีค่าอยู่ในระดับเดียวกันกับท่ีปรากฏในประชากรธรรมชาติ แสดงว่าประชากรปลาช่อนท้ัง 3 แหล่ง
เพาะเลี้ยง มีศักยภาพเพียงพอสําหรับใช้เป็นประชากรพ่อแม่พันธ์ุเริ่มต้นในการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธ์ุ 
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 3. ประชากรปลาช่อนท้ัง 3 แหล่งเพาะเลี้ยง มีพันธุกรรมท่ีไม่แตกต่างกัน จึงมีศักยภาพในการเป็นประชากรพ่อแม่พันธ์ุ
ท่ีทัดเทียมกัน 
 4. ผลการศึกษาครั้งนี้ และของ ประชุม และคณะ (2553) ระบุว่า ประชากรพันธ์ุปลาช่อนของศูนย์ฯ บุรีรัมย์มีความ
เหมาะสมท่ีสุดท่ีศูนย์ฯ แห่งนี้จะนํามาเป็นประชากรพ่อแม่พันธ์ุสําหรับการพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุ เพ่ือให้ได้พันธ์ุปลาช่อนท่ีมคีวาม
เหมาะสมสําหรบัการเพาะเลี้ยงในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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โปรแกรมการคัดเลือกพันธุ์เพื่อผลิตกุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ด ี: 
ทดสอบกุ้งก้ามกรามปรับปรุงพันธุ์รุ่นท่ี 2 และ 4 

 
สุภัทรา อุไรวรรณ์๑ คงภพ อําพลศักด์ิ๑ วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์๒ กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์๓ และ ธนัญช์ สังกรธนกจิ๓ 

๑สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า  ๒ศนูย์วิจยัและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าอุตรดติถ์ 
๓ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุร ี

 
บทคัดย่อ 

 
 โครงการวิจัยด้านพันธุศาสตร์เพ่ือปรับปรุงให้กุ้งก้ามกรามมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีดีข้ึนได้ดําเนินการ ระหว่าง เมษายน 
2547 ถึง มีนาคม 2553 ภายใต้แผนการคัดเลือกแบบหมู่ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา จังหวัดปทุมธานี ศูนย์วิจัยและ
ทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าอุตรดิตถ์ เพชรบุรี และชุมพร ได้ดําเนินการคัดเลือกกุ้งก้ามกรามให้มีการเจริญเติบโตดีข้ึนจนถึงรุ่นท่ี 4 โดยมีการ
ทดสอบประสิทธิภาพของการคัดเลือกดังกล่าวด้วยการนํา ประชากรสายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 และ 4 (“สายสพก.”) และประชากรในสายท่ี
ไม่คัดเลือกหรือ “สาย control” และประชากร ท่ีนํามาจากฟาร์มเกษตร จังหวัดราชบุรี หรือเรียกว่า “สายเกษตรกร” เปรียบเทียบ
การแสดงออกในลักษณะท่ีมีความสําคัญเชิงเพาะเลี้ยงเช่น อัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราการแลกเนื้อ และ
เปอร์เซ็นต์การติดโรค ในสภาพการเลี้ยงต่างๆ การวิจัยแบ่งออกเป็น 4 การทดลองย่อย คือ การทดลองท่ี 1 เป็นการเปรียบเทียบ
ลักษณะดังกล่าวของกุ้งก้ามกราม “สายสพก.” รุ่นท่ี 2 และ“สาย control” ในสภาพการเลี้ยงบ่อดินขนาด 400 ตารางเมตร จํานวน 
3 บ่อ ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ การทดลองท่ี 2 เป็นการเปรียบเทียบลักษณะดังกล่าวของกุ้งก้ามกราม  
“สายสพก.” รุ่นท่ี 2 และ “สายเกษตรกร” ในสภาพการเลี้ยงซีเมนต์ขนาด 20 ตารางเมตร จํานวน 3 บ่อ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ํา จ.ปทุมธานี การดลองท่ี 3 เป็นการเปรียบเทียบลักษณะดังกล่าวของกุ้งก้ามกราม “สายสพก.” รุ่นท่ี 2 และ  
“สาย control” ในสภาพการเลี้ยงบ่อดินขนาด 2 ไร่จํานวน 2 บ่อ ณ ฟาร์มเกษตรกรจังหวัด สุพรรณบุรี การทดลองท่ี 4 เป็นการ
เปรียบเทียบลักษณะดังกล่าวของกุ้งก้ามกราม “สายสพก.” รุ่นท่ี 4 และ “สาย control” ในสภาพการเลี้ยงบ่อซีเมนต์ขนาด  
20 ตารางเมตรจํานวน 2 บ่อ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า จ.ปทุมธาน ี
 ผลการทดลองสรุปได้ว่า ในการทดลองท่ี 1 กุ้งก้ามกราม “สายสพก.” รุ่นท่ี 2 มีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่า “สาย control” 
โดยความยาวและน้ําหนัก คิดเป็น 5 และ 25% อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) ตามลําดับ ผลผลิตในบ่อดินของกุ้งก้ามกราม  
”สายสพก.” รุ่นท่ี 2 มีค่าสูงกว่า” สายcontrol” 45% อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) ในการทดลองท่ี 2 “สายสพก.” รุ่นท่ี 2 มี
อัตราการเจริญเติบโตดีกว่า “สายเกษตรกร” โดยความยาวและน้ําหนัก คิดเป็น 8.9 และ 17% อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) 
ตามลําดับ อัตราการแลกเนื้อของ “สายสพก.” รุ่นท่ี 2 มีค่าน้อยกว่า“สายเกษตรกร” 43% อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) ในการ
ทดลองท่ี 3 “สายสพก.” รุ่นท่ี 2 มีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่า “สาย control” โดยความยาวและน้ําหนักคิดเป็น 10 และ 16% 
ตามลําดับ ซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนของข้อมูลทางสถิติได้เนื่องจากข้อจํากัดของบ่อทดลอง ในการทดลองท่ี 4 
“สายสพก.” รุ่นท่ี 4 มีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่า “สาย control” โดยความยาวและน้ําหนัก คิดเป็น 11 และ 30% อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.01) ตามลําดับ ไม่พบความแตกต่างในอัตราการรอดตายและการติดโรค 
 จากผลการทดสอบครั้งนี้แสดงถึงศักยภาพกุ้งก้ามกราม ”สายสพก.” ท่ีดําเนินการคัดเลือกเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโต จนถึง
รุ่นท่ี 4 มีลักษณะท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจดีกว่าสายท่ีไม่ได้ปรับปรุงท้ัง “สาย control” และประชากรท่ีเกษตรกรเลี้ยง จึงมีความเป็นไป
ได้ท่ีผลิตสายพันธ์ุกุ้งก้ามกรามโตเร็วสู่ภาคเอกชนต่อไป 

 

คําสําคัญ : กุ้งก้ามกราม  การทดสอบ 
   

*e-mail : supattrau@yahoo.com 
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Selective Breeding Program on Improving Growth Rate of Giant Freshwater Prawn 
(Macrobrachium rosenbergii de Man) : Performance Test of the Selected Prawn  

after 2nd and 4th Generations 
 

Supattra Uraiwan1 Kongphop Ampolsak1 Wisanuporn Ratanatrivong2 
Kridsanupan Komanpririn3 and Tanan Sakontanakit3 

1Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute 
2Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center 

3Phetchaburi Aquatic Animal Genetics Research and Development Center 
 

Abstract 
 

 Selective breeding program by mass selection aiming to improve growth rate of giant freshwater prawn 
(Macrobrachium rosenbergii) has been carried out at the Aquatic Animal Genetics Research and Development 
Institute (AAGRDI) during 1997 to 2010. Performance tests have been conducted in the prawn 2nd and 4th 
generation of selection. The experiment consisted of 4 testing experiments. Experiment 1 : The 2nd  generation 
of the “selected line” was compared with the “control line” when they grew together in 3  400 m2 earthen 
ponds at Uttaradit Fisheries Test and Research Center. Experiment ๒ has been carried out at the AAGRDI. The 
2nd generation of the “selected line” was compared with the “farm line” when they grew together in 3  20 m2 
concrete ponds at AAGRDI. Experiment 3 : The 2nd generation of the “selected line” was compared with the 
“control line” when they grew together in 2  3,200 m2 earthen ponds at the private farm in Supanburi province. 
Experiment 4 : The 4th generation of the “selected line” was compared with the “control line” when they grew 
together in 2 20 m2 concrete ponds at AAGRDI. 
 The results were illustrated as follows. In the first test, the “selected line” was respectively significant 
5 and 25% better in length and weight than those of the “control line”. While, in the second test, the 
“selected line” was respectively significant 8.9 and 17% better in length and weight than those of the “farm 
line”. In addition, under the farm condition (experiment 3), the “selected line” was 10 and 26% better in length 
and weight than those of the “control line”. There was not statistical test for this difference due to the limited 
of experimental pond. The “selected line” also has the average food conversion rate significantly lower than 
this of the “control line”. In the forth experiment, the prawn of the 4th generation “selected line respectively 
significant 11 and 30% better than those in length and weight. Finally, there were no different between lines in 
survival rate and parasite infection rate in all tests. 
 The results of this experiment illustrate that the within-family selection is the efficient procedure to 
improve growth of the giant freshwater prawn, and this method should be recommended in the broodstock 
management. 
 

Key words : Macrobrachium rosenbergii, performance test 
   

* e-mail : supattrau@yahoo.com 
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คํานํา 
 

 การศึกษาด้านพัฒนาสายพันธ์ุกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii, de Man) คุณภาพดีนั้น กรมประมง 
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําได้ดําเนินการค้นคว้าวิจัยปรับปรุงพันธ์ุกุ้งก้ามกรามด้วยเทคนิคการคัดเลือกตาม
วิธีการด้านพันธุศาสตร์ จนสามารถผลิตสายพันธ์ุกุ้งก้ามกรามท่ีโตเร็วโดยเริ่มดําเนินการวิจัยจากปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบันนี้เป็นรุ่นท่ี 4 จึงเรียกสายพันธ์ุนี้ว่า “สายสพก.” และพบว่ากุ้งเพศเมียของ “สายสพก.” ท่ีอายุ 20 สัปดาห ์
มีความยาวและน้ําหนักมากกว่ากุ้งเพศเมียท่ัวๆ ไปท่ีอายุเท่ากันโดยเฉลีย่ 15 และ 22 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ส่วนกุ้งเพศผู“้สาย
สพก.” ท่ีอายุ 20 สัปดาห์มีความยาวและน้ําหนักมากกว่ากุ้งเพศผู้ท่ัวๆ ไปท่ีอายุเท่ากัน 14 และ 17 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
นอกจากนี้การเพาะลูกพันธ์ุจากพ่อแม ่“สายสพก.” นี้ยังมีอัตราการรอดตายโดยเฉลี่ยสูงถึง 90 – 100 เปอร์เซ็นต(์สุภัทรา และ
คณะ, 2546) อย่างไรก็ตามก่อนท่ีจะกระจายกุ้งก้ามกราม ”สายสพก.” ท่ีพัฒนาแล้วสู่ภาครัฐและเอกชนจะต้องมีการทดสอบ
คุณสมบัติของสายพันธ์ุดังกล่าวนี้ในสภาพการเลี้ยงต่างๆ เพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพของสายพันธ์ุ ตลอดจนต้อง
พัฒนาการทําคู่มือการเลี้ยงของสายพันธ์ุดังกล่าวนี้ให้เหมาะกับสภาพการเลี้ยงต่างๆ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ของ “สาย
สพก.” อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้จึงเป็นงานวิจัยต่อยอดจากโครงการปรับปรุงกุ้งก้ามกรามท่ี 
กรมประมงได้ดําเนินการมาแล้วในระดับหนึ่งและเตรียมการพร้อมท่ีจะกระจายพันธ์ุกุ้งก้ามกราม “สายสพก.” สู่ภาครัฐและ
เอกชนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 
 เปรียบเทียบและประเมินค่าสัดส่วนความแปรปรวนท่ีมาจากอิทธิพลด้านพันธุกรรมในลักษณะท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 
เช่น อัตราการเจริญเติบโต การรอดตาย อัตราการแลกเนื้อ (FCR) และเปอร์เซ็นต์การติดโรคของกุ้งก้ามกราม “สายสพก.”และ
สายท่ีไม่ได้ปรับปรุง ในสภาพการเลี้ยงของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าฯ และสภาพการเลี้ยงในบ่อดินของฟาร์มเกษตรกร  

 
วิธีดําเนินการ 

 
1. วิธีดําเนินการเลี้ยงเปรียบเทียบ 
 ดําเนินการวิจัยตอบคําถามในประเด็นตามวัตถุประสงค์ โดยการเลี้ยงเปรียบเทียบกุ้งก้ามกรามสายพันธ์ุปรับปรุงด้วย
วิธีการคัดเลือก “สายสพก.” รุ่นท่ี 2 และ4 กับกุ้งก้ามกรามอีก 2 สายประชากร คือ สายท่ีไม่มีการปรับปรุง คือ “สาย control” 
และประชากรท่ีนํามาจากฟาร์มเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เรียกว่า “สายเกษตรกร” ในสภาพการเลี้ยงต่างๆ เป็นระยะเวลา  
5 ถึง 7 เดือน และแบ่งการทดลองออกเป็น 4 การทดลองย่อย ซึ่งมีรายละเอียดวิธีดําเนินการดังนี ้คือ 
 1.1 การทดลองท่ี 1 เป็นการเปรียบเทียบลักษณะท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจของกุ้งก้ามกราม “สายสพก.”รุ่นท่ี 2 และ 
“สาย control” ดําเนินการทดลองในบ่อดิน ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์มีระยะดําเนินการ
ระหว่าง เมษายน 2547 ถึง ตุลาคม 2547 และมีข้ันตอนวิธีการเลี้ยงต่อไปนี ้
 1.1.1 ดําเนินการเพาะและอนุบาลกุ้งก้ามกราม ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา จังหวัดปทุมธาน ี
โดยแยกเพาะพันธ์ุกุ้งก้ามกราม ท้ัง 2 กลุม่สายพันธ์ุ  จํานวนกลุ่มละ 10 แม่ อนุบาลลูกกุ้งท้ัง 20 แม่ ในถังไฟเบอร์กลาสขนาด 
250 ลิตร จํานวน 20 ถัง 
 1.1.2 หลังจากอนุบาลลูกกุ้งแต่ละกลุ่มจนควํ่าแล้ว จึงย้ายลูกกุ้งไปอนุบาลต่อในบ่อดินขนาด 400 ตารางเมตร 
ณ ศูนย์วิจัยฯ กลุ่ม ละ 2 บ่อ อัตราการปล่อย 30,000 ตัวต่อบ่อ อนุบาลต่อ 1 เดือน จึงเริ่มการทดลองทดสอบลักษณะ ฯลฯ 
ในเดือนพฤษภาคม 2547  
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 1.1.3 นําลูกกุ้งจากท้ัง 2 กลุ่มท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันขนาดความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย 5.7 เซนติเมตร และ 2.5 
กรัม ตามลําดับ ทดลองเลี้ยงในบ่อดินขนาด 400 ตารางเมตรจํานวน 3 บ่อ อัตราปล่อย 1,800 ตัวต่อบ่อ โดยเลี้ยงกุ้งท้ังสอง
กลุ่มในบ่อเดียวกันจํานวนกลุ่มละ 900 ตัวต่อบ่อ และฉีดสีบริเวณกล้ามเนื้อปลายหางก่อนปล่อยลงเลี้ยง เพ่ือใช้แยกความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มสายของกุ้งทดลองเมื่อทําการเก็บข้อมูล 
 1.1.4 ดําเนินการเลี้ยงกุ้ง 3 บ่อ เป็นระยะเวลา 5 เดือน จนถึงเดือนตุลาคม 2547 ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูป  
วันละ 4 ครั้ง ในอัตราการให้อาหาร 3.4% ของน้ําหนัก และสุ่มจํานวน 50 ตัวต่อกลุ่มต่อบ่อ ตรวจสอบอัตราการเจริญเติบโต
ทุกๆ เดือน ในเดือนท่ี 3 สามารถแยกเพศกุ้งได้ จึงนับจํานวนเพศทุกตัวในบ่อทดลองจากเดือนท่ี 3 จนสิ้นสุดการทดลอง  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบการรอดตายระหว่างเพศเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ตรวจคุณภาพน้ําในบ่อทดลองตลอดระยะ
การเลี้ยง 
 1.1.5. สุ่มกุ้งจํานวน 20 ตัวต่อบ่อต่อกลุ่มจากบ่อทดลอง เพ่ือตรวจสุขภาพกุ้งเดือนละครั้ง ได้แก่ การตรวจปรสติ
ภายนอกโดยกล้องจุลทรรศน์ แยกชนิดและปริมาณของปรสิต และการตรวจเช้ือแบคทีเรียเมื่อพบกุ้งเป็นโรคโดยเก็บตัวอย่าง
เนื้อเยื่อและตับมาหาเช้ือใช้วิธีการเพาะเช้ือภายในระยะเวลา 48 ชม. เช้ือท่ีตรวจคือ Vibrio บน TCBS agar และ Aeromonas 
และเก็บข้อมูลการรอดตายของกุ้งท่ีทดลองเลี้ยงเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
 1.2 การทดลองท่ี 2 เป็นการเปรียบเทียบลักษณะท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจของกุ้งก้าม “สายสพก.”รุ่นท่ี 2 และ  
“สายเกษตรกร” ดําเนินการทดลองในบ่อซีเมนต์ขนาด 20 ตารางเมตร จํานวน 3 บ่อ  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 
จังหวัดปทุมธานี  มีระยะเวลาดําเนินการทดลองระหว่าง มิถุนายน 2547 ถึงมกราคม 2548 โดยมีข้ันตอนการเตรียมกุ้งทดลอง
วิธีการเลี้ยง และตรวจสุขภาพเช่นเดียวกับการทดลองท่ี ๑ ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงเปรียบเทียบ 7 เดือน 
 1.3 การทดลองท่ี 3 เป็นการเปรียบเทียบลักษณะท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจของกุ้งก้ามกราม “สายสพก.” และ  
“สาย control” ดําเนินการทดลองในบ่อดินขนาด 2 ไร่ จํานวน 2 บ่อ ของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี มีระยะเวลาดําเนินการ
ทดลองระหว่าง กรกฎาคม 2547 ถึง ธันวาคม 2547 และมีข้ันตอนวิธีการเลี้ยงตามวิธีการบริหารจัดการของเกษตรกรดังนี ้
 1.3.1 ดําเนินการเพาะและอนุบาลกุ้งก้ามกราม ณ ฟาร์มเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี ในเดือน กรกฎาคม 2547 
โดยแยกเพาะพันธ์ุกุ้งก้ามกราม ท้ัง 2 กลุ่มสายพันธ์ุ จํานวนกลุ่มละ 10 แม่ อนุบาลลูกกุ้งท้ัง 20 แม่ ในบ่อซีเมนต์ขนาด 1 ตัน 
จํานวน กลุ่มละ 1 บ่อ  
 1.3.2 อนุบาลลูกกุ้งท้ัง 2 กลุ่มในบ่อดินขนาด 2 ไร่ จํานวน กลุ่มละ 1 บ่ออัตราปล่อย 300,000 ตัวต่อบ่อ จนกุ้ง
อายุครบ 1 เดือน จึงย้ายไปลงในบ่อดินขนาด 4 ไร่ ใช้อัตราปล่อย 10,000 ตัวต่อไร่ ท้ัง 2 กลุ่ม เริ่มต้นเลี้ยงทดสอบในเดือน
กันยายน 2547 
 1.3.3 การให้อาหาร ใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูปวันละ 10 กิโลกรัม ท้ัง 2 บ่อ มีการตรวจคุณภาพน้ําและตรวจ
สุขภาพเช่นเดียวกับการทดลองท่ี 1 
 1.3.4 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทุกเดือน โดยสุ่มจํานวน 20 ตัวต่อกลุ่ม 
 1.3.5 จําเป็นต้องสิ้นสุดการทดลองในเดือนพฤศจิกายน 2547 เนื่องจากอากาศเย็นอุณหภูมิของน้ําต่ํากว่า  
20 ๐C ทําให้กุ้งตาย เกษตรกรจึงต้องเก็บกุ้งท้ังหมดขาย 

1.4 การทดลองท่ี 4 เป็นการเปรียบเทียบลักษณะท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจของกุ้งก้ามกราม “สายสพก.”รุ่นท่ี 4 และ  
“สาย control” ดําเนินการทดลอง ในบ่อซีเมนต์ขนาด 20 ตารางเมตร จํานวน 2 บ่อ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์นํ้าจังหวัดปทุมธานี มีระยะเวลาดําเนินการทดลองระหว่าง กรกฎาคม 2552 ถึงมีนาคม 2553 โดยมีข้ันตอนวิธีการอนุบาล 
การเลี้ยง และการตรวจสุขภาพเช่นเดียวกับการทดลองท่ี 1 แต่จํานวนซ้ําบ่อทดลองมีจํานวน 2 บ่อทดลอง ใช้ระยะเวลา 
การเลี้ยงเปรียบเทียบ 7 เดือน 
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๒. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วางแผนการทดลองในการทดลองท่ี 1, 2 และ 4 แบบ randomized complete block design โดยแต่ละ 
การทดลองสุ่มกุ้งท้ัง 2 กลุ่ม เพ่ือการเลี้ยงเปรียบเทียบลักษณะท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราการเจริญเติบโต การรอดตาย 
อัตราการแลกเนื้อ (FCR) และเปอร์เซ็นต์การติดโรค ข้อมูลของลักษณะดังกล่าวนํามาวิเคราะห์ความแตกต่างแยกอิทธิพล
ออกเป็น อิทธิพลทางพันธุกรรม คือ สายคัดเลือก และไม่คัดเลือก เรียกว่า อิทธิพลของสายพันธ์ุ อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม  
2 อิทธิพล คือ อิทธิพลของเพศ และอิทธิพลของบ่อเลี้ยง หรือจํานวนซ้ํา ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน model แบบ 
three-way analysis (Sokal and Rohlf, 1981)  โดยกําหนดรูปแบบ model ต่อไปนี ้คือ 

 Yijkl  =  µ+ αi+ βj+γk + (αβ)ij +(αγ)ik + (βγ)jk +(αβγ)ijk +εijkl 
 Yijkl คือ ค่าลักษณะทางเศรษฐกิจต่างๆ ข้างต้นของกุ้งก้ามกรามตัวท่ี k ในสายพันธ์ุท่ี i. เพศ j และบ่อท่ี k 

 µ คือ ค่า overall mean 

 αi คือ อิทธิพลของกลุ่มหรือสายพันธ์ุ i 

 βj คือ อิทธิพลของเพศ j 

 γk คือ อิทธิพลของบ่อท่ี k 

 εijkl คือ ค่า independent ของ error term 

 (αβ)ij คือ ค่า interaction ระหว่างอิทธิพลของสายพันธ์ุและเพศ 

 (αγ)ik คือ ค่า interaction ระหว่างอิทธิพลของสายพันธ์ุและบ่อ 

 (βγ)jk คือ ค่า interaction ระหว่างอิทธิพลของเพศและบ่อ 

 (αβγ)ijk คือ ค่า interaction ระหว่างอิทธิพลของสายพันธ์ุ เพศ และบ่อ 
 ค่า interaction ระหว่างอิทธิพลข้างต้นจะถูกตัดออกจาก model เมื่อมีความแปรปรวนของ interaction ไม่มี
นัยสําคัญท่ีระดับ P-value <0.05 
 ข้อมูลท่ีเป็นค่าเปอร์เซ็นต์จะถูกแปลงเป็น arcsine ตามวิธีการของ Sokal และ Rohlf (1981) เพ่ือปรับให้ข้อมูลมี
การแพร่กระจายแบบ normal distribution ก่อนท่ีจะมาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม 
 ส่วนการประเมินค่าความแปรปรวนของอิทธิพลทางพันธุกรรมในลักษณะท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจต่างๆ ประเมินได้จาก
ค่า expect mean square ในระดับอิทธิพลของกลุ่มหรือสายพันธ์ุในการวิเคราะห์ model three-way analysis (Sokal 
and Rohlf, 1981)  
 model สถิตินี้ ใช้สําหรับทดสอบเปรียบเทียบลักษณะของกุ้ง 2 สายพันธ์ุในแต่ละการทดลอง คือ การทดลองท่ี 1 
และ 4 กล่าวคือ ในการทดลองท่ี 1 เปรียบเทียบระหว่าง “สายสพก.” และ “สาย control” ส่วนในการทดลองท่ี 2 
เปรียบเทียบระหว่าง “สายสพก.” และ “สายเกษตรกร” 
 ในการทดลองท่ี 3 ไม่สามารถเปรียบเทียบลักษณะของกุ้ง 2 สายพันธ์ุ โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนได้ 
เนื่องจากกุ้งแต่ละกลุ่มได้เลี้ยงเพียงกลุ่มละ 1 บ่อ สาเหตุจากข้อจํากัดของบ่อจากฟาร์มเกษตรกร จึงดําเนินการเปรียบเทียบ
จากข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนมาตรฐานเท่านั้น 

 
ผลการทดลอง 

 
การทดลองท่ี 1 
 ภาพท่ี 1 แสดงการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของกุ้งก้ามกรามตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 5 เดือน เมื่อ
สิ้นสุดการทดลองพบว่า กุ้งก้ามกราม “สายสพก.” มีการเจริญเติบโตดีกว่า “สาย control” ท่ีอายุเท่ากัน โดยมีความยาวและ
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น้ําหนักสูงกว่าคิดเป็น 5 และ 25% ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) “สายสพก.” มีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย 15.710+0.14 
เซนติเมตร และ 62.630+1.640 กรัม “สาย control” มีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย 14.860+0.120 เซนติเมตร และ 
46.940+3.330 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) ซึ่งผลความแตกต่างดังกล่าวมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ P-value<0.01 (ตาราง
ภาคผนวกท่ี 1) และผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเจริญเติบโตพบว่า 8.7-8.8% ของความแปรปรวนเป็นผลมา
จากอิทธิพลทางพันธุกรรม (สายพันธ์ุ) และ 28-42% เป็นผลจากอิทธิพลของเพศ (ตารางภาคผนวกท่ี 1) 
 ไม่พบความแตกต่างในอัตราการรอดตายท่ีอายุ 5 เดือน ของท้ัง 2 สายพันธ์ุ (ตารางภาคผนวกท่ี 1) แต่ผลผลิตของ 
กุ้งก้ามกรามเมื่ออายุ 5 เดือน ของ “สายสพก.” มีค่าเฉลี่ย 11.455+4.648 กิโลกรัมต่อบ่อ ซึ่งมีนัยสําคัญสูงกว่า 
“สาย control” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยผลผลิตเป็น 6.207+3.447 กิโลกรัมต่อบ่อ (ตารางท่ี 2 และตารางภาคผนวกท่ี 1) โดยความ
แตกต่างดังกล่าวคิดเป็น 45% ของ “สายสพก.” (ตารางท่ี1) และผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลผลิตต่อบ่อพบว่า 
34.7% ของความแปรปรวนเป็นผลมาจากอิทธิพลทางพันธุกรรม (สายพันธ์ุ) และ 60.2% เป็นผลจากอิทธิพลของเพศ (ตาราง
ภาคผนวกท่ี 1) 
 
การทดลองท่ี ๒ 
 ภาพท่ี 2 แสดงการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของกุ้งก้ามกรามตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 7 เดือน เมื่อ
สิ้นสุดการทดลองพบว่า กุ้งก้ามกราม “สายสพก.” มีการเจริญเติบโตดีกว่า“สายเกษตรกร” ท่ีอายุเท่ากันโดยมีความยาวและ
น้ําหนักสูงกว่าคิดเป็น 8.9 และ 17% ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) “สายสพก.” มีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย 13.110+1.454 
เซนติเมตร และ 36.186+14.245 กรัม ส่วน “สายเกษตรกร” มีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย 11.949+1.628 เซนติเมตร และ 
30.035+10.916 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) ซึ่งผลความแตกต่างดังกล่าวมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ P-value<0.001 
(ตารางภาคผนวกท่ี 2) และผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักพบว่า 6.6-9.3% 
ของความแปรปรวนเป็นผลมาจากอิทธิพลทางพันธุกรรม (สายพันธ์ุ) และ 80-88% เป็นผลจากอิทธิพลของเพศ (ตาราง
ภาคผนวกท่ี 2) 
 ไม่พบความแตกต่างในอัตราการรอดตายท่ีอายุ 7 เดือน ของท้ัง 2 สายพันธ์ุ (ตารางภาคผนวกท่ี 3) แต่อัตราการแลกเนื้อ 
(FCR) ของกุ้งก้ามกรามจากช่วงอายุ 1-7 เดือน ของ “สายสพก.”และ “สายเกษตรกร” มีค่าเฉลี่ย 12.580+0.703 และ 
18.000+0.811 ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) โดยความแตกต่างดังกล่าวมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ P-value<0.01 (ตารางภาคผนวกท่ี 3) 
และ “สายสพก.” มีค่าต่ํากว่า “สายเกษตรกร” ถึง 43% (ตารางท่ี 1) และผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตรา 
การแลกเนื้อนี้พบว่า 95% ของความแปรปรวนเป็นผลมาจากอิทธิพลทางพันธุกรรม (สายพันธ์ุ) (ตารางภาคผนวกท่ี 3) 
 
การทดลองท่ี 3 
 ในฟาร์มเกษตรกร เนื่องจากสภาวะอากาศท่ีหนาวผิดปกติทําให้กุ้งทยอยตายและขาดแคลนน้ําท่ีเข้ามาถ่ายเทในบ่อ
จึงทําให้ต้องยุติการทดลองเมื่อเลี้ยงกุ้งท้ัง 2 สายพันธ์ุ ได้ 3 เดือน การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตใช้ค่าเฉลี่ยของความยาว
และน้ําหนักท่ีอายุ 3 เดือนของการเลี้ยงพบว่ากุ้งก้ามกรามท่ีอายุ 3 เดือนใน “สายสพก.” มีความยาวและน้ําหนักสูงกว่า 
กุ้งก้ามกรามท่ีอายุเท่ากันใน “สาย control” คิดเป็น 10 และ 26% ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) โดย “สายสพก.” มีความยาวและ
น้ําหนักเฉลี่ย 11.550+0.636 เซนติเมตร และ 10.840+0.905 กรัม “สาย control” มีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย 
10.400+0.283 เซนติเมตร และ 7.930+0.750 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) 
 
การทดลองท่ี 4 
 ภาพท่ี 3 แสดงการเจริญเติบโต โดยความยาวและน้ําหนักของกุ้งก้ามกรามตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 7 เดือน เมื่อ
สิ้นสุดการทดลองพบว่ากุ้งก้ามกราม “สายสพก.” มีการเจริญเติบโตดีกว่า “สาย control” ท่ีอายุเท่ากันโดยมีความยาวและ
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น้ําหนักสูงกว่าคิดเป็น 11 และ 30% ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) “สายสพก.” มีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย 14.79+0.47
เซนติเมตร และ 42.19+4.55 กรัม ส่วน “สายcontrol” มีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย 13.16+0.72 เซนติเมตร และ 
29.048+4.91 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 5) โดยความแตกต่างดังกล่าวมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ P-value<0.01 (ตาราง
ภาคผนวกท่ี 4) และผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักพบว่า 51-76% ของ
ความแปรปรวนเป็นผลมาจากอิทธิพลทางพันธุกรรม (สายพันธ์ุ) 9-25% ของความแปรปรวนเป็นผลมาจากอิทธิพลเพศ ส่วน
อิทธิพลจากบ่อมีค่า 0.1-2% (ตารางภาคผนวกท่ี 4) 
 
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ําและการตรวจสุขภาพ 
 คุณสมบัติของน้ําในบ่อทดลองทุกการทดลองมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม โดยมีค่า pH อยู่ระหว่าง 
7.69-8.00 ค่า alkalinity มีค่าระหว่าง 90-223 มลิลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา 5-7 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 การตรวจสุขภาพไม่พบปรสิตภายนอก และจากการตรวจเช้ือแบคทีเรียพบเพียงเช้ือ Vibrio ในปริมาณ 1.180x103 
ในบ่อทดลองอนุบาลของการทดลองท่ี 2 แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณท่ีพบไม่เป็นอันตรายต่อกุ้งแต่อย่างใด 

 
วิจารณ์ 

 
 งานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการปรับปรุงพันธ์ุกุ้งก้ามกรามท่ีได้ดําเนินการวิจัยต่อยอดจากการพัฒนา
ปรับปรุงพันธ์ุกุ้งก้ามกรามท่ีเพาะเลี้ยงได้สายพันธ์ุท่ีมีการเจริญเติบโตดี คือ “สายสพก.” ซึ่งจําเป็นจะต้องทําการทดสอบ
คุณสมบัติท่ีดีของสายพันธ์ุก่อนท่ีจะเผยแพร่สู่ภาครัฐและเอกชนต่อไป 
 จากผลการศึกษาพบว่า “สายสพก.” มีคุณสมบัติท่ีเหนอืกว่าสายท่ีไม่ได้ผ่านการปรับปรุงในด้านการเจริญเติบโต และ
การรอดตาย อัตราการแลกเนื้อ และผลผลิต 
 ด้วยข้อจํากัดท้ังอุปกรณ์ในการดําเนินการ สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดปกติ และสภาพทางชีววิทยาของสัตว์ทดลอง
จึงทําให้เกิดการบริหารจัดการการทดลองออกเป็น 3 การทดลองย่อย แต่อย่างไรก็ตามการดําเนินการวิจัยสามารถครอบคลุม
เปรียบเทียบสายพันธ์ุหลัก คือ “สายสพก.” กับสายพันธ์ุท่ีไม่ปรับปรุง ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเปรียบเทียบท้ัง 3 สายพันธ์ุ  
ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งผลการเปรียบเทียบครั้งนี้สอดคล้องกับการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามสายคัดเลือก ซึ่งโดย
เฉลี่ยมีค่าความยาว และน้ําหนักสูงกว่า “สาย control” 5-7% และ 14-15% ตามลําดับ (สุภัทรา และคณะ, 2546) 
 การเปรียบเทียบลักษณะในสภาพการเลี้ยงของฟาร์มเกษตรกรนั้นไม่สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติได้
เนื่องจากข้อมูลท่ีได้ไม่ครบถ้วนตามท่ีได้วางแผนการทดลองไว้ เนื่องจากความเสี่ยงของสภาพภูมิอากาศ แต่อย่างไรก็ตามกุ้งใน 
“สายสพก.” มีการเจริญเติบโตดีกว่ากุ้งใน “สาย control” ถึง 10% โดยความยาวและ 26% โดยน้ําหนัก ซึ่งใกล้เคียงกับท่ีพบ
ในการทดสอบในสภาพการเลี้ยงบ่อดินเช่นเดียวกัน ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าอุตรดิตถ์ (5% โดยความยาวและ 25% 
โดยน้ําหนัก) 
 อิทธิพลหลักของความแปรปรวนในลักษณะการเจริญเติบโตเป็นผลมาจากพันธุกรรม (6.6-76%) และเพศ 
(9-88%) เป็นส่วนใหญ่ เมื่อเทียบกับอิทธิพลของบ่อทดลอง (0.1-2%) ดังนั้นในการดําเนินการปรับปรุงพันธ์ุ ควรพิจารณาใน
ด้านเพศด้วย เช่น ในขบวนการคัดเลือก เมื่อคัดเลือกควรแยกเพศผู้และเมียออกจากกันเป็นสองประชากร 

 
สรุปและเสนอแนะ 

 
 1. กุ้งก้ามกราม “สายสพก.” มีการเจริญเติบโตดีกว่ากุ้งก้ามกรามใน “สาย control” และ “สายเกษตรกร” โดยมีค่า
ความยาวและน้ําหนักเฉลี่ยสูงกว่า ”สายพันธ์ุ control” คิดเป็น 5% และ 25% ตามลําดับ ในสภาพการเลี้ยงบ่อดิน ณ ศูนย์วิจัย
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และทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ และคิดเป็น 10% และ 26% ตามลําดับ ในสภาพการเลี้ยงบ่อดิน ณ ฟาร์มเกษตรกร จังหวัด
สุพรรณบุรี และนอกจากนั้น กุ้งก้ามกราม “สายพันธ์ุสพก.” มีค่าความยาวและน้ําหนักเฉลี่ยสูงกว่า “สายพันธ์ุเกษตรกร” คิดเป็น 
8.9% และ 17% ตามลําดับ ในสภาพการเลี้ยงบ่อซีเมนต์ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า จังหวัดปทุมธาน ี
 2. ไม่พบความแตกตา่งในด้านการรอดตายและการติดโรคปรสิตและติดเช้ือแบคทีเรียของกุ้งก้ามกรามท้ัง 3 สายพันธ์ุ 
 3. อัตราการแลกเนื้อของกุ้งก้ามกรามใน “สายสพก.” มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่า “สาย control” คิดเป็น 43% 
 4. ผลผลิตในบ่อดินทดลองของกุ้งก้ามกราม “สายสพก.” มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า “สายcontrol” คิดเป็น 45% 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัยครั้งนี ้
1. ผลการวิจัยแสดงถึงคุณสมบัติท่ีดีของกุ้งก้ามกราม “สายสพก.” ในด้านการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อและ

ผลผลิต จึงควรท่ีจะมีการส่งเสริมแพร่กระจายกุ้งสายพันธ์ุน้ีสู่ภาครัฐและเอกชนต่อไป 
 2. เนื่องจากการทดสอบลักษณะในสภาพการเลี้ยงของเกษตรดําเนินการเพียง 1 แห่ง ควรท่ีจะมีการทดสอบในพ้ืนท่ี
ต่างๆ ให้หลากหลาย เพ่ือท่ีจะได้ทําการทดสอบสภาวะของปฏกิริยาระหว่างอิทธิพลพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม (genotype 
environment interaction) 
 3. เมื่อพบว่าสายพันธ์ุกุ้งก้ามกรามท่ีปรับปรุงแล้ว มีการเจริญเติบโตท่ีเหนือกว่าสายพันธ์ุท่ีไม่ได้ปรับปรุง จึงควรท่ีจะ
วางแผนโปรแกรมการปรับปรุงลักษณะท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจเหล่านี้ เพ่ือให้ดํารงไว้ในคุณสมบัติท่ีดี ขณะเดียวกันก็วางแผน 
การปรับปรุงลักษณะท่ีสําคัญอ่ืนๆ เพ่ือให้ผลิตกุ้งสายพันธ์ุดีแก่เกษตรกรเป็นการเพ่ิมทางเลือกและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันต่อไป 
 4. งานวิจัยแบบการวิจัยต่อยอดฉบับนี้ได้สนับสนุนแผนการปรับปรุงพันธ์ุกุ้งก้ามกรามผ่านขบวนการคัดเลือกพันธ์ุ 
ดังนั้น นักวิชาการและนักปรับปรุงพันธ์ุควรจะนําข้อมูลท่ีได้จากงานวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดทําคู่มือ
การจัดการพ่อแม่พันธ์ุแก่ฟาร์มเกษตรกรเพ่ือเป็นการรักษาสายพันธ์ุท่ีดีในฟาร์มเกษตรกรทําให้การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
เป็นไปอย่างยั่งยืน 
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ตารางท่ี 1 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยลักษณะต่างๆ ของกุ้งก้ามกราม “สายสพก.” “สาย control” และ “สายเกษตรกร” 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ในการทดลองท่ี 1–4 

 ความแตกต่างคดิเป็น % ของ “สายสพก.” 
การทดลอง  ความยาว น้ําหนัก อัตราการ

รอดตาย 
อัตราการ
แลกเนื้อ 

ผลผลติ 

1 “สพก.” - “Control” 5** 25** ๐ - 45** 
2 “สพก.” - “เกษตรกร” 8.9** 17** 11 -43**  
3 “สพก” - “Control” 1๐ 26    
4 “สพก.” - “Control” 11** 30**    

** P-value<0.01 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโต (ความยาวและน้ําหนัก) อัตราการแลกเนื้อ และ อัตราการรอดตาย และค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) ของกุ้งก้ามกราม “สายสพก.” และ “สาย control” ท่ีอายุ 5 เดือน ของการเลี้ยงในบ่อดิน  
ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าอุตรดิตถ์ 

สายพันธ์ุ เพศ ความยาว + SD 
(เซนติเมตร) 

น้ําหนัก + SD 
(กรัม) 

อัตราการรอดตาย 
(%) 

ผลผลติ/บ่อ 
(กิโลกรัม) 

สพก. รวม 15.710+0.140a 62.630+1.640a 50.000+3.600 11.455+4.648a 
 ผู ้ 17.750+0.11๐ 89.660+7.050A 17.150+1.830 7.343+0.678A 
 เมีย 14.030+0.180I 40.670+4.490I 82.850+1.830 15.567+1.680I 

control รวม 14.860+0.120b 46.940+3.330b 50.000+3.720 6.207+3.447b 
 ผู ้ 17.190+0.720 74.580+6.780B 16.120+1.480 3.460+0.580B 
 เมีย 13.790+0.150II 34.180+3.250II 83.900+1.480 8.953+2.599II 

อักษรหรือสัญลักษณ์ท่ีแตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์แสดงความแตกต่างกันท่ีระดับ P-value<0.01 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโต (ความยาวและน้ําหนัก) อัตราการแลกเนื้อ และ อัตราการรอดตาย และค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) ของกุ้งก้ามกราม “สายสพก.” และ “สายเกษตรกร” ท่ีอายุ 7 เดือน ของการเลี้ยง ในบ่อซีเมนต์
ขนาด 20 ตารางเมตร ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า 

สายพันธ์ุ เพศ ความยาว + SD 
(เซนติเมตร) 

น้ําหนัก + SD 
(กรัม) 

อัตราการแลกเนื้อ อัตราการรอดตาย 
(%) 

สพก. รวม 13.110+1.454a 36.186+14.245a 12.580+0.703a 46.667+2.080 
 ผู ้ 14.763+0.826A 49.315+9.156A  30.000+0.260 
 เมีย 12.117+0.582I 23.057+3.876I  63.000+0.200 

เกษตรกร รวม 11.949+1.628b 30.035+10.916b 18.000+0.811b 41.333+2.082 
 ผู ้ 13.969+1.498B 40.065+9.472B  21.300+0.830 
 เมยี 11.262+0.588II 20.004+2.350II  61.300+0.310 

อักษรหรือสัญลักษณ์ท่ีแตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์แสดงความแตกต่างกันท่ีระดับ P-value<0.01 
 



            ���������	
������������� ������ 2554 

 231 

O51 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโต (ความยาวและน้ําหนัก) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของกุ้งก้ามกราม  
“สายสพก.” และ “สายcontrol” ท่ีอายุ 3 เดือน ของการเลี้ยงในบ่อดิน ณ ฟาร์มเกษตร จังหวัดสุพรรณบุร ี

สายพันธ์ุ เพศ ความยาว + SD 
(เซนติเมตร) 

น้ําหนัก + SD 
(กรัม) 

สพก. รวม 11.550+0.636 10.840+0.905 
Control รวม 10.400+0.283 7.930+0.750 

 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโต (ความยาวและน้ําหนัก) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของกุ้งก้ามกราม “สาย

สพก.” และ “สายcontrol” ท่ีอายุ 7 เดือน ของการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ขนาด 20 ตารางเมตร ณ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า จ.ปทุมธาน ี

สายพันธ์ุ เพศ ความยาว + SD (เซนติเมตร) น้ําหนัก + SD (กรัม) 
สพก. รวม 14.790+0.47a 42.190+4.550a 
 ผู ้ 15.37+0.49A 49.07+5.46A 
 เมีย 14.21+0.460I 35.32+3.65I 

control รวม 13.160+0.720b 29.480+4.910b 
 ผู ้ 13.25+0.96B 32.02+7.40B 
 เมีย 13.070+0.48II 26.940+2.42II 

อักษรหรือสัญลักษณ์ท่ีแตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์แสดงความแตกต่างกันท่ีระดับ P-value<0.01 
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ภาพท่ี 1 การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของกุ้งก้ามกราม “สายสพก.” และ “สาย control” รุ่นท่ี 2 เลี้ยงรวมกัน

ในบ่อดิน 400 ตารางเมตร ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสตัว์นํ้าอุตรดิตถ์ ระยะเวลาการทดลอง 5 เดือน 
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ภาพท่ี 2  การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของกุ้งก้ามกราม “สายสพก.” และ “สายเกษตรกร” รุ่นท่ี 2 เลี้ยงรวมกัน

ในบ่อซีเมนต ์20 ตารางเมตร  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า ระยะเวลาการทดลอง 7 เดือน 
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    เดือน 
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     เดือน 

 

ภาพท่ี 3 การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของกุ้งก้ามกราม “สายสพก.” และ “สาย control” รุ่นท่ี 2 เลี้ยงรวมกัน 
ในบ่อซีเมนต์ 20 ตารางเมตร ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า ระยะเวลาการทดลอง 7 เดือน 

 
ตารางภาคผนวกท่ี 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของลักษณะการเจริญเติบโต โดยน้ําหนักและความยาว อัตราการรอดตาย 

และผลผลิตต่อบ่อของกุ้งก้ามกราม “สายสพก.” และ “control” ท่ีอายุการเลี้ยง 5 เดือน ในบ่อดิน 
400 ตารางเมตร  ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าอุตรดิตถ์ 

ความยาว 
Source df Mean Square F-ratio P Expected Mean Square (%) 

Strain 1 33.754 24.918 0.000 8.8 
Sex 1 108.440 80.052 0.000 28.6 
Pond 2 0.809 0.597 0.551 0.2 
Error 513 1.355   62.4 

น้ําหนัก 
Source df Mean Square F-ratio P Expected Mean Square (%) 

Strain 1 1185.040 31.782 0.000 8.7 
Sex 1 5590.456 149.931 0.000 42.3 
Pond 2 22.403 0.601 0.549 0.2 
Error 513 37.287   48.8 
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อัตราการรอดตาย 
Source df Mean Square F-ratio P Expected Mean Square (%) 

Strain 1 0.000 0.074 0.792 0 
Sex 1 2.014 3369.861 0.000 99.8 
Error 9 0.001   0.2 

ผลผลิตต่อบ่อ 
Source df Mean Square F-ratio P Expected Mean Square (%) 

Strain 1 82.635 28.262 0.000 34.7 
Sex 1 141.110 48.261 0.000 60.2 
Error 9 2.624   5.1 

 
ตารางภาคผนวกท่ี 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของลักษณะการเจริญเติบโต โดยน้ําหนักและความยาวของกุ้งก้ามกราม  

“สายสพก.” และ “สายเกษตรกร” ท่ีอายุการเลี้ยง 7 เดือนใน บ่อซีเมนต์ 20 ตารางเมตร  ณ สถาบันวิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า 

ความยาว 
Source df Mean Square F-ratio P Expected Mean Square (%) 

Strain 1 77.381 96.784 0.000 9.3 
Sex 1 669.182 836.977 0.000 80.4 
Pond 2 6.890 8.617 0.000 0.7 
Error 436 0.800   9.6 

น้ําหนัก 
Source df Mean Square F-ratio P Expected Mean Square (%) 

Strain 1 4272.475 121.022 0.000 6.6 
Sex 1 56862.705 1610.688 0.000 88.0 
Pond 2 8.000 0.887 0.797 0.0 
Error 436 35.303   5.4 

 
ตารางภาคผนวกท่ี 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของลักษณะอัตราการแลกเนื้อ (FCR) และอัตราการรอดตายของ 

กุ้งก้ามกราม “สายสพก.” และ “สายเกษตรกร” ท่ีอายุการเลี้ยง 7 เดือน ในบ่อซีเมนต์ 20 ตาราง-
เมตร  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า 

อัตราการแลกเนื้อ (FCR) 
Source df Mean Square F-ratio P Expected Mean Square (%) 

Strain 1 44.065 76.514 0.001 95 
Error 4 0.576   5 

อัตราการรอดตาย 
Source df Mean Square F-ratio P Expected Mean Square (%) 

Strain 1 0.009 3.457 0.096 1.5 
sex 1 0.507 191.837 0.000 96.5 
Error 9 0.003   2 
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ตารางภาคผนวกท่ี 4  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของลักษณะการเจริญเติบโตโดยน้ําหนักและความยาวของกุ้งก้ามกราม  
“สายสพก.” และ “สาย control” ท่ีอายุการเลี้ยง 7 เดือน ในบ่อซีเมนต์ 20 ตารางเมตร  ณ สถาบันวิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า 

ความยาว 
Source df Mean Square F-ratio P Expected Mean Square (%) 

Strain 1 268.796 668.274 0.000 76.4 
Sex 1 46.172 114.792 0.000 8.98 
Pond 1 4.060 10.094 0.000 0.1 
Error 392 0.402   12.61 

น้ําหนัก 
Source df Mean Square F-ratio P Expected Mean Square (%) 

Strain 1 16165.597 572.976 0.000 51.96 
Sex 1 8872.510 314.479 0.000 25.43 
Pond 1 1571.012 55.683 0.000 2.08 
Error 392 28.213   22.45 
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การผสมข้ามปลานิลแดงจาก ๓ แหล่งพนัธุ์ 
 

กฤษณุพันธ์  โกเมนไปรรินทร์*  เมตตา  ทิพย์บรรพต และ สชุาติ  จุลอดุง 

ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าชุมพร  สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า  กรมประมง 
 

บทคัดย่อ 

 
 การทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและสัดส่วนรูปร่างของปลานิลแดงท่ีได้จากการผสมข้ามแบบพบกันหมด 
(diallel cross) ระหว่างพันธ์ุท่ีมาจาก 3 แหล่งพันธ์ุได้แก่ (1) พันธ์ุของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําชุมพร (C) เป็นพันธ์ุท่ี
ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตเป็นรุ่นท่ี 2 (2) พันธ์ุท่ีนํามาจากสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดกําแพงเพชร (K) และ (3) 
พันธ์ุจากฟาร์มเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (S) ผลิตเป็น 9 แบบการผสม คือ CC, KK, SS, CK, CS, KC, KS, SC และ SK 
ดําเนินการวิจัยระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2552 ภายใต้สภาพการเลี้ยงในกระชังขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร 
ในอ่างเก็บน้ําศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําชุมพร เป็นระยะเวลา 120 วัน ลูกปลามีความยาวมาตรฐานเริ่มต้นเฉลี่ย 
13.21±1.16-13.53±1.28 เซนติเมตร และน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 42.45±10.67-45.82±12.97 กรัม ปล่อยในอัตรา 50 ตัว/
กระชัง ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่า 30 เปอรเ์ซ็นต์ โดยให้กินจนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง  

 จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ปลานิลแดงจากการผสมแบบ CC มีความยาวมาตรฐาน น้ําหนัก น้ําหนักเพ่ิม
เฉลี่ยต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไม่แตกต่างกับแบบการผสม KC, CS, KK และ SC แตม่ีความแตกต่างทางสถิตกัิบ
แบบการผสมอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) สําหรับอัตราการรอดตายของปลานิลแดงจากการผสมสลับท้ัง 9 แบบไม่
แตกต่างกัน (p>0.05) และจากการเปรียบเทียบสัดส่วนโดยรูปร่างปลานิลแดงจากการผสมท้ัง 9 แบบโดยวิธี truss 
morphometric network พบว่า สัดส่วนรูปร่างโดยรวมแตกต่างทางสถิตอิย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) โดยลูกผสมท่ีเกิดจาก
แหล่งพันธ์ุ S และ K มีรูปร่างไม่แตกต่างจากพ่อแม่พันธ์ุ ส่วนลูกผสมท่ีเกิดจากแหล่งพันธ์ุ C มีความแตกต่างจากพ่อแม่พันธ์ุ
ค่อนข้างชัดเจน และจากการวิเคราะห์สัดส่วนโดยวิธี pairwise comparison พบว่าปลานิลแดงท้ัง 9 แบบการผสมมสีดัสว่นหวั 
สัดส่วนความลึกของลําตัว และสัดส่วนความลึกของคอดหางต่อความยาวมาตรฐานแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) โดยแบบการผสมท่ีมีแหล่งพันธ์ุ C เป็นพ่อแม่พันธ์ุ ทําให้ลูกผสมมสีัดส่วนหัวเล็กลง ส่วนปลานิลแดงแบบการผสมท่ีมี
แหล่งพันธ์ุ K และ S เป็นพ่อแม่พันธ์ุ ทําให้ลูกผสมมสีัดส่วนความลึกของลําตัว และความลึกของคอดหางเพ่ิมข้ึน 

 ปลานิลแดงแบบการผสม CS และ KS มคี่า heterosis ของความยาวมาตรฐาน น้ําหนัก และอัตรารอดตายเป็นค่าบวก
ท้ังหมด ซึ่งแสดงว่าปลานิลแดงท้ัง 2 แบบการผสม มีค่าดังกล่าวสูงกว่าปลานิลแดงท่ีเป็นพ่อแม่พันธ์ุ ประมาณ 1.78–33.33 
เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองครั้งนี้สรุปได้ว่า ปลานิลแดงแบบการผสม CC ให้ลูกปลานิลแดงท่ีมีการเจริญเติบโตเร็ว และอัตรา 
รอดตายสูง ซึ่งมีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงในเขตจังหวัดชุมพร 

 
คําสําคัญ : ปลานลิแดง การผสมข้าม การเจริญเติบโต 
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                              ��������	
��������	���	� ������ 2554 

 238 

O52 

Cross Breeding of Red Tilapia from 3 Hatchery Stocks 
 

Kridsanupan  Komanpririn* Metta  Tipbunpot and Suchat  Jul a dung 

Chumphon Fisheries Test and Research Center, 
Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute, Department of Fisheries 

 

Abstract 
 

 Diallele cross among 3 hatchery stocks of red tilapia from Chumphon (C), Kampaengpetch (K), and 
Suratthani (S) was operated at the Chumphon Fisheries Test and Research Center during October 2007 to 
February 2009. The crossing fish named CC, KK, SS, CK, CS, KC, KS, SC, and SK with an initial size of 
13.21±1.16-13.53±1.28 cm and 42.45±10.67-45.82±12.97 g were reared in 1 m3 floating net cages with the 
stocking density of 50 fish/cage and fed to satiation by 30% protein pellet for 120 days. At the end of 
experiment, statistical analysis on standard length, body weight, daily weight gain and specific growth rate 
of the fish showed that the CC was not different from KC, CS, KK, and SC, but significantly different 
(p<0.05) from the other. There were not significantly different in survival rate among the 9 crosses. 
Morphological comparison using truss morphometric network showed that the morphological structures 
among the 9 crosses were significantly different (p<0.01). The proportion of head depth, body depth and 
peduncle depth to standard length were also significantly different (p<0.05). 

 The CS and KS gave positive heterosis values on standard length, weight and survival rate, which 
performed 1.78 - 33.33 % better than their parental stocks.  In conclusion, the CC red tilapia gave higher 
growth performance which appropriate for culture in Chumphon. 

 
Key words : red tilapia, cross breeding, growth   
   
*12/35 Moo 8 T.Thungkha, A.Muang, Chumphon 86100 e-mail : kidsanupan@hotmail.com  
Published : Technical Paper No. 3/2009 Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute 
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การตอบสนองการคัดเลือกแบบหมู่เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตปลาดุกอุยในรุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 4 
 

เมตตา ทิพย์บรรพต*  สุชาติ จุลอดุง และ กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์  
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าชุมพร 

 
บทคัดย่อ 

 
 การตอบสนองการคัดเลือกแบบหมู่เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตปลาดุกอุยในรุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 4 ได้ดําเนินการระหว่างเดือน
สิงหาคม 2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําชุมพร ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass 
selection) โดยนําปลาดุกอุยประชากรรุ่นท่ี 2 จากสาย “สายคัดเลือก” และ “สายควบคุม” มาเป็นพ่อแม่พันธ์ุ เมื่อผ่านการ
คัดเลือกจนถึงรุ่นท่ี 4 ประเมินค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของความยาวและน้ําหนัก พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.23 และ 0.26 ตามลําดับ 
และการเจริญเติบโตเมื่อดําเนินการคัดเลือกจนถึงรุ่นท่ี 4 พบว่า ปลาดุกอุยท่ีอายุ 9 เดือนของ “สายคัดเลือก” มีความยาวและ
น้ําหนกัมากกว่าปลาดุกอุยท่ีอายุเท่ากันของ “สายควบคุม” อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) มีค่าเท่ากับ 1.54 เซนติเมตร และ 
30.68 กรัม ในเพศผู ้2.12 เซนติเมตร และ 43.16 กรัม ในเพศเมีย 1.85 เซนติเมตร และ 38.25 กรัม ในรวมเพศ ตามลําดับ ผลการ
ทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ท่ีสามารถใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุปลาดุกอุยประชากรนี้ให้มี
อัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึน 
 
คําสําคัญ : ปลาดุกอุย การคดัเลือกแบบหมู ่
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Growth Response to selection on the Third and Fourth Generations of 
Gunther’s Walking Catfish (Clarias macrocephalus, Gunther) 

 
Metta Tipbunpot*  Suchat Jul-a-dung and Kridsanupan Komanpririn 

Chumphon Fisheries Test and Research Center 
 

Abstract 
 

 Growth improvement in the Third and Fourth generations of Gunther’s Walking Catfish had been 
carried out at Chumphon Fisheries Test and Research Center during August 2008 to February 2010. Mass 
selection procedure was applied to improve growth rate of Gunther’s Walking Catfish. The experiment 
consisted of two breeding lines “selected line” which were bred selectively for higher growth, and the 
“control line” which were randomly bred. After proceeding for fourth generations, the 9 months-old fish 
of the “selected line” performed length and weight significantly (p<0.05) larger than the “control line” 
1.54 cm. and 30.68 g. respectively in the males, 2.12 cm. and 43.16 g., respectively in the females, and 
1.85 cm. and 38.25 g. in the mixed sexes. Moreover, realized heritabilities were estimated at the Fourth 
generations. The heritabilities in length and weight at age of 9 months respectively were 0.23 and 0.26. 
The results of this experiment illustrate that the mass selection is the efficient procedure to improve 
growth of the Gunther’s Walking Catfish.  
 
Key words : Gunther’s Walking Catfish, mass selection 
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คํานํา  
 
ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus, Gunther) เป็นปลาน้ําจืดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย 

โดยเป็นปลาท่ีคนไทยยอมรับในรสชาติจึงทําให้มีราคาดีตลอดมา ปัญหาท่ีสําคัญยิ่งในการเลี้ยงปลาดุกอุย คือ การเจริญเติบโตช้า
และไม่ต้านทานโรค ทําให้เกษตรกรไม่นิยมเลี้ยง ในปัจจุบันเกษตรกรได้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยการนําไข่จากปลาดุกอุยมาผสมกับ
น้ําเช้ือปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus) ได้ลูกผสมซึ่งเจริญเติบโตและต้านทานโรคดีข้ึน จึงเป็นท่ีนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย  
จากสถิติการประมง พ.ศ. 2550 พบว่า ปริมาณการจับปลาดุกจากแหล่งน้ําธรรมชาติ ลดจํานวนลงเหลือเพียง 2,100 ตัน ใน
ขณะเดียวกันปริมาณปลาดุกท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงเพ่ิมข้ึน มีปริมาณ 136,600 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,758.16 ล้านบาท  
(ศูนย์สารสนเทศ, 2552) แต่ปลาลูกผสมดังกล่าวมีคุณภาพเนื้อน้อยกว่าปลาดุกอุย ทําให้มีราคาต่ํา ดังนั้นการปรับปรุงพันธ์ุ 
ปลาดุกอุยเพ่ือให้ได้ปลาท่ีโตเร็วและต้านทานโรค จึงน่าจะเป็นหนทางแก้ปัญหาอีกทางหนึ่งท่ีจะกระตุ้นให้เกษตรกรจํานวนหนึ่งหัน
กลับมาเลี้ยงปลาดุกอุยซึ่งมีราคาดีกว่า เป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรและยังเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแม่พันธ์ุ 
ปลาดุกอุยท่ีใช้ในการผลิตปลาลูกผสม นอกจากนี้แล้วการศึกษาเพ่ือการปรับปรุงพันธ์ุจะช่วยในการอนุรักษ์พันธ์ุปลาดุกอุยไม่ให้ถูก
ทําลายไป เนื่องจากไม่สามารถหาอาหารแข่งกับปลาดุกเทศและปลาลูกผสม ซึ่งเล็ดลอดออกไปสู่แหล่งน้ําธรรมชาติได ้

กฤษณุพันธ์ และคณะ (2547) ทําการคัดเลือกปลาดุกอุยโดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโต โดยการคัด
ปลาท่ีโตท่ีสุดท้ังเพศผู้และเพศเมีย นําไปใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุของสายคัดเลือกและสุ่มปลาท้ังสองเพศ นําไปใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุของ
สายควบคุม ซึ่งวิธีน้ีจะใช้บ่อหรือกระชังรวมท้ังแรงงานน้อย การคัดเลือกทําได้สะดวก ดําเนินการคัดเลือกจํานวน 2 รุ่น พบว่า
ปลาดุกอุยยังมีการตอบสนองต่อการคัดเลือก ดังนั้นศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าชุมพร จึงดําเนินการคัดเลือกปลาดุกอุยใน
รุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 4 ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. ประเมินค่าการตอบสนองการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของลักษณะการเจริญเติบโตปลาดุกอุยใน
สภาพการเลี้ยงในบ่อดิน  

2. เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกอุยระหว่างประชากรสายคัดเลือกและสายควบคุม 
 

วิธีดําเนินการ 
 
1. พันธุ์ปลาท่ีใช้ในการทดลอง 

พันธ์ุปลาดุกอุยท่ีใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นประชากรสายคัดเลือก (selected line) รุ่นท่ี 2 และสายควบคุม 
(control line) รุ่นท่ี 2 ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําชุมพร ท่ีดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่ของ กฤษณุพันธ์  
และคณะ (2547) 
 
2. วิธดํีาเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ดําเนินการทดลองวิจัยปรับปรุงพันธ์ุปลาดุกอุย ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําชุมพร ระหว่างเดือนสิงหาคม 
2551–เดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบหมู่ตามวิธีของ Falconer (1989) ซึ่งแสดงแผนผังการคัดเลือกและ
ข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี ้
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 2.1 ประชากรคัดเลือกรุ่นท่ี 3  
 2.1.1 นําปลาจากประชากรสายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 เพศผู้น้ําหนัก 130-260 กรัม ความยาว 25-35 ซม. เพศเมีย
น้ําหนัก 170-420 กรัม ความยาว 25-35 ซม. และสายควบคุมรุ่นท่ี 2 เพศผู้น้ําหนัก 110-180 กรัม ความยาว 25-32 ซม.  
เพศเมียน้ําหนัก 120-310 กรัม ความยาว 24-34 ซม. มาเป็นพ่อแม่พันธ์ุท้ัง 2 สาย คือ สายคัดเลือก คัดเลือกปลาจาก
ประชากรสายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 ท่ีมีขนาดโตท่ีสุดในแต่ละเพศจํานวน 45 คู่ เพ่ือนํามาเป็นพ่อแม่พันธ์ุของสาย และสายควบคุม 
โดยสุ่มคัดเลือกปลาจากประชากรสายควบคุมรุ่นท่ี 2 จํานวน 45 คู่ เพ่ือเป็นพ่อแม่พันธ์ุของสาย 
 2.1.2 เพาะพันธ์ุปลาดุกอุย โดยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate กระตุ้นให้แม่ปลาวางไข่ในอัตรา 
10 ไมโครกรัมต่อน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับสาร domperidone 10 มิลลิกรัมต่อน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม ส่วนพ่อปลา 
ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห ์buserelin acetate ในอัตรา 5 ไมโครกรัมต่อน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับสาร domperidone 10 
มิลลิกรัมต่อน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม ท้ังสองสายพร้อมกัน ด้วยวิธีผสมเทียมแบบแห้งดัดแปลงและนําไข่ไปฟักในบ่อซีเมนต ์
ขนาด 10 ตารางเมตร สายละ 2 บ่อ เป็นเวลา 7 วัน 
 2.1.3 แยกลูกปลาแต่ละสายไปอนุบาลในบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร สายละ 1 บ่อ ๆ ละ 30,000 ตัว โดยให้
ลกูปลากินไรแดง และอาหารผงสําเร็จรูปสําหรับปลาวัยอ่อน ระดับโปรตีนไมน่้อยกว่า 40% ให้ปลากินจนอ่ิมวันละ 4 ครั้ง เป็น
เวลา 14 วัน แล้วจึงให้อาหารสําเร็จรูปเม็ดเล็กพิเศษโปรตีนไม่น้อยกว่า 32% อนุบาลลูกปลาจนถึงอายุ 2 เดือน จะได้ลูกปลา
ขนาด 3-4 นิ้ว  
 2.1.4 ใช้บ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร แบ่งก้ันคอกขนาด 130 ตารางเมตร สายละ 3 คอก สุ่มลูกปลาใส่คอกละ 
200 ตัว (1.5 ตัวต่อตารางเมตร) สุ่มช่ังน้ําหนัก (body weight) และวัดความยาว (total length) จํานวน 30 ตัวต่อคอก เพ่ือ
เป็นข้อมูลเริ่มต้นของการทดลอง และให้อาหารสําเร็จรูปเม็ดเล็ก โปรตีนไม่น้อยกว่า 30% เลี้ยงเป็นเวลา 7 เดือน จึงจับปลา
ท้ังหมดในแต่ละคอกนับจํานวนปลาท่ีเหลือรอด ทําการแยกเพศ ช่ังน้ําหนัก (กรัม) และวัดความยาว (total length : 
เซนติเมตร) ของปลาทุกตัว 
 2.1.5 จากนั้นคัดขนาดปลาโตท่ีสุดของแต่ละเพศ เพ่ือใช้เป็นพ่อแม่รุ่นต่อไปในสายคัดเลือกและสุ่มปลาใน
สายควบคุมท้ังเพศผู้และเพศเมีย นําไปเลี้ยงต่อโดยการเลี้ยงแบบแยกเพศ เป็นระยะเวลา 3 เดือน เมื่อปลามีอายุ 1 ปี นํามาใช้
เป็นพ่อแม่พันธ์ุรุ่นต่อไป 
 2.2 ประชากรคัดเลือกรุ่นท่ี 4  
 คัดพ่อแม่พันธ์ุจากพ่อแม่พันธ์ุรุ่นท่ี 3 ท่ีเตรียมไว้และดําเนินการเช่นเดียวกับประชากรรุ่นท่ี 3 ท้ังกระบวนการ
เพาะเลี้ยงและการคัดเลือก 
 2.3 ประชากรสายควบคุมรุ่นท่ี 3-4  
 ดําเนินการเพาะพันธ์ุสายควบคุมในแต่ละรุ่น ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของรุ่นท่ีอยู่ในสายคัดเลือก โดยทําการสุม่
คัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุในแต่ละรุ่นเมื่ออายุ 9 เดือน จํานวน 45 คู่ เพ่ือผลิตประชากรรุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 4 ของสายต่อไป 
 
3. การวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
 วิเคราะห์คุณภาพน้ําตลอดการทดลอง โดยเก็บตัวอย่างน้ําระหว่างเวลา 07.00 – 07.30 น. ซึ่งมีดัชนีท่ีวิเคราะห์ดังนี ้
 - ความเป็นกรด-ด่างของน้ํา (pH) โดยใช้เครื่อง pH meter ยี่ห้อ WTW รุ่น 320 
 - ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา (dissolved oxygen; มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยวิธี titration ตามวิธีท่ีรายงานไว้โดย
ไมตรีและจารุวรรณ (2538) 
 - ความเป็นด่างของน้ํา (alkalinity; มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยวิธี titration ตามวิธีท่ีรายงานไว้ โดยไมตรีและจารุวรรณ (2538) 
 - ความกระด้างของน้ํา (hardness; มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยวิธี titration ตามวิธีท่ีรายงานไว้โดยไมตรีและจารุวรรณ (2538) 
 - อุณหภูมิของน้ํา (temperature; °C) โดยใช้เทอร์โมมิเตอร ์
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 การประเมินค่าทางพันธุกรรม 
 นําข้อมูลความยาวและน้ําหนักของปลาดุกอุยท่ีอายุ 9 เดือน จากประชากรรุ่นท่ี 3 และประชากรรุ่นท่ี 4 มาคํานวณ
ค่าทางพันธุกรรมต่อไปนี ้
 4.1.1 ความแตกต่างของการคัดเลือก (selection differential, S) 
 ความแตกต่างของการคัดเลือก คือ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของลักษณะเป้าหมาย (น้ําหนักและ 
ความยาว) ในประชากรท้ังหมดกับค่าเฉลี่ยของลักษณะเป้าหมายในกลุ่มสัตว์ท่ีคัดเลือกเป็นพ่อแม่พันธ์ุ (Falconer, 1989) ซึ่ง
สามารถอธิบายในรูปของสมการคือ 
 Si = (Xsi) - (Xi) 
 เมื่อ Si = ค่าความแตกตา่งของการคัดเลอืกในประชากรรุ่นท่ี i 
 Xsi = ค่าเฉลี่ยของลักษณะกลุ่มสตัว์ท่ีคัดเลือกเปน็พ่อแม่พันธ์ุในรุ่นท่ี i 
 Xi = ค่าเฉลี่ยของลักษณะประชากรท้ังหมดในรุ่นท่ี i 
 4.1.2 การตอบสนองของการคัดเลือก (response to selection, R) 
 การตอบสนองของการคัดเลือก คือ ความแตกต่างระหว่างลักษณะของสัตว์ในประชากรรุ่นท่ีผ่าน 
การคัดเลือกกับประชากรรุ่นพ่อแม่ (Falconer and Mackay, 1996) ซึ่งในการทดลองนี้ได้นําประชากรสายท่ีไม่ผ่าน 
การคัดเลือกมาปรับความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันไปแต่ละรุ่นตามวิธีการของ Hill (1972) โดยการ
นําค่าเฉลี่ยของประชากรสายท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกท่ีอายุเท่ากัน และเลี้ยงรุ่นเดียวกันมาลบออกจากค่าเฉลี่ยของประชากรสายท่ี
ผ่านการคัดเลือก สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ คือ  
 Ri = (Xi - Ci) - (Xi-1 - Ci-1) 
 เมื่อ Ri = ค่าตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุ่นท่ี i 

 Xi = ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี i ในสายคัดเลือก 
 Ci = ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี i ในสายควบคุม  
 Xi-1 = ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี  i-1 หรือรุ่นพ่อแม่ของประชากรรุ่นท่ี i ในสายคัดเลือก 
 Ci-1 = ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี  i-1 หรือรุ่นพ่อแม่ของประชากรรุ่นท่ี i ในสายควบคมุ 
 4.1.3 อัตราพันธุกรรมประจักษ ์(realized heritability, h2) 
 อัตราพันธุกรรมประจักษ์คือค่าท่ีประเมินจากสัดส่วนระหว่างค่าตอบสนองของการคัดเลือกกับความ
แตกต่างของการคัดเลือก (h2 = R/S) ในกรณีท่ีมีการคัดเลือกมากกว่า 1 รุ่นข้ึนไป ค่า h2 ประเมินจากค่าตอบสนองการ
คัดเลือกท้ังหมดกับความแตกต่างของการคัดเลือกท้ังหมด (Hill, 1972; Falconer and Mackay, 1996) 
 

 ในงานวิจัยนี้คํานวณ h2 = 
  
 ในท่ีน้ี ค่าตอบสนองการคัดเลือกท้ังหมด = R3+R4  
 ความแตกต่างของการคดัเลือกท้ังหมด = S3+S4 
 

 4.2 การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย ของปลาดุกอุยสายคัดเลือกและสายควบคุมในแต่ละรุ่น 
 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย ระหว่างประชากรสายคัดเลือกและสายควบคุมในแต่ละรุ่น 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย ของปลาดุกอุยระหว่างสายคัดเลือกและ
สายควบคุมท่ีอายุเท่ากัน แยกวิเคราะห์เป็นประชากรรุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 4 ดังนี ้
 

 ค่าตอบสนองการคดัเลือกท้ังหมด 
ค่าแตกต่างของการคัดเลือกท้ังหมด 
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 1) การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนัก 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนัก และอัตรารอดตายของปลาดุกอุย ระหว่าง
สายคัดเลือกและสายควบคุมท่ีอายุเท่ากัน แยกวิเคราะห์เป็นประชากรรุ่นท่ี 3 และ 4 ท้ังแบบแยกเพศและรวมเพศ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) ตามโมเดลทางสถิติแบบ one-way nested analysis of variance 
(Sokal and Rohlf, 1981) 
 2) น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน (daily weight gain, DWG) คํานวณตาม Everhart et al., (1975) ; Ricker (1979) จากสูตร 
 
 น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน (กรัม/วัน) 
 
 3) อัตราการเจรญิเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR) คํานวณตาม Brown (1957) จากสูตร 
 
 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) 
 
 นําข้อมูลน้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไปวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสายคดัเลอืกและ
สายควบคุม โดยใช้สถิต ิt-test ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
 4) อัตรารอดตาย 
 ข้อมูลอัตรารอดตายท่ีอายุ 9 เดือน ทําการแปลงข้อมูลด้วยวิธี angular transformation เป็นค่า arcsine ตาม
วิธีการของ Sokal and Rohlf (1981) เพ่ือปรับให้ข้อมูลมีการกระจายแบบ normal distribution ก่อนท่ีจะนํามาวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบ one-way analysis of variance 
 

ผลการศึกษา 
 
1. การประเมินค่าทางพันธุกรรม 
 1.1 ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก 
 ในประชากรรุ่นท่ี 3 ความแตกต่างของการคัดเลือก โดยความยาวและน้ําหนักของเพศผู้มีค่า 3.80 เซนติเมตร และ 
38.08 กรัม ส่วนเพศเมียมีค่า 5.38 เซนติเมตร และ 87.37 กรัม เมื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยท้ัง 2 เพศ มีค่า 4.45 เซนติเมตร และ 
58.09 กรัม ตามลําดับ 
 ในประชากรรุ่นท่ี 4 ความแตกต่างของการคัดเลือก โดยความยาวและน้ําหนักของเพศผู้มีค่า 2.54 เซนติเมตร และ 
41.83 กรัม ส่วนเพศเมียมีค่า 4.61 เซนติเมตร และ 143.61 กรัม เมื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยท้ัง 2 เพศมีค่า 3.58 เซนติเมตร และ 
91.16 กรัม ตามลําดับ  
 ความแตกต่างการคัดเลือกท้ังหมดใน 2 รุ่นของการคัดเลือก โดยความยาวและน้ําหนักของเพศผู้มีค่า 6.34 เซนติเมตร 
และ 79.91 กรัม ส่วนเพศเมียมีค่า 9.99 เซนติเมตร และ 230.98 กรัม เมื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยท้ัง 2 เพศมีค่า 8.03 เซนติเมตร  
และ 149.25 กรัม ตามลําดับ  
 1.2 ค่าตอบสนองของการคัดเลือก 
 ในประชากรรุ่นท่ี 3 การตอบสนองของการคัดเลือก โดยความยาวและน้ําหนักในเพศผู้มีค่า 0.53 เซนติเมตร และ 
25.79 กรัม ส่วนในเพศเมียมีค่า 1.37 เซนติเมตร และ 35.32 กรัม คิดเฉลี่ยท้ัง 2 เพศมีค่า 1.04 เซนติเมตร และ 30.78 กรัม 
ตามลําดับ  

น้ําหนักปลาเฉลี่ยสุดท้าย - น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต้น 

จํานวนวันท่ีใช้ทดลอง 

= (ln น้ําหนักปลาสดุท้าย – ln น้ําหนักปลาเริม่ต้น) 

ระยะเวลาทดลอง 
× 100 

= 
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 ในประชากรรุ่นท่ี 4 การตอบสนองของการคัดเลือก โดยความยาวและน้ําหนักในเพศผู้มีค่า 1.01 เซนติเมตรและ 
4.89 กรัม ส่วนในเพศเมียมีค่า 0.75 เซนติเมตร และ 7.84 กรัม คิดเฉลี่ยท้ัง 2 เพศ มีค่า 0.81 เซนติเมตร และ 7.47 กรัม 
ตามลําดับ   
 การตอบสนองของการคัดเลือกท้ังหมดใน 2 รุ่นของการคัดเลือก โดยความยาวและน้ําหนักในเพศผู้มีค่า 1.54 เซนติเมตร 
และ 30.68 กรัม ส่วนในเพศเมียมีค่า 2.12 เซนติเมตร และ 43.16 กรัม คิดเฉลี่ยท้ัง 2 เพศ มีค่า 1.85 เซนติเมตร และ 38.25 กรัม 
ตามลําดับ  
 1.3 ค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ ์
 ประเมินค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์รวม 2 รุ่น คือจากค่าความแตกต่างของการคัดเลือกท้ังหมด (S3+S4) และการ
ตอบสนองของการคัดเลือกท้ังหมด (R3+R4) สามารถคํานวณอัตราพันธุกรรมประจักษ์ (h2) โดยประเมินสัดส่วนของ 
ค่าตอบสนองการคัดเลือกท้ังหมดกับความแตกต่างของการคัดเลือกท้ังหมดของความยาว และน้ําหนักของเพศผู้มีค่า 0.24 และ 
0.38 ส่วนเพศเมียมีค่า 0.21 และ 0.19 ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยท้ัง 2 เพศ เท่ากับ 0.23 และ 0.26 ตามลําดับ  
 
2. การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย ของปลาดุกอุยสายคัดเลือกและสายควบคุมในรุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 4
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย ของประชากรรุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 4 
 น้ําหนักและความยาวเฉลี่ยเริ่มต้นของประชากรปลาดุกอุยรุ่นท่ี 3 สายคัดเลือกมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 9.55±0.87 
เซนติเมตร และน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 7.05±1.97 กรัม ประชากรสายควบคุมมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 9.74±1.17 เซนติเมตร 
และน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 7.27±2.63 กรัม ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  
 น้ําหนักและความยาวเฉลี่ยเริ่มต้นของประชากรปลาดุกอุยรุ่นท่ี 4 สายคัดเลือก มีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 10.89±1.06 
เซนติเมตร และน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 8.76±2.50 กรัม ประชากรสายควบคุมมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 10.70±0.78 เซนติเมตร 
และน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 8.22±2.01 กรัม ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  

 ประชากรรุ่นท่ี 3  
 เมื่อเลี้ยงปลาจนมีอายุ 9 เดือน พบว่าปลาดุกอุยเพศผู้ของสายคัดเลือก มีความยาวเฉลี่ย 26.62±1.95 เซนติเมตร 
สายควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 26.09±1.97 เซนติเมตร ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่น้ําหนักเฉลี่ยของสายคัดเลือก 
มีค่า 156.24±31.07 กรัม และน้ําหนักเฉลี่ยของสายควบคุมมีค่า 130.45±23.64 กรัม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทาง
สถิติ (p<0.01) สําหรับปลาดุกอุยเพศเมียของสายคัดเลือก มีความยาวเฉลี่ย 27.78±1.54 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 
194.13±32.90 กรัม สายควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 26.41±1.60 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 158.81±32.20 กรัม ตามลําดับ 
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) และเมื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยแบบรวมเพศ พบว่าสายคัดเลือกมีความยาว
เฉลี่ย 27.34±1.79 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 179.82±36.99 กรัม สายควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 26.30±1.77 เซนติเมตร 
และน้ําหนักเฉลี่ย 149.09±32.37 กรัม ตามลําดับ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) เมื่อเปรียบเทียบกัน
แล้วสายคัดเลือก มีค่ามากกว่าสายควบคุมเท่ากับ 1.04 เซนติเมตร และ 30.73 กรัม 
 น้ําหนักเพ่ิมต่อวันและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชากรสายคัดเลือกอายุ 9 เดือน มีค่าเฉลี่ย 0.94±0.02 กรัม/
วัน ประชากรสายควบคุมมีค่าเฉลี่ย 0.77±0.02 กรมั/วัน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)  
 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชากรสายคัดเลือกอายุ 9 เดือนมีค่าเฉลี่ย 
0.76±0.01 %/วัน ประชากรสายควบคุมมีค่าเฉลี่ย 0.71±0.02 %/วัน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
 อัตรารอดตายของประชากรรุ่นท่ี 3 ระหว่างสายคัดเลือกและสายควบคุม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) มีค่าเฉลี่ย 76.67±9.29% และ 75.67±2.25% ตามลําดับ  

 



                              ��������	
��������	���	� ������ 2554 

 246 

O53 

 ประชากรรุ่นท่ี 4  
 การเจริญเติบโตโดยความยาว น้ําหนัก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสายคัดเลือกเมื่อเลี้ยงปลาจนมีอายุ 
9 เดือน พบว่าปลาดุกอุยเพศผู้ของสายคัดเลือกมีความยาวเฉลี่ย 29.36±2.45 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 208.85±43.41 
กรัม สายควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 27.82±1.95 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 178.17±36.54 กรัม ตามลําดับ มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) สําหรับปลาดุกอุยเพศเมียของสายคัดเลือกมีความยาวเฉลี่ย 29.22±1.64 เซนติเมตร 
และน้ําหนักเฉลี่ย 226.37±50.02 กรัม สายควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 27.10±2.45 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 
183.21±25.32 กรัม ตามลําดับ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) และเมื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยแบบรวมเพศ 
พบว่าสายคัดเลือกมีความยาวเฉลี่ย 29.28±2.00 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 219.17±42.11 กรัม ส่วนสายควบคุมมีความ
ยาวเฉลี่ย 27.43±2.25 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 180.92±30.86 กรัม ตามลําดับ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทาง
สถิติ (p<0.01) เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วสายคัดเลือก มีค่ามากกว่าสายควบคุมเท่ากับ 1.85 เซนติเมตร และ 38.25 กรัม  
 น้ําหนักเพ่ิมต่อวันและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสายคัดเลือกอายุ 9 เดือน มีค่าเฉลี่ย 1.04±0.05 กรัม/วัน 
ส่วนประชากรสายควบคุมมีค่าเฉลี่ย 0.85±0.04 กรัม/วัน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) อัตรา 
การเจริญเติบโตจําเพาะและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชากรสายคัดเลือกอาย ุ9 เดือนมีค่าเฉลี่ย 0.69±0.01 %/วัน ส่วน
ประชากรสายควบคุมมีค่าเฉลี่ย 0.67±0.03 %/วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) อัตรารอดตายของประชากรรุ่นท่ี 
4 ระหว่างสายคัดเลือกและสายควบคุม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) มีค่าเฉลี่ย 80.50±7.37% และ 
81.00±1.50% ตามลําดับ  
 
3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําในคอกทดลอง 
 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําตลอดการทดลอง พบว่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วงระหว่าง 5.8-8.3 ปริมาณออกซิเจน
ท่ีละลายน้ําอยู่ระหว่าง 2.0-7.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นด่างอยู่ระหว่าง 84-135 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความกระด้างอยู่
ระหว่าง 106-160 มิลลิกรัมต่อลิตร และอุณหภูมินํ้าอยู่ระหว่าง 24.0-30.1 °C 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

 
ประสิทธิภาพของการคัดเลือกแบบหมู ่ 
 การศึกษาวิธีการปรับปรุงการเจริญเติบโตของปลาดุกอุย ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ในครั้งนี้ พบว่าความแตกต่าง
ของการเจริญเติบโตหลังการคัดเลือกจนถึงรุ่นท่ี 4 ของประชากรสายคัดเลือกมีความยาวและน้ําหนักมากกว่าแต่ละเพศ พบว่า 
ปลาดุกอุยท้ังเพศผู ้และเพศเมียในทุกรุ่นของสายคัดเลือก มีการเจริญเติบโตทางด้านความยาวและน้ําหนักมากกว่าปลาดุกอุย
สายควบคุมเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามลักษณะการเจริญเติบโตของปลาดุกอุยท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุ โดยใช้วิธีการคัดเลือก
แบบหมู่น้ีได้แสดงผลให้ประชากรรุ่นถัดไปมกีารเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนทุกรุ่น ส่วนการศึกษาการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน
ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการเจริญเติบโตโดยน้ําหนักและความยาว กล่าวคือปลาดุกอุยสายคัดเลือกรุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 4 
การเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเพ่ิมต่อวันมีค่าเพ่ิมข้ึนทุกรุ่น และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับสายควบคุม (p<0.05) 
นอกจากนี้ในการศึกษาอัตรารอดตายของปลาดุกอุยรุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 4 ท่ีเลี้ยงในคอกพบว่ามีอัตรารอดตายสูงท้ังสองรุ่น 
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การประเมินค่าทางพันธุกรรม 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของปลาดุกอุยในรุ่นท่ี 4 ของความยาวและน้ําหนักของเพศผู้ท่ี
อายุ 9 เดือนเท่ากับ 0.24 และ 0.38 ส่วนในเพศเมียมีค่า 0.21 และ 0.19 ตามลําดับ จัดเป็นค่าอัตราพันธุกรรมปานกลาง 
(อุทัยรัตน,์ 2543) กล่าวคือค่าอัตราพันธุกรรมสูงกว่า 0.15 แตต่่ํากว่า 0.3 ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ กฤษณุพันธ์ และคณะ 
(2547) และพรรณศร ีและคณะ (2533) เนื่องจากมีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม เช่น ความแตกต่างของช่วงฤดูกาล สภาพพ้ืนท่ีของ
บ่อเลี้ยง คุณภาพน้ําท่ีใช้ในระหว่างการเลี้ยงปลา มีผลทําให้การแสดงออกของลักษณะท่ีปรากฏ มิใช่ผลท่ีมาจากพันธุกรรมเพียง
อย่างเดียว อุทัยรัตน์ (2543) กล่าวว่าลักษณะใดท่ีมีอัตราพันธุกรรมปานกลางหรือสูง แสดงว่าลักษณะปรากฏนั้นเป็นผลมาจาก
การกําหนดโดยพันธุกรรมของยีนผลบวก ดังนั้นจึงสามารถปรับปรุงลักษณะดังกล่าวต่อไปได้โดยใช้วิธีการคัดพันธ์ุ และกล่าวว่า
ปลาประชากรเดียวกันท่ีผ่านการคัดพันธ์ุในช่ัวอายุหลัง จะมีค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ลดลง เนื่องจากความแปรปรวนจาก
พันธุกรรมลดลง 
 แต่ก็สรุปได้ว่าวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ ยังสามารถปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตท้ังในด้านความยาวและน้ําหนักของ
ปลาดุกอุยประชากรนี้ให้เพ่ิมข้ึนในรุ่นถัดไปได ้ซึ่งวิธีการคัดเลือกดังกล่าวได้มีการดําเนินการแล้วในสัตว์น้ําหลายชนิด เช่น ปลานิล 
สีแดง (พรรณศรี และปรัชชัย, 2529) พบว่า ค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของความยาวและน้ําหนัก มีค่า 0.19 และ 0.18 ส่วนใน
สัตว์น้ําชนิดอ่ืน เช่น พวกหอยต่าง ๆ ได้แก่ หอยตลับ หอยพัด หอยนางรมปากจีบและหอยนางรม มีค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์
ของน้ําหนักและการเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 0.69 ถึง 0.1 (Hadley et al., 1991 ; Ibarra et al., 1999 ; Jarayabhand and 
Thavornyutikarn, 1995 ; Toro et al., 1995) และพวกกุ้งต่าง ๆ เช่น กุ้งก้ามกราม และกุ้งกุลาดํา มีค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์
ของความยาวและน้ําหนักอยู่ระหว่าง 0.3 ถึง 0.5 (สุภัทรา และคณะ, 2546 ; สุภัทรา และคณะ, 2547)  
 

คําขอบคุณ 
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อุไรวรรณ์ ท่ีให้การสนับสนุนโครงการวิจัยนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการวิชาการระดับกองด้านพันธุกรรมสัตว์น้ํา ท่ีได้ให้
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ข้าราชการ และพนักงานของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําชุมพรทุกท่าน ท่ีมีส่วนช่วยเหลือในการดําเนินการและจัดเก็บ
ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี ้
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การเหนี่ยวนําทริพลอยด์ในปลาหมอไทย 
 

นวลมณี  พงศ์ธนา*  นนท์ปวิธ  ออกแดง  มัลลิกา  ทองสง่า และ ประจักษ์  บัวเนียม 

ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าปทุมธาน ี
 

บทคัดย่อ 

 
 ศึกษาการเหนี่ยวนําให้ปลาหมอไทยมีโครโมโซม 3 ชุด (3n, ทริพลอยด์) ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ํา
ปทุมธานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 โดยทดลองเหนี่ยวนําปลาหมอไทยให้มีโครโมโซม 3 ชุด จากการ
แช่ไข่ปลาหมอไทยหลังจากผสม 5, 10 นาที ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 2, 4 องศาเซลเซียส นาน 5, 10, 15, 20, 25, 30 นาที ผลจาก
การทดลองพบว่าวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเหนี่ยวนําให้ปลาหมอไทยมีโครโมโซม ๓ ชุด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และได้
เปอร์เซ็นต์ผลผลิตทริพลอยด์สูงสุด ได้แก่ การเหนี่ยวนําให้ปลาหมอไทยมีโครโมโซม 3 ชุด โดยใช้น้ําเย็นอุณหภูมิ 2 และ 4 
องศาเซลเซียส ยับยั้ง second polar body เป็นระยะเวลา 5 นาที โดยเริ่มเหนี่ยวนําหลังจากการปฏิสนธิ 5 นาที ซึ่งได้อัตรา
การเกิดทริพลอยด ์(triploid rate) เฉลี่ย 100.0+0.0 เปอร์เซ็นต์  
 เปรียบเทียบการเลี้ยงปลาหมอไทยทริพลอยด์ (3n) และปลาหมอไทยดิพลอยด์ (2n) ระยะเวลา 180 วัน โดย 
การทดลองเลี้ยงปลาท้ัง 2 กลุ่ม อายุ 60 วัน รวมกันในบ่อซีเมนต์ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 3 บ่อ ความหนาแน่น  
20 ตัว/กลุ่ม/บ่อ ระยะเวลา 180 วัน ปลาหมอไทยทริพลอยด์ (3n) ถูกเหนี่ยวนําให้มีโครโมโซม 3 ชุด โดยใช้น้ําเย็นอุณหภูมิ 2 
องศาเซลเซียส ยับยั้ง second polar body เป็นระยะเวลา 5 นาที โดยเริ่มเหนี่ยวนําหลังจากการปฏิสนธิ 5 นาที จากการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าปลาหมอไทยทริพลอยด ์(3n) และปลาหมอไทยดิพลอยด์ (2n) อายุ 240 วัน มีน้ําหนัก, ความยาว, 
ความกว้าง, ความหนา, อัตราการรอด, อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต ่
ปลาหมอไทยทริพลอยด์ (3n) มีค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ (gonadosomatic index) ต่ํากว่าปลาหมอไทยดิพลอยด์ (2n)  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
คําสําคัญ : ปลาหมอไทย  ทริพลอยด์  ดิพลอยด ์
   
*๓๙ หมู่ ๑ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐ ๒๙๐๔ ๑๕๕๗ e-mail : n.pongthana@hotmail.com 
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Triploid Induction in Climbing Perch 
 

Nuanmanee  Pongthana*  Nonpawith  Oakdang  Munlika  Tongsagha  and  Prachak  Buaneam 

Pathumthani Fisheries Test and Research Center 
 

Abstract 

 
 Triploid induction in climbing perch (Anabus testudineus, Bloch 1792) was conducted at the 
Pathumthani Fisheries Test and Research Center, Pathumthani province during October 2009 to 

September 2010. Induction of triploidy in Climbing perch was investigated by cold shock at 2 and 4°C for 
5, 10, 15, 20, 25 and 30 min, starting from 5 and 10 min post-fertilization. The triploid induction method 

using cold shock at 2 and 4°C for the duration of 5 minutes starting from 5 minutes post-fertilization 
resulted in the highest triploid rate of 100.0+0.0%. 
 Performances of triploid and diploid climbing perch were compared by communal stocking of 60 
days old triploid and diploid climbing perch in three 40 m3 concrete tanks, 20 fishes per group per tank for 

the period of 180 days. Triploids were induced by cold shock at 2°C for the duration of 5 minutes starting 
from 5 minutes post-fertilization. No significant difference (p>0.05) in body weight, total length, body 
depth, body width, survival rate, specific growth rate, and yield between 240-day-old triploid and diploid 
climbing perch were observed. Triploids had significantly lower percentage of gonadosomatic index 
(p<0.05) than the diploid climbing perch. 
 
Key words : climbing perch, triploid, diploid 
   
* 39 Moo 1 T. Klongha A. Klongluang Pathumthani 12120 Tel. 0 2904 1557  
e-mail : n.pongthana@hotmail.com 
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คํานํา 

 
 ปลาหมอไทย (Climbing perch) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Anabas testudineus (Bloch, 1792) มีลําตัวค่อนข้างแบน
ลําตัวมีสีนํ้าตาลดํา หรือคล้ํา ส่วนท้องมีสีขาวหรือเหลืองอ่อน ส่วนลําตัวมีเกล็ดแข็ง กระพุ้งแก้มมีลักษณะเป็นหนามหยกั แหลม
คม ใช้ในการปีนป่าย บริเวณโคนหางมีจุดกลมสีดํา ปลาหมอไทยเพศเมียจะมีขนาดใหญ่และน้ําหนักมากกว่าเพศผู้ เพศผู้มี
ลักษณะลําตัวเรียวยาว ในระยะฤดูวางไข่ส่วนท้องของปลาเพศเมียจะอูมเป่ง ปลาหมอไทยเป็นปลาท่ีรู้จักและนิยมบริโภคกัน
อย่างแพร่หลายท่ัวทุกภาคของประเทศไทยและทวีปเอเชีย อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําจืดท่ัวๆ ไปเป็นปลาท่ีมีความทนทานต่อ
สภาพแวดล้อม เนื่องจากมีอวัยวะพิเศษช่วยหายใจ ปลาหมอไทยมีช่ือเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ิน เช่น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่า ปลาสะเด็ด ภาคเหนือ เรียกว่า ปลาแข็ง ภาคใต้ตอนล่างเรียกช่ือเป็นภาษายาวีว่า อีแกบูยู 
ชาวบ้านท่ัวๆ ไปเรียกว่า ปลาหมอ ผลผลิตปลาหมอไทยส่วนใหญ่ได้มาจากการทําประมงจากแหล่งน้ําธรรมชาติ ปัจจุบันมี
เกษตรกรเลี้ยงปลาหมอไทยเป็นอาชีพกันมากข้ึน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตปลาหมอ
ไทยท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงในปี พ.ศ. 2548 มีปริมาณ 2,965 ตัน คิดเป็นมูลคา่ 150,336,000 บาท (กรมประมง, 2550) 
 ปลาหมอไทยเป็นท่ีต้องการของตลาดท้ังภายในและต่างประเทศเพราะมีเนื้อท่ีรสชาติด ีโดยขนาดท่ีนิยมโดยท่ัวไปเปน็
ปลาขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นขนาดท่ีมีราคาสูง เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ปริมาณปลาหมอไทยท่ีเคย
แพร่หลายในธรรมชาติจึงมีปริมาณลดลง ทําให้มีการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยเพ่ือการค้าข้ึนและการเพาะเลี้ยงมีการขยายตัว
อย่างรวดเร็วเนื่องจากปลาหมอไทยเป็นปลาท่ีเลี้ยงง่าย อดทนต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงได้ดีและอัตราการรอดตายสูง 
เนื่องจากเป็นปลาท่ีมีอวัยวะช่วยหายใจพิเศษแม้ปริมาณออกซิเจนลดต่ําลงก็มีชีวิตอยู่ได้ การเลี้ยงปลาหมอไทยจึงเป็นท่ีนิยม
อย่างรวดเร็ว ประกอบกับตลาดท้ังในและต่างประเทศมีความต้องการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดอินเดียและ 
บังคลาเทศท่ีมีปริมาณนําเข้าปลาหมอไทยอยู่ในระดับสูง (กฤษณา และภีระ, 2545) ปลาหมอไทยขนาดใหญ่มีราคาต่อกิโลกรัม
สูงกว่าปลาขนาดเล็ก และตลาดมีความต้องการมากกว่าปลาขนาดเล็ก การผลิตปลาขนาดใหญ่จึงเป็นเรื่องจําเป็น เกษตรกรจึง
ต้องใช้เทคนิคการเลี้ยง และเพ่ิมเวลาการเลี้ยง ทําให้ต้องมีต้นทุนค่าอาหารและการจัดการเพ่ิมข้ึน หากมีการปรับปรุงพันธ์ุให้มี
การเจริญเติบโตดี มีความต้านทานโรค อัตราการแลกเนื้อต่ําลง ก็จะทําให้อาชีพเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยขยายตัวมากข้ึน 
นอกจากนั้นการเจริญพันธ์ุของปลามีผลให้ปลาชะงักการเจริญเติบโต กล่าวคือ การเจริญเติบโตของปลาจะลดลงเมื่ออวัยวะ
สืบพันธ์ุเจริญ และปลาจะกินอาหารน้อยท่ีสุดเมื่อไข่เจริญถึงข้ันแก่ท่ีสุด และการใช้พลังงานไปในการพัฒนาไข่และน้ําเช้ือยังมี
ผลทําให้การเจริญเติบโตชะงัก (Cassani and Caton, 1985) ดังนั้นการลดกิจกรรมทางการสืบพันธ์ุของปลาก็น่าจะมีผลทําให้
การเจริญเติบโตได้ดีข้ึน เนื่องจากช่วงเวลาการเจริญพันธ์ุปลาหมอไทยอยู่ในช่วงอายุ 5-6 เดือน ในขณะท่ีการเลี้ยงปลาหมอไทย
ใช้เวลา 6-8 เดือนจึงจะจําหน่ายเป็นปลาเนื้อได้ราคาด ีดังนั้นเทคนิคการผลิตปลาหมอไทยท่ีเป็นหมันหรือการผลิตปลาหมอไทย
เพศเดียวจึงเป็นทางเลือกท่ีดีในการปรับปรุงพันธ์ุปลาหมอไทย การใช้เทคนิคการเหนี่ยวนําให้เกิดการเพ่ิมชุดของโครโมโซม
นอกจากจะเปน็เทคนิคท่ีง่ายในการประยุกต์ใช้แล้ว ยังมีต้นทุนในการจัดการต่ํา ใช้เวลาไม่นานไม่มีผลตกค้างต่อสิ่งแวดลอ้มและ
ผู้บริโภคอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพ่ือทดลองเหนี่ยวนําปลาหมอไทยให้มีโครโมโซม 3 ชุด (3n, ทริพลอยด)์ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการเลี้ยงปลาหมอไทยทริพลอยด์ (3n) และปลาหมอไทยดิพลอยด ์(2n) 
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อุปกรณ์และวิธีดําเนินการ 

 
 ศึกษาการเหนี่ยวนําปลาหมอไทยให้มีโครโมโซม 3 ชุด (3n, ทริพลอยด์) และเปรียบเทียบการเลี้ยงปลาหมอไทย 
ทริพลอยด์ (3n) และดิพลอยด์ (2n) ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําปทุมธานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือน
กันยายน 2553 โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง ดังนี ้
 1. การทดลองเหนี่ยวนําปลาหมอไทยให้มีโครโมโซม 3 ชุด (3n, ทริพลอยด)์ 
 ทดลองเหนี่ยวนําปลาหมอไทยให้มีโครโมโซม 3 ชุด (3n, ทริพลอยด)์ โดยใช้นํ้าเย็นอุณหภูมิ 2 และ 4 องศาเซลเซียส 
ยับยั้ง second polar body แบ่งชุดทดลอง (T1-T24) ออกเป็น 24 กลุ่ม ตามปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) อุณหภูมิท่ี
เหนี่ยวนํา จํานวน 2 ระดับ คือ 2 และ 4 องศาเซลเซียส 2) ระยะเวลาท่ีเริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ จํานวน 2 ระดับ คือ 5 
และ 10 นาที และ 3) ระยะเวลาการเหนี่ยวนํา จํานวน 2 ระดับ คือ 5 และ 10 นาที ส่วนชุดควบคุม 1 กลุ่ม (TC) ผสมไข่และ
น้ําเช้ือตามวิธีการปกติ ไม่มีการเหนี่ยวนําด้วยน้ําเย็น ดําเนินการทดลองซ้ํา 3 ซ้ํา 
 ในชุดควบคุม (TC) รีดไข่จากปลาหมอไทยเพศเมียใส่ในชามแก้วท่ีแห้งและสะอาด รีดน้ําเช้ือจากปลาหมอไทยเพศผู้
ใส่ในหลอดเก็บน้ําเช้ือ ใช้ไมโครปิเปตดูดน้ําเช้ือออกจากหลอด ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร ผสมน้ําเช้ือกับไข่ เติมน้ําอุณหภูมิ 28 
องศาเซลเซียส ลงในชามไข่ นําไข่ไปฟักในกล่องโฟมอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส  
 ในชุดทดลอง 24 กลุ่ม (T1-T24) เหนี่ยวนําให้ปลาหมอไทยมีโครโมโซม 3 ชุด โดยการแช่ไข่ปลาหมอไทยหลังจาก
ผสมกับน้ําเช้ือแล้วระยะเวลา 5 และ 10 นาที ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 2 และ 4 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานาน 5, 10, 15, 20, 
25 และ 30 นาที รีดไข่จากปลาหมอไทยเพศเมียใส่ในชามแก้วท่ีแห้งและสะอาด แบ่งไข่ออกเป็น ๒๔ ชุดรีดน้ําเช้ือจาก 
ปลาหมอไทยเพศผู้ใส่ในหลอดเก็บน้ําเช้ือ ใช้ไมโครปิเปตดูดน้ําเช้ือออกจากหลอด ชุดละ 0.2 มิลลิลิตร ผสมน้ําเช้ือกับไข่ เตมิน้าํ
อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ลงในชามไข่ ย้ายไข่ท่ีผสมแล้วลงในกระชอนพลาสติก นําไข่ในแต่ละชุดทดลองไปแช่ในเครื่อง 
Refrigerated water bath อุณหภูมิ 2 และ 4 องศาเซลเซียส ภายหลังจากผสมไข่กับน้ําเช้ือแล้วนาน 5 และ 10 นาที แช่ไข่
ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 2 และ 4 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 นาที นําไข่ในแต่ละชุดทดลองไปฟักใน
กล่องโฟมอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส 
 ในชุดควบคุม (TC) และชุดทดลองต่างๆ (T1-T24) ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ไข่ท่ีพัฒนาเป็นลูกปลาอายุ 1 วัน เก็บ
ตัวอย่างเลือดจากลูกปลาอายุ 1 วัน ท่ีรอดตายท้ังหมดในแต่ละชุดทดลองไปตรวจสอบระดับ Ploidy โดยใช้เครื่อง Flow 
Cytometer (Partec PA-II) 
 คํานวณเปอร์เซ็นตอั์ตราการรอด (%survival rate) และเปอร์เซ็นต์อัตราการรอดสัมพัทธ์กับชุดควบคุม (%survival 
rate relative to control) ของลูกปลาหมอไทย อายุ 1 วัน จากสูตร 
 %survival rate = จํานวนลูกปลาหมอไทยอายุ 1 วัน x 100 
 จํานวนไข่ปลาหมอไทย 
 %survival rate relative to control = %survival rate ของชุดทดลอง x 100 
 %survival rate ของชุดควบคุม 
 คํานวณเปอร์เซ็นตอั์ตราการเกิดทริพลอยด ์(%triploid rate) จากสูตร 
 %triploid rate = จํานวนลูกปลาหมอไทย อายุ 1 วัน ท่ีเป็นทริพลอยด ์x 100 
 จํานวนลูกปลาหมอไทย อายุ 1 วันท้ังหมด 
 คํานวณเปอร์เซ็นตผ์ลผลิตทริพลอยด์ (%triploid yield) จากสูตร 
 %triploid yield = %survival rate relative to control x %triploid rate 
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 นําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) (Sokal และ Rohlf, 1981) เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างปัจจัยต่างๆ และชุดทดลองต่างๆ เมื่อพบว่าอิทธิพลของปัจจัยหรือชุดทดลองมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้วิธี Duncan Multiple Range Test (Sokal and Rohlf, 1981) ด้วยโปรแกรม SPSS 15.0 ซึ่ง
ข้อมูลท่ีเป็นเปอร์เซ็นต์ทําการแปลงข้อมูลด้วยวิธี Angular transformation เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้มีการกระจายแบบปกติ 
(Normal distribution) 
 2. เปรียบเทียบการเลี้ยงปลาหมอไทยทรพิลอยด์ (3n) และดิพลอยด ์(2n) 
 ผลิตปลาหมอไทยท่ีเป็นทริพลอยด ์(3n) โดยการเหนี่ยวนําให้มีโครโมโซม ๓ ชุด จากการแช่ไข่ปลาหมอไทยหลังจาก
ผสมกับน้ําเช้ือแล้วระยะเวลา 5 นาที ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 5 นาที นําไข่ปลาหมอไทยทริพลอยด ์
(3n) ไปฟักในถังพลาสติกอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส นําลูกปลาหมอไทยทริพลอยด ์(3n) อายุ 1 วัน ไปอนุบาลใน
ถังพลาสติก ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 3 ถัง ความหนาแน่น 1,000 ตัว/ถัง ระยะเวลา 60 วัน โดยให้ลูกปลากิน
อาหารสําเร็จรูประดับโปรตีน 40% วันละ 3 ครั้ง ซึ่งจะได้ลูกปลาหมอไทยทริพลอยด์ (3n) อายุ 60 วัน ขนาดประมาณ  
3.5-20.3 กรัม 
 ผลิตปลาหมอไทยดิพลอยด ์(2n) โดยผสมไข่ปลาหมอไทยกับน้ําเช้ือและนําไข่ไปฟักในถังพลาสติกอุณหภูมิประมาณ 
28-30 องศาเซลเซียส นําลูกปลาหมอไทยดิพลอยด์ (2n) อายุ 1 วัน ไปอนุบาลในถังพลาสติก ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร 
จํานวน 3 ถัง ความหนาแน่น 1,000 ตัว/ถัง ระยะเวลา 60 วัน โดยให้ลูกปลากินอาหารสําเร็จรูประดับโปรตีน 40% วันละ 3 
ครั้ง ซึ่งจะได้ลูกปลาหมอไทยดิพลอยด ์(2n) อายุ 60 วัน ขนาดประมาณ 3.9-11.3 กรัม 
 เก็บตัวอย่างเลือดของปลาหมอไทยทริพลอยด์ (3n) และดิพลอยด์ (2n) อายุ 60 วัน ไปตรวจสอบปริมาณ DNA โดยใช้
เครื่อง Flow Cytometer เพ่ือประเมินระดับ ploidy นําปลาหมอไทยทริพลอยด์ (3n) และดิพลอยด์ (2n) จํานวน 300 ตัว/กลุ่ม 
มาทําเครื่องหมายโดยการตัดครีบหูซ้ายและครีบหูขวา ทดลองเลี้ยงปลาหมอไทยทริพลอยด์ (3n) และดิพลอยด์ (2n) รวมกันใน
บ่อซีเมนต์ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 3 บ่อ ความหนาแน่น 20 ตัว/กลุ่ม/บ่อ ระยะเวลา 180 วัน ให้ปลากินอาหาร
สําเร็จรูประดับโปรตีน 30% วันละ 3 ครั้ง บันทึกจํานวนปลาท่ีรอดตายในแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์อัตราการรอดของปลาทดลองท่ี
อายุ 240 วัน วัดขนาดและช่ังน้ําหนักปลาท่ีรอดตายท้ังหมด ประเมินอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific growth rate) จาก
การวัดการเพ่ิมของน้ําหนักของปลาทดลองท่ีอายุ 240 วัน จากสูตร (Brett, 1979) 
  Specific growth rate (%/วัน) = ln (น้ําหนักสุดท้าย) – ln (น้ําหนกัเริ่มต้น) x 100 
 ระยะเวลา (วัน) 

นําถุงน้ําเช้ือหรือรังไข่ของปลาแต่ละตัวมาช่ังน้ําหนัก เพ่ือประเมินค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ (Gonadosomatic 
index, GSI) จากสูตร (Cearl and Peter, 1990) 
  Gonadosomatic index = น้ําหนักถุงน้ําเช้ือหรือรังไข่ x 100 
 น้ําหนักตัวปลา 
 นําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชุดทดลองท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้วิธี 
Duncan Multiple Range Test (Sokal and Rohlf, 1981) ด้วยโปรแกรม SPSS 15.0 ซึ่งข้อมูลท่ีเป็นเปอร์เซ็นต์ทําการ
แปลงข้อมูลด้วยวิธี Angular transformation เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้มีการกระจายแบบปกติ (Normal distribution) 

 
ผลการศึกษา 

 
 1. การทดลองเหนี่ยวนําปลาหมอไทยให้มีโครโมโซม 3 ชุด (3n, ทริพลอยด)์ 
 เปอร์เซ็นต์อัตราการรอด เปอร์เซ็นต์อัตราการเกิดทริพลอยด์ (%triploid rate) และเปอร์เซ็นต์ผลผลิตทริพลอยด์ 
(%triploid yield) ของลูกปลาหมอไทย อายุ 1 วัน ในชุดทดลอง T1-T24 ซึ่งทดลองเหนี่ยวนําให้ปลาหมอไทยมีโครโมโซม  
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3 ชุด (3n, ทริพลอยด์) โดยใช้น้ําเย็นอุณหภูมิ 2 และ 4 องศาเซลเซียส ยับยั้ง second polar body และชุดควบคุม (TC) 
แสดงไว้ในตารางท่ี 1 
 จากการวิเคราะห์อิทธิพลของอุณหภูมิท่ีทําการเหนี่ยวนํา จํานวน 2 ระดับ คือ 2 และ 4 นาที ระยะเวลาท่ีเริ่มเหนี่ยว 
นําหลังการปฏิสนธิ จํานวน 2 ระดับ คือ 5 และ 10 นาที และระยะเวลาการเหนี่ยวนํา จํานวน 6 ระดับ คือ 5, 10, 15, 20, 25, 
30 นาที ท่ีมีผลต่ออัตราการรอดของลูกปลาหมอไทย อายุ 1 วัน พบว่าปัจจัยท้ัง 3 ปัจจัย มีอิทธิพลอย่างนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ต่ออัตราการรอดของลูกปลาหมอไทย นอกจากนี้ปัจจัยร่วมระหว่างอุณหภูมิท่ีทําการเหนี่ยวนําและระยะเวลา 
ท่ีเริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ต่ออัตราการรอดของลูกปลาหมอไทย (ตารางท่ี 2) 
 จากการวิเคราะห์อิทธิพลของอุณหภูมิท่ีทําการเหนี่ยวนํา จํานวน 2 ระดับ คือ 2 และ 4 นาที ระยะเวลาท่ีเริ่ม
เหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ จํานวน 2 ระดับ คือ 5 และ 10 นาที และระยะเวลาการเหนี่ยวนํา จํานวน 6 ระดับ คือ 5, 10, 15, 
20, 25, 30 นาที ท่ีมีผลต่อเปอร์เซ็นต์อัตราการเกิดทริพลอยด์ (%triploid rate) ของลูกปลาหมอไทย พบว่ามีปัจจัยอยู ่ 
2 ปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิท่ีทําการเหนี่ยวนํา และระยะเวลาการเหนี่ยวนํา ท่ีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) ต่อ
เปอร์เซ็นตอั์ตราการเกิดทริพลอยด์ของปลาหมอไทย นอกจากนี้ปัจจัยร่วมท้ัง 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยร่วมระหว่างอุณหภูมิท่ีทํา
การเหนี่ยวนําและระยะเวลาท่ีเริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ ปัจจัยร่วมระหว่างอุณหภูมิท่ีทําการเหนี่ยวนําและระยะเวลาการ
เหนี่ยวนํา และปัจจัยร่วมระหว่างระยะเวลาท่ีเริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิและระยะเวลาการเหนี่ยวนํา มีอิทธิพลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ต่อเปอร์เซ็นตอั์ตราการเกิดทรพิลอยดข์องปลาหมอไทย (ตารางท่ี 2) 
 จากการวิเคราะห์อิทธิพลของอุณหภูมิท่ีทําการเหนี่ยวนํา จํานวน 2 ระดับ คือ 2 และ 4 นาที ระยะเวลาท่ีเริ่ม
เหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ จํานวน 2 ระดับ คือ 5 และ 10 นาที และระยะเวลาการเหนี่ยวนํา จํานวน 6 ระดับ คือ 5, 10, 15, 
20, 25, 30 นาที ท่ีมีผลต่อเปอร์เซ็นต์ผลผลิตทริพลอยด์ (%triploid yield) ของปลาหมอไทย พบว่ามีเพียงปัจจัยเดียว ได้แก่ 
ระยะเวลาการเหนี่ยวนํา ท่ีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ต่อเปอร์เซ็นต์ผลผลิตทริพลอยด์ของปลาหมอไทย 
นอกจากนีป้ัจจัยร่วมระหว่างระยะเวลาท่ีเริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิและระยะเวลาการเหนี่ยวนํามีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p< 0.05) ต่อเปอร์เซ็นตผ์ลผลิตทริพลอยดข์องปลาหมอไทย (ตารางท่ี 2) 
 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราการรอดของลูกปลาหมอไทยอายุ 1 วัน ในชุดทดลอง T1-T24 และ 
ชุดควบคุม (TC) พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ลูกปลาหมอไทยอายุ 1 วัน ในชุดควบคุม (TC) มี
อัตราการรอดสูงสุดเฉลี่ย 51.6+28.7 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1) 
 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์อัตราการเกิดทริพลอยด์ (%triploid rate) ของปลาหมอไทยใน  
ชุดทดลอง T1-T24 และชุดควบคุม (TC) พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ชุดทดลอง T1 และ 
T13 ซึ่งเหนี่ยวนําโดยใช้น้ําเย็นอุณหภูมิ 2 และ 4 องศาเซลเซียส โดยเริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ 5 นาที และเหนี่ยวนําเป็น
ระยะเวลา 5 นาที มอัีตราการเกิดทริพลอยดส์ูงสุดเฉลี่ย 100.0+0.00 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1) 
 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของเปอร์เซ็นตผ์ลผลิตทริพลอยด์ (%triploid yield) ของปลาหมอไทยในชุดทดลอง 
T1-T24 และชุดควบคุม (TC) พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ชุดทดลอง T1 และ T13 ซึ่ง
เหนี่ยวนําโดยใช้น้ําเย็นอุณหภูมิ 2 และ 4 องศาเซลเซียส โดยเริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ ๕ นาที และเหนี่ยวนําเป็น
ระยะเวลา 5 นาที ไดผ้ลผลิตทริพลอยดส์ูงสุดเฉลี่ย 110.6+83.2 และ 84.4+33.1 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1) 
 2. เปรียบเทียบการเลี้ยงปลาหมอไทยทริพลอยด์ (3n) และดิพลอยด ์(2n) 
 ปลาหมอไทยทริพลอยด์ (3n) และดิพลอยด์ (2n) อายุ 60 วัน มีน้ําหนักเฉลี่ย 11.9+8.45 และ 7.6+3.7 กรัม 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) มีความยาวเฉลี่ย 7.8+1.7 และ 7.1+1.1 เซนติเมตร 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) มีความลึกของลําตัวเฉลี่ย 22.6+4.9 และ 20.6+2.9 
มิลลิเมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีความหนาของลําตัวเฉลี่ย 12.1+3.2 
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และ 10.2+1.9 มิลลิเมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยปลาหมอไทยทริพลอยด์ 
(3n) มีขนาดใหญ่กว่าปลาหมอไทยดิพลอยด์ (2n) 
 ภายหลังการเลี้ยงปลาหมอไทยทริพลอยด์ (3n) และดิพลอยด์ (2n) รวมกันในบ่อซีเมนต์ ระยะเวลา 180 วัน  
ปลาหมอไทยทริพลอยด์ (3n) และดิพลอยด์ (2n) อายุ 240 วัน มีน้ําหนักเฉลี่ย 86.4+25.1 และ 86.0+23.6 กรัม ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 3) ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) มีความยาวเฉลี่ย 16.3+1.6 และ 15.9+1.4 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 
ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) มีความลึกของลําตัวเฉลี่ย 47.3+5.8 และ 47.1+5.5 มิลลิเมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) ซึ่ง
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) มีความหนาของลําตัวเฉลี่ย 25.7+2.9 และ 25.8+3.1 มิลลิเมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) ซึ่ง
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และมีค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ (gonadosomatic index) เฉลี่ย 0.0545+0.0488 และ 
1.3585+1.9020 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยปลาหมอไทย 
ทริพลอยด ์(3n) มีค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศต่ํากว่าปลาหมอไทยดิพลอยด์ (2n) 
 ปลาหมอไทยทริพลอยด์ (3n) และดิพลอยด์ (2n) อายุ 240 วัน มีอัตราการรอดเฉลี่ย 84.0+12.9 และ 82.0+13.5 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) ซึ่งไมแ่ตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 ปลาหมอไทยทริพลอยด์ (3n) และดิพลอยด์ (2n) มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific growth rate) ท่ี
ประเมินจากน้ําหนักเฉลี่ย 1.20+0.33 และ 1.40+0.20 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05)  
 การเลี้ยงปลาหมอไทยทริพลอยด์ (3n) และดิพลอยด์ (2n) ระยะเวลา 180 วัน ได้ผลผลิตเฉลี่ย 36.5+6.6 และ 
35.1+43 กรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) ซึ่งไมแ่ตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  
 

วิจารณ์ผล 

 
 การทดลองเหนี่ยวนําให้ปลาหมอไทยมีโครโมโซม 3 ชุด (3n, ทริพลอยด์) จากการใช้น้ําเย็นอุณหภูมิ 2 และ 4 องศา
เซลเซียส ยับยั้ง second polar body โดยเริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ จํานวน 2 ระดับ คือ 5 และ 10 นาที และระยะเวลา
การเหนี่ยวนํา จํานวน 6 ระดับ คือ 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 นาที พบว่าได้อัตราการเกิดทริพลอยด์ (triploid rate) อยู่ในช่วง
ระหว่าง 14.4-100.0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งวิธีการเหนี่ยวนําให้ปลาหมอไทยมีโครโมโซม 3 ชุด ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่  
การเหนี่ยวนําโดยใช้น้ําเย็นอุณหภูมิ 2 และ 4 องศาเซลเซียส แช่ไข่เป็นระยะเวลา 5 นาที โดยเริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ  
5 นาที มีผลทําให้ไดอั้ตราการเกิดทริพลอยด์เฉลี่ย 100.0+0.0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลจากการทดลองนี้ได้ค่าเปอร์เซ็นต์อัตราการเกิด 
ทริพลอยด์ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับผลงานวิจัยของชบาไพร (2547) ซึ่งทดลองเพ่ิมชุดของโครโมโซมในปลาหมอไทย โดยการ 
แช่ไข่ปลาหมอไทยหลังจากผสม 10 นาที ในน้ําอุณหภูมิ 5, 8, 11, 14 และ 17 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที และพบว่าการแช่ไข่
ปลาหมอไทยหลังจากผสม 10 นาที ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที สามารถเหนี่ยวนําให้เกิดการเพ่ิมชุดของ
โครโมโซมในปลาหมอไทยได้สูงท่ีสุด โดยมีปริมาตรนิวเคลียสเม็ดเลือดแดงเป็น 1.41 เท่าของชุดควบคุม 
 ปลาหมอไทยทริพลอยด ์(3n) ในช่วงอายุ 60 และ 240 วัน มีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างจากปลาหมอไทยดิพลอยด ์
(2n) ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการศึกษาของสืบพงษ์ และคณะ (2549) ท่ีพบว่าปลานิลทริพลอยด์และปลานิลแปลงเพศมีการ
เจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติ และยังสอดคล้องกับผลจากการศึกษาของนวลมณี และคณะ (2552) ท่ีพบว่าปลานิลแดง 
ทริพลอยด์และปลานิลแดงแปลงเพศมีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ
 ปลาหมอไทยทริพลอยด์ (3n) ในช่วงอายุ 240 วัน มีอัตราการรอดไม่แตกต่างจากปลาหมอไทยดิพลอยด์ (2n) ซึ่ง
แตกต่างจากผลการศึกษาของสืบพงษ์ และคณะ (2549) ท่ีพบว่าปลานิลทริพลอยด์มีอัตราการรอดต่ํากว่าปลานิลแปลงเพศ 
และยังแตกต่างจากผลจากการศึกษาของนวลมณี และคณะ (2552) ท่ีพบว่าปลานิลแดงทริพลอยด์มีอัตราการรอดต่ํากว่า 
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ปลานิลแดงแปลงเพศ การท่ีปลาหมอไทยทริพลอยด์ (3n) มีอัตราการรอดไม่แตกต่างจากปลาหมอไทยดิพลอยด์ (2n) แสดงว่า
วิธีการเหนี่ยวนําให้มีโครโมโซม 3 ชุด โดยใช้อุณหภูมิไมม่ีผลกระทบต่ออัตราการรอด 
 ปลาหมอไทยทริพลอยด์ (3n) ในช่วงอายุ 240 วัน มีค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ (gonadosomatic index) ต่ํากว่า
ปลาหมอไทยดิพลอยด์ (2n) ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการศึกษาของสืบพงษ์ และคณะ (2549) ท่ีพบว่าปลานิลทริพลอยด์มีค่า
ดัชนีความสมบูรณ์เพศต่ํากว่าปลานิลแปลงเพศ และยังสอดคล้องกับผลจากการศึกษาของนวลมณี และคณะ (2552) ท่ีพบว่า
ปลานิลแดงทริพลอยด์มีค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศต่ํากว่าปลานิลแดงแปลงเพศผล  
 เมื่อเปรียบเทียบการเลี้ยงปลาหมอไทยทริพลอยด์ (3n) กับการเลี้ยงปลาหมอไทยปกติ พบว่าการเลี้ยงปลาหมอไทย 
ทริพลอยด์ (3n) มีผลทําให้ได้ปลาท่ีมีขนาดไม่แตกต่างจากปลาหมอไทยปกต ิได้จํานวนปลาท่ีรอดตายและให้ผลผลติไมแ่ตกตา่ง
จากการเลี้ยงปลาหมอไทยปกติ แต่ปลามีค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศท่ีต่ํากว่าปลาหมอไทยปกติ ฉะนั้น การผลิตและเลี้ยง 
ปลาหมอไทยทริพลอยด์ (3n) ยังเป็นวิธีการท่ีไม่เหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตการเลี้ยงปลาหมอไทย วิธีการท่ีจะเพ่ิมผลผลิต 

ปลาหมอไทยได้คือการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยเพศเมียล้วนโดยใช้ฮอร์โมน β-estradiol (EST) ตามวิธีการของนวลมณี และ
คณะ (2551) สุชาติ และ กฤษณุพันธ์ (2550) 
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ตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นต์อัตราการรอด เปอร์เซ็นต์อัตราการเกิดทริพลอยด์ (%triploid rate) และเปอร์เซ็นต์ผลผลิตทริพลอยด์ 
(%triploid yield) ของลูกปลาหมอไทยอายุ 1 วัน ในชุดทดลองต่างๆท่ีทดลองเหนี่ยวนําให้มีโครโมโซม 3 ชุด  
(3n, ทริพลอยด)์ โดยใช้อุณหภูมิเย็น 

ชุด 
ทดลอง 

อุณหภูมิ 
(องศา 

เซลเซียส) 

ระยะเวลา 
ท่ีเริ่ม 

เหน่ียวนํา  
(นาที) 

ระยะเวลา
การ 

เหน่ียวนํา 
(นาที) 

เปอร์เซ็นต์อัตรา
การรอดของลูก
ปลาหมอไทย 
(%survival 

rate) 

เปอร์เซ็นต์อัตรา
การรอดสัมพัทธ์
กับชุดควบคุม 

(%survival rate 
relative to 
control) 

เปอร์เซ็นต์
อัตราการเกิด 
ทริพลอยด์
(%triploid 

rate) 

เปอร์เซ็นต์
ผลผลิต 

ทริพลอยด์
(%triploid 
yield) 

TC1 2 0 0 39.6+26.8c 100.0+0.0d 0.0+0.0l 0.0+0.0f 
TC2 4 0 0 51.6+28.7a 100.0+0.0d 0.0+0.0l 0.0+0.0f 
T1 2 5 5 43.8+33.0c 110.6+83.2c 100.0+0.0a 110.6+83.2a 

T2 2 5 10 23.9+20.4e 60.3+51.5g 66.0+12.6f 39.5+34.2e 
T3 2 5 15 17.8+15.4e 44.9+38.8g 24.7+17.3l 6.2+5.8f 
T4 2 5 20 20.1+12.0e 50.7+30.1g 51.4+15.5h 28.3+24.9f 
T5 2 5 25 8.7+8.0e 21.9+20.3g 76.5+24.3e 28.2+19.0f 
T6 2 5 30 6.3+4.6e 15.9+11.7g 83.0+6.4c 13.5+10.6f 
T7 2 10 5 45.6+34.4b 115.3+86.8b 15.6+23.1l 7.3+8.5f 
T8 2 10 10 52.1+35.7a 131.6+90.2a 32.8+33.8k 18.8+13.4f 
T9 2 10 15 44.1+32.7c 111.4+82.8c 54.0+33.4h 42.2+41.7d 
T10 2 10 20 38.1+35.1d 96.3+88.6d 35.0+30.6k 12.5+15.4f 
T11 2 10 25 19.0+22.2e 47.9+56.2g 63.0+37.0f 35.0+47.4f 
T12 2 10 30 10.3+10.5e 25.9+26.5g 71.4+11.9e 19.3+20.3f 
T13 4 5 5 45.5+17.1c 84.4+33.1e 100.0+0.0a 84.4+33.1a 
T14 4 5 10 30.4+16.3e 58.9+31.6g 85.2+10.9c 51.6+29.7b 
T15 4 5 15 5.5+2.4e 10.7+4.7g 40.5+16.1j 4.2+2.6f 
T16 4 5 20 5.4+4.5e 10.4+8.7g 14.4+9.8l 1.6+1.7f 
T17 4 5 25 5.4+2.1e 10.4+4.0g 50.0+0.0i 5.2+2.0f 
T18 4 5 30 4.2+1.5e 8.1+3.0g 50.0+0.0i 4.0+1.5f 
T19 4 10 5 40.3+15.0c 78.0+29.1f 59.2+37.7g 44.6+36.9c 
T20 4 10 10 27.0+12.7e 52.3±24.6g 68.0+35.3e 35.3+29.2f 

T21 4 10 15 12.4+6.3e 24.0+12.2g 96.4+5.3b 23.2+12.3f 
T22 4 10 20 9.9+4.4e 19.3+8.6g 70.1+9.3e 13.4+6.1f 
T23 4 10 25 7.1+0.2e 13.7+0.4g 62.1+9.1f 8.6+1.4f 
T24 4 10 30 4.2+1.5e 8.1+3.0 79.0+13.2d 6.4+2.5f 

หมายเหต ุ: ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ
ความเช่ือมั่น 95% (p<0.05) 
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ตารางท่ี 2  การวิเคราะห์ analysis of variance เพ่ือศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิท่ีเหนี่ยวนํา (2, 4 องศาเซลเซียส) ระยะเวลา 
ท่ีเริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ (TAF) (5, 10 นาที) และระยะเวลาการเหนี่ยวนํา (DUR) (5, 10, 15, 20, 25, 30 นาที) 
ท่ีมีต่อเปอร์เซ็นต์อัตราการรอด เปอร์เซ็นต์อัตราการเกิดทริพลอยด์ (%triploid rate) และเปอร์เซ็นต์ผลผลิต 
ทริพลอยด์ (%triploid yield) ของลูกปลาหมอไทยอายุ 30 วัน 

เปอร์เซ็นต์อัตราการรอดของลูกปลาหมอไทย 
Effects SS Df MS F Sig. 

TEMP 4524.804 1 4524.804 12.959 0.000 
TAF 2265.760 1 2265.760 6.489 0.012 
DUR 23808.547 5 4761.709 13.638 0.000 
TEMP*TAF 1690.580 1 1690.580 4.842 0.013 
TEMP*DUR 2155.997 5 431.199 1.235 0.297 
TAF*DUR 1321.437 5 264.287 0.757 0.583 
TEMP*TAF*DUR 822.258 5 164.452 0.471 0.797 
Error 41899.333 120 349.161   
Total 78488.717 143    

R2 = ๐.๓๖๔ 
 

เปอร์เซ็นต์อัตราการเกิดทริพลอยด ์(%triploid rate) 
Effects SS Df MS F Sig. 

TEMP 2574.717 1 2574.717 6.125 0.015 
TAF 309.467 1 309.467 0.736 0.33 
DUR 13100.857 5 2620.171 6.233 0.000 
TEMP*TAF 12549.451 1 12594.451 29.962 0.000 
TEMP*DUR 11906.795 5 2381.359 5.665 0.000 
TAF*DUR 40687.311 5 4137.462 19.359 0.000 
TEMP*TAF*DUR 2948.542 5 589.708 1.403 0.228 
Error 50442.515 120 420.354   
Total 134564.654 143    

R2 = 0.553 
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เปอร์เซ็นต์ผลผลิตทริพลอยด์ (%triploid yield) 
Effects SS Df MS F Sig. 

TEMP 1268.547 1 1268.547 1.645 0.202 
TAF 2647.103 1 2647.103 3.432 0.066 
DUR 45154.884 5 9030.977 11.710 0.000 
TEMP*TAF 1022.934 1 1022.934 1.326 0.252 
TEMP*DUR 5031.077 5 1006.215 1.305 0.267 
TAF*DUR 35001.635 5 7000.327 9.077 ๐.๐๐๐ 
TEMP*TAF*DUR 6811.294 5 1362.259 1.766 0.125 
Error 92546.060 120 771.217   
Total 189483.533 143    

R2 = 0.418 
 

ตารางท่ี 3 น้ําหนัก ความยาว ความลึก ความหนา ค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ อัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และ
ผลผลิตของปลาหมอไทยทริพลอยด์ (3n) และปลาหมอไทยดิพลอยด ์(2n) 

ลักษณะ อายุ (วัน) ปลาหมอไทยทริพลอยด ์(3n) ปลาหมอไทยดิพลอยด ์(2n) 
น้ําหนัก (กรัม) 60 11.9+8.4*  7.6+3.7  
ความยาว (เซนตเิมตร) 60 7.8+1.7* 7.1+1.1 
ความลึก (มลิลิเมตร) 60 22.6+4.9*   20.6+2.9 
ความหนา (มิลลิเมตร) 60 12.1+3.2*  10.2+1.9   
    
น้ําหนัก (กรัม) 240 86.4+25.1  86.0+23.6  
ความยาว (เซนตเิมตร) 240 16.3+1.6 15.9+1.4  
ความลึก (มลิลิเมตร) 240 47.3+5.8  47.1+5.5  
ความหนา (มิลลิเมตร) 240 25.7+2.9  25.8+3.1  
ค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ (%GSI) 240 0.0545+0.0488 1.3585+1.9020* 
อัตราการรอด (%) 240 84.0+12.9 82.0+13.5 
อัตราการเจรญิเติบโตจําเพาะ (%/วัน) 240 1.20+0.33 1.40+0.20 
ผลผลติ (กรัม/ลูกบาศก์เมตร) 240 36.5+6.6 35.1+4.3 

*แสดงความแตกต่างของ 2 กลุ่ม ในแถวเดียวกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ประสิทธิภาพการวางไข่ของปลานิลแดงท่ีเพาะพันธุ์ในบ่อซีเมนต์ด้วยอัตราการผสมพันธุ ์5 อัตรา 
 

นวลมณี  พงศ์ธนา  นนท์ปวิธ  ออกแดง*  มัลลิกา  ทองสง่า และ ประจักษ์  บัวเนียม 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าปทุมธาน ี

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาประสิทธิภาพการวางไข่ของปลานิลแดงปทุมธานี 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 
โดยเพาะพันธ์ุในบ่อซีเมนต์ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 120 ตัว/บ่อ ด้วยอัตราการผสมพันธ์ุ 5 อัตรา ได้แก่ 1) อัตราส่วน 
พ่อพันธ์ุ : แม่พันธ์ุ = 1 : 2, 2) อัตราส่วนพ่อพันธ์ุ : แม่พันธ์ุ = 1 : 3, 3) อัตราส่วนพ่อพันธ์ุ : แม่พันธ์ุ = 1 : 4, 4) อัตราส่วน 
พ่อพันธ์ุ : แม่พันธ์ุ = 1 : 5 และ 5) อัตราส่วนพ่อพันธ์ุ : แม่พันธ์ุ = 1 : 6 อัตราการผสมพันธ์ุละ 3 บ่อ รวมท้ังสิ้น 15 บ่อ เก็บ
ผลผลิตไข่ปลาทุกๆ 7 วัน เป็นระยะเวลา 60 วัน ผลจากการศึกษาพบว่าปลานิลแดงปทุมธานี 1 ท่ีเพาะพันธ์ุในบ่อซีเมนต์ด้วย
อัตราการผสมพันธ์ุ 5 อัตรา มีอัตราแม่พันธ์ุวางไข่และจํานวนไข่ต่อแม่พันธ์ุแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย
การเพาะพันธ์ุปลานิลแดงปทุมธาน ี1 ด้วยอัตราการผสมพันธ์ุของพ่อพันธ์ุ : แม่พันธ์ุ เท่ากับ 1 : 6 มีประสิทธิภาพการวางไข่สูงสุด 
โดยมีอัตราแม่พันธ์ุวางไข่สูงสุดเฉลี่ย 14.6+6.5 เปอร์เซ็นต์ และจํานวนไข่ต่อแม่พันธ์ุสูงสุดเฉลี่ย 1258.8+230.5 ฟอง/ตัว การ
เพาะพันธ์ุปลานิลแดงปทุมธานี 1 ด้วยอัตราการผสมพันธ์ุท้ัง 5 อัตรา มีอัตราการฟักไข่อยู่ในช่วง 54.3-70.1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่
แตกตา่งกันทางสถิติ (p>0.05) 
 
คําสําคัญ : ปลานลิแดง ประสิทธิภาพการวางไข่ อัตราการผสมพันธ์ุ 
   

*๓๙ หมู่ ๑ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐ ๒๙๐๔ ๑๕๕๗ e-mail : nonpawit159@hotmail.com 
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Spawning Efficiency of Red Tilapia in Concrete Tank with Five Mating Ratio 
 

Nuanmanee  Pongthana  Nonpawith Oakdang*  Munlika  Tongsagha  and Prachak  Buaneam 

Pathumthani Aquaculture Genetics Research and Development Center 
 

Abstract 

 
 An experiment was aimed to compare spawning efficiency of Pathumthani 1 red tilapia strain at 
Pathumthani Fisheries Test and Research Center during October 2010 to November 2010. Fish (density 120 
fish/tank) were allowed to spawn naturally in triplicate 40-m3 concrete tanks with five mating ratio: 1) 
male : female = 1 : 2, 2) male : female = 1 : 3, 3) male : female = 1 : 4, 4) male : female = 1 : 5, and 5) 
male : female = 1 : 6. Seed was harvested every 7 days over a period of 60 days by checking individual 
female fish before returning them to the same tank. Results from the statistical analyses showed that the 
frequency of spawning and the fecundity of female fish were significantly different (p<0.05) among the five 
mating ratio. The mating ratio of male : female = 1 : 6 had the highest frequency of spawning of 

14.6±6.5% and the highest fecundity of female fish of 1258.8±230.5 egg/fish. There was no significant 
difference (p>0.05) in egg hatching rate among the five mating ratio. The egg hatching rate among the five 
mating ratio was ranged from 54.3 to 70.1%. 
 
Key words : Red tilapia, spawning efficiency, mating ratio 
   
*39 Moo 1 T. Klongha, A. Klongluang, C. Pathumthani 12120 Tel. 0 2904 1557   
e-mail: nonpawit159@hotmail.com 
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คํานํา 

 
 ปลานิลแดงโดยท่ัวไปมีลักษณะลําตัวสีแดง ส้ม ชมพู หรือขาว มีกระดํา ผนังช่องท้องเป็นสีขาวเงิน กินอาหารได้ท้ังพืช
และสัตว์ ผสมพันธ์ุและวางไข่ได้ท้ังในน้ําจืด น้ํากร่อย และทะเล ความเค็มตั้งแต่ 0-25 ส่วนในพัน ลักษณะของไข่ การฟักไข่ 
และพัฒนาการของไข่และตัวอ่อนเช่นเดียวกับปลานิล เจริญเติบโตได้ในน้ําความเค็มตั้งแต่ 0-25 ส่วนในพัน  
 ปลานิลแดงท่ีจะทําการศึกษาในงานวิจัยนี้ คือ ปลานิลแดงปทุมธานี 1 ซึ่งปรับปรุงพันธ์ุมาจากปลานิลแดง ๔ สายพันธ์ุ 
ได้แก่ ปลานิลแดงสายพันธ์ุไทย ปลานิลแดงสายพันธ์ุไต้หวัน ปลานิลแดงสายพันธ์ุสเตอริง และปลานิลแดงสายพันธ์ุมาเลย์เซีย โดย
นํามาผสมข้ามจนได้ลูกพันธ์ุผสม 16 กลุ่ม จากนั้นนําพันธ์ุผสมดังกล่าวไปคัดพันธ์ุเพ่ือเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตโดยประเมินจากค่า
การผสมพันธ์ุของน้ําหนักปลาอายุ 180 วัน ในน้ําความเค็มระดับ 25-30 ส่วนในพัน จํานวน 2 ช่ัวอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 2548- 
พ.ศ. 2551 ปลานิลแดงพันธ์ุดังกล่าวมีลักษณะประจําพันธ์ุ ได้แก่ ลําตัวกว้าง สันหนา สีชมพู-ส้ม มีการเจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิต
สูง มีปริมาณเนื้อแล่สูง และสามารถเลี้ยงได้ในน้ําเค็มระดับ 25-30 ส่วนในพัน (นวลมณี และคณะ 2552) 
 การศึกษาวิจัยนี้เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการวางไข่ของปลานิลแดงปทุมธานี 1 ท่ีเพาะพันธ์ุในบ่อซีเมนต์ด้วย
อัตราการผสมพันธ์ุต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเพาะพันธ์ุลูกปลาให้ได้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ 

 
 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการวางไข่ของปลานิลแดงปทุมธานี 1 ท่ีเพาะพันธ์ุในบ่อซเีมนต์ด้วยอัตราการผสมพันธ์ุต่างๆ 

 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการ 

 
 ดําเนินการศึกษาวิจัย ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าปทุมธานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนพฤศจิกายน 
2553 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) แบ่งชุดทดลองออกเป็น 5 ชุดทดลอง 
(treatment) แต่ละชุดทดลองมี 3 ซ้ํา คัดพ่อพันธ์ุปลานิลแดงปทุมธานี 1 อายุ 180 วัน จํานวน 393 ตัว น้ําหนักอยู่ในช่วง  
197-970 กรัม และแม่พันธ์ุปลานิลแดงปทุมธานี 1 อายุ 180 วัน น้ําหนักอยู่ในช่วง 127-755 กรัม จํานวน 1,407 ตัว มาทําการ
เพาะพันธ์ุในบ่อซีเมนต์ ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 120 ตัว/บ่อ ในอัตราผสมพันธ์ุ 5 อัตราๆ ละ 3 บ่อ ดังนี ้

ชุดทดลองท่ี 1 อัตราส่วนพ่อพันธ์ุ : แม่พันธ์ุ = 1:2 พ่อพันธ์ุ จํานวน 40 ตัว/บ่อ แม่พันธ์ุ จํานวน 80 ตัว/บ่อ 
ชุดทดลองท่ี 2 อัตราส่วนพ่อพันธ์ุ : แม่พันธ์ุ = 1:3 พ่อพันธ์ุ จํานวน 30 ตวั/บ่อ แม่พันธ์ุ จํานวน 90 ตัว/บ่อ 
ชุดทดลองท่ี 3 อัตราส่วนพ่อพันธ์ุ : แม่พันธ์ุ = 1:4 พ่อพันธ์ุ จํานวน 24 ตัว/บ่อ แม่พันธ์ุ จํานวน 96 ตัว/บ่อ 
ชุดทดลองท่ี 4 อัตราส่วนพ่อพันธ์ุ : แม่พันธ์ุ = 1:5 พ่อพันธ์ุ จํานวน 20 ตัว/บ่อ แม่พันธ์ุ จํานวน 100 ตัว/บ่อ 
ชุดทดลองท่ี 5 อัตราส่วนพ่อพันธ์ุ : แม่พันธ์ุ = 1:6 พ่อพันธ์ุ จํานวน 17 ตัว/บ่อ แม่พันธ์ุ จํานวน 103 ตัว/บ่อ 

 ปล่อยให้พ่อแม่พันธ์ุปลานิลแดงผสมพันธ์ุวางไข่ในบ่อ ระหว่างทดลองให้พ่อแม่พันธ์ุกินอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ํา 
ซึ่งมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ วันละ 1 ครั้ง ในปริมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว 
 เก็บรวบรวมไข่ปลาจากแม่พันธ์ุทุกบ่อทุก 7 วัน เป็นระยะเวลา 60 วัน รวม 8 ครั้ง บันทึกจํานวนแม่ปลาท่ีวางไข่ 
น้ําหนักแม่ปลาท่ีวางไข่ นับปริมาณไข่ท่ีได้ในแต่ละแม่  
 นําไข่ปลาระยะท่ี 1-2 ไปฟักในกรวยฟักไข่พลาสติก ส่วนตัวอ่อนท่ีฟักเป็นตัวแล้วระยะท่ี 3-5 นําไปอนุบาลในถาด
อนุบาลพลาสติก เมื่อลูกปลาพัฒนาถึงระยะท่ี 5 บันทึกจํานวนลูกปลาระยะถุงไข่ยุบ 
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 นําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) (Sokal และ Rohlf, 1981) เปรียบเทียบ 
ความแตกต่างของประสิทธิภาพการวางไข่ระหว่างชุดทดลอง เมื่อพบว่าอิทธพลของชุดทดลองมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
ความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้วิธี Duncan Multiple Range Test ด้วยโปรแกรม SPSS 16.0 ซึ่งข้อมูลท่ีเป็นเปอร์เซ็นต์
ทําการแปลงข้อมูลด้วยวิธี Angular transformation เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้มีการกระจายแบบปกติ (Normal distribution) 
ในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดังนี ้

อัตราแม่พันธ์ุวางไข่ (เปอร์เซ็นต)์ = (จํานวนแม่พันธ์ุท่ีวางไข่/จํานวนแม่พันธ์ุท้ังหมด) x 100 
จํานวนไข่ต่อแม่พันธ์ุ (ฟอง/ตัว) = จํานวนไข่ท้ังหมดท่ีแม่พันธ์ุแต่ละบ่อวางไข่/จํานวนแม่พันธ์ุแต่ละบ่อท่ีวางไข่ 
อัตราการฟักไข่ (เปอร์เซ็นต)์ = (จํานวนลูกปลาระยะถุงไข่แดงยุบท้ังหมด/จํานวนไข่ท้ังหมด) x 100 

 
ผลการศึกษา 

 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพการวางไข่ของปลานิลแดงปทุมธานี 1 ท่ีเพาะพันธ์ุในบ่อซีเมนต์ด้วยอัตราการผสมพันธ์ุ  
5 อัตรา โดยเก็บรวบรวมไข่นาน 60 วัน พบว่าชุดทดลองท่ี 1-5 ซึ่งมีอัตราการผสมพันธ์ุ (พ่อพันธ์ุ : แม่พันธ์ุ) เท่ากับ 1 : 2, 1 : 
3, 1 : 4, 1 : 5 และ 1 : 6 พ่อพันธ์ุมีน้ําหนักเฉลี่ย 686.8+146.5, 506.0+102.8, 590.6+159.3, 548.2+126.9 และ 
584.6+112.4 กรัม ตามลําดับ และแม่พันธ์ุมีน้ําหนักเฉลี่ย 441.6+121.2, 352.7+66.3, 357.4+104.0, 377.9+101.9 และ 
392.9+104.5 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 
 ชุดทดลองท่ี 1-5 ซึ่งมีอัตราการผสมพันธ์ุ (พ่อพันธ์ุ : แม่พันธ์ุ) เท่ากับ 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5 และ 1 : 6 มีอัตราแม่
พันธ์ุวางไข่เฉลี่ย 5.8+3.1, 12.4+6.5, 8.2+4.3, 7.4+4.0 และ 14.6+6.5% ตามลําดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยอัตราการผสมพันธ์ุ (พ่อพันธ์ุ : แม่พันธ์ุ) เท่ากับ 1:6 มีอัตราแม่พันธ์ุวางไข่เฉลี่ยสูงสุด (ตารางท่ี 2) 
 ชุดทดลองท่ี 1-5 ซึ่งมีอัตราการผสมพันธ์ุ (พ่อพันธ์ุ : แม่พันธ์ุ) เท่ากับ 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5 และ 1 : 6 มีจํานวน
ไข่ต่อแม่พันธ์ุ เฉลี่ย 660.9+359.0, 729.6+276.7, 840.7+376.9, 892.1+287.8 และ 1,258.8+230.5 ฟอง/ตัว ตามลําดับ 
ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยอัตราการผสมพันธ์ุ (พ่อพันธ์ุ : แม่พันธ์ุ) เท่ากับ 1:6 มีจํานวนไข่ต่อแม่
พันธ์ุเฉลี่ยสูงสุด (ตารางท่ี 2) 
 ชุดทดลองท่ี 1-5 ซึ่งมีอัตราการผสมพันธ์ุ (พ่อพันธ์ุ : แม่พันธ์ุ) เท่ากับ 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5 และ 1 : 6 มีอัตรา
การฟักไข่เฉลี่ย 58.5+29.5, 64.0+17.6, 54.3+13.0, 70.1+20.6 และ 51.6+10.7% ตามลําดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางท่ี 2) 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพการวางไข่ของปลานิลแดงปทุมธานี 1 ท่ีเพาะพันธ์ุในบ่อซีเมนต์ด้วยอัตราการผสมพันธ์ุ  
5 อัตรา โดยเก็บรวบรวมไข่นาน 60 วัน พบว่าอัตราการผสมพันธ์ุ (พ่อพันธ์ุ : แม่พันธ์ุ) เท่ากับ 1 : 6 มีประสิทธิภาพ 
การวางไข่สูงสุด โดยมีอัตราแม่พันธ์ุวางไข่เฉลี่ยสูงสุด 14.6+6.5% หรือ 15 แม่/ครั้ง/บ่อ มีจํานวนไข่ต่อแม่พันธ์ุเฉลี่ยสูงสุด 
1,258.8+230.5 ฟอง/แม่/ครั้ง และมีอัตราการฟักไข่เฉลี่ย 51.6+10.7% ซึ่งผลการวิจัยนี้ได้ผลใกล้เคียงกับวิธีการเพาะพันธ์ุ
ปลานิลของ Declince et al. (1987) ท่ีแนะนําให้เพาะพันธ์ุปลานิลในอัตราการผสมพันธ์ุ (พ่อพันธ์ุ : แม่พันธ์ุ) เท่ากับ 1 : 3-7 
การใช้ปลาเพศเมียในการผสมพันธ์ุเพ่ิมข้ึน ทําให้มสีัดส่วนของปลาเพศเมียท่ีจะวางไข่มากข้ึน และทําให้ได้ผลผลิตของไข่เพ่ิมข้ึน 
ฉะนั้น จึงสมควรเพาะพันธ์ุปลานิลแดงปทุมธานี 1 ในบ่อซีเมนต์ด้วยอัตราผสมพันธ์ุของพ่อพันธ์ุต่อแม่พันธ์ุประมาณ 1 : 6 
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คํานิยม 

 
 รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “การคัดพันธ์ุปลานิลแดงให้ทนทานต่อความเค็ม” 
รหัสทะเบียนวิจัยเลขท่ี  48-0601-48130 ผู้วิจัยขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ํา
ปทุมธานีท่ีได้สนับสนุนงานวิจัยจนสําเร็จด้วยด ี

 
เอกสารอ้างอิง 

 
นวลมณี พงศ์ธนา, นนท์ปวิธ ออกแดง, มัลลิกา ทองสง่า และประจักษ์ บัวเนียม. 2552. การคัดพันธ์ุปลานิลแดงให้ทนทาน 

ตอ่ความเค็ม. วารสารการประมง 62(5):412-420. 
Declince, G.A., Campbell, D., Janssen, J.A.L., and Kutty, M.N. 1987. Seed production. Working paper 

ARAC/87/WP/13. Http://www.fao.org/docrep/field/003/ac182e/AC180E00.htm. 
Sokal, R.R. and Rohlf, F.J. 1981. Biometry, 2nd edition. W.H. Freeman and Company, New York. 859 pp. 
 
ตารางท่ี 1 น้ําหนักของพ่อแม่พันธ์ุปลานิลแดงปทุมธานี 1  
Table 1 Body weight of male and female Pathumthani 1 red tilapia strain brooders. 

ชุดทดลอง อัตราผสมพันธ์ุ 
(พ่อพันธ์ุ : แม่พันธ์ุ) 

น้ําหนักพ่อพันธ์ุ (กรัม) น้ําหนักแม่พันธ์ุ (กรัม) 

1 1 : 2 686.8+146.5 441.6+121.2 
2 1 : 3 506.0+102.8 352.7+66.3 
3 1 : 4 590.6+159.3 357.4+104.0 
4 1 : 5 548.2+126.9 377.9+101.9 
5 1 : 6 584.6+112.4 392.9+104.5 

 

ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพการวางไข่ของปลานิลแดงปทุมธานี 1 ท่ีเพาะพันธ์ุในบ่อซีเมนตด์้วยอัตราการผสมพันธ์ุ 5 อัตรา  
Table 2 Spawning efficiency of Pathumthani 1 red tilapia strain in concrete tank with five mating ratio. 

ชุดทดลอง อัตราผสมพันธ์ุ 
(พ่อพันธ์ุ : แม่พันธ์ุ) 

อัตราแม่พันธ์ุวางไข่ 
(เปอร์เซ็นต)์ 

จํานวนไข่ต่อแม่พันธ์ุ 
(ฟอง/ตัว) 

อัตราการฟักไข่ 
(เปอร์เซ็นต)์ 

1 1 : 2 5.8+3.1 c 660.9+359.0b 58.5+29.5 a 
2 1 : 3 12.4+6.5 b 729.6+276.7 b 64.0+17.6 a 
3 1 : 4 8.2+4.3 c 840.7+376.9 b 54.3+13.0 a 
4 1 : 5 7.4+4.0 c 892.1+287.8 b 70.1+20.6 a 
5 1 : 6 14.6+6.5a 1258.8+230.5 a 51.1+10.7 a 

หมายเหต ุ: ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ
ความเช่ือมั่น 95% (p<0.05) 
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 การทดสอบสายพันธุป์ลาหมอท่ีผ่านการคัดเลือกแบบหมู่รุ่นท่ี 2 และ 4 ในบ่อพลาสติก 
 

สง่า ลีสง่า*  สุชาติ จุลอดุง และ กฤษณุพันธ ์โกเมนไปรรินทร์ 
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าชุมพร 

 
บทคัดย่อ 

 
การทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิต และอัตรารอดตายของปลาหมอสายควบคุม กับปลาหมอท่ีผ่านการ

คัดเลือกแบบหมู ่(mass selection) รุ่นท่ี 2 และ 4 ซึ่งคัดพันธ์ุท่ีศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําชุมพร ดําเนินการวิจัยระหว่าง
เดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 ภายใต้สภาพการเลี้ยงในบ่อพลาสติกขนาด 10 ตารางเมตร ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบ
พันธ์ุสัตว์น้ําชุมพร เป็นระยะเวลา 120 วัน ลูกปลามีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 7.86+0.37 - 7.96+0.48 เซนติเมตร และน้ําหนัก
เริ่มต้นเฉลี่ย 9.26+1.74 - 9.89+1.79 กรัม ปล่อยในอัตรา 300 ตัวต่อตารางเมตร และให้กินอาหารเม็ดสําเร็จรูป โปรตีนไม่ต่ํา
กว่า 30 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 ครั้ง ในอัตราท่ีปลากินจนอ่ิม เป็นระยะเวลา 120 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ปลาหมอมี
น้ําหนักเฉลี่ย 46+69+24.83, 62.16+28.38 และ 77.36+34.90 กรัม ความยาวเฉลี่ย 13.85+1.73, 14.99+1.82 และ 
15.94+1.91 เซนติเมตร น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน 0.31+0.05, 0.44+0.02 และ 0.56+0.04 กรัม/วัน อัตราการรอดตาย 91.22+4.79, 
93.78+4.50 และ 96.11+1.84 เปอร์เซ็นต์ และให้ผลผลิตรวม 12.82+1.04, 17.49+0.77 และ 22.31+1.03 กิโลกรัม/ 
ลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ทุกค่าพารามิเตอร์ของการเจริญเติบโตและผลผลิตของปลาหมอ 
แต่ละชุดทดลอง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) และมีค่าเพ่ิมข้ึนตามจํานวนรุ่นท่ีคัดพันธ์ุ กล่าวคือ 
ปลาหมอคัดเลือกรุ่นท่ี 4 มีการเจริญเติบโตดีกว่ารุ่นอ่ืนๆ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการคัดเลือกแบบหมู่ท่ีสามารถใช้ใน
การปรับปรุงพันธ์ุปลาหมอให้มีการเจรญิเติบโตดีข้ึนได ้
 
คําสําคัญ : ปลาหมอ  บ่อพลาสตกิ  การคัดเลือก 
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Growth performance of F2 and F4 Genetic Improved Climbing perch, 
Anabas testudineus (Bloch, 1792) in plastic ponds 

 
Sanga Leesanga*  Suchat Jul-a-dung and Kridsanuphan Komanpririn 

Chumphon Fisheries Test and Research Center 
 

Abstract 
 

Comparison on growth performance of F2 and F4 Genetic Improved Climbing perch, Anabas 
testudineus (Bloch,1792) was conducted for 120 days at Chumphon Fisheries Test and Research Center, 
Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute during October 2009 to September 2010. 
The average initial length and weight were 7.86+0.37-7.96+0.48 cm and 9.26+1.74-9.89+1.79 g. The fish 
were cultured in 10 m3 plastic ponds with a stocking density of 300 fish/pond. The fish had been fed to 
satiation with 30 % protein pellets for 4 months. At the end of the experiment, there were significantly 
differences (P<0.05) in average body weights 46.69+24.83, 62.16+28.38, 77.36+34.90 g, lengths 13.85+1.73, 
14.99+1.82, 15.94+1.91 cm, daily weight gains 0.31+0.05, 0.44+0.02, 0.56+0.04 g/day. The survival rates 
91.22+4.79, 93.78+4.50, 96.11+1.84 % and yields 12.82+1.04, 17.49+0.77, 22.31+1.03 kg/m3. The results of 
this experiment illustrate that the mass selection is the efficient procedure to improve growth of the 
Climbing Perch.  
 
Key words : climbing perch (Anabas testudineus), stock, growth 
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คํานํา 
 

ปลาหมอ (climbing perch) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Anabas testudineus (Bloch, 1792) (Smith, 1945) จัดเป็น 
ปลาน้ําจืดพ้ืนบ้านของไทยอีกชนิดหนึ่งท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นปลาท่ีมี
รสชาติดี สามารถประกอบอาหารได้หลากหลาย เช่น แกง ต้ม ทอด ย่าง หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ปลาหมอมีอวัยวะพิเศษ
ช่วยในการหายใจ เรียกว่า labyrinth organ ทําให้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูง สามารถอาศัยอยู่ในบริเวณท่ีมีน้ําน้อยๆ 
หรือท่ีชุ่มช้ืนได้เป็นเวลานานๆ จึงสะดวกต่อการนํามาจําหน่ายในรูปปลาสดมีชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของ
ประชาชนยุคใหม่ท่ีนิยมบริโภคปลาท่ีมีความสด นอกจากนี้ยังง่ายต่อการลําเลียงขนส่ง สามารถส่งไปจําหน่ายได้เป็นระยะทางไกลๆ 
ท้ังตลาดภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลาง จีน ไต้หวัน เกาหลี และมาเลเซีย มีความต้องการไม่ต่ํากว่า  
100 เมตริกตัน/ปี ในขณะท่ีผลผลิตปลาหมอท่ีได้มีไม่เพียงพอ หรือมีปริมาณไม่แน่นอนท่ีจะตอบสนองตลาด (สัตว์น้ําจืด, 2547) 
อย่างไรก็ตาม ผลผลิตของปลาหมอในประเทศส่วนใหญ่ได้จากเหล่งน้ําธรรมชาติ โดยในปี 2550 ประเทศไทยมีผลผลิตปลาหมอ
ท้ังสิ้น 7,600 ตัน คิดเป็นมูลค่า 215.2 ล้านบาท เปน็ผลผลิตท่ีได้จากการเพาะเลี้ยง 812 ตัน (กรมประมง, 2552) 
 กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าชุมพร ได้ดําเนินการศึกษาถึงผลการเจริญเติบโตของปลาหมอท่ีรวบรวม
มาจากท่ัวทุกภาคของประเทศเพ่ือเปรียบเทียบสายพันธ์ุ และพบว่าปลาหมอจากภาคใต้มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าปลาหมอ 
จากภาคอ่ืน ๆ (สง่า และสุชาติ, 2550) จากนั้นจึงได้นําปลาหมอดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงพันธ์ุโดยวิธีคัดเลือกแบบหมู ่
โดยเน้นอัตราการเจริญเติบโต จํานวน 4 รุ่น (F4) และพบว่าปลาหมอมีการตอบสนองต่อการคัดเลือกในเชิงบวก (กฤษณุพันธ์  
และคณะ, 2553) อย่างไรก็ตามก่อนท่ีจะมีการกระจายพันธ์ุปลาไปให้เกษตรกร ควรมีการทดสอบพันธ์ุก่อน โดยการศึกษาในครั้งนี้
เป็นการทดสอบพันธ์ุปลาหมอในศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําชุมพร (on station test) ซึ่งสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ 
โดยออกแบบการเลี้ยงในบ่อพลาสติก เพ่ือทดสอบผลการเจริญเติบโต อัตรารอด อัตราแลกเนื้อ และผลผลิต ของปลาหมอท่ีผ่านการ
คัดเลือกรุ่นต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกพันธ์ุปลาหมอท่ีมีคุณภาพสูงสุดสําหรับนําไปส่งเสริมเกษตรกรท่ีอาศัย
อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีไม่สามารถเก็บกักน้ําไว้ได ้
 

วัตถุประสงค์ 
 

 เพ่ือเปรยีบเทียบอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอด อัตราแลกเนื้อ และผลผลิตของปลาหมอสายควบคุมกับปลาหมอท่ี
ผ่านการคัดเลือกแบบหมู่รุ่นท่ี 2 และ 4 ในสภาพการเลี้ยงในบ่อพลาสติก 
 

วิธีดําเนินการ 
 
1. แบบแผนการวิจัย 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลอง 
(treatment) แต่ละชุดการทดลองประกอบด้วย 3 ซ้ํา (replication) ดังนี ้
 ชุดการทดลองท่ี 1 พันธ์ุปลาหมอท่ีได้จากพ่อแม่พันธ์ุท่ีไม่ไดผ้่านการปรับปรุงพันธ์ุ “สายควบคุม” 
 ชุดการทดลองท่ี 2 พันธ์ุปลาหมอท่ีได้จากพ่อแม่พันธ์ุท่ีผ่านการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) รุ่นท่ี 2 “สายคัดเลือก 
รุ่นท่ี 2” 
 ชุดการทดลองท่ี 3 พันธ์ุปลาหมอท่ีได้จากพ่อแม่พันธ์ุท่ีผ่านการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) รุ่นท่ี 4 “สายคัดเลือก 
รุ่นท่ี 4” 
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 พ่อแม่พันธ์ุปลาหมอของชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 ได้จากการปรับปรุงพันธ์ุโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass 
selection) ซึ่งดําเนินการท่ีศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าชุมพร (กฤษณุพันธ์ และคณะ, 2553)  
 
2. การดําเนินการทดลอง 
 2.1 การเตรียมปลาทดลอง 
 พ่อแม่พันธ์ุปลาหมอท้ัง 3 รุ่น ได้ถูกแยกเลี้ยงไว้ในบ่อคอนกรีตกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร ท่ีศูนย์วิจัยและ
ทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าชุมพร โดยให้กินอาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ วันละครั้งในอัตรา 2 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว
ต่อวัน เมื่อปลาเข้าสู่ฤดูวางไข่ จึงคัดเลือกพ่อ-แม่พันธ์ุปลาหมอท่ีมีไข่แก่ และน้ําเช้ือสมบูรณ์ จํานวนรุ่นละ 30 คู่ มาทําการ
เพาะพันธ์ุพร้อมกัน ด้วยวิธีฉีดฮอร์โมนสังเคราะห ์buserelin acetate ร่วมกับสาร domperidone เพียงครั้งเดียว แล้วปล่อย
ให้ผสมพันธ์ุกันเอง โดยปลาเพศเมียฉีดในอัตรา buserelin acetate 15 ไมโครกรัมต่อน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับ 
domperidone 5 มิลลิกรัมต่อน้ําหนกัปลา 1 กิโลกรัม ส่วนปลาเพศผู้ฉีดในอัตรา buserelin acetate 5 ไมโครกรมัตอ่น้าํหนกั
ปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับ domperidone 5 มิลลิกรัมต่อน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม หลังจากนั้นประมาณ 6–9 ช่ัวโมง พ่อแม่พันธ์ุ
ปลาหมอก็ผสมพันธ์ุวางไข่ จึงย้ายพ่อแม่ปลาออกและปล่อยให้ไข่ปลาฟักเป็นตัว 
 หลังจากลูกปลาหมอฟักเป็นตัวแล้วจึงสุ่มตัวแทนจากแต่ละรุ่น จํานวนรุ่นละ 3,000 ตัวไปอนุบาลในบ่อคอนกรีต ขนาด 
2×5×0.4 เมตร จํานวน 3 บ่อ ซึ่งอยู่ในโรงเพาะฟัก โดยเติมน้ําให้มีระดับความลึก 25 เซนติเมตร (ปริมาตรน้ํา 2.5 ลูกบาศก์เมตร) 
ในแต่ละบ่อติดตั้งระบบให้อากาศโดยใช้หัวทรายวางอยู่บริเวณกลางบ่อๆ ละ 1 จุด อนุบาลลูกปลาหมอเป็นระยะเวลานาน  
4 สัปดาห์ โดย 2 สัปดาห์แรกให้โรติเฟอร์และไรแดงเป็นอาหาร หลังจากนั้นจึงค่อยๆ ฝึกให้กินอาหารปลาวัยอ่อนสําเร็จรูป 
ชนิดเม็ดจิ๋ว ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบต่างๆ ตามท่ีระบุไว้บนฉลากข้างถุง ได้แก่ ปลาป่น กากถ่ัวเหลือง รําละเอียด กากมะพร้าวอัด  
ถ่ัวเหลืองนึ่ง ข้าวโพด ปลายข้าว วิตามิน และเกลือแร ่โดยมีคุณค่าทางอาหาร ดังนี้ โปรตีนไม่ต่ํากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ไขมันไม่ต่ํากว่า 
10 เปอร์เซ็นต์ กากไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต ์และความช้ืนไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต ์ก่อนท่ีจะนําปลาไปเลี้ยงต่อในบ่อทดลอง 
 2.2 การเตรียมบ่อทดลอง  
 ใช้บ่อซึ่งสร้างด้วยการเรียงกระสอบทราย แล้วปูภายในด้วยพลาสติก ขนาด 2×5×1 เมตร มีหลังคาคลุมด้วยตาข่าย
พรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ เติมน้ําให้มีระดับความลึก 70 เซนติเมตร ซึ่งมีปริมาตรน้ํา 7 ลูกบาศก์เมตร 
 2.3 การจัดการทดลอง 
 หลังจากอนุบาลนาน 6 สัปดาห์ จึงสุ่มลูกปลาหมอ ปล่อยลงทดลองเลี้ยงในบ่อทดลองท่ีเตรียมไว้ ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา 
โดยปล่อยในอัตรา 30 ตัวต่อตารางเมตร หรือ 300 ตัวต่อบ่อ และให้กินอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับปลาดุกเล็ก ซึ่งมีคุณค่า 
ทางอาหารตามท่ีระบุไว้บนฉลากข้างกระสอบอาหาร คือ โปรตีนไม่ต่ํากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ไขมันไม่ต่ํากว่า 4 เปอร์เซ็นต์ กากไม่เกิน 
8 เปอร์เซ็นต์ และความช้ืนไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์ (ผลิตจากวัตถุดิบต่างๆ ได้แก่ ปลาป่น กากถ่ัวเหลือง รําละเอียด กากมะพร้าวอัด 
ถ่ัวเหลืองนึ่ง ข้าวโพด ปลายข้าว วิตามิน และเกลือแร่) จนสิ้นสุดระยะเวลาการเลี้ยงนาน 4 เดือน ท้ังนี้การให้อาหารปลาแบ่งเป็น
วันละ 2 ครั้ง เวลาประมาณ 08.00 น. และ 16.00 น. ในปริมาณท่ีปลากินจนอ่ิม (ให้ปลากินหมดภายในเวลา 20 นาที) 
 นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงนาน 4 เดือน ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ําเดือนละครั้ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการ
ทดลอง (เวลาประมาณ 06.00 น.) โดยมีดัชนีวิเคราะห ์ ดังนี ้
 2.3.1 อุณหภูม ิ(temperature) โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส ( oC) 
 2.3.2 ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) วัดโดยใช้เครื่องวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH-meter) ยีห่้อ TOA รุ่น WQC 20 A 
 2.3.3 ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (dissolved oxygen) วัดโดยใช้วิธี titration (Boyd, 1979) มีหน่วยเป็น ppm  
 2.3.4 ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระ (free carbondioxide) วัดโดยวิธี titration (Boyd, 1979) มีหน่วยเป็น ppm 
 2.3.5 ค่าความเป็นด่าง (alkalinity) วัดโดยใช้วิธี titration (Boyd, 1979) มีหน่วยเป็น ppm  
 2.3.6 ค่าความกระด้าง (hardness) วัดโดยใช้วิธี titration (Boyd, 1979) มีหน่วยเป็น ppm  



                              ���������	
������������� ������ 2554 

 270 

O56 

3. การเก็บและวิเคราะห์ข้อมลู 
 ระหว่างการทดลองได้สุ่มช่ังวัดขนาดของปลาหมอทุก 2 เดือน จํานวน 50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณปลาท่ีปล่อย  
หลังสิ้นสุดการทดลองจึงช่ังน้ําหนักและวัดความยาว (total length) ของปลาทุกตัวเพ่ือคํานวณหาอัตราการเจริญเติบโต อัตรา
การแลกเนื้อ และผลผลิต พร้อมท้ังนับปริมาณปลาท่ีเหลือท้ังหมดเพ่ือตรวจสอบอัตราการรอดตาย โดยใช้สูตรคํานวณตาม 
Everhart et al., (1975) และ Ricker (1979)  ดังนี ้
 3.1 การเจริญเติบโตสมัพัทธ์ (relative growth, RG)  

RG = น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – น้ําหนักปลาเริม่ต้น 
 

 

 3.2 น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (daily weight gain, DWG) 
DWG (กรัม/วัน) = น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง - น้ําหนักเฉลีย่เริม่ต้น 

 
 

 3.3 เปอร์เซ็นต์นํ้าหนักเพ่ิม (percentage weight gain, PWG) 
PWG (%) = น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – น้ําหนักปลาเริม่ต้น × 100 

 
 

 3.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะต่อวัน (specific growth rate, SGR) 
SGR (%/วัน) = [ ln (น้ําหนักปลาสดุท้าย) – ln (น้ําหนักปลาเริ่มต้น) ] × 100 

 
 

 3.5 อัตรารอดตาย (survival rate, SR) 
SR (%) = จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง × 100 

 
 

 3.6 อัตราแลกเนื้อ (feed conversion ratio, FCR) 
FCR = น้ําหนักอาหารท่ีให ้

 
 

 นําผลการเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย และอัตราแลกเนื้อ มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดยวิธี one way 
analysis of variance พร้อมท้ังเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของแต่ละชุดการทดลอง โดยวิธี Duncan’s multiple 
range test (สุทัศน,์ 2528) ท้ังนี้ได้แปลงข้อมูลท่ีเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยวิธี angular transformation เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้มีการ
กระจายแบบปกติ (normal distribution) ก่อนทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์SPSS ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 
95 เปอร์เซ็นต ์

 
ผลการศึกษา 

 
1. น้ําหนัก และความยาวเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
 ผลการช่ังน้ําหนักและความยาวพบว่า ปลาหมอสายควบคุม สายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 และสายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 ท่ีนํามา
ทดลอง มีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 9.26+1.74, 9.75+1.68 และ 9.89+1.79 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 7.86+0.37, 7.96+0.48 
และ7.96+0.41 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ(P>0.05) หลังจากทดลองเลี้ยงนาน 120 วัน พบว่า มี
น้ําหนักเฉลี่ย 46.74+24.84, 62.16+28.38 และ 77.36+34.90 กรัม ความยาวเฉลี่ย 13.85+1.73, 14.99+1.82 และ 

จํานวนปลาเมื่อเริม่ต้นการทดลอง 

 ระยะเวลาทดลอง 

 น้ําหนักปลาเริ่มต้น 

 น้ําหนักปลาเริ่มต้น 

 ระยะเวลาทดลอง 

 น้ําหนักปลาท่ีเพ่ิม 
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15.94+1.91 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 1 ภาพท่ี1, 2 และตารางผนวกท่ี1, 2) และจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน
น้ําหนักและความยาวเฉลี่ยสุดท้าย พบว่าประชากรปลาหมอแต่ละรุ่น ท้ังแบบรวมเพศ และแยกเพศ มีความแตกต่างอย่าง 
มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยปลาหมอรุ่นท่ี 4 มีนํ้าหนักและความยาวเฉลี่ยสุดท้ายสูงกว่าปลาหมอรุ่นอ่ืนๆ 

 
2. การเจริญเติบโตสัมพัทธ ์(relative growth) 
 ผลการคํานวณหาการเจริญเติบโตสัมพัทธ์พบว่า ปลาหมอสายควบคุม สายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 และสายคัดเลอืกรุน่ท่ี 4 มี
ค่าการเจริญเติบโตสัมพัทธ์เท่ากับ 3.62+0.37, 4.98+0.26 และ 6.52+0.35 ตามลําดับ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนการ
เจริญเติบโตสัมพัทธ์ พบว่าทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) (ตารางท่ี 1 และตาราง
ผนวกท่ี 3) โดยปลาหมอรุ่นท่ี 4 มีค่าการเจริญเติบโตสัมพัทธ์สูงกว่าปลาหมอรุ่นอ่ืนๆ 

 
3. น้ําหนกัเพ่ิมต่อวัน (daily weight gain) 
 ผลการคํานวณหาอัตราน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน พบว่า ปลาหมอสายควบคุม สายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 และสายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 
มีค่าอัตราน้ําหนักเพ่ิมต่อวันเท่ากับ 0.31+0.05, 0.44+0.02 และ 0.56+0.04 กรัม/วันตามลําดับ จากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนอัตราน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน พบว่าทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) (ตารางท่ี 1 
และตารางผนวกท่ี 4) โดยปลาหมอรุ่นท่ี 4 มีอัตราน้ําหนักเพ่ิมต่อวันสูงกว่าปลาหมอรุ่นอ่ืนๆ 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation, +SD) ของการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 

อัตราแลกเนื้อ และผลผลิต (กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ของปลาหมอสายควบคุมกับสายท่ีผ่านการคัดเลือกแบบหมู่
รุ่นท่ี 2 และ 4 ท่ีเลี้ยงในบ่อพลาสติก นาน 120 วัน 

ค่าเฉลี่ย ประชากร 
 สายควบคมุ สายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 สายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 

น้ําหนักเริ่มต้น (กรัม) 9.26+1.74a 9.75+1.68a 9.89+1.79a 
ความยาวเริ่มต้น (เซนติเมตร) 7.86+0.37a 7.96+0.48a 7.96+0.41a 
น้ําหนักสุดท้ายรวมเพศ (กรัม) 46.69+24.83c 62.16+28.38b 77.36+34.90a 
ความยาวสดุท้ายรวมเพศ (เซนติเมตร) 13.85+1.73c 14.99+1.82b 15.94+1.91a 
น้ําหนักสุดท้ายเพศผู ้(กรัม) 29.67+16.80c 41.10+9.44b 54.04+13.77a 
ความยาวสดุท้ายเพศผู ้(เซนตเิมตร) 12.05+0.79c 13.22+0.89b 14.43+1.11a 
น้ําหนักสุดท้ายเพศเมยี (กรัม) 66.80+16.31c 89.28+20.51b 113.73+25.49a 
ความยาวสดุท้ายเพศเมีย (เซนติเมตร) 14.92+1.17c 16.25+1.13b 17.50+1.15a 
การเจรญิเติบโตสัมพัทธ์ 3.62+0.37c 4.98+0.26b 6.52+0.35a 
น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัม/วัน) 0.31+0.05c 0.44+0.02b 0.56+0.04a 
เปอร์เซ็นต์นํ้าหนักเพ่ิม  361.60+37.49c 497.83+26.24b 651.94+34.73a 
อัตราการเจรญิเติบโตจําเพาะ (%/วัน) 0.55+0.03c 0.65+0.02b 0.73+0.02a 
อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต)์ 91.22+4.79a 93.78+4.50a 96.11+1.84a 
อัตราแลกเนื้อ (เปอร์เซ็นต)์ 2.79+0.29c 2.00+0.10b 1.54+0.05a 
ผลผลติ (กก./ม3) 12.82+1.04c 17.49+0.77b 22.31+1.03a 
สัดส่วนปลาหมอเพศเมยี (เปอร์เซน็ต)์ 45.99+6.59a 43.67+1.69a 39.06+2.03a 

หมายเหตุ : อักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ P<0.05  
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ภาพท่ี 1 การเจริญเติบโต โดยน้ําหนักของปลาหมอสายควบคุม กับสายท่ีผ่านการคัดเลือกแบบหมู่รุ่นท่ี 2 และ 4 ท่ีเลี้ยงใน 

บ่อพลาสติก นาน 120 วัน 
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ภาพท่ี 2  การเจริญเติบโต โดยความยาวของปลาหมอสายควบคุม กับสายท่ีผ่านการคัดเลือกแบบหมู่รุ่นท่ี 2 และ4 ท่ีเลี้ยงใน

บ่อพลาสติก นาน 120 วัน 
 
4. เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิม (percentage weight gain) 
 ผลการคํานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์นํ้าหนักเพ่ิม พบว่า ปลาหมอสายควบคุม สายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 และสายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 
มีค่าเปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิมเท่ากับ 361.60+37.49, 497.83+26.24 และ 651.94+34.73 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ จากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนเปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิม พบว่าทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
(P<0.01) (ตารางท่ี 1) โดยปลาหมอรุ่นท่ี 4 มีค่าเปอร์เซ็นต์นํ้าหนักเพ่ิมสูงกว่าปลาหมอรุ่นอ่ืนๆ 
 
5. อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  (specific growth rate) 
 เมือ่ตรวจสอบอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาหมอสายควบคุม สายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 และสายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 มี
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเท่ากับ 0.55+0.03, 0.65+0.02 และ 0.73+0.02 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ จากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ พบว่าทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
(ตารางท่ี 1) โดยปลาหมอรุ่นท่ี 4 มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงกว่าปลาหมอรุ่นอ่ืนๆ 
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6. อตัรารอดตาย (survival rate) 
 ผลการตรวจสอบอัตราการรอดตายของปลาหมอจากท้ัง 3 รุ่น หลังสิ้นสุดการทดลอง พบว่าปลาหมอสายควบคุม  
สายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 และสายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 มีอัตรารอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 91.22+4.79, 93.78+4.50 และ 96.11+1.84 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดับ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตรารอดตายของปลาหมอ พบว่าทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ
(P>0.05) (ตารางท่ี 1) 
 

7. อัตราแลกเนื้อ (feed conversion ratio) 
 ผลการตรวจสอบอัตราแลกเนื้อของปลาหมอจากท้ัง 3 รุ่น หลังสิ้นสุดการทดลอง พบว่าปลาหมอสายควบคุม สายคัดเลือก
รุ่นท่ี 2 และสายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 มีอัตราแลกเนื้อเฉลี่ยเท่ากับ 2.79+0.29, 2.00+0.10 และ 1.54+0.05 ตามลําดับ จากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนอัตราแลกเนื้อ พบว่าทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) (ตารางท่ี 1) โดย 
ปลาหมอรุ่นท่ี 4 มีอัตราการแลกเนื้อต่ํากว่าปลาหมอรุ่นอ่ืนๆ 
 

8. ผลผลิตรวม (yield) 
 ผลการตรวจสอบผลผลิตรวมของปลาหมอจากท้ัง 3 รุ่น หลังสิ้นสุดการทดลอง พบว่าปลาหมอสายควบคุม สายคัดเลือก 
รุ่นท่ี 2 และสายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 มีผลผลิตรวมเฉลี่ยเท่ากับ 12.82+1.04, 17.49+0.77 และ 22.31+1.03 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ตามลําดับ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนผลผลิตรวม พบว่าทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
(P<0.01) (ตารางท่ี 1) โดยปลาหมอรุ่นท่ี 4 มีผลผลิตรวมมากกว่าปลาหมอรุ่นอ่ืนๆ 
 

9. สัดส่วนปลาหมอเพศเมีย 
 ผลการตรวจสอบสัดส่วนเพศเมียของปลาหมอจากท้ัง 3 รุ่น หลังสิ้นสุดการทดลอง พบว่าปลาหมอสายควบคุม  
สายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 และสายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 มีสัดส่วนเพศเมียเฉลี่ยเท่ากับ 45.99+6.59, 43.67+1.69 และ 39.06+2.03 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนสัดส่วนเพศเมียของปลาหมอ พบว่าทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างไม่มีนัยสําคัญ (P>0.05) (ตารางท่ี 1) 
 

10. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําตลอดการทดลอง พบว่าอุณหภูมิน้ําอยู่ในช่วงระหว่าง 26.68 – 26.77 องศาเซลเซียส 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 7.47–8.05 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ําอยู่ระหว่าง 1.53–3.07 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าความ
กระด้างอยู่ระหว่าง 78.33–86.67 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าความเป็นด่างอยู่ระหว่าง 63.17–76.17 มิลลกิรัม/ลิตร (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําตลอดระยะเวลาเลีย้งปลาหมอ 3 รุ่น ในบ่อพลาสติก 
ประชากร 

พารามิเตอร ์
สายควบคมุ สายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 สายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 

1. ความเป็นกรด-ด่าง 7.47+0.83 8.02+1.35 8.05+1.06 
2. ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (มิลลิกรัม/ลติร) 3.07+2.41 2.00+0.54 1.53+0.39 
3. ความเป็นด่าง (มิลลิกรมั/ลิตร) 66.50+24.81 63.17+24.41 76.17+23.09 
4. ความกระด้าง (มลิลิกรัม/ลิตร) 85.00+31.03 78.33+27.66 86.67+22.51 
5. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.77+0.34 26.68+0.35 26.75+0.16 
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วิจารณ์ผล 
 
 การทดลองครั้งนี้ ปลาหมอได้ถูกเลี้ยงในบ่อพลาสติก ท่ีระดับความหนาแน่น 30 ตัว/ตารางเมตร ซึ่งเป็นระดับความ
หนาแน่นท่ีเหมาะสม และส่งผลให้ปลาหมอเจริญเติบโตได้ดี (สุวรรณีและคณะ, 2531; อนันต์และเจริญไชย, 2541) หลังจาก
เลี้ยงนาน 120 วัน โดยพิจารณาผลท้ังแบบแยกเพศและรวมเพศ สรุปได้ว่าปลาหมอคัดเลือกรุ่นท่ี 4 มีการเจริญเติบโตด้าน
ความยาว น้ําหนักตัว น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ดีกว่าปลาหมอท่ีไม่ผ่านการคัดเลือก และผ่านการ
คัดเลือกรุ่นท่ี 2 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกฤษณุพันธ์ และคณะ (2553) ซึ่งรายงานว่า ปลาหมอท่ีผ่านการคัดเลือก มีการ
เจริญเติบโต ท้ังด้านความยาวและน้ําหนักเพ่ิมข้ึนในทุกรุ่นของการคัดพันธ์ุ สอดคล้องกับการคัดเลือกปลาดุกอุยจํานวน 4 รุ่นท่ี
มีผลการตอบสนองการคัดพันธ์ุสะสมเพ่ิมข้ึนทุกรุ่น (พรรณศร ีและคณะ, 2533) และสอดคล้องกับนวลมณี และทองอยู่ (2547) 
ได้ปรับปรุงพันธ์ุปลาตะเพียนขาว โดยใช้ประชากรธรรมชาติจากแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นประชากรเริ่มต้น คัดเลือกโดยวิธี mass 
selection 4 ช่ัวอายุ พบว่าอัตราการเจริญเติบโตของสายพันธ์ุปรับปรุงในช่ัวอายุท่ี 4 เพ่ิมข้ึนถึง 33 % อย่างไรก็ตามหาก
พิจารณาการเจริญเติบโตของปลาหมอในแต่ละรุ่นแบบแยกเพศ พบว่าปลาหมอเพศผู้มีความยาวและน้ําหนักน้อยกว่าเพศเมีย 
โดยเฉพาะด้านน้ําหนักพบว่าปลาหมอเพศเมียมีนํ้าหนักมากกว่า 1 เท่า ของปลาหมอเพศผู ้สอดคล้องกับอําไพพรรณและสุชาติ 
(2548) รายงานอัตราส่วนน้ําหนักปลาหมอเพศผู้ และปลาหมอเพศเมีย มีค่า 1 : 2.65 ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ 
นอกจากนี้ยังพบว่า การเจริญเติบโตของปลาหมอมีค่าเพ่ิมข้ึนในทุกรุ่นของการคัดเลือก 
 ด้านอัตราการรอดตายของปลาหมอจากท้ัง 3 รุ่น เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 91.22+4.79 ถึง 96.11+1.84 เปอร์เซ็นต์ จัดอยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้างสูง ท้ังนี้เนื่องจากในการทดลองครั้งนี้มีการ
ปล่อยลูกปลามีขนาดค่อนข้างโต โดยมีขนาดความยาวเฉลี่ยระหว่าง 7.86 – 7.96 เซนติเมตร และมีความใกล้เคียงกับอัตราการ
รอดตายของปลาหมอท่ีเคยเลี้ยงในประเทศไทย (กําธร, 2514; จรัญศักดิ์, 2532; อนันต์และเจริญไชย, 2541 และอําไพพรรณ
และสุชาต,ิ 2548) 
 สัดส่วนปลาหมอเมียแต่ละรุ่น มีค่าอยู่ระหว่าง 39.06+2.03 ถึง 45.99+6.95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ
โดยมีค่าใกล้เคียงกับเพศการศึกษาของสุชาติ และกฤษณุพันธ์ (2550) ท่ีรายงานว่าปลาหมอมีสัดส่วนปลาหมอเพศเมีย 
42.30+0.99 เปอร์เซ็นต ์จะเห็นได้ว่าเป็นปลาหมอเพศผู้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตรวม 
 อัตราแลกเนื้อ พบว่าอัตราแลกเนื้อมีค่าลดลงตามจํานวนรุ่นท่ีคัดเลือก กล่าวคือ ปลาสายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 มีอัตรา 
แลกเนื้อต่ําท่ีสุด (1.54+0.05) ส่วนปลาสายควบคุม มีค่า 2.79+0.29 ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาของสุชาติ และกฤษณุพันธ์ 
(2550) ท่ีมีค่าระหว่าง 2.75+0.13 ถึง 2.90+0.18 
 ด้านปริมาณผลผลิตรวมของปลาหมอท้ัง 3 รุ่น เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ปลาหมอสายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 มีผลผลิตรวม 
22.31+1.03 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มากกว่าปลาหมอรุ่นอ่ืนๆ กล่าวคือปริมาณผลผลิตรวมมีค่าเพ่ิมข้ึนตามจํานวนรุ่นท่ี
คัดเลือก  
 ส่วนการศึกษาด้านคุณภาพน้ํา พบว่าค่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา มีค่าต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ยนต์ (2530) 
รายงานว่าปริมาณออกซิเจนท่ีเหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาควรมีค่ามากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้าออกซิเจนอยู่ในช่วง 1-5 
มิลลิกรัมต่อลิตร จะทําให้การเจริญเติบโตและการสืบพันธ์ุของปลาลดลง ในการทดลองครั้งนี้พบว่าทุกชุดการทดลองมีปริมาณ
ออกซิเจนท่ีละลายน้ําอยู่ระหว่าง 1.53- 3.07 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเฉพาะบ่อของปลาหมอสายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 มีค่า 1.53 
มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ปลาหมอสามารถมีชีวิตอยู่ได้เนื่องจากปลาหมอมีอวัยวะช่วยหายใจเรียกว่า labyrinth organ (สันติชัย 
และอําพร, 2547และ Smith, 1945) 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
 1. ปลาหมอท่ีผ่านการคัดเลือกรุ่นท่ี 4 เจริญเติบโตดีกว่าปลาหมอท่ีผ่านการคัดเลือกรุ่นท่ี 2 ส่วนปลาหมอท่ีไม่ผ่าน
การคัดเลือก มีอัตราการเจริญเติบโตต่ํากว่าท่ีผ่านการคัดเลือก  
 2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ คือการปรับปรุงพันธ์ุ และเพศของปลา 
 3. ปลาหมอท่ีผ่านการคัดเลือกมาแล้วรุน่ท่ี 4 มีการตอบสนองต่อการคัดเลือก จึงควรมีการปรับปรุงพันธ์ุปลาหมอโดย
วิธีคัดเลือกแบบหมู่ต่อไป 
 4. ควรมีการแปลงเพศปลาหมอให้เป็นเพศเมีย ควบคู่กับการปรับปรุงพันธ์ุ เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต  
 5. ปลาหมอมีอวัยวะช่วยหายใจเรียกว่า labyrinth organ สามารถทนต่อสภาพน้ําท่ีมีคุณภาพต่ําได้ ทําให้สามารถ
เลี้ยงปลาหมอในบ่อพลาสติกได้ และมีการเจริญเติบโตดี เมื่อเทียบการเลี้ยงปลาหมอในกระชัง 

 
คําขอบคุณ 

 
 คณะผู้ วิจัยขอขอบคุณ ดร.สุภัทรา อุไรวรรณ์ ผู้ อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา และ
คณะกรรมการวิชาการระดับกองด้านพันธุกรรมสัตว์น้ํา ท่ีได้ให้คําปรึกษา ข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไข และ
คําแนะนําจนรายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยด ีตลอดจนขอขอบคุณ ข้าราชการ และพนักงานของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุ
สัตว์นํ้าชุมพรทุกท่าน ท่ีมีส่วนช่วยเหลือในการดําเนินการวิจัย และจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยครั้งนี ้ 
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เปรียบเทียบน้ํายาและอัตราลดอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาน้ําเช้ือปลาเทพา 
โดยวิธีแช่แข็งด้วยไอไนโตรเจนเหลว 

 
พลชาติ  ผิวเณร*  พนม  กระจ่างพจน ์สอดศุข  วิศณุพร  รัตนตรัยวงศ์  และ  ถาวร  จีนหมิก 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า 
 

บทคัดย่อ 
 

 ศึกษาการเก็บรักษาน้ําเช้ือปลาเทพา (Pangasius sanitwongsei Smith, 1931) โดยวิธีแช่แข็งแบบใช้ไอไนโตรเจนเหลว 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบสูตรน้ํายาและอัตราลดอุณหภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับแช่แข็งน้ําเช้ือปลาเทพา ดําเนินการวิจัย  
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก และสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา จ.ปทุมธานี ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2553 ถึงเดือนมกราคม 2554 แช่แข็งน้ําเช้ือปลาเทพาเปรียบเทียบสูตรน้ํายา 3 สูตร คือ 0.9% NaCl, CF–HBSS  

และ 5% glucose และเปรียบเทียบอัตราลดอุณหภูมิ 3 อัตรา คือ 1, 5 และ 10 °C/นาที เก็บรักษาน้ําเช้ือแช่แข็งนาน 150 วัน  

นําน้ําเช้ือมาละลายแล้ววัดคุณภาพน้ําเช้ือ ผลการทดลองพบว่า น้ํายา 5% glucose และอัตราลดอุณหภูมิท่ี 5 และ 10 °C/นาที  
มีปริมาณสเปิร์มท่ีเคลื่อนไหวเฉลี่ย 57.73±5.68% และ 51.20±3.35% ตามลําดับ มีระยะเวลาท่ีสเปิร์มเคลื่อนไหวเฉลี่ย 
23.67±1.53 วินาทีและ 24.33±1.53 วินาที ตามลําดับ มีค่าสูงกว่าน้ําเช้ือท่ีผสมน้ํายา 0.9% NaCl และ CF–HBSS ท่ีมีปริมาณ
สเปิร์มเคลื่อนไหว 26.32–32.41% และ 28.67–35.73% ตามลําดับ และมีระยะเวลาท่ีสเปิร์มเคลื่อนไหว 21.67–24.33 และ 
19.33–22.00 วินาที ตามลําดับ ผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่า น้ํายา 5% glucose และใช้อัตราลดอุณหภูมิ 5 และ  

10 °C/นาที เป็นสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการเก็บรักษาน้ําเช้ือปลาเทพาโดยวิธีแช่แข็งด้วยไอไนโตรเจนเหลว 
 
คําสําคัญ : ปลา น้ําเช้ือ การเก็บรกัษาโดยวิธีแช่แข็ง 

   
*๓๙ หมู่ ๑ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐. โทร ๐ ๒๙๐๔ ๗๖๐๔  e–mail : ponlachart@gmail.com 
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Comparison on Cryodiluents and Freezing rates for Chao–Phraya Giant Catfish  
(Pangasius sanitwongsei) Spermatozoa Cryopreservation by Liquid Nitrogen Vapor 

 
Ponlachart  Pewnane*  Panom  K. Sodsuk  Wisanuporn  Rattanatriwong and Taworn Jienmuek 

Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute 
 

Abstract 
 

 The aim of this study was to compare extenders and freezing rates used for cryopreservation of 
Chao–Phraya giant catfish (Pangasius sanitwongsei Smith, 1931) spermatozoa by liquid nitrogen vapor 
method. The study was carried out at Pitsanulok Inland Freshwater Research and Development Center, 
Pitsanulok province and Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute, Pathumthani 
Province on May 2010 to January 2011. Catfish semen was cryopreserved by the combination of 3 

extenders (0.9% NaCl, CF–HBSS and 5% glucose) and 3 freezing rate (1, 5 and 10 °C/min.). After store for 
150 days, cryopreserved sperm was thawed and checked for sperm quality. The results found sperm 

motility (%) and motility duration (sec.) of thawed sperm using 5% glucose and freezing at 5 and 10 °C/min. 
(57.73±5.68% and 61.20±3.35%, 23.67±1.53 sec. and 24.33±1.53 sec., respectively) were higher than 0.9% 
NaCl and CF–HBSS (26.32–32.41% and 28.67–35.73%, 21.27–24.33 and 19.33–22.00 sec., respectively. The 

results can be concluded that using 5% glucose as cryodiluent and freezing at 5 or 10 °C/min. are 
appropriate for Chao–Phraya giant catfish spermatozoa cryopreservation by liquid nitrogen vapor method. 
 
Key words : Chao–Phraya Giant Catfish, Pangasius sanitwongsei, Spermatozoa, Cryopreservation 

   
*39 Moo 1, Khlongha, Khlongluang, Pathumthani, 12120 Tel. 0 2904 7604  e–mail : ponlachart@gmail.com 
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คํานํา 
 

 ปลาเทพา (Pangasius sanitwongsei Smith, 1931) เป็นปลาพ้ืนเมืองในกลุ่มเดียวกับปลาสวาย ปลาเทพามีลักษณะ
เด่นคือ ส่วนปลายของครีบหลัง ครีบอก และครีบท้องยื่นเป็นเส้นยาว ทําให้ดูสง่างามเมื่อว่ายน้ํา จัดเป็นปลาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
แม่น้ําเจ้าพระยาจึงมีช่ือสามัญว่า Chao–Phraya Giant Catfish ปัจจุบันมีการเพาะพันธ์ุปลาเทพาเพ่ือจําหน่ายในรูปปลา
สวยงามและมีราคาแพง ปลาเทพาจึงจัดเป็นปลาน้ําจืดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ปลาเทพาท่ีมี
แหล่งอาศัยเฉพาะถ่ินในลุ่มน้ําแม่นํ้าเจ้าพระยาและแม่นํ้าโขงปัจจุบันได้สูญหายไปจากแม่นํ้าเจ้าพระยา และพบน้อยมากในแม่น้ํา
โขง (Mekong River Commission, 2011) เนื่องจากสภาพแวดล้อมและถ่ินท่ีอยู่อาศัยเสื่อมโทรมลงและการสร้างเข่ือนขัดขวาง
การอพยพไปผสมพันธ์ุวางไข่ นอกจากนีส้ายพันธ์ุปลาเทพามีแนวโน้มท่ีจะเสื่อมโทรมลงเพราะมีการผลิตลูกปลาพิการท่ีมีลักษณะ
ลําตัวสั้น (short body) ขายเป็นปลาสวยงามซึ่งเกิดจากการสร้างค่านิยมใหป้ลาลักษณะดังกล่าวเป็นปลาสวยงามและมีราคาแพง 
การกระทําในลักษณะดังกล่าวถือเป็นการคัดพันธ์ุในทางลบ (negative selection) ซึ่งในทางหลักพันธุศาสตร์จะส่งผลเสีย 
ต่อสายพันธ์ุปลาเทพาในระยะยาว ดังนั้น องค์กรสากล Internation Union for Conservation of Nature (IUCN) จึงได้จัดให้
ปลาเทพาอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธ์ุระดับวิกฤต ิ(critically endangered) (http://www.iucnredlist.org, 2011) 
 จากความสําคัญและปัญหาของปลาเทพาท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงควรมีมาตรการท่ีจะอนุรักษ์พันธ์ุปลาเทพาไม่ให้สูญพันธ์ุ
และเกิดความเสื่อมโทรมของสายพันธ์ุ การอนุรักษ์แบบนอกถ่ินอาศัย (ex–situ preservation) จะเป็นวิธีหนึ่งท่ีจะอนุรักษ์และ
รักษาสายพันธ์ุปลาเทพาได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นวิธีการท่ีนําไปใช้อนุรักษ์สัตว์และพืชชนิดต่างๆ อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ (Engels and Visser, 2003) การเก็บรักษาโดยวิธีแช่แข็ง (cryopreservation) เป็นเครื่องมือหนึ่งในวิธีการอนุรักษ์
แบบนอกถ่ินอาศัยโดยจะใช้การเก็บรักษาน้ําเช้ือปลาเทพาแบบระยะยาวโดยวิธีแช่แข็งในไนโตรเจนเหลว อนึ่ง การเก็บรักษาน้ําเช้ือ
โดยวิธีแช่แข็งให้ประสพผลสําเร็จนั้น จะต้องมีการศึกษาถึงสภาวะท่ีเหมาะสม 2 ปัจจัยหลักคือ (1 น้ํายาสําหรับผสมน้ําเช้ือ 
(cryodiluent) ซึ่งประกอบไปด้วยน้ํายาเจือจาง (extender) ซึ่งเป็นน้ํายาท่ีทําให้สเปิร์มหยุดนิ่งและสามารถคงสภาพสเปิร์มให้มี
ชีวิตยาวนานข้ึน และสารไครโอโพรเทคแทนท์ (cryoprotectant) ซึ่งเป็นสารท่ีช่วยปกป้องสเปิร์มระหว่างกระบวนการแช่แข็ง และ 
(2 อัตราลดอุณหภูม ิการแช่แข็งน้ําเช้ือจําเป็นต้องลดอุณหภูมิด้วยอัตราลดอุณหภูมิท่ีเหมาะสม หากใช้อัตราท่ีต่ําหรือสูงเกินไปจะมี
ผลให้เซลล์สเปิร์มเสียหายจาก 2 สาเหตุหลักคือ การสูญเสยีน้ําออกจากเซลล์และผลึกน้ําแข็งท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกเซลล์
ท่ีทําลายเซลล์ทางกายภาพโดยตรง (Leung, 1991) สองปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีความเฉพาะเจาะจงกับน้ําเช้ือของปลาแต่ละชนิด 
ดังนั้นเพ่ือให้การอนุรักษ์พันธ์ุปลาเทพาด้วยวิธีนี้มีประสิทธิภาพ จึงควรท่ีจะมีการศึกษาเปรียบเทียบน้ํายาและอัตราลดอุณหภูมิท่ี
เหมาะสมเป็นการเบื้องต้น และยังจะเป็นหนึ่งในงานธนาคารเช้ือพันธ์ุสัตว์น้ํา ท่ีเป็นงานในหน้าท่ีรับผิดชอบหลักของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า 

 
วัตถุประสงค์ 

 
 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสูตรน้ํายาและอัตราลดอุณหภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับเก็บรักษาน้ําเช้ือปลาเทพาโดยวิธีแช่แข็ง
ด้วยไนโตรเจนเหลว 
  

วิธีดําเนินการ 
 

1. ปลาเทพา 
ใช้ปลาเทพาพ่อพันธ์ุขนาดน้ําหนักตัว 6-9 กก. ท่ีเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก ดําเนินการทดลองในช่วงฤดูผสมพันธ์ุวางไข่ของปลาเทพาในเขตภาคเหนือ (พฤษภาคม-กรกฎาคม) 



                              ��������	
��������	���	� ������ 2554 

 280 

O57 

2. การเก็บน้ําเชื้อ 

เก็บน้ําเช้ือโดยวิธีรีดด้วยมือ รีดน้ําเช้ือใส่ในหลอดพลาสติกแล้วแช่ในน้ําแข็ง ทดสอบคุณภาพน้ําเช้ือท่ีเก็บตามวิธีการท่ี
รายงานใน (พลชาติ และคณะ, 2550) นําน้ําเช้ือท่ีทดสอบแล้วว่ามีคุณภาพดีซึ่งมีปริมาณสเปิร์มท่ีเคลื่อนไหวตั้งแต่ 70% ข้ึนไป ใน
ปริมาตรเท่ากันมารวมกันเป็นน้ําเช้ือรวม (pooled sperm) เพ่ือลดอิทธิพลจากปลาแต่ละตัว นําไปศึกษาตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

3. เปรียบเทียบน้ํายาและอัตราลดอุณหภูมท่ีิเหมาะสมสําหรับเก็บรักษาน้ําเชื้อปลาเทพาโดยวิธีแช่แข็ง 
 ทดลองแช่แข็งน้ําเช้ือโดยใช้ไอไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen vapor) ตามวิธีการท่ีรายงานไว้ใน พลชาติ และคณะ 
(2551) นําน้ําเช้ือไปผสมกับน้ํายาแตกต่างกัน 3 สูตร คือ 
 3.1 น้ํายา C-F HBSS (152 mM NaCl, 5.9 mM KCl, 4.6 mM NaHCO3, 0.9 mM MgSO4.7H2O, 0.5 mM KH2PO4, 
0.5 mM Na2HPO4.7H2O, 6.16 mM glucose, pH 7.5) 
 3.2 น้ํายา 0.9% NaCl 
 3.3 น้ํายา 5% glucose 
 ผสมน้ําเช้ือและน้ํายาในอัตราน้ําเช้ือ 1 ส่วนต่อน้ํายา 4 ส่วน และผสมสารไครโอโพรเทคเทคแทนท์ (cryoprotectant) 
ซึ่งเป็นสารท่ีปกป้องเซลล์สเปิร์มระหว่างกระบวนการแช่แข็ง คือ เมธานอล ผสมลงในสารละลายน้ําเช้ือให้มีความเข้มข้นสุดท้าย 
ท่ี 10% (v/v) แล้วจึงดูดสารละลายน้ําเช้ือปริมาตร 0.5 มล. ใส่ในหลอดแช่แข็ง (straws) ปิดผนึกท่ีปลายหลอด ปล่อยให้เซลล์

สเปิร์มปรับตัวกับสารละลาย ท่ีอุณหภูมิ 4 °C นาน 20 นาที จากนั้นนําหลอดบรรจุสารละลายน้ําเช้ือไปลดอุณหภูมิตาม

กระบวนการแช่แข็ง ท่ีอัตราลดอุณหภูมหิน่วยเป็น °C/นาที จํานวน 3 อัตรา คือ 1, 5 และ 10 °C/นาที ลดอุณหภูมิจนสารละลาย

น้ําเช้ือมีอุณหภูม–ิ80 °C แล้วนําไปเก็บรักษาโดยแช่ลงในไนโตรเจนเหลวอุณหภูมิ –196 °C ในถังเก็บตัวอย่าง 

 เก็บข้อมูลโดยนําน้ําเช้ือท่ีเก็บแช่แข็งนาน 150 วันมาละลายในน้ําอุณหภูมิ 37°C นาน 8 วินาที นําน้ําเช้ือท่ีละลายไป
ตรวจสอบคุณภาพโดยประเมินปริมาณและระยะเวลาท่ีสเปิร์มเคลื่อนไหว หน่วยเป็น % และวินาที ตามลําดับ ตามวิธีท่ีรายงานไว้
ใน พลชาติ และคณะ (2551) 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 วางแผนการทดลองแบบ 3×3 แฟคทอเรียลในการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ (3×3 factorial in CRD) แบ่งเป็น 9 ชุด 
การทดลอง แต่ละชุดการทดลองแบ่งเป็น 3 ซ้ํา กําหนดให้ม ี2 ปัจจัยคือ (1 น้ํายาท่ีแตกต่างกัน 3 สูตร และ 2) อัตราลดอุณหภูมิ
ท่ีแตกต่างกัน 3 อัตรา วิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยวิธี General Linear Model procedure และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Student–Newman–Keuls (SNK) และแสดงผลค่าเฉลี่ย (mean+standard error of mean)  
(สุชาดาและจลีพร, 2534; อนันต์ชัย, 2539) 

 
ผลการทดลอง 

 
 เก็บน้ําเช้ือจากปลาเทพา จํานวน 12 ตัว ได้นํ้าเช้ือท่ีมีคุณภาพดีจากปลาจํานวน 8 ตัว มีปริมาณและระยะเวลาท่ีสเปิร์ม
เคลื่อนไหวเฉลี่ย 86.17±7.35% และ 22.75±1.28 วินาที ตามลําดับ นําน้ําเช้ือรวมไปทดลองแช่แข็งโดยเปรียบเทียบน้ํายา  
3 สูตร และอัตราลดอุณหภูมิ 3 อัตรา เก็บรักษาไว้นาน 150 วัน นําออกมาละลายแล้วตรวจสอบปริมาณและระยะเวลาท่ีสเปิร์ม
เคลื่อนไหว ได้ผลการทดลองตามตารางท่ี 1 น้ําเช้ือท่ีละลายมีปริมาณสเปิร์มท่ีเคลื่อนไหว 26.32±5.23–61.20±3.35% มี
ระยะเวลาท่ีสเปิร์มเคลื่อนไหว 19.33±0.58–24.67±2.08 วินาที 
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ตารางท่ี 1 ปริมาณสเปิร์มท่ีเคลื่อนไหว (%) และระยะเวลาท่ีสเปิร์มเคลื่อนไหว (วินาที) เฉลี่ย ในน้ําเช้ือปลาเทพาท่ีละลาย จาก

การใช้นํ้ายา 0.9% NaCl, CF–HBSS และ 5% glucose ท่ีอัตราลดอุณหภูมิ 1, 5 และ 10°C/นาที 
น้ํายา อัตราลดอุณหภูมิ (°C/นาท)ี ปริมาณสเปิร์มที่เคลื่อนไหว (%) ระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนไหว (วินาท)ี 

 
0.9% NaCl 

1 
5 
10 

26.32±5.23Bb 
31.82±3.83Ba 
32.41±3.53Ba 

22.00±1.73Ba 
20.00±2.00Ba 
19.33±0.58Ba 

 
CF–HBSS 

 

1 
5 
10 

28.67±7.51Bb 
30.73±2.23Ba 
35.73±1.30Ba 

24.33±2.52Aa 
22.33±1.15Aa 
21.67±1.15Aa 

 
5% glucose 

1 
5 
10 

50.59±5.04Ab 
57.73±5.68Aa 
61.20±3.35Aa 

24.67±2.08Aa 
23.67±1.53Aa 
24.33±1.53Aa 

หมายเหตุ : อักษรตัวพิพม์ใหญ่และเล็กในแนวตั้งท่ีแตกต่างกันของค่าปริมาณสเปิร์มท่ีเคลื่อนไหวและระยะเวลาท่ีสเปิร์มเคลื่อนไหว 
แสดงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ของสูตรน้ํายาและอัตราลดอุณหภูมิ ตามลําดับ 

 

 เมื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ แยกผลการวิเคราะหต์ามค่าปริมาณและระยะเวลาท่ีสเปิร์มเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี ้
ปริมาณสเปิร์มท่ีเคลื่อนไหว 
 ผลการทดลองแสดงตามตารางท่ี 1 จากการวิเคราะห์สถิติพบว่า อิทธิจากน้ํายาและอัตราลดอุณหภูมิท่ีแตกต่างกัน  
มีผลต่อปริมาณสเปิร์มท่ีเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.0001 และ p=0.0058 ตามลําดับ) แต่อิทธิพลจากปัจจัยร่วมไม่มีผล
ต่อปริมาณสเปิร์มท่ีเคลื่อนไหว (p=0.7918) โดยเฉลี่ยน้ําเช้ือท่ีผสมน้ํายา 5% glucose และใช้อัตราลดอุณหภูมิ 5 และ  

10 °C/นาที มีปริมาณสเปิร์มท่ีเคลื่อนไหว 57.73±5.67 และ 61.20±3.35% ตามลําดับ มีค่าสูงกว่าน้ําเช้ือท่ีผสมน้ํายา 0.9% NaCl 
(26.32–32.41%) และ CF–HBSS (28.67–35.73%) 
ระยะเวลาท่ีสเปิร์มเคลื่อนไหว 
 ผลการทดลองแสดงตามตารางท่ี 1 จากการวิเคราะห์สถิติพบว่า อิทธิจากน้ํายาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระยะเวลาท่ี
สเปิร์มเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (p=0.0006) แต่อิทธิพลจากอัตราลดอุณหภูมิท่ีแตกต่างกันและจากปัจจัยร่วมไม่มีผลต่อ
ระยะเวลาท่ีสเปิร์มเคลื่อนไหว (p=0.0556 และ p=0.7453 ตามลําดับ) โดยเฉลี่ยน้ําเช้ือท่ีผสมน้ํายา CF–HBSS และ 5% 
glucose มีระยะเวลาท่ีสเปิร์มเคลื่อนไหว 21.67–24.33 และ 23.67–24.67 วินาที ตามลําดับ มีค่าสูงกว่าน้ํายา 0.9% NaCl 
(19.33–22.00 วินาที) 
 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
 

 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า น้ําเช้ือปลาเทพาท่ีผสมน้ํายา 5% glucose และใช้อัตราลดอุณหภูมิ 5 และ  

10 °C/นาที มีผลให้น้ําเช้ือท่ีละลายมีปริมาณและระยะเวลาท่ีสเปิร์มเคลื่อนไหวสูงกว่าน้ํายา 0.9% NaCl และ CF–HBSS ผลท่ี
ได้สอดคล้องกับปลาในกลุ่มเดียวกันคือปลาบึก (Pangasianodon gigas) ท่ีแช่แข็งน้ําเช้ือโดยใช้น้ํายา 5% glucose และใช้

อัตราลดอุณหภูมิ 4.62–12.06 °C/นาที (พลชาติ และคณะ, 2551) ซึ่งเป็นน้ํายาสูตรเดียวกันและใช้อัตราลดอุณหภูมิท่ีอยู่ในช่วง
ใกล้เคียงกับการทดลองครั้งนี้ ซึ่งพบว่าให้ผลดีกว่าน้ํายาและอัตราลดอุณหภูมิสูตรและอัตราอ่ืนๆ ท่ีเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม 
ผลท่ีได้แตกต่างจากรายงานของ Monkonpunya et al. (2000) ท่ีทดลองในปลาบึก และ อนงคณ์ (2539) ท่ีทําในปลาสวาย 
(Pangasius hypopthalmus) ซึ่งใช้น้ํายา 0.85% NaCl และ CF–HBSS และใช้ DMSO เป็นสารไครโอโพรเทคแทนท์ ท้ังนี้
สันนิษฐานว่าองค์ประกอบท่ีใช้แช่แข็งน้ําเช้ือเช่นการใช้สารไครโอโพรเทคแทนท์ เครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติ (programmable 
freezer) และหลอดบรรจุน้ําเช้ือท่ีแตกต่างไปจากการทดลองครั้งนี้ท่ีใช้เมธานอลเป็นสารไครโอโพรเทคแทนท์ ใช้วิธีลดอุณหภูมิ
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ด้วยไอไนโตรเจนเหลว และใช้หลอดแบบ straw บรรจุสารละลายน้ําเช้ือ ปัจจัยเหล่านี้จะมีผลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้น้ํายาและ
อัตราลดอุณหภูมิ และการแช่แข็งน้ําเช้ือให้ประสพผลสําเร็จ (Leibo, 2000) จะเห็นได้ว่าน้ํายา 5% glucose มีน้ําตาลกลูโคส 
เป็นองค์ประกอบเพียงอย่างเดียว เมื่อใช้ท่ีความเข้มข้น 5% จะมีระดับออสโมลาริตี อยู่ในระดับท่ีสูงกว่าระดับออสโมลาริตีของ 
seminal plasma ของปลาเทพา จึงทําให้สเปิร์มปลาเทพาอยู่ในสถานะไม่เคลื่อนไหว นอกจากนี้ ในการแช่แข็งน้ําเช้ือนั้น 
glucose ถือเป็นสารไครโอโพรเทคแทนท์แบบออกฤทธ์ิภายนอกเซลล์ (Leung, 1991) ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่า glucose  
จะไปช่วยเสริมฤทธ์ิปกป้องสเปิร์มร่วมกับเมธานอล (cryoprotectant synergism) ท่ีสารไครโอโพรเทคแทนท์แบบภายในเซลล์ 
จึงทําให้น้ําเช้ือท่ีละลายมีปริมาณสเปิร์มท่ีเคลื่อนไหวมากกว่าน้ํายา 0.9% NaCl และ CF–HBSS การเสริมฤทธ์ิระหว่าง 
โครโอโพรเทคแทนท์ 2 ประเภทนั้น มีรายงานไว้ในการแช่แข็งน้ําเช้ือปลาหมอเทศ (Sarotherodon mossambicus) (Harvey, 

1983) ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ น้ํายา 5% glucose และการใช้อัตราลดอุณหภูมิ 5 และ 10 °C/นาที นั้นมีรายงานว่าเป็น
องค์ประกอบท่ีเหมาะสมสําหรับแช่แข็งน้ําเช้ือปลาดุกยักษ์ (Clarias gariepinus) (Steyn et al., 1985) 
 ผลจากการทดลองครั้ งสรุปได้ ว่า องค์ประกอบท่ีเหมาะสมสําหรับการแช่แข็งน้ําเ ช้ือปลาเทพาโดยวิธีใช้ 
ไอไนโตรเจนเหลวคือ ใช้น้ํายา 5% glucose เป็นน้ํายาเจือจางน้ําเช้ือ ใช้เมธานอลเป็นสารไครโอโพรเทคแทนท์ผสมลง 

ในสารละลายน้ําเช้ือให้มีความเข้มข้น 10% และลดอุณหภูมิในอัตรา 5 และ 10 °C/นาที 
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ศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเช้ือและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต 
ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือไม้น้ําใบพายชนิด Cryptocoryne cordata 

 
สุจิตรา เพชรคง*  สุรางค์ สุมโนจิตราภรณ์ และ ชมพูนุช มรรคทรัพย์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า 
 

บทคัดย่อ 
 
 ศึกษาการฟอกฆ่าเช้ือและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น้ําใบพายชนิด Cryptocoryne 

cordata โดยทําการศึกษาท่ีกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพรรณไม้น้ํา ระหว่างเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2551  
พบว่าวิธีการฟอกฆ่าเช้ือส่วนยอดของไม้น้ําใบพายท่ีเหมาะสม ได้แก่ การฟอกฆ่าเช้ือด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.12% ร่วมกับ
สารเปียกใบ 0.1% เป็นเวลา 15 นาที ตามด้วยเมอร์คิวริกคลอไรด์ 0.1% เป็นเวลา 10 นาที เมื่อเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน มีผลให้
จํานวนยอดอ่อนท่ีปลอดเช้ือ และสามารถพัฒนาเจริญเป็นต้นอ่อนเฉลี่ยได้ดีท่ีสุด มีค่าเท่ากับ 75.0±5.00% ซึ่งเมื่อนําส่วนยอด 
ไปเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติมสารควบคุม การเจริญเติบโต ชนิด BA ความเข้มข้น 0.0, 1.0, 2.0, 3.0 และ  
4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0.0, 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 2 เดือน พบว่าสารควบคุมการ
เจริญเติบโตท่ีเหมาะสมต่อการเพ่ิมจํานวนต้นอ่อน คืออาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BA 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 
1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้จํานวนต้นอ่อน 3.42±1.659 ต้น ความสูงต้น 6.29±1.186 เซนติเมตร จํานวนใบ 3.53±0.621 ใบ และ
น้ําหนัก 3.88±1.727 กรัม สารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสมต่อการชักนําให้ออกราก คืออาหารสังเคราะห์สูตร MS  
ท่ีเติม NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้รากจํานวน 4.24 รากต่อต้น ความยาวราก 2.95 เซนติเมตร เมื่อนําต้นอ่อนไม้น้ําใบพาย 
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปเลี้ยงในสภาพโรงเรือน พบว่าสามารถเจริญเติบโตและมีอัตรารอดตายสูง 
 
คําสําคัญ : การฟอกฆ่าเช้ือ  ไม้นํ้าใบพาย  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

  
*๓๙ หมู่ ๑ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐ ๒๙o๔ ๗๖๐๔  e-mail : spechkong@yahoo.com 
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Surface Sterilization Study and Growth Regulators Effect in Tissue Culture of 
Aquatic plant Cryptocoryne cordata 

 
Sujitra Pechkong*  Surang Sumanojitraporn and Chompunuch Makkasap 

Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute 
 

Abstract 
 

 Surface sterilization methods and effects of growth regulators on aquatic plant Cryptocoryne 

cordata, tissue culture were studied at Aquatic Plant Biotechnology Research Group during October 2005 
to September 2008. The highest effectiveness of surface sterilization was achieved when treated with 
0.12% sodium hypochlorite plus 0.1% tween-20 for 15 minutes, followed by 0.1% mercuric chloride 
treatment for 10 minutes. Consequently, the highest amount of explants (75.0±5.00%) free from microbial 
contamination and cultivable after 1 month was achieved single shoots were cultured on MS medium 
supplemented with factorial combination of growth regulators including BA at 0.0, 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0 
mg/l and NAA at 0.0, 0.5 and 1.0 mg/l. After cultured for 2 months, result found that MS medium added 
with BA 3.0 mg/l and NAA 0.1 mg/l was the optimal medium for multiple shoots induction (3.42±1.659 
shoots, 6.29±1.186 cm. height, 3.53±0.621 leaves and 3.88±1.727 gm. weight) and MS medium added with 
NAA 1.0 mg/l was the optimal medium for root induction (4.24±1.188 root/plantlet and 2.95±0.971 cm. 
length). Consequently, the plantlet grew at highest survival rate when transferred to greenhouse 
transplanted. 

 
Key words : Surface Sterilization, Cryptocoryne cordata, Tissue Culture 

  
*39 Moo 1, Tumbol Khlongha, Aumphur Khlongluang, Pathumthani Province 12120 Tel. 0 2904 7604 
e-mail : spechkong@yahoo.com 
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คํานํา 
 

 ไม้นํ้าใบพาย ชนิด Cryptocoryne cordata หรือท่ีเรียกโดยท่ัวไปว่า คริป (Crypts) อยู่ในวงศ์ Araceae (Rataj and 
Horeman, 1977) เป็นไม้นํ้าสวยงามพ้ืนเมืองของไทยชนิดหนึ่งท่ีมีความสวยงาม ลักษณะแผ่นใบเป็นรูปไข่ ปลายมน โคนเว้า
รูปหัวใจ ใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีค่อนข้างแดง พบมากทางภาคใต้ของประเทศไทย เจริญเติบโตบริเวณหนอง บึงท่ีช้ืนแฉะ
หรือมีน้ําท่วมขังตื้นๆ หรือบริเวณริมคลองท่ีมีน้ําไหลเอ่ือยๆ จัดเป็นไม้น้ําท่ีมีขนาดใหญ่ และเหมาะท่ีจะใช้ประดับในตู้ไม้น้ํา
สวยงามท่ีมีขนาดใหญ่ (อรุณ ีและคณะ, 2552) ไม้น้ําสวยงามสําหรับประดับตู้ปลามีความสําคัญทางเศรษฐกิจและได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายท้ังในยุโรปและเอเซีย ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกไม้น้ําสวยงามค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน 
จากสถิติการส่งออกของกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร กรมวิชาการเกษตร (เฉพาะท่ีผ่านการขอใบตรวจรับรองศัตรูพืช) ปี 
2550, 2551 และ 2552 มีค่าเท่ากับ 11.74, 32.03 และ 34.57 ล้านบาท ไม้น้ําสกุลคริปได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ มี
มูลค่าการส่งออก เท่ากับ 0.38, 1.15 และ 1.00 ล้านบาท แตใ่นทางกลับกันพบว่าไม้น้ําชนิดนี้ มีการกระจายพันธ์ุในธรรมชาติ
ค่อนข้างจํากัดและขยายพันธ์ุได้ช้าในธรรมชาติ คือเกิดต้นอ่อนข้ึนปีละ 1-3 ต้น เท่านั้น (Rataj and Horeman, 1977) 
ประกอบกับไม้นํ้าท่ีจําหน่ายเพ่ือการจัดแต่งตู้ปลาส่วนใหญ่ได้จากการเก็บรวบรวมจากธรรมชาต ิผลผลิตจึงมีจํานวนไม่เพียงพอ
และมีคุณภาพไม่เหมาะสมต่อการส่งออก ผู้วิจัยจึงนําเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใช้ในการผลิตต้นพันธ์ุให้ได้ปริมาณท่ี
เพียงพอและคุณภาพท่ีเหมาะสมต่อการส่งออก 
 การฟอกฆ่าเช้ือเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีสําคัญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยสารฟอกฆ่าเช้ือจะขจัดหรือลดปริมาณ
เช้ือจุลินทรีย์จากผิวของเนื้อเยื่อ ไม่ให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนเกิดความเสียหายแก่เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง และลดผลของ 
จุลินทรีย์ท่ีอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) รวมถึงการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารและสารกระตุ้นการ
เจริญเติบโตจากอาหารท่ีใช้เพาะเลี้ยง และการปลดปล่อยสารต่างๆ ท่ีเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการทางชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต 
(metabolic by-product) สารฟอกฆ่าเช้ือท่ีนิยมใช้มีหลายชนิด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) แคลเซียมไฮโปคลอไรด์ 
(CaOCl2 ) เมอร์คิวริคคลอไรด์ (HgCl2) และแอลกอฮอล์ เป็นต้น ซึ่งประสิทธิภาพของสารฟอกฆ่าเช้ือเหล่านี้จะข้ึนอยู่กับ
ระยะเวลาและปริมาณความเข้มข้นของสารท่ีใช้ (time-dose response) โดยปกติประสิทธิภาพจะมากข้ึนถ้าใช้เวลาและความ
เข้มข้นของสารมากข้ึน แต่ถ้าใช้มากเกินไปจะเกิดอันตรายต่อความมีชีวิตของเซลล์และเนื้อเยือ่พืชได้ จึงต้องทดสอบหาปริมาณ
ท่ีเหมาะสม (รังสฤษดิ,์ 2540) 
 สารควบคุมการเจริญเติบโต (growth regulators) เป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการกระตุ้นและมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ท่ี
นําไปสู่การพัฒนาของต้นและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของเซลล์ เนื้อเยื่อ และกระบวนการเมตาโบลิซึมต่างๆ ของพืช พืชส่วนมาก
เปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นอวัยวะถ้าได้รับฮอร์โมน 2 กลุ่ม คือออกซิน และไซโตไคนิน ซึ่งจะผันแปรข้ึนกับชนิดของพืช ระยะการ
เจริญเติบโตของช้ินส่วนพืช และระดับหรือสัดส่วนของสารควบคุมการเจริญเติบโตท้ังสองชนิดในอาหาร โดยถ้าสัดส่วนของ 
ไซโตไคนิน ต่อออกซินสูงจะกระตุ้นการเกิดยอด (shoot formation) และถ้าสัดส่วนของออกซินสูงกว่าไซโตไคนินจะกระตุ้นการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาเพ่ือกําเนิดราก (root formation) ดังนั้นในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้องทดสอบหาสัดส่วนของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตท่ีเหมาะสม สารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มไซโตไคนินท่ีนิยม ได้แก่ kinetin, BA (N6-Benzyladenine) และ 2-ip 
โดยท่ัวไปควรใช้ในอัตรา 0.5-30 มิลลิกรัมต่อลิตร สําหรับออกซินกลุ่มท่ีนิยมใช้ ได้แก่ NAA (Naphthaleneacetic acid) และ IBA 
(Indole bytyric acid) ในความเข้มข้น 0.1-1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (รังสฤษดิ,์ 2540) 
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงพันธ์ุพืชหลายๆ ด้าน ได้แก่ การขยายพันธ์ุพืช การผลิตพืชท่ีปลอด
โรค การผสมพันธ์ุพืชต่างชนิดหรือต่างสกุลโดยการเช่ือมโพรโทพลาสต์ การผลิตสายพันธ์ุแท้ การถ่ายยีนเข้าไปในต้นพืชเพ่ือ
สร้างพืชจําลองพันธ์ุ การคัดเลือกลักษณะท่ีต้องการ การรักษาแหล่งพันธุกรรม การสร้างความแปรผันทางพันธุกรรมการ
ช่วยชีวิตคัพภะและลูกผสมท่ีเกิดจากการผสมข้ามชนิดและข้ามสกุล และการเหนี่ยวนําให้เกิดการกลายพันธ์ุร่วมกับการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (อรุณ,ี 2550) 
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 การศึกษาครั้งนีม้จีุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตไม้นํ้าพ้ืนเมืองของไทยให้มีคุณภาพ จํานวนมากเพียงพอ และเหมาะสมตอ่
การส่งออกด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อีกท้ังช่วยลดการเก็บรวบรวมไม้น้ําจากธรรมชาติ เพ่ือส่งผลต่อการรักษาฐาน
ทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ และนําความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาใช้เพ่ือการปรับปรงุพันธ์ุต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 
 1. ศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้นํ้าใบพาย  
 2. ศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเตบิโตต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานของไม้นํ้าใบพาย  

 
วิธีดําเนินการ 

 
1. สถานท่ีและระยะเวลาดําเนินการ 
 ดําเนินการทดลองท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือน
กันยายน 2551 

 
2. การเตรียมอาหารสังเคราะห์ 
 เตรียมสารเคมีตามส่วนประกอบของอาหารสังเคราะห์สูตร MS (Murashinge and Skoog, 1962) โดยเตรียมเป็น
สารละลายเข้มข้น (stock solution) เติมน้ําตาลทรายลงในอาหารสังเคราะห์ปริมาณ 30 กรัมต่อลิตร จากนั้นปรับความเป็น
กรดเป็นด่างของอาหารให้มีค่า 5.6-5.8 และเติมผงวุ้น 7 กรัมต่อลิตร โดยต้มวุ้นให้ละลายก่อนเทลงในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปริมาตร 25 มิลลิลิตรต่อขวด ปิดฝาขวดแล้วนึ่งฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็น
เวลา 15 นาที ท้ิงให้เย็นแล้วนําไปใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 
3. วิธีการทดลอง 
 แบ่งการศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้นํ้าใบพาย ออกเป็น 2 การทดลอง ดังนี ้
 3.1 ศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้นํ้าใบพาย 
 3.1.1 นําต้นไม้น้ําใบพายมาล้างให้สะอาด จากนั้นตัดราก ใบ และกาบใบออก เหลือไว้เฉพาะส่วนยอด ล้างด้วย
น้ํายาล้างเครื่องแก้ว และล้างน้ํายาออกด้วยน้ํากลั่น 3 ครั้ง 
 3.1.2 นําตัวอย่างจากข้อ 3.1.1 มาฟอกฆ่าเช้ือส่วนยอดในตู้ปลอดเช้ือด้วยสารฟอกฆ่าเช้ือ 4 ชนิด ได้แก่ 
แอลกอฮอล์ (Alcohol) ยาปฏิชีวนะเตตร้าไซคลิน (Tetracycline) โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium Hypochlorite, NaOCl) 
และเมอร์คิวริกคลอไรด ์(Mercuric Chloride, HgCl2) โดยแบ่งเป็น 14 ชุดการทดลอง (ตารางท่ี 1) ชุดการทดลองละ 3 ซ้ําๆ ละ 
20 ตัวอย่าง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) (อนันต์ชัย, 2542) 
 3.1.3 หลังจากท่ีฟอกฆ่าเช้ือตามวิธีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น แล้วล้างส่วนยอดด้วยน้ํากลั่นท่ีผ่านการนึ่งฆ่าเช้ือ  
3 ครั้งๆ ละ 5 นาที จากนั้นตัดเนื้อเยื่อส่วนท่ีตายออกให้เหลือส่วนยอดขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร ปลูกส่วนยอดในอาหาร
สังเคราะห์สูตร MS ขวดละ 1 ช้ินโดยใช้เทคนิคปลอดเช้ือ แล้วนําไปเลี้ยงในห้องเพาะเนื้อเยื่อท่ีควบคุมให้มีอุณหภูมิระหว่าง 
25-28 องศาเซลเซียส และความเข้มแสง 2,500-3,000 ลักซ์ วันละ 16 ช่ัวโมง 
 3.1.4 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อภายในระยะเวลา 1 เดือน โดยบันทึกจํานวนช้ินท่ีปราศจากการ
ปนเปื้อนและสามารถพัฒนาเป็นต้นอ่อนได ้
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ตารางท่ี 1 วิธีการฟอกฆ่าเช้ือส่วนยอดไม้นํ้าใบพายในแต่ละชุดการทดลอง 

วิธีการฟอกฆ่าเชื้อ 

ชุด 
การทดลองที ่

แอลกอฮอล ์70% 
เป็นเวลา 1 นาท ี

ยาปฏิชีวนะเตตร้าไซคลิน  
250 ppm เป็นเวลา 30 นาท ี

โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.12%  
ร่วมกับสารเปียกใบ 0.1% 

เป็นเวลา 15 นาท ี

เมอร์คิวริกคลอไรด์   
0.1% เป็นเวลา 10 นาท ี

1 /    
2  /   
3   /  
4    / 
5 / /   
6 /  /  
7 /   / 
8  / /  
9  /  / 
10   / / 
11 / / /  
12 /  / / 
13  / / / 
14 / / / / 

 

 3.2 ศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานของไม้น้ําใบพาย ในห้อง
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและโรงเรือน 
 3.2.1 การศึกษาในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

3.2.1.1 นําต้นอ่อนท่ีรอดชีวิตมากท่ีสุดจากการศึกษาการฟอกฆ่าเช้ือ (การทดลองท่ี 3.1) มาเลี้ยงในอาหาร
สูตร MS ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเปลี่ยนอาหารทุกเดือน เป็นเวลา 3 เดือน หรือจนกระท่ังได้จํานวนต้นอ่อนเพียงพอ 
ต่อการทดลอง จากนั้นคดัเลือกต้นอ่อนและตัดใบท้ิงใหม้ีความสูงประมาณ 1 เซนติเมตร 

3.2.1.2 ทดลองเลี้ยงต้นอ่อนในอาหารสังเคราะห์ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 2 ชนิด คือ BA และ 
NAA ท่ีความเข้มข้นต่างๆ กัน ดังตารางท่ี 2 รวมเป็น 15 ชุดการทดลองๆ ละ 4 ซ้ําๆ ละ 20 ตัวอย่าง เป็นเวลา 2 เดือนโดยวาง
แผนการทดลองแบบ 5×3 แฟคตอเรียลแบบสุ่มตลอด (5×3 factorial experiment in completely randomized design) 
(อนันต์ชัย, 2542) 

3.2.1.3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของไม้นํ้าใบพายท่ีอายุ 1 และ 2 เดือน โดยวัดความสูงต้น จํานวนต้นอ่อน 
จํานวนใบต่อต้น น้ําหนักต้น จํานวนรากต่อต้น และความยาวรากรวมถึงลักษณะต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 

ตารางท่ี 2 ความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิด BA และ NAA ในแต่ละชุดการทดลอง  
NAA (มิลลิกรัมต่อลิตร) BA (มิลลิกรัมต่อ

ลิตร) 0.0 0.5 1.0 
ชุดการทดลองที ่1 ชุดการทดลองที ่6 ชุดการทดลองที ่11 
ชุดการทดลองที ่2 ชุดการทดลองที ่7 ชุดการทดลองที ่12 
ชุดการทดลองที ่3 ชุดการทดลองที ่8 ชุดการทดลองที ่13 
ชุดการทดลองที ่4 ชุดการทดลองที ่9 ชุดการทดลองที ่14 

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 ชุดการทดลองที ่5 ชุดการทดลองที ่10 ชุดการทดลองที ่15 
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 3.2.2 การศึกษาในโรงเรือน 
 นําไม้น้ําใบพายมาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตในความเข้มข้นท่ีเหมาะสมต่อการ
เพ่ิมจํานวนต้นอ่อนและการชักนําให้เกิดราก (จากการทดลองข้อ 3.2.1) จํานวน 100 ต้น จํานวน 3 ซ้ํา จากนั้นนําไม้น้ําใบพาย
ต้นสมบูรณ์จากห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปเลี้ยงในโรงเรือนเป็นเวลา 3 เดือน โดยปลูกแบบใต้น้ํา ใช้ทรายเป็นวัสดุปลูก พรางแสง
ด้วยตาข่ายพรางแสง 60% เปลี่ยนถ่ายน้ํา 20% และใส่ปุ๋ยสูตร 25-5-5 ปริมาณ 10 กรัมต่อลิตรทุกสัปดาห ์สังเกตการรอดชีวิต
และการเจริญเติบโต 

 
4. การบันทึกผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อเป็นเวลา 1 เดือน โดยบันทึกจํานวนช้ินท่ีปราศจากการปนเปื้อนและสามารถ
พัฒนาเป็นต้นอ่อนได ้
 4.2 บันทึกผลการเจริญเติบโต เช่น ความสูงต้น (เซนติเมตร) จํานวนต้นอ่อน (ต้น) จํานวนใบต่อต้น (ใบ) น้ําหนักต้น 
(กรัม) จํานวนรากต่อต้น และความยาวราก (เซนติเมตร) เป็นต้น พร้อมท้ังบันทึกและถ่ายภาพลักษณะทางสัณฐานท่ีปรากฏ 
 4.3 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ววิเคราะห์ความแตกต่างของค่าต่างๆ ของความสูงต้น 
(เซนติเมตร) น้ําหนักต้น (กรัม) จํานวนต้นอ่อน (ต้น) จํานวนใบต่อต้น (ใบ) จํานวนรากต่อต้น และความยาวราก (เซนติเมตร) 
ด้วยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยข้างต้นด้วยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% (อนันต์ชัย, 2542; ศิริชัย, 2544) 

 
ผลการศึกษา 

 
1. วิธีการฟอกฆ่าเชื้อท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือไม้น้ําใบพาย 
 ผลการทดลองฟอกฆ่าเช้ือไม้น้ําใบพายด้วยวิธีต่างๆ กัน 14 ชุดการทดลอง พบว่า ชุดการทดลองท่ี 10 ให้จํานวนยอดท่ี
ปลอดเช้ือและสามารถพัฒนาเป็นต้นอ่อนได้มากสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) คือการฟอกด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 
0.12% ร่วมกับสารเปียกใบ 0.1% เป็นเวลา 15 นาที ตามด้วยเมอร์คิวริกคลอไรด์ 0.1% เป็นเวลา 10 นาที โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
15.0±1.00 ยอด คิดเป็น 75.0±5.00% รองลงมา คือชุดการทดลองท่ี 12 การฟอกด้วยแอลกอฮอล์ 70% เป็นเวลา 1 นาที ตาม
ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.12% ร่วมกับสารเปียกใบ 0.1% เป็นเวลา 15 นาที และเมอร์คิวริกคลอไรด์ 0.1% เป็นเวลา 10 นาที 
และชุดการทดลองท่ี 14 การฟอกด้วยแอลกอฮอล์ 70% เป็นเวลา 1 นาที ตามด้วยยาปฏิชีวนะเตตร้า-ไซคลิน 250 ppm เป็นเวลา 
30 นาที และโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.12% ร่วมกับสารเปียกใบ 0.1% เป็นเวลา 15 นาที และเมอร์คิวริกคลอไรด์  0.1% เป็นเวลา 
10 นาที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.0±1.00 ยอด คิดเป็น 65.0±5.00% และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.0±1.00 ยอด คิดเป็น 60.0±5.00% 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3  จํานวนยอดและร้อยละของยอดท่ีปลอดเช้ือ และสามารถพัฒนาเป็นต้นอ่อนหลังผ่านการฟอก ฆ่าเช้ือด้วยวิธีต่างๆ กัน 
14 วิธี เป็นเวลา 1 เดือน 

ชุดการทดลองท่ี 
จํานวนยอดท่ีปลอดเช้ือ และ  

สามารถพัฒนาเป็นต้นอ่อน (ยอด) 
ร้อยละของยอดท่ีปลอดเช้ือและสามารถ 

พัฒนาเป็นต้นอ่อน (%) 
1 0.0±0.00i 0.0±0.00 
2 0.0±0.00i 0.0±0.00 
3 3.33±0.577g 16.65±2.887 
4 8.0±1.00d 40.0±5.000 
5 0.0±0.00i 0.0±0.00 
6 1.33±0.577gh 6.65±2.887 
7 10.0±1.00c 50.0±5.00 
8 2.33±0.577g 11.65±2.887 
9 6.33±0.577e 31.65±2.887 
10 15.0±1.00a 75.0±5.00 
11 3.33±0.577g 16.65±2.887 
12 13.0±1.00b 65.0±5.00 
13 5.0±1.00f 25.0±5.00 
14 12.0±1.00b 60.0±5.00 

หมายเหต ุ: ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรท่ีต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
2. ผลของความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานของไม้น้ําใบพายในห้องเพาะเลี้ยง
เนื้อเย่ือและโรงเรือน 
 2.1 ผลการศึกษาในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

2.1.1 การเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของไม้นํ้าใบพาย อายุ 1 เดือน 
เมื่อนําต้นอ่อนท่ีมีความสูงประมาณ 1 เซนติเมตร เลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต  

2 ชนิด คือ BA ความเข้มข้น 0.0, 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0.0, 0.5 และ 1.0 มิลลกิรมั
ต่อลิตร เป็นเวลา 1 เดือน พบว่าสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิด BA และ NAA มีอิทธิพลร่วมกัน (P<0.05) และมีผลต่อการ
เจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของไม้นํ้าใบพายต่างๆ กัน กล่าวคือ 

2.1.1.1 ความสูงต้นของไม้นํ้าใบพายมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเลี้ยงในอาหาร
สังเคราะห์ท่ีเติม BA 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อ และอาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมาคือ อาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตามลําดับ และความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต ชนิด NAA ท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลให้ความสูงของต้นเพ่ิมข้ึนอย่าง 
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4  ผลของความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อความสูงต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของไม้นํ้าใบพาย อายุ 1 เดือน 
NAA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

BA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
0.0 0.5 1.0 

ความสูงต้น
(เซนติเมตร) 

3.53±0.716a 4.58±1.645c 6.02±1.258d 4.75±1.627A 

3.90±0.850b 6.20±0.966d 6.18±1.016d 5.38±1.449B 
3.43±0.798a 6.24±1.176d 6.17±1.312d 5.24±1.725B 
3.47±0.804a 6.25±0.835d 6.83±1.417ef 5.55±1.829BC 

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 3.43±0.620a 6.64±1.053e 7.08±1.253f 5.75±1.914c 

ค่าเฉลี่ย (±SD) 3.56±0.781A 6.00±1.365B 6.46±1.321C  
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ท่ีต่างกันในคอลัมน์และแถวเดียวกัน และอักษรตัวพิมพ์เล็กท่ีต่างกันท้ังใน

คอลัมน์และแถว แสดงว่ามีความแตกตา่งอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

2.1.1.2 จํานวนต้นอ่อนของไม้น้ําใบพายมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเลี้ยงใน
อาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร อาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 4.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และอาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตามลําดับ และความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต ชนิด BA และ NAA ท่ีเพ่ิมข้ึน มีผลให้จํานวนต้นอ่อน
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางท่ี 5 ผลของความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อจํานวนต้นอ่อนเฉลี่ย (ต้น) ของไม้นํ้าใบพาย อายุ 1 เดือน 

NAA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
BA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

0.0 0.5 1.0 
จํานวนต้นอ่อน (ต้น) 

1.01±0.118a 1.23±0.576ab 1.37±0.754b 1.21±0.576A 
1.24±0.621ab 1.75±0.952c 1.87±1.123cd 1.61±0.956B 
1.09±0.408ab 2.15±0.981e 1.69±0.898c 1.63±0.902B 
1.02±0.210a 2.18±1.140e 2.64±1.431f 1.97±1.272C 

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 1.03±0.163a 2.41±1.313ef 2.58±1.491f 2.00±1.302C 

ค่าเฉลี่ย (±SD) 1.08±0.370A 1.94±1.067B 2.03±1.277B  
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ท่ีต่างกันในคอลัมน์และแถวเดียวกัน และอักษรตัวพิมพ์เล็กท่ีต่างกันท้ังใน

คอลัมน์และแถว แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

2.1.1.3 จํานวนใบต่อต้นของไม้น้ําใบพายมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเลี้ยงใน
อาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร อาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 4.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ อาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตามลําดับ และความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต ชนิด BA และ NAA ท่ีเพ่ิมข้ึน มีผลให้จํานวนใบต่อต้น
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 6) 
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ตารางท่ี 6 ผลของความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อจํานวนใบต่อต้นเฉลี่ย (ใบ) ของไม้นํ้าใบพาย อายุ 1 เดือน 
NAA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

BA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
0.0 0.5 1.0 

จํานวนใบต่อต้น (ใบ) 

3.29±0.846a 3.94±1.489b 4.58±0.709c 3.96±1.051A 

5.17±1.497de 4.78±1.077cd 5.29±1.017deg 5.09±1.238B 

4.87±1.398cd 4.91±1.181cd 5.46±1.186fg 5.08±1.286B 

4.87±1.464cd 5.02±1.670cde 5.71±1.621g 5.23±1.624BC 

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 4.97±1.638cd 5.62±1.331g 5.68±1.448g 5.43±1.505C 

ค่าเฉลี่ย (±SD) 4.65±1.547A 4.87±1.398B 5.34±1.301C  
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ท่ีต่างกันในคอลัมน์และแถวเดียวกัน และอักษรตัวพิมพ์เล็กท่ีต่างกันท้ังใน

คอลัมน์และแถว แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

2.1.1.4 น้ําหนักต้นเฉลี่ยของไม้น้ําใบพายมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเลี้ยงใน
อาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 0.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร อาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 3.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และอาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตามลําดับ และความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต ชนิด NAA ท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลให้น้ําหนักต้นเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 7) 

 
ตารางท่ี 7 ผลของความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อน้ําหนักต้นเฉลี่ย (กรัม) ของไม้นํ้าใบพาย อายุ 1 เดือน 

NAA (มิลลิกรมัต่อลิตร) 
BA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

0.0 0.5 1.0 
น้ําหนักต้น (กรัม) 

0.38±0.099a 1.78±1.016d 2.89±1.322f 1.72±1.425A 
0.99±0.852bc 1.56±0.402d 2.00±1.810de 1.50±1.246A 
0.56±0.257ab 1.58±0.478d 1.48±0.640cd 1.18±0.663B 
0.55±0.180ab 1.65±0.498d 2.51±1.070ef 1.60±1.086A 

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 0.51±0.163ab 1.89±0.558d 2.49±0.734ef 1.65±0.994A 

ค่าเฉลี่ย (±SD) 0.60±0.465A 1.70±0.628B 2.29±1.265C  
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ท่ีต่างกันในคอลัมน์และแถวเดียวกัน และอักษรตัวพิมพ์เล็กท่ีต่างกันท้ังใน

คอลัมน์และแถว แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

2.1.1.5 จํานวนรากต่อต้นเฉลี่ยของไม้น้ําใบพายมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อ
เลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 0.0 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมา คืออาหารสังเคราะห์ท่ี
เติม BA 0.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และอาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ 
NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ และความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต ชนิด BA ท่ีเพ่ิมข้ึน มีผลให้จํานวนราก
ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 8) 
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ตารางท่ี 8 ผลของความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อจํานวนรากต่อต้นเฉลี่ย (ราก) ของไม้นํ้าใบพาย อายุ 1 เดือน 
NAA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

BA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
0.0 0.5 1.0 

จํานวนรากต่อต้น
(ราก) 

1.33±1.187c 4.58±1.637g 4.00±2.522f 3.29±2.352A 
0.00±0.000a 2.49±1.540e 1.99±1.653d 1.44±1.678B 
0.00±0.000a 1.03±1.007bc 0.72±1.038b 0.57±0.929C 
0.00±0.000a 0.06±0.246a 0.35±0.644a 0.15±0.441D 

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 0.00±0.000a 0.04±0.259a 0.89±0.886b 0.31±0.679D 

ค่าเฉลี่ย (±SD) 0.26±0.739A 1.62±2.034B 1.61±2.014B  
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ท่ีต่างกันในคอลัมน์และแถวเดียวกัน และอักษรตัวพิมพ์เล็กท่ีต่างกันท้ังใน

คอลัมน์และแถว แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

2.1.1.6 ความยาวรากของไม้น้ําใบพายมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเลี้ยงใน
อาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 0.0 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมา คืออาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 
0.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ และความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต ชนิด 
NAA ท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลให้ความยาวรากเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 9) 

 
ตารางท่ี 9 ผลของความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อความยาวรากเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของไม้นํ้าใบพาย อายุ 1 เดือน 

NAA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
BA (มิลลกิรัมต่อลิตร) 

0.0 0.5 1.0 
ความยาวราก
(เซนติเมตร) 

0.38±0.519b 3.03±1.295d 3.64±1.077e 2.37±1.750A 
0.00±0.000a 0.88±0.616c 1.03±0.789c 0.62±0.735B 
0.00±0.000a 0.50±0.505b 0.42±0.642b 0.30±0.516C 
0.00±0.000a 0.11±0.241a 0.48±0.517b 0.21±0.400C 

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 0.00±0.000a 0.15±0.293a 0.56±0.456b 0.24±0.393C 

ค่าเฉลี่ย (±SD) 0.72±0.271A 0.92±1.276B 1.25±1.438C  
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ท่ีต่างกันในคอลัมน์และแถวเดียวกัน และอักษรตัวพิมพ์เล็กท่ีต่างกันท้ังใน

คอลัมน์และแถว แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

2.1.2 การเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของไม้นํ้าใบพาย อายุ 2 เดือน 
เมื่อนําไม้น้ําใบพาย อายุ 1 เดือน มาเปลี่ยนถ่ายอาหาร โดยตัดใบและรากให้ต้นอ่อนมีความสูงประมาณ  

1 เซนติเมตร แล้วเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 2 ชนิด คือ BA ความเข้มข้น 0.0, 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0.0, 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 1 เดือน พบว่าสารควบคุมการเจริญเติบโต
ชนิด BA และ NAA มีอิทธิพลร่วมกัน และมีผลตอ่การเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของไม้นํ้าใบพายต่างๆ กัน กล่าวคือ  

2.1.2.1 ความสูงต้นของไม้น้ําใบพายมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเลี้ยงในอาหาร
สังเคราะห์ท่ีเติม BA 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร อาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และอาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามลําดับ และความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต ชนิด BA และNAA ท่ีเพ่ิมข้ึน มีผลให้ความสูงต้นเพ่ิมข้ึนอย่าง 
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 10) 
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ตารางท่ี 10 ผลของความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อความสูงต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของไม้นํ้าใบพาย อายุ 2 เดือน 
NAA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

BA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
0.0 0.5 1.0 

ความสูงต้น 
(เซนติเมตร) 

2.42±0.845a 4.52±1.117d 5.29±1.144e 3.98±1.622A 
3.91±0.957c 6.13±0.750gh 5.64±0.841ef 5.09±1.296B 
3.43±0.655b 6.10±0.760gh 5.65±1.234ef 5.00±1.495B 
3.34±0.778b 6.55±1.478ij 6.29±1.186hi 5.51±1.839C 

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 3.28±0.780b 5.85±0.908fg 6.80±1.279j 5.51±1.728C 

ค่าเฉลี่ย (±SD) 3.28±0.964A 5.83±1.212B 5.97±1.260B  
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ท่ีต่างกันในคอลัมน์และแถวเดียวกัน และอักษรตัวพิมพ์เล็กท่ีต่างกันท้ังใน

คอลัมน์และแถว แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)  
 

2.1.2.2 จํานวนต้นอ่อนของไม้น้ําใบพายมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเลี้ยงใน
อาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และอาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 3.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ และความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต ชนิด NAA 
และ BA ท่ีเพ่ิมข้ึน มีผลให้จํานวนต้นอ่อนเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 11) 

 
ตารางท่ี 11  ผลของความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อจํานวนต้นอ่อนเฉลี่ย (ต้น) ของไม้นํ้าใบพาย อายุ 2 เดือน 

NAA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
BA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

0.0 0.5 1.0 
จํานวนต้นอ่อน (ต้น) 

1.01±0.118a 1.55±1.033bcd 1.62±0.991cd 1.37±0.843A 
1.22±0.573abc 2.00±1.095de 2.47±1.482e 1.86±1.224B 
1.14±0.523abc 2.63±1.420ef 2.29±1.604e 1.99±1.398B 
1.06±0.240ab 2.96±1.906f 3.42±1.659g 2.62±1.794C 

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 1.04±0.272a 2.70±1.656ef 3.61±2.094g 2.57±1.901C 

ค่าเฉลี่ย (±SD) 1.10±0.407A 2.39±1.541B 2.74±1.772C  
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ท่ีต่างกันในคอลัมน์และแถวเดียวกัน และอักษรตัวพิมพ์เล็กท่ีต่างกันท้ังใน

คอลัมน์และแถว แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

2.1.2.3 จํานวนใบต่อต้นเของไม้น้ําใบพายมีค่าฉลี่ยสูงสุด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเลี้ยงใน
อาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ NAA 0.0 มิลลิกรัมต่อลิตร อาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 3.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และอาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 12) 
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ตารางท่ี 12  ผลของความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อจํานวนใบต่อต้นเฉลี่ย (ใบ) ของไม้นํ้าใบพาย อาย ุ2 เดือน  
NAA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

BA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
0.0 0.5 1.0 

จํานวนใบต่อต้น 
(ใบ) 

2.07±0.256a 3.36±0.729efg 2.92±0.577b 2.72±0.762A 
3.36±0.664efg 3.33±0.653ef 3.07±0.620bc 3.25±0.656B 
3.33±0.847ef 3.28±0.487def 3.53±0.612fg 3.37±0.676B 
3.62±0.945g 3.40±0.700efg 3.53±0.621fg 3.52±0.748C 

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 3.15±0.856bce 3.36±0.586efg 3.49±0.654fg 3.35±0.702B 

ค่าเฉลี่ย (±SD) 3.07±0.914A 3.35±0.625B 3.31±0.666B  
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ท่ีต่างกันในคอลัมน์และแถวเดียวกัน และอักษรตัวพิมพ์เล็กท่ีต่างกันท้ังใน

คอลัมน์และแถว แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

2.1.2.4 น้ําหนักต้นของไม้นํ้าใบพายมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเลี้ยงในอาหาร
สังเคราะห์ท่ีเติม BA 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมา คืออาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 3.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และอาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 0.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 1.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ และความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต ชนิด BA และNAA ท่ีเพ่ิมข้ึน มีผลให้น้ําหนักต้น
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 13) 
 
ตารางท่ี 13  ผลของความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อน้ําหนักต้นเฉลี่ย (กรัม) ของไม้นํ้าใบพาย อายุ 2 เดือน 

NAA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
BA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

0.0 0.5 1.0 
น้ําหนักต้น 
(กรัม) 

0.23±0.096a 1.70±0.809b 3.22±1.738de 1.65±1.664A 
0.80±0.319a 2.28±0.960bc 2.50±1.174cd 1.78±1.166A 
0.74±0.325a 2.67±0.754cd 2.28±0.697bc 1.83±1.054A 
0.69±0.286a 2.81±0.929cd 3.88±1.727e 2.63±1.822B 

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 0.70±0.247a 2.69±0.804cd 4.03±1.403ef 2.61±1.648B 

ค่าเฉลี่ย (±SD) 0.63±0.339A 2.45±0.915B 3.25±1.562C  
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ท่ีต่างกันในคอลัมน์และแถวเดียวกัน และอักษรตัวพิมพ์เล็กท่ีต่างกันท้ังใน

คอลัมน์และแถว แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

2.1.2.5 จํานวนรากต่อต้นของไม้นํ้าใบพายมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเลี้ยงใน
อาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 0.0 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมาคืออาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 
0.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ และความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต ชนิด 
NAA ท่ีเพ่ิมข้ึน มีผลให้จํานวนรากเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต 
ชนิด BA ท่ีเพ่ิมข้ึน มีผลให้จํานวนรากลดลง (ตารางท่ี 14) 
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ตารางท่ี 14  ผลของความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อจํานวนรากต่อต้นเฉลี่ย (ราก) ของไม้นํ้าใบพาย อายุ 2 เดือน 
NAA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

BA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
0.0 0.5 1.0 

จํานวนรากต่อต้น 
(ราก) 

0.51±1.007b 3.06±1.113e 4.24±1.188f 2.48±1.948A 
0.00±0.000a 2.75±1.164e 2.75±1.339e 1.68±1.665B 
0.00±0.000a 1.50±0.874c 1.98±1.278d 1.09±1.231C 
0.00±0.000a 0.86±0.904b 1.79±1.268cd 1.02±1.216C 

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 0.00±0.000a 0.64±1.159b 1.57±1.098c 0.80±1.147D 

ค่าเฉลี่ย (±SD) 0.11±0.521A 1.69±1.428B 2.44±1.574C  
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ท่ีต่างกันในคอลัมน์และแถวเดียวกัน และอักษรตัวพิมพ์เล็กท่ีต่างกันท้ังใน

คอลัมน์และแถว แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

2.1.2.6 ความยาวรากของไม้น้ําใบพายมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเลี้ยงใน
อาหารสังเคราะห์ท่ีเติม BA 0.0 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมาคืออาหารสังเคราะห์ท่ีเติม  
BA 0.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ และความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต  
ชนิด NAA ท่ีเพ่ิมข้ึน มีผลให้ความยาวรากเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 15) 

 
ตารางท่ี 15  ผลของความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อความยาวรากเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของไม้นํ้าใบพาย อายุ 2 เดือน 

NAA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
BA (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

0.0 0.5 1.0 
ความยาวราก 
(เซนติเมตร) 

0.17±0.355ab 1.88±1.016f 2.95±0.971g 1.59±1.434A 
0.00±0.000a 1.34±0.961de 1.41±0.924e 0.84±0.995A 
0.00±0.000a 0.79±0.475c 0.79±0.589c 0.50±0.570B 
0.00±0.000a 0.39±0.401b 1.24±0.855de 0.65±0.806A 

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 0.00±0.000a 0.25±0.467ab 1.13±0.795d 0.50±0.733B 

ค่าเฉลี่ย (±SD) 0.38±0.182A 0.89±0.919B 1.51±1.110C  
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ท่ีต่างกันในคอลัมน์และแถวเดียวกัน และอักษรตัวพิมพ์เล็กท่ีต่างกันท้ังใน

คอลัมน์และแถว แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
 2.2 ผลการศึกษาในโรงเรือน 
 เมื่อนําต้นอ่อนไม้น้ําใบพายไปเลี้ยงในอาหารท่ีดีสุดสําหรับการเพ่ิมจํานวนต้นอ่อน คือ อาหารสังเคราะห์ สูตร MS ท่ี
เติม BA 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และชักนําให้เกิดรากในอาหารท่ีเติม NAA 1.0 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร (จากการทดลองท่ี 3.2.1) จากนั้นเลี้ยงจนได้ไม้น้ําใบพายต้นสมบูรณ์ แล้วนําไปเลี้ยงในโรงเรือน โดยปลูกแบบใต้น้ํา  
ใช้ทรายเป็นวัสดุปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 25-5-5 ปริมาณ 10 กรัมต่อลิตร เลี้ยงเป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่าไม้น้ําใบพายมีชีวิตรอด 
75.67±4.042% และสามารถเจริญเติบโตได้ไม้นํ้าใบพายต้นสมบูรณ ์
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 

 วิธีการฟอกฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น้ําใบพาย คือ การฟอกฆ่าเช้ือท่ีใช้เมอร์คิวริกคลอไรด์
ร่วมกับสารฟอกฆ่าเช้ือชนิดอ่ืนๆ ให้จํานวนยอดอ่อนท่ีปลอดเช้ือและสามารถพัฒนาเจริญเป็นต้นอ่อนเฉลี่ยได้ดีท่ีสุด ซึ่งเมอร์คิวริก-
คลอไรด์มีประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือราและแบคทีเรียได้ดีพอใช้ การทดลองครั้งนี้สอดคล้องกับการทดลองของมณีรัตน์ (2540) ท่ี
ฟอกฆ่าเช้ือใบอ่อนไม้น้ําอนูเบียส (Anubias nana) ด้วยสารละลายคลอรอกซ์ (chlorox) เข้มข้น 10% เป็นเวลา 10 นาที จากนั้น
แช่ในเมอร์คิวริกคลอไรด์ 0.1% เป็นเวลา 10 นาที กาญจนรี และคณะ (2542) ฟอกฆ่าเช้ือไม้น้ําผมหอม (Cryptocoryne 

tonkinensis) ด้วยคลอรอกซ ์4% ร่วมกับสารเปียกใบ 2 หยด เปน็เวลา 20 นาที จากนั้นแช่ในเมอร์คิวริก-คลอไรด์ 2% ร่วมกับสาร
เปียกใบ 2 หยด เป็นเวลา 10 นาที และ กาญจนรี (2543) ฟอกฆ่าเช้ือไม้น้ําโลบิเลีย (Lobilia cardinaris) คลอรอกซ์เข้มข้น 3% 
ร่วมกับสารเปียกใบ 1-2 หยด เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นแช่ในเมอร์คิวริกคลอไรด ์2% เป็นเวลา 5 นาที 
 ส่วนผลของความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานของไม้น้ําใบพายในห้อง
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พบว่าสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิด BA และ NAA มีความสัมพันธ์กัน คือ อาหารสังเคราะห์ท่ีเติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตชนิด BA ร่วมกับ NAA ช่วยให้ไม้น้ําใบพายมีจํานวนต้นอ่อนเพ่ิมข้ึนมากกว่าอาหารท่ีไม่เติม NAA แต่
เมื่อใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตชนิด BA ร่วมกับ NAA ให้จํานวนรากลดลงตามความเข้มข้นของ BA ท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ี
อาหารสังเคราะห์ท่ีเติม NAA เพียงอย่างเดียว มีผลให้ไม้นํ้าใบพายมีจํานวนรากเพ่ิมข้ึนตามความเข้มข้นท่ีเพ่ิมข้ึน ยุพาและคณะ 
(2544) อธิบายไว้ว่าสารควบคุมการเจริญเติบโตมีคุณสมบัติกระตุ้นหรือยับยั้งกระบวนการทางสรีระวิทยาของพืช คือ BA มีผล
กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ได้อย่างรวดเร็ว ควบคุมการสรา้งอวัยวะ และกระตุ้นการแตกตาข้าง เร่งให้เนื้อเยื่อพืชเจริญไปเป็น
ยอดและต้น และมีผลในการลดอิทธิพลของออกซินทําให้พืชเกิดรากลดลง ในขณะท่ี NAA มีผลกระตุ้นการเกิดรากและการ
เจริญของราก (รังสฤษดิ,์ 2540; Brock and Kaufman, 1991) 
 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพ่ิมจํานวนยอดครั้งนี้ พบว่าการใช้อาหารสังเคราะห์ท่ีเติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต ชนิด BA ร่วมกับ NAA มีผลช่วยให้พืชมีจํานวนต้นอ่อนเพ่ิมข้ึนมากกว่าอาหารท่ีไม่เติม NAA สอดคล้องกับการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น้ําไส้ปลาไหล (Barclaya longifolia (Wallich, 1827) (มณีรัตน์, 2549) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น้ํา 
โลบิเลีย (กาญจนรี, 2543) และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น้ําใบพาย Cryptocoryne lucen  (Kane et al., 1990) แต่ผลการ
ทดลองครั้งนี้แตกต่างกับการทดลองในไม้นํ้าอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ซึ่งพบว่าอาหาร MS ท่ีเติม BA อย่างเดียวสามารถชักนําให้เกิด
ต้นอ่อนมากท่ีสุด เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น้ําใบพายศรีลังกา (Cryptocoryne wendtii) (มณีรัตน์ และอรุณี, 2542) 
(Kane et al., 1999) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น้ําผมหอม (Cryptocoryne tonkinensis) (กาญจนรี และคณะ, 2542)  
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น้ําสันตะวาใบพาย (Ottelia alismoides, L. Pers) (นลินี, 2545) และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น้ํา 
อเมซอน (Echinodorus argentinensis) (อุไร, 2542) ซึ่งระดับความเข้มข้นสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสมในการเพ่ิม
จํานวนยอดจะแตกต่างกันตามชนิดและลักษณะทางสัณฐานของพืช 
 ผลของความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีมีผลให้เพ่ิมจํานวนรากของไม้น้ําใบพายมากท่ีสุด เมื่ออายุ  
2 เดือน คือ สารควบคุมการเจริญเติบโตชนิด NAA ท่ีระดับ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งผลท่ีได้แตกต่างจากการศึกษาของ 
อุไร (2542) พบว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น้ําอเมซอนในอาหารท่ีไม่เติมท้ัง BA และ NAA จะเกิดรากมากท่ีสุดเช่นเดียวกับ 
การทดลองของลักขณา (2545) พบว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น้ําแอมมาเนียในอาหารท่ีไม่เติม IBA จะเกิดรากมากท่ีสุด ท้ังนี้
เนื่องจาก NAA และ IBA เป็นสารในกลุ่มออกซิน มีคุณสมบัติในการกระตุ้นให้เกิดราก ซึ่งสารกลุ่มดังกล่าวนี้ พืชสามารถสร้าง
ข้ึนเองได้โดยมีมากบริเวณปลายรากและเนื้อเยื่อเจริญ ในบางครั้งจึงไม่จําเป็นต้องใส่สารกลุ่มนี้ แต่ท้ังนี้ข้ึนกับเนื้อเยื่อท่ี
เพาะเลี้ยงและชนิดของพืชด้วย (รังสฤษดิ์, 2540; Brock and Kaufman, 1991) ดังเช่นการทดลองครั้งนี้ต้องใส่สารควบคุม
การเจริญเติบโตชนิด NAA เพ่ือกระตุน้ให้ไม้นํ้าใบพายเกิดรากท่ีสมบูรณ ์
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 เมื่อเลี้ยงไม้นํ้าใบพายในโรงเรือนโดยปลูกแบบใต้นํ้า ใช้ทรายเป็นวัสดุปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 25-5-5 ปริมาณ 10 กรัมต่อลิตร 
เลี้ยงเป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่าไม้นํ้าใบพายมีชีวิตรอด 75.67±4.042% และสามารถเจริญเติบโตได้ไม้นํ้าใบพายต้นสมบูรณ ์ 
 การทดลองครั้งนี้ สรุปได้ว่าวิธีการท่ีเหมาะสมในการขยายพันธ์ุไม้น้ําใบพาย ชนิด Cryptocryne cordata ด้วยวิธี 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือ การฟอกฆ่าเช้ือด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.12% ร่วมกับสารเปียกใบ 0.1% เป็นเวลา 15 นาที ตาม
ด้วยเมอร์คิวริกคลอไรด์  0.1% เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นเพ่ิมจํานวนต้นอ่อนในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BA 3.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  และชักนําให้ออกรากในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม NAA 1.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อนําต้นอ่อนไม้น้ําใบพายจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปเลี้ยงในสภาพโรงเรือน สามารถเจริญเติบโตและมี
อัตรารอดตายสูง 

 
คําขอบคุณ 

 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพไม้นํ้า นักวิชาการและบุคลากรของกลุ่มฯ ท่ีให้ความช่วยเหลอื
ในการทํางานวิจัยครั้งนีส้ําเร็จด้วยด ี
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สภาวะการทําการประมงและผลจับสัตว์น้ําในหนองหารจังหวัดสกลนคร 
 

พงศ์เทพ  จันทรชิต๑*  แสงอรุณ  เนื่องสิทธิ์๒  ผ่องใส  จันทร์ศรี๓  ชัยณรงค์  ชื่นชม๔ 
๑สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดชัยภูมิ  ๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืนครราชสีมา 

๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุรินทร ์ ๔สํานักงานประมงจังหวัดสกลนคร 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาสภาวะการทําการประมงและผลจับสัตว์นํ้าในหนองหาร จังหวัดสกลนคร ดําเนินการโดยรวบรวมข้อมลูจาก
รายงานและเอกสารต่าง ๆ และจากการสํารวจและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชาวประมงในภาคสนาม จํานวน 204 ครัวเรือน 
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงธันวาคม  2552  
 ผลการศึกษา พบว่าพ้ืนท่ีหนองหารมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,736.8 มิลลิเมตรต่อปี มีระดับกักเก็บน้ําสูงสุด 158.00 ม.
รทก. มีท่าข้ึนปลาจํานวน 25 แห่ง บริเวณรอบพ้ืนท่ีหนองหาร ชาวประมงร้อยละ 94.61 มีภูมิลําเนาดั้งเดิมอยู่บริเวณรอบพ้ืนท่ี
หนองหาร มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.84 คน และออกทําการประมงเฉลี่ย 1.06  คนต่อครัวเรือนชาวประมงมีอายุเฉลี่ย 
47.11  ปี และมีประสบการณ์ในการทําประมงเฉลี่ย 20.29 ปี ชาวประมงร้อยละ 51.96 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปี
ท่ี 4 ชาวประมงมีวันทําการประมง เฉลี่ย 20.84 วันต่อรายต่อเดือน โดยพบเครื่องมือประมงท่ีใช้รวม 14 ชนิด คือ ข่าย ข่ายไล ่
ฉมวก ปืนฉมวก ลอบนอนขนาดเล็ก ลอบกุ้ง สวิง(ช้อน) อวนล้อม แห เบ็ดธง เบ็ดคัน เบ็ดราว เบ็ดป๋อม และลัน โดยเครื่องมือ
ข่ายพบนิยมใช้มากท่ีสุดร้อยละ 58.71 ของเครื่องมือท้ังหมด ปริมาณผลจับสัตว์น้ําของชาวประมงมีค่าเฉลี่ย 4.43 กิโลกรัมต่อ
รายต่อวัน ชาวประมงใช้ประโยชน์สัตว์น้ําโดยการจําหน่าย บริโภคในครัวเรือน และการแปรรูปเฉลี่ย 3.66, 0.72 และ 0.05 
กิโลกรัมต่อรายต่อวัน ตามลําดับ และชาวประมงมีรายได้เฉลี่ย 62.58 บาทต่อวันทําการประมง ปริมาณสัตว์น้ําท่ีมีผลจับมาก  
5 อันดับ ได้แก่ ปลาหมอเทศ ปลาสร้อยนกเขา ปลานิล ปลาไส้ตันตาแดง และปลาสลาด ตามลําดับ  ชาวประมงประสบปัญหา
และอุปสรรคในการทําการประมงด้านสภาพอากาศฝนตก คลื่นลมแรงทําให้เป็นอุปสรรคในการจับปลามากท่ีสุดเฉลี่ยร้อยละ 
37.84 ของชาวประมงท้ังหมด ส่วนความต้องการขอรับความช่วยเหลือเก่ียวกับการประกอบอาชีพทําการประมงในหนองหาร 
พบว่ามีความต้องการให้ปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้าเพ่ิมเติมมากท่ีสุด 
 
คําสําคัญ : สภาวะการทําการประมง  ผลจับสัตว์นํ้า 
   
*๔๒ หมู่ ๑๐ ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๓๐ โทร. ๐ ๔๔๘๙ ๐๕๑๓ e-mail : thep_xjan@yahoo.com 
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Fisheries Status and Catch Assessment in Nong Han Reservoir,  
Sakhon Nakhon Province 

 
Pongthep  Jantharachit1*  Sangaroon  Nuangsit2  Pongsai  Chansri3  Chainarong  Chunchom4 

1Chaiyaphum Inland Fisheries Station  
2Nakhon Ratchasima Inland Fisheries Research And Development Center  

3Surin Inland Fisheries Research And Development Center   
4Sakhon Nakhon Province Fisheries Office 

 
Abstract 

 
 The study on fisheries status and fish catch assessment in Nong Han Reservoir, Sakhon Nakhon 
Province was operated by data and reports analysis and also sampling survey from 204 fishing households 
during January until December of the year 2009. The average rainfall was 1,736.8 mm. per year. The 
maximum water level was 158.00 m. MSL. There were 25 fish landing ports around the reservoir. 94.61 
percent of fisherman were the residents around the reservoir. There were average 4.84 persons per 
household, with 1.06 man operated in fisheries. The average age of fisherman was 47.11 years old and had 
fishing experience for 20.29 years. 51.96 percent of fisherman had passed the primary school, with 20.84 
days per fisher per month. There were 14 types of fishing gears : gill-net, chasing gill-net, harpoon, spear 
gun, small horizontal fish trap, shrimp trap, scoop, purse seine, cast net, set pole and line with lire bait, 
pole and line, long line, floating hook and bamboo tube trap. The gill-net was the most popular, with 
58.71 percent of all gears. The average catch was  4.43 kg. per fisher per day. The average in fish utilization 
was fresh fish selling, households consumption and fish processing, with 3.66, 0.72 and 0.05 kg. per fisher 
per day, respectively, with the income of  62.58 Bath per day.  
 There were 5 ranks species of fish yield, those : Oriochromis  mosumbicus, Osteochilus hasselti, 
Oriochromis niloticus, Cyclocheilicthys apogon, and Notopterus notopterus respectively. Decreasing  of 
hard rain and wind in the reservoir with 37.84 percent was the most problem of the fisheries. As a result 
would need more stock propagation continuously. 
 
Key words : fisheries status, catch 
   
*42 Moo 10 Lahan , Chatturat, Chaiyaphum 36130 Tel. 0 4489 0513 e-mail : thep_xjan@yahoo.com 
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การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุร ี
 

ฉวีวรรณ  สุขมงคลรัตน์๑*  ชลธศัิกด์ิ  ชาวปากน้ํา๒  และ เกสศิณีย์  แท่นนิล๓ 
๑สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดตราด  

๒ กลุ่มวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื 
๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุร ี 

 
บทคัดย่อ 

 
 การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี ดําเนินการในพ้ืนท่ี 18 
หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอกบินทร์บุรี อําเภอศรีมหาโพธ์ิ อําเภอเมือง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอบาง
น้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเข่ือน อําเภอบางคล้า อําเภอเมือง อําเภอบ้านโพธ์ิ และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพของชุมชน ศักยภาพด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน บทบาทหญิงชาย ลักษณะการทําการ
ประมง ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนในพ้ืนท่ีแม่นํ้าบางปะกงและแม่นํ้าปราจีนบุรี วิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพเชิงพ้ืนท่ี
ในชุมชน  โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2552 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีท้ังการประชุม
กลุ่มย่อย โดยแบ่งกลุ่มย่อยตามกิจกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสนทนากลุ่มแล้วหาข้อตกลงเป็นคําตอบร่วมกันและ
บนัทึกข้อมูลการสนทนาทุกเรื่อง พร้อมสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน และตัวแทนชุมชน ท้ังแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การระดมความคดิเหน็ 
และนําเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา 
 ผลการศึกษา พบว่า สภาพพ้ืนท่ีและชุมชนท่ัวไปในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี บริเวณหมู่บ้านตอนบนเป็น 
ท่ีราบต่ําพ้ืนท่ีทําการเกษตรกรรม และมีนิคมอุตสาหกรรม ต้นน้ํามาจากคลองพระปรงและคลองหนุมาน ซึ่งต้นกําเนิดอยู่
บริเวณเขาใหญ่ เป็นพ้ืนท่ีไม่มีระบบคลองชลประทาน พ้ืนท่ีบริเวณหมู่บ้านตอนกลางเป็นท่ีราบลุ่มพ้ืนท่ีทําการเกษตรกรรม  
มีพ้ืนท่ีชุมชนอาศัยอยู่จํานวนมาก มีโรงงานอุตสาหกรรม ทําให้วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนไป พ้ืนท่ีบริเวณหมู่บ้านตอนล่างเป็น
พ้ืนท่ีราบ และติดกับชายฝั่งทะเล โดยปากแม่นํ้าบางปะกงไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย ลักษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชนส่วนใหญ่เป็น
คนดั้งเดิมในพ้ืนท่ี และย้ายถ่ินฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เพ่ือประกอบอาชีพ แล้วตั้งถ่ินฐานถาวร  
การประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างโรงงานอุตสาหกรรม ทําไร่ ทํานาเลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงปลาในประชัง 
เป็นอาชีพหลัก ส่วนอาชีพทําการประมงเป็นอาชีพหลักบ้างในบางพ้ืนท่ี ส่วนใหญ่เป็นอาชีพรอง ศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 56.4 มีฐานะปานกลาง ประเพณีท่ีเก่ียวข้องกับแม่น้ําบางปะกงมีงานวันลอยกระทงในทุกพ้ืนท่ี มี
ประเพณีแข่งเรือในหมู่บ้านตอนกลางและตอนล่าง รวมท้ังงานแห่พระหลวงพ่อโสธรทางน้ํา ซึ่งเป็นงานใหญ่มากในหมู่บ้าน
ตอนล่าง บทบาทหญิงชายในกิจกรรมต่างๆ เพศชายมีบทบาทมากกว่าในกิจกรรมการทําการประมง ในสัดส่วน 80:20 ในขณะ
ท่ีกิจกรรมการเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงสัตว์อ่ืนๆ เพศชายจะมีบทบาท เท่าๆกันกับเพศหญิง ในสัดส่วน 50:50 ลักษณะการทํา
ประมงในแม่นํ้าบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี ส่วนใหญ่ทําการประมงในบริเวณพ้ืนท่ีหมู่บ้านตนเองและพ้ืนท่ีใกล้เคียง ใช้เรือ
ติดเครื่องยนต์เป็นพาหนะ เครื่องมือข่าย แห ลอบและเบ็ดตกกุ้ง เป็นเครื่องมือท่ีนิยมใช้ และมีการเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือชนิด
อ่ืนๆ บ้างตามช่วงฤดูกาล  
 การเสนอแนวคิดของชุมชนและผู้นําชุมชนในการจัดการทรัพยากรประมงในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี 
พบว่า ปัญหาหลักและแนวทางแก้ไขส่วนใหญ่สอดคล้องกัน คือ ปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้ง และน้ําเค็ม ซึ่งส่งผลทําให้ทรัพยากร
ประมงลดลง แนวทางแก้ไข คือ การปรับปรุงระบบชลประทาน เข่ือนทดน้ําเค็มให้มีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานของรัฐเข้มงวด
ในเรื่องระบบบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การกําหนดเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีอยู่อาศัย ลดการ
ใช้สารเคมี ทําการเกษตรแบบอินทรีย์ การทําเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และไม่ให้มีการทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย และ
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ควบคุมการใช้เครื่องมือประมง ให้มีการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ํา ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง และสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการทํา
การประมง และจากการวิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพเชิงพ้ืนท่ี พบว่า แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ํา
ปราจีนบุรี เพ่ือความยั่งยืนของชุมชนได้ดังนี้ หมู่บ้านตอนบน มีจุดแข็งท่ีสามารถนํามาพัฒนาได้ คือ พ้ืนท่ีลุ่มเหมาะสําหรับทํา
การเกษตรกรรม มีแหล่งต้นน้ําท่ีดี จึงมีโอกาสท่ีจะพัฒนาให้ความรู้การทําเกษตรอินทรีย์และปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับหมู่บ้านตอนกลางและหมู่บ้านตอนล่าง มีจุดแข็งท่ีสามารถนํามาพัฒนาได้ คือ พ้ืนท่ีแม่น้ําเหมาะ
สําหรับทําการประมงและการเลี้ยงปลาในกระชัง ประกอบกับคนในชุมชนมีประสบการณ์ในการทําการประมงและการเลี้ยง
ปลาในกระชังมาก จึงควรให้การสนับสนุนด้านสินเช่ือเงินทุนเพ่ือการประมง ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมท้ังจัดหาตลาดสินค้าสัตว์น้ํา นอกจากนี้ควรจัดทําระบบบําบัดน้ําท้ิงจากชุมชนและการ
เกษตรกรรม สร้างจิตสํานึกให้ชุมชนเห็นถึงความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม จัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และเขตอนุรักษ์
โดยเช่ือมโยงระหว่างหมู่บ้านเพ่ือทําให้เป็นเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

 
คําสําคัญ : การมสี่วนร่วม การประเมิน ชนบท แม่นํ้าบางปะกง แมน่้ําปราจีนบุร ี
   
*หมู่ ๒ ตําบลหนองคันทรง อําเภอเมือง จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐ โทร ๐ ๓๙๕๑ ๑๘๖๗ e-mail : chawee07@gmail.com 
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Participatory Rural Appraisal (PRA) for community in the Bangpakong  
River and the Prachinburi River  

 
Chaveewan  Sukmongkolrat1*  Choltisak  Chawpaknum 2  Kessinee  Tannil 3 

1Trat Inland Fisheries Station 
2Technical group, Inland Fisheries Research and Development Bureau  

3Phetchaburi Inland Fisheries Research and Development Center 
 

Abstract 
 
 A participatory rural appraisal for community in the Bangpakong River and the Prachinburi River 
was studied in 18 selected villages located in amphur Kabinburi, amphur Saimahaphot, amphur Mueng, 
amphur Bansang in Prachinburi province, amphur Bangnumpure, amphur Klongkhen, amphur Bangkar, 
Amphur Mueng, Amphur Banpho and amphur Bangpakong in Chacherngsao province. The purpose of this 
study was to investigate community status and its socio-economic potential, gender role, fishery activity, 
community problem and its remedy, in addition with analysis of the conditions and potential. The study 
was conducted during January-September 2009. The research tools were consisted of classified group 
meeting, in-depth interview with the community leaders and representatives and brain storming. The data 
was executed into descriptive analysis. 
 The results described the characteristic of community in the Bangpakong River and the 
Prachinburi River into 3 Zones. The first community was located in the upper part of the river in the 
lowland plain. Utilized for agricultural and industrial estate purposes. The water supply for this zone came 
from Prapong and Hanuman canals. This zone had no irrigation system. The second community was 
located in the middle part of the river comprising of lowland agricultural area together with dense 
residential and industrial areas. Thus the people’s livelihoods were altered. The third community was 
located in the lower part of the river characteristic as lowland and coastal area towards the river mouth to 
the gulf of Thailand. Most of the resident were both local and migrant people from the north and the 
north-east of Thailand. Main occupations in the study area were factory employee, agriculture,farmer. 
While fisheries was minor occupation in some areas. Majority of household (56.40%) gained moderate 
income.  The tradition related to the Bangpakong River was Loi Kathong festival. There was the traditional 
boat racing in the middle and lower zone. The important celebration of Luang Phor Sothon was held in 
lower part. Gender roles were based on men more than women. The results showed that the ratio 
between men and women was 80:20 in fishery but in fish or shrimp culture and animal husbandry was 
50:50. Villlages in Bangpakong River and Prachinburi River areas fished in their villages and areas nearby 
using engine boat. Major fishing gears used were gill net, fish net, fish hook and trap. Alternative fishing 
gears were used in various seasons. 
 Discussion among the communities and their leaders on fishery resource management in the 
Bangpakong River and the Prachinburi River indicated that most of the problems and remedies has been 
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conform i.e. flood, draught and brine which affecting decrease of fisheries resources. They recommended 
to solve these problems by creating irrigation system, improving the efficiency Bangpakong dam, 
empowerment of government officers in controlling water pollution, decrease of using chemicals 
agriculture, practice organic agriculture and sufficient economics, zoning specific industrial agricultural and 
residential area, decrease chemicals usage, controlling the illegal fishery and fishing gears, stocking the 
fingerings to natural water, promote the fish cages culture and support the fund for fishery. 
 According to the community condition and potential analysis, there has been the proper way for 
a sustainable development of community in the Bangpakong River and  the Prachinburi River. For the 
upper zone, it is appropriate for agriculture with good source of water, then it likely to develop organic 
agriculture and sufficient economy. The middle zone and lower zone are appropriate for aquaculture and 
fishery. The community has had an experience in fish cages culture and fishery, therefore it is potential for 
grant the credit and provide the market for fishery products. Meanwhile, it is important to provide water 
treatment system, enhance the people awareness of environment preservation, promote eco-tourism and 
conservation area with networking among the nearby village.  
 
Key words : participatory, appraisals rural, Bangpakong River and  Prachinburi River  
   
*Moo 2, Tumbol Nongkansong, Muang District, Trat Province 23000 Tel. 0 3951 1867  
e-mail : chawee07@gmail.com 
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รูปแบบการจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วม ในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร 

 
ประมุข  ฤๅแก้วมา 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสกลนคร 
 

 การจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วม ในพ้ืนท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
สกลนคร เป็นรูปแบบการจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ําท่ีให้ชุมชนเป็นผู้กําหนดมาตรการในการจัดการ ในขณะท่ี
ภาครัฐเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ใช้ทรัพยากรในพ้ืนท่ี ดําเนินงานควบคู่ไปกับการประเมินทรัพยากรประมงร่วมกับชุมชนท่ี
งานศึกษาและพัฒนาด้านประมงจัดทําอยู่ ทําใหชุ้มชนเห็นว่าการจัดการทรัพยากรประมงนั้นมีความสําคัญยิ่ง หากมีการจัดการ
ท่ีดีแล้วจะทําใหม้ีผลผลิตท้ังจากธรรมชาติ และจากการปล่อยให้ใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน 
 ผลการดําเนินการ ชุมชนมีการตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรประมงประจําแหล่งน้ํา และกําหนดมาตรการใน
การจดัการแหล่งน้ําท้ัง 2 แห่ง ในส่วนการประเมินผลผลิตสัตว์น้ําร่วมกับชุมชนพบว่ามีผลผลิตเฉลี่ยโดยเครื่องมือข่ายของอ่าง
เก็บน้ําห้วยทราย1 เท่ากับ 978.94 กรัมต่อ 100 ตารางเมตรต่อคืน และอ่างเก็บน้ําห้วยเคลิ้มเท่ากับ 471.03 กรัมต่อ 100 
ตารางเมตรต่อคืน โดยพบปลารวมท้ังหมด 20 ชนิด เป็นปลาจากการปล่อยของงานศึกษาและพัฒนาด้านประมงจํานวน 2 ชนิด 
 งานศึกษาและพัฒนาด้านประมงเห็นว่าการจัดการทรัพยากรประมงท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการนี้ น่าจะเป็น
แนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงเหมาะสม และยั่งยืน สนองพระราชดําริท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีต้องการให้มี
ผลผลิตทางการประมงเพ่ิมข้ึนในอ่างเก็บน้ําท่ีพระองค์ท่านพระราชทานให้ ท้ังยังรูปแบบในการจัดการทรัพยากรประมงแบบมี
ส่วนร่วมท่ีแหล่งน้ําอ่ืนๆสามารถนําไปปรับใช้เพ่ือรักษาทรัพยากรประมงในแหล่งน้ําของตนเองต่อไป  
 
คําสําคัญ : การจัดการแบบมีส่วนร่วม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดํารจิังหวัดสกลนคร 
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Co-Management Fisheries Resources at Puparn Royal Development  
Study Center in SakonNakhon province 

 
Pramook  Rukaewma 

SakonNakhon Fisheries Research and Development Center 
 

 Co-Management Fisheries Resources at Puparn Royal Development Study Center in SakonNakhon 
province used the co-management fisheries resources concept that the local people set the management 
plan while the government sector was the coordinator among resource users in the area. The co-
management fisheries resources were operated together with fisheries resource assessment in the 
reservoir involving local people participation in the implemented activities. The local people realized that 
good management of fisheries resources is very important that can lead to sustainable utilization of fish 
resources in the reservoir resulting from natural and releasing stocks. 
 The results of activity implementation showed that the committees for management fisheries 
resources in the reservoir were established. Fisheries management plan of these two reservoirs were 
developed.  The results of fish production assessment by using gill nets found that HuaySine reservoir 1 
provided 978.94 g/100 m2/night and HuayKerm reservoir produced 471.03 g/100 m2 /night. Two out of 
twenty were found as released fish species from the Study and Development of Fisheries Unit. 
 It is concluded that fisheries co-management is an appropriate fisheries management approach for 
an enhancement of fish production leading to  sustainable use of fisheries resources in the Puparn Royal 
Development Study Center areas. The result of this study by using fisheries resource co-management 
approach can be applied to other water resources. 
 
Key words : Co-Management, Puparn Royal Development Study Center, SakonNakhon province 
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพรรณไม้น้ํา Cryptocoryne affinis Hook. f., 1893 
 

กาญจนรี  พงษ์ฉวี๑*  รัฐภัทร์  ประดิษฐ์สรรพ์๑  วรรณดา  พิพัฒน์เจริญชัย๑  และ วารุณีย์  คันทรง๒ 
๑สถาบันวิจัยสตัว์นํ้าสวยงามและพรรณไม้นํ้า 
๒ศูนย์วิจยัและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุร ี

 
บทคัดย่อ 

 
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้นํ้าไทยท่ีหายาก Cryptocoryne affinis Hook. f., 1893 โดยการฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วน
ตายอดของใบพายด้วยสารฟอกฆ่าเช้ือชนิดต่างๆ กันคือคลอรอกซ์ และเมอคิวริคคลอไรด์ อัตราความเข้มข้นต่างๆ จํานวน  
7 วิธี แล้วเลี้ยงในอาหารสูตร MS เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์ท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ระยะเวลาให้แสง 12 ช่ัวโมง/วัน 
ความเข้มแสง 2,500-3,000 ลักซ์ จากนั้นนําต้นอ่อนปลอดเช้ือท่ีได้ไปชักนําให้เกิดยอดจํานวนมากในอาหารสังเคราะห์สูตร MS 
ท่ีมี NAA ระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน 4 ระดับคือ 0, 0.1, 0.2 และ 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร ร่วมกับ BA ระดับความเข้มข้นต่างๆ 
กัน 5 ระดับ คือ 0, 1, 2, 3 และ 4 มิลลิกรัม/ลิตร เลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ จากนั้นนําผลท่ีได้ไปทดลองใช้จิบเบอเรลลิน
ระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน 5 ระดับ คือ 0, 0.1, 0.2, 0.4 และ 0.8 มิลลิกรัม/ลิตร เพ่ือชักนําให้ต้นอ่อนมีความสูงในสภาพ
ปลอดเช้ือ โดยเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์
 ผลการทดลองพบว่าวิธีการท่ีเหมาะสมในการฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนตายอดของใบพายได้แก่การฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 1 ด้วย
สารละลายคลอรอกซ์ 2% เป็นเวลา 15 นาที ตามด้วยการฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 2 ด้วยเมอคิวริคคลอไรด์ 1% เป็นเวลา 20 นาที 
พบการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์เพียง 15% และช้ินเนื้อเยื่อท่ีปลอดเช้ือมีอัตราการเจริญพัฒนาเกิดต้นใหม่ได้ 85% เมื่อนําต้นอ่อน
ปลอดเช้ือไปชักนําให้เกิดยอดปริมาณมากพบว่า BA และ NAA มีอิทธิพลร่วมกันในการชักนําให้ช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดของใบพาย 
C. affinis เจริญพัฒนาเกิดยอดจํานวนมาก โดยระดับความเข้มข้นของ BA และ NAA ท่ีเหมาะสมสําหรับการชักนําให้เกิดต้น
อ่อนจํานวนมากของใบพาย C. affinis คือการใช้ BA ในอัตรา 1 มิลลิกรัม/ลิตร ร่วมกับ NAA 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถชัก
นําให้เกิดยอดได้เฉลี่ย 7.90+2.41 ยอด/ช้ิน มีรากเกิดข้ึนเฉลี่ย 11.30+1.49 ราก/ช้ิน และมีใบเกิดข้ึนเฉลี่ย 31.65+11.49  
ใบ/ช้ิน เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ และพบว่าการใช้จิบเบอเรลลิน 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร มีผลกระตุ้นให้ต้นอ่อนของใบ
พายเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดโดยได้ต้นอ่อนท่ีมีความสูงเฉลี่ย 4.05+0.48 เซนติเมตร เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา  
4 สัปดาห ์
 
คําสําคัญ : ใบพาย Cryptocoryne affinis การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
   
*๕๐ เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ e-mail : kanchanp43@hotmail.com 
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Tissue Culture of Aquatic Plant Cryptocoryne affinis Hook. f., 1893 
 

Kanchanaree  Pongchawee1* Ratthapat  Pradissan1 Wannada  Pipatcharoenchai1 
and Warunee Kanthrong2 

1Aquatic Plant and Ornamental Fish Research Institute 
2Suphanburi Inland Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

 
 Mass propagation of endangered Thai native aquatic plants, Cryptocoryne affinis Hook. f., 1893, was 
conducted using tissue culture technique. Apical buds were disinfected in various concentrations of 
Mercuric chloride (HgCl2) or Clorox (5.25% NaOCL) for different incubation periods. The cleaned explants 
were cultured on semi-solid MS (Murashige and Skoog, 1962) medium containing 3 % (w/v) sucrose, 0.7 % 
agar (w/v) for 4 weeks.  The plantlets were cultured for 4 weeks on semi-solid MS medium supplemented 

with 6-Benzylaminopurine (BA) at 0, 1, 2, 3 and 4 mg/l and α-Naphthalene acetic acid (NAA) at 0, 0.1, 0.2 
and 0.4 mg/l, at 25±2ºC under a 12/12 light dark cycle, 2,500-3,000 luxs to induced shoot multiplication. 
Shoot clusters were separated into 1 shoot and transferred to semi-solid MS medium supplemented with 
appropriate concentration of  BA and NAA and various concentrations of gibberellic acid (GA3) at 0, 0.1, 0.2, 
0.4 และ 0.8 mg/l for 4 weeks  to evaluated their effects on growth of plantlets. 
 The apical shoots which were surface sterilized with 2% Clorox for 15 minutes followed by 1% 
mercuric chloride for 20 minutes shown 15% contamination and 85 % regenerated rate. The results 
indicated that the effects of plant growth regulators, BA and NAA on inducing shoots, roots and leaves 
were significant (p<0.05). The appropriate medium for induced shoot multiplication was semi-solid MS 
medium supplemented with 1 mg/l BA, 0.2 mg/l NAA, 3 % (w/v) sucrose and 0.7 % agar (w/v). The average 
number of shoots, roots and leaves were 7.90+2.41 shoots/piece, 11.30+1.49 roots/piece and 31.65+11.49 
leaves/piece of shoot culture, respectively. GA3 in the concentrations of 0.1 mg/l was appropriate to 
promoted shoot growth and gave the average of plantlets height of 4.05+0.48 cm. 
 
Key words : Cryptocoryne affinis, tissue culture, plant growth regulators 
   
* 50 Kasetklang, Chatuchuk, Bangkok 10900 e-mail : kanchanp43@hotmail.com 
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คํานํา 
 

 ใบพาย Cryptocoryne affinis Hooker f.,1893 เป็นพรรณไม้น้ําท่ีอยู่ในวงศ์บอน (Family Araceae) สกุล 
(genus) Cryptocoryne ซึ่งมีช่ือเรียกเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวไปว่า Water Trumpet เนื่องจากมีดอกออกเป็นช่อติดรวมกันเป็นแท่ง
บนก้านช่อดอกท่ีมีกาบประดับมีลักษณะเปน็หลอดปลายแผ่ออก มีการแพร่กระจายในบริเวณภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย 
และแหลมมลายู (วันเพ็ญและกาญจนรี, 2543 ; Othman et al., 2009) อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถเพาะขยายพันธ์ุ 
Cryptocoryne affinis ได้ในระดับฟาร์ม ผลผลิตท่ีส่งออกท้ังหมดได้จากการเก็บรวบรวมจากธรรมชาติ จนกระท่ังปัจจุบันเป็น
ชนิดท่ีหาได้ยาก และมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ ไม่สามารถเก็บรวบรวมได้อีก ส่งผลให้ไม่มีผลผลิตของใบพายชนิดนี้ในการ
ส่งออกของไทย การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาวิธีการเพาะขยายพันธ์ุ Cryptocoryne affinis โดยวิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ เพ่ือให้สามารถผลิตต้นอ่อนปลอดเช้ือได้ในปริมาณมาก และคงเอกลักษณ์ของสายพันธ์ุเนื่องจากเป็นการขยายพันธ์ุโดย
ใช้เซลล์ร่างกาย (somatic cells) และสามารถผลิตได้ทุกฤดูกาล  (Brock and Kaufman, 1991; Trigiano and Gray, 2000) 
ปัจจุบันได้มีการนําเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้ในการผลิตพรรณไม้น้ําเชิงพาณิชย์มากข้ึน เนื่องจากเป็นวิธีการ
ขยายพันธ์ุท่ีทําให้ได้ต้นอ่อนปริมาณมาก สม่ําเสมอ ในระยะเวลาสั้น จึงช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนต้นพันธ์ุสําหรับพรรณไม้น้ํา
บางชนิดท่ีมีการขยายพันธ์ุได้ช้าโดยวิธีการขยายพันธ์ุปกติ นอกจากนี้การขยายพันธ์ุพรรณไม้น้ําโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ยังทําให้ได้ต้นอ่อนท่ีสะอาด ปราศจากโรคแมลงศัตรูพืช เหมาะสําหรับการนําออกปลูกเลี้ยงในโรงเรือนแบบปิด (green 
house) ด้วยวิธีการเลี้ยงในระบบไร้ดิน (soiless culture) เพ่ือให้สามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้ตามมาตรฐานส่งออก 
(กาญจนรี และคณะ, 2551) จึงเป็นการพัฒนาธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ําเพ่ือการส่งออกได้อย่างยั่งยืน และเพ่ือการอนุรักษ์
พรรณไม้นํ้าของไทย 

 
วัตถุประสงค์ 

 
 1. เพ่ือศึกษาการฟอกฆ่าเช้ือท่ีผิวช้ินส่วนตายอดของใบพาย C. affinis 
 2. เพ่ือศึกษาผลของการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ NAA ระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน ต่อการชักนําให้
เกิดต้นอ่อนของใบพาย C. affinis ในสภาพปลอดเช้ือ 
 3. เพ่ือศึกษาผลของการใช้จิบเบอเรลลิน (Gibberellins) ท่ีมีต่อการเจริญพัฒนาของต้นอ่อน C. affinis 

 

 
 

รูปท่ี 1 ใบพาย Cryptocoryne affinis Hook. f., 1893 
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วิธีดําเนินการ 
 
ก. การศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อท่ีผิวชิ้นส่วนตายอดของใบพาย C. affiniss 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design) โดยทดลองใช้สารฟอกฆ่าเช้ือชนิด
ต่างๆกัน ได้แก่ คลอรอกซ์ (clorox) ท่ีมีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite) 5.25% และเมอคิวริค-
คลอไรด์ (Mercuric chloride, HgCl2)ในอัตราความเข้มข้นต่างๆ จํานวน 7 วิธี (Treatment) วิธีละ 20 ซ้ํา (Replication) 
เพ่ือฟอกฆ่าเช้ือท่ีผิวช้ินส่วนตายอดของใบพาย C. affinis  จํานวน 2 ครั้ง ดังนี ้
การฟอก
ฆ่าเชื้อ 

วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 วิธีที่ 4 วิธีที่ 5 วิธีที่ 6 วิธีที่ 7 

คร้ังที่ 1 คลอรอกซ์ 2% 
นาน 15 นาท ี

คลอรอกซ์ 4% 
นาน 15 นาท ี

คลอรอกซ์ 6% 
นาน 15 นาท ี

คลอรอกซ์ 8% 
นาน 15 นาท ี

คลอรอกซ์ 10% 
นาน 15 นาท ี

คลอรอกซ์ 2% 
นาน 15 นาท ี

คลอรอกซ์ 4% 
นาน 15 นาท ี

คร้ังที่ 2 คลอรอกซ์ 1% 
นาน 20 นาท ี

คลอรอกซ์ 2% 
นาน 20 นาท ี

คลอรอกซ์ 3% 
นาน 20 นาท ี

คลอรอกซ์ 4% 
นาน 20 นาท ี

คลอรอกซ์ 5% 
นาน 20 นาท ี

เมอคิวริคคลอไรด์ 
1% นาน 20 นาท ี

เมอคิวริคคลอไรด์ 
1% นาน 20 นาท ี

 
 นําช้ินส่วนตายอดของ C. affinis มาล้างน้ําให้สะอาดโดยใช้น้ําไหลผ่าน นําไปฟอกฆ่าเช้ือท่ีผิวด้วยสารฟอกฆ่าเช้ือ
ต่างๆ กัน 7 วิธีตามแผนการทดลอง จากนั้นล้างออกด้วยน้ํากลั่นท่ีน่ึงฆ่าเช้ือแล้ว 3 ครั้ง ย้ายช้ินส่วนของเนื้อเยื่อท่ีผ่านการฟอก
ฆ่าเช้ือแล้วลงเลี้ยงในอาหารก่ึงแข็ง (semi-solid medium) สูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ท่ีเตรียมไว้ โดยใช้
เทคนิคปลอดเช้ือ โดยใส่ช้ินเนื้อเยื่อ ขวดละ 1 ช้ิน สูตรละ 20 ขวด จากนั้นนําไปเลี้ยงในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีควบคุมอุณหภูมิ 
25±2 องศาเซลเซียส ตั้งเวลาให้แสงวันละ 12 ช่ัวโมง ความเข้มแสง 2,500-3,000 ลักซ ์(luxs) 
 ตรวจสอบและบันทึกผลการทดลองทุกๆ 7 วัน เป็นเวลา 28 วัน ได้แก่การนับจํานวนช้ินเนื้อเยื่อท่ีเกิดการปนเปื้อน
ด้วยเช้ือจุลินทรีย์ จํานวนช้ินเนื้อเยื่อท่ีมีการเจริญพัฒนาเกิดต้นอ่อน จํานวนต้นอ่อนท่ีเกิดข้ึน อัตรารอด ถ่ายภาพและบันทึก
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาของเนื้อเยื่อ นําผลท่ีได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Tukey’s test  

 
ข. การศึกษาผลของการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ NAA ระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน ต่อการชักนําให้เกิด

ต้นอ่อนของใบพาย C. affinis ในสภาพปลอดเชื้อ 
 วางแผนการทดลองแบบ 4x5 factorial design in CRD  ศึกษาอิทธิพลของ 2 ปัจจัย ท่ีมีต่อการชักนําให้เกิดต้นอ่อนของ 
C. affinis ในสภาพปลอดเช้ือ โดยปัจจัย A คือ NAA (1-naphthaleneacetic acid; C12H10O2) ระดับความเข้มข้นต่างกัน 4 ระดับ
คือ 0, 0.1, 0.2 และ 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร และปัจจัย B คือ BA (6-benzylaminopurine; C12H11N5) ระดับความเข้มข้นต่างกัน  
5 ระดับ คือ 0, 1, 2, 3 และ 4 มิลลิกรัม/ลิตร แต่ละชุดการทดลอง (treatment combination) มี 20 ซ้ํา ซ้ําละ 2 ช้ินเนื้อเยื่อ 
 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบพาย C. affinis โดยการฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนตายอดด้วยวิธีท่ีเหมาะสมจากการทดลอง ก. เมื่อได ้
ต้นอ่อนปลอดเช้ือจึงทําการเพ่ิมปริมาณต้นอ่อนโดยการ subculture ทุกๆ 4 สัปดาห์ จนกระท่ังได้ต้นอ่อนปลอดเช้ือปริมาณ
เพียงพอสําหรับการทดลอง นําช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดของใบพาย C. affinis จากต้นอ่อนปลอดเช้ือไปทดลองเลี้ยงในขวดเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อบนอาหารก่ึงแข็งสูตร MS ท่ีมีน้ําตาลซูโครส 3 % (w/v) และวุ้น (agar) 0.7 % (w/v) โดยใส่สารควบคุมการเจริญเติบโต
ต่างๆ กันตามแผนการทดลองข้างต้น ชุดการทดลองละ 20 ขวด  ขวดละ 2 ช้ินเนื้อเยื่อ นําไปเลี้ยงในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีควบคุม
อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ตั้งเวลาให้แสงวันละ 12 ช่ัวโมง ความเข้มแสง 2,500-3,000 ลักซ์ ระยะเวลาเลี้ยง 4 สัปดาห์ 
ตรวจสอบและบันทึกผลการเจริญพัฒนาทุกๆ 7 วัน ได้แก่การนับจํานวนยอด นับจํานวนใบ นับจํานวนราก วัดความสูงของต้น และ
บันทึกภาพ นําผลท่ีได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี 
Tukey’s test  
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ค. การศึกษาผลของการใช้จิบเบอเรลลิน (Gibberellins) ท่ีมีต่อการเจริญพัฒนาของต้นอ่อน C. affinis 
  วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design) เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอดของใบพาย 
C. affinis ในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีมีนํ้าตาลซูโครส 3 % (w/v) วุ้น (agar) 0.7 % (w/v) และเติม BA, NAA ระดับความ
เข้มข้นท่ีเหมาะสมจากผลการทดลอง ข. โดยใส่จิบเบอเรลลิน (GA3; C19H2O6) ระดับความเข้มข้นต่างๆกัน คือ 0, 0.1, 0.2, 0.4 
และ 0.8 มิลลิกรัม/ลิตร การทดลอง (Treatment) ละ 20 ซ้ํา (20 ขวด) ขวดละ 2 ช้ินเนือ้เยื่อ 
 นําต้นใบพาย C. affinis ท่ีปลอดเช้ือมาตัดช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ท่ีใส่จิบเบอเรลลิน ระดับ
ความเข้มข้นต่างๆ กัน ตามแผนการทดลอง นําไปเลี้ยงในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีควบคุมอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ตั้งเวลาให้
แสงวันละ 12 ช่ัวโมง ความเข้มแสง 2,500-3,000 ลักซ์ ระยะเวลาเลี้ยง 4 สัปดาห์ ตรวจสอบและบันทึกผลการเจริญเติบโต
ทุกๆ 7 วัน ได้แก่นับจํานวนยอด นับจํานวนใบ นับจํานวนราก วัดความสูงของต้น อัตรารอด และบันทึกภาพ นําผลท่ีได้ไป
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Tukey’s test  
สถานท่ี และระยะเวลาศึกษา 
 ทําการศึกษาทดลองท่ีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ํา สถาบันวิจัยสัตว์น้ําสวยงามและพรรณไม้น้ํา 
ในระหว่างเดือนมกราคม 2550-กันยายน 2553 

 
ผลการศึกษา 

 
ก. ผลการศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อท่ีผิวชิ้นส่วนยอดของใบพาย C. affinis 
 การฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนตายอดของใบพาย C. affinis ด้วยวิธีท่ี 1 2 3 4 และ 5 ได้แก่การฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 1 ด้วย
คลอรอกซ์ 2% 4% 6% 8% และ 10% ตามลําดับ นาน 15 นาที ตามด้วยการฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 2 ด้วยคลอรอกซ์ 1% 2% 
3% 4% และ 5% ตามลําดับ นาน 20 นาที พบว่าพบว่าช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดของใบพายมีการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ 100% 
ภายในระยะเวลา 7 วัน  
 ในขณะท่ีวิธีท่ี 6 ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 1 ด้วยคลอรอกซ์ 2% นาน 15 นาที ตามด้วยการฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 2 ด้วย  
เมอคิวริคคลอไรด์ 1% นาน 20 นาที พบว่าช้ินส่วนยอดของใบพายมีการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์เพียง 15% และเมื่อเลี้ยงเป็น
ระยะเวลา 28 วัน พบว่าช้ินเนื้อเยื่อมีอัตราการเจริญพัฒนาเกิดต้นใหม่ได้ถึง 85% โดยมีจํานวนต้นอ่อนท่ีเกิดข้ึนเฉลี่ย 
1.59+0.71% ต้น/ช้ินเนื้อเยื่อ เช่นเดียวกันกับวิธีท่ี 7 ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 1 ด้วยคลอรอกซ์ 4% นาน 15 นาที ตามด้วยการฟอก
ฆ่าเช้ือครั้งท่ี 2 ด้วยเมอคิวริคคลอไรด์ 1% นาน 20 นาที พบว่าช้ินส่วนยอดของใบพายมีการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ 20% 
อย่างไรก็ตามพบว่าช้ินเนื้อเยื่อมีอัตราการเจริญพัฒนาเกิดต้นใหม่ได้เพียง 50% ซึ่งต่ํากว่าการฟอกฆ่าเช้ือด้วยวิธีท่ี 6 และเมื่อ
เลี้ยงเป็นระยะเวลา 28 วัน พบว่ามีจํานวนต้นอ่อนท่ีเกิดข้ึนเฉลี่ย 2.25+1.29% ต้น/ช้ินเนื้อเยื่อ ซึ่งใกล้เคียงกับวิธีท่ี 6 
(p>0.05) ดังนั้นการฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนยอดของใบพาย C. affinis เพ่ือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิธีท่ีเหมาะสมคือวิธีท่ี 6 ได้แก่
การฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 1 ด้วยคลอรอกซ์ 2% นาน 15 นาที ตามด้วยการฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 2 ด้วยเมอคิวริคคลอไรด์ 1% นาน 
20 นาที 
 
ข. ผลการศึกษาการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ NAA ระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน ต่อการชักนําให้เกิด 

ต้นอ่อนของใบพาย C. affinis ในสภาพปลอดเชื้อ 
 ผลการทดลองพบว่ามีปฏิกิริยาสัมพันธ์ (interaction) ระหว่าง 2 ปัจจัย คือ BA และ NAA ท่ีมีต่อการชักนําให้เกิด
ยอดของใบพาย C. affinis กล่าวคือ BA และ NAA มีอิทธิพลร่วมกันในการชักนําให้ช้ินเนื้อเยื่อของใบพาย C. affinis เจริญ
พัฒนาเกิดยอดจํานวนมากอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างชุดการทดลอง (treatment combination) 
พบว่าชุดการทดลองท่ีไม่ใส ่NAA ร่วมกับการใส่ BA ทุกระดับความเข้มข้น (0, 1, 2, 3 และ 4 มิลลิกรัม/ลิตร) มีจํานวนยอดท่ี
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เกิดข้ึนใกล้เคียงกัน (p>0.05) เฉลี่ย 4.90+1.87, 6.40+2.87, 6.75+3.70, 6.20+1.75 และ 5.70+2.11   ยอด/ช้ินเนื้อเยื่อ 
ตามลําดับ เช่นเดียวกันกับการใส่ NAA ในระดับความเข้มข้นท่ีต่ําคือ  0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ร่วมกับ BA ทุกระดับความเข้มข้นคือ 
0-4 มิลลิกรัม/ลิตร มีจํานวนยอดท่ีเกิดข้ึนใกล้เคียงกันทุกชุดการทดลอง (p>0.05) เฉลี่ย 5.05+1.88, 7.20+2.25, 6.35+1.73, 
6.80+2.14 และ 5.10+2.60 ยอด/ช้ินเนื้อเยื่อ ตามลําดับ อย่างไรก็ตามเมื่อเพ่ิมระดับความเข้มข้นของ NAA เป็น 0.2 
มิลลิกรัม/ลิตร ร่วมกับ BA ระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน พบว่าช้ินเนื้อเยื่อมีการเจริญพัฒนาเกิดยอดได้แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ (p<0.05) โดยชุดการทดลองท่ีใช้ NAA 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร ร่วมกับ BA 1 มิลลิกรัม/ลิตร มีจํานวนยอดท่ีเกิดข้ึนเฉลี่ย 
7.90+2.41 ยอด/ช้ินเนื้อเยื่อ ซึ่งสูงกว่าการไม่ใส่ BA อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)  และใกล้เคียงกับชุดการทดลองท่ีใช้ NAA 0.2 
มิลลิกรัม/ลิตร ร่วมกับ BA ในระดับท่ีสูงข้ึนคือ 2, 3 และ 4 มิลลิกรัม/ลิตร (p>0.05) (ตารางท่ี 1) 
 อย่างไรก็ตามเมื่อเพ่ิมระดับความเข้มข้นของ NAA เป็น 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่าต้องใช้ BA ในระดับความเข้มข้นท่ี
สูงข้ึนคือ 2 และ 3 มิลลิกรัม/ลิตร จึงจะสามารถชักนําให้เกิดยอดได้สูงกว่าการไม่ใส ่BA (p<0.05) โดยชุดการทดลองท่ีเลี้ยงใน
อาหารสังเคราะห์ท่ีใส่ NAA 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร ร่วมกับ BA 2 และ 3 มิลลิกรัม/ลิตร มีจํานวนยอดท่ีเกิดข้ึนเฉลี่ย 6.50+0.78 
และ 6.60+2.08 ยอด/ช้ินเนื้อเยื่อ ตามลําดับ ในขณะท่ีชุดการทดลองท่ีเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ท่ีใส่ NAA 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร 
เพียงอย่างเดียวโดยไม่ใส่ BA มีจํานวนยอดท่ีเกิดข้ึนเพียง 3.85+1.72 ยอด/ช้ินเนื้อเยื่อ ซึ่งใกล้เคียง(p>0.05) กับชุดการทดลอง
ท่ีใช้ NAA 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร ร่วมกับ BA ในระดับความเข้มข้นต่ําคือ 1 มิลลิกรัม/ลิตร หรือระดับความเข้มข้นท่ีสูงมาก คือ  
4 มิลลิกรัม/ลิตร โดยมีจํานวนยอดท่ีเกิดข้ึนเฉลี่ย 4.60+1.51 และ 3.85+1.27 ยอด/ช้ินเนื้อเยื่อ ตามลําดับ ดังนั้นระดับความ
เข้มข้นของ BA และ NAA ท่ีเหมาะสมสําหรับการชักนําให้เกิดต้นอ่อนจํานวนมากของใบพาย C. affinis  คือการใช้ BA ใน
อัตรา 1 มิลลิกรัม/ลิตร ร่วมกับ NAA 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถชักนําให้เกิดยอดได้เฉลี่ย 7.90+2.41 ยอด/ช้ินเนื้อเยื่อ 
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์  
 
ตารางท่ี 1 ปฏิกิริยาสัมพันธ์ (interaction) ระหว่าง 2 ปัจจัย คือ BA และ NAA ท่ีมีผลต่อการชักนําให้เกิดจํานวนยอดของ 

ใบพาย C. affinis เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์  
NAA BA (มิลลิกรัม/ลิตร) 

มิลลิกรัม/ลติร 0 1 2 3 4 
0 4.90+1.87ns 6.40+2.87 ns 6.75+3.70 ns 6.20+1.75 ns 5.70+2.11 ns 
0.1 5.05+1.88 ns 7.20+2.25 ns 6.35+1.73 ns 6.80+2.14 ns 5.10+2.60 ns 
0.2 5.20+1.36a 7.90+2.41b 5.35+1.36ab 6.20+1.74 ab 5.50+2.88 ab 
0.4 3.85+1.72 a 4.60+1.51 a 6.50+0.78 b 6.60+2.08 b 3.85+1.27 a 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย (Means + SD) ท่ีตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ
ความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
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 สําหรับผลของการชักนําให้เกิดราก พบว่าไม่มีปฏกิิริยาสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปัจจัย คือ BA และ NAA ท่ีมีต่อการชักนํา
ให้เกิดราก ดังนั้นจึงไม่มีอิทธิพลร่วมกันระหว่าง BA และ NAA ต่อการกระตุ้นให้ช้ินเนื้อเยื่อของใบพาย C. affinis เจริญพัฒนา
เกิดราก อย่างไรก็ตามแต่ละปัจจัย ได้แก่ BA และ NAA มีอิทธิพลต่อการเพ่ิมปริมาณรากอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดย 
การเติม NAA 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ในอาหารสังเคราะห์มีผลให้ต้นอ่อนของใบพายเกิดรากเฉลี่ย 11.40+2.39 ราก/ช้ินเนื้อเยื่อ 
ซึ่งมากกว่าการไม่เติม NAA อย่างมีนัยสําคัญ (p <0.05) โดยช้ินเนื้อเยื่อท่ีเลี้ยงในอาหารสูตร MS ท่ีไม่เติม NAA มีจํานวนรากท่ี
เกิดข้ึนเฉลี่ย  6.73+1.755   ราก/ช้ินเนื้อเยื่อ อย่างไรก็ตามเมื่อใช้ NAA ในระดับความเข้มข้นท่ีสูงกว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร 
พบว่าการเกิดรากมีแนวโน้มลดลงใกล้เคียงกับการไม่เติม NAA (p>0.05) นอกจากนี้ยังพบว่าการเกิดรากมีแนวโน้มลดลงเมื่อ
ระดับความเข้มข้นของ BA เพ่ิมข้ึน โดยช้ินเนื้อเยื่อท่ีเลี้ยงในอาหารสูตร MS ท่ีไม่เติม BA มีจํานวนรากท่ีเกิดข้ึนสูงท่ีสุด 
(p<0.05) เฉลี่ย 32.91+1.80 ราก/ช้ินเนื้อเยื่อ รองลงมาคือการใช้ BA ระดับความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/ลิตร มีจํานวนรากท่ี
เกิดข้ึนเฉลี่ย 9.21+1.26 ราก/ช้ินเนือ้เยื่อ และเมื่อใช้ BA ระดบัความเข้มข้นท่ีสูงข้ึนคือ 2, 3 และ 4 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่าแทบ
ไม่มีรากเกิดข้ึนเลย โดยมีจํานวนรากท่ีเกิดข้ึนใกล้เคียงกัน (p>0.05) เฉลี่ย1.35+0.25, 0.60+0.17  และ 0.16+0.07  ราก/ช้ิน
เนื้อเยื่อ ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้ NAA เพียงอย่างเดียวโดยไม่เติม BA ส่งผลให้เกิดรากจํานวนมากเกินไป และมี
ยอดเกิดข้ึนน้อย ไม่สามารถชักนําให้เกิดได้ต้นอ่อนต้นอ่อนปริมาณมากได ้
 จากรูปท่ี 2 ปรากฏว่าการใช้ BA ระดับความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/ลิตร ร่วมกับ NAA 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร ช้ินเนื้อเยื่อ
ของใบพาย C. affinis  มีการเจริญพัฒนาเกิดยอดเฉลี่ย 7.90+2.41 ยอด/ช้ินเนื้อเยื่อ และมีรากเกิดข้ึนเฉลี่ย 11.30+1.49 
ราก/ช้ินเนื้อเยื่อ ได้ต้นอ่อนจํานวนมากท่ีมีลักษณะสมบูรณ์เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์  
 
ตารางท่ี 2 จํานวนรากของใบพาย ท่ีเจริญพัฒนาข้ึนจากช้ินส่วนตายอดในอาหารสูตร MS ท่ีมี BA และ NAA ระดับความ

เข้มข้นต่างๆกัน เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์
NAA BA (มิลลิกรัม/ลิตร) 

มิลลิกรัม/ลติร 0 1 2 3 4 
means + SE 

0 26.95+4.06 5.20+2.88 1.10+0.53 0.10+0.01 0.30+0.20 6.73+1.75a 

0.1 41.55+3.00 12.20+3.09 1.85+0.56 1.40+0.56 0.00+0.00 11.40+2.39b 
0.2 32.55+1.98 11.30+1.49 1.55+0.49 0.50+0.19 0.15+0.10 9.21+1.18ab 
0.4 30.60+3.74 8.15+2.04 0.90+0.41 0.40+0.23 0.20+0.15 8.05+1.86a 

Means + SE 32.91+1.80c 9.21+1.26b 1.35+0.25a 0.60+0.17a 0.16+0.07a  
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนหรือแนวตั้งแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความ

เช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
 

 
 
รูปท่ี 2 ช้ินเนื้อเยื่อของใบพาย C. affinis เจริญพัฒนาเกิดยอดจํานวนมาก และเกิดรากข้ึนในอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA  

1 มิลลิกรัม/ลิตร ร่วมกับ NAA 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์
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 สําหรับผลของการชักนําให้เกิดใบ พบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปัจจัย คือ BA และ NAA ท่ีมีต่อการเกิดใบของ 
ต้นใบพาย C. affinis ดังนั้นจึงไม่มีอิทธิพลร่วมกันระหว่าง BA และ NAA ต่อการชักนําให้เนื้อเยื่อของใบพาย C. affinis เจริญ
พัฒนาเกิดใบ (p>0.05) อย่างไรก็ตามแต่ละปัจจัย ได้แก่ BA และ NAA มีอิทธิพลต่อการเกิดใบของต้นอ่อนใบพาย C. affinis 
อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) กล่าวคือ การใส่ BA ในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ในอัตรา 1 มิลลิกรัม/ลิตร มีผลชักนําให้เกิดใบได้
มากกว่าการไม่ใส่ BA อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยมีจํานวนใบเฉลี่ย 31.65+11.49 ใบ/ช้ินเนื้อเยื่อ (ตารางท่ี 3) ซึ่งใกล้เคียง
กับการใช้ BA ในอัตรา 2, 3 และ 4 มิลลิกรัม/ลิตร (p>0.05)  การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ในอาหารสังเคราะห์
สตูร MS ในอัตรา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถชักนําให้เกิดใบได้ดีกว่าการไม่ใช้ NAA อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยมีจํานวนใบ
เฉลี่ย 34.68+11.61 ใบ/ช้ินเนื้อเยื่อ อย่างไรก็ตามเมื่อเพ่ิมระดับความเข้มข้นของ NAA เป็น 0.2 และ 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร 
พบว่าการเกิดใบมีแนวโน้มลดลงและใกล้เคียงกับการไม่ใส่ NAA (p>0.05) 
 
ตารางท่ี 3 จํานวนใบ/ช้ินเนื้อเยื่อ ของใบพายท่ีเจริญพัฒนาจากช้ินส่วนยอดในอาหารสูตร MS ท่ีมี BA และ NAA ระดับความ

เข้มข้นต่างๆกัน เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์
NAA BA (มิลลิกรัม/ลิตร) 

มิลลิกรัม/ลติร 0 1 2 3 4 
means + SD 

0 18.75+5.72 30.15+13.94 28.30+6.19 30.00+17.58 34.30+14.23 28.30+13.04a 
0.1 28.20+7.77 42.00+9.30 32.90+13.58 32.00+7.19 38.30+14.40 34.68+11.61b 
0.2 23.70+9.27 25.05+6.12 32.75+9.19 31.60+5.94 26.40+6.18 27.90+8.06a 
0.4 24.40+8.52 29.40+8.86 24.75+5.67 24.10+5.01 28.30+13.73 26.19+8.82a 

means + SD 23.76+8.35 a 31.65+11.49b 29.68+9.49ab 29.42+10.49ab 31.83+13.04b  
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนหรือแนวตั้งแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความ

เช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
 

 สําหรับผลของ BA และ NAA ท่ีมีต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนพบว่าว่าไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปัจจัย คือ 
BA และ NAA ท่ีมีต่อความสูงของต้นอ่อนใบพาย C. affinis จึงไม่มีอิทธิพลร่วมกันระหว่าง BA และ NAA ต่อการกระตุ้นให ้
ต้นอ่อนของใบพายเจรญิเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ (p>0.05) อย่างไรก็ตามแต่ละปัจจัย ได้แก่ BA และ NAA มีอิทธิพลต่อความสงู

ของต้นอ่อนใบพายอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) กล่าวคือ การเพ่ิมระดับความเข้มข้นของ BA ในอาหารสังเคราะห์มีแนวโน้มให้
ต้นอ่อนใบพาย C. affinis มีความสูงน้อยกว่าการไม่เติม BA โดยการใช้ BA ในอัตรา 0 1 และ 2 มิลลิกรัม/ลิตร ต้นอ่อนของ 
ใบพายมีการเจริญเติบโตมีความสูงใกล้เคียงกัน (p>0.05) โดยมีความสูงเฉลี่ย 2.92+0.69, 2.75+0.59 และ 2.63+0.70 
เซนติเมตร ตามลําดับ แต่เมื่อเพ่ิมระดับความเข้มข้นของ BA เป็น 3 และ 4 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่ามีความสูงลดลงต่ํากว่าการไม่
เติม BA อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ในขณะท่ีการเติม NAA ในอาหารสังเคราะห์ทุกอัตราความเข้มข้นมีผลให้ต้นอ่อนของ 
ใบพายมีความสูงใกล้เคียงกัน (p>0.05) และสูงกว่าการไม่เติม NAA อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
 
ค. ผลการศึกษาการใช้จิบเบอเรลลิน (Gibberellins) ท่ีมีต่อการเจริญพัฒนาของต้นอ่อน C. affinis 
 การใช้จิบเบอเรลลินมีผลชักนําให้ต้นอ่อนของใบพาย C. affinis มีความสูงได้เพ่ิมข้ึนมากกว่าการไม่เติมจิบเบอเรลลิน 

อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยช้ินเนื้อเยื่อของใบพายท่ีเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีมี BA 1 มิลลิกรัม/ลิตร และ NAA 
0.2 มิลลิกรัม/ลิตร ร่วมกับการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตจิบเบอเรลลิน 0.1, 0.2, 0.4 และ 0.8 มิลลิกรัม/ลิตร เป็น
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ มีการเจริญเติบโตโดยความสูงของต้นอ่อนใกล้เคียงกัน (p>0.05) เฉลี่ย 4.05+0.48, 4.00+0.37, 
4.01+0.60 และ 4.22+0.58 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าการเลี้ยงในอาหารท่ีไม่เติมจิบเบอเรลลินอย่างมีนัยสําคัญ 
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(p<0.05) โดยช้ินเนื้อเยื่อของใบพายท่ีเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ท่ีไม่เติมจิบเบอเรลลิน มีความสูงของต้นอ่อนเฉลี่ยเพียง
3.04+0.45 เซนติเมตร อย่างไรก็ตามการเติมจิบเบอเรลลินในอาหารสังเคราะห์ในปริมาณท่ีมากเกินไปมีแนวโน้มว่าช้ินเนื้อเยื่อ
มีการเจริญพัฒนาเกิดยอดได้ลดลง โดยช้ินเนื้อเยื่อของใบพาย C. affinis ท่ีเลี้ยงในอาหารซึ่งเติมจิบเบอเรลลิน 0.1 และ 0.2 
และ 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร มีการเกิดยอดใกล้เคียงกันเฉลี่ย 7.33+1.27, 7.22+0.46 และ 6.58+0.69 ยอด/ช้ินเนื้อเยื่อ ตามลําดับ 
ซึ่งใกล้เคียงกับการเลี้ยงในอาหารท่ีไม่ใส่จิบเบอเรลลิน (p>0.05) ซึ่งมีการเกิดยอดเฉลี่ย 7.08+0.83 ยอด/ช้ินเนื้อเยื่อ แต่เมื่อ
เพ่ิมระดับความเข้มข้นของจิบเบอเรลลินเป็น 0.8 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่ามีการเกิดยอดได้น้อยท่ีสุดอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
เฉลี่ย 3.28+0.69 ยอด/ช้ินเนื้อเยื่อ (รูปท่ี 4) 
 

    
 

รูปท่ี 4 ต้นอ่อน C. affinis ท่ีเจริญพัฒนาสมบูรณ์ในอาหารสูตรท่ีมีจิบเบอเรลลิน 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร (ซ้าย) และต้นอ่อนมี
ลักษณะไม่สมบูรณ์เมื่อเลี้ยงในอาหารท่ีมจีิบเบอเรลลิน 0.8 มิลลกิรัม/ลิตร (ขวา) 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

 
 การชักนําให้เกิดต้นอ่อนจํานวนมากโดยเลี้ยงในอาหารสูตร MS ท่ีมีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มไซโตไคนิน 
และออกซินได้แก่ BA และ NAA พบว่าสามารถชักนําให้เกิดยอดจํานวนมากได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านแคลลัส ซึ่ง Rout et al. 
(2007) กล่าวว่าการชักนําให้เกิดยอดได้โดยตรงจากช้ินส่วนพืชท่ีเหมาะสมเป็นความสําเร็จท่ีนําไปสู่การขยายพันธ์ุพืชท่ีมี
ลักษณะท่ีต้องการในเชิงปริมาณ จากการทดลองในครั้งนี้พบว่า BA และ NAA มีอิทธิพลร่วมกันในการชักนําเกิดยอดจํานวน
มากเช่นเดียวกับการเพาะขยายพันธ์ุพืชประเภทไม้ดอกไม้ประดับซึ่งมีหลายชนิดท่ีพบว่าประสบความสําเร็จในการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อโดยการเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ท่ีมีสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มไซโตไคนิน และออกซิน (Preil,  2003) และมี
การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท้ังสองกลุ่มนี้ในการชักนําให้เกิดยอดจากช้ินส่วนต่างๆของพืชเช่นตายอด เนื้อเยื่อ ใบ 
และก้านใบ (Geier, 1977; Dillen et al., 1996; Hosoki and Kajino, 2003) โดยการทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบพายใน 
ครั้งนี้พบว่าการใช้ NAA 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร ร่วมกับ BA 1 มิลลิกรัม/ลิตร ให้ผลในการชักนําให้เกิดยอดจํานวนมากได้ดีท่ีสุด
เฉลี่ย 7.90+2.41 ยอด/ช้ินเนื้อเยื่อ ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ใกล้เคียงกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ําผมหอม 
Cryptocoryne tonkinensis  ท่ีพบว่าการเลี้ยงในอาหารก่ึงแข็งสูตร MS ท่ีเติม BA ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 
NAA 0.25  มิลลิกรัมต่อลิตร จะเกิดยอดมากท่ีสุด (กาญจนรี และคณะ, 2542) นอกจากนี้ยังพบว่า NAA มีอิทธิพลต่อการ
ส่งเสริมให้เกิดรากเนื่องจาก NAA เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มออกซิน ซึ่งมีผลในการขยายขนาดของเซลล์ 
กระตุ้นการเกิดรากและการเจริญของราก จึงมีการนํามาใช้กับก่ิงปักชําหรือก่ิงตอนของพืชเพ่ือเร่งให้เกิดรากมากข้ึน และเร็วข้ึน 
(พีรเดช,  2529; Kyte And Kleyn,  1999) สําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อถ้าหากใช้ NAA ด้วยความเข้มข้นต่ําสามารถชักนําให้
เกิดรากได้ (อารีย์, 2541) อย่างไรก็ตามเมื่อใช้ NAA ในระดับความเข้มข้นท่ีสูงพบว่าการเกิดรากของใบพายมีแนวโน้มลดลง
ใกล้เคียงกับการไม่เติม NAA ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ Rout et al. (2007) ท่ีรายงานว่าการใช้ออกซินในระดับความ
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เข้มข้นท่ีต่ํา มีผลชักนําการเกิดรากของ Nyctanthes arbortristis แต่การเกิดรากจะช้า หรือลดลงเมื่อใช้ออกซินในระดับความ
เข้มข้นท่ีสูง นอกจากนี้มีหลายการทดลองท่ีพบว่าออกซินมีผลกระตุ้นให้เกิดรากในระยะเริ่มแรก แต่จากนั้นจะมีผลขัดขวาง 
การเจริญพัฒนาของราก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ออกซินในระดับความเข้มข้นท่ีสูง (Klerk, et al., 1990)  
 ต้นอ่อนท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบพาย C. affinis มีลักษณะต้นเล็กเตี้ย ดังนั้นจึงได้ทดลองใช้จิบเบอเรลลิน
ระดับความเข้มข้นต่างๆกัน เพ่ือชักนําการเจริญเติบโตของต้นอ่อนซึ่งพบว่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบพาย C. affinis ในอาหาร
สังเคราะห์สูตร MS ดัดแปลง ท่ีมีน้ําตาลซูโครส 3 % (w/v) วุ้น (agar) 0.7 % (w/v) NAA 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร และ BA  
1 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่าการใช้จิบเบอเรลลินมีผลส่งเสริมการเจริญเติบโตของยอด จึงสามารถชักนําให้ต้นอ่อนของใบพาย 
C. affinis มีความสูงได้เพ่ิมข้ึนมากกว่าการไม่เติมจิบเบอเรลลิน เนื่องจากจิบเบอเรลลินเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ซึ่งมีคุณสมบัติสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับการขยายขนาดของเซลล์ และการยืดตัวของข้อ ดังนั้นจึงใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตของพืช 
สําหรับพืชท่ีมีการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบกระจุก (rosett plant) ถ้ามีการใช้จิบเบอเรลลินในระยะต้นกล้าจะทําให้เกิดการ
ยืดตัวของต้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการใช้ร่วมกับออกซิน และไซโตไคนินในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (พีรเดช, 2529; 
Brock and Kaufman, 1991; Kyte And Kleyn, 1999) โดยระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของจิบเบอเรลลินสําหรับการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบพาย C. affinis  คือ 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อใช้ร่วมกับ NAA 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร และ BA 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
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การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของน้ําเกลือสินเธาว์เพื่อการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 
 

ศิริภรณ์ โคตะมี๑* เรณู สริิมงคลถาวร๒ และ เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว๑ 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบองค์ประกอบและปริมาณของแร่ธาตุหลักจํานวน 6 ชนิด ได้แก่ คลอไรด์ โซเดียม 
ซัลเฟต แมกนีเซียม โพแทสเซียม และแคลเซียม ของน้ําทะเลเข้มข้นจากจังหวัดชลบุรี และน้ําเกลือสินเธาว์เข้มข้นจังหวัด
อุดรธานี ท่ีเจือจางจนมีระดับความเค็ม 12 ส่วนในพัน ด้วยวิธี Atomic absorption พบว่าในน้ําทะเลมี คลอไรด์ โซเดียม 
ซัลเฟต แมกนีเซียม โพแทสเซียม และแคลเซียม ปริมาณ 6,886.00 4,064.00 1,080.00 642.00 207.00 และ 14.10 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ ส่วนน้ําเกลือสินเธาว์ มีปริมาณคลอไรด์ โซเดียม ซัลเฟต แมกนีเซียม โพแทสเซียม และแคลเซียม 
7,945.00 5,196.00 222.00 12.80 30.10 และ 9.86 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ จากนั้นจึงปรับองค์ประกอบน้ําเกลือ
สินเธาว์โดยการเติมแร่ธาตุหลักท่ีปริมาณน้อยกว่าในน้ําทะเลด้วยแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) โพแทสเซียมซัลเฟต (K2SO4) 
และปูนโดโลไมด ์(CaMg(CO3)2) เพ่ือใหม้ปีรมิาณแร่ธาตุเทียบเท่าน้ําทะเล ผลปรากฏว่าน้ําเกลือสินเธาว์หลังปรับองค์ประกอบแล้ว 
มีปริมาณคลอไรด์ โซเดียม ซัลเฟต แมกนีเซียม โพแทสเซียม และแคลเซียม 7,349.00 4,627.00 997.00 148.00 222.00 
98.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ ทําให้มีองค์ประกอบของแร่ธาตุ 6 ชนิดหลักใกล้เคียงกับน้ําทะเล ส่วนผลการวิเคราะห์
ต้นทุนของน้ําทะเล และน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีปรับปรุงปริมาณแร่ธาตุองค์ประกอบหลักแล้ว พบว่าท่ีระดับความเค็ม 12 ส่วนในพัน 
ต้นทุนค่าน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีใช้แร่ธาตุแบบ Commercial grade มีต้นทุนต่ํากว่าน้ําทะเล ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าน้ําเกลือสินเธาว์
สามารถนํามาปรับปรุงปริมาณแร่ธาตุองค์ประกอบหลักโดยการเติมแร่ธาตุระดับ commercial grade ทําให้มีต้นทุนต่ํากว่า 
น้ําทะเล 
 
คําสําคัญ : น้ําทะเล  น้ําเกลือสินเธาว์ 

   
* ๑๙๕ ม.๔ ต.โนนสูง อ. เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๓๓๐ โทร ๐๘๖-๓๓๗ ๒๙๖๗  e-mail : siripornkku@gmail.com 
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Adaptation of Rock Salt Water Elements for Macrobrachium rosenbergii larvae Nursing 
 

Siriporn Kotamee1* Renu Sirimongkonthaworn2 and Penpun Srisakultiew1 
1Department of Fisheries, Faculty of Agriculture, Khon Khan University 

2Udon Thani Inland Fisheries Research and Development Center 
 

Abstract 
 

 Analysis of 6 main mineral ingredients of 12 ppt diluted concentrated seawater and rock salt 
water was carried out by Atomic absorption method. The amount of main mineral elements of seawater 
which consisted of chloride (Cl-), sodium (Na-), sulfate (SO4

2-), magnesium (Mg2+), potassium (K+) and 
calcium (Ca2+) were 6,886.00 4,064.00 1,080.00 642.00 207.00 and 14.10 mg/l, respectively. While, those of 
the rock salt water were 7,945.00 5,196.00 222.00 12.80 30.10 and 9.86 mg/l, respectively. When 
magnesium sulfate (MgSO4), potassium sulfate (K2SO4) and dolomite (CaMg (CO3) 2) were added into the 
rock salt water to increase the concentration of the main minerals to be the same as much equal to the 
seawater. The result showed that the amount of chloride, sodium, sulfate, magnesium, potassium and 
calcium in the main elements of mineral of the improved rock salt water were 7,349 4,627 997.00 148.00 
222.00 and 98.10 mg/l, respectively. The result indicated that cost per unit of improved rock salt water 
(0.118 baht/L) by adding commercial grade chemicals was lower than that of the concentrated seawater 
(0.128 baht/L). 
 
Key words : seawater, rock salt water 

   
*195 Moo 4 T.Nonsong, A.Muang, C.Udon thani Tel. 086-337 2967 e-mail : Siripornkku@gmail.com 
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คํานํา 
 

 กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii Deman, 1879) เป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจท่ีสําคัญชนิดหนึ่งของไทย 
สามารถสร้างรายได้แก่ประเทศมีมูลค่าสูงถึง 3,898.7 ล้านบาท (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง, 2549) แหล่งท่ีมีการ
เลี้ยงมากท่ีสุดคือ ภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 
แพร่ขยายไปท่ัวประเทศ เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นต้น โดยซื้อลูกพันธ์ุจากฟาร์มเพาะพันธ์ุในเขต
ภาคกลางและภาคตะวันออก ท้ังนีก้ารเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามต้องใช้นํ้าทะเล (ยนต,์ 2529) ดังนั้นในภูมิภาคอ่ืนจึง
ไม่มีผู้นิยมทําฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามจําหน่าย ยกเว้นแต่หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมประมง เป็นต้น 
 ในการเพาะและอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามของพ้ืนท่ีห่างไกลทะเลจําเป็นต้องซื้อน้ําทะเลเข้มข้นจากนาเกลือตามชายฝั่ง
ทะเล ทําให้มีต้นทุนค่าน้ําทะเลและการลําเลียงขนส่งสูง ขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีดินเค็มเป็นแหล่งเกลือสินเธาว์
อยู่เกือบทุกจังหวัด โดยมีแหล่งผลิตใหญ่อยู่ท่ีจังหวัดนครราชสีมา มหาสารคาม สกลนคร หนองคาย และอุดรธานี (อรุณี, 
2544) น้ําเค็มเกลือสินเธาว์มีองค์ประกอบแร่ธาตคุล้ายกันกับน้ําทะเล เช่น โซเดียม (Na+) คลอไรด์ (Cl-) โพแทสเซียม (K+) เปน็
ต้น (มงคล, 2547) แต่ปริมาณของแร่ธาตุแต่ละชนิดอาจแตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบในความเค็มระดับเดียวกัน เช่น น้ําเกลือ
สินเธาว์ความเค็ม 35 ส่วนในพัน (ppt) ประกอบด้วย คลอไรด์ (Cl-) โซเดียม (Na+) ซัลเฟต (SO4

2-) แมกนีเซียม (Mg2+) 
แคลเซียม (Ca2+) โพแทสเซียม (K+) ไบคาร์บอเนต (HCO3

-) โบรไมด์ (Br-) สตรอนเทียม (Sr2+) และฟลูออไรด์ (F-) ในปริมาณ
ร้อยละ 55.11, 30.63, 7.69, 3.69, 1.19, 1.07, 0.41, 0.99, 0.02 และ 0.004 ตามลําดับ (Lucus and Southgate, 2003) 
ขณะท่ีนํ้าทะเลมีปริมาณร้อยละ 55.03, 30.59, 7.68, 3.68, 1.18, 1.11, 0.19, 0.08, 0.40 และ 0.01 ตามลําดับ (Wikipedia 
the free encyclopedia, 2010) ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ในการใช้น้ําเกลือสินเธาว์ทดแทนน้ําทะเลในการเพาะอนุบาล 
ลูกกุ้งก้ามกราม โดยการปรับเปลี่ยนปริมาณแร่ธาตุในน้ําเกลือสินเธาว์ให้ใกล้เคียงกับน้ําทะเลก่อน เพ่ือให้มีคุณสมบัติเทียบเท่า
น้ําทะเล ดังท่ีวรรณนัฑ และคมน์ (2548) ได้รายงานผลการวิเคราะห์น้ําเกลือสินเธาว์ในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ํา
จืดชัยภูมิ ท่ีเจือจางให้ได้ความเค็ม 12 ส่วนในพัน และเปรียบเทียบปริมาณแร่ธาตุกับน้ําทะเล พบว่า ในน้ําเกลือสินเธาว์
ประกอบด้วยคลอไรด์ โซเดียม ซัลเฟต แมกนีเซียม โปแตสเซียม และแคลเซียม 6,228, 2,695, 235, 516, 0 และ 661 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ ส่วนน้ําทะเลประกอบด้วยคลอไรด์ โซเดียม ซัลเฟต แมกนีเซียม โปแตสเซียม และแคลเซียม 
5,754, 380, 817, 408, 112 และ 121 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ และได้เสนอแนะให้เพ่ิมแร่ธาตุหลักท่ีจําเป็นในน้ําเกลือ
สินเธาว์ เพ่ือให้มีปริมาณแร่ธาตุใกล้เคียงกับน้ําทะเล ก่อนนําน้ําเกลือสินเธาว์ไปใช้ในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม  
ซึ่งผลการศึกษาของอนันต์ และคณะ (2527) ในการใช้น้ําเกลือผสมซึ่งมีส่วนประกอบของเกลือแกง 10 กิโลกรัมต่อน้ําจืด  
1 ลูกบาศก์เมตร หัวเช้ือน้ําเกลือทะเลเข้มข้นความเค็ม 380 ส่วนในพัน ในอัตราส่วน 1 ต่อ 150 ส่วนของปริมาณน้ําผสม 
แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) และโปแตสเซียมคลอไรด์ (KCl) อย่างละ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ท่ี
ระดับความเค็ม 12 ส่วนในพัน เพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในบ่อซีเมนต์กลมขนาดความจุ 400 และ 700 ลิตร ด้วย
อัตราความหนาแน่น 100 ตัวต่อลิตร ใช้ระยะเวลาอนุบาลประมาณ 1 เดือน ได้ผลผลิตลูกกุ้งระยะโพสลาวาท่ีอัตรารอดเฉลีย่สงู
ถึงร้อยละ 83.0 (ความจุ 400 ลิตร) และร้อยละ 82.6 (ความจุ 700 ลิตร) 
 ดังนั้น การศึกษาการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบปริมาณแร่ธาตุหลักในน้ําเกลือสินเธาว์ให้ใกล้เคียงกับน้ําทะเลเพ่ือ
ทดแทนการใช้น้ําทะเลในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม จึงนับว่ามีความสําคัญต่อการผลิตพันธ์ุกุ้งก้ามกรามในเขต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิมีอยู่ในพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย 
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วัตถุประสงค์ 
 
 1. ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของน้ําเกลือทะเลและน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีใช้อนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 
 2. ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนของน้ําเกลือทะเลและน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีปรับเปลี่ยนองค์ประกอบแร่ธาตุเพ่ือใช้อนุบาล 
ลูกกุ้งก้ามกราม 
 

วิธกีารศึกษา 
 
การวางแผนการทดลอง 
 การศึกษาการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของน้ําเกลือสินเธาว์เพ่ือการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม ดําเนินการท่ีศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ําจืดอุดรธานี ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2553 โดยการวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบแร่ธาตุหลัก
ของน้ําเกลือสินเธาว์กับน้ําทะเลเข้มข้น จากนั้นทําการเติมแร่ธาตุหลักท่ีมีปริมาณน้อยเพ่ือปรับน้ําเกลือสินเธาว์ให้มี
องค์ประกอบใกล้เคียงน้ําทะเล และวิเคราะหต์้นทุนน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีปรับองค์ประกอบแร่ธาตุหลัก เปรียบเทียบกับน้ําทะเลท่ี
ใช้อนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 
 
การเตรียมน้ําเพ่ือใช้ในการทดลอง 
 1. เก็บตัวอย่างน้ําเกลือสินเธาว์จากบ่อนาเกลือท่ีอําเภอบ้านดงุ จังหวัดอุดรธานี และน้ําทะเลเข้มข้นท่ีขนส่งมาจากนา
เกลือจังหวัดชลบุรี และวัดความเข้มข้นความเค็มด้วยเครื่องวัดความเค็ม (salino meter) 
 2. นําน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีความเค็ม 260 ส่วนในพัน และน้ําทะเลเข้มข้นท่ีความเค็ม 120 ส่วนในพัน (ppt) ปรับลด
ความเค็มโดยเจือจางด้วยน้ําจืดให้ความเค็มท่ีระดับ 12 ppt ฆ่าเช้ือในน้ําด้วยคลอรีนท่ีความเข้มข้น 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ppm) พร้อมให้อากาศในน้ําตลอดเวลาเป็นเวลา 7 วัน จากนั้นหยุดให้อากาศ ปล่อยให้ตกตะกอน แล้วกรองน้ําส่วนท่ีใสผ่าน
ผ้ากรองละเอียดเก็บไว้ในถังพลาสติกมีฝาปิดเพ่ือใช้ทดลองต่อไป 
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของแร่ธาตุหลักในน้ําเกลือสินเธาว์และน้ําทะเล 
 นําน้ําตัวอย่างท้ังน้ําเกลือสินเธาว์และน้ําทะเลท่ีเตรียมไว้และผ่านการฆ่าเช้ือแล้วไปวิเคราะห์หาส่วนประกอบแร่ธาตุ
หลักในน้ํา ได้แก่ คลอไรด์ (Cl-) โซเดียม (Na-) แมกนีเซียม (Mg2+) ซัลเฟต (SO4

2-) แคลเซียม (Ca2+) และโพแทสเซียม (K+) โดย
วิธี Atomic absorption ท่ีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมี บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร 
 
การปรับปริมาณแร่ธาตุหลักในน้ําเกลือสินเธาว์ 
 ปรับปริมาณส่วนประกอบแร่ธาตหุลักในน้ําเกลือสินเธาว์ โดยนําผลวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุองค์ประกอบของน้ําเกลือ
สินเธาว์กับน้ําเกลือทะเล ท่ีระดับความเค็ม 12 ส่วนในพัน มาเปรียบเทียบหาผลต่างของแร่ธาตุระหว่างน้ําเกลือท้ังสองชนิด 
จากนั้นเติมสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบของแร่ธาตุท่ีน้ําเกลือสินเธาว์มีปริมาณน้อยกว่าน้ําเกลือทะเล โดยการทดลองนี้เลือกใช้
แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) เพ่ือเพ่ิมปริมาณแมกนีเซียมและซัลเฟต ใช้โพแทสเซียมซัลเฟต (K2SO4) เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
โพแทสเซียมและซัลเฟต และใช้ปูนโดโลไมด์ (CaMg (CO3)2) เพ่ือเพ่ิมปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียม แล้วคํานวณปริมาณ
สารเคมีท่ีต้องใช้ตามวิธีการคํานวณความเข้มข้นของสารละลายเพ่ือปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (พัชรี, 2552) จากนั้นละลายเกลือ
ทีละชนิดลงในน้ําท่ีเตรียมไว้ 
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การวิเคราะห์ต้นทุนน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีปรับองค์ประกอบแร่ธาตุหลัก 
 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีปรับองค์ประกอบแร่ธาตุหลัก เปรียบเทียบกับต้นทุนน้ําทะเลท่ีระดับ
ความเค็ม 12 ส่วนในพัน 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
 
องค์ประกอบของแร่ธาตุหลักในน้ําเกลือสินเธาว์และน้ําทะเล 
 ผลการวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุหลัก ได้แก่ คลอไรด์ โซเดียม ซัลเฟต แมกนีเซียม โพแทสเซียม และแคลเซียม  
ของตัวอย่างน้ําทะเลและน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีความเค็ม 12 ส่วนในพัน พบว่าในน้ําทะเลมีปริมาณคลอไรด์ 6,886.00 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร โซเดียม 4,064.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ซัลเฟต 1,080.00 มิลลิกรัมต่อลิตร แมกนีเซียม 640.00 มิลลิกรัมต่อลิตร 
โพแทสเซียม 207.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และแคลเซียม 14.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนน้ําเกลือสินเธาว์มีปริมาณคลอไรด ์
7,945.00 มิลลิกรัมต่อลิตร โซเดียม 5,196.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ซัลเฟต 222.00 มิลลิกรัมต่อลิตร แมกนีเซียม 12.80 มิลลิกรัม
ต่อลิตร โพแทสเซียม 30.10 มิลลิกรัมต่อลิตร และแคลเซียม 9.86 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 1) จากข้อมูลผลการวิเคราะห์
ปริมาณแร่ธาต ุพบว่ามแีร่ธาตุหลัก 4 ชนิด ในน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีมีปริมาณน้อยกว่าในน้ําทะเล ได้แก่ ซัลเฟต 858.00 มิลลิกรัม
ต่อลิตร แมกนีเซียม 629.20 มิลลิกรัมต่อลิตร โพแทสเซียม 176.90 มิลลิกรัมต่อลิตร และแคลเซียม 4.24 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ในขณะท่ีคลอไรด์และโซเดยีมในน้ําเกลือสินเธาว์มีปริมาณมากกว่าในน้ําทะเล และเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ วรรณนัฑ 
และคมน์ (2548) ท่ีพบว่าในน้ําเกลือสินเธาว์บริเวณอําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ท่ีระดับความเค็ม 12 ส่วนในพัน ประกอบด้วย
คลอไรด์ 6,228 มิลลิกรัมต่อลิตร โซเดียม 2,695 มิลลิกรัมต่อลิตร ซัลเฟต 235 มิลลิกรัมต่อลิตร แมกนีเซียม 516 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร โปแตสเซียม 0 มิลลิกรัมต่อลิตร และแคลเซียม 661 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบปริมาณแร่ธาตุใน
น้ําเกลือสินเธาว์แตกต่างกันตามสภาพพ้ืนท่ี 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบองค์ประกอบและปริมาณแรธ่าตุหลักในน้ําทะเลกับน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีระดับความเค็ม 12 ส่วนในพัน 

ปริมาณแร่ธาตหุลักในน้ําเกลือต่างชนิด 
(มิลลิกรัม/ลิตร) ชนิดแร่ธาต ุ

น้ําทะเล น้ําเกลือสินเธาว์ 

ผลตา่งของปริมาณแร่ธาตุ
หลักในน้ําเกลือสินเธาว์และ
น้ําทะเล(มลิลิกรัม/ลติร) 

ร้อยละผลต่างของ
ปริมาณแร่ธาตหุลักใน
น้ําเกลือสินเธาว์ 

คลอไรด์ (Cl-) 
โซเดียม (Na+) 
ซัลเฟต (SO4

2-) 
แมกนีเซียม (Mg2+) 
โพแทสเซียม (K+) 
แคลเซียม (Ca2+) 

6,886.00 
4,064.00 
1,080.00 
   642.00 
   207.00 
     14.10 

7,945.00 
5,196.00 
   222.00 
     12.80 
     30.10 
       9.86 

+ 1,059.00 
+ 1,132.00 
    - 858.00 
    - 629.00 
    - 176.90 
        - 4.24 

115.38 
127.85 
  20.56 
    1.99 
  14.54 
  69.93 

หมายเหตุ : (+) ปริมาณแร่ธาตุในน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีมีมากกว่าน้ําทะเล  (–) ปริมาณแร่ธาตุในน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีมีน้อยกว่าน้ําทะเล 
 
องค์ประกอบในน้ําเกลือสินเธาว์จากการปรับปริมาณแร่ธาตุหลัก 
 การปรับปริมาณส่วนประกอบแร่ธาตุหลักในน้ําเกลือสินเธาว์ โดยการเติมแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) 0.8028 กรัม
ต่อลิตร โพแทสเซียมซัลเฟต (K2SO4) 0.3942 กรัมต่อลิตร และปูนโดโลไมด์ (CaMg (CO3)2) 0.2526 กรัมต่อลิตร เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณของโพแทสเซียม 176.90 มิลลิกรัมต่อลิตร แมกนีเซียม 629.20 มิลลิกรัมต่อลิตร และซัลเฟต 858.00 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ให้เทียบเท่ากับปริมาณท่ีมีในน้ําทะเล (ตารางท่ี 2) ผลการวิเคราะห์น้ําเกลือสินเธาว์ท่ีปรับปริมาณส่วนประกอบแร่ธาตุหลัก 
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พบว่ามีปริมาณคลอไรด์ 7,349.00 มิลลิกรัมต่อลิตร โซเดียม 4,627.00  มิลลิกรัมต่อลิตร ซัลเฟต 997.00 มิลลิกรัมต่อลิตร 
แมกนีเซียม 148.00 มิลลิกรัมต่อลิตร โพแทสเซียม 222.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และแคลเซียม 98.10 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 3) 
ซึ่งใกล้เคียงกับน้ําทะเล  

 

ตารางท่ี 2  ปริมาณสารเคมีท่ีเติมในน้ําเกลอืสินเธาว์ท่ีระดับความเค็ม 12 ส่วนในพัน เพ่ือปรับปริมาณแร่ธาต ุ
ชนิดและปรมิาณแร่ธาตหุลังใสส่ารเคม(ีมิลลิกรัม/ลติร) 

ชนิดสารเคม ี
ปริมาณสารเคม ี
(กรัม/ลิตร) K Mg SO4 

แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) 0.8028 - 162.10 640.70 
โพแทสเซียมซัลเฟต (K2SO4) 0.3942 176.90 - 217.30 
โดโลไมด(์CaMg (CO3)2) 0.2526 - 251.68 - 
หมายเหตุ : ปริมาณแร่ธาตุในน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีต้องปรับ 
               ให้เทียบเท่ากับน้ําทะเล 

176.90 629.20 858.00 

 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบองค์ประกอบและปริมาณแร่ธาตุหลักในน้ําทะเล กับน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีปรับปริมาณแร่ธาตุแล้วท่ีระดับ
ความเค็ม 12 ส่วนในพัน 

ปริมาณแร่ธาตุในน้ําเกลือตา่งชนิด(มิลลิกรัม/ลิตร) 
ชนิดแร่ธาตุหลัก 

น้ําทะเล น้ําเกลือสินเธาว์ท่ีปรับปริมาณแร่ธาต ุ

คลอไรด์ (Cl-) 
โซเดียม (Na+) 
ซัลเฟต (SO4

2-) 
แมกนีเซียม (Mg2+) 
โพแทสเซียม (K+) 
แคลเซียม (Ca2+) 

6,886.00 
4,064.00 
1,080.00 
642.00 
207.00 
14.10 

7,349.00 
4,627.00 
997.00 
148.00 
222.00 
98.10 

 

ต้นทุนน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีปรับองค์ประกอบแร่ธาตุหลัก 
 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีปรับองค์ประกอบแร่ธาตุหลัก และเปรียบเทียบต้นทุนราคา
น้ําเกลือสินเธาว์ปรับปริมาณแร่ธาตุและน้ําทะเล พบว่าน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีปรับปริมาณแร่ธาตุด้วยสารเคมีระดับ Lab grade มี
ต้นทุนเท่ากับ 0.918 บาทต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีปรับปริมาณแร่ธาตุด้วยสารเคมีระดับ commercial grade ท่ีมี
ต้นทุนเท่ากับ 0.118 บาทต่อลิตร ขณะท่ีน้ําทะเลมีราคาต้นทุน 0.128 บาทต่อลิตร (ตารางท่ี 4) จะเห็นว่า ต้นทุนค่าน้ําเกลือ
สินเธาว์ท่ีใช้แร่ธาตแุบบ Commercial grade มตี้นทุนต่ํากว่าน้ําทะเล 
 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบต้นทุนน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีปรับปริมาณแร่ธาต ุกับน้ําทะเล ท่ีระดับความเค็ม 12 ส่วนในพัน 
นํ้าเกลือสินเธาว์ปรับปรุงแร่ธาตุ 

ต้นทุน หน่วยนับ 
Lab grade Commercial grade 

นํ้าทะเล 

นํ้าท่ีระดับความเค็ม 12 ppt 
แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) 
โพแทสเซียมซัลเฟต (K2SO4) 
โดโลไมด์ (CaMg(CO3)2) 

บาท/ลิตร 
บาท/ลิตร 
บาท/ลิตร 
บาท/ลิตร 

0.023 
0.640 
0.250 
0.005 

0.023 
0.031 
0.059 
0.005 

0.128 
- 
- 
- 

รวมต้นทุนต่อหน่วย บาท/ลิตร 0.918 0.118 0.128 



                              ���������	
������������� ������ 2554 

 324 

P5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 ผลการวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุในน้ําทะเลเข้มข้นและน้ําเกลือสินเธาว์ด้วยวิธี Atomic absorption ความเค็ม  
12 ส่วนในพัน พบว่า น้ําทะเลมีปริมาณแร่ธาตุหลัก ได้แก่ คลอไรด์ โซเดียม ซัลเฟต แมกนีเซียม โพแทสเซียม และแคลเซียม 
เท่ากับ 6,886.00, 4,064.00, 1,080.00, 642.00, 207.00 และ 14.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ ขณะท่ีน้ําเกลือสินเธาว์ 
มีปริมาณ 7,349.00, 627.00, 997.00, 148.00, 222.00 และ 98.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ โดยมีซัลเฟต แมกนีเซียม 
โพแทสเซียม และแคลเซียม น้อยกว่าท่ีมีในน้ําทะเลคิดเป็นปริมาณ 858.00, 629.20, 176.90 และ 2.42 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามลําดับ และผลการปรับปริมาณส่วนประกอบแร่ธาตุหลักในน้ําเกลือสินเธาว์เพ่ือเพ่ิมแร่ธาตุท้ัง 4 ชนิดนี้ให้มีปริมาณแร่ธาตุ
เทียบเท่ากับน้ําทะเล โดยเติมแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) โพแทสเซียมซัลเฟต (K2SO4) และปูนโดโลไมด์ (CaMg(CO3)2) 
พบว่าองค์ประกอบแร่ธาตุหลักในน้ําเกลือสินเธาว์มีปริมาณคลอไรด์ 7,349.00 มิลลิกรัมต่อลิตร โซเดียม 4,627.00 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร ซัลเฟต 997.00 มิลลิกรัมต่อลิตร แมกนีเซียม 148.00 มิลลิกรัมต่อลิตร โพแทสเซียม 222.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
แคลเซียม 98.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณท่ีมีในน้ําทะเล ยกเว้นปริมาณแร่ธาตุแมกนีเซียมท่ีควรเพ่ิมเติมให้
ปริมาณสูงข้ึนอีกเพ่ือให้ใกล้เคียงกับท่ีมีในน้ําทะเลมากท่ีสุด และต้นทุนต่อหน่วยของน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีปรับปริมาณแร่ธาตุด้วย
สารเคมีระดับ commercial grade (0.118 บาทต่อลิตร) มีราคาต่ํากว่าน้ําทะเล (0.128 บาทต่อลิตร) ดังนั้น จากผลการ
ทดลองนี้จึงสรุปได้ว่าน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีมีการปรับปริมาณแร่ธาตุหลักทําให้มีองค์ประกอบใกล้เคียงกับน้ําทะเลและมีต้นทุน 
ต่ํากว่าน้ําทะเล อย่างไรก็ดจีําเป็นต้องมีการศึกษาทดลองอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในน้ําเกลือสินเธาว์ท่ีได้ปรับปริมาณแร่ธาตหุลัก
ดังกล่าว เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ทดแทนน้ําทะเลเพ่ือการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามต่อไป 
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ผลของระดับความเข้มข้นของปุ๋ยและความเข้มแสงท่ีมีผลต่อความเข้มสีใบไส้ปลาไหล 
 

มณีรัตน์  หวังวิบูลย์กิจ๑*  สมศรี  งามวงศ์ชน๑  นงนชุ  เลาหะวิสุทธิ์๒  และ  สุธิตา  สวนจังหรีด๑ 
๑กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธ์ุสัตว์นํ้าจืด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจดื กรมประมง 

๒คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

บทคัดย่อ 
 

 ศึกษาปัจจัยท่ีเหมาะสมต่อความเข้มสีใบไส้ปลาไหล Barclaya longifolia (Wallich, 1827) 2 ปัจจัย ได้แก่ ระดับ
ความเข้มข้นของธาตุอาหารและความเข้มแสง การทดลองระดับความเข้มข้นของปุ๋ย 5 ระดับ คือ 0, 5, 10, 15 และ 20 
มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าต้นไส้ปลาไหลท่ีเลี้ยงด้วยปุ๋ย NPK สูตร 25-5-5 ท่ีระดับความเข้มข้น 10 มิลลิกรัม
ต่อลิตร มีความเข้มสีใบ (สีแดง) สิ้นสุดเฉลี่ยเท่ากับ 7.13+0.33 มากกว่าชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) รวมท้ังมี
การเจริญเติบโตดีท่ีสุดโดยมีนํ้าหนัก จํานวนใบ และความสูงท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 3.84+0.56 กรัม, 11.41+0.71 ใบ และ 0.94+0.14 
เซนติเมตร ตามลําดับ ต่อมาทําการทดลองปลูกต้นไส้ปลาไหลโดยใส่ปุ๋ยท่ีระดับความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับท่ี
ระดับความเข้มแสง 4 ระดับ คือ 200-500, 800-1100, 1600-1900 และ 2200-2500 ลักซ์ ระยะเวลาการให้แสง 10 ช่ัวโมง
ต่อวัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าต้นไส้ปลาไหลท่ีเลี้ยงในระดับความเข้มแสง 1600-1900 ลักซ์ มีความเข้มสีใบสิ้นสุดเฉลี่ย 
(10.46+0.20) มากท่ีสุดอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) และมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุดเช่นกัน ซึ่งมีน้ําหนัก จํานวนใบ และความสูง 
ท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 2.30+0.55 กรัม, 7.87+2.21 ใบ และ 4.57+0.94 เซนติเมตร ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : ความเข้มข้นปุย๋ ความเข้มแสง ไส้ปลาไหล 
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Effect of Fertilizer and Light Intensity on Leaf Color in Orchid lily 
Barclaya longifolia (Wallich, 1827) 

 
Maneerat  Wangwibulkit1* Somsri  Ngamwongchon1 Nongnuch  Laohavisutti2 and Sutita  Suanjangreed1 

1Inland Fisheries Research and Development Institute, Department of fisheries 
2Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 

  
Abstract 

 
 Study on the optimum condition of leaf color and growing orchid lily Barclaya longifolia (Wallich, 1827). 
Two trials were studied, concentration of fertilizer and light intensity. The first trial used 5 different (0, 5, 10, 
15 and 20 mg/l) concentrations of 25-5-5 NPK fertilizer. After 6 weeks, it was found that the best leaf color 
(red) was from 10 mg/l. Which color development could significantly (P<0.05) increase to 7.13+0.33 and 
found that the best growth, which weight, new leaf and height increased were 3.84+0.56 grams, 
11.41+0.71 leaves and 0.94+0.14 cm, respectively. The second trial was conducted by using 10 mg/l of 25-
5-5 NPK and 4 different (200-500, 800-1100, 1600-1900 and 2200-2500 Lux) light intensity under 10 hours 
photo period for 6 weeks, it was found that the optimum light intensity was 1600-1900 Lux. The color 
development could significantly increase (10.46+0.20) and found that the best growth, which weight, new 
leaf and height increased were 2.30+0.55 grams, 7.87+2.21 leaves and 4.57+0.94 cm, respectively. 
 
Key words : Fertilizer, Light intensity, Orchid lily, Barclaya longifolia 
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คํานํา 
 

 พรรณไม้นํ้าของไทยมศีักยภาพและแนวโน้มท่ีดีต่อการส่งออกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพรรณไม้นํ้าพ้ืนเมืองของไทยท่ี
เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ ไส้ปลาไหล หอมน้ํา บอนแดง ซึ่งถือเป็นพรรณไม้น้ําท่ีตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูงและราคาด ี
นิยมนํามาใช้ในการประดับตู้ปลา เนื่องจากพรรณไม้น้ําของไทยมีรูปทรงและสีสันท่ีหลากหลาย สร้างทัศนียภาพใต้น้ําได้อย่าง
งดงาม และยังมีประโยชนอ์ย่างยิ่งกับปลาท่ีเลี้ยงอยู่ร่วมกัน โดยพรรณไม้นํ้ามีการสังเคราะห์แสงให้ออกซิเจน ซึ่งปลานําไปใช้ใน
การหายใจและช่วยกําจัดของเสียท่ีขับถ่ายจากตัวปลา นําไปใช้เป็นปุ๋ยเพ่ือใช้ในการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ํา ไส้ปลาไหล 
(Barclaya longifolia Wall) เป็นพรรณไม้น้ําในวงศ์เดียวกับพวกบัว ส่วนใหญ่แพร่กระจายในเขตร้อนแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้จัดเป็นพืชมีดอก ใบเลี้ยงคู่ ลําต้นเป็นไรโซม ลักษณะก้อนกลม จมอยู่ใต้น้ํา มีไหลสั้นๆ ใบแตกออกจากไรโซมเรียงตัว
เป็นกระจุก ลักษณะใบยาวแคบ ก้านใบสั้น ริมใบหยักเป็นคลื่น ใบมีสีเขียวถึงแดง ใต้ใบมีสีแดงอมม่วง มีลักษณะเด่นคือใบมีสี
แดงเข้มเมื่อได้รับแสงมาก นอกจากนี้ยังเป็นพรรณไม้น้ําท่ีมีความทนทานนิยมนํามาตกแต่งเป็นฉากหลังตู้ปลาขนาดใหญ่แต่
เนื่องจากเป็นพรรณไม้น้ําท่ีหายากในธรรมชาติพบอยู่ตามลําธารท่ีมีน้ําไหลเอ่ือยๆ และการขยายพันธ์ุยังไม่ประสบผลสําเร็จ
เท่าท่ีควร และยังมีคุณภาพไม่ดีนัก ซึ่งอาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมท่ีนํามาเลี้ยงอาจไม่เหมาะสมกับพรรณไม้น้ําชนิดนั้นๆ 
และอาจมีผลต่อรูปทรง ขนาด และสีของพรรณไม้น้ํา ซึ่งปัจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของพรรณไม้น้ํา ได้แก่  
แสงสว่าง คุณสมบัติของน้ํา และธาตุอาหารต่างๆ (วันเพ็ญ และคณะ, 2535) 
 ดังนั้นการศึกษาผลของระดับความเข้มข้นของปุ๋ยและความเข้มแสงท่ีมีต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้นํ้าไส้ปลาไหล
นั้น จึงน่าจะมีผลต่อความเข้มของสีใบไส้ปลาไหลด้วยเช่นกัน เพ่ือนําผลการทดลองท่ีได้ไปพัฒนาการปลูกไส้ปลาไหลให้มี
ลักษณะท่ีดี สีสันสวยงาม และได้คุณภาพท่ีดีตามความต้องการของท้องตลาด 
 

วัตถุประสงค์ 
 

 เพ่ือศึกษาระดับความเข้มข้นของปุ๋ยและระดับความเข้มแสงท่ีเหมาะสมต่อการเพ่ิมสีใบไส้ปลาไหล 
 

อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการ 
 

1. การทดลองระดับความเข้มข้นของปุ๋ยท่ีมีผลต่อความเข้มของสีใบไส้ปลาไหล 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้ปุ๋ย NPK สูตร 25-5-5 เนื่องจากเป็นปุ๋ยธาตุอาหารหลักท่ีมีความสําคัญต่อพรรณไม้น้ํา คือ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม และการปลูกพรรณไม้นํ้าจะเน้นความสวยงามของใบ ก่ิง ก้าน และลําต้น เท่านั้น ส่วนดอก
และผลเป็นสิ่งท่ีสําคัญน้อยกว่า ดังนั้นธาตุอาหารท่ีจําเป็นมากท่ีสุด คือ ไนโตรเจน ท่ีมีส่วนในการเร่งให้ใบและลําต้นเจริญได้ดี 
รองลงมาได้แก่ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
 1.1 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design) โดยศึกษาระดับความเข้มข้นของปุ๋ย 
NPK สูตร 25-5-5 ท่ี 5 ระดับ คือ 0, 5, 10, 15 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ท่ีผสมด้วยธาตุเหล็ก (Fe-chelating) ท่ีมีช่ือทาง
การค้าว่า LIBREL 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา ก่อนการทดลองนําพรรณไม้น้ํามาช่ังน้ําหนัก วัดความสูง นับ
จํานวนใบ และวัดความเข้มสเีริ่มต้น แล้วนําไปปลูกลงในถังทดลอง 
 1.2 วิเคราะห์คุณภาพน้ําทุกๆ สัปดาห์ และทุกๆ 2 สัปดาห์ วัดความเข้มสีของใบโดยใช้เครื่องมือ colorimeter 
(Kwolek, 1982) วัดความสูง และนับจํานวนใบ จนครบ 6 สัปดาห์ แล้วนําพรรณไม้นํ้ามาช่ังน้ําหนักสิ้นสุดการทดลอง 
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2. การทดลองระดับความเข้มแสงท่ีมีผลต่อความเข้มของสีใบไส้ปลาไหล 
 2.1 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด โดยศึกษาระดับช่วงความเข้มแสง 4 ระดับ คือ 200-500, 800-1100, 1600-
1900, 2200-2500 ลักซ ์โดยตั้งเวลาให้แสงสว่าง 10 ช่ัวโมงต่อวัน (06.00-16.00 น.) 
 2.2 ใช้ระดับความเข้มข้นปุ๋ยสูตร 25-5-5 ท่ีผสมด้วยธาตุเหล็ก ท่ีเหมาะสมจากการทดลองท่ี 1 มาทําการทดลอง และ
ดําเนินการทดลองเช่นเดียวกับการทดลองท่ี 1 เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห ์ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ีพรรณไม้นํ้าเจริญเติบโตเต็มท่ี และ
สามารถเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต รวมท้ังค่าความเข้มสีใบได้เป็นอย่างด ี
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําข้อมูลการเจริญเติบโตและความเข้มสีในแต่ละชุดการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล ด้วยโปรแกรม 
SPSS for Window Version 10.0 และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองตามวิธี Duncan’s new multiple range 
test (DMRT) 
 
4. สถานท่ีทําการทดลอง 
 คุณภาพน้ํา และสถานแสดงพันธ์ุสัตว์นํ้ากรุงเทพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

1. การทดลองระดับความเข้มข้นของปุ๋ยท่ีมีผลต่อความเข้มของสีใบของไส้ปลาไหล 
 จากการศึกษาปลูกต้นไส้ปลาไหลด้วยปุ๋ยสูตร 25-5-5 ระดับความเข้มข้นต่างๆ ท่ีผสมด้วยธาตุเหล็ก (Fe-chelating) 
0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าปุ๋ยท่ีระดับความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความเข้มสีใบ (สีแดง) สิ้นสุดเฉลี่ยเท่ากับ 7.13+0.33 
(ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1) มากกว่าชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) รวมท้ังมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุดโดยมีน้ําหนัก
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 3.4 + 0.56 กรัม (ตารางท่ี 2) มากกว่าปุ๋ยระดับอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) รวมท้ังทําให้มีจํานวนใบ
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 11.41 + 0.71 ใบ (ตารางท่ี 3) ส่วนความสูงเฉลี่ยท่ีเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 0.94 + 0.14 เซนติเมตร  
แม้ความสูงท่ีเพ่ิมข้ึนมีค่าน้อยกว่าปุ๋ยท่ีระดับความเข้มข้น 15 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 4) แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ซึ่งสุกัญญา (2548) กล่าวว่า ปุ๋ยหรือแร่ธาตุอาหารเป็นปัจจัยท่ีมีบทบาทต่อการดํารงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของพรรณไม้นํ้า แร่ธาตุอาหารท่ีนิยมใส่ ในการปลูกพรรณไม้น้ําสวยงาม คือสูตร 25-5-5, 30-20-10 และ 27-17-
10 ซึ่งสูตรปุ๋ยเหล่านี้ประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักท่ีสําคัญ คือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) เมื่อ
พรรณไม้นํ้าได้รับในระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสมจะช่วยเร่งให้ใบและลําต้นเจริญเติบโตดี ซึ่งในการทดลองนี้ระดับความเข้มข้น 
10 มิลลิกรัมต่อลิตร ทําให้ต้นไส้ปลาไหลเจริญเติบโตดีท่ีสุด ส่วนในพรรณไม้น้ําชนิดอ่ืนๆ เช่น ต้นดาวกระจาย (Hygrophila 
diffomis) มีการเจริญเติบโตดีท่ีสุดเมื่อให้ปุ๋ย N-P-K สูตร 25-5-5 ท่ีระดับความเข้มข้น 15 มิลลิกรัมต่อลิตร รวมท้ังมีความ
สมบูรณข์องลําต้นและใบดีท่ีสุด (มณีรัตน ์และคณะ, 2540) นอกจากนี้ท่ีระดับความเข้มข้น 12.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถทําให้
ต้นมอสน้ํา (Vessiculaiia dubyana) เจริญเติบโตดีท่ีสุด (มณีรัตน์ และคณะ, 2548)  
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ตารางท่ี 1 ความเข้มสีใบ (สีแดง) ของต้นไส้ปลาไหลท่ีปลูกในระดับความเข้มข้นของปุ๋ยต่างๆ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห ์
Table 1 Leaf color of orchid lily at different concentration fertilizer of for 6 weeks 

Weeks  
Fertilizer (mg/l) 

0 2 4 6 
0 5.07+0.13a 2.68+0.22ab 3.81+1.33a 4.07+0.58b 
5 5.07+0.13a 2.45+0.16ab 3.40+0.50a 4.30+0.33b 
10 5.07+0.13a 3.46+0.50ab 5.69+0.28a 7.13+0.33a 
15 5.07+0.13a 2.78+0.23a 3.80+0.58a 5.18+0.75b 
20 5.07+0.13a 2.19+0.28c 3.34+0.50a 4.18+0.83b 

* Mean values with different superscript letters in row are significantly different (P<0.05) 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ต้นไส้ปลาไหลท่ีเลี้ยงในระดับความเข้มข้นปุ๋ยท่ีระดับความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห ์
Figure 1 Orchid lily cultured at 10 mg/l fertilizer for 6 weeks. 
 
ตารางท่ี 2 น้ําหนักเฉลี่ย (กรมั) ของต้นไส้ปลาไหลท่ีปลูกในระดับความเข้มข้นของปุ๋ยต่างๆ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห ์
Table 2 Weight (g) of orchid lily at different concentration of fertilizer for 6 weeks 

Fertilizer (mg/l) Initial weight (g) Final weight (g)2 Increase weight (g) 
0 11.99+0.42a 13.29+0.60cd 1.31+0.35cd 
5 11.99+0.42a 13.68+0.58c 1.70+0.41c 
10 11.99+0.42a 15.83+0.84a 3.84+0.56a 
15 11.99+0.42a 14.84+0.49b 2.86+0.42b 
20 11.99+0.42a 14.18+0.51bc 2.19+0.56bc 

*Mean values with different superscript letters in column are significantly different (P<0.05) 
 

 ในการทดลองครั้งนี้มีการเพ่ิมธาตุเหล็กเข้าไปด้วย ซึ่งธาตุเหล็กเป็นธาตุอาหารรองท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากทําหน้าท่ี
หลายอย่างในกระบวนการเมทาบอลิซึม (metabolism) เหล็กเป็นองค์ประกอบสําคัญของพวกฮีม (heme) นอนฮีม 
(nonheme) เอนไซม์ (enzyme) เป็นต้น ซึ่งเก่ียวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์แสง การหายใจ รวมท้ังเก่ียวข้องกับการ
สังเคราะห์คลอโรฟิลล์ การสร้างโปรตีนเมมเบรน และไมโตคอนเดรียในพืช เมื่อขาดจะทําให้เกิดใบเหลือง เพราะการเคลื่อนท่ี
ของเหล็กในโฟลเอม (pholem) เกิดได้ไม่ดี (สมบุญ, 2538) แต่ถ้าการให้ธาตุอาหารเหล่านี้มากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อพรรณ
ไมน้้ําได ้
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ตารางท่ี 3 จํานวนใบเฉลี่ยของต้นไส้ปลาไหลท่ีปลูกในระดับความเข้มข้นของปุ๋ยต่างๆ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห ์
Table Leaf number of orchid lily at different concentration of fertilizer for 6 weeks 

Fertilizer (mg/l) Initial leaf Final leaf Increase leaf 
0 11.31+0.40a 20.83+0.90c 9.52+0.91c 
5 11.31+0.40a 21.87+1.18b 10.56+1.08b 
10 11.31+0.40a 22.72+0.78a 11.41+0.71a 
15 11.31+0.40a 22.53+1.02a 11.22+0.80a 
20 11.31+0.40a 22.42+0.68a 11.11+0.58a 

* Mean values with different superscript letters in column are significantly different (P<0.05) 
 
ตารางท่ี 4 ความสูงเฉลี่ย (ซ.ม.) ของต้นไส้ปลาไหลท่ีปลูกในระดับความเข้มข้นของปุ๋ยต่างๆ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห ์
Table 4 High (cm) of orchid lily at different concentration of fertilizer for 6 weeks 

Fertilizer (mg/l) Initial high (cm) Final high (cm) Increase high (cm) 
0 9.57+0.34a 10.11+0.36b 0.54+0.13b 
5 9.57+0.34a 10.44+0.39ab 0.87+0.23ab 
10 9.57+0.34a 10.51+0.32ab 0.94+0.14ab 
15 9.57+0.34a 10.57+0.45a 1.01+0.32a 
20 9.57+0.34a 10.44+0.34ab 0.87+0.22ab 

* Mean values with different superscript letters in column are significantly different (P<0.05) 
 
 จากการทดลองคุณภาพน้ําในบ่อทดลองเลี้ยงต้นไส้ปลาไหลท่ีระดับความเข้มข้นต่างๆ พบว่าในทุกระดับความเข้มข้น
มีค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิไม่แตกต่างกัน ซึ่งปกติในธรรมชาติจะพบต้นไส้ปลาไหลอาศัยอยู่ในน้ําท่ีอุณหภูมิค่อนข้างสูง อุณหภมูท่ีิต่าํ
ท่ีสุดท่ีสามารถเจริญเติบโตได้คือ 20 องศาเซลเซียส หากมีอุณหภูมิท่ีต่ํามากจะไม่เจริญเติบโต หรืออาจตายได้ถ้ามีอุณหภูมิ
ต่ําลงถึง 15 องศาเซลเซียส และจะงอกได้ท่ีอุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส (Rataj and Horeman, 1977; Stodola, 
1967) ส่วนปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ําของทุกระดับความเข้มข้นมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันและมีค่าอยู่ในช่วง 5-9 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ซึ่งออกซิเจนเป็นปัจจัยสําคัญเพ่ือช่วยในการหายใจในตอนกลางคืนขณะท่ีไม่มีแสงสว่างเมื่อขบวนการสังเคราะห์แสงหยุด
ลง นอกจากนี้ออกซิเจนจะมีผลต่อการดูดซับสารละลายธาตุอาหารของพืช ปริมาณออกซิเจนท่ีเหมาะสมควรมีค่ามากกว่า 5-8 
มิลลิกรัมต่อลิตร (สุกัญญา, 2548) เมื่อพิจารณาค่าการนําไฟฟ้านั้นมีความแตกต่างกัน เนื่องจากค่าท่ีเกิดนั้นข้ึนอยู่กับความ
เข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารท่ีเติมเข้าไปในถังท่ีเลี้ยงต่างกัน เพราะค่าการนําไฟฟ้าแสดงถึงความสามารถของน้ําในการเป็น
สื่อนํากระแสไฟฟ้า และตวัการท่ีจะเป็นสื่อนําไฟฟ้าในน้ําคือ อิออน ดังนั้นการนําไฟฟ้าของน้ําจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับปริมาณ
ของสารประกอบอนินทรีย์ท่ีแตกตัวแล้วให้อิออนได้ จึงสามารถใช้วัดปริมาณความเข้มข้นของแร่ธาตุหรือสารท่ีละลายอยู่ในน้ํา
ได้ (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) ทําให้พรรณไม้น้ํานําแร่ธาตุไปใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน อย่างไรก็ตาม หากมีการสะสมของ
ปริมาณสารละลายธาตุอาหารในถังเลี้ยงมากเกินไป จะทําให้มีค่าการนําไฟฟ้าสูง ส่งผลให้ต้นไส้ปลาไหลไม่สามารถนําไปใช้ได้
หมด จึงเหลือตกค้างอยู่ในถังเพาะเลี้ยง สารละลายท่ีเหลือทําให้พืชขนาดเล็กหรือสาหร่ายเติบโตเพ่ิมข้ึน (นันทนา, 2536) อยู่
บริเวณผิวน้ําและกรวดบริเวณท่ีแสงส่องถึง 
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ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยคณุภาพน้ําของต้นไส้ปลาไหลท่ีปลูกในระดบัความเข้มข้นของปุ๋ยต่างๆ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห ์
Table 5 Water quality of orchid lily cultured at different concentration of fertilizer for 6 weeks 

Fertilizer (mg/l) 
Water quality 

0 5 10 15 20 
temperature (๐C) 31.66+0.32 

(29.50-33.30) 
31.59+0.08 
(29.50-32.20) 

31.52+0.07 
(29.40-32.20) 

31.50+0.09 
(29.70-32.30) 

31.35+0.13 
(29.50-32.30) 

DO (mg/l) 7.49+0.17 
(5.39-9.97) 

6.97+0.18 
(5.35-8.41) 

6.70+0.08 
(5.10-8.26) 

6.68+0.13 
(5.17-8.29) 

6.72+0.07 
(5.29-8.23) 

conductivity (mS/cm) 0.31+0.00 
(0.31-0.31) 

0.32+0.00 
(0.32-0.32) 

0.33+0.00 
(0.33-0.33) 

0.34+0.00 
(0.34-0.34) 

0.35+0.00 
(0.35-0.35) 

pH 6.76+0.10 
(5.83-8.40) 

7.00+0.17 
(6.37-8.30) 

7.21+0.17 
(6.38-8.69) 

7.31+0.12 
(6.64-7.93) 

7.56+0.09 
(7.22-8.32) 

ammonia (mg/l) 0.00+0.00 
(0.00-0.02) 

0.10+0.02 
(0.00-0.94) 

0.22+0.03 
(0.00-1.91) 

0.33+0.03 
(0.00-2.58) 

0.44+0.04 
(0.00-3.42) 

nitrite (mg/l) 0.004+0.002 
(0.000-0.015) 

0.001+0.000 
(0.000-0.005) 

0.002+0.001 
(0.000-0.010) 

0.040+0.039 
(0.000-0.810) 

0.042+0.037 
(0.000-0.802) 

nitrate (mg/l) 0.75+0.12 
(0.22-1.61) 

1.08+0.09 
(0.31-2.09) 

1.61+0.06 
(0.26-3.02) 

1.92+0.12 
(0.31-3.60) 

2.34+0.16 
(0.23-3.99) 

SRP (mg/l) 0.26+0.10 
(0.16-0.46) 

0.23+0.01 
(0.14-0.43) 

0.33+0.03 
(0.21-0.56) 

0.32+0.03 
(0.16-0.55) 

0.42+0.01 
(0.31-0.66) 

*(   ) = min-max 
 
 ปริมาณแอมโมเนียในทุกชุดการทดลองมีค่าลดลง เมื่อเลี้ยงผ่านไปเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห ์จนแทบไม่มีเหลืออยู่เลย
ในระบบ เนื่องมาจากการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนให้เป็นรูปอ่ืนท่ีเสถียรในน้ํามากกว่า โดยแบคทีเรียหลายชนิด (Olsson and 
Falkengren-Grerup, 2000) รวมท้ังการนําไปใช้ของพรรณไม้น้ําก่อนโดยการเคลื่อนท่ีของสารประกอบ monovalent จะ
เคลื่อนท่ีได้เร็วกว่าสารประกอบ divalent (Jones, 1997) ในทางตรงกันข้ามไนเตรทมีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนเมื่อผ่านไป 2 สัปดาห ์
เนื่องจากแอมโมเนียได้เปลี่ยนเป็นไนเตรท โดยท่ีแอมโมเนียจะถูกเปลี่ยนรูปเมื่อมีสภาวะออกซิเจนและแบคทีเรียในกลุ่ม 
Nitrosomonas ให้อยู่ในรูปไนไตรท์ซึ่งไม่มีความเสถียรในน้ํา และจะถูกเปลี่ยนต่อไปโดยแบคทีเรียกลุ่ม Nitrobacter ซึ่งเป็น
พวก nitrifier ในน้ําให้กลายเป็นไนเตรท ซึ่งพืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ และมีความเสถียรในน้ํา (Olsson and 
Falkengren-Grerup. 2000) ส่วนฟอสเฟตในทุกชุดการทดลองมีปริมาณลดลง เนื่องจากการนําไปใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึม
ของพรรณไม้นํ้า (อิทธิสุนทร และคณะ, 2542) 

 
2. การทดลองระดับความเข้มแสงท่ีมีผลต่อความเข้มของสีใบของไส้ปลาไหล 

จากการศึกษาปลูกต้นไส้ปลาไหลโดยใส่ปุ๋ยท่ีระดับความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับท่ีระดับความเข้มแสง  
4 ระดับ คือ 200-500, 800-1100, 1600-1900 และ 2200-2500 ลักซ์ ระยะเวลาการให้แสง 10 ช่ัวโมงต่อวัน เป็นเวลา  
6 สัปดาห์ พบว่าต้นไส้ปลาไหลท่ีเลี้ยงในระดับความเข้มแสง 1600-1900 ลักซ์ มีความเข้มสีใบ (สีแดง) สิ้นสุดเฉลี่ยเท่ากับ 
10.46+0.20 (ตารางท่ี 6 และภาพท่ี 2) มากกว่าชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) รวมท้ังมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด
โดยมีน้ําหนักเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 2.30+0.55 กรัม (ตารางท่ี 7) มากกว่าความเข้มแสงระดับอ่ืนๆ รวมท้ังทําให้มีจํานวนใบ
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 7.87+2.21 ใบ (ตารางท่ี 8) ส่วนความสูงเฉลี่ยท่ีเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 4.57+0.94 เซนติเมตร (ตารางท่ี 9) 
จากการทดลองเห็นได้ว่า แสงมีความสําคัญในการสังเคราะห์แสงเพ่ือสร้างอาหาร มีส่วนเก่ียวข้องกับการเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะของพรรณไม้นํ้ามาก (สุชาดา, 2530) โดยพรรณไม้นํ้าต่างชนิดกันต้องการปริมาณแสงท่ีแตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 6 ความเข้มสีใบ (สีแดง) ของต้นไส้ปลาไหลท่ีปลูกในระดับความเข้มแสงต่างๆ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห ์
Table 6 Leaf color of orchid lily at different light intensity for 6 weeks 

Weeks Light intensity 
(Lux) 0 2 4 6 

200-500 4.56+0.02a 6.89+0.56a 4.27+0.85a 2.02+1.00a 
800-1100 4.56+0.02a 7.03+0.28a 2.87+0.54 a 1.49+0.53a 
1600-1900 4.56+0.02a 5.96+0.63a 7.90+0.27b 10.46+0.20c 
2200-2500 4.56+0.02a 6.55+2.22a 7.26+1.20b 7.38+1.47b 

*Mean values with different superscript letters in row are significantly different (P<0.05) 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ต้นไส้ปลาไหลท่ีเลี้ยงในระดับความเข้มแสง 1600-1900 ลักซ์ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห ์
Figure 2 Orchid lily cultured at 1600-1900 Lux for 6 weeks. 
 

 พรรณไม้นํ้าหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณท่ีมีน้ําค่อนข้างลึกแสงส่องลงไปถึงน้อยมาก ได้แก่ พรรณไม้น้ําสกุล 
Potamogeton บางชนิด หรือสกุล Myriophyllum ต้องการแสงเพียงเล็กน้อยในการดํารงชีวิต แต่ในพรรณไม้น้ํากลุ่มอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะพรรณไม้น้ําครึ่งบกครึ่งน้ําส่วนใหญ่ต้องการปริมาณแสงค่อนข้างมาก การปรับตัวของพรรณไม้น้ําให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมนั้นมีหลายทาง พรรณไม้นํ้าท่ีมีดอกหลายชนิดสามารถปรับตัวให้ลอยอยู่บนผิวน้ําได ้และจะมีรากอยู่ใต้นํ้า สามารถ
แย่งสารอาหารในน้ําจากพืชน้ําขนาดเล็กพวกแพลงก์ตอนได้ อีกท้ังการมีใบเหนือน้ําทําให้ได้รับแสงเต็มท่ีช่วยเพ่ิมอัตราการ
สังเคราะห์แสง (ปรัชญา, 2550) ซึ่งพรรณไม้น้ําลอยน้ํามีความต้องการความเข้มแสงสูงสุดประมาณ 2,000 ลักซ์ ข้ึนไป ส่วน
พรรณไม้นํ้าท่ีเจริญข้ึนมาถึงบริเวณกลางน้ําตอ้งการความเข้มแสง 800-1,800 ลักซ์ ส่วนพรรณไม้น้ําท่ีเจริญอยู่บริเวณผิวดินใต้
น้ําต้องการความเข้มแสงอย่างต่ํา 100 ลักซ์ และเจริญได้ดีท่ีความเข้มแสง 250-300 ลักซ์ (วันเพ็ญ และคณะ, 2535) เช่น ต้น
น้ําตาเทียน water stargrass (Heteranthera dubia) เจริญเติบโตดีท่ีสุดท่ีความเข้มแสงสูงเกิน 2,640 ลักซ์ (Blackburn, 
1960) สาหร่ายทุ่น (Sargassum sp.) เจริญเติบโตดีท่ีสุดท่ีความเข้มแสง 4,000 ลักซ์ (Yoshida. 1994) ส่วนต้นไส้ปลาไหลท่ี
เจริญในธรรมชาติน้ันอาศัยอยู่ในน้ําลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร มีแสงสว่างส่องรําไร (อุบลรัตน,์ 2528) 
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ตารางท่ี 7 น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของต้นไส้ปลาไหลท่ีปลูกในระดับความเข้มแสงต่างๆ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห ์
Table 7 Weight (g) of Orchid lily at different light intensity for 6 weeks 
Light intensity (Lux) Initial weight (g) Final weight (g)2 Increase weight (g) 

200-500 3.73+0.29a 4.87+0.46b 1.13+0.33b 
800-1100 3.73+0.29a 5.15+0.51b 1.42+0.50b 
1600-1900 3.73+0.29a 6.03+0.63a 2.30+0.55a 
2200-2500 3.73+0.29a 5.67+0.64a 1.93+0.64a 

*Mean values with different superscript letters in column are significantly different (P<0.05) 
 

 นอกจากนี้ยังมีรายงานการทดลองพรรณไม้น้ําสวยงามท่ีเลี้ยงในระดับความเข้มแสงต่างๆ เช่น ต้นโลบีเลีย
เจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดท่ีระดับความเข้มแสง 2,000 ลักซ์ และสาหร่ายคาบอมบาเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดในระดับความเข้มแสง
3,000 ลักซ ์ส่วนมอสน้ํานั้นพบว่าใช้ระดับความเข้มแสง 2,000 ลักซ ์ทําให้มอสน้ําเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดโดยไม่มีตะไคร่น้ําเกาะ 
(มณีรัตน์ และคณะ, 2548) รวมท้ังการปลูกรากดําใบยาว (Microsorium pteropus) ท่ีระดับความเข้มแสง 2,500 ลักซ์  
เป็นช่วงความเข้มแสงท่ีทําให้รากดําใบยาวเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุด และมีจํานวนต้นอ่อนเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดด้วย (มณีรัตน์ และคณะ, 
2548)  

 
ตารางท่ี 8 จํานวนใบเฉลี่ยของตน้ไส้ปลาไหลท่ีปลูกในระดับความเข้มแสงต่างๆ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห ์
Table 8 Leaf number of orchid lily at different light intensity for 6 weeks 

Light intensity (Lux) Initial leaf Final leaf Increase leaf 
200-500 8.78+0.53a 12.38+1.40b 3.60+1.30b 
800-1100 8.78+0.53a 12.78+1.24b 4.00+1.05b 
1600-1900 8.78+0.53a 16.65+2.15a 7.87+2.21a 
2200-2500 8.78+0.53a 12.18+1.13b 3.40+1.26b 

* Mean values with different superscript letters in column are significantly different (P<0.05) 
 
ตารางท่ี 9 ความสูงเฉลี่ย (ซ.ม.) ของต้นไส้ปลาไหลท่ีปลูกในระดับความเข้มแสงต่างๆ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห ์
Table 9 High (cm) of orchid lily at different light intensity for 6 weeks. 

Light intensity (Lux) Initial high (cm) Final high (cm) Increase high (cm) 
200-500 9.29+0.39a 10.07+0.46b 0.78+0.16b 
800-1100 9.29+0.39a 10.19+0.68b 0.90+0.37b 
1600-1900 9.29+0.39a 13.85+1.08a 4.57+0.94a 
2200-2500 9.29+0.39a 10.11+0.53b 0.83+0.44b 

* Mean values with different superscript letters in column are significantly different (P<0.05) 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 ระดับความเข้มข้นของปุ๋ยและความเข้มแสงเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มสีใบไส้ปลาไหล โดยท่ีระดับความเข้มข้น
ของปุ๋ย 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ทําให้ใบไส้ปลาไหลมีความเข้มสี (สีแดง) เมื่อสิ้นสุดการทดลองถึง 7.13+0.33 และท่ีระดับความ
เข้มแสง 1600-1900 ลักซ์ ทําให้ใบมีความเข้มสีมากท่ีสุดถึง 10.46+0.20 รวมท้ังท่ีระดับความเข้มข้นปุ๋ยและความเข้มแสง
ดังกล่าว ทําให้ต้นไส้ปลาไหลมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุดด้วยเช่นกัน 
 การขยายพันธ์ุพรรณไม้น้ําไส้ปลาไหล ควรมีการศึกษาระบบการเลี้ยงให้มีลักษณะทางชีววิทยา สภาพแวดล้อม
ใกล้เคียงกับถ่ินท่ีอยู่ในธรรมชาติ เช่น อัตราการไหลของน้ํา และวัสดุปลูก เนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของ 
พรรณไม้นํ้า 
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โครงสร้างประชาคมปลาในบริเวณกลางอ่าวไทยจากเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ปี 2547-2548 
 

พิษณุ  ศิริพิชญ์ตระกูล๑  วุฒิชัย  อุทยมกุล๑  ภัทธิรา  เลิศวิทยาประสิทธิ๑  เชิดศักด์ิ  ชคูง๑  

คณิต  เชื้อพันธุ์๒  เอกรัฐ  วงษ์เขียว๑  และ วัชรพงศ์  ชุ่มชื่น๑* 

๑สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก 
๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาองค์ประกอบชนิดและความชุกชุมของปลาในบริเวณกลางอ่าวไทย ท่ีจับด้วยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ 
โดยเรือสํารวจประมง M.V.SEAFDEC 2 เก็บตัวอย่างจํานวน 22 สถาน ีรวม 4 ช่วงเวลา ในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจกิายน
ป ี2547 เดือนกุมภาพันธ์และเดือนกันยายนป ี2548 จากการลากอวนจํานวน 73 ครั้ง พบปลาท้ังหมด 53 วงศ์ 146 ชนิด แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มปลาผิวน้ํา 4 วงศ์ 28 ชนิด ปลาหน้าดิน  28 วงศ์ 74 ชนิด และปลาเป็ดแท้ 21 วงศ์ 44 ชนิด ปลาท่ีมีความถ่ีใน
การพบมากท่ีสุดจัดอยู่ในวงศ์ปลาปากคม (Synodontidae) ปลาทรายแดง (Nemipteridae) และปลาแป้น (Leiognathidae) 
การแพร่กระจายและโครงสร้างของประชาคมปลาในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละสถานี สามารถแบ่งกลุ่มตามความคล้ายคลึงกัน
ขององค์ประกอบปลาท่ีพบจากท้ัง 4 ช่วงเวลา ออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วยช่วงเดือนสิงหาคม พฤศจิกายนป ี
2547 และเดือนกุมภาพันธ์ป ี2548 ส่วนกลุ่มท่ี 2 คือ ช่วงเดือนกันยายนป ี2548 โดยพบปลาสากดํา (Sphyraena jello) และ
ปลาปากคมชนิด Saurida isarankurai เป็นกลุ่มเด่น ส่วนในช่วงเวลาอ่ืนๆ นั้นพบปลา 2 ชนิดนี้ในปริมาณท่ีไม่มากนัก เมื่อ
แบ่งออกเป็นสถานีต่างๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 8 กลุ่ม ส่วนใหญ่องค์ประกอบของปลาท่ีพบในแต่ละกลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน  

 
คําสําคัญ : ประชาคมปลา อวนลากแผ่นตะเฆ่ กลางอ่าวไทย 
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Fish Community Structure in the Middle Gulf of Thailand 
by Otter Board Trawl during 2004-2005 

 
Pisanu  Siripitrakool1  Wuttichai  Uttayamakul1  Pattira  Lirdwitayaprasit1  Chirdsak  Chookong1  

Kanit  Chuapun2  Aekkarat  Wongkeaw1  and Watcharapong  Chumchuen1* 
1Deep Sea Fishery Technology Research and Development Institute 

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

Abstract 
 

 The study on fish community structure and abundance in the Middle Gulf of Thailand was based 
on the survey with otter board trawl by M.V.SEADEC 2. The survey was covered 22 sampling stations and 
conducted totally 4 cruises in August and November 2004, February and September 2005. From 73 fishing 
operations, 53 families and 146 species of fish were identified. They were divided into 3 groups which 
were 4 families and 28 species of pelagic fish, 28 families and 74 species of demersal fish, and 21 families 
and 44 species of trash fish. Synodontidae, Nemipteridae and Leiognathidae were found the highest 
frequency of occurrence. According to the similarity of the distribution and community structure of fish, in 
connection with the survey cruises it can be divided into 2 groups. The 1st group was consisted of 3 cruises 
in August, November 2004 and February 2005. The 2nd group was the cruise in September 2005 in which 
Saurida isarankurai and Sphyraena jello were higher abundant than the other cruises.  Regarding to 
sampling stations, it was divided into 8 groups which mostly had similarity of the variety of fish. 
 
Key words : fish community, otter board trawl, middle Gulf of Thailand 
   
*Srisamut Rd., Paknam, Muang, Samut Prakan Province 10270 Tel. 02 395 0222  
e-mail : W.chumchuen@gmail.com 
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การสํารวจทรัพยากรสัตว์น้ําด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาทูน่า บริเวณไหล่ทวีปในทะเลอันดามัน 
 

จันทร์ทิพย์  บรรลือเดช๑* จิรัฏฐ ์ เนื่องแสง๒ วิไลลักษณ์  เปรมกิจ๑ และ ภัทธิรา  เลิศวิทยาประสิทธิ๑ 
๑สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

๒สํานกังานประมงจังหวัดสมุทรปราการ 
 

บทคัดย่อ 
 

 การสํารวจทรัพยากรสัตว์น้ําด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาทูน่าบริเวณไหล่ทวีปในทะเลอันดามัน จํานวน 4 เท่ียวเรือ 

ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 สํารวจพบสัตว์น้ําท้ังหมด 15 วงศ์ 19 สกุล 25 ชนิด และไม่

สามารถแยกวงศ์และชนิดได้อีก 1 ชนิด จํานวน 369 ตัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มปลาทูน่า กลุ่มปลากะโทงแทง กลุ่มปลา

ฉลามและปลากระเบน และกลุ่มปลาอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3.25 14.09 62.33 และ 20.33 โดยจํานวนตัวตามลําดับ ปริมาณ

การจับรวมท้ังหมดเท่ากับ 7,985 กิโลกรัม อัตราการติดเบ็ดของกลุ่มปลาทูน่า กลุ่มปลากะโทงแทง กลุ่มปลาฉลามและ 

ปลากระเบน และกลุ่มปลาอ่ืนๆ เท่ากับ 0.58 2.52 11.17 และ 3.64 ตัว/เบ็ด 1,000 ตัว ตามลําดับ โดยกลุ่มปลาฉลามและ

ปลากระเบนพบมากท่ีสุด อัตราการติดเบ็ดของสัตว์น้ําส่วนใหญ่พบสูงในช่วงเปลี่ยนจากฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือไปเป็น 

ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้(เดือนเมษายน) บริเวณแนวน้ําลึกมากกว่า 1,000 เมตร โดยกลุ่มปลากะโทงแทง พบมากจากการทํา

ประมงเวลากลางคืน ส่วนกลุ่มปลาฉลามและปลากระเบนพบมากจากการทําประมงเวลากลางวัน ปลาทูน่าครีบเหลืองท่ีพบมี

ความยาวส้อมหางอยู่ในช่วง 95.00-145.00 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 119.6713.12 เซนติเมตร สมการความสัมพันธ์ระหว่าง

ความยาวกับน้ําหนัก W = 0.00001201FL±3.0644 ปลากะโทงแทงดาบมีขนาดความยาวตลอดตัวอยู่ในช่วง 140.00-270.00 

เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 183.91+34.50 เซนติเมตร สมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้ําหนัก  

W = 0.00000025L3.4447 และปลาฉลามหางยาวขนาดความยาวตลอดตัวอยู่ในช่วง 130.00-310.00 เซนติเมตร ความยาว

เฉลี่ยเท่ากับ 253.32+31.08 เซนติเมตร สมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้ําหนัก W = 0.00007244L2.3919  

 
คําสําคัญ : ปลาทูน่า เบ็ดราว ทะเลอันดามัน  
   
*อาคารปลอดประสพ ช้ัน๗ กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๕๓๓  
โทรสาร ๐ ๒๕๖๒ ๐๕๓๓ e-mail : chanthipbun@yahoo.com   
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี ๑๐/๒๕๕๓ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง. ๒๕ หน้า 
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Fish Resources Survey by Tuna Longline along the Continental Shelf  
in the Andaman Sea 
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Marine Fisheries Research and Development Bureau  
2Samutprakan Province Fisheries Provincial Office 

  
Abstract 

 
 The surveys of fish resources along the continental shelf in the Andaman Sea by tuna longline in 
4 cruises were undertaken from January 2006 to April 2008. A total of 369 fishes composed of 15 families, 
19 genera, 25 species and 1 unidentified species are divided into 4 groups i.e. tuna, billfish, shark and ray 
and other fish which were 3.25, 14.09, 62.33 and 20.33 percentage of total number of fishes, respectively. 
A total catches were 7,985.00 kg of which the highest was shark and ray. The highest hook rate occurred in 
shark and ray was 11.17 individual/1,000 hooks while other fish was 3.64, billfish was 2.52 and tuna was 
0.58 individual/ 1,000 hooks. The highest hook rate occurred during inter-monsoon (April) at a water depth 
deeper than 1,000 m. Billfish can be caught during the night time more than day time whereas shark and 
ray can be caught during the day time more than the night time. Length of yellowfin tuna caught ranged 
from 95.00 to 145.00 cm FL with the average length was 119.6713.12 cm and length weight relationship is 
W = 0.00001201FL±3.0644. Length of swordfish caught ranged from 140.00 to 270.00 cm with the average 
length was 183.9134.50 cm and length weight relationship is W = 0.00000025L±3.4447 and length of pelagic 
thresher shark was from 130.00 to 310.00 cm with the average length was 253.32±31.08 cm and length 
weight relationship is W = 0.00007244L2.3919 

 
Key words : tunas  longline  Andaman  Sea  
   
*Department of Fisheries Kasetsart Campus, Chatuchuk District, Bangkok 10900 Tel. 0 2562 0533  
Fax. 0 2562 0533 e-mail : chanthipbun@yahoo.com 
Published : Technical Paper No. 10/2010 Marine Fisheries Research and Development Bureau Department 

of Fisheries. 25 pp. 
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การเปรียบเทียบองค์ประกอบชนิดลูกปลาวัยอ่อนบริเวณในและนอกพื้นท่ี 
จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ์

 
ปิยวรรณ  หัสดี* วันทนา  เจนกจิโกศล และจงกลณี  แช่มช้าง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลบริเวณจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณชายฝั่งหน้าพระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 ถึงกันยายน พ.ศ. 2546 เก็บตัวอย่างโดยใช้ถุงแพลงก์ตอนสัตว์ทําการลาก
เก็บตัวอย่างในแนวเฉียง ผลการศึกษาพบลูกปลาวัยอ่อนท่ีจําแนกได้รวม 36 วงศ์ จํานวนท้ังสิ้น 142,152 ตัวต่อปริมาตรน้ํา 
1,000 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย ลูกปูและลูกกุ้งจํานวน 6,465 ตัวต่อปริมาตรน้ํา 1,000 ลูกบาศก์เมตร ลูกปลาหมึกจํานวน 
25 ตัวต่อปริมาตรน้ํา 1,000 ลูกบาศก์เมตร และไข่ของสัตว์นํ้าท้ังหมด 1,649,154 ฟองต่อปริมาตรน้ํา 1,000 ลูกบาศก์เมตร และ
เมื่อนําท้ังหมดมาเฉลี่ยต่อ 1 สถานี พบว่ากลุ่มท่ีมีมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ วงศ์ปลาทรายขาวและทรายแดง (Nemipteridae) 
ร้อยละ 29.98 วงศ์ปลาดอกหมาก (Gerriedae) ร้อยละ 14.64 วงศ์ปลาวัว (Monacanthidae) ร้อยละ 8.11 ในกลุ่มลูกปลาวัย
อ่อนท้ังหมด พบลูกปลาเศรษฐกิจวัยอ่อน 17 ชนิด และเมื่อทดสอบจํานวนชนิดลูกปลาวัยอ่อนในและนอกเขตแนวบริเวณ
จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) โดยพบลูกปลาวัยอ่อนในเขตแนวบริเวณจัดสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมีปริมาณชุกชุมมากกว่า โดยมีค่าดัชนีความชุกชุมของลูกปลาวัยอ่อนสูงสุดพบในเดือนกันยายน พ.ศ.2545 
เท่ากับ 2.85 ดัชนีความหลากหลายและดัชนีความสม่ําเสมอ สูงสุดพบในเดือนกันยายน พ.ศ.2546 เท่ากับ 0.78 และ 2.46 
ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ : ลูกปลาวัยอ่อน แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล หัวหิน ดัชนีความชุกชุม ดัชนีความหลากหลาย ดัชนีความสม่าํเสมอ 
   
*๔๙ หมู ่๑ ซ.พระราชวีริยาภรณ์ ๑๖ ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ โทร. ๐ ๒๘๑๖ ๗๖๓๖-๘  
e-mail : pywm88@gmail.com 
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Comparison of Fish Larval Composition in and out of Artificial Reef Area at HuaHin, 
Prachuab Khiri Khan Province 

 
Piyawan  Hussadee*  Wantana  Chenkitkosol and Chongkolnee  Chamchang 
Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan) 

 
Abstract 

 
 This study was undertaken around artificial reef area near Klai-Kangwon-palace, Hau-Hin, Prachuab Khiri 
Khan province during March 2005 to September 2006. Sample collections were done by plankton net oblique 
towing. The results showed a total of 142,152 numbers of fish larvae/1,000 cm3 sea water volume belonging to 
36 families, 6,465 crustaceans larvae/1,000 cm3 sea water volume 25 cephalopod larvae/1,000 cm3 sea water 
volume, and 1,649,154 eggs/1,000 cm3 sea water volume. Three ordinals of the most fish larvae found per 1 
station i.e. the Nemipteridae 29.98 %, the Gerreidae14.64 % and the Monacanthidae 8.11 %; respectively. 
Among all fish larvae groups, 17 families of economic group were found. Difference between fish larvae in and 
out of artificial reef area showed significant result between two groups (P<0.05), which found the fish larvae in 
the artificial reef higher abundance than the out of artificial reef. The highest richness index found in September 
2005 i.e. 2.85 while, the highest diversity and evenness index found in September 2003 i.e. 0.78 and 2.46 
respectively. 

 
Key words : fish larvae, artificial reef, Hua-Hin, richness index, diversity index, evenness index 
   
*49 Moo 1, Soi Phrarachveriyaporn 16, Bangpeung Sub-distric, Phrapradaeng District,  
Samut Prakan Province 10130 Tel. 0 2816 7638-8 e-mail : pywm88@gmail.com 
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พัฒนาวิธีตรวจและสํารวจเช้ือไวรัสตับอักเสบเอและไวรัสตับอักเสบอี ท่ีปนเป้ือนในหอยสองฝา 
 

สุดา  ลุยศิริโรจนกุล๑*  อภิญญา  นามสาย๑  พูลทรัพย์  วิรุฬหกุล๒  พิไลพันธ ์ พุธวัฒนะ๑  เอื้อมพร  สิริปัญญาภิญโญ๓

Myint Khin Saw Aye๔  มณีย์  กรรณรงค์๕  รัชดา  อิทธิพงษ์๖ และ นิรชา  วงษ์จินดา๒* 
๑ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 
๒ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง  ๓กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๔หน่วยไวรัสวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร  
๕ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสตัว์นํ้า และผลิตภัณฑ์สตัว์ฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมประมง 

๖กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า กรมประมง 
 

บทคัดย่อ 
 

 จุลชีพหลายชนิดรวมท้ังไวรัสตับอักเสบเอ (HAV) และไวรัสตับอักเสบอี (HEV) เป็นสาเหตุหนึ่งของการติดต่อจาก
อาหารหรือน้ําดื่ม ซึ่งพบรายงานการปนเปื้อนในหอยสองฝา โดยอาจพบได้ตั้งแต่แหล่งต้นทาง ระหว่างการนําส่ง หรือปลายทาง
ผู้รับบริโภค นอกจากนี้ยังผ่านจากผู้ประกอบอาหารท่ีไม่ถูกอนามัย ในการศึกษานี้ได้พัฒนาเทคนิคในระดับโมเลกุลเพ่ือตรวจ 
หาเช้ือ HAV และ HEV โดยข้ันแรกทําการคัดเลือกและประเมิน primer pairs จําเพาะสําหรับเทคนิค RT-PCR (Reverse 
transcription polymerase chain reaction) ด้วยเช้ืออ้างอิง และหาความไวต่ําสุดท่ีสามารถตรวจได้ด้วย RNA มาตรฐานท่ี
เตรียมข้ึนเองจากเทคนิค in vitro transcription หลังจากนั้นจึงทําการสํารวจการปนเปื้อนของเช้ือท้ังสองในหอยสองฝาจํานวน 
213 ตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยหอยนางรม 52 ตัวอย่าง หอยแครง 69 ตัวอย่าง และหอยแมลงภู่ 92 ตัวอย่าง ท่ีเก็บจากฟาร์ม
หอยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจากตลาดขายปลีกในกรุงเทพมหานครในเยาวราชและวงเวียนใหญ่ช่วงระหว่างป ีพ.ศ.2551-2552 
 ผลการทดสอบของเช้ือ HAV พบว่า primer pairs HA2-HA1 ในส่วน capsid ให้ความไวเชิงวิเคราะห์ดีท่ีสุดจับได ้ 
2.5 copies/reaction (2,500 copies/ml) เมื่อเทียบกับส่วนอ่ืนๆ จาก 5´ UTR และnon structural ส่วนเช้ือ HEV พบว่า 
primer pairs HE366-HE363 ตรงบริเวณ ORF2/3 overlapping ให้ความไวเชิงวิเคราะห์ดีท่ีสุดจับได้ 5 copies/reaction 
(5,000 copies/ml) เมื่อเทียบกับส่วนอ่ืนๆ จาก ORF2 เมื่อทําการสํารวจการปนเปื้อนของเช้ือ HAV และ HEV ในหอยสองฝา
โดยเทคนิค RT-PCR ด้วย primer pairs ท่ีคัดเลือก ไม่พบการปนเปื้อนเช้ือ HEV ในตัวอย่างท้ังหมด แต่พบเช้ือ HAV ปนเปื้อน
เฉพาะในหอยแมลงภู่ (6.5%) และหอยแครง (2.9%) ซึ่งเช้ือท่ีพบเป็นตัวอย่างท่ีได้มาจากตลาด (6.1%) มากกว่าฟาร์ม (1.8%) 
โดยหอยแมลงภู่พบเช้ือได้ท้ังจากตลาดและฟาร์ม ส่วนหอยแครงพบเช้ือในตัวอย่างจากตลาด โอกาสพบได้ท่ีเหงือก (4.4%) มี
มากกว่ากระเพาะหอย (0.5%) และเช้ือ HAV ท่ีพบได้รับการยืนยันเป็นสายพันธ์ุ genotype IA จากการศึกษาลําดับนิวคลิโอไทด ์
(sequencing) ด้วยเทคนิคการ cloning 
 
คําสําคัญ : ไวรัสตับอักเสบ เอ ไวรัสตับอักเสบ อี เทคนิคระดับโมเลกุล หอยสองฝา 
   
*ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตจุักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ e-mail : nirachaw@fisheries.go.th 
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี ๓/๒๕๕๒ ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง. ๓๖ หน้า 
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Development of Technique and Exploration for Hepatitis A  
and Hepatitis E Viruses Contamination in Shellfish 

 

Suda  Louisirirotchanakul1 Aphinya  Narmsai1 Poonsap  Virulhakul2  
Pilaipan  Puthavathana1  Uamporn  Siripanyaphinyo3 Myint Khin  Saw Aye4  
Manee  Gannarong5  Ratchada  Ittapong6  and Niracha  Wongchinda2* 

1Department of Microbiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok  
2Office of Central Administration, Department of Fisheries 3Department of Medical Sciences 

4Virology Unit, Armed Forces Research Institute of the Medical Sciences, 
5Surattani Fish Inspection and Research Center, Department of Fisheries  
6Fishery Technological Development Division, Department of Fisheries 

 

Abstract 
 

 Several microorganisms including hepatitis A virus (HAV) and hepatitis E virus (HEV) can be one 
important of foodborne or waterborne transmission. As reported in shellfish, the virus contamination might 
occur at the original source, during distribution or the destination to customer. In addition, the lacking hygiene 
of chef during cooking might be another route. Herein, we developed a molecular technique for the detection 
of HAV and HEV. In the first step, an appropriate specific primer pairs was selected for reverse transcription-
polymerase chain reaction (RT-PCR). Subsequently, the performance of the system was evaluated with 
reference stock and the lowest detection was analyzed with RNA standard from our preparation by in vitro 
transcription technique. By using these selected primers, these contaminated viruses was explored in 213 
bivalve shellfish which consisted of 52 oysters, 69 cockles and 92 mussels, from a Surat Thani farm and retail 
markets at Yaowarat and Wong Wian Yai during 2008-2009. 
 Our finding with HAV detection was shown that primer HA2-HA1 at capsid region gave the best 
analytical sensitivity with the lowest detection at 2.5 copies/reaction (2,500 copies/ml) when compared with 
other regions at 5´ NCR and non structural tested. For HEV detection, it was found that primer HE366-HE363 at 
ORF2/3 overlapping region provided the lowest detection at 5 copies/reaction (5,000 copies/ml) when 
compared with other region at ORF2 tested. Regarding to the exploration in shellfish with the primers selection, 
no HEV detection was found in this study. HAV was detected only in mussel (6.5%) and cockle (2.9%). This HAV 
contaminated shellfish came from retail market (6.1%) rather than from farm (1.8%) which mussel with HAV 
detection was obtained from both pond farm and retail market whereas cockle with HAV was collected from 
retail market. Interesting, the positive rate of HAV was found in gills (4.4%) higher than in digestive glands (0.5%). 
HAV from this study could be confirmed to be subgenotype IA using nucleotide sequencing by cloning system. 
 

Key words : Hepatitis a Virus, Hepatitis E Virus, Molecular Technique, Shellfish 
   

*Office of Central Administration, Department of Fisheries, Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 
e-mail : nirachaw@fisheries.go.th 
Published : Technical Paper No. 3/2009 Office of Central Administration Department of Fisheries. 36 pp. 
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คุณลักษณะของกาวและปัจจัยบางประการท่ีมีผลต่อคุณสมบัติการติดผนึกของกาวจากหนังของ 

ปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos) 
 

จิราวัฒน์  เสถียรคมสรไกร  และ  กังสดาลย์  บุญปราบ* 

ภาควิชาผลติภณัฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
 

บทคัดย่อ 

 

 กาวจากปลา (Fish glue) คือ สารคอลลาเจนท่ีสกัดได้จากหนังและกระดูกซึ่งเป็นเศษเหลือใช้จากการแปรรูป  
มีคุณสมบัติในการติดผนึกวัสดุต่างๆ เช่นกระดาษ ไม้ เป็นต้น รายงานนี้มีวัตถุประสงค์และวิธีการเพ่ือเสนอคุณลักษณะและ
ปัจจัยบางประการท่ีมีผลต่อคุณสมบัติการติดผนึกของกาวจากหนังของปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos) จาก
สายการผลิตมาตรฐาน โดยมีหัวข้อการศึกษา ดังนี้ 1) คุณลักษณะของกาว 2) ปัจจัยบางประการ (ค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือ 
pH ในช่วง 1- 10 และปริมาณโซเดียมคลอไรด์ท่ี 0, 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 % ในกาวpH 3.5 ของสายการผลิตมาตรฐาน) ท่ีมี
ผลต่อคุณสมบัติการติดผนึกกระดาษของกาว ผลการทดลองพบว่า 1) คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพได้แก่ไขมัน เถ้า โปรตีน 
ความช้ืน คาร์โบไฮเดรต pH และความหนืด เท่ากับ 0.32%, 0.01%, 4.23%, 11.56%, 83.8%, 3.35 และ  4,978.33-8,180 

cp ตามลําดับ  Fish glue ท่ีได้เป็นคอลลาเจนประกอบไปด้วยสาย α1 (148 KDa) และสาย α2 (129 KDa) สามารถผนึก
กระดาษได้เทียบเท่ากับชุดควบคุม(กาวจากแป้งและกาวทางการค้า) 2) กาว ณ pH 3 สามารถติดผนึกกระดาษได้เร็วท่ีสุดโดย
ให้ค่าแรงการผนึกสูงสุดจากชุดทดลองท้ังหมดเมื่อระยะเวลาการติดผ่านไป 5 นาที ในขณะท่ีกาว ณ pH 6 สามารถติดผนึก
กระดาษได้แน่นท่ีสุดโดยให้ค่าแรงการติดผนึกสูงสุดจากชุดทดลองท้ังหมดเมื่อระยะเวลาการติดผ่านไป 60 นาที การใส่โซเดียม
คลอไรด ์2 % มีค่าแรงการติดผนึกสูงกว่าชุดควบคุม (โซเดียมคลอไรด์ 0 %) ตรงข้ามกับชุดการทดลองท่ีเหลือท้ังหมดมีค่าต่ํา
กว่าชุดควบคุม ผลนี้ช้ีว่าโซเดียมคลอไรดท่ี์ 2 % ข้ึนไปไม่มีผลต่อความแน่นของการติดผนึกเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (0%) 
ข้อมูลท้ังหมดจะนําไปใช้ในการผลิตเพ่ือพัฒนากาวให้มีประสิทธิภาพติดแน่นและ/หรือเร็วให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน
ต่อไป 

 
คําสําคัญ : ปลา ปลานวลจันทร์ทะเล Chanos chanos หนังปลา กาว การตดิผนึก 
   
*๕๐ ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐ ๒๙๔๒ ๘๖๔๔ e-mail : ffisksb@ku.ac.th 
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The glue character and some factor effect on adhesive property of milkfish 

(Chanos chanos) glue from its skin 
 

Jirawat  Satiankomsorakrai  and  Kangsadan  Boonprab* 

Department of Fishery Products, Faculty of Fisheries, Kasetsart University 
 

Abstract 

 

 Fish glue was the collagen from skin and bone which were the fish processing waste. It used as 
adhesive agent for paper wood etc. This report was aimed with the method to propose the glue character 
and some factors that effected on adhesive property of fish glue from milkfish (Chanos chanos) skin via 
based processing through the study on 1)  the glue character 2) some factor (pH 1-10 and Sodium chloride 
0, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 % in glue from based processing line) on adhesive property of fish glue. The result 
showed that 1) the chemical and physical character for fat, ash, protein, moisture, carbohydrate, pH and 
viscosity of Chanos chanos glue were 0.32%, 0.01%, 4.23%, 11.56%, 83.8%, 3.35, 4,978.33-8,180 cp, 

respectively. The glue was type I collagen which was composed of α1 (148 KDa) and α2 (129 KDa) chain. 
It could bind paper as high adhesive ability as the control (starch glue and commercial glue) 2) Glue pH 3 
was the fastest binding paper sheet of all pH testing since its adhesive force was the greatest at 5 min 
whereas glue pH 6 was the highest adhesive ability of all pH testing at 60 min. Sodium chloride 2% in the 
glue obtained the higher adhesive ability force than the control (sodium chloride 0%). In contrast, the 
other treatments were lower that the control. This result suggested that there was no effect on adhesive 
ability when the sodium chloride was greater than 2% when it was compared to the control. The whole 
study will support the development for glue production in further study. 
 
Key words : fish, Chanos chanos, milkfish, fish skin, glue, adhesive property 
   
*50 Ngamwongwan Road Chatuchak Bangkok Thailand 10900 Tel 0 2942 8644 e-mail : ffisksb@ku.ac.th 
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คํานํา 

 
 กาวคือ สารธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์ท่ีใช้ในการเช่ือมวัสดุต่างๆเข้าด้วยกันโดยใช้การยึดติดกันของวัสดุเมื่อเอา

กาวมาทาวัสดุ 2 ช้ินแล้วนํามาประกบกัน กาวจะเปลี่ยนสภาพจากของเหลวเป็นของแข็ง สามารถรับแรงดึงได้ทําให้วัสดุท้ัง 

2 ช้ินติดกัน กาวจากสัตว์จะได้จากหนังและกระดูก เกิดจากการย่อยสลายคอลลาเจนในเนื้อเยื่อเก่ียวพัน นําไปใช้ประโยชน์ได้

หลากหลาย อาทิเช่น งานกระดาษ งานไม้ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง เป็นต้น (Pearson, 1994)  

 จากการศึกษาการนําเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ํามาเ พ่ิมมูลค่าโดยการนําหนังปลามาผลิตเป็นกาว 

Satiankomsorakrai และคณะ (2010) พบว่าจากปลา 20 ชนิด ได้แก่ ปลานิล (Oreochromis niloticus) ปลาทับทิม 

(Oreochromis niloticus) ปลาทรายแดง (Nemipterus sp.) ปลาจักรผาน (Psettodes erumei) ปลาเก๋า (Epiephelus 

malabaricus) ปลาน้ําดอกไม้ (Sphyraena obstsata) ปลาช่อน (Channa striata ) ปลาเข็มแม่น้ํา (Xenentodon 

cancila) ปลาตะเพียน (Barbonymus gonionotus) ปลากระบอก (Liza vaigiensis) ปลาหมอ (Anabas testudineus) 

ปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos) ปลาเนื้ออ่อน (Micronema bleekeri) ปลาโอดํา (Thunnus tonggol) ปลาทู 

(Rastrelliger brachysoma) ปลาหมอทะเล (Epinephelus lanceolatus) ปลากะพงเหลือง (Lutjanus lineolatus) ปลา

กะพงหมู (Pomadasys hasta) ปลาตาโต (Selar crumenophthalmus) ปลาซาบะ (Sardaorentalis sp.) ปลาท่ี

เหมาะสมท่ีจะนํามาผลิตกาวจากหนังปลา คือ ปลานวลจันทร์ทะเล ในรายงานฉบับนี้จึงเป็นการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นข้อมูลใน

การปรับปรุงสายการผลิตต่อไปในแง่ของคุณสมบัติท่ีแสดงลักษณะเฉพาะและความสามารถของการเป็นกาวเมื่อเทียบกับกาวท่ี

ได้จากแหล่งอ่ืนหรือกาวทางการค้าและปัจจัยท่ีมีผลต่อการติดผนึกของกาวจากปลานวลจันทร์ทะเล 

 

วัตถุประสงค์ 

 
 เพ่ือเสนอคุณสมบัติของกาวและปัจจัยบางประการท่ีมีผลต่อคุณสมบัติการติดผนึกของกาวท่ีได้จากหนัง 
ปลานวลจันทร์ทะเล 
 

วิธีดําเนินการ 

 

1. ชนิดของปลา การเตรียมตัวอย่าง และสารเคม ี

 ตัวอย่างของสัตว์น้ําท่ีใช้ คือ ปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos) นําหนังปลาท่ีผ่านการแล่เนื้อออกมาล้างด้วย

น้ําประปาแล้วบรรจุลงถุงพลาสติก จากนั้นนําไปเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ –20 oC จนกระท่ังนํามาใช้ เมื่อจะนํามาใช้ให้นํามาละลาย

โดยการแช่นํ้าแล้วตั้งท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 2-3 ช่ัวโมง โดยทําการเปลี่ยนน้ําท่ีแช่ทุก 1 ช่ัวโมง 

 สารมาตรฐาน Type I collagen from calf skin จากบริษัท Sigma Chemical Co. สารมาตรฐาน Gelatin from 

calf skin จากบริษัท Acros Organics ส่วนสารเคมีชนิดอ่ืนส่วนใหญ่ใช้ของบริษัท Carlo Erba reagent และ Acros Organic 

วิธีการทดลองและงานวิเคราะห์ตลอดการทดลองดําเนินการ 2 หรือ 3 ซ้ํา 
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2. การผลิตกาวจากหนังปลานวลจันทร์ทะเล 

 นําหนังปลามาแช่น้ํากลั่นในปริมาณเท่ากับหนังปลา (v/v) ท่ีอุณหภูมิห้อง 1-2 ช่ัวโมง ทําPre-treatment ด้วยการ
แช่ใน 0.1 N NaOH พอท่วมท่ีอุณหภูมิห้อง 6 ช่ัวโมง โดยเปลี่ยนสารทุก 3 ช่ัวโมง ( เพ่ือกําจัดโปรตีน ) ล้างด้วยน้ํากลั่นโดยใส่
ปริมาณเท่ากับหนังปลา (v/v) โดยการแกว่ง ประมาณ 1 นาที  แล้วเทน้ํากลั่นท้ิง ทําการล้าง 2 ครั้ง แช่ 10% Butyl alcohol 
ในปริมาณเท่ากับหนังปลา (v/v) ตั้งท้ิงไว้ 24 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิห้อง ( เพ่ือกําจัดไขมัน ) ล้างด้วยน้ํากลั่นโดยใส่ปริมาณเท่ากับ
หนังปลา (v/v) โดยการแกว่ง ประมาณ 1 นาที  แล้วเทน้ํากลั่นท้ิง ทําการล้าง 2 ครั้ง แช่ด้วย 0.5 M CH3COOH ในขวดแก้วท่ีมี
เส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 4 เซนติเมตร ให้พอท่วมในตู้เย็น 4 oC เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง กรองหนังปลาโดยใช้ผ้าขาวบาง 2 ช้ัน บิด
แยกเนื้อกาวออกจากหนังปลาประมาณ 2-3 ครั้ง กากกาวท่ีเหลือแช่ด้วย 0.5 M CH3COOH ในขวดแก้วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
อย่างน้อย 4 เซนติเมตร ให้พอท่วมในตู้เย็น 4 oC เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง กรองหนังปลาโดยใช้ผ้าขาวบาง 2 ช้ัน บิดแยกเนื้อกาว
ออกจากหนังปลาประมาณ 2-3 ครั้ง สุดท้ายก็จะได้กาวจากหนังปลานวลจันทร์ทะเล (Satiankomsorakrai และคณะ, 2010) 
 
3. การวิเคราะห์คุณสมบัติของกาวทางเคมีและทางกายภาพ 

 ศึกษาคุณสมบัติของกาวทางเคมีโดยนํามาวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบทางเคมี (AOAC, 1999) ดังนี้ ไขมัน เถ้า โปรตีน 

คาร์โบไฮเดรต ด้วยการหักลบออกจากผลรวมเปอร์เซ็นต์ของค่า Proximate analysis ท้ังหมด ปริมาณความช้ืนด้วยเครื่องวัด

ความช้ืนแบบอินฟราเรด Satorious รุ่น MA 40 (อุณหภูม1ิ05 องซาเซลเซียส) 

 ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ดังนี้ วิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ด้วยเครื่องวัด pH Meter (Mettler Toledo 

SevenGo pH รุ่น SG2) และความหนืดด้วยเครื่องวัดความหนืด (Bookfield, TC-350, U.S.A.) ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

 

4. การวิเคราะห์ความสามารถในการติดผนึกของกระดาษ 

 นํากระดาษขนาด 80 แกรม ตัดเป็นสองแผ่นให้มีขนาด 30 มม. x 60 มม. ขีดเส้นแบ่งครึ่งกระดาษทดสอบแต่ละแผ่น

ออกเป็น 2 ส่วน โดยให้แต่ละส่วนมีขนาด 30 มม. x 30 มม. แล้วทากาวปริมาณเท่ากันทุกการทดสอบ (125 มิลลิกรัม) ลงบน

กระดาษทดสอบท่ีแบ่งไว้ 1 ส่วนนี้ ด้วยการใช้แท่งแก้วเกลี่ยให้กาวกระจายตัวอย่างสม่ําเสมอ จากนั้นนํากระดาษทดสอบอีก

แผ่นหนึ่งมาติดบริเวณท่ีทากาว (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2541) จากนั้นนําไปวัดค่าแรงในการดึงกระดาษท่ี

ระยะเวลาหลังการติดผนึกของกาว 5, 10, 20 และ 60 นาที ตามลําดับ ด้วยอัตราเร็ว 20 mm/min ด้วยเครื่อง Texture 

analyzer ท่ีต่อกับหัววัด HD-Tensile grips เพ่ือแสดงค่าความสามารถในการผนึกกระดาษท่ีเร็วและแน่นของวัสด ุ

 

5. การวิเคราะห์มวลโมเลกุลของกาวท่ีผลิตได้โดยใช้เทคนิคอิเล็กโตรโฟริซิส (SDS–polyacrylamide gel 

electrophoresis หรือ SDS-PAGE ) 

 เทคนิคอิเล็กโตรโฟริซิสเป็นการดัดแปลงจากวิธีของ Laemmli (1970) โดยนําตัวอย่างกาว 0.5 – 1 กรัม ละลาย ใน 
solubilized solution (8 M urea-2% SDS-0.05 M sodium phosphate pH 6.8) 9 มิลลิลิตร แล้วเติม 1 มิลลิลิตรของ  
2 –Mercaptoethanol ปั่นตัวอย่างท่ีอุณหภูมิห้องนาน 24 ช่ัวโมงด้วยเครื่อง Magnetic stirrer-MS 115 ต่อมาดูดตัวอย่างท่ี
ปั่นแล้วมาผสมกับ Sample buffer (0.5 M Tris-HCl, pH 6.8, 10%SDS, glycerol, 0.5% Bromophenol Blue) อัตราส่วน 
1:1 (v/v) ผสมให้เข้ากันแล้วนําไปต้มในน้ําเดือดท่ีอุณหภูมิ 100 oC นาน 3 นาที นําตัวอย่างท่ีเตรียมได้มา 10 ไมโครลติร บรรจุ
ลงใน 7.5% separating gel และ 4% stacking gel ให้กระแสไฟฟ้าท่ี 120 โวลต์ เป็นเวลา 25 นาทีแล้วตามด้วย 200 โวลต์ 
เป็นเวลา 30 นาที หลังจากสีน้ําเงินของ Bromophenol Blue เคลื่อนท่ีผ่านกระจกจนหมด ให้นําแผ่นเจลมาย้อมสีใน
สารละลาย dye stain [0.1% (w/v) Coomassie Brilliant Blue R-250  ใน 20% (v/v) เมทานอลและ 5% (v/v)  
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กรดอะซิติกของปริมาตรท้ังหมด] แล้วจึงล้างสีย้อมท่ีไม่ติดสีโปรตีนด้วยสารละลาย destain [40% (v/v) เมทานอลและ 10% 
(v/v) กรดอะซิติกของปริมาตรท้ังหมด] ในการวิเคราะห์น้ําหนักโมเลกุลของโปรตีนและชนิดโดยเปรียบเทียบกับสารละลาย
โปรตีนมาตรฐาน และสารมาตรฐานType I collagen จาก calf skin ตามลําดับ 
 

6. การศึกษาปัจจัยบางประการท่ีมีผลต่อคุณสมบัติของกาวท่ีได้จากหนังปลานวลจนัทร์ทะเล 

 6.1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ท่ีมีผลต่อการติดของกาว 

 นํากาวท่ีผลิตได้จากปลานวลจันทร์ทะเลตามวิธีการในข้อ 2 มา 8 กรัม ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ด้วย 6 M HCl และ 6 

N NaOH จนได้ค่าความเป็นกรด-ด่างตั้งแต่ 1- 10 แล้วเติมน้ํากลั่นลงไป 2 มิลลิลิตรและกวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นนําไป

การศึกษาความสามารถในการติดผนึกของกระดาษดังวิธีการในข้อ 4 

 6.2 ปริมาณของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ท่ีมีผลต่อการติดของกาว 

 นํากาวท่ีผลิตได้จากปลานวลจันทร์ทะเลตามวิธีการในข้อ 2 มา 5 กรัม เติม 5 มิลลิลิตรของ NaCl ใน 0.5 M 

CH3COOH โดยเตรียมท่ีความเข้มข้นต่างๆดังนี้ 0%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10% และ 12% (w/v) ตามลําดับ แล้วนําไปกวนให้

เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่อง Homogenizer เป็นเวลา 5 นาทีบน ice bath จากนั้นนําไปการศึกษาความสามารถในการติดผนกึ

ของกระดาษดังวิธีการในข้อ 4 

 
ผลการศึกษา 

 
1. การศึกษาคุณสมบัติของกาวท่ีได้จากหนังปลานวลจันทร์ทะเล 

 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี (ไขมัน เถ้า โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและความช้ืน) และศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ 
(pH และความหนืด) ของกาวท่ีผลิตได้ตามวิธีการข้อ 3 ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีพบว่า กาวท่ีผลิตได้จาก 
ปลานวลจันทร์ทะเลประกอบด้วย ไขมัน 0.32±0.06%; n=3 เถ้า 0.01±0.01%; n=3 โปรตีน 4.23±0.60%; n=3 
คาร์โบไฮเดรต 83.8% และความช้ืน 11.6±4.35%; n=3 และมีคุณสมบัติทางกายภาพคือ ค่า pH เท่ากับ 3.35±0.04; n=3 
และค่าความหนืดเท่ากับ 4,978.33 - 8,180 cP 
 ชนิดของสารเคมีในกาว โดยใช้เทคนิคอิเล็กโตรโฟริซิส (SDS-PAGE) ตามวิธีวิเคราะห์ข้อ 5 พบว่า กาวท่ีได้เป็น

คอลลาเจนเป็นองค์ประกอบซึ่งประกอบไปด้วยสาย α ท่ีแตกต่างกันอย่างน้อย 2 สาย คือสาย α1 และสาย α2 โดยจะพบว่า

คอลลาเจนท่ีสกัดได้นั้นเป็นคอลลาเจน Type I ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับคอลลาเจนจากหนังลูกวัวโดยสังเกตจากสาย α ท่ีปรากฏ

ข้ึนอยู่ในตําแหน่งท่ีตรงกันแสดงถึงชนิดและขนาดมวลโมเลกุลท่ีเท่ากัน  โดย α1 มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 148 kDa ส่วน α2 มมีวล
โมเลกุลเท่ากับ 129 kDa ตามภาพท่ี 1 
 ในการตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือแสดงประสิทธิภาพความแน่นของการยึดติดของวัสดุกระดาษของกาวเปรียบเทียบกับ

ชุดควบคุม ได้แก่ กาวจากแป้ง (Starch glue) และกาวทางการค้า (Commercial glue) โดยเปรียบเทียบค่าของแรง (Force) 

ในการดึงหลังจากการติดผนึกท่ีเวลา 5, 10, 20 และ 60 นาที ด้วยอัตราเร็ว 20 mm/minตามวิธีการทดสอบในข้อ 4 ท่ีทําให้

วัสดุกระดาษฉีกขาดโดยใช้เครื่อง Texture analyzer ท่ีอุณหภูมิ 25 องค์ศาเซลเซียส ผลดังตารางท่ี 1 พบว่า แรงท่ีใช้ในการ

ดึงกระดาษจะแปรผันตรงกับระยะเวลาหลังในการตดิผนกึกระดาษท่ีเพ่ิมมากเช่นเดียวกับกาวชุดควบคุม ท่ีระยะเวลาในการติด 

5 และ 10 นาที กาวจากปลานวลจันทร์ทะเลมีผลการติดผนึกท่ีน้อยกว่าชุดควบคุม 2–3 เท่า และให้ผลการติดผนึกท่ีสอดคล้อง

กับชุดควบคุมท่ีระยะเวลาในการติด 20 และ 60 นาที 



            ���������	
������������� ������ 2554 

 349 

P11 

2. ปัจจัยบางประการท่ีมีผลต่อคุณสมบัติของกาวท่ีได้จากหนังปลานวลจันทร์ทะเล 

 2.1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ท่ีมีผลต่อการติดผนึกกระดาษของกาว 

 การทดลองนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาผลของ pH ท่ีมีต่อคุณสมบัติการติดผนึกของกาวท่ีมีต่อวัสดุกระดาษ โดยดูจาก
ค่าของแรง (Force) ท่ีทําให้กระดาษฉีกขาดออกจากกันท่ีระยะเวลา 5, 10, 20 และ 60 นาที ซึ่งมีวิธีการศึกษาดังข้อ 6.1 ผล
การศึกษาพบว่าเมื่อระยะเวลาเพ่ิมข้ึน ค่าแรงยึดในการติดกระดาษจะเพ่ิมข้ึนทุก pH  โดยค่าแรงยึดนี้ไม่แปรผันตรงกับค่า pH 
ท่ีเพ่ิมข้ึน  ท่ีระยะเวลาทดสอบท่ีระยะเวลาการติดผนึกผ่านไป 5 นาที pH 3 จะมีค่าแรงยึดในการติดกระดาษสูงท่ีสุดเท่ากับ 
4700 ± 1203 g; n=3 และท่ีระยะเวลาการตึดผนึกผ่านไป 60 นาที pH 6 และ pH 3 จะมีค่าแรงยึดในการติดกระดาษสูงเป็น
ลําดับท่ี 1 (15993 ± 529 g; n=3) และ 2 (15113 ± 1192 g; n=3) ตามลําดับเมื่อเทียบกับทุกชุดของการทดลอง (ภาพท่ี 2) 
 2.2 ปริมาณของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ท่ีมีผลต่อการติดผนึกกระดาษของกาว 

 การทดลองนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาผลของ NaCl ท่ีมีต่อคุณสมบัติการติดผนึกของกาวท่ีมีต่อวัสดุกระดาษ โดยดูจาก
ค่าของแรง (Force) ท่ีทําให้กระดาษฉีกขาดออกจากกันท่ีระยะเวลา 5, 10, 20 และ 60 นาที ซึ่งมีวิธีการศึกษาดังข้อ 6.2 ผล
การศึกษาพบว่า ค่าแรงท่ีใช้ในการดึงกระดาษไม่แปรผันตรงตามปริมาณ NaCl ท่ีเพ่ิมข้ึน เมื่อเติมปริมาณ NaCl ลงไปในกาว
ของสายการผลิตมาตรฐาน (pH 3.5) เท่ากับ 2% จะให้ค่าแรงดึงท่ีทําให้วัสดุกระดาษฉีกขาดออกจากกันสูงท่ีสุดทุกช่วงเวลา 
และเมื่อเปรียบเทียบกับกาวชุดควบคุม (0% NaCl)และชุดทดลองท้ังหมด ดังภาพท่ี 3 
 

วิจารณ์ผล 

 

 กาวจากหนังปลานวลจันทร์ทีมีลักษณะทางเคมีและกายภาพดังผลการศึกษามีองค์ประกอบหลักเป็นสารโปรตีน
คอลลาเจน ซึ่งลักษณะแบบการเกิดแถบโปรตีนคอลลาเจนบน SDS-PAGE ตามภาพท่ี 1 ท่ีพบสอดคล้องกับรายงานแถบโปรตนี
ท่ีถูกจําแนกว่าเป็นคอลลาเจนในปลาชนิดอ่ืน (Duan และคณะ, 2009; Nagai และ Suzuki, 2000; Wang และคณะ, 2008; 
Kittiphattanabawon และคณะ, 2010) 
 จากผลการศึกษาพบว่ากาวท่ีได้จากปลานวลจันทร์ทะเลนั้นมีศักยภาพท่ีสามารถใช้ผนึกกระดาษได้ โดยสังเกตได้จาก
แรงท่ีเพ่ิมข้ึนในการดึงกระดาษให้ขาดออกจากกันท่ีระยะเวลา 5, 10, 20 และ 60 นาที ซึ่งค่าแรงท่ีได้มีค่าเท่ากับ 
4032.7±56.1 g, 4491.0±49.5 g, 13776±34.3 g และ 16185±97.4 g เมื่อ n= 3 ตามลําดับ ซึ่งคุณลักษณะนี้ตรงกับกาว 
ชุดควบคุม (กาวจากแป้งและกาวทางการค้า) และให้ความสามารถติดผนึกแน่นของกระดาษของกาวจากหนังปลาท่ีเทียบเท่า
กับชุดควบคุมเมื่อเวลาการติดผนึกผ่านไป 20 และ 60 นาที อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้เป็นข้อสังเกตว่า กาวจากปลานวลจันทรท์ะเล
นั้นยังมีข้อด้อยในเรื่องของความเร็วในการติดผนึกเมื่อเปรียบเทียบกับกาวชุดควบคุม โดยจะสังเกตเห็นได้จากค่าแรงท่ีใช้ในการ
ดึงกระดาษท่ีระยะเวลา 5 และ 10 นาทีน้ันมีค่าน้อยกว่ากาวชุดควบคุม ดังนั้นจึงควรต้องมีการปรับปรุงเรื่องนีต้่อไป 
 จากการศึกษาปัจจัยบางประการท่ีมีผลต่อคุณสมบัติการติดผนึกของกาวคือความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณ
โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ผลการศึกษาแสดงว่า pH 3 มีผลต่อการติดผนึกเร็วของกาว สังเกตได้จากระยะเวลาการติดกระดาษท่ี 
5 นาที พบว่าท่ี pH 3 ค่าแรงยึดในการติดกระดาษสูงท่ีสุดเท่ากับ 4700±1203 g; n=3 ในขณะท่ีเมื่อระยะเวลาเพ่ิมข้ึนเป็น  
60 นาที ท่ี pH 6 และ pH 3 จะมีค่าแรงยึดในการติดกระดาษสูงเป็นลําดับท่ี 1 (15993±529 g; n=3) และ2 (15113±1192 
g; n=3) ตามลําดับเหนือทุกชุดการทดลองผลนี้ช้ีว่า pH 6 และ pH 3 มีผลต่อความแน่นของการติดยึด ทําให้ได้ข้อสังเกตว่า 
การปรับปรุงความเร็วในการติดผนึกกระดาษของกาวควรปรับ pH ให้มีค่าเท่ากับ 3 แต่ถ้าต้องการปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพ
ความแน่นให้เหมาะสมกับการผนึกกระดาษท่ีระยะเวลานานควรปรับ pH ให้มีค่าเท่ากับ 6 หรือ 3 
 จากผลการทดลองของปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ช้ีว่า การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงยึดควรใช้เกลือไม่เกิน  
2% เนื่องจากเป็นค่าท่ีให้ค่าแรงการติดยึดทุกค่าทุกช่วงเวลาการทดสอบสูงกว่าชุดควบคุม (โซเดียมคลอไรด์ 0 %) ปริมาณ
โซเดียมคลอไรด์ท่ี 2 % ข้ึนไปถึง 12 % ไม่มีผลต่อความแน่นของการติดผนึกเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม  
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สรุป 

 
 กาวจากหนังปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos) ท่ีผลิตจากสายการผลิตมาตรฐานมีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ
ได้แก่ ไขมัน เถ้า โปรตีน ความช้ืน คาร์โบไฮเดรต pH และความหนืด เท่ากับ 0.32%, 0.01%, 4.23%, 11.56%, 83.8%, 3.35 

และ  4,978.33-8,180 cp ตามลําดับ  มีองค์ประกอบหลักเป็นคอลลาเจนประกอบไปด้วยสาย α1 (148 KDa) และสาย α2  
(129 KDa) สามารถผนึกกระดาษได้เทียบเท่ากับชุดควบคุม(กาวจากแป้งและกาวทางการค้า) ในการศึกษาปัจจัยบางประการท่ีม ี
ผลต่อคุณสมบัติของกาวในส่วนของปัจจัย pH ณ pH 3 สามารถติดผนึกกระดาษได้เร็วท่ีสุดโดยให้ค่าแรงการผนึกสูงสุดจาก 
ชุดทดลองท้ังหมดเมื่อระยะเวลาการติดผ่านไป 5 นาที ในขณะท่ีกาว ณ pH 6 สามารถติดผนึกกระดาษได้แน่นท่ีสุดโดยให้ค่าแรง
การติดผนึกสูงสุดจากชุดทดลองท้ังหมดเมื่อระยะเวลาการติดผ่านไป 60 นาที ในปัจจัยการใส่โซเดียมคลอไรด์ในกาวท่ี 2 %  
มีค่าแรงการติดผนึกสูงกว่าชุดควบคุม (โซเดียมคลอไรด์ 0 %) ตรงข้ามกับชุดการทดลองท่ีเหลือท้ังหมดมีค่าต่ํากว่าชุดควบคุม ผลนี้
ช้ีว่าโซเดียมคลอไรด์ท่ี 2 % ข้ึนไปไม่มีผลต่อความแน่นของการติดผนึกเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (0%) ข้อมูลท้ังหมด 
จะนําไปใช้ในการผลิตเพ่ือพัฒนากาวให้มีประสิทธิภาพติดแน่นและ/หรือเร็วให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานต่อไป 
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และดร.จีรภา หินซุย (คําแนะนําในการวิเคราะห์บางเทคนิค) 
 

เอกสารอ้างอิง 

 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2541. มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมกาวสําหรับกระดาษ. 1521/2541. 
AOAC . 1990. Official Method of Analysis of AOAC International (17thed.).  Assoc. Off. Anal. Chem., 

Maryland, USA.  
Duan, R., J. Zhang, X. Du, X. Yao and K. Konno. 2009. Properties of collagen from skin, scale and bone of carp 

(Cyprinus carpio). Food Chem. 112: 702-706. 
Kittiphattanabawon, P., S. Benjakul, W. Visessanguan, H. Kishimaru and F. Shahidi. 2010. Isolation and 

Characterisation of collagen from the skin of brownbanded bamboo shark (Chiloscyllium 
punctatum). Food Chem. 119(4): 1519-1526. 

Laemmli, U.K. 1970. Cleavage of structure protein during the assembly of the head of bacteriophage T4. 
Nature.227: 680-685. 

Nagai, T. and N. Suzuki. 2000. Isolation of collagen from fish waste material-skin, bone and fins. Food 
Chem. 68: 277-281. 

Pearson, C.L. 1994. Animal glues and Adhesives. In A. Pizzi and K.L. Mittal, eds. HANDBOOK OF ADHESIVE 
TECHNOLOGY. Marcel Dekker, Inc. 270 Madison Avenue, New York. pp. 283-298. 



            ���������	
������������� ������ 2554 

 351 

P11 

Satiankomsorakrai, J., N. Khamthong and K. Boonprab. 2010. Optimum fish species for fish glue processing 
for fish skin value added and the glue character. In : THE 36th Congress on Science and 
Technology of Thailand (STT 36). The Science Society of Thailand under the Patronage of His 
Majesty the King In Association with Faculty of Science, Thammasat University. Bangkok 
International Trade & Exhibition Centre (BITEC). Bangkok, Thailand. pp 183. 

Wang, L., X. An, F. Yang, Z. Xin, L. Zhao and Q. Hu. 2008. Isolation and characterization of collagens from 
the skin, scale and bone of deep-sea (Sebastes mentella). Food Chem. 108: 612-623. 

 

 

250

150

  100

75

α1

α2

1      2        3       4       5        6       7       8

kDa

 
 

Fig. 1. SDS-Polyacrylamide gel electrophoresis of calf skin type I collagen (lane 2), calf skin gelatin (lane 3  
         and 4), fish glue from milkfish (Chanos chanos) skin (5, 6, 7 and 8) 
 

Table 1 Adhesive test of paper sheet among fish glue from milkfish (Chanos chanos) skin , starch glue and 
commercial glue at 25 oC 

Time (min) Adhesive test [ Mean of force (g) ± SD; n=3 ]   

 Fish glue Starch glue Commercial glue 

5 4032.7 ± 56.1 8040.0 ± 90.7 8871.3 ± 71.8 

10 4491.0 ± 49.5 13059 ± 91.3 10551 ± 95.4 

20 13776 ± 34.3 16923 ± 99.9 13486 ± 94.7 

60 16185 ± 97.4 17993 ± 76.7 15505 ± 87.5 
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Fig. 2.  Effect of pH on  adhesive  force of paper sheet of fish glue from milkfish (Chanos
chanos) skin at  5 min, 10 min, 20 min and 60 min : pH 1 ( ), pH 2 (    ), pH 3 (    ), pH 4 
(    ), pH 5 (    ), pH 6 (    ), pH 7 (    ), pH 8    (    ), pH 9 (    ), pH 10 (    )
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Fig. 3. Effect of sodium chloride (NaCl) on adhesive force of paper sheet of fish glue from 
milkfish (Chanos chanos) skin at  5 min, 10 min, 20 min and 60 min : 0% NaCl (    ), 2% 
NaCl (    ), 4% NaCl (    ), 6% NaCl (    ), 8% NaCl (    ), 10% NaCl (    ), 12% NaCl (    ) 
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การควบคุมอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อในการเลี้ยงปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum 
Linnaeus, 1766) โดยการปรับความถี่การให้อาหารและวิธีการให้อาหาร 

 

พิเชต  พลายเพชร*  จีรรัตน ์ เกื้อแก้ว  นงลักษณ์  สําราญราษฎร์ และ ประดิษฐ์  ชนชืน่ชอบ 
สถาบันวิจัยอาหารสตัว์นํ้าชายฝั่ง 

 
บทคัดย่อ 

 
 ปลาช่อนทะเลเป็นปลาเศรษฐกิจชนิดหนึ่งท่ีสามารถส่งเสริมการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากเจริญเติบโตเร็ว รสชาติ
ดีและมีราคาค่อนข้างสูงหากจําหน่ายเป็นปลามีชีวิต แต่มีอุปสรรคสําคัญประการหนึ่งคืออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อมีค่าสูง
จนทําให้เกิดความไม่คุ้มค่า เพ่ือควบคุมอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของการเลี้ยงให้มีค่าต่ําท่ีสุด การทดลองเลี้ยงปลาช่อน
ทะเลขนาดน้ําหนักประมาณ 100 กรัม ด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดจมน้ําท่ีมีโปรตีนประมาณ 49 % และไขมัน 12.9 % ถูก
ดําเนินการข้ึน เพ่ือศึกษา 2 ปัจจัย ท่ีมีผลต่ออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อคือความถ่ีในการให้อาหาร 3 ระดับ (วันละ 2 ครั้ง 
เวลา 09.00 และ 16.00 น. ให้วันละครั้ง เวลา 09.00 น. และให้อาหารครั้งเดียวแบบวันเว้นวัน เวลา 09.00 น.) และรูปแบบ
การให้อาหาร 2 วิธี (ให้กินจนอ่ิม และให้กินโดยคุมปริมาณอาหารตามอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อตามท่ีกําหนดไว้) เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาทดลอง 6 เดือน พบว่าความถ่ีและรูปแบบการให้อาหารมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย อัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ คุณภาพทางกายภาพและเคมีของปลา และท้ังสองปัจจัยมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน โดยการให้อาหารแบบกิน
จนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง เป็นวิธีการเลี้ยงท่ีดีท่ีสุด เนื่องจากมีผลให้ปลาเจริญเติบโตดีท่ีสุด มีอัตรารอดตาย 95 % และอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อประมาณ 1.3 รองลงมา คือการให้อาหารแบบกินจนอ่ิมวันละครั้ง ท่ีมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
ประมาณ 1.6 มีความเป็นไปได้ท่ีท้ังสองวิธีการให้อาหารนี้ สามารถลดอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อให้ต่ํากว่า 1.5 สําหรับ
การเลี้ยงปลาช่อนทะเลด้วยอาหารสําเร็จรูปจนได้ขนาดตลาด เนื่องจากอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อมีค่าลดลงตามอายุการ
เลี้ยงท่ีนานข้ึน 
 
คําสําคัญ : ปลาช่อนทะเล อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ ความถ่ีการให้อาหาร วิธีการให้อาหาร 

   
*ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี๒๐๑๑๐ โทร ๐ ๓๘๓๒ ๖๕๑๒ e-mail : pichet28@yahoo.com 
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Feed conversion ratio controlling in cobia culture, Rachycentron canadum 
(Linnaeus, 1766) using different feeding frequencies and feeding regimes 

 

Pichet Plaipetch*, Jeerarat Kuekaew, Nonglak Samranrat and Pradit chonchuenchob 
Coastal Aquatic Feed Research Institute 

 
Abstract 

 
 Cobia was an economic fish that could be candidate for commercial farming. Because of its 
growth was very fast, tasty and live fish was distributed with rather high price.  High feed conversion was a 
main constraint resulting in cost ineffectiveness of culturing this species. To control FCR as the least, 
feeding experiment of 100 grams juvenile Cobia with sinking formulated feed containing protein 49 % and 
lipid 12.9 % was conducted. It was aimed to evaluate two factors affecting FCR. The first factor was 
feeding frequency consisting of 3 levels, namely feeding twice daily (at 09.00 and 16.00), once daily  
(at 09.00) and also once every two days (at 09.00). Another was feeding regime consisting of 2 methods as 
feeding to satiation and controlling amount of feed upon fixed feed conversion ratio (FCR). When 6 
months of experiment finished, the results indicated that feeding frequency and regime affected their 
growth performance, survival rate, FCR, physical and chemical qualities. It was similar that influences of 
both factors on these parameters were interactive. Feeding twice daily to satiation was the best practice 
due to provision of the best fish growth performance, high survival rate by 95 % and FCR approximately 
1.3. Subsequently, feeding once daily to satiation provided FCR 1.6. There was feasibility that these two 
feeding methods could reduce FCR as lower than 1.5, for culture of Cobia with complete feed until 
marketable size. It was supported by continuous decrease of this parameter upon longer culture period.   
 
Key words : Cobia, feed conversion ratio (FCR), feeding frequency, feeding regime 

   
*Bangpra Sub–district, Sriracha, Chonburi Province 20110 Tel. 0 3832 6512 e-mail : pichet28@yahoo.com 
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คํานํา 
 

 ปลาช่อนทะเลมีศักยภาพท่ีจะเป็นปลาเศรษฐกิจชนิดใหม่ของไทยได้ เนื่องจากเจริญเติบโตเร็วและรสชาติดี ประเทศ
ไทยได้เริ่มทดลองเลี้ยงในระยะเวลา 3 – 4 ปี ท่ีผ่านมา ตลาดมีความต้องการสูงแต่ไม่มผีลผลิตในปริมาณมากพอเนื่องจากยังไม่
มีการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ทําให้ขาดความต่อเนื่องเพ่ือป้อนโรงงานแปรรูปท่ีต้องการตลอดท้ังปี รวมท้ังต้นทุนการผลิตท่ีสูงเป็น
ข้อจํากัดท่ีสําคัญในการตัดสินใจเลี้ยง เกษตรกรไต้หวันประสบความสําเร็จในการเพาะพันธ์ุและเลี้ยงปลาชนิดนี้ในรอบ 10 ปี ท่ี
ผ่านมา โดยอาหารท่ีใช้เป็นอาหารสําเร็จรูปชนิดจมน้ําซึ่งดัดแปลงมาจากสูตรอาหารปลากะรังหรือปลากะพงขาว แต่ปัญหา
สําคัญในการเลี้ยงคือ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อยังค่อนข้างสูงทําให้ต้นทุนการเลี้ยงสูงตามไปด้วย แม้การเลี้ยงปลาช่อน
ทะเลในงานวิจัยบางเรื่องมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อต่ํา แต่เป็นการศึกษาในระบบทดลองขนาดเล็กและศึกษาในปลา
ขนาดเล็กซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตสูง เป็นผลใหอั้ตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อมีค่าต่ําดังท่ีกล่าวมา  
 ปัญหาเก่ียวกับอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อสูงเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น การให้อาหารท่ีมีโภชนะต่ํากว่าท่ี
สัตว์นํ้าต้องการ วิธีการให้อาหารไม่เหมาะสม เกิดโรคหรือคุณภาพน้ําไม่ดี ส่งผลให้สัตว์น้ําเจริญเติบโตช้า จากปัญหาดังกล่าว 
ปัจจัยท่ีสามารถควบคุมได้คือคุณภาพของอาหารท่ีใช้เลี้ยง ซึ่งในปลาช่อนทะเลมีการศึกษาเก่ียวกับความต้องการสารอาหาร
เกือบครบถ้วนแล้ว และสามารถป้องกันการเกิดโรคและเลือกสถานท่ีเลี้ยงให้เหมาะสมได้ ท่ียังขาดอยู่คือวิธีการให้อาหารท่ี
เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงในประเทศไทยและลดอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อให้ต่ําลง โดยเฉพาะการให้อาหารด้วย
แรงงานคน ซึ่งต่างไปจากการเลี้ยงปลาทะเลเชิงพาณิชย์ในต่างประเทศ เช่น การเลี้ยงปลาแซลมอน ท่ีให้อาหารปลาด้วยเครื่อง
ให้อาหารอัตโนมัติ (automatic feeder) ท้ังแบบให้ตามเวลาท่ีกําหนดหรือแบบให้ตามความต้องการของสัตว์นํ้า ทําให้สามารถ
คุมอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อให้อยู่ในช่วง 1.0 - 1.2 เกิดความคุ้มทุนแม้ราคาอาหารสูงก็ตาม อย่างไรก็ตามการศึกษาวิธี
หรือรูปแบบการให้อาหารปลาช่อนทะเลด้วยแรงงานคน ท่ีเหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงในกระชังบริเวณชายฝั่งทะเลของ
ประเทศจึงมีความสําคัญแต่มักถูกละเลย การวิจัยนี้ดําเนินการข้ึนเพ่ือประเมินหาความถ่ีและวิธีการให้อาหารท่ีเหมาะสมสาํหรบั
ปลาช่อนทะเลด้วยแรงงานคน โดยมุ่งเน้นปรับปรุงให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลาชนิดนี้มีค่าดีข้ึนเพ่ือเกิดความคุ้ม
ทุนทางเศรษฐกิจ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

 เพ่ือศึกษาผลของความถ่ีและวิธีการให้อาหารปลาช่อนทะเลท่ีเลี้ยงในระบบกระชังทะเล ต่อการเจริญเติบโต อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ อัตรารอดตาย การแพร่กระจายของขนาดน้ําหนักของปลา องค์ประกอบทางเคมีของ องค์ประกอบ
ทางกายภาพ เช่น สัดส่วนของเนื้อ ดัชนีตับ (HSI) และดัชนีอวัยวะภายใน (VSI) เพ่ือประเมินหาความถ่ีและวิธีการให้อาหารท่ี
เหมาะสม 

 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการทดลอง 

 
อาหารและปลาทดลอง  
 เลี้ยงลูกปลาช่อนทะเลขนาดน้ําหนักประมาณ 80 กรัม ซึ่งได้รับจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ในบ่อ
คอนกรีตขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร บ่อละ 500 ตัว บ่อมีการติดตั้งระบบหมุนเวียนเพ่ือบําบัดคุณภาพน้ํา เลี้ยงปลาด้วยอาหาร
สําเร็จรูปสําหรับปลาช่อนทะเลชนิดจมน้ําซึ่งผลิตโดยสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําชายฝั่ง ท่ีมีระดับโปรตีนประมาณ 49 % และ
ไขมัน 12.9 % องค์ประกอบวัตถุดิบอาหารแสดงใน (ตารางท่ี 1) ฝึกให้ปลากินอาหารแบบอ่ิมวันละ 2 ครั้ง เพ่ือให้คุ้นเคยกับ
รูปแบบอาหารและวิธีการให้ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้นจึงนําไปเลี้ยงในกระชังทะเลบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย
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ปล่อยเลี้ยงในกระชังขนาด 4x4x2.5 เมตร จํานวน 18 กระชังๆ ละ 20 ตัว ใช้กระชังท่ีมีขนาดตา 3 เซนติเมตร ใน 3 เดือนแรก
ของการเลี้ยง และเปลี่ยนเป็นขนาดตา 6 เซนติเมตร ใน 3 เดือนสุดท้ายของการเลี้ยง 
 
ตารางท่ี 1 วัตถุดิบอาหารทดลองและคุณค่าทางโภชนาการ (%) 

วัตถุดิบ (%)  คุณค่าทางโภชนาการ (%) 
ปลาป่นไทย (60 % P) 
กากถ่ัวเหลือง 
ตับหมึกป่น 
ปลายข้าว 
รําข้าว 
น้ํามันปลาทูน่า 
โปรตีนข้าวสาล ี
วิตามิน 
แร่ธาต ุ
วิตามิน C (99 %) 
กรดโปรปิโอนิก 
บีเอชที 

50 
27 
10 
7 
2 

1.90 
1.20 
0.30 
0.43 
0.10 
0.05 
0.02 

 
 
 
 
 
 
รวม 
 

ความช้ืน 
โปรตีน 
ไขมัน 
เถ้า 

ใยอาหาร 
คาร์โบไฮเดรตท่ีย่อยได ้

 
 

10.20 
48.98 
12.91 
13.24 
1.53 
13.14 
100.00 

 

รวม 100.00    
 
แผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ 3x2 Factorial in CRD (Completely Randomized Design)  เพ่ือศึกษา 2 ปัจจัย ได้แก่ 
ความถ่ีในการให้อาหารซึ่งมี 3 ระดับ คือ ให้วันละ 2 ครั้ง (09.00 และ 16.00 น.) ให้วันละครั้ง (09.00 น.) และให้อาหารครั้ง
เดียวแบบวันเว้นวัน (09.00 น.) และวิธีการให้อาหารมี 2 วิธี คือ ให้กินจนอ่ิม และให้อาหารโดยควบคุมปริมาณอาหารตาม
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อท่ีกําหนดไว้ กล่าวคือมีการกําหนดปริมาณอาหารในแต่ละวันคิดเป็น % ของ น.น. ตัว และมีการ
ประมาณการน้ําหนักเพ่ิมของปลาตามอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อท่ีกําหนดไว้ เพ่ือเพ่ิมปริมาณอาหารสําหรับวันถัดไป เช่น 
ปลามีนําหนักเริ่มต้น 100 กรัม ให้อาหารวันแรก อัตรา 5 % ของน้ําหนักตัว คิดน้ําหนักอาหารเป็น 5 กรัม อัตราแลกเนื้อท่ี
ประมาณการไว้เท่ากับ 1.0 หมายความว่าในวันถัดไปปลาจะมีนํ้าหนักเพ่ิมข้ึนเป็น 105 กรัม ดังนั้นปริมาณอาหารท่ีต้องใหใ้นวัน
ถัดไป เท่ากับ 5.25 กรัม (105 x 0.05) เป็นต้น การกําหนดสําหรับการเลี้ยงปลาดังวิธีการดังกล่าวมี ดังนี้ เดือนท่ี 1-2 กําหนด
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อท่ี 1.5 และอัตราการให้อาหาร 5 %, เดือนท่ี 3-4 กําหนดอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อท่ี 1.3 
และอัตราการให้อาหาร 4.5 %, และเดือนท่ี 5-6 กําหนดอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อท่ี 1.0 และอัตราการให้อาหาร 4.5 % 
การรวมกันของ 2 ปัจจัยการทดลอง สามารถสรุปเป็นวิธีการทดลองได้ ดังนี ้

วิธีท่ี 1 ให้อาหารให้วันละ 2 ครั้ง แบบให้กินจนอ่ิม 
วิธีท่ี 2 ให้อาหารให้วันละ 2 ครั้ง แบบควบคุมปรมิาณอาหารตามอัตราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื้อท่ีกําหนดไว้ 
วิธีท่ี 3 ให้อาหารวันละครั้ง แบบให้กินจนอ่ิม 
วิธีท่ี 4 ให้อาหารวันละครั้ง แบบควบคุมปริมาณอาหารตามอัตราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื้อท่ีกําหนดไว้ 
วิธีท่ี 5 ให้อาหารครั้งเดียวแบบวันเว้นวัน แบบให้กินจนอ่ิม  
วิธีท่ี 6 ให้อาหารครั้งเดียวแบบวันเว้นวัน แบบควบคุมปรมิาณอาหารตามอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อท่ีกําหนดไว้ 
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การวัดการเจริญเติบโตและการวัดผลทางสถิติ 
 ระหว่างการทดลอง บันทึกปริมาณอาหารท่ีปลากินในแต่ละวันท้ังแบบให้กินจนอ่ิมและแบบควบคุมปริมาณอาหาร 
ส่วนการวัดผลการเจริญเติบโตทําเดือนละครั้งโดยสุ่มปลากระชังละ 5 ตัว เพ่ือช่ังน้ําหนักปลาและวัดความยาว พร้อมท้ังตรวจ
นับอัตราการรอดตาย ส่วนคุณภาพน้ําของทะเลบริเวณท่ีตั้งกระชังใช้ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําของสถาบันฯ ซึ่งทําการตรวจวัด
เดือนละครั้ง เช่น ความเค็ม อุณหภูมิ ออกซิเจนท่ีละลายน้ําและแอมโมเนียรวม เมื่อสิ้นสุดการทดลองระยะเวลา 6 เดือน  
ช่ังน้ําหนักปลาทุกตัวท่ีเหลือในแต่ละกระชัง สุ่มมาจํานวน 5 ตัว เพ่ือวิเคราะห์วิเคราะหส์ัดส่วนเนื้อ ดัชนีตับ ดัชนีอวัยวะภายในและ
องค์ประกอบทางเคมี นอกจากนี้ ทําการเก็บตัวอย่างปลาเริ่มทดลองและอาหารทดลองเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วย 
เช่น ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เถ้า และใยอาหาร ด้วยวิธีการวิเคราะห์ ดังนี้ วิเคราะห์โปรตีนด้วยเครื่อง Truspec CN 
Carbon/Nitrogen Determination (LECO) วิเคราะห์ไขมันด้วยเครื่อง Fat Extractor TFE 2000 (LECO) วิเคราะห์เถ้า 
ความช้ืนและใยอาหาร ตามวิธีของ AOAC (1995) นําข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง ได้แก่ น้ําหนัก ความยาว อัตราการรอดตาย 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ อัตราการกินอาหาร การแพร่กระจายของขนาดน้ําหนักปลา คุณภาพทางกายภาพของปลา 
ได้แก่ สัดส่วนเนื้อ ดัชนีตับ ดัชนีอวัยวะภายใน และองค์ประกอบทางเคมีของปลาก่อนและสิ้นสุดการทดลอง นํามาวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบ Two-way ANOVA (Analysis of Variance; ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
ด้วยวิธี Tukey,s HSD Test โดยโปรแกรม SYSTAT version 5.0 (Wilkinson et al., 1992) 
 

ผลการทดลอง 
 

 การทดลองเลี้ยงปลาช่อนทะเลในระบบกระชังทะเลด้วยอาหารทดลองชนิดจมน้ําท่ีมีระดับโปรตีน 49 % และไขมัน 
12.9 % ซึ่งผลิตโดยสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําชายฝั่ง เป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังสิ้นสุดการทดลองพบว่า การเลี้ยงปลาช่อน
ทะเลแบบให้กินอาหารจนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) เป็นวิธีการท่ีมีผลให้ปลามีน้ําหนักเฉลี่ยสูงท่ีสุดและอัตราการเจริญเติบโต
ต่อวันสูงกว่าวิธีการอ่ืนๆ ตลอดระยะเวลาทดลอง รองลงมาคือ การเลี้ยงแบบให้กินอาหารจนอ่ิมวันละครั้ง และการเลีย้งแบบให้
กินอาหารท่ีมีการควบคุมปริมาณอาหารตามอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ วันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) ตามลําดับ ซึ่งการเลี้ยงท้ัง 
3 วิธีน้ี มีผลให้ปลาเจริญเติบโตจนมีขนาดเกิน 1 กิโลกรัม ในส่วนของอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ พบว่าปลาท่ีเลี้ยงแบบให้
กินอาหารจนอ่ิมท้ัง 3 วิธี มีค่าดังกล่าวดีกว่าการเลี้ยงแบบควบคุมปริมาณอาหาร โดยการเลี้ยงแบบให้กินจนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง ให้ค่า
ดีท่ีสุด รองลงมา คือ แบบให้กินจนอ่ิมวันละครั้งและแบบให้กินจนอ่ิมวันเว้นวัน ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 
 ส่วนอัตราการกินอาหาร พบว่าการเลี้ยงแบบให้กินอาหารจนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) มีค่าต่ําท่ีสุด รองลงมาคือ 
แบบให้กินอาหารจนอ่ิมวันละครั้งและแบบให้กินอาหารจนอ่ิมวันละครั้งแบบวันเว้นวัน ตามลําดับ การเลี้ยงท่ีมีการให้อาหาร
แบบควบคุมอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อท้ัง 3 ความถ่ี พบว่ามีอัตราการกินสูงกว่าการให้อาหารแบบกินจนอ่ิม เนื่องจาก
ปริมาณอาหารถูกกําหนดตามขนาดปลาและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อท่ีคาดการณ์ล่วงหน้า ส่วนอัตรารอดตายของปลาท่ี
เลี้ยงแบบให้กินอาหารจนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง มีค่าสูงสุด รองลงมาคือ การเลี้ยงแบบให้กินอาหารจนอ่ิมวันละครั้ง และการเลี้ยงท่ีมี
การควบคุมปริมาณตามอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อท่ีกําหนดไว้ วันละ 2 ครั้ง ตามลําดับ เมื่อพิจาณาถึงอิทธิพลของความถ่ี
และรูปแบบในการให้อาหารและปฏิสัมพันธ์ พบว่าท้ังสองค่ามีผลต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ อัตราการ
กินอาหารและอัตรารอดตายเป็นอย่างมาก และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยการเลี้ยงปลาแบบให้กินอาหารจนอ่ิมและการให้
วันละ 2 ครั้ง ให้ผลเชิงบวกมากกว่ารูปแบบและความถ่ีในการให้อาหารแบบอ่ืนๆ (ตารางท่ี 3) 
 การศึกษาการแพร่กระจายของขนาดน้ําหนักของปลาท่ีเลี้ยงด้วยความถ่ีและรูปแบบในการให้อาหารต่างๆ พบว่า ท้ัง
สองปัจจัยมีอิทธิพลต่อค่าดังกล่าว โดยการให้อาหารวันละ 2 ครั้ง มีผลให้มีสัดส่วนของปลาท่ีมีขนาดเกิน 1 กิโลกรัม สูงกว่า
ความถ่ีในการให้อาหารแบบอ่ืนๆ เช่นเดียวกับการให้อาหารแบบกินจนอ่ิมให้ค่าท่ีดีกว่าการให้อาหารแบบควบคุมปริมาณตาม
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (ตารางท่ี 4) ส่วนอิทธิพลของท้ังสองปัจจัยต่อองคป์ระกอบทางกายภาพของปลาทดลอง พบว่า
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สัดส่วนเนื้อของปลาท่ีให้อาหารวันละ 2 ครั้งและวันละครั้ง มีค่าใกล้เคียงกัน แต่สูงกว่าการให้ครั้งเดียวแบบวันเว้นวัน 
เช่นเดียวกันกับการให้อาหารแบบกินจนอ่ิมมีผลให้มีสัดส่วนของเนื้อท่ีสูงกว่าการให้อาหารแบบควบคุมปริมาณอาหารตามอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (ตารางท่ี 5) 
 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของปลา พบว่าความถ่ีในการให้อาหารมีผลต่อการสะสมไขมันและคาร์โบไฮเดรต โดย
ปลาท่ีมีการให้อาหารวันละ 2 ครั้ง มีการสะสมไขมันสูงกว่าความถ่ีอ่ืนๆ แต่มีผลตรงข้ามคือระดับใยอาหารและคาร์โบไฮเดรต
ต่ํากว่า ส่วนอิทธิพลของรูปแบบการให้อาหาร พบว่าการให้แบบควบคุมปริมาณอาหารตามอัตราเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ กลับมี
ผลให้มีการสะสมไขมันและคาร์โบไฮเดรตสูงกว่าการให้อาหารแบบกินจนอ่ิม ยกเว้นการให้แบบวันเว้นวันท่ีมีการสะสมของ
ไขมันในเนื้อต่ํา (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางท่ี 2  อิทธิพลของความถ่ีและวิธีการให้อาหารต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อและอัตรารอดตาย 

ของปลาช่อนทะเลท่ีเลี้ยงในระบบกระชังทะเลเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
ดัชน ี ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง ให้อาหารวันละครั้ง ให้อาหารครั้งเดียวแบบวันเว้นวัน 
 กินจนอ่ิม ควบคุมปริมาณ กินจนอ่ิม ควบคุมปริมาณ กินจนอ่ิม ควบคุมปริมาณ 
IW (Kg) 0.11±0.01 0.12±0.01 0.11±0.01 0.11±0.01 0.11±0.00 0.12±0.00 
FW (Kg) 1.19±0.01a 0.96±0.04b 1.16±0.01a 0.86±0.00c 0.81±0.03c 0.73±0.02d 
DWG (g/d) 6.00±0.04a 4.65±0.23bc 5.80 ±0.08a 4.17±0.03bc 3.91±0.12c 3.39±0.13d 
FI (% BW/D) 2.20±0.10d 5.95±0.00a 2.51±0.17c 5.95±0.00a 1.78±0.20e 2.97±0.00b 
FCR 1.34±0.08a 1.78±0.09b 1.59±0.12c 2.11±0.23d 1.69±0.10bc 2.54±0.23e 
SR (%) 95.00±0.00a 86.67±2.89a 86.67±2.89a 72.50±3.54b 67.50±3.54b 63.33±2.89b 
 

หมายเหต ุ: อักษรภาษาอังกฤษตัวยกในแนวนอนท่ีแตกต่างกัน หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) 
 
ตารางท่ี 3  อิทธิพลของความถ่ี (A) วิธีการให้อาหาร (B) และปฏิสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ

และอัตรารอดตายของปลาช่อนทะเลท่ีเลี้ยงในระบบกระชังทะเลเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 

ดัชน ี A (ความถ่ีในการให)้ B (วิธีการให้อาหาร) ปฏิสัมพันธ์ 
 วันละ 2 ครั้ง วันละครั้ง ครั้งเดียวแบบวันเว้นวัน กินจนอ่ิม ควบคุมปริมาณ 
FW (Kg) 1.075±0.163a 1.010±0.212a 0.770±0.570b 1.053±0.211a 0.850±0.115b (p<0.01) 
DWG (g/d) 5.325±0.955a 4.985±1.150a 3.650±0.368b 5.237±1.153a 4.070±0.636b (p<0.05) 
FI (% BW/D) 4.075±2.652b 4.230±2.432a 2.375±0.841 c 2.163±0.366b 4.957±1.721a (p<0.01) 
FCR 1.560±0.311b 1.850±0.368ab 2.115±0.601a 1.540±0.180b 2.143±0.381a (p<0.05) 
SR (%) 90.875±5.890a 79.585±10.020b 65.450±2.949c 83.057±14.102a 74.167±11.759b (p<0.01) 
 

หมายเหต ุ: อักษรภาษาอังกฤษตัวยกในแนวนอนท่ีแตกต่างกัน หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) 
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ตารางท่ี 4  อิทธิพลของความถ่ีและวิธีการให้อาหารต่อการแพร่กระจาย ของขนาดน้ําหนักปลาช่อนทะเลท่ีเลี้ยงในระบบ 
กระชังทะเลเป็นระยะเวลา 6 เดือน (%) 

 

น้ําหนัก ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง ให้อาหารวันละครั้ง ให้อาหารครั้งเดียวแบบวันเว้นวัน 
(Kg) กินจนอ่ิม ควบคุมปริมาณ กินจนอ่ิม ควบคุมปริมาณ กินจนอ่ิม ควบคุมปริมาณ 
(>1.2) 14.16±2.20a 23.33±4.25b 18.18±4.18a 00.00±0.00c 00.00±0.00c 00.00±0.00c 
(>1.0–1.2) 58.06±8.56a 43.34±5.09b 45.79±3.04b 24.88±9.47c 48.08±2.72b 00.00±0.00d 
(>0.8–1.0) 24.07±7.17c 33.33±6.05b 36.03±5.59b 34.22±8.39b 51.92±2.72a 23.52±3.27c 
(>0.6–0.8) 00.00±0.00c 00.00±00.00c 00.00±00.00c 22.72±2.15b 00.00±0.00c 58.82±8.24a 

(<0.6) 3.71±1.42b 00.00±00.00c 00.00±00.00c 18.18±5.71a 00.00±00.00c 17.66±4.97a 
 

หมายเหต ุ: อักษรภาษาอังกฤษตัวยกในแนวนอนท่ีแตกต่างกัน หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) 
 
ตารางท่ี 5  อิทธิพลของความถ่ีและวิธีการให้อาหารต่อองค์ประกอบทางกายภาพของปลาช่อนทะเลท่ีเลี้ยงในระบบกระชังทะเล

เป็นระยะเวลา 6 เดือน (%) 
 

ดัชนี ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง ให้อาหารวันละครั้ง ให้อาหารครั้งเดียวแบบวันเว้นวัน 
 เริ่มต้น กินจนอิ่ม ควบคุมปริมาณ กินจนอิ่ม ควบคุมปริมาณ กินจนอิ่ม ควบคุมปริมาณ 
Flesh 45.72±1.08 44.22±2.10a 43.38±1.15a 43.76±0.88a 42.11±2.04ab 39.80±0.60b 38.20±1.302b 

HSI 2.48±0.42 2.14±0.20a 2.03±0.35ab 1.97±0.08bc 1.84±0.10c 1.89±0.05c 1.87±0.17c 
VSI 13.09±0.97 8.98±0.50a 7.35±0.27b 7.11±0.44bc 6.75±0.80c 6.97±0.71c 6.74±0.32bc 
Other 38.71±1.41 44.66±1.02d 47.24±1.13c 47.16±0.88c 49.30±1.05bc 51.34±2.36ab 53.19±0.67a 
 

หมายเหตุ : อักษรภาษาอังกฤษตัวยกในแนวนอนท่ีแตกต่างกัน หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
HSI = Hepato Somatic Index, VSI = Viscero Somatic Index, Other = Scale + Bone + fin etc. 

 
ตารางท่ี 6  อิทธิพลของความถ่ีและวิธีการให้อาหารต่อองค์ประกอบทางเคมี ของปลาช่อนทะเลท่ีเลี้ยงในระบบกระชังทะเล

เป็นระยะเวลา 6 เดือน (%) 
 

ดัชน ี ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง ให้อาหารวันละครั้ง ให้อาหารครั้งเดียวแบบวันเว้นวัน 
 เริ่มต้น กินจนอ่ิม ควบคุมปริมาณ กินจนอ่ิม ควบคุมปริมาณ กินจนอ่ิม ควบคุมปริมาณ 
Moist. 73.52±0.788 74.75±1.13 74.17±0.94 74.31±1.08 74.62±0.81 74.84±0.75 75.06±1.18 
Protein 22.00±0.40 20.83±0.75 21.29±0.65 21.79±1.10 20.61±0.91 20.79±0.71 21.12±0.77 
Lipid 2.78±0.17 3.00±0.49a 3.27±0.87a 2.44±0.34b 2.89±0.60ab 2.66±0.61ab 1.81±0.22c 
Ash 1.70±0.30 1.27±0.19a 1.07±0.07b 1.05±0.08b 1.04±0.10b 1.01±0.20b 0.96±0.11b 
Fi+NFE ND 0.15±0.04d 0.19±0.06d 0.41±0.05c 0.85±0.05b 0.71±0.10b 1.05±0.11a 
 

หมายเหต ุ: อักษรภาษาอังกฤษตัวยกในแนวนอนท่ีแตกต่างกัน หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
 

 ในการทดลองนี้ใช้อาหารสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีนประมาณ 49 % และไขมัน 12.9 % แทนท่ีจะใช้ระดับโปรตีน
ประมาณ 45 % และไขมัน 16 % ซึ่งเป็นระดับท่ีดัดแปลงจากอาหารปลากะพงขาวท่ีนิยมใช้ในไต้หวัน (Chen, 2005) เนื่องจาก
ในรายงานของ Chou et al. (2001) แสดงให้เห็นว่าระดับโปรตีน 48–52 % มีผลให้ปลาเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้อดีกว่า 45 % แม้จะไม่แตกต่างทางสถิติ ซึ่งน่าจะสามารถช่วยลดระยะเวลาเลี้ยงและต้นทุนอาหารได้ หากให้ปลากิน
อาหารท่ีมีโปรตีนระดับนี้ เช่นเดียวกันกับระดับไขมันในอาหารปลาช่อนทะเลท่ีรายงานว่าระดับ 6-18% มีผลให้มีการเจริญเติบโต
ไม่แตกต่างกัน แม้ปลาชนิดนี้สามารถใช้ประโยชน์คาร์โบไฮเดรตได้สูงกว่าปลาทะเลชนิดกินเนื้ออ่ืนๆ (Craig et al., 2007) ซึ่ง
หมายความว่าสามารถลดระดับไขมันและเพ่ิมระดับคาร์โบไฮเดรตในสูตรอาหารได้ แต่ไม่ควรเกินระดับท่ีกําหนดเพ่ือป้องกัน 
การขาดกรดไขมันจําเป็น ในการทดลองนี้ให้ความสําคัญเรื่องความถ่ีและรูปแบบการให้อาหารเป็นหลัก และคํานึงถึงการให้ปลา
ทดลองได้รับกรดไขมันจําเป็นอย่างเพียงพอ จึงผลิตอาหารท่ีมีไขมันระดับ 12.9 % ซึง่เป็นค่าก่ึงกลางของระดับแนะนํา 
 ในการทดลองนี้พบว่าการให้อาหารวันละ 2 ครั้ง ให้ผลดีกว่าการให้วันละครั้งและการให้ครั้งเดียวแบบวันเว้นวัน 
เนื่องจากการให้วันละ 2 ครั้ง ของการทดลองนี้มีระยะเวลาห่างกัน 7 ช่ัวโมง น่าจะมีความสอดคล้องกับกลไกการย่อยอาหาร
ของปลากินเนื้อรวมท้ังปลาช่อนทะเล ดังท่ีมีรายงานในปลาเรนโบว์เทร้าว่า ปลาท่ีมีการให้อาหารแบบกินจนอ่ิมจะเริ่มหิวเมื่อ
เหลืออาหารในกระเพาะประมาณ 10 – 20 % หรือหลังจากกินอาหารอ่ิมแล้ว 6 ช่ัวโมง และปลาหิวเต็มท่ีเมื่อไม่มีอาหารใน
กระเพาะหลังการกิน 12 ช่ัวโมง (Groove et al., 1978) ส่วนการให้อาหารวันละครั้ง แม้ปลามีนํ้าหนักเฉลี่ยใกล้เคียงกับปลาท่ี
มีการให้วันละ 2 ครั้ง แต่เกิดจากอัตรารอดตายท่ีต่ํากว่าซึ่งเกิดจากอาหารไม่พอและนําไปสู่การกินกันเอง (cannibalism) 
เนื่องจากปลาช่อนทะเลเป็นปลากินเนื้อ มีนิสัยกินสัตว์ท่ีมีขนาดเล็กกว่าและตะกละ (Shaffer and Nakamura, 1989) ทําให้
ปลาท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีมีการให้อาหารแบบจนอ่ิมวันละครั้ง มีการกินกันเองจนเหลืออยู่แต่ปลาขนาดใหญ่ เห็นชัดเจนได้จากการ
กระจายของขนาดปลาในการทดลองนี้ท่ีใกล้เคียงกับการให้อาหารวันละ 2 ครั้ง ทําให้ค่าเฉลี่ยของน้ําหนักต่อตัวของท้ังสอง
ความถ่ีในการให้อาหารนี้มีค่าใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ยังสังเกตพบพฤติกรรมการกินปลาชนิดอ่ืนๆ ท่ีเข้ามาในกระชังเป็นอาหาร
ด้วย ทําให้ปลาทดลองมีการเจริญเติบโตเร็วข้ึน เห็นได้จากปลาท่ีให้อาหารแบบครั้งเดียวแบบวันเว้นวัน เจริญเติบโตได้รวดเร็ว
ข้ึนในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของการทดลอง ส่วนอิทธิพลของรูปแบบการให้อาหาร พบว่าการให้กินแบบอ่ิมให้ผลดีกว่าการ
ควบคุมปริมาณอาหารตามอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อท่ีกําหนดไว้ 
 การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่ายังไม่สามารถประมาณการอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อท่ีถูกต้อง เพ่ือกําหนดปริมาณ
อาหารในแต่ละครั้งหรือต่อวันให้สําหรับการเลี้ยงปลาชนิดนี้ได้ ซึ่งการประมาณการดังกล่าวอาจมีประโยชน์ในอนาคต หากมี
การให้อาหารด้วยเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ (automatic feeder) แต่ต้องอาศัยการศึกษาในข้ันต่อไปเพ่ือเข้าใจถึง 
การเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์อาหารของปลาชนิดนี้ให้มากข้ึน ดังนั้น การให้อาหารแบบกินจนอ่ิมจึงเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด
สําหรับการใช้แรงงานคน สอดคล้องกับ Sun et al. (2006) ท่ีรายงานว่าการเลี้ยงลูกปลาช่อนทะเลขนาด 10 กรัม ท่ีเลี้ยงแบบ
ให้กินอาหารจนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง มีการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าการกําหนดปริมาณอาหาร 3 – 9 % ในส่วนอ่ืนๆ พบว่าปลาทดลอง 
ท่ีเลี้ยงแบบให้กินอาหารจนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง และวันละครั้ง จากขนาดเริ่มต้นประมาณ 100 กรัม จนมีขนาดใหญ่กว่า  
1 กิโลกรัม มีอัตราการกินเฉลี่ยประมาณ 2.2 และ 2.5% BW ตามลําดับ เห็นได้ว่าปลาท่ีเลี้ยงวันละครั้งมีอัตราการกินท่ีสูงกว่า
การเลี้ยงวันละ 2 ครั้ง ซึ่งน่าเกิดจากการเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน เพราะถูกจํากัดโอกาสในการได้รับอาหารให้น้อยลง ปลาจึง
จําเป็นต้องกินอาหารให้มากท่ีสุดเมื่อมีโอกาส อัตราการกินนีม้แีนวโน้มเช่นเดียวกับการทดลองในปลากะพงขาวของ Williams 
and Barlow (1999) ท่ีพบว่าปลากะพงขาวท่ีให้อาหารวันละ 1 ครั้ง มีอัตราการกินสูงกว่าการให้วันละ 2 ครั้ง และการให ้
วันละ 2 ครั้ง สูงกว่าการใหวั้นละ 3 ครั้ง ตามลําดับ 
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 อัตรารอดตายซึ่งเป็นดัชนีสําคัญอย่างหนึ่งสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําโดยเฉพาะเชิงพาณิชย์ ในการทดลองนี้พบว่า
ความถ่ีและรูปแบบการให้อาหารมีผลเป็นอย่างมากต่ออัตรารอดตายของปลาชนิดนี้ การให้อาหารท่ีถ่ีมากข้ึนและให้กินจนอ่ิม 
ช่วยเพ่ิมอัตรารอดตายจากการลดการกินกันเองหรือการขาดอาหาร แต่ความถ่ีในการให้อาหารไม่ควรมากเกินไป เช่น ในการ
ทดลองนี้การให้อาหารวันละ 2 ครั้ง นับว่าเหมาะสม เนื่องจากหากเพ่ิมเป็นให้วันละ 3 ครั้ง ข้ึนไป อาจเป็นตัวเร่งให้ปลาใช้
ประโยชน์อาหารไม่เต็มท่ี เป็นผลให้อัตราการเปลี่ยนอาหารสูงและเพ่ิมภาระงานสําหรับคนงาน ดังท่ี Williams and Barlow 
(1999) ได้แนะนําไว้ว่าสําหรับการเลี้ยงปลากะพงขาวว่า ปลาขนาดเล็กและใหญค่วรเลีย้งวันละไม่เกิน 2 และ 1 ครั้ง ตามลาํดบั 
เนื่องจากทําให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อสูงข้ึน นอกจากนี้ พบว่าปลาช่อนทะเลในการทดลองนี้ท่ีมีการให้อาหารแบบกิน
จนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง มสีัดส่วนของเนื้อใกล้เคียงกับค่าปกตขิองปลาชนิดนี้คือ 45 - 50 % (Frazer, 2007) เป็นการย้ําว่าวิธีการนี้
เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงปลาช่อนทะเล 

ส่วนการประเมินอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลาช่อนทะเลท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูป ซึ่งเป็นประเด็นหลัก
ในการวิจัยนี้ พบว่าการให้อาหารแบบกินจนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง มีผลให้ปลาช่อนทะเลท่ีเริ่มเลี้ยงจากขนาด 100 กรัม สามารถ
เจริญเติบโตจนมีนํ้าหนักเกิน 1 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 6 เดือน ใกล้เคียงกับการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ในเวียดนาม ท่ีมีรายงานว่า
ปลาชนิดนี้เจริญเติบโตจนมีน้ําหนักได้ 1 กิโลกรัม ภายในระยะเวลาดังกล่าว หลังจากนั้น การเจริญเติบโตมีอัตราสูงมากจน
สามารถมีนํ้าหนักได้ 5 – 6 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 1 ปี (Merican, 2008) ส่วนอัตราแลกเนื้อในรายงานดังกล่าว ปลาขนาด
ไม่เกิน 3 กิโลกรัม ท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปมีค่าประมาณ 1.5 แต่จะเพ่ิมมากข้ึนจนมีค่าประมาณ 3.2 หากต้องการเลี้ยง
จนถึงขนาด 5 – 6 กิโลกรัม เปรียบเทียบกับการทดลองนี้ ปลาท่ีเลี้ยงจนมีขนาด 1 กิโลกรัม มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเนื้อ
ค่าเฉลี่ยประมาณ 1.3 และ 1.6 สําหรับการการเลี้ยงแบบให้อาหารแบบกินจนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง และ 1 ครั้ง ตามลําดับ และมี
แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ตามระยะเวลาการเลี้ยงและขนาดปลาท่ีใหญ่ข้ึน ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายงานดังกล่าว และในรายงานนี้
ไม่ได้รายงานอย่างละเอียดถึงวิธีการให้ ความถ่ีในการให้อาหารหรืออ่ืนๆ ทําให้ไม่ทราบสาเหตุท่ีแท้จริงของการท่ีปลามีอัตรา
แลกเนื้อมากข้ึนเมื่อเลี้ยงนานข้ึน 

เป็นท่ีทราบกันดีว่าระดับไขมันและคาร์โบไฮเดรตในอาหารท่ีเหมาะสม สามารถช่วยลดการใช้พลังงานจากโปรตีนได้
ทําให้สัตว์นํ้าเจริญเติบโตได้เต็มท่ีหรือเรียกว่า protein sparing effect และหากมีสารอาหารเกินความต้องการ จะมีเก็บสะสม
ไว้ในรูปไขมัน (เวียง, 2542) สอดคล้องกับการทดลองนี้ท่ีพบว่า การให้อาหารท่ีมีความถ่ีมากข้ึนและการให้แบบกินจนอ่ิม มีผล
ให้มีการสะสมไขมันในเนื้อและทําให้สัดส่วนของตับ เนื้อและอวัยวะภายใน สูงกว่าการให้ด้วยความถ่ีน้อยกว่าและให้แบบ
ควบคุมปริมาณอาหาร แสดงให้เห็นว่ามีการใช้พลังงานท่ีส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตน้อยกว่า จากค่าอัตราการเปลี่ยน
อาหารเนื้อท่ีต่ําและแนวโน้มการลดลงของดัชนีนี้ จึงมีความเป็นไปได้ในการลดอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของการเลี้ยง
ปลาช่อนทะเลจนได้ขนาดตลาดให้ต่ํากว่า 1.5  และดีกว่าเมื่อเทียบกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้ด้วยอาหารสําเร็จรูปในไต้หวันท่ีมี
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ย 1.6 - 1.8 (Chou et al. (2001) แม้มีงานวิจัยและการทดเลี้ยงของนักวิจัยหลายท่าน
ก่อนหน้านี้ท่ีช้ีว่าปลาการเลี้ยงปลาชนิดนี้มีค่าดังกล่าวสูง แต่การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าหากเลือกใช้อาหารท่ีคุณค่าทาง
โภชนาการเหมาะสม มีความถ่ีและรูปแบบการให้อาหารท่ีมีประสิทธิภาพและผู้เลี้ยงมีความใส่ใจในการให้อาหาร ย่อมส่งผลให้
อาหารถูกกินและนําไปใช้ประโยชน์สําหรับการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตได้อย่างเต็มท่ี อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
น่าจะสามารถลดต่ําลงและเกิดความคุ้มค่าต่อการเลี้ยงของเกษตรกรได ้

 
สรุปผลการทดลอง 

 
การวิจัยนี้สามารถสรุปได้ว่าการเลี้ยงปลาช่อนทะเลด้วยอาหารสําเร็จรูป ความถ่ีและรูปแบบในการให้อาหารมี

อิทธิพลต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย อัตราแลกเนื้อ คุณภาพทางกายภาพและเคมีของปลา ท้ังสองปัจจัยมีปฏิสัมพันธ์ 
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ต่อกัน โดยการให้อาหารแบบกินจนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด รองลงมาคือการให้อาหารแบบกินจนอ่ิมวันละครั้ง  
มีความเป็นไปไดท้ั้งสองวิธีน้ีสามารถลดอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของการเลี้ยงปลาจนได้ขนาดตลาดให้มีค่าต่ํากว่า 1.5 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
เวียง เช้ือโพธ์ิหัก. 2542. โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์นํ้า. สํานักพิมพ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ. 255 หน้า. 
AOAC. 1995. Official methods of analysis association of official analytic chemists. Washington D.C. 1,018 pp 
Chen, H. Y. 2005. Nutritional problems of cobia fed with feeds rich in plant ingredients. In: World Aquaculture 

Society 2005, Bali, Indonesia. Retrieved from: www.was.org/documents/meetingpresentations 
Chou, R. L., Su, M. S., and Chen, H. Y. 2001. Optimal dietary protein and lipid levels for juvenile cobia 

(Rachycentron canadum). Aquaculture 193: 81 - 89. 
Craig, S. R., Scharz, M. H., and McLean, E. 2007. Use of a purified carbohydrate source in diets for juvenile 

cobia, Rachycentron canadum.  Retrieved from: www.gms-ain.org 
Frazer, S. 2007. Freshwater - raised cobia the next chicken of the sea. Retrieved from: www.aquafeed.com. 
Groove, R. W., Loizides, L. G., and Nott, J. 1978. Satiation amount, frequency of feeding and gastric emptying 

rate in Salmo gairdneri.  J. Fish Biol., 12: 507 - 516  
Merican, Z. 2008. Cobia in idyllic central Vietnam. Aqua Culture Asia Pacific 4 (6): 25 -26  
Shaffer, R. V. and Nakamura, E. L. 1989. Synopsis of Biological Data of the Cobia, Rachycentron canadum 

(Pisces : Rachycentridae).  NOAA Technical Report NMFS 82, FAO Fisheries. 
Sun, L., Chen, H., Huang, L., Wang, Z. and Yan, Y. 2006. Growth and energy budget of juvenile Cobia 

(Rachycentron canadum) relative to ration. Aquaculture 257 : 214 - 220 
Wilkinson, L., Hill, M., Welna, J. P. and Birkenbeue, G. K. l. 1992. SYSTAT for Windows: Statistics, ver. 5. 

SYSTAT, Inc., Evanston, IL. 
Williams, K. C. and Barlow, C. G. 1999. Dietary requirement and optimal feeding practice for barramundi 

(Lates calcarifer). Final Report of Project 92/63. Queensland Department of Primary Industries, 
Queensland, Australia. 

 



            ��������	
��������	���	� ������ 2554 

 363 

P13 

ผลของเมลามีนในอาหารต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 
และการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพในกุ้งกุลาดํา (Peneaus monodon Fabricius, 1798) 

 
นงลักษณ์  สําราญราษฎร์๑*  เพ็ญศรี  เมืองเยาว์๒  สุพิศ  ทองรอด๓  รุ่งทิวา  แพงมี๑ และ ละอองแก้ว  ยะพลหา๑ 

๑สถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง 
๒สถาบันวิจัยการเพาะเลีย้งสัตว์นํ้าชายฝั่ง 

๓บริษัทไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล์ จาํกัด 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาผลของเมลามีนในอาหารต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และการ
เปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพในกุ้งกุลาดํา ดําเนินการโดยให้อาหารทดลองท่ีผสมเมลามีน 4 ระดับ ได้แก่ 0, 5, 50 และ 500 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ระดับละ 3 ซ้ํา แก่ลูกกุ้งกุลาดําขนาดน้ําหนักระหว่าง 3.62 – 3.65 กรัม ในบ่อคอนกรีตขนาด 
ความจุน้ํา 500 ลิตร บ่อละ 20 ตัว ให้กินอาหารจนอ่ิมวันละ 3 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดการทดลองระยะเวลา 11 สัปดาห์ พบว่า
เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิมของกุ้งในชุดการทดลองท่ี 1 (ชุดควบคุม), 2, 3 และ 4 มีค่าไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (P>0.05) โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 168.43 ± 9.67, 168.12 ± 4.92, 163.44 ± 5.91 และ 157.45 ± 9.89 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ส่วนอัตราการ
รอดตายพบว่ากุ้งในชุดการทดลองท่ี 4 ซึ่งมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 85.00 ± 5.19 เปอร์เซ็นต์ มีค่าไม่แตกต่างกันในทาง
สถิติ (P>0.05) กับกุ้งในชุดการทดลองท่ี 3 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 94.00 ± 5.19 เปอร์เซ็นต์ แต่มีค่าต่ํากว่าอัตราการรอดตาย
เฉลี่ยของกุ้งในชุดการทดลองท่ี 1 และ 2 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 100.00 และ 97.00 ± 5.19 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ อย่างมี
นัยสําคัญ (P<0.05) ขณะท่ีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของกุ้งในชุดการทดลองท่ี 3 และ 4 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83±0.82 
และ 4.16 ± 0.86 ตามลําดับ มีค่าไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (P>0.05) กับอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของกุ้งในชุดการ
ทดลองท่ี 2 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ± 0.22 แต่มีค่าสูงกว่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของกุ้งในชุดการทดลองท่ี 1 ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.88 ± 0.16 อย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) แต่การศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยาไม่พบการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อของ 
antennal gland กล้ามเนื้อ และตับ ของกุ้งท่ีได้รับอาหารผสมเมลามีนทุกชุดการทดลอง  
 
คําสําคัญ : เมลามีน กุ้งกุลาดํา อัตราการรอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ พยาธิสภาพ 
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                              ��������	
��������	���	� ������ 2554 

 364 

P13 

Effect of Melamine in Feed on Growth, Survival Rate, Feed Conversion Ratio and 
Pathological Changes in Black Tiger Shrimp (Peneaus monodon Fabricius, 1798) 

 
Nonglak Samranrat1*  Pensri Muangyao2  Supis Thongrod3 

Rungtiwa Paengmee1  and Laongkeaw Yaponha1 
1Coastal Aquatic Feed Research Institute 
2Coastal Aquaculture Research Institute 
3Thai Union Feedmill Company Limited 

 
Abstract 

 
 Effects of melamine added in feed on growth, survival rate, feed conversion ratio and 
histopathological changes in black tiger shrimp (Penaeus monodon) were studied. Four experiment  
diets containing melamine at 0, 5, 50 and 500 mg/kg diet were fed three times daily to the shrimp with  
initial average body weight of 3.62–3.65 g in three replication in 500 liters concrete tanks for 11 weeks. At 
termination, results showed that the percentage weight gain of the shrimps in treatment 1, 2, 3 and 4 were 
168.43±9.67, 168.12±4.92, 163.44±5.91 and 157.45±9.89 %, respectively, and were not statistically differences 
(P>0.05). The average survival rate of the shrimp in treatment 4 that was 85.00±5.19 % was not significantly 
different (P>0.05) from that (94.00 ± 5.19 %) of the shrimp in treatment 3, but significantly different (P<0.05) 
from those (100.00 and 97.00±5.19 %) of the shrimp in treatment 1 and 2, respectively. While the average feed 
conversion ratios of the shrimp in treatment 3 and 4 those were 3.83±0.82 and 4.16 ± 0.86, respectively,  
were not significantly different (P>0.05) from that (3.25±0.22) of the shrimp in treatment 2, but higher than that 
(1.88±0.16) of the shrimp in treatment 1 significantly (P<0.05). However, no histopathological changes were 
found in the antennal gland, muscle and hepatopancreatic tissue of the shrimps in all 4 treatments. 
 
Key words : melamine, black tiger shrimp, survival rate, feed conversion ratio, pathology 
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การจําแนกสายพันธุ์เช้ือโนดาไวรัสท่ีก่อโรคในปลาทะเลด้วยยีนท่ีสังเคราะห์โปรตีน 
    

สมพร  รุ่งกําเนิดวงศ์๑*  และ จุไลวรรณ  รุ่งกําเนิดวงศ์๑ 
๑สถาบันวิจัยสุขภาพสตัว์นํ้าชายฝัง่  

 
บทคัดย่อ  

 
 การจําแนกสายพันธ์ุเช้ือโนดาไวรัสท่ีก่อโรคในปลาทะเลด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล จากเช้ือท่ีแยกได้ในปลาทะเล จํานวน 
10 แหล่ง สามารถเพ่ิมปริมาณยีนท่ีสังเคราะห์โปรตีนในปฏิกิริยาห่วงโซ่เพอริเมอร์เรสท่ี 1,410 เบส และวิเคราะห์หาลําดับเบส
ของยีนท่ีถ่ายฝากในเวกเตอร์ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างและวิวัฒนาการทางพันธุกรรมของเช้ือโนดาไวรัสท่ีก่อโรคใน 
ปลาทะเลสามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มท่ี 1 เช้ือโนดาไวรัสท่ีก่อโรคในปลากะรังเสือ (GNV51.1) กลุ่มท่ี 2 เช้ือโนดา
ไวรัสท่ีก่อโรคในปลาหมอทะเล (GNV48) และกลุ่มท่ี 3 เช้ือโนดาไวรัสท่ีก่อโรคในปลากะรังดอกแดง (GNV41, GNV42, 
GNV43.1, GNV43.2, GNV45, GNV49, GNV50 และ GNV51.2) อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับยีนของเช้ือโนดาไวรัสท่ีมี
รายงานในธนาคารยีน พบว่าเช้ือโนดาไวรัสท่ีก่อโรคในปลาทะเลในประเทศไทยจัดอยู่ใน genotype red spotted grouper 
nervous necrosis virus (RGNNV)  

 
คําสําคัญ : การจําแนก ชีวโมเลกุล วิวัฒนาการทางพันธุกรรม โนดาไวรสั 
   
*๑๓๐/๒ ม.๘ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๐๐ โทร ๐ ๗๔๓๓ ๔๕๑๖-๘ 
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี ๕/๒๕๕๔ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง. ๑๕ หน้า 
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Molecular Identification and Sequence Analysis of Coat Protein Gene 
of Nodavirus Isolated from Marine Finfish  

 
Somporn  Roongkamnertwongsa1 and  Juliwan  Roongkamnertwongsa1  

1Coastal Aquatic Animal Health Research Institute 
  

Abstract 
 

 Molecular identification of fish nodaviruses, the causative agents of viral nervous necrosis of 
marine fish was performed. Nodaviruses were isolated from ten sources of infected marine fish.  Reverse 
transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) products of 1.41 kb long which encoded viral coat 
protein genes for nodavirus were successfully amplified. The RT-PCR products were cloned into the 
plasmid vector and their nucleotide sequences were determined. Phylogenetic tree analysis result 
revealed three different groups of fish nodaviruses which were a causative outbreak in brown marble 
grouper, giant grouper, and red spotted grouper. However, all nodavirus isolates were the most closed 
evolutionary with Red Spotted Grouper Nervous Necrosis Virus (RGNNV) in the phylogenetic tree analysis.  
 
Key words : Identification, molecular, phylogenetic tree, nodavirus 
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ผลของขนาดใบต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh, 1823) 
 

สุวรรณา  วรสิงห์*  ธวัช  ศรีวีระชัย  และ อรุณ  ศรีอนันต์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด   
   

บทคัดย่อ 

 
 การทดลองขนาดของใบสาหร่ายผักกาดทะเลท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต ทําการทดลองในโรงเพาะฟักมีหลังคาคลุมของ
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งจังหวัดตราด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ถึงสิงหาคม 2552 การทดลองแบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง  
แต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา โดยตัดสาหร่ายให้มีขนาด 3 ขนาดคือประมาณ 4, 25 และ 100 ตารางเซนติเมตร ตามลําดับ  
ชุดการทดลองท่ี 4 เป็นแผ่นใบท่ีไม่ได้ตัดแต่งขนาดเฉลี่ย 88.60 ตารางเซนติเมตร น้ําหนักสาหร่ายเริ่มต้นเป็น 100 กรัมต่อกระชัง 
ท่ีทําด้วยตาข่ายพลาสติกขนาดตา 8 มิลลิเมตร พ้ืนท่ี 0.5 ตารางเมตร เลี้ยงในบ่อปรับปรุงคุณภาพน้ํา ระยะเวลา 5 สัปดาห์ พบว่า
แผ่นใบของสาหร่ายผักกาดทะเลชุดการทดลองท่ี 1, 2 และ 3 มีขนาดใบเฉลี่ยท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) กับชุด 
การทดลองท่ี 4 มีขนาดใบเฉลี่ย 437.84±321.64 , 736.74±365.68 , 1,157.30±617.91 และ 692.07±308.61 ตารางเซนติเมตร 
ตามลําดับ ส่วนน้ําหนักเฉลี่ยของชุดการทดลองท่ี 1 และ 2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P < 0.05) กับชุดการทดลองท่ี 3 
และ 4 โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 1,666.70±57.74 , 1,766.70±115.47 , 2,066.70±208.16 และ 2,133.30±152.75 กรัม ตามลําดับ 
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของขนาดใบเป็น 12.40±9.19 , 25.42±13.06 , 30.21±17.65 และ 17.24±8.81 ตารางเซนติเมตร/วัน 
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยโดยน้ําหนักเป็น 44.76±1.65 , 47.62±3.30 , 56.19±5.95 และ 58.10±4.36 กรัม/วัน ตามลําดับ  
ท่ีระยะเวลาเลี้ยง 5 สัปดาห์ ในชุดการทดลองท่ี 3 และ 4 สาหร่ายมีน้ําหนักเฉลี่ยมากกว่าชุดการทดลองท่ี 1 และ 2 แต่ลักษณะ 
ของใบสาหร่ายท่ีมีขนาดใหญ่ทําให้ใบเกิดการฉีกขาดง่ายและใบหยิกมากข้ึน แต่ท่ีระยะเวลาเลี้ยง 3 สัปดาห์ น้ําหนักเฉลี่ยของ 
ทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ (P>0.05) และลักษณะของใบสาหร่ายดีกว่าการเลี้ยงท่ีระยะเวลา 5 
สัปดาห ์
 

คําสําคัญ : ขนาดใบ  การเจริญเตบิโต  สาหร่ายผักกาดทะเล 
   
*๒๐๕  ม. ๒ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด ๒๓๐๐๐ โทร. ๐ ๓๙๕๔ ๓๓๓๔ e-mail : lactuca2007@gmail.com 
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี ๑๓/๒๕๕๓ สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง. ๑๘ หน้า 
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The effect of thallus sizes on growth of sea lettuce seaweed  

(Ulva rigida C. Agardh, 1823) 
 

Suwanna  Worasing* Tawat  Sriveerachai and Arun  Srianant 

Trat Coastal Fisheries Research and Development Center 
 

Abstract 

 
 The effect of thallus sizes on growth of sea lettuce (Ulva rigida C. Agardh, 1823) was conducted in 
indoor hatchery at Trat Coastal Aquaculture Station since October 2008 to August 2009. The experiment was 
prepared for 4 treatments and each treatment was 3 replications. The surface area of thalli were determined 
3 sizes; 4, 25 and 100 squarecentimeters respectively. The 4th treatment was the unshaped thalli 88.60 
squarecentimeters. The initial weights were 100 grams per cage and cage-area was 0.5 squaremetre which 
made with 8 mm pole-plastic net. The cages put in the improved water pond and cultured within 5 weeks. 
The result was found that the thallus sizes of treatment 1, 2 and 3 were significantly difference to treatment 
4 (P < 0.05).  The thallus sizes were increased  to  437.84 ± 321.64 , 736.74 ± 365.68 , 1,157.30 ± 617.91 and 
692.07 ± 308.61 squarecentimeters respectively. The average weights of the 1st and 2nd treatments were 
significantly difference to the 3rd and 4th treatments (P < 0.05) that were increased to 1,666.70 ± 57.74 , 
1,766.70 ± 115.47 , 2,066.70 ± 208.16  and 2,133.30 ± 152.75 grams respectively. The average daily grains by 
size were 12.40 ± 9.19 , 25.42 ± 13.06 , 30.21 ± 17.65 and 17.24 ± 8.81 squarecentimeters per day and the 
average daily grains by weight were 44.76 ± 1.65 , 47.62 ± 3.30 , 56.19 ± 5.95 and 58.10 ± 4.36 grams per day 
respectively. Within 5 weeks, the 3rd and 4th treatments could grow better than the 1st and 2nd treatments, 
but made the thalli easily be torn and curly. On the other hands, within 3 weeks the weights of every 
treatments were non-significantly difference (P>0.05) and the thallus shapes were better than cultured them 
until 5 weeks. 
 
Key words : thallus sizes,  growth,  sea lettuce seaweed Ulva rigida 
   
205 Moo 2,  Ao-yai Subdistrict, Muang District, Trat Province 23000 Tel. 0 3954 3334   
e-mail : lactuca2007@gmail.com 
Published : Technical Paper No. 13/2010 Coastal Fisheries Research and Development Bureau Department 

of Fisheries. 18 pp. 
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ผลของการใช้จุลินทรีย์บาซิลลัส, Bacillus spp., และวิบริโอ, Vibrio spp.,  
ท่ีระดับกากน้ําตาลต่างกัน 3 ระดับ ต่อคุณภาพน้ําและอัตรารอดของลูกกุ้งขาวแวนาไมระยะวัยอ่อน, 

Penaeus vannamei Boone, 1931 
 

กฤษณา  จันทร์แก้ว*  สมพิศ  แย้มเกษม  สุธาทิพย์  เฉิดฉ้ิม  และ วาริช  ตนุภัทรสรณ์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง 

 
บทคัดย่อ 

 
 การทดลองเลี้ยงลูกกุ้งขาวระยะโพสต์ลาวา 6 ในถังทดลองขนาด 10 ลิตร ด้วยอัตราปล่อย 30 ตัว/ลิตร ร่วมกับการ
เสริมบาซิลลัสและวิบริโอลงในน้ําให้มีปริมาณเฉลี่ยเริ่มต้นชนิดละ 103 CFU/ml ระยะเวลาทดลอง 7 วัน โดยไม่ถ่ายน้ํา ให้
อาหารเม็ด และให้อากาศอย่างเพียงพอ แบ่งเป็น 3 ชุดทดลอง ชุดทดลองละ 3 ซ้ํา โดยชุดทดลองท่ี 1 เป็นชุดควบคุมไม่ใส่
กากน้ําตาล ชุดทดลองท่ี 2 และ 3 ใส่กากน้ําตาลเข้มข้น 0.05 และ 0.10 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ผลการศึกษาพบว่า อัตรารอด
เฉลี่ยของลูกกุ้งในชุดทดลองท่ี 1, 2 และ 3 เท่ากับ 78.33+11.15, 80.11+12.23 และ 57.11+7.99 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่ง
อัตรารอดเฉลี่ยของลูกกุ้งชุดทดลองท่ี 3 ต่ํากว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุดควบคุมท่ีไม่ใส่กากน้ําตาลและ 
ชุดทดลองท่ี 2 ส่วนชุดควบคุมและชุดทดลองท่ี 2 มีอัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกกุ้ง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) ขณะท่ีคุณภาพน้ํา ได้แก่ ความเค็ม ปริมาณไนโตรเจนรวม (TN) และปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวม (TOC) ในช่วง
เริ่มต้นการทดลองเพ่ิมข้ึนตามระดับความเข้มข้นของกากน้ําตาล และเป็นปฏิภาคผกผันกับ pH เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าค่า 
pH ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (DO) ไนไตรท์และปริมาณแอมโมเนียท้ังหมดของชุดควบคุมสูงกว่าชุดทดลองท่ี 2และ3 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P<0.05) ขณะท่ีค่าความเค็ม TN และ TOC ของชุดควบคุมต่ํากว่าชุดทดลองท่ี 2และ3 ส่วนปริมาณ
บาซิลลัสและวิบริโอกลุ่มโคโลนีสีเหลืองบนอาหารเลี้ยงเช้ือ TCBS มากข้ึนเมื่อระดบัความเข้มข้นของกากน้ําตาลมากข้ึน แต่เปน็
ปฏิภาคผกผันกับปริมาณวิบริโอกลุ่มโคโลนีสีเขียวบนอาหารเลี้ยงเช้ือ TCBS จากผลการทดลองสรุปได้ว่าการเสริมกากน้ําตาล
ระดับ 0.05 เปอร์เซ็นต์ เป็นระดับท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการอนุบาลลูกกุ้งขาวได ้

 
คําสําคัญ : ลูกกุ้งขาว (Penaeus vannamei Boone, 1931) บาซิลลสั วิบริโอ กากน้ําตาล 
   
*หมู่ ๑๐ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๕๑๙๑ e-mail : kchankaew_09@yahoo.co.th 
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Effect of Bacillus spp. and Vibrio spp. at 3 different molasses concentrations  
on water quality and survival rate of vannamei shrimp larvae,  

Penaeus vannamei Boone, 1931 
 

Krissana Chankaew*  Sompit  Yeamkasem Suthathip Cherdchim and Varich Tanuphattharason 
Rayong Coastal Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

 
 This study assessed the survival rate of vannamei shrimp (Penaeus vannmei Boone, 1931) post 
larvae (PL6) at a density of 30 pieces per liter in the presence of Bacillus spp. and Vibrio spp. at 103 
CFU/ml. Three different molasses concentrations were added into the water including: 0 (control) 0.05 and 
0.10% respectively. The shrimps were cultured in 10 liter tanks equipped with recirculating water system 
with aeration and fed on commercial pelleted feed for seven days. Results showed that the average 
survival rates of the larvae it treatment 1, 2 and 3 were 78.33+11.15 80.11+12.23 and 57.11+7.99% 
respectively. The survival rate of the shrimp larvae in treatment 3 was significantly (P<0.05) lower than 
those of the control and treatment 2. Results also showed that high concentration of molasses resulted in 
the increase in total nitrogen (TN) and total organic carbon (TOC), but decrease in pH of the rearing water. 
At the end of the experiment, dissolved oxygen, nitrite and TN of the control were significantly (P<0.05) 
higher than those of the treatment 2 and 3. Total bacterial load of the water was also correlated to the 
molasses concentration that the numbers of bacillus and yellow colonies of vibrio on TCBS agar were 
increased, while the green vibrio colonies were decreased when the concentration of molasses was 
increased. From the results, it may be concluded that 0.05% molasses can be applied in the rearing water 
of vannamei shrimp larvae.  

 
Key words : vannamei shrimp larvae (Penaeus vannamei Boone, 1931), Bacillus, Vibrio, molasses 
   
*Moo 10 T.Tapong A.Muang C.Rayong 21000 Tel. 0 3865 5191 e-mail : kchankaew_09@yahoo.co.th 
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ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ํา 
บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุร ี

 
ศักด์ิชาย  อานุภาพบุญ*  และ จาํลอง  อรุณเลิศอารีย์ 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล นครปฐม 73170 ประเทศไทย 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชากรแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ํา ในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
ดําเนินการโดยทําการเก็บข้อมูลคุณภาพน้ําจาก 22 สถานี เดือนละครั้ง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2551 ถึง ตุลาคม 2552 
และทําการสํารวจแพลงก์ตอนพืชจาก 22 สถานี ในเดือน มีนาคม เมษายน สิงหาคม และกันยายน เดือนละครั้ง โดยข้อมูลท่ีได้
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2551 ถึง พฤษภาคม 2552 เป็นข้อมูลตัวแทนฤดูฝน ส่วนข้อมูลท่ีได้ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง 
ตุลาคม 2552 เป็นข้อมูลตัวแทนฤดูแล้ง จากการศึกษาพบว่าคุณภาพน้ําในฤดูฝนและในฤดูแล้งมีความแตกต่างกัน 
ค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ สารแขวนลอย ไนเตรท ไนไตรท์ แอมโมเนีย ค่าความขุ่น และคลอโรฟิล-เอ มีความแตกตา่งสงูท่ีสดุ โดยมี
ปริมาณสูงในช่วงฤดูฝนเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากน้ําท่า และการระบายน้ําท้ิงจากกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง จากการ
สํารวจพบประชากรแพลงก์ตอนพืชในฤดูแล้งท้ังหมด 3 ดิวิช่ัน 36 สกุล พบประชากรแพลงก์ตอนพืชในฤดูฝนพบท้ังหมด  
3 ดิวิช่ัน 37 สกุล ความหนาแน่นของประชากรแพลงก์ตอนพืชในฤดูฝนเท่ากับ 5,588 ตัวต่อลิตร โดยพบกลุ่มแพลงก์ตอนพืช
เด่นคือ แพลงก์ตอนในกลุ่มไดอะตอม จากการศึกษาพบว่าปัจจัยจํากัดท่ีส่งผลให้แพลงก์ตอนพืชในฤดูฝนมีความหนาแน่นน้อย
กว่าฤดูแล้ง คือแสงและคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลให้แพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมเป็นแพลงก์ตอนเด่นในฤดูฝน 
คือปริมาณสารแขวนลอยและความขุ่น โดยท้ังสองปัจจัยผลต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มไดอะตอมน้อยกว่า
แพลงก์ตอนพืชในกลุ่มอ่ืน เนื่องจากแพลงก์ตอนกลุ่มไดอะตอมมีความสามารถปรับตัวให้ดํารงชีพอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีม ี
ความเข้มของแสงต่ําได ้โดยกระบวนการปรับตัวของแพลงก์ตอนกลุ่มไดอะตอมประกอบด้วย การเพ่ิมปริมาตรของเซลล์ทําให้
สามารถลอยใกล้ผิวน้ําเพ่ือการดูดซับแสงท่ีดีข้ึน และเพ่ิมขนาดของโคลโรพลาสต์เพ่ือให้กระบวนการสังเคราะห์แสงดีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
คําสําคัญ : ความสัมพันธ์ คณุภาพน้ํา ประชากรแพลงค์ตอนพืช น้าํท่า แสง คาร์บอนไดออกไซด ์
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Relationships between variation of phytoplankton community and water quality 
in Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province 

 
Sukchai  Arnupapboon* and Chumlong  Arunlertaree 

Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, Nakhon Pathom 73170, Thailand 
 

Abstract 
 

 The study of the relationship between variation of phytoplankton community and water quality in 
Kung Krabaen Bay, Chantraburi province was conducted from November 2008 to October 2009. Water 
qualities of twenty two stations were evaluated and analyzed once a month during November 2008 to 
October 2009. The Phytoplankton community surveys were conducted in twenty two stations once a 
month in March, April, August, and September. The data from November 2008 to May 2009 represented 
the wet season data while the data from June to October 2009 represented dry season data. The results 
indicated that the parameters including Suspended Solid (SS), NO2, NO3, NH3, turbidity and chlorophyll-A 
have highest difference. The factors that affected the differences of those parameters were river runoff 
and waste water drainages from coastal aquaculture. In dry season, 3 divisions 36 genera phytoplankton 
were found. The density was 6,643cells/L. there was no dominant phytoplankton group in dry season. In 
wet season, 3 divisions 37 genera were found. The density was 5,588 cells/L. Diatoms were found to be 
dominant phytoplankton group in wet season. The results revealed that the limitation factors which 
affected the phytoplankton density were light and carbon dioxide (CO2). The factors that caused diatoms 
were dominant phytoplankton group in wet season were SS and turbidity. These two factors related with 
diatom’s growth less than the others due to diatoms adapted themselves to live in the low light intense. 
The adaptation processes of diatoms are increasing cell volume and increasing chloroplast size for more 
effective photosynthesis. 
 
Key words : relationship, water quality, phytoplankton community, river runoff, light, carbon dioxide 
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Fig.1 : Position of survey station 

Introduction 
 
 Kung Krabaen Bay, located in Chanthaburi Province in the Eastern part of Thailand, is one  
of the most important estuary ecosystems of Thailand. The results of landuse classification by satellite 
image in 2000 showed that there were agriculture about 23,745 Rai and coastal aquaculture about  
3,767 Rai around the bay (LeeruksaKiat, 2000). Large amount of waste water drainage from aquaculture 
and river runoff through agriculture areas caused aquatic ecosystems deterioration from nutrient 
enrichment. Nutrient enrichment also induced phytoplankton bloom. In the past decades, phytoplankton 
blooms were increasingly to be a common problem in Thailand which affected human health, fisheries, 
coastal culture, marine ecosystems, (The international bank for reconstruction and development/ the 
World Bank, 2006). To avoid phytoplankton blooming, good management strategies are required. The 
study of relationship between the phytoplankton community and water quality are needed for developing 
the good management strategies on aquatic ecosystems. Therefore, this study was conducted to study 
the relationships between phytoplankton community variation and water quality in order to provide 
information for further management and strategies. 
 

Material and methods 
 
Water quality study 
 
 The water qualities of twenty two stations were evaluated and analyzed once a month during 
November 2008 to October 2009 by Kung Krabaen Bay Fisheries Development Study Center. Figure 1 
shows the stations for water quality evaluation. Four stations were in irrigation canal (station 1-4), ten 
stations were in adjacent shore-line (station 5-14), seven stations were in center of the bay (station 15-21), 
and the last station was in aperture of the bay (station 22). Water samples at the surface were collected 

using Van dron Water Sampler during high tide for the well 
mixed water between inflow and cultural discharge 
(Boonyaratpalin, et al.,2002). The water samples from each 
station were divided into two parts for immediately 
measurements in the field and laboratory assessment. 
Immediately measurements in the field composed salinity, 
temperature, Dissolved Oxygen (DO), and pH. The laboratory 
assessment comprised of Suspended Solid (SS), Nitrite (NO2), 
Nitrate (NO3), Ammonia (NH3), Total Nitrogen (TN), Phosphate 

(PH4
-3), Total Phosphate (TP), Total Organic Carbon (TOC), 

turbidity and chlorophyll-A concentration. The data from 
November 2008 to May 2009 represented the wet season data while the data from June to October 2009 
represented dry season data. 
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Phytoplankton Community Study 
 
 The phytoplankton community surveys were conducted in twenty two stations once a month in 
March, April, August, and September 2009. The stations for phytoplankton community surveys were the 
same stations as water quality study. Fifty liters of water samples were collected from each station at the 
surface using Van dron Water Sampler. Each water sample was immediately filtered through 
phytoplankton net (mesh size = 20 µm) and then preserved using 1% formalin. Phytoplankton community 
identification and cell count were conducted using counting slide (1 ml.). Compound microscope with 
phase and contrast device, inverted microscope, and electron microscope were also used for 
phytoplankton community study. In this study, one chain of phytoplankton would be counted as one cell. 
The data that were collected in March and April represented the wet season data while the data in August 
and September 2009 represented dry season data. 
 

Results and Discussion 
 

Phytoplankton community  
 
 In dry season, 3 divisions 36 genera phytoplankton were found. There had one genus of blue 
green algae (Oscillatoria sp.), twenty eight genera of diatom (dominant: Chaetoceros sp.), and seven 
genera of dinoflagellate (dominant: Protoperidinium sp.). The density was 6,643cells/L. No dominant 
phytoplankton group. The percentage of blue green algae, diatom, and dinoflagellate were 29%, 35% and 
36%, respectively (Fig.2 (A)).The range of total phytoplankton density was 3,240 – 13,833 cells/L. The 
lowest phytoplankton community density was founded in center of the bay (station 15-21). The other 
stations had higher density than the stations in center of the bay. Figure 3 (A) shows the phytoplankton 
density contour in dry season.  
 In wet season, 3 divisions 37 genera were found. There had one genus of blue green algae 
(Oscillatoria sp.), thirty genera of diatom (dominant: Asterionellopsis sp.), and six genera of dinoflagellate 
(dominant: Protoperidinium sp.). The density was 5,588 cells/L. Diatoms were found to be dominant 
phytoplankton group in wet season. The percentage of blue green algae, diatom, and dinoflagellate were 
6%, 76% and 18%, respectively (Fig. 2 (B)). The range of total phytoplankton density was 1,395 – 13,166 
cells/L. Figure 3 (B) shows the phytoplankton density contour in wet season. 
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Fig.2 : Percentage of phytoplankton group (A) dry season (B) wet season 
 
   

 

 
 

 

 

 

Fig.3 : Phytoplankton density contour (A) dry season (B) wet season 
 
Water quality variation 
 
 Table 1 shows water quality in dry and wet season in all tested parameters both in field and 
laboratory. The percentage difference by mean value indicated that salinity and PO4

-3 in dry season were 
higher than in wet season. On the other hand temperature, DO, pH, SS, NO2, NO3, NH3, TN, TP, TOC, 
turbidity and chlorophyll-A concentration in wet season were higher than dry season. Six parameters (SS, 
NO2, NO3, NH3, turbidity, and chlorophyll-A concentration) had high percentage difference (more than fifty 
percent).  

(B) (A) 

(A) (B) 
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Table 1 : Average of water quality parameters during dry season and wet season and percentage  
             difference in Kung Krabaen Bay 

Dry season Wet season 
Water quality  

Mean ±STD Range Mean ±STD Range 

Percentage 
difference by 
mean value 

Salinity (ppt) 32.29±2.54 24.00-35.00 27.54±4.13 15.00-35.00 -14.71% 
Temperature (oC) 27.7±2.06 23.00-30.00 29.6±1.88 27.00-33.00 6.86% 

DO (mg/l) 6.38±0.8 4.8–9.8 6.47±0.8 4.6-9.3 1.41% 
pH 8.21±0.18 7.90–8.70 8.29±0.29 7.9-9.1 0.97% 

SS (mg/l) 9.49±7.48 2.30–42.65 25.78±20.33 2.90-143.00 171.65 
NO2 (mg/l) 0.023±0.088 0–0.694 0.0409±0.074 0-0.540 77.83 
NO3 (mg/l) 0.006±0.01 0-0.063 0.0259±0.046 0-0.309 331.67 
NH3 (mg/l) 0.0787±0.106 0-0.802 0.1503±0.129 0-0.770 90.98 
TN (mg/l) 0.502±0.604 0.060-5.320 0.71±0.665 0.100-4.070 41.43 
PO4

-3(mg/l) 0.011±0.015 0-0.094 0.0092±0.016 0-0.105 -16.36 
TP (mg/l) 0.0435±0.036 0.008-0.281 0.046±0.031 0.012-0.185 5.75 
TOC (mg/l) 3.65±2.43 1.26-15.51 4.25±2.89 1.09-20.13 16.44 

Turbidity (mg/l) 4.23±3.42 0.76-17.90 14.06±10.66 2.22-75.00 232.39 
Chl-A (mg/l) 4.42±8.64 0.19-59.51 8.82±9.83 0.72-46.14 99.55 

 
 The factors that affected the differences of those parameters were river runoff and waste water 
drainages from aquaculture carried the nutrients, sediments, and suspended solid into the bay which 
revealed with several studies (Pinyoporn, 1986; Weise, et al., 2002; Sanguansin, et al., 2005).  
 
Relationships between variation of phytoplankton community and water quality 
 
 It was widely accepted that the period of high nutrient concentration are usually followed by high 
phytoplankton growth. However, the results in this study are similar to the study in Trat Bay by 
Sanguansinet al. (2005) that phytoplankton density was higher during dry season (low nutrient) than wet 
season (high nutrient). The phytoplankton densities during dry and wet season were 6,643 and 5,588 
cells/L, respectively. The results revealed that the limitation factors which affected the phytoplankton 
density were light and carbon dioxide (CO2) during wet season (Fiala&Oriol, 1990; Chen&Durbin, 1994).  
 Suspended solid make water has low light intense because of shading reason. Moreover, cloud’s 
light absorption and reflection are the causes of light shading to the surface of water. Data center of 
agriculture and cooperatives of Chanthaburi Province (2010) reported that the percentage of raining day 
equaled to 26% in dry season and 70% in wet season. Thereby, it could be assumed that light absorbed 
and reflected by cloud was higher in wet season than dry season. In nature, change of CO2 level in water 
appears to collate with phytoplankton growth rate due to it is a primary source of photosynthesis. 
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Comparing of pH between dry and wet season in this study found that pH during wet season was higher 
than that during dry season. When pH increasing, CO2 is transformed to bicarbonate and carbonate. 
Thereby, at high pH levels the availability of CO2 may become limiting to marine phytoplankton growth 
rate (Chen and Durbin, 1994).  
 During dry season, the percentage of each phytoplankton group was similar. However, diatom 
became a dominant phytoplankton group in wet season; dinoflagellate was changed from highest 
percentage to lowest. The percentage in wet season of diatom was high (76%) followed by blue green 
algae (18%), and dinoflagellate (6%).The results suggested that dinoflagellate group might be negative 
relationships with SS and turbidity which similar to the study of   Sanguansin, et al.(2005). higher SS and 
turbidity could be factors to initiate diatoms to be dominant phytoplankton group in wet season. SS and 
turbidity caused low light penetration into the water. Low light penetration into the water affected to 
diatom’s growth less than the others phytoplankton because diatoms could adapt themselves to be able 
to produce food through photosynthesis at low light intense condition by increasing cell volume for 
drifting themselves to surface of water for more light and increasing size of chloroplast for more effective 
photosynthesis (Werner, 1977; Brown &Richardson, 1968).  
 

Conclusion 
 

 Water quality in Kung Krabaen Bay was seasonal variation in dry and wet season (November  
2008 – October 2009). There were six parameters including SS, NO2, NO3, NH3, turbidity, and chlorophyll-A 
concentration with high percentage difference (more than fifty percent).The factors that affected the 
differences of those parameters were river runoff and waste water drainages from costal aquaculture.  
 Three divisions and 36 genera phytoplankton were found in dry season. The density was 
6,643cells/L. No dominant phytoplankton group. Three divisions 37 genera were found in wet season. The 
density was 5,588 cells/L. Diatoms were found to be dominant phytoplankton group. The results revealed 
that the limitation factors which affected the phytoplankton density were light and carbon dioxide (CO2).  
 Higher SS and turbidity could be factors to initiate diatoms to be dominant phytoplankton group 
in wet season. SS and turbidity caused low light penetration into the water. These two factors related with 
diatom’s growth less than the others due to diatoms adapted themselves to live in the low light intense. 
The adaptation processes of diatoms are increasing cell volume and increasing chloroplast size for more 
effective photosynthesis.  
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