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ค้าน้า 
ปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus leopardus) 

เป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งที่สามารถส่งเสริมเป็นปลา
เศรษฐกิจได้ เนื่องจากมีราคาจ าหน่ายค่อนข้างสูง กรม
ประมงสามารถเพาะพันธ์ุปลาชนิดนี้ได้ แต่ยังไม่สามารถ
ผลิตลูกปลาให้ได้มหมวล (mass production) เพื่อ
ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากลูกปลา
ระยะวัยอ่อนยังมีอัตรารอดตายต่ า สาเหตุหนึ่งเกิดจากการ
ไม่ทราบชนิดอาหารธรรมชาติที่เหมาะสมส าหรับการ
อนุบาลลูกปลาในระยะนี้ ท าให้มีความพยายามในการ
ค้นหาชนิดของอาหารธรรมชาติเพื่อเพิ่มอัตรารอดตาย
ของลูกปลาชนิดนี้  

จากการศึกษาและการสังเกตของนักวิชาการ
ประมงของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด พบว่า
ลูกปลากะรังจุดฟ้าระยะหลงัฟัก กินโคพีพอดวัยอ่อนเป็น
อาหาร ซ่ึงโคพีพอดระยะนี้มีขนาดเล็กกว่าตัวอ่อนของ
อาร์ทีเมียแรกฟัก จึงมีความคิดริเริ่มในการผลิตโคพีพอด
วัยอ่อนให้ได้ปริมาณมาก เพื่อใช้ในการอนุบาลลูกปลา
ชนิดนี้ อย่างไรก็ตาม แพลงก์ตอนพืชที่ใช้เป็นอาหารของ
โคพีพอดต้องมีขนาดเล็กมาก การศึกษาและการสังเกต
ในเวลาต่อมา พบว่าการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าด้วยน้ า
จากแหล่งธรรมชาติที่มีแพลงก์ตอนพืชทะเลขนาดเล็ก 2 
ชนิด คือ Helicotheca sp. และ Phaeocystis sp. ท าให้ลูก
ปลามีอัตรารอดตายดีกว่าการใช้น้ าที่เติมแพลงก์ตอนพืช
จากการเพาะเลี้ยง ดังนั้น จึงมีการตั้งสมมติฐานว่าแพลงก์
ตอนพืชทั้ง 2 ชนิด นี้ น่าจะเป็นอาหารของโคพีพอดวัย
อ่อน ซ่ึงเป็นอาหารของลูกปลากะรังจุดฟ้าอีกทอดหนึ่ง  

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานการเพาะเลี้ยง
แพลงก์ตอนพืช 2 ชนิดนี้ ในประเทศไทย และไม่มีการ
เพาะเลี้ยงโคพีพอดเพื่อใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ดังนั้น 

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดลองขยายพันธ์ุ และศึกษา
คุณค่าโภชนาการของแพลงก์ตอนพืชทะเล 2 ชนิดนี้ เพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการผลิตแพลงก์ตอนพืช โคพี
พอดและการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวัยอ่อนหรือสัตว์
ทะเลชนิดอื่นๆ ต่อไป 

 
วิธีการด้าเนินงานวิจัย 

ขั นตอนที่ 1 การคัดแยกแพลงก์ตอนพืชและการเลี ยงใน
ห้องปฏบิัติการ 

รวบรวมแพลงก์ตอนพืชจากบ่อพักน้ าทะเล
ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด จากนั้น 
ท าการแยกเซลล์เดี่ยวของแพลงก์ตอนพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ 
ด้วยวิธี micro pipette (ธิดา, 2542) ก่อนน าไปเลี้ยงใน
หลอดทดลองที่มีการเติมอาหารเลี้ยงเช้ือสูตรคอนเวย์
หรือวัลเน จ านวน 5 มิลลิลิตร ท าการเลี้ยงหัวเช้ือในห้อง
ที่มีการควบคุมอุณหภูมิเท่ากับ 20 0C และให้แสงโดยใช้
หลอดฟลูออเรสเซนส์ ขนาด 18 วัตต์ จ านวน 2 หลอด 
โดยติดตั้งหลอดไฟเหนือหลอดเพาะเลี้ยงประมาณ 30 
ซม. ท าการตรวจสอบความหนาแน่นและสีของแพลงก์
ตอนพืชทุกวัน จนมีการเพิ่มจ านวนหรือสีเข้มขึ้น  

จากนั้นท าการย้ายหัวเช้ือไปยังหลอดอื่นๆ 
ต่อไป พร้อมทั้งตรวจสอบความหนาแน่นและสีของ
แพลงก์ตอนพืชทุกวัน เมื่อขยายหัวเช้ือจนได้จ านวน 2 – 
3 หลอดทดลอง ท าการย้ายหัวเช้ือลงเลี้ยงในขวดรูปชมพู่
ขนาด 250 มิลลิลิตร และเมื่อเลี้ยงได้ปริมาณมาก ท าการ
ย้ายหัวเช้ือลงเลี้ยงในขวดขนาด 1.5 ลิตร และโหลแก้ว
ขนาด 10 ลิตร ตามล าดับ ต่อไป โดยแต่ละขั้นตอน ใช้
อาหารเลี้ยงเช้ืออัตรา 80 % ผสมกับน้ าที่ผ่านการฆ่าเช้ือ 
อัตรา 20 % ขั้นตอนสุดท้ายคือน าแพลงก์ตอนพืชไปขยาย
ต่อให้ได้มหมวล (mass production) ในถังเลี้ยงกลางแจ้ง 
น อ ก จ า กนี้  น า หั ว เ ช้ื อ บ า ง ส่ ว น ม า เ ลี้ ย ง ต่ อ ใ น
ห้องปฏิบัติการ ก่อนรวบรวมแพลงก์ตอนด้วยการกรอง
ผ่านถุงลากแพลงก์ตอน จากนั้น ท าให้แห้งด้วยวิธี freeze 
drying เพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ
ต่อไป 
 



ขั นตอนที่ 2 วิธีการเพาะเลี ยงขยายให้ได้มหมวล 
 กรองน้ าทะเลที่ผ่านการตกตะกอนและฆ่าเช้ือ
ด้วยคลอรีนผงอัตรา 20 ppm ด้วยถุงกรองขนาด 5 
ไมโครเมตร ก่อนเติมลงถังไฟเบอร์ขนาด 500 ลิตร ที่วาง
ในโรงเพาะฟักที่มุงหลังคาด้วยแผ่นกระเบื้องโปร่ง 
(อุณหภูมิ 27 – 35 0C) ในแต่ละถังมีการเติมน้ าปริมาตร 
200-300 ลิตร ให้อากาศโดยใช้หัวทราย 2 ลูก/ถัง จากนั้น 
เติมอาหารลงในถังโดยใช้สูตรอาหารส าหรับเพาะเลี้ยง
แพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอม (ลัดดา, 2543) ที่มี
องค์ประกอบของปุ๋ยต่อน้ า 1 ตัน ดังนี้  
โปแตสเซียมไนเตรท (KNO3)        100 กรัม 
ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Na2HPO4)  10 กรัม 
โซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3)            5 กรัม 
เฟอริกคลอไรด์ (FeCl3)            2 กรัม 
 ท าการกวนน้ าเพื่อให้ปุ๋ยกับน้ าทะเลผสมเข้ากัน 
ทิ้งไว้  2 นาที จากนั้นเติมหัวเช้ือ Phaeocystis sp. หรือ 
Helicotheca sp. จากห้องปฏิบัติการลงในถังเลี้ยง ท าการ
ตรวจสอบความหนาแน่นและสีทุกวัน เมื่อสีของแพลงก์
ตอนพืชเข้มขึ้น ท าการเพิ่มน้ าลงไปประมาณ 1 เท่า ก่อน
เติมอาหารเฉพาะส่วนของน้ าทะเลที่เติมลงไป 
 
ขั นตอนที่ 3 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ 

ท าการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชทั้ง 2 ชนิด ใน
ห้องปฏิบัติการ ก่อนท าการรวบรวมและท าให้แห้งด้วย
วิธี freeze drying จนได้ตัวอย่าง Helicotheca sp. 
ประมาณ 15 กรัม และ Phaeocystis sp. ประมาณ 10 กรัม  
เพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ดังนี้ วิเคราะห์โปรตีน
ด้วยเครื่อง Truspec CN Carbon/Nitrogen Determination 
(LECO) วิเคราะห์ไขมันด้วยเครื่อง Fat Extractor TFE 
2000 (LECO) วิเคราะห์เถ้า ความช้ืนและไฟเบอร์ ด้วยวิธี
ของ AOAC (1995) วิเคราะห์กรดไขมันด้วยเครื่อง GC 
(Gas Chromatography) Algilent 6890N รวมทั้งวิเคราะห์
กรดอะมิโน ด้วยเครื่อง HPLC 1100 Series Algilent, 
USA  

 
 

ผลการทดลอง 
การขยายแพลงก์ตอนพืชให้ได้มหมวล  
 จากผลการศึกษาพบว่าสามารถเพิ่มจ านวนของ
แพลงก์ตอนพืชทะเลทั้ง 2 ชนิดนี้ ในห้องปฏิบัติการที่มี
อุณหภูมิประมาณ 20 0C แต่ไม่สามารถเพิ่มจ านวนไดใ้น
สภาพการเลี้ยงกลางแจ้งซ่ึงมีอุณหภูมิสูงกว่านี้ได้ เนื่องจาก
แพลงกต์อนพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ มีความอ่อนแอสูง อย่างไรก็
ตาม สามารถรวบรวมแพลงก์ตอนพืชทั้ง 2 ชนิด บางส่วน
จากการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์คุณค่า
ทางโภชนาการได้ แต่มีปริมาณไม่มากพอที่จะท าซ้ าหรือ
วัดได้ทุกค่า 

 
องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบ 
 ผลการศึกษาพบว่า Helicotheca sp. มีระดับ
โปรตีนและไขมันสูงกว่า Phaeocystis sp. ประมาณ 4 
และ 14 เท่า ตามล าดับ แต่ Phaeocystis sp. มีปริมาณเถ้า
และคาร์โบไฮเดรต (nitrogen free extract, NFE) สูงกว่า 
Helicotheca sp. (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
กรดไขมันพบว่า Phaeocystis sp. มีกรดไขมันอิ่มตัวชนิด
กรดปาล์มิติก (C16:0) เป็นองค์ประกอบหลัก และมีกรด
ไขมันไม่อิ่มตัวเพียงชนิดเดียวคือกรดโอเลอิก (C18:1n-
9c) ขณะที่ Helicotheca sp. มีกรดไขมันอิ่มตัวชนิดกรด
ไมริสติก (C14:0) เป็นองค์ประกอบหลัก รองลงมาคือ 
กรดปาล์มิติก (C16:0) และ eicosapentanoic acid (EPA, 
C20:5n-3) โดยที่ C20:5n-3 มีปริมาณสูงกว่ากรดไขมัน
ไม่อิ่มตัวสูง Polyunsaturated fatty acid (PUFA) ชนิด
อื่นๆ (ตารางที่ 2) ส่วนการศึกษาองค์ประกอบกรดอะมิ
โนจ าเป็นและอนุพันธ์ พบว่า Helicotheca sp. มีลิวซีนสูง
สุด เท่ากับ 6.14 % ของโปรตีน รองลงมาคือ ฟีนิลอะลานีน
และวาลีน เท่ากับ 3.55 % ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของ Helicotheca sp. และ 
Phaeocystis sp. 

  Helicotheca sp. Phaeocystis sp. 
ความชื้น 95.12 96.46 

                                          สารอาหาร (% DM) 
โปรตีน 18.22 4.43 
ไขมัน 2.07 0.14 
เถ้า 60.19 74.58 
ใยอาหาร 0.85 0.27 
NFE1 18.67 20.58 
หมายเหต ุ1NFE (nitrogen free extract) คือคาร์โบไฮเดรต 

 

ตารางที่ 2 องค์ประกอบกรดไขมันของ Helicotheca sp. และ 

 Phaeocystis sp.  (% AREA) 

กรดไขมัน Helicotheca sp. Phaeocystis sp. 

C 14:0 32.76 32.07 

C 16:0 15.85 48.14 

C 16:1 11.14 nd1 

C 18:0 0.51 nd 

C 18:1n-9t 0.58 nd 

C 18:1n-9c 0.89 19.79 

C 18:2n-6 1.06 nd 

C 18:3n-6 0.29 nd 

C 18:3n-3 0.22 nd 

C 18:4n-3 0.66 nd 

C 20:2n-6 0.30 nd 

C 20:4n-6 0.96 nd 

C 20:4n-3 0.34 nd 

C 20:5n-3 10.88 nd 

C 22:5n-3 0.64 nd 

C 20:6n-3 0.94 nd 

Total saturated fatty acid 52.89 80.21 

Total unsaturated fatty acid 47.11 19.79 

Total n-3 13.67 nc2 

n-3 HUFA 12.79 nc 

Total n-6 2.62 nc 

n-3/n-6 5.23 nc 

หมายเหต ุ1nd = non detected; 2nc = non calculated 
 

ตารางที่ 3 กรดอะมิโนจ าเป็นและอนุพันธ์ที่พบใน   

Helicotheca sp. (% of protein)  

  กรดอะมิโน Helicotheca sp. 

Phenylalanine 3.55 

Valine 3.55 

Threonine 2.41 

Isoleucine 3.26 

Methionine 0.92 

Histidine 1.33 

Arginine 1.53 

Lysine 3.10 

Leucine 6.14 

Cystine (Met) 1.95 

Tyrosine (Phe) 1.54 

หมายเหตุ 1. ตัวอย่าง Phaeocystis sp. ไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ 

2. Tryptophan ถูกท าลายขณะเตรียมตัวอย่าง 

   
วิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าทั้ง Phaeocystis sp. 
และ Helicotheca sp. สามารถเพิ่มจ านวนได้ดีใน
ห้องปฏิบัติการ แต่ไม่สามารถขยายให้ได้มหมวล (mass 
production)  ในสภาพการ เลี้ ย งแบบกลางแจ้ ง ซ่ึงมี
อุณหภูมิสูงได้ แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิเป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อการเพิ่มจ านวนของแพลงก์ตอนทั้ง 2 ชนิดนี้ 
สอดคล้องกับ Verity et al. (2007) ที่รายงานว่า 
Phaeocystis pouchetii ที่พบในนอร์เวย์และสหรัฐอเมริกา 
สามารถเพิ่มจ านวน และมีอัตราการสังเคราะห์แสงได้ดีที่
ระดับอุณหภูมิ 5 0C หรือ 20 0C (Schoemann et al., 2005) 
อย่างไรก็ตาม การพบแพลงก์ตอนพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ ในบ่อ
พักน้ าของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด แสดง
ให้เห็นว่าอาจมีปัจจัยอื่นที่ช่วยส่งเสริมการเพิ่มจ านวนได้ 
เช่น มีรายงานว่าความเค็มของน้ าทะเลที่สูงขึ้นในหน้า
ร้อน ท าให้ Helicotheca tamesis มีการเพิ่มจ านวนอย่าง
รวดเร็วในชายฝั่งทะเลของประเทศบราซิล (Santiago et 
al., 2010) 



 นอกจากนี้ ปัจจัยอื่นอาจมีผลต่อการเพิ่มจ านวน
ของแพลงก์ตอนพืชด้วย เ ช่น การได้รับสารอาหาร
โดยเฉพาะไนเตรทในปริมาณสูง ท าให้มีการเพิ่มจ านวน
ของ Phaeocystis sp. ในทะเลบริเวณช่องแคบแถบชายฝั่ง
ตะวันออกของประเทศอังกฤษในปี  2544 โดยพบว่า
ความหนาแน่นของเซลล์มากกว่า 7,000 เซลล์ต่อ
มิลลิลิตร (Purdie et al., 2001) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Schoemann et al. (2003) ที่รายงานว่ามีการเพิ่ม
จ านวนอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนชนิดนี้บริเวณตอน
ใต้ของทะเลเหนือ เช่น เบลเยียม เนเธอร์แลนด์และ
เยอรมนี ในปี 2538 และบริเวณชายหาด Hardelot ในเขต 
Pas-de-Calais ของฝรั่งเศส ช่วงเดือนมิถุนายนปี 2542 
ดังนั้น การทดสอบเรื่องความเข้มข้นของไนเตรทต่อการ
เพิ่มจ านวนของแพลงก์ตอนชนิดนี้ในสภาพการเลี้ยง
กลางแจ้งจึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจส าหรับการศึกษาต่อไป 

เมื่อพิจารณาถึงการสะสมสารอาหารพบว่า
Phaeocystis sp. มีองค์ประกอบของไขมันในเซลล์น้อย
กว่า Helicotheca sp. มาก เหตุผลส าคัญประการหนึ่งคือ 
Helicotheca sp. เป็นแพลงก์ตอนกลุ่มไดอะตอมซ่ึงสร้าง
ไขมันเป็นอาหารสะสมหลัก (ลัดดา, 2542) เมื่อพิจารณา
ชนิดกรดไขมันของ Phaeocystis sp. ในการทดลองนี้ 
พบว่ามีกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดกรดปาล์มิติก (C18 :1n-
9) ในปริมาณสูง แต่ไม่พบกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงกลุ่ม 
highly unsaturated fatty acid (HUFA) อื่นๆ เลย ซ่ึง
สอดคล้องกับรายงานของ Tang et al. (2001) และ 
Claustre et al. (1990) ส่วนที่มีการตั้งสมมติฐานว่า 
Phaeocystis sp. น่าจะเป็นอาหารของโคพีพอดระยะวัย
อ่อนนั้น มีความเป็นไปได้สูงเนื่องจาก Verity and 
Smayda (1989) รายงานว่าโคพีพอดชนิด Acartia 
hudsonica ระยะวัยอ่อน เจริญเติบโตได้ดีเมื่อเลี้ยงด้วย P. 
pouchetii และ Isochrysis galbana แต่ตัวเต็มวัยกลับ
สืบพันธ์ุได้ไม่ดีเมื่อเลี้ยงด้วยแพลงก์ตอนพืช 2 ชนิดนี้ 
เช่นเดียวกับรายงานของ Tang et al. (2001) 

อย่างไรก็ตาม โคพีพอดจ าเป็นต้องได้รับกรด
ไขมันจ าเป็นชนิด HUFA ซ่ึงเป็นกรดไขมันที่สัตว์
พวกครัสตาเชียนต้องการ (Dall and Moriarty, 1983)  

จากรายงานของ Claustre et al. (1990) พบว่ามีกรดไขมัน
ชนิด PUFA ในมูลของโคพีพอดตัวเต็มวัย  แสดงให้เห็น
ว่าโคพีพอดกินแพลงก์ตอนพืชชนิดอื่นๆ เป็นอาหารด้วย
เ ช่นกัน  เ ช่น  Rhodomonas salina  ซ่ึ ง เป็นพวก 
Cryptophyte (Tang et al., 2001) หรือแพลงก์ตอนพืช
กลุ่ม เดี ยวกันและมีขนาดใกล้ เคียงกับ  Phaeocystis 
(Prymnesiophyte) แต่มีคุณค่าทางโภชนาการดีกว่าคือ I. 
galbana ที่มีกรดไขมันกลุ่ม n-3 และ  n-3 HUFA 
ประมาณ 6 และ 4 % ของกรดไขมันทั้งหมด (ข้อมูลจาก
การวิเคราะห์เบื้องต้น) นักวิจัยที่ผ่านมาให้ความเห็นว่า
สาเหตุที่ Phaeocystis sp. เป็นอาหารของโคพีพอดวัย
อ่อน เนื่องจากแพลงก์ตอนพืชชนิดนี้มีขนาดเล็ก (ลัดดา, 
2542) แม้แพลงก์ตอนพืชชนิดนี้มีคุณค่าทางโภชนาการ
ต่ า จึงน่าจะเป็นสาเหตุให้โคพีพอดวัยอ่อนสามารถจับกิน
ได้  อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลต่างๆ แสดงให้ เห็นว่า
สามารถอนุบาลโคพีพอดวัยอ่อนด้วย I. galbina ซ่ึง
สามารถเพาะเลี้ยงแบบมหมวลได้ (mass production) ใน
สภาพกลางแจ้งของประเทศไทยได้  เ ช่นเดียวกับ 
Chaetoceros calcitrans โดยแพลงก์ตอนชนิดนี้มีขนาด
ใกล้เคียงกับ Helicotheca sp. และพบว่ามีชนิดกรดไขมัน
ที่สะสมใกล้เคียงกันแต่  Helicotheca sp. มีค่า n-3 HUFA 
ต่ ากว่า และมีสัดส่วนของกรดอะมิโนจ าเป็นน้อยกว่า 
(ข้อมูลจากการวิเคราะห์เบื้องต้น)  

ดังนั้น ควรมีการทดลองอนุบาลโคพีพอดวัย
อ่อนด้วย Phaeocystis sp. ร่วมกับ Helicotheca sp. 
เปรียบเทียบกับ I. galbina ร่วมกับ C. calcitrnas หรืออาจ
ใช้ร่วมแบบสลับคู่กัน ก่อนน าไปอนุบาลลูกปลา เพื่อให้
ได้ข้อสรุปที่แน่ชัด ซ่ึงหากทั้ง Phaeocystis sp. และ 
Helicotheca sp. มีความเหมาะสมกว่า ควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมถึงปัจจัยที่ท าให้แพลงก์ตอนพืชทั้งสองชนิดนี้
สามารถเพิ่มจ านวนในสภาพการเลี้ยงกลางแจ้งได้ต่อไป 

จากการวิจัยนี้สรุปได้ว่าสามารถเพาะเลี้ยง 
Phaeocystis sp. และ Helicotheca sp. ในห้องปฏิบัติการ
ที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 20 0C แต่ไม่สามารถขยายให้ได้
ปริมาณมากในสภาพการเลี้ยงกลางแจ้งได้ คุณค่าทาง
โภชนาการบ่งช้ีว่า Helicotheca sp. มีโปรตีนและไขมัน



สูงกว่า Phaeocystis sp. แต่มีเถ้าและคาร์โบไฮเดรตน้อย
กว่า และพบว่ากรดปาล์มิติก (C16:0) เป็นกรดไขมันชนิด
หลักของ Phaeocystis sp. และมีกรดโอเลอิก (C18:1n-
9c) เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเพียงชนิดเดียว ส่วนกรดไมริ
สติก (C14:0) เป็นกรดไขมันชนิดหลักของ Helicotheca 
sp. รองลงมาคือกรดปาล์มิติก (C16:0) และ EPA 
(C20:5n-3) ตามล าดับ Helicotheca sp. มีปริมาณกรดอะมิ
โนชนิดลิวซีนสูงสุด รองลงมาคือ ฟีนิลอะลานีนและวาลีน  
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