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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

ชุดโครงการวจัิยการเพาะเลีย้งปลากะรังจุดฟ้า  Plectropomus spp. 
ชุดโครงการวิจยัการเพาะเล้ียงปลากะรังจุดฟ้า ดาํเนินการในระหว่างปีงบประมาณ 2545-2549  

ซ่ึงในชุดโครงการจะศึกษาปลากะรังจุดฟ้า 2 ชนิดคือ  Plectropomus  maculatus   ซ่ึงเป็นปลากะรังจุดฟ้าซ่ึงมี
จุดใหญ่ และ Plectropomus  leopardus  เป็นปลากะรังจุดฟ้าซ่ึงมีจุดเลก็ มีปัญหาหลกัคือ การเพาะพนัธ์ุ  จึง
ตอ้งเนน้ศึกษาวิจยัในการแกไ้ขปัญหา ดงักล่าว และสามารถพฒันาเทคนิค การอนุบาล และการเล้ียงปลาให้
ไดข้นาดตลาด สรุปองคค์วามรู้ของการเพาะเล้ียงปลากะรังจุดฟ้าดงัน้ี 

 
1. เทคนิคการเลีย้งพ่อแม่พนัธ์ุให้สมบูรณ์และการเพาะพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า 

1.1 การเลีย้งพ่อแม่พนัธ์ุปลา 
การเล้ียงพอ่แม่พนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้าขนาดเลก็ ใหกิ้นอาหารปลาขา้งเหลืองสด วนัเวน้วนั ใน

อตัรา 5 – 7 % ต่อนํ้าหนกัตวั  ขนาดพอ่พนัธ์ุท่ีเหมาะสม 3.5-5.0 กิโลกรัมหรือมีอายปุระมาณ 3-5 ปี ขนาดแม่
พนัธ์ุท่ีเหมาะสม2.4 กิโลกรัมข้ึนไป (ธวชัและคณะ, 2547)  ตรวจความสมบูรณ์เพศของแม่พนัธ์ุปลา  คือ ตวัท่ี
มีไข่แก่จะมีลกัษณะทอ้งอูม น่ิมกวา่ปกติ ส่วนพอ่พนัธ์ุปลาท่ีมีนํ้ าเช้ือดีจะสามารถรีดนํ้าเช้ือออกมาไดง่้ายเม่ือ
สมัผสัส่วนทอ้ง หรืออาจตรวจสอบโดยใชท่้อซิลิโคนเส้นผา่นศูนยก์ลางภายใน 1 มิลลิเมตร สอดเขา้ไปใน
ช่องเปิดอวยัวะเพศของปลาเพื่อดูดเอาไข่มาตรวจดูลกัษณะและขนาด (เรณูและคณะ, 2551ก)   

1.2 เทคนิคการเลีย้งพ่อแม่พนัธ์ุให้สมบูรณ์เพศ 
ปลาเพศเมียใหป้ลาสดเป็นอาหารโดยใส่วิตามินE 100 IU ในทอ้งปลาเหยือ่สลบักบัวิตามิน 

C 100 มิลลิกรัมในอตัรา 1 เมด็ ต่อ 1 ตวั ใหกิ้นวนัเวน้วนั และใน 1 สัปดาห์ใหห้มึก หรือใส่สาหร่ายมงกุฎ
หนามในทอ้งปลาเหยือ่ (ธวชัและคณะ, 2547) หรือใส่สาหร่ายสไปรูไลนาในทอ้งปลาเหยือ่ใหกิ้นเพื่อเสริม
ความสมบูรณ์ของไข่ สําหรับปลาเพศผูใ้ห้อาหารเช่นเดียวกบัปลาเพศเมียแต่เพิ่มฮอร์โมน 17 Methyl 
testosterone (MT) 1 เมด็/ปลา 1 ตวั สปัดาห์ละคร้ัง  (เรณูและคณะ, 2551ก)    

1.3 การจัดการให้พ่อแม่พนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้าให้สมบูรณ์เพศและการเพาะพนัธ์ุ 
ก. กรณปีลามีความสมบูรณ์เพศทั้งผู้และเมีย  

              การเพาะพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า โดยวิธีผสมเทียมเตรียมพ่อแม่พนัธ์ุท่ีมีความสมบูรณ์เพศ
พร้อมในการผสมเทียม เลือกปลาเพศผูน้ํ้ าหนกั 4.4 กิโลกรัม ความยาว 65 เซนติเมตรและใชห้ลอดดูดยา 
(cylinder) ขนาด 1 มิลลิลิตร ดูดนํ้าเช้ือ แช่ในถงันํ้าแขง็เพื่อไวใ้ชต่้อไป และปลาเพศเมียนํ้ าหนกั 4.7 กิโลกรัม 
ความยาว 66 เซนติเมตร รีดไข่เพศเมียโดยการกดเบาๆ ท่ีทอ้ง แลว้นาํนํ้ าเช้ือท่ีเตรียมไว ้หยดผสมในกะละมงั
เคลือบ ใชข้นไก่คนเพ่ือให้ไข่และนํ้ าเช้ือผสมกนัท้ิงไวห้น่ึงถึงสองนาที แลว้ใชน้ํ้ าทะเลฆ่าเช้ือลา้งนํ้ าเช้ือ
ส่วนเกินออก  (เรณูและคณะ, 2551ค) 
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        ข.  กรณปีลาไม่มีความสมบูรณ์เพศทั้งเพศผู้และเพศเมีย  
1) การเพาะปลากะรังจุดฟ้า โดยการฝังฮอร์โมนเพศผู้ และให้แม่ปลาวางไข่ตาม 

ธรรมชาต ิในบ่อระบบปิดแบบนํา้หมุนเวยีน 

 การเตรียมฮอร์โมนสังเคราะห์ คือ 17 α Methyl testosterone (MT) ในอตัรา 0.5 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้ าหนกัปลา  ส่วนการฝังฮอร์โมน MT  คดัเลือกพ่อพนัธ์ุขนาด 3.2 – 3.9 กิโลกรัม 
จาํนวน 3 ตวั นาํมาสลบโดยใชอ้ะซิโตน(Acetone) 8 ซีซี และควินาลดีน(Quinaldine) 2 ซีซี ละลายในนํ้ า
ทะเล 200 ลิตร  เม่ือปลาสลบใชผ้า้ขนหนูชุบนํ้ าทะเลปิดส่วนหวัของปลา ฝังฮอร์โมน MT ท่ีเตรียมไวล้ง
บริเวณกลา้มเน้ือหลงัดา้นขวาของส่วนหัวตาํแหน่งขา้ง ๆ ครีบหลงั(dorsal fin)อนัท่ี 2 ประมาณ 2.5 
เซนติเมตร นาํไปเล้ียงรวมกบัแม่ปลากะรังจุดฟ้านํ้ าหนกัเฉล่ีย 2.4 กิโลกรัม ความยาวเฉล่ีย 53 เซนติเมตรข้ึน
ไป จาํนวน 13 ตวั ประมาณ 2 เดือน  ปลาพ่อพนัธ์ุปล่อยนํ้ าเช้ือผสมกบัไข่แม่พนัธ์ุและวางไข่เองตาม
ธรรมชาติเอง ในบ่อนํ้าหมุนเวียน (ธวชัและคณะ, 2547) 

2) การใช้ฮอร์โมนกระตุ้นความสมบูรณ์เพศของพ่อแม่พนัธ์ุ 
การใชฮ้อร์โมนเพศผูเ้สริมความสมบูรณ์เพศของพอ่พนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้าชนิดจุดใหญ่ การผสมเทียม

จะประสบความสาํเร็จนั้น ตอ้งมีการตรวจความสมบูรณ์เพศและระยะพฒันาของไข่อยา่งแม่นยาํ นอกจากนั้น 
การใชฮ้อร์โมนฉีดกระตุน้ในโดสท่ีเหมาะสม เพื่อให้มีการตกไข่ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม สามารถรีดไข่

ออกมาผสมกบันํ้ าเช้ือไดลู้กปลาท่ีแข็งแรงก็เป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างยิ่งของการเพาะพนัธ์ุโดยวิธีผสมเทียม 
(เรณูและคณะ, 2551ค) 

                   การเตรียมฮอร์โมน 
1)  Human Chorionic Gonadotropin หรือ HCG  5,000  IU ผสมกบันํ้ากลัน่ 5 มิลลิลิตรเพ่ือนาํไปฉีดปลา
เพศเมีย 200 IU/นํ้าหนกัปลา 1 กิโลกรัม 
2)  Puberogen เป็นฮอร์โมนผสมมีทั้ง FSH และ LHRH อยูด่ว้ยกนั มีขนาด  3,500    5,000   และ 10,000 IU 
ในคร้ังน้ีใช ้5,000 IU แยกใส่หลอดต่างหากเพื่อผสมตามตอ้งการ  
 เตรียมพ่อแม่พนัธ์ุและเทคนิคการเล้ียงพ่อแม่พนัธ์ุให้สมบูรณ์เช่นเดียวกนั และเตรียมกระชงัผา้ชีฟอง
ขนาด 5x5x2 เมตร เป็นท่ีเพาะพนัธ์ุและวางไข่ปลา การเพาะพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า ใชป้ลาเพศผูน้ํ้ าหนกัเฉล่ีย 
3.9 กิโลกรัมจาํนวน 6 ตวั เพศเมียนํ้ าหนกัเฉล่ีย 4.5 กิโลกรัม จาํนวน 5 ตวั เพาะพนัธ์ุโดยใชฮ้อร์โมน HCG  
(Human Chorionic Gonadotropin) หรือ/และ Puberogen สาํหรับปลาเพศเมียใชค้วามเขม้ขน้ 200 IU/นํ้าหนกัปลา 1 
กิโลกรัม ส่วนปลาเพศผูใ้ชค้วามเขม้ขน้ 100 IU/นํ้าหนกัปลา 1 กิโลกรัม ตามลาํดบั ผลของฮอร์โมนทาํใหก้าร
เพาะพนัธ์ุได ้หลงัจากฉีดกระตุน้ดว้ยฮอร์โมน 36–48 ชัง่โมง ปลาวางไข่ตั้งแต่เวลา 19.00-05.00 น. ไข่ปลา
กะรังจุดฟ้าเป็นประเภทไข่ลอย หลงัจากปลาวางไข่ประมาณ 10-12 ชัว่โมง เก็บรวบรวมไข่ปลา ไข่ท่ีเก็บได้
รวมประมาณ 1,850,000 ฟอง นาํไข่ปลามาฟัก ลูกปลาฟักออกเป็นตวัภายในเวลา 18-19 ชัว่โมง อตัราการฟัก
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เป็นตวั  20-85 %  ยา้ยลูกปลาไปอนุบาล ท่ีอตัราความหนาแน่น 10 ตวั/ลิตร  อตัรารอดของลูกปลาอาย ุ15 วนั
0-10%  (เรณูและคณะ, 2551ข) 

 
                      ค. กรณปีลาเพศผู้มีความสมบูรณ์เพศ  แต่ไม่ตรงกบัช่วงปลาเพศเมียไข่ 
               ปัญหาการขาดแคลนปลากะรังเพศผู ้เน่ืองจากปลากะรังจุดฟ้าตอ้งมีขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 

3.5 กิโลกรัมข้ึนไปจึงเปล่ียนเพศเป็นเพศผู ้และนํ้ าเช้ือเพศผูเ้ก็บไดน้อ้ยมาก บางคร้ังก็ไม่มี หรือไม่ตรงกบั
ช่วงปลาเพศเมียมีไข่ จึงจาํเป็นตอ้งมีการเกบ็รักษานํ้าเช้ือจากเพศผู ้  

                        การเกบ็รักษานํา้เช้ือปลากะรังจุดฟ้า ก่อนการผสมเทียม มี 3 วิธี 
1) การเกบ็รักษานํ้าเช้ือปลากะรังจุดฟ้าแบบธรรมดา โดยรีดนํ้าเช้ือจากตวัผูท่ี้สมบูรณ์ ใส่ใน 

หลอดแกว้แหง้ปิดฝาใหส้นิทกนันํ้าเขา้  แลว้เกบ็แช่เยน็ในช่องธรรมดาในตูเ้ยน็  
2) การเกบ็รักษานํ้าเช้ือปลากะรังจุดฟ้าแบบระยะสั้น (Short-term storage) เป็นการเกบ็ในตูเ้ยน็ท่ีมี 

อุณหภูมิสูงกว่า 0 องศาเซลเซียสเล็กน้อย  ส่ิงสาํคญัท่ีใชใ้นการรักษานํ้ าเช้ือแบบระยะสั้น คือ สารextender 
ซ่ึงเป็นสารท่ีใชเ้จือจางนํ้าเช้ือก่อนการเกบ็รักษาเพื่อไม่ใหน้ํ้ าเช้ือมีความเขม้ขน้มากเกินไป อีกทั้งมีบทบาทใน
การลดการเคล่ือนท่ีและการใชพ้ลงังานของสเปิร์ม (เรณูและคณะ, 2554) 

3) การเกบ็รักษานํ้าเช้ือปลากะรังจุดฟ้าโดยการแช่แขง็ในถงัไนโตรเจนเหลว (-196 ˚C)  การเกบ็ 
นํ้าเช้ือปลากะรังจุดฟ้าแช่แขง็ควรใชน้ํ้ าเกลือ 0.9% (NaCl) ผสม DMA 5% เป็นนํ้ายาเกบ็รักษา (เรณูและคณะ, 
2554) 

 
2. เทคนิคการฟักไข่และการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวยัอ่อน 

การฟักไข่ปลากะรังจุดฟ้า ในการฟักไข่ปลาดว้ยความหนาแน่น 250 , 500   และ 1,000 ฟอง/ลิตร ไม่
มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05)  (ธวชั และคณะ, 2547ข)   

ความเคม็ต่ออตัราฟักไข่ ความเคม็ท่ีเหมาะสม คือ 30 ส่วนในพนัฟักเป็นตวัดีท่ีสุด รองลงมาคือ 35 
ส่วนในพนั  ความเคม็ท่ีใชฟั้กไข่ปลากะรังจุดฟ้าไม่ควรตํ่ากวา่ 30 ส่วนในพนั (ธวชั และคณะ, 2547ก) 

อตัราการพกัไข่และอตัราการปฏิสนธิ   การฝังฮอร์โมนเพศผู ้ และให้แม่ปลาวางไข่ตามธรรมชาติ  
ไข่ปลามีอตัราการปฏิสนธิ 70.1 เปอร์เซ็นต ์   อตัราการฟักไข่ 67.7 เปอร์เซ็นต ์ ท่ีความเคม็ 30 ส่วนในพนั 
(ธวชั และคณะ, 2547ก) 

 คพัภะและพฒันาการของลูกปลากะรังจุดฟ้า  
ปลากะรังจุดฟ้าโดยส่วนใหญ่จะวางไข่ในช่วงขา้งแรมต่อขา้งข้ึน ในช่วงแรม 15 คํ่า ถึง ข้ึน 

6 คํ่า ในเวลา 18.00 - 20.30 น  ซ่ึงอิทธิพลของนํ้ าข้ึนนํ้ าลงมีผลต่อการวางไข่ตามธรรมชาติ ของแม่พนัธ์ุปลา
กะรังจุดฟ้า (ธวชั และคณะ, 2547ข)  ไข่ปลากะรังจุดฟ้าเป็นไข่ลอยมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.837 + 0.017 
มิลลิเมตร ไข่ท่ีไดรั้บการผสมมีลกัษณะกลมใส มองเห็นชั้น perivitelline space ชดัเจน ถุงไข่แดง (yolk) มี
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ปริมาตรเกือบเตม็ปริมาตรของไข่และหยดนํ้ ามนั (oil globule) 1 หยด อยูบ่ริเวณส่วนกลางของไข่ ไข่ท่ีรับ
การผสมเร่ิมมีการแบ่งเซล (cleavage stage) เม่ือเวลาผา่นไป 27 นาที      และฟักออกเป็นตวัใชเ้วลา 19 
ชัว่โมง 30 นาที หลงัการวางไข่ลูกปลาแรกฟักมีความยาว 1.62 + 0.06 มิลลิเมตร ปากเร่ิมเปิดเม่ืออาย ุ 49 
ชัว่โมง เร่ิมพบอาหารในกระเพาะเม่ืออาย ุ60 ชัว่โมง ไข่แดงและหยดนํ้ ามนัยบุสมบูรณ์ เม่ืออาย ุ54 และ 96 
ชัว่โมง ตามลาํดบั ลูกปลาเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างเม่ืออาย ุ7 วนั และพฒันาเขา้สู่ระยะปลาวยัรุ่นเม่ืออาย ุ
52 วนั ความยาว 42.0 มิลลิเมตร (ธวชั และคณะ, 2547ข)   

การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าด้วยอาหารหลายชนิด  
การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าดว้ยอาหารหลายชนิด คือ Skeletonema sp. อาหารสาํเร็จรูป 

(Frippak) ไข่แดงตม้สุกผสมวิตามินC ไข่หอยนางรม โรติเฟอร์เสริมกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั อาร์ทีเมียเสริมกรด
ไขมนัไม่อ่ิมตวั โคพีพอด และกุง้เคย(Mysid) ในช่วงอายตุ่างๆ ตั้งแต่เร่ิมกินอาหาร จนลูกปลาอาย ุ52 วนั ได้
จาํนวน 49 ตวั จากการวางไข่ในคร้ังท่ี 4 จาํนวน 2,000 ตวั ในบ่อซีเมนต ์1 ตนั อตัรารอดตาย 2.45 เปอร์เซ็นต ์
ลูกปลามีขนาดความยาว 42.0 มิลลิเมตร (ธวชั และคณะ, 2547ก)  ผลการศึกษาเป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการ
พฒันาการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าใหป้ระสบผลสาํเร็จในอนาคต 

การเตรียมอาหารมีชีวติสําหรับอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้า 
เตรียมนํ้ าทะเลธรรมชาติท่ีมีแพลงกต์อน Phaeocystis sp. หรือ แพลงกต์อนStreptotheca sp. 

หรือ แพลงกต์อน Tetraselmis sp. Chaetoceros sp. และ Chlorella sp.  ก่อน เพื่อเตรียมแพลงกต์อนสัตว์
จาํพวก Copepod  เพื่ออนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้า (ชชัวาล และคณะ, 2548)    

การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้า 
ลูกปลาวนัแรกหลงัจากฟักออกจากไข่ ลูกปลายงัไม่กินอาหารยงัคงใชอ้าหารในตวัคือถุงไข่แดง

(yolk sac) 
ปลาอาย ุ2 วนั เสริมแพลงกต์อน Tetraselmis sp. Chaetoceros sp. และ Chlorella sp. 3 x 104 เซล/

มิลลิลิตรเพ่ือให ้Copepod กินและมีตวัอ่อนของ Copepod 
ปลาอาย ุ3 วนัจึงเร่ิมกินตวัอ่อนของ Copepod 
ปลาอาย ุ5 วนัเร่ิมใหโ้รติเฟอร์ตวัขนาดเลก็ความหนาแน่น 5-10 ตวั/ลิตร 
ปลาอาย ุ6 – 11 วนัจึงใหโ้รติเฟอร์ตวัขนาดเลก็ความหนาแน่น 10- 20 ตวั/ลิตร 
ปลาอาย ุ12 วนั ยา้ยเปล่ียนบ่อใหม่  ความหนาแน่นลูกปลา  5 ตวัต่อลิตร 
ปลาอาย ุ15 วนัใหอ้าร์ทีเมียแรกฟักดว้ยความหนาแน่น 1- 2 ตวั/ลิตรเม่ือลูกปลากินอาร์ทีเมียไดดี้แลว้

เสริมนํ้ ามนั หรืออาหารเสริมสาํเร็จรูป อตัรา 50 ส่วนในลา้น การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าดว้ยอาร์ทีเมีย
เสริมดว้ยอาหารเสริมสาํเร็จรูป ทาํใหก้ารเจริญเติบโตและอตัรารอดตายของลูกปลาสูงข้ึน (ธวชั และ คณะ, 
2549) 

ปลาอาย ุ30-35 วนัเร่ิมใหกิ้นอาร์ทีเมียตวัเตม็วยัโดยเสริมอาหารเสริมสาํเร็จรูป อตัรา 50 ส่วนในลา้น  
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ปลาอาย ุ35-40 วนั เร่ิมคดัขนาดคร้ังแรก หลงัจากนั้นคดั 5-7วนัต่อคร้ัง เร่ิมฝึกปลาสดและใหอ้าร์ที
เมียตวัเตม็วยัโดยเสริมนํ้ามนัอตัรา 50 ส่วนในลา้น  

ปลาอาย ุ45-50 วนัเร่ิมฝึกใหกิ้นอาหารเมด็สาํเร็จรูป 
ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บจากงานวจัิย 
1.ในระหว่างการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวยัอ่อน คือ การยอมรับอาหารคร้ังแรกหรือหาชนิดของ

อาหารท่ีเหมาะสมและเพียงพอไม่ได ้ปลาท่ีอยู่ในระยะน้ีจะมีปัญหาในเร่ืองการกินอาหารเน่ืองจากลูกปลา
กะรังจุดฟ้ามีปากและคอหอยขนาดเล็กมาก เม่ือให้อาหารท่ีมีขนาดใหญ่ ปลาจะกินอาหารไม่ไดท้าํให้การ
อนุบาลลูกปลาไม่ประสบผลสาํเร็จ มีอตัราการรอดตายตํ่า  (เรณูและคณะ, 2551ข) 

2.การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าดว้ยนํ้ าทะเลท่ีผ่านการฆ่าเช้ือดว้ยคลอรีนทาํให้แพลงก์ตอนสัตว์
จาํพวก Copepod และตวัอ่อน Copepod ซ่ึงเป็นอาหารมีชีวิตท่ีเหมาะแก่ลูกปลาท่ีมีปากขนาดเลก็  ตายไปดว้ย
(ธวชั และ คณะ, 2550)  
 
3. เทคนิคการเลีย้งปลาวยัรุ่นจนถึงขนาดตลาด 

การเลีย้งปลากะรังจุดฟ้าในกระชัง 
 

              ปลากะรังจุดฟ้าเป็นปลาท่ีนิยมเล้ียงกันมากในบริเวณนํ้ าเค็มตลอดปี และตามเกาะต่างๆเท่านั้น 
เพราะสถานท่ีตั้งกระชงั เป็นบริเวณท่ีมีนํ้ าไหลถ่ายเทไดดี้  คล่ืนลมสงบ อยูห่่างไกลโรงงานหรือแหล่งนํ้ าเสีย 
นํ้าลึกมากกว่า 3 เมตร ในช่วงนํ้ าลงตํ่าสุด (นํ้ าลึก 15-30 เมตร ดีท่ีสุด) ความเร็วกระแสนํ้ า 0.1 m/s  พื้นควร
เป็นทราย  บริเวณใดท่ีมีนํ้ าจืดหลากมามากในฤดูฝนจะไม่สามารถเล้ียงปลาชนิดน้ีได ้  การเล้ียงปลากะรังจุด
ฟ้าในกระชงันิยมติดตั้งกระชงักน้ปิดลงถึงพื้นทะเล เน้ืออวน ขนาดตาอวนข้ึนอยูก่บัขนาดของปลาท่ีเล้ียง 
อวนท่ีทาํจากใยสังเคราะห์เหมาะท่ีจะนํามาใช้ทาํกระชัง เพราะทนทาน แข็งแรง ไม่ผุง่ายและมีผิวเรียบ 
ยดืหยุน่ได ้ ราคาไม่แพง และป้องกนัการเขา้เกาะของเพรียงได ้เพื่อป้องกนัปลาถูกขีดข่วน  และในการทาํ
กระชงัหรือสวิง ควรใชเ้น้ืออวนท่ีค่อนขา้งเรียบ ไม่เป็นปม  (ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังกระบ่ี และ 
Network of Aquaculture Centers in Asia-pacific, 2550) 

ประเภทกระชังมี 2 แบบ 
1. กระชงัประจาํท่ี ตวักระชงัยดึติดกบัเสาหลกัซ่ึงปักยดึกบัพื้นดินอยา่งแขง็แรง ไม่สามารถลอยข้ึนลงตาม

ระดบัการข้ึนลงของนํ้า นิยมเล้ียงในภาคตะวนัออก ทะเลสาบสงขลา 
2. กระชงัลอยนํ้า ผกูแขวนไวก้บัทุนลอย หรือแพ ลอยข้ึนลงตามตามระดบันํ้า นิยมเล้ียงทางภาคใตฝ่ั้งอนัดา

มนั จงัหวดัภูเกต็ กระบ่ี พงังา 
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การเตรียมพนัธ์ุปลา 
 

              พนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้าท่ีนาํมาเล้ียงเป็นพนัธ์ุปลาท่ีไดจ้ากการรวบรวมจากธรรมชาติ โดยปกติแลว้

เกษตรกรมกัจะรวบรวมลูกปลาโดยใชไ้ซหรือลอบ จึงมกัจะไดป้ลาขนาด 5-7 น้ิวข้ึนไป จนถึงขนาดนํ้ าหนกั 
100-200 กรัม แลว้สามารถนาํไปเล้ียงในกระชงัไดเ้ลย 

อตัราการปล่อยปลาลงเลีย้งในกระชัง 
 

               การเล้ียงปลากะรังจุดฟ้าในกระชงัโดยทัว่ไป ตอ้งคดัปลาท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัลงเล้ียงในกระชงั

เดียวกนั สาํหรับอตัราการปล่อยปลา ทรงสิทธิ และคณะ( 2543) เล้ียงปลาในกระชงัขนาด 1.5 × 2 × 2 เมตร ซ่ึง
แขวนในบ่อดิน โดยปล่อยปลาขนาดความยาวและนํ้ าหนักระหว่าง 21- 22 ซม. และ 140- 151กรัม ลงเล้ียงใน
อตัรา 7 ตวั/ตรม. ดีกวา่ 10   และ 15 ตวั/ตรม. เม่ือเล้ียงเป็นเวลา 102 วนั  

อาหารและความถ่ีการให้อาหาร                
อาหารท่ีใชเ้ล้ียงปลากะรังเป็นอาหารจาํพวกปลาสด โดยปกติแลว้อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ

ของปลากะรังท่ีเล้ียงในกระชงัจะเท่ากบั 5.6-7 : 1     
ความถ่ีในการใหอ้าหารท่ีเหมาะสม คือ ขนาดปลา 200-500 กรัมความถ่ีการใหอ้าหารควรให ้

วนัละ 1 คร้ังจะใหผ้ลดีท่ีสุด (สามารถและไพบูลย,์ 2548)  ขนาดปลา 500 กรัมข้ึนไปความถ่ีการใหอ้าหาร
ควรใหอ้าหาร 1 และ 2 วนั/คร้ัง ใหผ้ลการเล้ียงดีท่ีสุด  (สามารถและคณะ, 2546)   

 
ผลของการเสริมสารสีแอสตาแซนทนิ สาหร่ายสไปรูไลนาในอาหาร 
การเสริมสารสีแอสตาแซนทินและสาหร่ายสไปรูไลนาไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและอตัรารอด    

แต่มีผลต่อสีทาํใหสี้เขม้ข้ึน(สมพิศ และ คณะ, 2549 )   (นิพนธ์และคณะ ,2551)  
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สรุปชุดโครงการวจัิยการเพาะเลีย้งปลากะรังจุดฟ้า  Plectropomus spp. 
ปีงบประมาณ 2545-2549 

 
คาํนํา 

 
ปลากะรังจุดฟ้าเป็นปลาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณแนวปะการัง มีรูปร่างยาวเรียว ลาํตวัสีออกเหลือง มี

จุดสีฟ้าใส เน้ือน่ิมสีขาวคลา้ยปลาเทร้า  Heemstra and Randall (1993) ไดจ้าํแนกชนิดของปลากะรังจุดฟ้าไว้
ถึง 7 ชนิด  จดัอยูใ่น Order Perciformes,  Family  Serrennidae,  Subfamily  Epinephelinae,  Genus 
Plectropomus    ดงัน้ี Plectropomus  oligacanthus  พบท่ีฟิลิปปินส์และอินเดียตะวนัออก, Plectropomus  
punctatus พบท่ีทะเลอินเดียตะวนัออก, Plectropomus  areolatus (Squaretail  coral grouper, Squaretail coral 
trout)พบท่ีทะเลแดงถึงตอนกลางของแปซิฟิค, Plectropomus  laevis  (Blacksaddled  coral grouper, 
Blacksaddled  coral trout ) พบท่ีอินโดแปซิฟิค, Plectropomus  leopardus  (Leopard  coral grouper, 
Leopard coral trout )พบท่ีตะวนัตกของออสเตรเลียและตะวนัตกของแปซิฟิค, Plectropomus  maculatus   
(Spotted coral grouper, Blue-spotted grouper, Spotted coral trout )  พบท่ีฟิลิปปินส์ ถึงออสเตรเลีย และ 
Plectropomus  pessuliferus พบท่ีทะเลแดง ฟิจิ 

ปลากะรังจุดฟ้า มีช่ือเรียกอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ปลากะรังเหลืองจุดฟ้า  ,  ปลากะรังแดงจุดฟ้า  , ปลาย ํ่า
สวาท , ปลากุดสลาด ,  ปลาอุณรุท ,  Coral  Grouper  Coral Trout,  Blue–spotted  Grouper  เป็นตน้ อาศยัอยู่
ตามกองหินปะการัง ในแนวปะการังท่ีมีนํ้ าข้ึนลงตํ่าสุด พบแพร่กระจายในจงัหวดัท่ีอยูบ่ริเวณชายทะเล ทั้งฝ่ัง
อ่าวไทย มีการเล้ียงกนับา้งในจงัหวดัภาคตะวนัออกตั้งแต่ จงัหวดัระยอง, จนัทบุรี และตราด  และบางโอกาส
ไดพ้บแถบทะเลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และชุมพร  เป็นปลาท่ีมีเน้ือขาว  น่ิมและอร่อย  เป็นท่ีนิยมบริโภค
ของชาวต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง  ญ่ีปุ่น ไตห้วนั  สิงคโปร์ รวมทั้งบริโภคภายในประเทศดว้ย  ราคาปลาเป็น
ท่ีซ้ือขายกนัในประเทศ กิโลกรัมละ 500-800 บาท และในต่างประเทศ กิโลกรัมละ 2,000-3,000 บาท   ดงันั้น
การเล้ียงปลาเหล่าน้ีจึงให้ผลตอบแทนสูง เป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ  ปี พ.ศ.2540  
ฮ่องกงนาํเขา้ปลากะรังจุดฟ้าPlectropomus spp. จากประเทศไทยเป็นจาํนวนรวม  95,325 กิโลกรัม (คิดเป็น 
11.35%  จากจาํนวนท่ีนาํปลากะรังเขา้ทั้งส้ิน 840,156 กิโลกรัม  เป็นมูลค่า 944,545 เหรียญสหรัฐ (Lau and 
Perry-Jones, 1999)  

การเพาะพนัธ์ุปลากะรัง   Matsumoto (1996) ไดใ้ชพ้่อแม่พนัธ์ุจากธรรมชาติ ใหว้างไข่เองตาม
ธรรมชาติตั้งแต่ปี 2538 และอนุบาลลูกปลาท่ีไดซ่ึ้งมีอายเุพียง 14 วนั และ ในปี 2539 ปลาวางไข่อีกคร้ังและ
อนุบาลจนถึงอายุ 20 วนั ต่อมากรมประมงของรัฐซาบาห์ประเทศมาเลเซีย มีโครงการเพาะเล้ียงปลา 
Plectropomus leopardus และไดท้ดลองเพาะพนัธ์ุสาํเร็จแลว้ระดบัหน่ึง (Komilus and Biusing, 1998)   

ในปัจจุบนัมีการเล้ียงปลากะรังในประเทศไทยซ่ึงยงัไม่แพร่หลายนัก เน่ืองจากตอ้งอาศยัลูก
พนัธ์ุจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ลูกพนัธ์ุจากธรรมชาติลดลงเร่ือย ๆ  และมีปริมาณท่ีไม่แน่นอน ทาํให้ไม่
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เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด จากปัญหาการขาดลูกพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า และยงัไม่มีเทคโนโลยีการ
เพาะเล้ียงปลากะรังจุดฟ้าใหมี้ปริมาณมากนั้น มีสาเหตุจากปัญหาหลายดา้น เช่น ปัญหาการเพาะพนัธ์ุ  เพราะ
ยงัขาดพ่อพนัธ์ุท่ีสมบูรณ์ เน่ืองจากปลากะรังส่วนใหญ่เป็นปลาท่ีเปล่ียนเพศได ้โดยเป็นเพศเมียก่อน เม่ือโต
ข้ึนอายปุระมาณ 3 ปีข้ึนไปจะเปล่ียนเป็นเพศผู ้พ่อแม่พนัธ์ุจึงสมบูรณ์เพศไม่พร้อมกนั ปัญหาการอนุบาลคือ 
เทคนิคการอนุบาลท่ีเหมาะสม การศึกษาทางชีววิทยาระหว่างการพฒันาของลูกปลาเพ่ือใหท้ราบชนิดอาหาร
ท่ีเหมาะสมกบัขนาดปากของลูกปลาและเอ็นไซม ์ความเขม้แสงท่ีเหมาะสม เป็นตน้ ปัญหาการเล้ียงยงัตอ้ง
ศึกษาการจดัการเร่ืองอาหารและโภชนาการ เช่น ความถ่ีในการให้อาหารปลาท่ีเล้ียงในกระชงั คุณภาพของ
อาหารต่อสีของปลา  ตอ้งทาํอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้  ดังนั้ น จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่ง ท่ีชุด
โครงการวิจยัการเพาะเล้ียงปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus spp ดาํเนินการในปีงบประมาณ 2545-2549 ซ่ึงใน
ชุดโครงการจะศึกษาปลากะรังจุดฟ้า 2 ชนิดคือ Plectropomus  maculatus   ซ่ึงเป็นปลากะรังจุดฟ้าซ่ึงมีจุด
ใหญ่ และ Plectropomus  leopardus  เป็นปลากะรังจุดฟ้าซ่ึงมีจุดเลก็ ตอ้งมีการวิจยัอยา่งจริงจงัทุกดา้น 
เพื่อให้มีการเพาะพนัธ์ุไดอ้ย่างย ัง่ยืน เป็นการช่วยส่งเสริมให้มีกาํลงัผลิตลูกปลาเพื่อทดแทนปริมาณการจบั
จากธรรมชาติ  และดว้ยชุดโครงการท่ีดาํเนินการทั้งหมด เป็นการวิจยัประยกุตข์ั้นตน้เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
และฐานความรู้  

ปลากะรังชนิดน้ีมีศกัยภาพในการเป็นปลาเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่าสูง  เพียงแต่ตอ้งแกไ้ขปัญหาจากท่ี
กล่าวมา    เพื่อเป็นพื้นฐานองคค์วามรู้ให้กบัผูเ้พาะเล้ียงปลาในประเทศไทย สามารถพฒันาระบบการผลิต
ปลากะรังอยา่งมืออาชีพ สามารถสร้างรายไดใ้หเ้กษตรกร และนาํเงินตราจากต่างประเทศเขา้สู่ประเทศไทย 

  

วตัถุประสงค์หลกัของแผนงานวจัิย 

 
1. วิจยัเทคนิคการเล้ียงพอ่แม่พนัธ์ุใหส้มบูรณ์และการเพาะพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า 
2. วิจยัเทคนิคการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวยัอ่อน 
3. วิจยัเทคนิคการเล้ียงปลาวยัรุ่นจนถึงขนาดตลาด 
  

ขอบเขตของแผนงานวจัิย 

 
การเพาะปลากะรังจุดฟ้าดาํเนินการในปีงบประมาณ 2545-2549  ศึกษาตั้งแต่การใหฮ้อร์โมน 

อาหารเสริมพ่อแม่พนัธ์ุ  เพาะขยายพนัธ์ุโดยวิธีธรรมชาติ และผสมเทียม  อนุบาลลูกปลาวยัอ่อนดว้ยอาหาร
ธรรมชาติชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ อาร์ทีเมีย   ไข่หอยนางรม    และอาหารสาํเร็จรูป  ส่วนการเล้ียงศึกษาความถ่ีใน
การใหอ้าหารและการเสริมสาหร่ายสไปรูไลนาและสารสีแอสตาแซนทินในอาหารต่อการเจริญเติบโตและสี

ของปลาวยัรุ่นจนไดข้นาดตลาด   
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การวางแผนงานวจัิย 
แผนการวจิยัแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยมีระยะเวลาท่ีทาํการวิจยั 5 ปีในช่วงระหวา่งปีงบประมาณ  

2545-2549     ดงัน้ี 

 
ส่วนที ่1   วจัิยเทคนิคการเลีย้งพ่อแม่พนัธ์ุและการเพาะพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า 
1.1 การเพาะปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus โดยการใหฮ้อร์โมนเพศผู ้และใหแ้ม่ปลาวางไข่ตาม

ธรรมชาติในบ่อระบบปิด  
1.2 ผลการใชฮ้อร์โมนเพศผูเ้สริมความสมบูรณ์เพศของพอ่พนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า, Plectropomus maculatus 
1.3 การเพาะปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus spp. โดยการใชฮ้อร์โมนกระตุน้ความพร้อมของพอ่แม่พนัธ์ุ 
1.4 ผลของการเสริมแอสตาแซนทินในการขนุพอ่แม่พนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า (กดุสลาด) 
1.5 การเพาะพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus  spp. โดยวิธีผสมเทียม 
1.6 การเกบ็นํ้าเช้ือปลากะรังจุดฟ้า, Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) โดยวิธีแช่แขง็ 
 
ส่วนที ่2  วจัิยเทคนิคการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวยัอ่อน 
2.1 คพัภะและพฒันาการของลูกปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus  
2.2 การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus วยัอ่อนอาย ุ2-25 วนั  
2.3 การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวยัอ่อน Plectropomus leopardus อาย ุ25 - 50 วนั ดว้ยอาร์ทีเมียเสริม

อาหารเสริมสาํเร็จรูป  
2.4 ผลของการใชไ้ข่หอยนางรมและอาหารสาํเร็จรูปในการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าPlectropomus 

leopardus (Lacepede, 1802) วยัอ่อนอาย ุ2-21วนั 
 
ส่วนที ่3  วจัิยเทคนิคการเลีย้งปลาวยัรุ่นจนถึงขนาดตลาด  
3.1 ผลของความถ่ีการใหอ้าหารต่อการเจริญเติบโตของปลากะรังเหลืองจุดฟ้า Plectropomus maculatus 

(Bloch, 1790)  
3.2   ผลของความถ่ีการใหอ้าหารต่อการเจริญเติบโตของปลากะรังเหลืองจุดฟ้า Plectropomus maculatus 

(Bloch, 1790) นํ้าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย 341 กรัม  
3.3   ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูไลนาและสารสีแอสตาแซนทินในอาหารต่อการเจริญเติบโตและสีของ 
        ปลากะรังจุดฟ้า, Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) วยัรุ่น 
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แผนการบริหารและแผนการดําเนินงานพร้อมทั้งขั้นตอนในการดําเนินงานตลอดแผนงานวจัิย 

กิจกรรม / กิจกรรมยอ่ย / ช่ือโครงการวิจยัยอ่ย ปีงบประมาณท่ีดาํเนินการ 
2545 2546 2547 2548 2549 

 
1. วิจยัเทคนิคการเล้ียงพอ่แม่พนัธ์ุและการเพาะพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า 
1.1 การเพาะปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus โดยการให้
ฮอร์โมนเพศผู ้และใหแ้ม่ปลาวางไข่ตามธรรมชาติในบ่อระบบปิด  
1.2 ผลการใชฮ้อร์โมนเพศผูเ้สริมความสมบูรณ์เพศของพอ่พนัธ์ุ
ปลากะรังจุดฟ้า  Plectropomus maculatus 
1.3 การเพาะปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus spp. โดยการใช้
ฮอร์โมนกระตุน้ความพร้อมของพอ่แม่พนัธ์ุ 
1.4 ผลของการเสริมแอสตาแซนทินในการขนุพอ่แม่พนัธ์ุปลากะรัง
จุดฟ้า  
1.5 การเพาะพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus  spp. โดยวิธีผสม
เทียม 
1.6 การเกบ็นํ้าเช้ือปลากะรังจุดฟ้า  Plectropomus maculatus 
(Bloch, 1790) โดยวิธีแช่แขง็ 
                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
xxxx 
 
xxxx 
 
 

 
 
 
 
 
 
xxxx 
 
xxxx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxx 
 

2. วจัิยเทคนิคการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวยัอ่อน 
2.1 คพัภะและพฒันาการของลูกปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus 

leopardus  
2.2 การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus วยัอ่อน

อาย ุ2-25 วนั  
2.3 การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวยัอ่อน Plectropomus leopardus 

อาย ุ25 - 50 วนั ดว้ยอาร์ทีเมียเสริมและอาหารเสริมสาํเร็จรูป  
2.4 ผลของการใชไ้ข่หอยนางรมและอาหารสาํเร็จรูปในการอนุบาล

ลูกปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) 
วยัอ่อนอาย ุ2-21วนั 
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สถานทีท่าํการทดลองเกบ็ข้อมูล 

 
-ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังระยอง  

หมู่ 10 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000  
โทรศพัท ์0-3865-5191   โทรสาร0-3866-4583 ต่อ114 
e – mail : rayongcoastal@gmail.com 
 

- ศูนยศึ์กษาการพฒันาประมงอ่าวคุง้กระเบน 
ต.คลองขดุ  อ.ท่าใหม่  จ.จนัทบุรี  22120 
โทรศพัท ์ 0-3943-3216-8 โทรสาร 0-3943-3209 
e - mail : kkbrdsc@hotmail.com  
 

- สถานีเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าจงัหวดัตราด 
บา้นอ่าวช่อ หมู่ 2 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 
โทรศพัท ์0-3954-3334-5 โทรสาร 0-3952-1634 
e - mail : tratcas@gmail.com 

-ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังกระบ่ี 
141 หมู่ 6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000 
โทรศพัท ์ 0-7566-2059-62 โทรสาร 0-7566-2060  
e - mail : crkrabi@yahoo.com  
 

กิจกรรม / กิจกรรมยอ่ย / ช่ือโครงการวิจยัยอ่ย 
ปีงบประมาณท่ีดาํเนินการ 

2545 2546 2547 2548 2549 

3. วจัิยเทคนิคการเลีย้งปลาวยัรุ่นจนถึงขนาดตลาดให้ได้ตามความ
ต้องการของตลาด 

3.1  ผลของความถ่ีการใหอ้าหารต่อการเจริญเติบโตของปลากะรัง
เหลืองจุดฟ้า Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) 

3.2  ผลของความถ่ีการใหอ้าหารต่อการเจริญเติบโตของปลากะรัง
เหลืองจุดฟ้า Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) นํ้าหนกั
เร่ิมตน้เฉล่ีย 341 กรัม  

3.3  ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูไลนาและสารสีแอสตาแซนทิน
ในอาหารต่อการเจริญเติบโตและสีของปลากะรังจุดฟ้า

Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) วยัรุ่น 
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ผลการศึกษาวจัิยของชุดโครงการ 
การเผยแพร่ไดจ้ดัพิมพเ์ป็นเอกสารวิชาการ  สารวิชาการ  และรายงานประจาํปีของกรมประมง สรุปไดด้งัน้ี 
ส่วนที ่1   วจัิยเทคนิคการเลีย้งพ่อแม่พนัธ์ุและการเพาะพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า 

1.1 การเพาะปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus โดยการให้ฮอร์โมนเพศผู้ และให้แม่ปลาวางไข่ตาม
ธรรมชาติในบ่อระบบปิด  

ธวชัและคณะ(2547) ศึกษาการเพาะปลากะรังจุดฟ้า ท่ีสถานีเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าชายฝ่ังจงัหวดัตราด 
ไดป้ระสบผลสาํเร็จโดยใชพ้่อพนัธ์ุมีนํ้ าหนกัเฉล่ีย 3.62 + 0.26 กิโลกรัม ความยาวเฉล่ีย 60.00 + 2.83 
เซนติเมตร จาํนวน 3 ตวั ฝังฮอร์โมนเมทธิลเทสเทอสเตอโรน( MT) 0.5 มิลลิกรัมต่อนํ้ าหนกัปลา 1 กิโลกรัม 
แลว้นาํไปเล้ียงรวมกบัแม่ปลากะรังจุดฟ้านํ้ าหนกัเฉล่ีย 2.40 + 0.20 กิโลกรัม ความยาวเฉล่ีย 53.14 + 1.77 
เซนติเมตร จาํนวน 13 ตวั รวมทั้งหมด 16 ตวั ในกระชงัขนาด 5x5x3 เมตรในบ่อซีเมนตข์นาด 200 ตนั ระบบ
นํ้ าท่ีใชเ้ป็นแบบปิดและนาํนํ้ ามาใชใ้หม่(close recycle water system) ใหป้ลาสดเป็นอาหารโดยใส่วิตามินE 
100 IU ในทอ้งปลาเหยือ่ สลบักบัวิตามิน C 100 มิลลิกรัมในอตัรา1 เมด็ ต่อ 1 ตวั ใหว้นัเวน้วนั และใน 1 
สปัดาห์ใหห้มึก หรือปลาสดใส่สาหร่ายมงกฎุหนามในทอ้งปลาเหยือ่ 68 วนั แม่ปลาเร่ิมทอ้งใหญ่ และวางไข่
คร้ังแรกเม่ือ 27 กรกฎาคม 2546 วางไข่ทั้งหมด 4 รอบๆ ละ 6-15 วนั ระหว่าง 27 กรกฎาคม 2546 - 29 
ตุลาคม 2546 รวมทั้งส้ิน 10,002,000 ฟอง ไข่มีเส้นผา่นศูนยก์ลางเฉล่ีย 0.837 + 0.017มิลลิเมตร การวางไข่
รอบท่ี 3 (8วนั) มีอตัราการปฏิสนธิ 70.1 เปอร์เซ็นต ์อตัราการฟักไข่ 67.7 เปอร์เซ็นตท่ี์ความเคม็ 30 ส่วนใน
พนั (ppt) และการฟักไข่ในความเคม็ 4 ระดบัคือ 20, 25, 30 และ 35 ppt     พบว่าไข่ไม่ฟักเป็นตวัท่ีความเคม็ 
20 ppt และมีอตัราการฟักเป็นตวัสูงสุดท่ีความเคม็ 30 ppt   และพบว่าท่ีระดบัความเคม็ 30 ppt อตัราการฟัก
ไข่สูงกว่าท่ีความเคม็ 35 ppt อยา่งมีนยัสาํคญั (p< 0.05) แต่ท่ีความเคม็ 35 ppt และความเคม็ 25 ppt และ ท่ี
ความเคม็ 25 ppt และความเคม็ 20 ppt อตัราการฟักไข่มีไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั(p>0.05) การ
อนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าดว้ยอาหารหลายชนิด คือ Skeletonema sp.  อาหารสาํเร็จรูป (Frippak) ไข่แดงตม้
สุกผสมวิตามินC ไข่หอยนางรม โรติเฟอร์เสริมกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั อาร์ทีเมียเสริมกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั โคพี
พอด และกุง้เคย(Mysid) ในช่วงอายตุ่างๆ ตั้งแต่เร่ิมกินอาหาร จนลูกปลาอาย ุ 52 วนั ไดจ้าํนวน 49 ตวั จาก
การวางไข่ในคร้ังท่ี 4 จาํนวน 2,000 ตวั ในบ่อซีเมนต ์ 1 ตนั อตัรารอดตาย 2.45 เปอร์เซ็นต ์ ลูกปลามีขนาด
ความยาว 42.0 มิลลิเมตร คุณภาพนํ้ าในบ่อระบบปิดในการเพาะปลากะรังจุดฟ้าทั้งก่อนการเพาะ ระหว่าง
วางไข่ และหลงัวางไข่ มีคุณภาพอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนํ้ าทะเล และคงคุณภาพดีตลอดการทดลอง 
ผลการทดลองคร้ังน้ีเป็นแนวทางพฒันาใหมี้การเพาะเล้ียงปลากะรังจุดฟ้าในเชิงพาณิชยโ์ดยใชร้ะบบนํ้ าแบบ

ปิด   
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1.2 ผลการใช้ฮอร์โมนเพศผู้เสริมความสมบูรณ์เพศของพ่อพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า, Plectropomus  maculatus 

เรณูและคณะ (2551)  เล้ียงปลากะรังจุดฟ้าในกระชงัท่ีสถานียอ่ยเกาะเสมด็ ศูนยว์ิจยัและพฒันา
ประมงชายฝ่ังระยอง ให้อาหารเป็นเน้ือปลาสดเสริมวิตามินซี และเกลือแร่พรีมิกส์ร้อยละ 1  ต่ออาหาร 1 
กิโลกรัม คดัเลือกปลาขนาด 1.5-3.0 กิโลกรัมมาทดลองจาํนวนรวม 105 ตวั  การเตรียมเมด็ฮอร์โมน MT ชัง่ 
MT ตามนํ้ าหนกัท่ีตอ้งการละลายในแอลกอฮอล ์95% แลว้เติม นํ้ามนัละหุ่ง (castor oil) บริสุทธ์ิ คาํนวณ
ปริมาตรตามความเขม้ขน้ของฮอร์โมนและนํ้ าหนักปลาท่ีจะฝังตามโดสท่ีกาํหนด เตรียมสารละลาย MT 
ปริมาณ 30-60 มิลลิกรัมเป็น stock solution ในนํ้ามนัละหุ่งใส่ในหลอดยางฆ่าเช้ือแลว้เบอร์ 5 สาํหรับสอดให้
อาหาร (Feeding tube) ยาวไม่เกิน 2 เซนติเมตร อุดหวัทา้ยดว้ยยางอิลาสโตเมอร์ แลว้เก็บไวใ้นตูเ้ยน็ เพื่อใช้
ต่อไป 

การทดลองแบ่งเป็น 2 ส่วน เล้ียงปลาในกระชงัขนาด 1.5x1.5x2 เมตรกระชงัละ 5 ตวั ปลาทุก
ตวัติดไมโครชิพเป็นหมายเลขและอกัษร 10 หลกั รวม 3  กระชงั  

1. ผลการทดลองท่ี 1 เปรียบเทียบระดบั MT 25 และ 50 มิลลิกรัม/ นํ้าหนกัปลา 1 กิโลกรัม และ
ชุดท่ีไม่มีฮอร์โมนรวม 3 กระชงัๆ ละ 5 ตวั เป็นเวลา  90  วนั นํ้าหนกัเฉล่ียเร่ิมตน้ 2.3-2.6 กิโลกรัม ความยาว
เฉล่ีย 52.3-54.8 เซนติเมตร เม่ือตรวจสอบการเจริญพนัธ์ุทุกชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างคือไม่พบตวัใด
มีนํ้าเช้ือ เม่ือส้ินสุดการทดลอง 

2. ผลการทดลองท่ี 2  เพิ่มโดสฮอร์โมน เปรียบเทียบฮอร์โมน  3 ระดบัคือ  50 75 และ 100  
มิลลิกรัม/นํ้ าหนักปลา 1 กิโลกรัม และชุดท่ีไม่ฝังฮอร์โมน  เป็นเวลา  60  วนั  นํ้ าหนักเฉล่ียเร่ิมตน้ 2.35 
กิโลกรัม ระหว่างการทดลอง ในแต่ละกระชงัมีตวัตายเกิน 50% ในทุกชุด เพราะเป็นโรคจุดขาว (Oodinium) 
เม่ือเล้ียงได ้45 วนั ไม่มีตวัใดมีนํ้าเช้ือเม่ือส้ินสุดการทดลอง 60 วนั 

จากผลการทดลองทั้งสองคร้ังพอจะสรุปไดว้่า ปลากะรังจุดฟ้าชนิดจุดใหญ่ท่ีใชท้ดลอง ตลอด
ระยะเวลา 90 วนั และ 60 วนั น่าจะยงัไม่เจริญพนัธ์ุสมบูรณ์พร้อมเป็นพ่อพนัธ์ุเน่ืองจากยงัไม่มีตวัใดมีนํ้ าเช้ือ
เลย ขนาดปลาท่ีทดลองอาจจะเลก็ไป (ขนาดเฉล่ีย 2,340+0.6 2,580+0.6 และ 2,660+0.8 กรัม) อาจยงัไม่ถึงวยั
เจริญพนัธ์ุท่ีแทจ้ริง  

 
1.3 การเพาะปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus spp.โดยการใช้ฮอร์โมนกระตุ้นความพร้อมของพ่อแม่พนัธ์ุ 

        เรณูและคณะ (2551)  นาํปลาขนาด 3.5-5.0 กิโลกรัมหรือมีอายุประมาณ 3-5 ปี ตรวจความ
สมบูรณ์ของพ่อแม่พนัธ์ุปลาโดยทัว่ไป จากการสังเกตลกัษณะภายนอกของปลา คือ เม่ือแม่พนัธ์ุมีไข่แก่จะมี
ลกัษณะทอ้งอูม น่ิมกว่าปกติ ส่วนพ่อพนัธ์ุปลาท่ีมีนํ้ าเช้ือดีจะสามารถรีดนํ้ าเช้ือออกมาไดง่้ายเม่ือสัมผสัส่วน
ทอ้ง หรืออาจตรวจสอบโดยใชท่้อซิลิโคนเส้นผ่านศูนยก์ลางภายใน 1 มิลลิเมตร สอดเขา้ไปในช่องเปิด
อวยัวะเพศของปลาเพื่อดูดเอาไข่มาตรวจดูลกัษณะและขนาด เม่ือทราบเพศปลาแยกปลาเป็น 2 กระชงั ปลา
เพศเมียให้อาหารเป็นปลาขา้งเหลืองสด 1.5-2.0% ของนํ้ าหนกัตวั วนัเวน้วนัผสมวิตามินเกลือแร่รวมและ
วิตามินซี 5-10 กรัม นํ้ามนัปลาหมึก 5-10 มิลลิลิตร/ปลาเหยือ่ 1 กิโลกรัม วิตามินอี 400 IU 1 เมด็/แม่ปลา 1 
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ตวั อาทิตยล์ะคร้ัง และภายใน 1 สัปดาห์มีอาหารเสริม เช่น หมึก 1 ม้ือ หอยแมลงภู่สด หรือปลาเหยื่อใส่
สาหร่ายสไปรูไลนาในทอ้งใหกิ้นเพื่อเสริมความสมบูรณ์ของไข่ สาํหรับปลาเพศผูใ้หอ้าหารเช่นเดียวกบัปลา
เพศเมียเพียงเพิ่มฮอร์โมน17 Methyl testosterone (MT) 1 เมด็/ปลา 1 ตวั อาทิตยล์ะคร้ัง เม่ือปลาสมบูรณ์
เตม็ท่ีแลว้จึงฉีดฮอร์โมนกระตุน้ใหว้างไข่และปล่อยนํ้าเช้ือ 

                                                การเตรียมฮอร์โมน  
1)  Human Chorionic Gonadotropin หรือ HCG 5,000 IU ผสมกบันํ้ากลัน่ 5 มิลลิลิตรเพ่ือนาํไปฉีดปลา
เพศเมีย 200 IU/นํ้าหนกัปลา 1 กิโลกรัม 
2)  Puberogen เป็นฮอร์โมนผสมมีทั้ง FSH และ LHRH อยูด่ว้ยกนั มีขนาด 3,500  5,000 และ 10,000 IU ใน
คร้ังน้ีใช ้5,000 IU แยกใส่หลอดต่างหากเพื่อผสมตามตอ้งการ  
การเพาะพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus  maculates เตรียมกระชงัผา้ชีฟองขนาด 5x5x2 เมตร เป็นท่ี
เพาะพนัธ์ุและวางไข่ปลา การเพาะพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้าเม่ือเดือนกนัยายน ปี 2549 ใชป้ลาเพศผูน้ํ้ าหนกัเฉล่ีย 
3.9 กิโลกรัมจาํนวน 6 ตวั เพศเมียนํ้ าหนกัเฉล่ีย 4.5 กิโลกรัม จาํนวน 5 ตวั ทาํการเพาะพนัธ์ุโดยใชฮ้อร์โมน 
HCG  (Human Chorionic Gonadotropin) หรือ/และ Puberogen  สาํหรับปลาเพศเมียใชค้วามเขม้ขน้ 200 IU/
นํ้ าหนกัปลา 1 กิโลกรัม ส่วนปลาเพศผูใ้ชค้วามเขม้ขน้ 100 IU/นํ้ าหนกัปลา 1 กิโลกรัม ตามลาํดบั  ผลของ
ฮอร์โมนและการเพาะพนัธ์ุ หลงัจากฉีดกระตุน้ดว้ยฮอร์โมน 36–48 ชัง่โมง ปลาวางไข่ตั้งแต่เวลา 19.00-
05.00 น. ไข่ปลากะรังจุดฟ้าเป็นประเภทไข่ลอย หลงัจากปลาวางไข่ ประมาณ 10-12 ชัว่โมง เก็บรวบรวมไข่
ปลา ไข่ท่ีเกบ็ไดร้วมประมาณ 1,850,000 ฟอง นาํไข่ปลามาเพาะฟัก ลูกปลาจะฟักออกเป็นตวัภายในเวลา 18-
19 ชัว่โมง อตัราการฟักเป็นตวั 20-85% ยา้ยลูกปลาไปอนุบาล ท่ีอตัราความหนาแน่น 10 ตวั/ลิตร อตัรารอด
ของลูกปลาถึงวนัท่ี 15 วนั 0-10%  
 
1.4 ผลของการเสริมแอสตาแซนทนิในการขุนพ่อแม่พนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า  

 สมพิศและคณะ (2549)  ศึกษาผลของการเสริมแอสตาแซนทินในการขนุพ่อแม่พนัธ์ุปลากะรัง
จุดฟ้า ดาํเนินการทดลองท่ีเกาะเสมด็ ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังระยอง โดยทดลองในกระชงัขนาด 1 
x 1 x 1 เมตร จาํนวน 9 กระชงั วางกระชงัวางเป็นแถวเดียวกนัทั้งหมด โดยเล้ียงปลาขนาด 3-4 กิโลกรัม 
กระชงัละ 4 ตวั  เป็นเวลา 5 เดือน มีชุดการทดลอง ดงัน้ี 

ชุดการทดลองท่ี 1 เล้ียงปลากะรังจุดฟ้าพอ่แม่พนัธ์ุโดยใหป้ลาขา้งเหลือง 5% ของนํ้าหนกัตวั  
วนัละ 1 คร้ัง โดยไม่เสริมแอสตาแซนทินในเน้ือปลา 

ชุดการทดลองท่ี 2  เล้ียงปลากะรังจุดฟ้าพอ่แม่พนัธ์ุโดยใหป้ลาขา้งเหลือง 5% ของนํ้าหนกัตวั  
2  วนั 1 คร้ัง โดยเสริมแอสตาแซนทินในเน้ือปลา 30 พีพีเอม็ 

ชุดการทดลองท่ี 3 เล้ียงปลากะรังจุดฟ้าพอ่แม่พนัธ์ุโดยใหป้ลาขา้งเหลือง 5% ของนํ้าหนกัตวั 
 2 วนั 1 คร้ัง โดยเสริมแอสตาแซนทินในเน้ือปลา 60 พีพีเอม็ 
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การเกบ็และวิเคราะห์ขอ้มูล ตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลากะรังจุดฟ้าทดลองโดยการชัง่

นํ้ าหนกั และวดัความยาวของแต่ละกระชงั ดูสีของปลา ตรวจสอบสภาพไข่และนํ้าเช้ือ โดยเกบ็เดือนละคร้ัง  
1. ความสมบูรณ์พนัธ์ุ จากผลการทดลองคร้ังน้ีพบว่าเม่ือส้ินสุดการทดลองพบว่า ทุกชุดการ

ทดลองไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05)  
2. สี   จากการทดลองพบว่าทั้ง 3 ชุดการทดลอง สีของปลาแตกต่างกนัอยา่งมาก  คือ สีเขม้ข้ึน 

เม่ือดูดว้ยตาเปล่าในชุดการทดลองท่ี 3 คือ เสริมแอสตาแซนทิน 60 มิลลิกรัม/ปลา 1 กิโลกรัม  แต่ในชุดการ
ทดลองท่ี 1 และ 2 ไม่แตกต่างกนั  

 3. การเจริญเติบโต การใหแ้อสตาแซนทินเสริมไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตทั้งดา้นนํ้ าหนกัและ
ความยาว  
 
1.5  การเพาะพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus  spp. โดยวธีิผสมเทยีม 

เรณูและคณะ (2551)   คดัปลากะรังจุดฟ้า P.  maculatus ท่ีเล้ียงไว ้ ปลามีขนาด 3.5-5.0 
กิโลกรัมหรือมีอายปุระมาณ 3-5 ปี เพื่อเตรียมเป็นพ่อแม่พนัธ์ุ  ตรวจความสมบูรณ์ของพ่อแม่พนัธ์ุปลาจาก
ลกัษณะโดยทัว่ไป คือ สงัเกตลกัษณะภายนอก คือ เม่ือแม่พนัธ์ุมีไข่แก่จะมีทอ้งอูม น่ิมกว่าปกติ ส่วนพ่อพนัธ์ุ
ปลาท่ีมีนํ้ าเช้ือดีจะสามารถรีดนํ้าเช้ือออกมาไดโ้ดยกดเบาๆ  ท่ีส่วนทอ้ง หรือตรวจสอบโดยใชท่้อยางอ่อนงอ
ได ้(flexible catheter) ขนาดเลก็เส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 2.0 มิลลิเมตรสอดเขา้ไปในช่องเปิดอวยัวะเพศ
ของปลาเพ่ือดูดไข่ และนํ้ าเช้ือออกมาตรวจดูลกัษณะและขนาดเซลลสื์บพนัธ์ุ เม่ือทราบเพศปลาแยกปลาเป็น 
2 กระชงั ปลาเพศเมียใหอ้าหารเป็นปลาขา้งเหลืองสด 1.5  ถึง 2.0% ของนํ้าหนกัตวั ผสมวิตามินรวม, วิตามิน
ซี และ นํ้ามนัปลาหมึก 5-10 กรัมต่อปลาเหยือ่ 1 กิโลกรัม นอกจากนั้นยงัใหว้ิตามินอี 400 IU 1 เมด็ต่อแม่
ปลา 1 ตวั สัปดาห์ละคร้ัง และภายใน 1 สัปดาห์ให้อาหารเสริม เช่น หมึก 1 ม้ือ หอยแมลงภู่สด หรือใส่
สาหร่ายสไปรูไลนา (Spirulina sp.) ในทอ้งปลาเหยื่อให้ปลากะรังจุดฟ้ากินเพื่อเสริมความสมบูรณ์ของไข่ 
สาํหรับปลาเพศผูใ้หอ้าหารเช่นเดียวกบัปลาเพศเมียพร้อมเพ่ิมฮอร์โมน17 Methyl testosterone (MT) 1 เมด็
ต่อปลา 1 ตวัสปัดาห์ละคร้ัง  เกบ็นํ้ าเช้ือจากเพศผูน้าํไปแช่เยน็เพื่อรอไข่จากแม่ปลาก่อนนาํไปผสมเทียม  

การผสมเทียม เตรียมกระชงัขนาด 2x2x1 เมตรสาํหรับพกัพอ่แม่พนัธ์ุปลา ในการเพาะพนัธ์ุปลา
กะรังจุดฟ้าโดยการผสมเทียมทาํการทดลอง 2 คร้ัง  
       คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 24  กนัยายน 2549 เลือกปลาเพศผู ้(เลขท่ี 137936117A) นํ้าหนกั 4.4 กิโลกรัม 
ความยาว 65 เซนติเมตรและใชห้ลอดดูดยา (cylinder) ขนาด 1 มิลลิลิตรดูดนํ้ าเช้ือแช่ในถงันํ้ าแขง็เพื่อไวใ้ช้
ต่อไป และเพศเมีย (เลขท่ี TN*007*577*513) นํ้ าหนัก 4.7 กิโลกรัม ความยาว 66 เซนติเมตร มาเพาะพนัธ์ุ
โดยไม่ใชฮ้อร์โมนฉีดกระตุน้เน่ืองจากปลาทั้งสองเพศเจริญพนัธ์ุเตม็ท่ี รีดไข่เพศเมียโดยการกดเบาๆ ท่ีทอ้ง 
แลว้นาํนํ้ าเช้ือท่ีเตรียมไว ้หยดผสมในกะละมงัเคลือบ ใชข้นไก่คนเพ่ือใหไ้ข่และนํ้ าเช้ือผสมกนัท้ิงไวห้น่ึงถึง
สองนาที แลว้ใชน้ํ้ าทะเลท่ีผ่านการฆ่าเช้ือแลว้ลา้งนํ้ าเช้ือส่วนเกินออก นาํไข่ปลาไปดูพฒันาการของไข่

ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ พบวา่ไข่ไม่ไดรั้บการปฏิสนธิ เน่ืองจากไข่แก่เกินไป (Over ripe) 
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คร้ังท่ี 2  เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2551 ใชป้ลาเพศผูจ้าํนวน 2 ตวั เพศเมีย 8 ตวั ฉีดฮอร์โมน
LHRHa และ LHRHa ผสม Domperidone กระตุน้ใหไ้ข่แก่ ก่อนการรีดไข่ผสมเทียม โดยวิธีเดียวกบัคร้ังแรก 
ปลาเพศเมียตกไข่และรีดได ้3 ตวัคิดเป็น 37.5%ของปลาเพศเมีย 8 ตวั หลงัจากการผสมระหว่างไข่กบันํ้ าเช้ือ 
แลว้ลา้งดว้ยนํ้ าทะเลฆ่าเช้ือจนสะอาด ดูพฒันาการของไข่ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ พบว่า ไข่ไม่ไดรั้บการ
ปฏิสนธิเช่นเดียวกบัการทดลองคร้ังแรก ไข่บางเซลมีพฒันาการถึงระยะ blastula และ gastrula 
 
1.6 การเกบ็นํา้เช้ือปลากะรังจุดฟ้า, Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) โดยวธีิแช่แขง็ 

เรณูและคณะ (2554) เกบ็นํ้ าเช้ือปลากะรังจุดฟ้าโดยการแช่แขง็ในถงัไนโตรเจนเหลว  
(-196 ˚C) ใชน้ํ้ ายาเจือจางนํ้าเช้ือ (Extender) สูตรต่าง ๆ คือ นํ้ายาริงเกอร์สาํหรับปลาทะเล (MFR) สารละลาย
ไตรโซเดียมซิเตรท 0.1 M (TsC) นํ้ายาสูตร 251(E 251) นํ้ายาสูตร 189 (E 189) และ นํ้าเกลือ 0.9% (NaCl) 
พบวา่ NaCl 0.9 %, 0.1 M  TsC, E 251 และ E 189 ใหผ้ลดี การศึกษาสารป้องกนัเซลแตกระหว่างการแช่แขง็ 
(Cryoprotectant) 3 ชนิดท่ีมีผลต่อเซลลส์เปิร์ม คือ Dimethyl sulfoxide (DMSO), Dimethyl acetamide 
(DMA) และ Trehalose ท่ีความเขม้ขน้ 5, 10 และ 15 % 

สเปิร์มท่ีผสมสาร DMA ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 10 % ให้อตัราการเคล่ือนท่ีสูงและนานท่ีสุด 
สาํหรับอตัราการมีชีวิตรอดของสเปิร์มท่ีแช่แขง็โดยวิธีการลดอุณหภูมิโดยใชเ้คร่ืองลดอุณหภูมิ ใชร้ะยะเวลา
ในการผสมนํ้ าเช้ือกบันํ้ ายาให้เขา้กนั (Equilibration time) 30 นาที ตรวจสอบผลหลงัจากเก็บไวใ้นถงั
ไนโตรเจนเหลวเป็นเวลานาน 45 วนั พบว่า การใชส้าร cryoprotectant ต่างชนิดกนัส่งผลใหส้เปิร์มของปลา
กะรังจุดฟ้าภายหลงัการเก็บรักษาดว้ยวิธีแช่แขง็มีเปอร์เซ็นตก์ารรอดตายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิ่งทาง

สถิติ (P<0.01) การใช ้DMA ทาํให้สเปิร์มปลากะรังจุดฟ้ามีเปอร์เซ็นตร์อดสูงท่ีสุดและสูงกว่าการใช ้
Trehalose และ DMSO ซ่ึงการใช ้DMSO และ Trehalose ให้ผลไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05)  การ

เลือกใชส้าร cryoprotectant ท่ีมีระดบัความเขม้ขน้ต่างกนั พบว่าสเปิร์มปลากะรังจุดฟ้ามีเปอร์เซ็นตร์อด
แตกต่างกนัทางสถิติ (P<0.05) คือ DMA 5% ให้ผลดีท่ีสุด รองลงมา คือ DMSO 5% สาํหรับเปอร์เซ็นตก์าร
เคล่ือนท่ี (% motility) ของเซลสเปิร์มมีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยการใช ้DMSO 5% เป็นสารป้องกนั
เซลล ์(cryoprotectant) ในการแช่แขง็นํ้ าเช้ือปลากะรังจุดฟ้าใหผ้ลดีท่ีสุด   สรุปไดว้่าการเก็บนํ้ าเช้ือปลากะรัง
จุดฟ้าแช่แขง็ควรใชน้ํ้ าเกลือ 0.9% (NaCl) ผสม DMA 5% เป็นนํ้ายาเกบ็รักษา  
 
ส่วนที ่2  วจัิยเทคนิคการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวยัอ่อน 
 

2.1 คพัภะและพฒันาการของลูกปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus  
ธวชัและคณะ(2547) ศึกษาคพัภะและพฒันาการของลูกปลากะรังจุดฟ้า ท่ีสถานีเพาะเล้ียงสตัว์

นํ้ าชายฝ่ังจงัหวดัตราด เม่ือ พ.ศ. 2546 จากการวางไข่ตามธรรมชาติของพอ่แม่พนัธ์ุในบ่อซีเมนต ์200 ตนั ท่ี
อุณหภูมินํ้า 26.5-28.5 องศาเซลเซียส และความเคม็ 30 – 31 ส่วนในพนั 
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ไข่ปลากะรังจุดฟ้าเป็นไข่ลอย ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.837 + 0.017 มิลลิเมตร ไข่ท่ีรับการ
ผสมเร่ิมมีการแบ่งเซล (cleavage stage) เม่ือเวลาผา่นไป 27 นาที พฒันาเขา้สู่ระยะ morular เม่ือเวลา 2 
ชัว่โมง 57 นาที    ระยะ blastula เม่ือเวลา 3 ชัว่โมง 30 นาที ระยะ gastrula เม่ือเวลา 6 ชัว่โมง 10 นาที ระยะ 
closing of blastopore เม่ือเวลา 10 ชัว่โมง 50 นาที  และฟักออกเป็นตวัเม่ือเวลา 19 ชัว่โมง 30 นาที หลงัการ
วางไข่ลูกปลาแรกฟักมีความยาว 1.62 + 0.06 มิลลิเมตร ไข่แดงมีปริมาตร 1.48 + 0.23 ลูกบาศกมิ์ลลิเมตร 
และหยดนํ้ ามนัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.159 + 0.028 มิลลิเมตร ปากเร่ิมเปิดเม่ืออาย ุ 49 ชัว่โมง เร่ิมพบ
อาหารในกระเพาะเม่ืออาย ุ 60 ชัว่โมง ไข่แดงและหยดนํ้ ามนัยบุสมบูรณ์ เม่ืออาย ุ 54 และ 96 ชัว่โมง 
ตามลาํดบั ลูกปลาเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างเม่ืออาย ุ7 วนั และพฒันาเขา้สู่ระยะปลาวยัรุ่นเม่ืออาย ุ52 วนั 
ความยาว 42.0 มิลลิเมตร ผลการทดลองฟักไข่ปลาดว้ยความหนาแน่นต่าง ๆ กนั คือ  250 , 500  และ 1,000 
ฟอง/ลิตร พบวา่ อตัราการฟักไข่มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05)  

 
2.2 การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus วยัอ่อนอายุ 2-25 วนั  

ชชัวาลและคณะ (2548) อนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าอาย ุ 2 -25 วนั ดาํเนินการท่ีสถานีเพาะเล้ียง
สตัวน์ํ้ าชายงฝ่ังจงัหวดัตราดระหวา่งวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2547 ถึงวนัท่ี 9 มีนาคม 2548  รวม 6 คร้ัง  

คร้ังท่ี 1 ใชน้ํ้ าทะเลผา่นการฆ่าเช้ือดว้ยคลอรีน แลว้ใชแ้พลงกต์อนท่ีเพาะได ้ คือ Chaetoceros 
sp. ,  Tetraselmis sp ,   Skeletonema sp.   และ Chlorella sp. เป็นอาหารในการอนุบาลและใหไ้ข่หอยนางรม
เสริม มีอตัรารอดตาย 0 เปอร์เซ็นต ์    คร้ังท่ี 2 ใชน้ํ้ าทะเลซ่ึงมีปริมาณแพลงกต์อนธรรมชาติหลายชนิด เสริม 
Chaetoceros sp และใหโ้รติเฟอร์ในวนัท่ี 4 สามารถอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้ามีอตัรารอดตายเฉล่ีย 0.09 %     
คร้ังท่ี 3 ใชน้ํ้ าทะเลจากบ่อพกันํ้ าท่ีมีแพลงกต์อน Streptotheca sp. ในปริมาณมากและใหโ้รติเฟอร์ในวนัท่ี 4 
สามารถอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้ารอดตายเฉล่ีย 1.03 เปอร์เซ็นต ์ สูงกว่าการใชน้ํ้ าทะเลจากธรรมชาติท่ีมี
แพลงกต์อนธรรมชาติแลว้ใหโ้รติเฟอร์ในวนัท่ี 4 ผลการอนุบาลไดอ้ตัรารอดตายเฉล่ีย 0.31 เปอร์เซ็นต ์และ
การใชน้ํ้ าท่ีผา่นการฆ่าเช้ือแลว้ใชแ้พลงกต์อน Tetraselmis sp. ,  Chaetoceros sp. และ Chlorella sp. ผลท่ีได้
คืออตัรารอดเป็น 0 เปอร์เซ็นต ์  คร้ังท่ี 4, 5 และ6 ใชน้ํ้ าทะเลธรรมชาติท่ีมี Phaeocystis sp.หรือใชน้ํ้ าจากบ่อ
พกันํ้ าท่ีมีแพลงกต์อน Streptotheca sp.และเสริมแพลงกต์อน Tetraselmis sp,. Chaetoceros sp. และ 
Chlorella sp. หลงัจากเม่ือปลาอาย ุ 6 วนัจึงใหโ้รติเฟอร์ และอาย ุ 11 วนัจึงใหอ้าร์ทีเมีย สามารถอนุบาลลูก
ปลากะรังจุดฟ้ามีอตัรารอดตายในคร้ังท่ี 4 เท่ากบั 38.87 , 11.23  และ 32.36 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั     คร้ังท่ี 5 
มีอตัรารอดตาย  20.02  ,  21.22   และ 6.37 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั   และคร้ังท่ี 6 มีอตัรารอดตายสูงถึง 57.89 
เปอร์เซ็นต ์ ลูกปลากะรังจุดฟ้ามีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนัดา้นความยาวในคร้ังท่ี 4, 5 และ 6 เท่ากบั 
3.57 ± 0.53 ,  3.49 ± 0.57   และ 3.63 ± 0.80 มิลลิเมตร/วนั ตามลาํดบั อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียดา้นนํ้ าหนกั
เท่ากบั 0.5 ± 0.2  ,  0.5 ± 0.2   และ 0.6 ± 0.3 มิลลิกรัม/วนั ตามลาํดบั คุณภาพนํ้ าในการอนุบาลคร้ังท่ี 1 มีค่า
แอมโมเนียสูง 0.0024-0.5729 มิลลิกรัม/ลิตร เน่ืองจากมีการใชไ้ข่หอยนางรมเป็นอาหารจึงทาํใหน้ํ้ ามีคุณภาพ
ไม่ดี การอนุบาลในคร้ังท่ี 2-6 คุณภาพนํ้าโดยทัว่ไปอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานนํ้าทะเล  
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2.3 การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวยัอ่อน Plectropomus leopardus อายุ 25 - 50 วนั ด้วยอาร์ทเีมียเสริม
อาหารเสริมสําเร็จรูป  

ธวชัและคณะ(2549) ศึกษาการเจริญเติบโตและอตัรารอดตายของลูกปลากะรังจุดฟ้าอาย ุ25 - 50 
วนั ท่ีสถานีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าชายฝ่ังจงัหวดัตราด โดยการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าอาย ุ 25 วนั มีความยาว
เฉล่ีย 1.09 + 0.14 เซนติเมตร นํ้าหนกัเฉล่ีย 0.013 + 0.006 กรัม เม่ือส้ินสุดการทดลอง ผลปรากฏว่า การ
อนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าดว้ยอาร์ทีเมียเสริมอาหารเสริมสาํเร็จรูปมีการเจริญเติบโต อตัราการเจริญเติบโต 
และอตัรารอดตายสูงกว่าการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าดว้ยอาร์ทีเมียท่ีไม่เสริมอาหารเสริมสาํเร็จรูปอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) โดยมีความยาวเฉล่ียสุดทา้ยและนํ้ าหนกัเฉล่ียสุดทา้ยของการอนุบาลลูกปลา

กะรังจุดฟ้าดว้ยอาร์ทีเมียท่ีเสริมดว้ยอาหารเสริมเท่ากบั 2.95 + 0.46 เซนติเมตร และ 0.410 + 0.197 กรัม 
ตามลาํดบั และการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าดว้ยอาร์ทีเมียท่ีไม่เสริมดว้ยอาหารเสริมมีความยาวเฉล่ียสุดทา้ย
และนํ้าหนกัเฉล่ียสุดทา้ย 2.68 + 0.49 เซนติเมตร 0.296 + 0.143 กรัมตามลาํดบั อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อ
วนัดา้นความยาวและนํ้ าหนกัของการอนุบาลดว้ยอาร์ทีเมียเสริมเท่ากบั 0.118 + 0.019 เซนติเมตร/วนั และ 
0.016 + 0.008 กรัม/วนัตามลาํดบั และอาร์ทีเมียท่ีไม่เสริมเท่ากบั 0.107 + 0.020 เซนติเมตร/วนั และ 0.012 + 
0.006 กรัม/วนั ตามลาํดบั อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะดา้นความยาวของอาร์ทีเมียเสริมและไม่เสริมเท่ากบั 
3.98 + 0.59 และ 3.57 + 0.74 เปอร์เซ็นต/์วนั ตามลาํดบั และอตัรารอดตายเฉล่ียของอาร์ทีเมียเสริมและไม่
เสริมเท่ากบั 55.00 + 7.81 และ 24.33 + 4.73 เปอร์เซ็นต ์ ตามลาํดบั คุณภาพนํ้ าโดยทัว่ไปอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานนํ้ าทะเลท่ีใชเ้ล้ียงสัตวน์ํ้ า ผลการทดลองน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าดว้ยอาร์ที
เมียเสริมดว้ยอาหารเสริมสาํเร็จรูป มีผลต่อการเจริญเติบโตและอตัรารอดตายของลูกปลา 
 

2.4 ผลของการใช้ไข่หอยนางรมและอาหารสําเร็จรูปในการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้า  Plectropomus 

leopardus (Lacepede, 1802) วยัอ่อนอายุ 2-21วนั 
ธวชัและคณะ(2550) ศึกษาผลของการใชไ้ข่หอยนางรม  และอาหารสาํเร็จรูป  ในการอนุบาลลูก

ปลากะรังจุดฟ้าPlectropomus leopardus (Lacepede, 1802) วยัอ่อน 2 – 21 วนั   ดาํเนินการท่ีสถานีเพาะเล้ียง
สตัวน์ํ้ าชายฝ่ังจงัหวดัตราด ระหวา่งวนัท่ี 28 มกราคม 2549 ถึงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2550      

การทดลองคร้ังท่ี 1  การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าดว้ยนํ้ าทะเลฆ่าเช้ือดว้ยคลอรีน แบ่งเป็น 2 
ชนิดอาหารคือ ให้อาหารสําเร็จรูปสําหรับกุง้ระยะซูเอ้ีย1–ระยะซูเอ้ีย3 และการใช้ไข่หอยนางรมในการ
อนุบาล ลูกปลาตายหมดเม่ืออายไุด ้7 วนั และ การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าดว้ยการใชน้ํ้ าทะเลไม่ผา่นการ
ฆ่าเช้ือดว้ยคลอรีน โดยการเติม Tetraselmis  sp.ใหมี้ความหนาแน่น 700,000 เซลต่อซีซี ใหโ้รติเฟอร์เสริม 
อาหารเสริมสาํเร็จรูปท่ีความหนาแน่น 3-5 เซล / ซีซี ในวนัท่ี 7 – 11   และวนัท่ี 12 – 21 เล้ียงดว้ยอาร์ทีเมีย
เสริมอาหารเสริมสาํเร็จรูปมีผลให้ลูกปลากะรังจุดฟ้ารอดตายจาํนวน 80 ,  95  และ 177 ตวั รวมจาํนวน 352 
ตวั อตัรารอดตายเฉล่ีย 2.35 เปอร์เซ็นต ์ ลูกปลากะรังจุดฟ้า 21 วนัในบ่อท่ี 1,  2 และ 3  มีความยาวเฉล่ีย 1.79 
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+ 0.19  ,   1.34 +  0.28   และ 1.54 + 0.24 เซนติเมตร   นํ้าหนกัเฉล่ีย 0.07 + 0.02  ,   0.04 + 0.03   และ 0.05 + 
0.02 กรัม ตามลาํดบั     

การอนุบาลคร้ังท่ี 2 อนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าในนํ้ าทะเลไม่ผ่านการฆ่าเช้ือดว้ยคลอรีน ทั้ง 3 
ชุดการทดลอง  โดยเปล่ียนชนิดอาหารเป็นอาหารสาํเร็จรูปสาํหรับลูกกุง้วยัอ่อนระยะซูเอ้ีย และการใชไ้ข่

หอยนางรมอนุบาลลูกปลาในวนัท่ี 4 – 11  วนั ลูกปลาตายหมดเม่ืออายไุด ้7 วนั  สาํหรับชุดท่ีอนุบาลดว้ยโรติ
เฟอร์เสริมอาหารเสริมสาํเร็จรูปท่ีความหนาแน่น 3-5 เซลล/์ ซีซี ในวนัท่ี 4 – 11 และวนัท่ี 12 – 25 เล้ียงดว้ย
อาร์ทีเมียเสริมอาหารเสริมสาํเร็จรูป  ผลปรากฏวา่ไดลู้กปลาเหลือนอ้ยกวา่คร้ังท่ี 1  ลูกปลากะรังจุดฟ้า 25 วนั
ในบ่อท่ี 1 ,  2 และ 3    จาํนวน 7  ,  8   และ 11 ตวัรวมจาํนวน 26 ตวั คิดเป็นอตัราการรอดตาย  0.14  ,   0.16   
และ 0.22 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั  อตัราการรอดตายเฉล่ีย   0.17 เปอร์เซ็นต ์  มีความยาวเฉล่ีย 2.43 + 0.05  ,   
2.13 +  0.23   และ 2.45 + 0.27 เซนติเมตร   นํ้าหนกัเฉล่ีย   0.31 + 0.06  ,   0.23 + 0.05   และ 0.30 + 0.07 
กรัม ตามลาํดบั     คุณภาพนํ้ าในการอนุบาลคร้ังท่ี 1 และ2 โดยทัว่ไปอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานนํ้ าทะเลสาํหรับ
การเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า  แอมโมเนียและไนไตรท ์มีค่าสูงในช่วงทา้ยระยะเวลาการทดลอง 
 
ส่วนที ่3  วจัิยเทคนิคการเลีย้งปลาวยัรุ่นจนถึงขนาดตลาด  
 
3.1 ผลของความถี่การให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของปลากะรังเหลอืงจุดฟ้า  Plectropomus maculatus 

(Bloch, 1790)  
สามารถและคณะ (2546)  ศึกษาผลของความถ่ีการใหอ้าหารระดบัต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโต 

(นํ้าหนกัและความยาว) การเจริญเติบโตจาํเพาะ อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ ความอว้น อตัราการกิน
อาหาร และอตัรารอดของปลากะรังเหลืองจุดฟ้า ดาํเนินการท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังกระบ่ี เม่ือ 
พ.ศ. 2545 การทดลองเป็นแบบสุ่มตลอด (CRD) มี 4 ชุดการทดลอง  โดยใหอ้าหาร 1 ,  2 ,  3  และ 4 วนั/คร้ัง   
จาํนวน 3 ซํ้ า เร่ิมตน้เล้ียงปลาท่ีมีนํ้ าหนกัเฉล่ีย  580+13 กรัม ในกระชงัขนาด 2x2x2 ม. ท่ีแขวนในบ่อดิน 
ความหนาแน่น 15 ตวั/กระชงั ใหป้ลาสดเป็นอาหาร ระยะเวลาการเล้ียง 120 วนั  

ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถสรุปไดว้่า ความถ่ีการให้อาหารมีผลต่อการเจริญเติบโต การ

เจริญเติบโตจาํเพาะ อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ ความอว้น และอตัราการกินอาหารของปลา แต่ไม่มีผล
ต่ออตัรารอดของปลา การใหอ้าหาร 1 และ 2 วนั/คร้ัง ใหผ้ลการเล้ียงดีท่ีสุด  

 
3.2 ผลของความถี่การให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของปลากะรังเหลอืงจุดฟ้า  Plectropomus maculatus 
(Bloch, 1790) นํา้หนักเร่ิมต้นเฉลีย่ 341 กรัม  

สามารถและไพบูลย ์(2548)  ทดลองผลของความถ่ีการให้อาหารระดบัต่าง ๆ ต่อการ

เจริญเติบโต และ อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือของปลากะรังเหลืองจุดฟ้า ดาํเนินการท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันา
ประมงชายฝ่ังกระบ่ี การทดลองเป็นแบบสุ่มตลอด (CRD) มี 3 ชุดการทดลอง โดยใหอ้าหาร 1 ,  2  และ 3 
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วนั/คร้ัง   จาํนวน 4 ซํ้ า เร่ิมตน้เล้ียงปลาท่ีมีนํ้ าหนกัเฉล่ีย  341+17 กรัม ในกระชงัขนาด 2x2x2 เมตร ท่ีแขวน
ในบ่อดิน ความหนาแน่น 17 ตวั/กระชงั ใหป้ลาสดเป็นอาหาร  

ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถสรุปไดว้่า  การใหอ้าหาร 1, 2 และ 3 วนั/คร้ัง ปลามีนํ้ าหนกัเฉล่ีย 
486+13  ,   445+33   และ 415+19 กรัม และ อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือเฉล่ีย 4.53+0.19  ,   4.78+0.47   
และ 6.45+1.42 ตามลาํดบั นํ้าหนกัเฉล่ียและอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือของปลาท่ีใหอ้าหาร 1 วนั/คร้ัง ดี
ท่ีสุด และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัการใหอ้าหาร 2 และ 3 วนั/คร้ัง (p<0.05)  

 
3.3 ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูไลนาและสารสีแอสตาแซนทนิในอาหารต่อการเจริญเติบโตและสีของปลา

กะรังจุดฟ้า, Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) วยัรุ่น 
   นิพนธ์และคณะ(2551) ศึกษาการเจริญเติบโตและสีของปลากะรังจุดฟ้าท่ีเล้ียงด้วยอาหาร
ต่างกนั 3 สูตร คือ อาหารเม็ดสูตรพื้นฐานสาํหรับเล้ียงปลากะรัง อาหารเม็ดสูตรพื้นฐานสาํหรับเล้ียงปลา
กะรังผสมสาหร่ายสไปรูไลนา  อาหารเม็ดสูตรพื้นฐานสําหรับเล้ียงปลากะรังผสมสารสีแอสตาแซนทิน 
ดาํเนินการท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังระยองเป็นเวลา 6 เดือน เล้ียงปลาในช่องขนาด 1x1x1 เมตร 
ปล่อยปลาช่องละ 5 ตวั เล้ียงในนํ้ าระบบก่ึงปิด ให้ปลากินอาหารจนอ่ิมวนัละ 3 คร้ัง ชัง่วดัขนาดเดือนละคร้ัง 
ตรวจสอบสีปลา 3 จุด บริเวณหวั ลาํตวั และหาง  ระยะเวลา 3 เดือน ต่อ 1 คร้ัง  

ปลามีนํ้ าหนกัตวัเฉล่ียเร่ิมตน้ท่ี 11.68 + 0.87 กรัม และความยาวเฉล่ีย 10.19 + 0.56 เซนติเมตร 
เม่ือส้ินสุดการทดลอง อตัราการเจริญเติบโตสัมบูรณ์ (absolute growth rate) มีค่าเป็น 0.70  ,   0.72    และ 
0.79 กรัม/วนั อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ (food  conversion  rate) มีค่าเป็น 1.77 + 0.35  ,   1.78 + 0.49 
และ 1.53 +  0.13 อตัรารอดตายทุกชุดการทดลอง  100 เปอร์เซ็นต ์นํ้ าหนักเพิ่ม ความยาวเพ่ิม อตัราการ
เจริญเติบโตสัมบูรณ์ อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ อตัรารอดตายของปลาทุกชุดทดลองไม่แตกต่างกนัทาง
สถิติ (P>0.05)  
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถสรุปไดว้า่  ทั้ง 3 ชุดากรทดลองไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05)       
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งานวจัิยทีต่ีพมิพ์แล้ว 
 

1.  วจัิยเทคนิคการเลีย้งพ่อแม่พนัธ์ุและการเพาะพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า 

1.1 การเพาะปลากะรังจุดฟ้าPlectropomus 
leopardus โดยการใหฮ้อร์โมนเพศผูแ้ละให้
แม่ปลาวางไข่ตามธรรมชาติในบ่อระบบปิด 
 รหสัทะเบียนวิจยั 46-0330-45114-007 

เอกสารวิชาการฉบบัท่ี 4/2547 1. ธวชั  ศรีวีระชยั   (80%) 
2. เรณู ยาชิโร        (10%) 
3. นิพนธ์ เสนอินทร์ (10%) 
 

1.2 ผลการใชฮ้อร์โมนเพศผูเ้สริมความ
สมบูรณ์เพศของพอ่พนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า, 
Plectropomus maculates 
รหสัทะเบียนวจิยั 46-0330-45114-008 

สารวิชาการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า

ชายฝ่ัง ฉ. 2 หนา้ 1-3 
1. เรณู ยาชิโร        (60%) 
2. ธวชั  ศรีวีระชยั   (30%) 
3. นิพนธ์ เสนอินทร์ (10%) 
 

1.3 การเพาะปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus 
spp. โดยการใชฮ้อร์โมนกระตุน้ความ
พร้อมของพอ่แม่พนัธ์ุ 
รหสัทะเบียนวจิยั 47-0330-45114-010 

สารวิชาการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า

ชายฝ่ัง ฉ. 2 หนา้ 4-6 
1. เรณู ยาชิโร        (50%) 
2. ธวชั  ศรีวีระชยั   (30%) 
3. นิพนธ์ เสนอินทร์ (20%) 
 

1.4 ผลของการเสริมแอสตาแซนทินในการ
ขนุพอ่แม่พนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า (กดุสลาด) 
รหสัทะเบียนวจิยั 47-0330-45114-012 

รายงานประจาํปี 2549-2550 
 ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมง

ชายฝ่ังระยอง 

1. สมพิศ แยม้เกษม (50%) 
2. เรณู ยาชิโร        (30%) 
3. นิพนธ์ เสนอินทร์  (20%) 
 

1.5 การเพาะพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า 
Plectropomus spp. โดยวิธีผสมเทียม 
รหสัทะเบียนวจิยั 48-0330-45114-015 

สารวิชาการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า

ชายฝ่ัง ฉ. 2 หนา้ 7-10 
1. เรณู ยาชิโร       (60%) 
2. นิพนธ์ เสนอินทร์ (30%) 
3. ศรัญญา เกตุมณี  (10%) 
 

1.6 การเกบ็นํ้าเช้ือปลากะรังจุดฟ้า, 
Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) 
โดยวิธีแช่แขง็ 
รหสัทะเบียนวจิยั 49-0330-45114-018 
 
 
 
 

เอกสารวิชาการฉบบัท่ี 13/2554 1. เรณู ยาชิโร        (60%) 
2. นิพนธ์ เสนอินทร์ (30%) 
3. ศรัญญา เกตุมณี  (10%) 
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2.  วจัิยเทคนิคการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวยัอ่อน 

2.1 คพัภะและพฒันาการของลูกปลากะรัง
จุดฟ้า Plectropomus leopardus 
รหสัทะเบียนวจิยั 46-0329-45114-009 

เอกสารวิชาการฉบบัท่ี 5/2547 1. ธวชั  ศรีวีระชยั    (50%) 
2. ชชัวาล  วฒิุเมธี    (40%) 
3. จุฑารัตน์ ศิริสมบติั (10%) 

2.2 การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้า       
Plectropomus leopardus วยัอ่อนอาย ุ2-25 
วนั 
รหสัทะเบียนวจิยั 47-0329-45114-013 

เอกสารวิชาการฉบบัท่ี 56/2548 1. ชชัวาล  วฒิุเมธี    (70%) 
2. ธวชั  ศรีวีระชยั    (20%) 
3. จุฑารัตน์ ศิริสมบติั (10%) 
 

2.3 การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวยัอ่อน  
Plectropomus leopardus อาย2ุ5-50วนั 
ดว้ยอาร์ทีเมียเสริมอาหารเสริมสาํเร็จรูป 
รหสัทะเบียนวจิยั 48-0329-45114-016 

เอกสารวิชาการฉบบัท่ี 31/2549 1. ธวชั  ศรีวีระชยั     (50%) 
2. ชชัวาล วฒิุเมธี     (40%) 
3. จุฑารัตน์ ศิริสมบติั (10%) 
 

2.4 ผลของการใชไ้ข่หอยนางรมและอาหาร
สาํเร็จรูปในการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้า

Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) 
วยัอ่อนอาย ุ2-21วนั 
รหสัทะเบียนวจิยั 49-0329-45114-017 

รายงานประจาํปี 2550สถานี
เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าชายฝ่ังจงัหวดั

ตราด หนา้ 42-55 

1. ธวชั  ศรีวีระชยั    (70%) 
2. ชชัวาล  วฒิุเมธี    (20%) 
3. จุฑารัตน์ ศิริสมบติั (10%)  

3.  วจัิยเทคนิคการเลีย้งปลาวยัรุ่นจนถึงขนาดตลาด  

3.1. ผลของความถ่ีการใหอ้าหารต่อการ
เจริญเติบโตของปลากะรังเหลืองจุดฟ้า 
Plectropomus maculatus  (Bloch,1790) 
รหสัทะเบียนวจิยั 45-1820-45114-003 

เอกสารวิชาการฉบบัท่ี 27/2546 1. สามารถ  เดชสถิตย ์     (50%) 
2.ไพบูลย ์บุญลิปตานนท ์(25%) 
3. อาคม  สิงหบุญ         (25%) 
 

3.2. ผลของความถ่ีการใหอ้าหารต่อการ
เจริญเติบโตของปลากะรังเหลืองจุดฟ้า 
Plectropomus maculatus  (Bloch,1790) 
นํ้าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย 341 กรัม 
รหสัทะเบียนวจิยั 47-0345-45114-014 
 

เอกสารวิชาการฉบบัท่ี 50/2548 1. สามารถ  เดชสถิตย ์   (80%) 
2.ไพบูลย ์บุญลิปตานนท ์(20%) 
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3.3  ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูไลนา
และสารสีแอสตาแซนทินในอาหารต่อการ

เจริญเติบโตและสีของปลากะรังจุดฟ้า, 
Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) 
วยัรุ่น 
รหสัทะเบียนวจิยั 49-0330-45114-019 
 

เอกสารวิชาการฉบบัท่ี 19/2551 
 
 
 
 
 
 

1. นิพนธ์ เสนอินทร์ (60%) 
2. เรณู ยาชิโร        (30%) 
3. ศิริพร เมืองชล    (10%) 
 
 
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งปลากะรังจุดฟ้า 

1.โครงการฝึกอบรมเกษตรกรหลกัสูตร  
การเพาะเล้ียงปลากะรังจุดฟ้าเบ้ืองตน้ 

สถานีเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าชายฝ่ัง

จงัหวดัตราด 
ระหวา่งวนัท่ี  26-30  กนัยายน  
พ.ศ. 2548 จาํนวน 15 คน 
(ขา้ราชการ 9 คน เกษตรกร 6 
คน) 
 

2.โครงการฝึกอบรมเกษตรกรหลกัการ
เพาะเล้ียงปลากะรังดอกแดงและปลากะรัง

จุดฟ้า 

ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมง

ชายฝ่ังระยอง   
ระหวา่งวนัท่ี 23-27  พ.ค.  2550  
จาํนวน  30  คน 
 
 

3.ประชุมเร่ืองการตั้งกลุ่มเครือข่ายผู ้
เพาะเล้ียงปลากะรังจุดฟ้า 

  ณ หอ้งประชุมสวนปูรีสอรท ์
จงัหวดัตราด 

วนัพฤหสับดีท่ี 27 กนัยายน
2548  เวลา 10.00 – 12.00 น.  มี
ผูร่้วมเขา้ประชุม 16 ท่าน 
 

4.ประชุมเร่ือง ขอ้กาํหนดกลุ่มเครือข่าย
ปลากะรังจุดฟ้า 

ณ หอ้งประชุมมือเสือ สาํนกัวิจยั
และพฒันาประมงชายฝ่ัง 

วนัพฤหสับดีท่ี 27 ตุลาคม 2548
มีผูร่้วมเขา้ประชุม 16 ท่าน 
 

5.บรรยายพิเศษหวัขอ้การเพาะเล้ียงปลา
กะรังจุดฟ้า 

ณ หอ้งบรรยาย 311 ภาควิชาการ
เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วนัเสาร์ท่ี11มีนาคม2549  
ใหก้บันิสิตและผูส้นใจทัว่ไป

ประมาณ 40 ท่าน 
 

6.ประชุมเครือข่ายปลากะรังจุดฟ้า ณ  บรรจงฟาร์ม  อ.บา้นโพธ์ิ   
จ.ฉะเชิงเทรา 

วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2549มีผูร่้วม
เขา้ประชุม 27 ท่าน 
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ผลการวจัิยเร่ือง การเพาะพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้าทีก่ลุ่มเป้าหมายนําไปใช้ประโยชน์เพือ่พฒันาการเกษตร 
ในปี 2550 

ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังระยอง และสถานีเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ าชายฝ่ังจงัหวดัตราด  ได้มี
การศึกษา ทดลอง และวิจยั เพื่อหาเทคนิคในการอนุบาลให้ไดจ้าํนวนมาก จึงสามารถเพาะและอนุบาลลูก
ปลากะรังจุดฟ้าได้ต่อเน่ือง และได้รวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยและประสบการณ์ ถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าเพื่อใหเ้กษตรกรไดน้าํผลงานวิจยัไปใชใ้นการเพาะเล้ียงปลากะรังจุดฟ้า 
ขั้นตอนการดาํเนินงานมีดงันี ้
1. การเผยแพร่เป็นเอกสารส่ิงพมิพ์   
 เอกสารวิชาการการเพาะเล้ียงปลากะรังจุดฟ้าจาํนวน 6 เร่ือง และเอกสารเผยแพร่ จาํนวน 1 เร่ือง ดงัน้ี 

1. การเพาะปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus โดยการใหฮ้อร์โมนเพศผูแ้ละใหแ้ม่ 
ปลาวางไข่ตามธรรมชาติในบ่อระบบปิด  
  2.    คพัภะและพฒันาการของลูกปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus 

3.    การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus วยัอ่อนอาย ุ2-25 วนั 
  4.    การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวยัอ่อน Plectropomus leopardus อาย ุ25-50 วนั ดว้ยอาร์
ทีเมียเสริมอาหารเสริมสาํเร็จรูป 
  5 .    ผลของความถ่ีการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของปลากะรังเหลืองจุดฟ้า 
Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) นํ้าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย 341 กรัม 
  6 .    ผลของความถ่ีการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของปลากะรังเหลืองจุดฟ้า 
Plectropomus maculates (Bloch, 1790) 

7.   เทคนิคการเพาะปลากะรังจุดฟ้า 
 
 การเผยแพร่ทางนิตยสาร   

1. เทคโนโลยกีารประมง โดยไชย ส่องอาชีพ หวัขอ้เพาะพนัธ์ุปลาย ํา่สวาท งานวิจยัเพื่อ 
กา้วสู่สตัวเ์ศรษฐกิจ นิตยสารเทคโนโลยชีาวบา้น ปีท่ี 19 ฉบบัท่ี 400 : 1 กมุภาพนัธ์ 2550 หนา้ 104-105 

 
2. การฝึกอบรม  
 โครงการฝึกอบรม หลกัสูตรศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดา้นประมง เร่ืองหลกัการเพาะเล้ียง
ปลากะรังดอกแดงและปลากะรังจุดฟ้า โดยกรมประมง ระหวา่งวนัท่ี 23-27 พฤษภาคม 2550 ณ ศูนยว์ิจยัและ
พฒันาประมงชายฝ่ังระยอง และสถานีเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าชายฝ่ังจงัหวดัตราด 
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3. เกษตรกรผู้นําผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ฯ 
  เกษตรกรท่ีฝึกอบรมท่ีสามารถนําความรู้ท่ีได้จาการอบรม คือ นายเอกพล วนโกสุม 
บา้นเลขท่ี 1/5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง โดยนาํความรู้การใชแ้พลงก์ตอนหลายๆ ชนิดมาอนุบาลลูกปลา
กะรังจุดฟ้าท่ีได้จากการเพาะพนัธ์ุ ซ่ึงทาํให้ได้อตัรารอดสูงข้ึนและผลผลิตของปลากะรังจุดฟ้าเพิ่มข้ึน 
ประมาณ 10%  
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คํานํา 

ปลากะรังจุดฟาหรือปลากุดสลาด มีช่ือสามัญภาษาอังกฤษวา Blue-spotted coral trout      

หรือ Leopard coral grouper  (Heemstra and Randall, 1993)  ชนิดที่เพาะเลี้ยงมีช่ือวิทยาศาสตรวา 
Plectropomus leopardus   ช่ือสามัญที่รูจักกันดีในภาคตะวันออกวาปลาย่ําสวาท   เปนปลาที่มีเนื้อสีขาว 
รสชาติดี  อรอยเปนที่นยิมของผูบริโภค  เปนปลากะรังชนิดหนึ่งที่มีราคาแพง  ปลาขนาด  0.8 – 1.2  กิโลกรัม  
ราคาขายตัวละ 750 – 850 บาท  สูงกวาปลาเกาดอกแดง หรือดอกดาํ     ซ่ึงราคาตัวละ 250 – 360  บาท 
ในขณะที่ปลาเกาเสือ ราคาตัวละ 400 – 600  บาท (อาคมและคณะ, 2546) 

ปลากะรังจุดฟามีลําตัวแบนยาว (elongate) ความลึกของลําตัวเปน 2.9 ถึง 3.9 เทาของความยาว
มาตรฐาน (standard  length)  ความยาวหัว 2.7 ถึง 3.1 เทาของความยาวมาตรฐาน  บริเวณรอบตาแบน ไมมี
เกล็ด กานซี่เหงือกจํานวน 6 – 10 อัน  ครีบหลังมีกานครบีแข็ง 7 – 8  อัน  กานครีบที่ 3 หรือ 4 ยาวที่สุด กาน
ครีบออน 10 – 12  อัน   ครีบอกมีกานครีบออน 15 ถึง 17 อัน  ครบีกนมีกานครีบแข็ง 3 อัน  และกานครีบ
ออน 8 อัน  หางเปนแบบตรงเวากลางเล็กนอย (Emarginate)   สีมีตั้งแตสีเขียวมะกอกถึงแดงน้ําตาล,สมแดง
ถึงแดง  มีจดุเล็กๆสีฟาบนหวัและลําตวั ยกเวนใตทอง     และจุดเดนของปลากะรงัชนิดนี้คือมีจดุเล็กสีฟา
มากกวา 10 จดุบนแกม(ขางลางและหลังตาถึงสวนหลัง Pre-opercle)  ปลาชนิดนี้อาศัยอยูแนวปะการังของ
เขตอินโดแปซฟิก ความลึกตัง้แต 3 เมตร ถึง 100 เมตร  แพรกระจายจากทิศใตของญีปุ่นถึงออสเตรเลีย  และ
ไปทางทิศตะวนัออกของหมูเกาะแคโรลีนและฟจ ิ(Heemstra and Randall, 1993)   

ปลากะรังจุดฟาเปนปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและมีราคาสูง  ปจจุบันยังไมประสบ
ความสําเร็จมากนักในดานการเพาะฟกและการอนุบาล   Matsumoto (1996) ไดใชพอแมพันธุจาก
ธรรมชาติใหวางไขเองตามธรรมชาติตั้งแตป 2538  เล้ียงลูกปลาที่ไดรอดเพียง 11 วัน  ตอมากรมประมงใน 
รัฐซาบาหของมาเลเซียมีโครงการเพาะเลี้ยงปลากะรังจุดฟา Plectropomus leopardus โดยไดทดลอง
เพาะพันธุสําเร็จแลวระดับหนึ่ง  ในป 2539 ปลาวางไขอีกครั้งและเลี้ยงรอดได 20 วัน (Komilus and 

Biusing, 1998)  นอกจากนั้นก็ยังมีการศึกษาที่ไมมีการบันทึกอีกหลายครั้งทั้งในประเทศและตางประเทศ 
สําหรับในประเทศมีโครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงปลากะรังจุดฟาตั้งแตป 2545  แตกอนหนานี้ มีการศึกษามา
บางแลว (โกวิทย และคณะ, 2544)   แตยังไมมีที่ใดผลิตพันธุปลาดังกลาวไดรอดเปนจํานวนมาก มีปจจัย
ตางๆ มากมายที่เกี่ยวของในการอนุบาลทั้งปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม  เชน  อุณหภูมิ  ความเค็ม  ความเปน
กรดเปนดาง ฯลฯ  แตปจจัยที่สําคัญและมีผลอยางมากตอความสําเร็จในการเพาะพันธุลูกปลากะรังจุดฟา  คือ 
การไดมาซึ่งพอแมพันธุที่สมบูรณและแข็งแรง ปลากะรัง เชน Epinephelus tauvina, E. malabaricus,  

E. coioides, และ E. arkara ที่มีการเพาะเลี้ยงกันอยู  สวนใหญเปนปลาที่มีการเปลี่ยนเพศ (เรณู และคณะ, 

2536)   จึงจําเปนตองมีการเสริมสรางความสมบูรณของทั้งสองเพศกอนการผสมพันธุวางไข   ในการเตรียม
แมพันธุปลากะรังโดยทั่วไป ใหวิตามินอีในอัตรา 200-400 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัมในแมพันธุ    และ
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MTแกพอพันธุ ประมาณ 2-3 เดือนกอนการเพาะพันธุ  (Chulawittayakul, 1986)      
สําหรับวิตามินซีเปนสารที่สําคัญอยางหนึ่งที่ตองเสริมในอาหารปลากะรังและปลากะพงขาวเพื่อการ
เจริญ เติบโตที่ ดี กว า   แข็ งแรง   มีความต านทานโรคสู ง    และป องกันอาการขาดวิ ต ามินซี     
(Boonyaratpalin et al., 1993)    ดังนั้นสถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดตราด จึงศึกษาวิจัยการ
เพาะพันธุปลากะรังจุดฟาโดยนําความรูเหลานี้มาใชรวมกัน และเพิ่มเติมโดยการใชระบบน้ําแบบปด นําน้ํา
กลับมาใชใหม(close recycle water system)ในการเลี้ยงพอแมพันธุ 

วัตถุประสงค 

1.    ศึกษาการเพาะและอนุบาลปลากะรังจดุฟาจากพอพนัธุที่ฝงฮอรโมนMT และใหแมพนัธุวางไขตามธรรม      
ชาติในบอระบบปด 

2. ศึกษาผลของความเค็มตออัตราการฟกไข 
3. ชนิดอาหารเบือ้งตนในการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟา 
4. ศึกษาคุณภาพน้ําในบอระบบปดสําหรับพอแมพันธุ  

วิธีการศึกษา 

1.  สถานที่ศึกษา 
บอซีเมนตขนาด 10 x 10 x 2  เมตร (บอ 200 ตัน ) จํานวน 2 บอ  ดําเนินการที่สถานีเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําชายฝงจังหวดัตราด  ระหวางเดือนสิงหาคม 2545 ถึง เดือนตุลาคม 2546 

2.  การเตรียมปลากะรังจุดฟาเพื่อเปนพอแมพันธุ 
พอแมพันธุปลาที่ใชในการทดลอง   รับซ้ือจากชาวประมงที่รวบรวมโดยการวางลอบใตน้ําแถว

เกาะหมาก   เกาะแรด  เกาะกูด จังหวัดตราด   ปลาที่จับไดอยูในสภาพดี แข็งแรง ขนาด 0.8 – 1.2 กิโลกรัม  
โดยทยอยเก็บสะสมตั้งแตเดือนสิงหาคม  ถึงตุลาคม  2545  เร่ือยมาจนไดปลาจํานวน 20 ตัว นําปลาที่ไดไป
เล้ียงในบอซีเมนตขนาด 200 ตัน  ใหอาหารปลาขางเหลืองสด วันเวนวัน    ในอัตรา 5 – 7 % ตอน้ําหนักตัว  
ในการเลี้ยงใหเปนพอแมพันธุปลาขนาด 2.0- 3.5 กิโลกรัม  ใชระยะเวลาประมาณ 8 เดือน  

3.  การเตรียมฮอรโมน 

ฮอรโมนที่ใชเปนฮอรโมนสังเคราะห คือ 17 α Methyl testosterone (MT) ในอัตรา 0.5 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักปลา โดยละลาย 17 α Methyl testosterone ในเอทานอล 100 % นํา
สารละลายฮอรโมน 0.1 มิลลิลิตร ผสมกับน้ํามันละหุง 0.9 มิลลิลิตร   แลวนํามาใสในหลอดซิลาสติกมีเสน
ผานศูนยกลางภายใน 1.45 มิลลิเมตร ตัดใหยาว 2 เซนติเมตร   ตามวิธีการของ เรณูและคณะ (กําลังจัดพิมพ) 
ที่ดัดแปลงมาจากวิธีของ (Moore, 1981)  (รูปที ่1) 
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4.  การฝงฮอรโมน MT 

คัดเลือกพอพันธุขนาด 3.2 – 3.9  กิโลกรัม จํานวน 3 ตัว โดยมีน้ําหนักเฉลี่ย 3.62 + 0.26 
กิโลกรัม ความยาวเฉลี่ย 60.00 + 2.83 เซนติเมตร  นํามาสลบโดยใชอะซิโตน(Acetone) 8 ซีซี และควินาดีน
(Quinaldine) 2 ซีซี ละลายในน้ําทะเล 200 ลิตร ใหฟองอากาศ   เมื่อปลาสลบใชผาขนหนูชุบน้ําทะเลปด
สวนหัวของปลา   ฝงฮอรโมน MT ที่เตรียมไว โดยใชหลอดฉีดยาใสหลอดซิลาสติก MT  ฉีดฝงลงบริเวณ
กลามเนื้อดานหลังขวาของสวนหัวตําแหนงขาง ๆ  ครีบหลังอันที่ 2  (2 nd dorsal fin) ประมาณ 2.5 
เซนติเมตร  ตามวิธีการของ เรณูและคณะ (กําลังจัดพิมพ) (รูปที่ 2)  เมื่อฝงฮอรโมน MT เสร็จใชสําลีชุบ
ทิงเจอรไอโอดีน เช็ดทําความสะอาดบริเวณที่ฝงเพื่อปองกันการติดเชื้อ 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1  การเตรียมฮอรโมน MT                               รูปท่ี  2   ตําแหนงฉีดฝงฮอรโมน MT 

5.  อาหารและการใหอาหารพอแมพันธุ 
เมื่อพอพันธุฝงฮอรโมน MT  แลวนําไปเลี้ยงรวมกับแมพันธุซ่ึงมีขนาดน้ําหนักเฉลี่ย2.40 + 0.20 

กิโลกรัม ความยาวเฉลี่ย 53.14 + 1.77 เซนติเมตรจํานวน 13 ตัว รวมทั้งหมด 16 ตัว ในกระชังอวนตาเหยียด 
7.5  เซนติเมตร ขนาด 5 x 5 x 3 เมตร ที่แขวนไวในบอขนาด 200 ตัน   ใหอาหารปลาขางเหลืองสด 3 – 5 % 
ของน้ําหนักตัว วันเวนวัน เมื่อปลาพักฟนสมบูรณเต็มที่แลวประมาณ 3 สัปดาห  จึงเริ่มใหวิตามิน E 100 IU  
โดยใสในทองปลาขางเหลืองแลวนําไปใหพอแมปลากะรังจุดฟากินในอัตรา 1 เม็ด ตอปลา 1 ตัว สลับกับการ
ใหวิตามิน C  100  มิลลิกรัม โดยใสในทองปลาขางเหลืองและใหพอแมพันธุ กินในอัตรา 1 เม็ด  ตอปลา 1 
ตัว เชนกัน      และใน 1 สัปดาห  ใหหมึก 1 มื้อ หรือเปนปลาขางเหลืองใสสาหรายมงกุฎหนามในทองปลา    
ใหพอแมพันธุปลากะรังจุดฟากินเพื่อเสริมความสมบูรณของไขและน้ําเชื้อ 

6.  การเตรียมระบบน้ําในบอระบบปดแบบหมุนเวียนกลับมาใช 
บอที่ใชในการทดลองเพาะปลากะรังจุดฟาเปนบอซีเมนตขนาด  200 ตัน จํานวน 2 บอ โดยผูก

กระชังอวนตา 7.5 เซนติเมตรขนาด 5 x 5 x 3 เมตรไวในบอ  ใสพอแมพันธุไวในกระชังเพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบพอแมพันธุ   มีระบบน้ําหมุนเวียนภายในบอ 4 จุดแบบ Air Water Lift (AWL)ใชทอ PVC



 6 

ขนาด 3 นิ้ว และมี AWLเปนทอ PVCขนาด 3 นิ้ว ยกน้ําขามไปยังบอบําบัดขนาด 200 ตัน  โดยใสหอย
นางรม 100 กิโลกรัม  สาหรายพวงองุน 30 กิโลกรัม ผูกติดเชือกแลวแขวนหอยเปนระยะหางกัน 1 เมตร  6 
เสน  และปูมาเพศเดียวกัน 5 ตัวเพื่อเก็บเศษอาหารที่เหลือตกคางในบอ   บอบําบัดน้ํา 200 ตัน มีระบบน้ํา
หมุนเวียนภายในบอ 4 จุด แบบ AWL ขนาด 3 นิ้ว เชนกัน   และมี AWL ขนาด 3 นิ้วนําน้ําดีแลวกลับไปยัง
บอพอแมพันธุ   ในอัตรา 40 ลิตรตอนาที  น้ําที่ใชไมมีการเปลี่ยนถายน้ําใหม  โดยใชน้ําหมุนเวียนระหวาง 2 
บอ  ตลอดการทดลองตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม  2546  ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546   (รูปที่ 3) 

        
 

 บอที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 บอที่ 1 บอที่ 2 
 
รูปท่ี 3  ระบบน้ําในบอแบบ (AWL) หมุนเวียนในบอ 200 ตัน 2 บอโดยบอท่ี1ใสพอแมพันธุในกระชังและ

บอที่ 2 เปนบอบําบัดน้ําโดยใสหอยนางรมและสาหรายพวงองุน 

7. การเพาะปลากะรังจุดฟาโดยการใหวางไขตามธรรมชาติ 
หลังจากเลี้ยงพอแมพันธุประมาณ 2 เดือน  เร่ิมตรวจสอบความสมบูรณเพศของแมพันธุ   และ

สังเกตพฤติกรรม การวางไข  เมื่อปลาวางไขทําการเก็บรวบรวม โดยใชอวนโพงพางผาชีฟอง ปากกวาง 5 
เมตร ปลาย 1 เมตรติดกับกระชัง ขนาด 2 x 2 x 1 เมตร ดานหนาปากโพงพาง  มีอวนมุงสีฟาเพื่อปองกันกุง 
หรือขยะเขามาในกระชังเก็บรวบรวมไขปลา   (รูปที่ 4)    

                               

      

รูปท่ี 4  อวนโพงพางปากกวาง 5 เมตรปลายติดกับกระชังเก็บรวบรวมไขปลาขนาด 2 x 2 x 1 เมตร   
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8.  การศึกษาอัตราการพักไขและอัตราการปฏิสนธ ิ

1.ศึกษาการวางไขของแมปลาโดยบันทกึวนัที่วางไข ขางขึ้นขางแรม จํานวนวันทีว่างไข 
ชวงเวลาวางไข และจํานวนไข 

2. ศึกษาคาเฉลี่ยของเสนผานศูนยกลางไข อัตราการปฏิสนธิ อัตราการพักไขของปลากะรังจุดฟา 

 อัตราการปฏิสนธิ        =          จํานวนไขที่ปฏิสนธิ             
X  100                                                                           จํานวนไขทั้งหมด  

  อัตราการฟกไข          =           จํานวนลูกปลาวัยออน       X  100 
                                                                      จํานวนไขที่ปฏิสนธิทั้งหมด 

9.  การศึกษาผลของความเค็มตออัตราฟกไข 
ทําการศึกษาโดยใชความเค็ม 4  ระดับ คือ 20, 25, 30 และ 35  สวนในพัน (ppt) ระดับละ 3 ซํ้า   

โดยใชตูทดลองขนาด 15 ลิตรจํานวน 12 ตูใสไขปลาตูละ 5,000  ฟองในน้ําทะเล 10 ลิตร พรอมให
ฟองอากาศผานหัวทรายตูละ 1 หัว   ไมมีการเปลี่ยนถายน้ําระหวางการทดลอง  ทําการตรวจนับอีกครั้งเมื่อ
ลูกปลาฟกออกเปนตัวหมดในวันรุงขึ้นเวลา  11.00 น.   ทําการสุมตัวอยางนับจํานวนลูกปลาแรกฟกโดยใช
บีกเกอรขนาด 50 มิลลิลิตร   สุมตักเพื่อนับลูกปลาในแตละตู ตูละ 5 คร้ัง    พรอมทั้งเก็บตัวอยางน้ําไป
ตรวจหาคาความเปนกรดเปนดาง    ความเปนดาง  ออกซิเจน  แอมโมเนีย  ไนไตรท   และไนเตรท ในเวลา 
08.30, 11.00 , 15.00 , 19.00 และ 23.00 น.  

10.  การศึกษาชนิดอาหารในการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟา 
การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟา ดวยอาหารชนิดตางๆ  เพื่อหาแนวทางในการอนุบาลจากลูกปลา

แรกฟกจนไดปลาอายุ 52 วัน  โดยศึกษาความหนาแนนของไขตอลิตร  ชนิดบอ  ชนิดอาหาร  และจํานวนวัน
รอดตาย   เพื่อเปนแนวทางในการอนุบาลในเชิงพาณิชยตอไป 

11. การวิเคราะหคุณภาพน้ําในบอระบบปดในการเพาะปลากะรังจุดฟา 

11.1  กอนการเพาะปลา 3 เดือน  ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําบางประการไดแก อุณหภูมิน้ํา   
ความเค็ม   ความเปนกรดเปนดาง( pH)   ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา บีโอดี(BOD20,5)  ความเปนดาง
(alkalinity)   ความกระดาง(hardness) แอมโมเนีย   ไนไตรทวิเคราะหโดยวิธีของ (Grasshoff, 1976 อาง
ตามคณิตและคณะ, 2537)   และไนเตรท วิเคราะหโดยวิธีของ  (Strickland and Parsons, 1972)  

11.2  ระหวางการวางไข  ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําบางประการ ไดแก อุณหภูมิน้ํา  ความ
เค็ม  ความเปนกรดเปนดาง( pH)  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา  บีโอดี(BOD20,5)     ความเปนดาง
(alkalinity)  ความกระดาง(hardness)   แอมโมเนีย   ไนไตรท  และไนเตรท  



 8 

11.3 หลังการวางไข  ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําบางประการ ไดแก อุณหภูมิน้ํา   ความเค็ม   

ความเปนกรดเปนดาง( pH)   ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา  บีโอดี(BOD20,5)   ความเปนดาง(alkalinity)  
ความกระดาง(hardness)  แอมโมเนีย   ไนไตรท   และไนเตรท 

12. การวิเคราะหผลทางสถิติ   

 คาเฉลี่ยของอัตราการฟกไขปลาในแตละซํ้าการทดลอง ถูกนํามาวิเคราะหหาคาความ ความ
แปรปรวนแบบแจกแจงทางเดียว (one way analysis of variance)     ทั้งนี้ไดแปลงคาอัตราการฟกไขปลา
ในน้ําความเค็มตางกัน  แบบ angular transformation ในรูปของ arc sin (จรัญ, 2540)  และวิเคราะหความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยอัตราการฟกไขปลาในน้ําความเค็มตางกัน  โดยวิธี Duncan’s New Multiple 

Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows, Version 9.05 

ตามวิธีของ (ธวัชชัย, 2542) โดยใช Analysis of Variance (ANOVA) เพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะห
ผลของความเค็ม ตออัตราการฟกไขปลากะรังจุดฟา 

ผลการศึกษา 

1.   อัตราการพักไขและอัตราการปฏิสนธ ิ

1.1 ปลากะรังจุดฟาเพศผูไดรับการฝงฮอรโมนMT 0.5 มิลลิกรัมตอน้ําหนกัปลา 1 กิโลกรัม
จํานวน 3 ตัว    แลวเล้ียงรวมกับปลากะรังจดุฟาเพศเมยี 13 ตัวในกระชัง 5 x 5 x 3 เมตร เมื่อพักฟน 3 สัปดาห
แลวจึงเริ่มใหอาหารเสริมวติามิน E  และ C  ตามที่กลาวแลว   อีกประมาณ 6 สัปดาหตอมา พอพันธุปลา
กะรังจุดฟาหลังไดรับการฝงฮอรโมนMTและเสริมดวยวติามิน E และ C  มีพฤติกรรมดุราย บางครั้งไลกัด
ปลาตัวอ่ืนไมใหเขาใกล  และในวันที่ 68  ปลาเพศเมียเร่ิมทองใหญขึ้นและไมกนิอาหาร  แมปลาจงึเริ่มวางไข
คร้ังแรกในแรม 15 ค่ําวันที่ 28 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2546 ชวงเวลา19.00 – 20.30 น. เปนเวลา 15 วัน 
จํานวนไข 3,743,000 ฟอง  คร้ังที่ 2 ปลาเริ่มวางไขในวนัที่ 23 สิงหาคม - 4 กันยายน 2546 ชวงเวลา 18.30 น. 
– 20.00 น. เปนเวลา 13 วัน จํานวนไข 2,510,000 ฟอง      ครั้งที่ 3 ปลาเริ่มวางไขในวันที่  8  -  15 ตุลาคม  
2546 ชวงเวลา 18.00 น. – 19.30 น. เปนเวลา 8 วัน จํานวนไข 2,064,000 ฟอง     คร้ังที่ 4 ปลาเริ่มวางไขใน
วันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2546 ชวงเวลาวางไข 18.30 น. – 19.30 น. เปนเวลา 6 วันจํานวน 1,685,000 ฟอง (รูปที ่
5 และ ตารางที่ 1)  
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เพศเมีย เพศเมีย 

เพศผู 

รูปท่ี 5  พอพนัธุปลากะรังจดุฟาหลังฝงฮอรโมนMTและพอแมพันธุที่เล้ียงดวยการเสริมวิตามิน E และ C      
เปนเวลา 68 วนั 

ตารางที่ 1  รายละเอียดการวางไขของแมปลากะรังจุดฟา   

คร้ังที่ วันทีว่างไข ขางขึ้น- ขางแรม  จํานวนวนัที่วาง ชวงเวลาวางไข จํานวนไข 
1   28 กค.46 – 11สค. 46 แรม15 ค่ํา- ขึ้น14 ค่ํา 15 วัน 19.00-20.30 น. 3,743,000 
2   23 สค. 46 –  4 กย. 46 แรม11ค่ํา –ขึ้น 14 ค่ํา 13 วัน 18.30 -20.00 น. 2,510,000 
3    8  ตค. 46 - 15 ตค. 46 ขึ้น13 ค่ํา–แรม 6 ค่ํา 8 วัน 18.00 – 19.30น. 2,064,000 
4   24 ตค.46 – 29 ตค. 46 แรม15 ค่ํา – ขึ้น 5 ค่ํา 6 วัน 18.30 – 19.30น. 1,685,000 

1.2  ทําการสุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบจํานวนไขของการวางไขปลา ในวันที่ 8 – 15 ตุลาคม 2546  
จํานวนไขที่ไดทั้งหมด 2,064,000 ฟอง มีอัตราการปฏิสนธิ 70.1เปอรเซ็นต   อัตราการฟกไข 67.7เปอรเซ็นต   
และไขมีเสนผานศูนยกลาง 0.837 +  0.017 มิลลิเมตร(มม.) (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2  จํานวนไขปลาที่วาง  อัตราการปฏิสนธิ  อัตราการฟกไขและเสนผานศูนยกลางไขปลากะรังจุดฟา 

   วันที่                    จํานวนไข         อัตราการปฏิสนธิ        อัตราการฟกไข            เสนผานศูนยกลาง (มม.) 

8 ต.ค. 46                 125,000                 80.0%                        74.0 %                        0.835 + 0.019 
9 ต.ค. 46                 399,000                 75.0%                        71.5 %                        0.835 + 0.015 
10 ต.ค. 46               480,000                 82.7%                        96.7%                         0.841 + 0.020 
11ต.ค. 46                300,000               ไมมีขอมูล                ไมมีขอมูล                  ไมมีขอมูล                        
12ต.ค. 46                200,000               ไมมีขอมูล                ไมมีขอมูล                  ไมมีขอมูล                        
13 ต.ค. 46               260,000                 75.0%                        71.1%                          0.840 + 0.018 
14 ต.ค. 46               200,000                 77.8%                        28.8 %                         0.838 + 0.017 
15 ต.ค. 46              100,000                  30.0%                        64.0 %                         0.837 + 0.020 

        รวม                 2,064,000       เฉล่ีย  70.1%                         67.7%                         0.837 + 0.017 
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2.  ผลของความเค็มตออัตราฟกไข 

การฟกไขในน้ําความเค็ม 20, 25, 30 และ35 สวนในพัน (ppt )นั้น       พบวา มีอัตราการฟกไข 
0, 2.97 + 5.14,  46.25 +  17.61  และ 20.10 + 7.91 เปอรเซ็นตตามลําดับ      เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนที่
ระดับ 0.05   พบวาที่ระดับความเค็ม 30 ppt  อัตราการฟกไขสูงกวาที่ความเค็ม 35 ppt  อยางมีนัยสําคัญ      
(p < 0.05)      แตที่ความเค็ม 35 ppt และ 25 ppt            อัตราการฟกไขมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ 
(p > 0.05)     และท่ีความเค็ม 25 ppt และ 20 ppt         อัตราการฟกไขมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ 
(p > 0.05)  ( ตารางที่ 3)   

ตารางที่ 3  ผลของความเค็มระดับ 20,  25,  30 และ35 ppt ตออัตราการฟกไขปลากะรังจุดฟา 

ความเค็ม(ppt) 
อัตราการฟกไข 

20 25 30 35 
อัตราการฟกไขต่ําสุด  (%) 0.00 0.0 28.25 11.54 
อัตราการฟกไขสูงสุด  (%) 0.00 8.91 63.44 27.14 
อัตราการฟกไขเฉล่ีย    (%) 0.00  +  0.00 c 2.97  +  5.14bc 46.25 + 17.61a 27.14  + 7.91b

หมายเหต ุ  ตัวอักษรอังกฤษในแถวเดียวกันที่ตางกันแสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05)    

คุณภาพน้ํากอนการทดลองที่ระดับความเค็ม 20,   25,  30 และ 35 ppt      ความเปนกรดเปนดาง
มีคาเปน 7.86, 7.82, 7.84 และ 7.92     ความเปนดางมีคา 70.0, 90.0, 132.0 และ 90.0  สวนในลาน (ppm)    
ออกซิเจนมีคา 6.3, 6.4 , 6.2 และ 6.4 ppm    แอมโมเนียมีคา 0.0098, 0.0075, 0.0085และ 0.0064 ppm    ไน
ไตรทมีคา 0.0046, 0.0047, 0.0085 และ 0.0050 ppm      ไนเตรทมีคา 0.2868, 0.3279, 0.5472  และ 0.4850 
ppm ตามลําดับ        

 คุณภาพน้ําระหวางการทดลอง  เมื่อส้ินสุดการทดลองความเปนกรดเปนดาง มีคาเฉลี่ย 7.96 + 
0.11, 7.87 + 0.04,  8.00 + 0.01 และ 7.84 + 0.06             ความเปนดางมีคาเฉลี่ย 96.0 + 19.7, 98.0 +  2.0, 
120.7 + 1.2 และ 99.3 + 1.2  ppm    ออกซิเจนมีคาเฉลี่ย 6.3 + 0.1, 5.9 +  0.0, 5.7 +  0.1 และ 5.4 +  0.1  ppm  
แอมโมเนียมีคาเฉลี่ย 0.1668 + 0.0475, 0.1360 + 0.0646, 0.1191 + 0.0598 และ 0.1234 +  0.0359 ppm       
ไนไตรทมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.0341 + 0.0015 , 0.0531 + 0.0156, 0.0427 + 0.0248 และ 0.0514 + 0.0200 ppm   
ไนเตรทมีคาเฉลี่ย 0.4091 + 0.0719 , 0.5673 + 0.1379, 0.6793 + 0.0883 และ 0.7166 + 0.0917 ppm 

ตามลําดับ (รูปที ่6) 
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 3. ชนิดอาหารเบื้องตนในการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟา 

เมื่อปลาวางไขทําการรวบรวมไขปลา โดยใชโพงพาง แลวนํามาเพาะฟกและอนุบาลในบอ
ซีเมนตขนาด 1 ตัน   3  ตัน และ 7 ตัน      รวมทั้งหมด 17 ครั้ง    อัตราการปลอยจํานวนไขตอลิตรมีตั้งแต 2 – 
100 ฟองตอลิตร  ชนิดของอาหารที่ใหมีแพลงกตอนพืช เชน Skeletonema sp. Tetraselmis sp. 

Chlorella sp.  Diatomธรรมชาติ  ไขแดงตมสุกผสมวิตามิน C   ไขหอยนางรม   อาหารเสริม คือ AMF 

Frippak  โรติเฟอรตัวเล็กโดยกรองผานผากรอง 120ไมครอน  โรติเฟอรตัวใหญเสริมกรดไขมันไมอ่ิมตัว  
โคพีพอด   อารทีเมียเสริมกรดไขมันไมอ่ิมตัว  กุงเคย  โดยรุนที่ 1 ตั้งแตวันที่29 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2546 
อนุบาลลูกปลากะรังจุดฟาจํานวน 7  คร้ัง อัตรารอดตายไดสูงสุด 5 วัน       รุนที่ 2 ตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม – 4 
กันยายน 2546  อนุบาลลูกปลากะรังจุดฟาจํานวน 6 ครั้ง อัตรารอดตายไดสูงสุด 4 วัน  รุนที่ 3 ตั้งแตวันที่ 8 – 
10 ตุลาคม 2546 อนุบาลลูกปลากะรังจุดฟาจํานวน 2 ครั้ง อัตรารอดตายไดสูงสุด 15 วัน      รุนที่ 4  อนุบาล
เมื่อ 27 ตุลาคม 2546 อนุบาลลูกปลากะรัง  จุดฟารวม 2 คร้ัง    คร้ังที่สามารถอนุบาลลูกปลาไดจนมี
พัฒนาการเปนปลาวัยรุนใชบอขนาด 1 ตัน 1 บอ ปลอยไขปลา 2  ตัวตอ 1 ลิตร สามารถอนุบาลไดลูกปลา
อายุ 52 วัน จํานวน 49 ตัวจากจํานวนปลอย 2,000 ตัวอัตรารอดตาย 2.45 เปอรเซ็นต    ลูกปลากะรังมีขนาด
ความยาว 42.0  มิลลิเมตร ระยะนี้มีแถบขาวขนานกลางลําตัว ลักษณะคลายลูกปลาชอน ลําตัวมีสีขาวออก
แดง   และมีพัฒนาการของจุดสีดําเปนสีฟาออนประมาณ 32-34 จุด คลายลักษณะของปลาพอแมพันธุ 
นอกนั้นตายหมดเมื่ออายุ 5 วัน(ตารางที่ 4 และรูปที่ 7 )  

ตารางที ่4   การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟาวัยออนดวยอาหารชนิดตาง ๆ และจํานวนวันรอดตายของลูกปลา 

วันที ่ ไข/ลิตร ขนาดบอ ชนิดอาหาร จํานวนวนัรอดตาย 
29 กค.2546 100 ขวดโหล10ลิตร - 0 

30 กค.2546 100 บอ 1 ตัน 3 บอ โรติเฟอรตัวเล็กกรองผานผากรอง 3 วัน 

 4 สค. 2546 100 บอ 1ตัน 2 บอ โรติเฟอร+ Tetraselmis sp. 3 วัน 

 5 สค. 2546 100 บอ 1 ตัน 1 บอ โรติเฟอร+ Tetraselmis sp. 5 วัน 

 6 สค. 2546  100 บอ 1 ตัน 2 บอ โรติเฟอร+ Chlorella sp. + AMF 3 วัน 

 7 สค. 2546 50 บอ 1 ตัน 2 บอ AMF + Chlorella sp. 4 วัน 

 9 สค. 2546 33 บอ 3 ตัน 4 บอ AMF+ Chlorella sp. 3 วัน 

25 สค.2546 10 บอ 1 ตัน 3 บอ ไขแดงตมสุกผสมวิตามิน C  4 วัน 

26 สค.2546 30 บอ 1 ตัน 2 บอ ไขแดงตมสุกผสมวิตามิน C 3 วัน 

27 สค.2546 ไมมีขอมูล บอ 7 ตัน 1 บอ ไขแดงตมสุกผสมวิตามิน C 2 วัน 

28 สค.2546 ไมมีขอมูล บอ 7 ตัน 1 บอ ไขแดงตมสุกผสมวิตามิน C 2 วัน 

 3  กย. 2546 3 บอ 7 ตัน 1 บอ Chlorella sp. + Tetraselmis sp. 4 วัน 

4  กย. 2546 5 บอ 1 ตัน 1 บอ diatom + โรติเฟอร 3 วัน 



 13 

วันที ่ ไข/ลิตร ขนาดบอ ชนิดอาหาร จํานวนวนัรอดตาย
 8 ตค. 2546 10 บอ 1 ตัน 2 บอ Tetraselmis sp. + Frippak +   ไข

แดงตมสุก+โรติเฟอรเสริมกรด
ไขมันไมอ่ิมตวั 

8 วัน 

10 ตค.2546 10 บอ 1 ตัน 2 บอ Tetraselmis sp. + Frippak + 

 ไขแดงตมสุก+ไขหอยนางรม + 

โรติเฟอรเสริมกรดไขมันไมอ่ิมตัว 

15วัน 
 

27 ตค.2546 
 

2 บอ1 ตัน 2 บอ Tetraselmis sp. +  Frippak + 

ไขแดงตมสุกผสมวิตามิน C + 

ไขหอยนางรม 

5 วัน 

  27 ตค.2546 2 บอ 1 ตัน 2 บอ Skeletonema sp. +  Frippak+  
ไขแดงตมสุกผสมวิตามิน C + 

ไขหอยนางรม+โรติเฟอรเสริมกรด
ไขมันไมอ่ิมตวั+อารทีเมียเสริมกรด
ไขมันไมอ่ิมตวั+โคพีฟอด+กุงเคย 

52 วัน 

 
 

 
 
 
รูปท่ี 7  ลูกปลากะรังจดุฟาอายุ 52 วันที่ไดจากการทดลอง 
 
4.  คุณภาพน้ําในบอระบบปดในการเพาะปลากะรังจุดฟา 

4.1 คุณภาพน้ํากอนการเพาะปลากะรังจุดฟาในระบบปด 3 เดือน ( 3 กุมภาพันธ – 20 พฤษภาคม 
2546 )  ความเค็มมีคาเฉลี่ย 30.0 + 0 ppt   อุณหภูมิน้ํามีคาเฉลี่ย 28.5 + 0.4 องศาเซลเซียส   ความเปนกรดดาง
มีคาเฉลี่ย 8.04 + 0.21   ออกซิเจนมีคาเฉลี่ย 5.6 + 0.3 ppm    บีโอดีมีคาเฉลี่ย 2.1 + 1.0 ppm    ความเปนดาง
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มีคาเฉลี่ย 95.25 + 18.7 ppm    ความกระดางมีคาเฉลี่ย 4686.7 + 984.8 ppm   แอมโมเนียมีคาเฉลี่ย 0.0363 + 
0.0322 ppmไนไตรทมีคาเฉลี่ย 0.0103 + 0.0072 ppm ไนเตรทมีคาเฉลี่ย 0.0668 + 0.0512 ppm (ตารางที่ 5) 

ตารางที่ 5 คุณภาพน้ํากอนเริม่การเพาะปลากะรังจดุฟาในบอระบบปด (3 กุมภาพันธ – 20 พฤษภาคม 2546) 

คุณภาพน้ํา คาเฉลี่ย พิสัย 

ความเค็ม (ppt)                       30.0 + 0.0 30.0 – 30.0 
อุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส) 28.5 + 0.4 28.0 – 29.0 
ความเปนกรดดาง                8.04 + 0.21 7.76 – 8.32 

ออกซิเจน (ppm)                    5.6  +  0.3 5.3 – 5.9 
บีโอดี (ppm)                         2.1 + 1.0 1.2  - 3.6 
ความเปนดาง (ppm) 95.25 + 18.7 72.0 – 120.0 
ความกระดาง (ppm) 4686 .7 + 984.8 4040.0 – 5820.0 

แอมโมเนีย NH3-N (ppm) 0.0363 + 0.0322 0 – 0.0835 
ไนไตรท NO2-N (ppm) 0.0103 + 0.0072 0.0018 – 0.0234 
ไนเตรท NO3-N (ppm) 0.0668 + 0.0512 0.0078 – 0.1394 

4.2  คุณภาพน้าํระหวางการวางไขของแมปลากะรังจุดฟาทั้ง 4 คร้ัง            จากครั้งที่ 1ในวันที ่
28 กรกฎาคม -  11 สิงหาคม 2546         คร้ังที่ 2ในวันที ่23 สิงหาคม – 4 กันยายน 2546              คร้ังที่ 3ใน
วันที่ 8 ตุลาคม – 15 ตุลาคม 2546   และครัง้ที่ 4ในวันที่ 24 ตุลาคม - 29  ตุลาคม 2546 โดยความเค็มมีคาเฉลี่ย 
30.6 +  0.8 ppt  อุณหภูมิน้าํมีคาเฉลี่ย 27.33 + 0.75 องศาเซลเซียส  ความเปนกรดดางมีคาเฉลี่ย 7.82 + 0.25  
ออกซิเจนมีคาเฉลี่ย 5.0 + 0.3 ppm   บีโอดีมีคาเฉลี่ย 1.0 + 0.2 ppm  ความเปนดางมีคาเฉลี่ย 100.0 + 4.3 
ppm  ความกระดางมีคาเฉลี่ย  6446.7 + 598.8 ppm   แอมโมเนียมีคาเฉลี่ย 0.1325 + 0.0291 ppm  ไนไตรท
มีคาเฉลี่ย 0.2220 + 0.1688 ppm ไนเตรทมคีาเฉลี่ย 1.1385 + 0.1871 ppm ( ตารางที่ 6 ) 

ตารางที่ 6  คุณภาพน้ําระหวางการวางไขของปลากะรังจุดฟาทั้ง 4 คร้ัง 

คุณภาพน้ํา คาเฉลี่ย พิสัย 

ความเค็ม (ppt) 30.6 +  0.8 30.0– 31.0 
อุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส) 27.33 + 0.75 26.5 – 28.5 
ความเปนกรดดาง 7.82  +  0.25 7.58 – 8.16 
ออกซิเจน (ppm) 5.0  +  0.3 4.8 – 5.4 
บีโอดี (ppm) 1.0  +  0.2 0.8  - 1.2 
ความเปนดาง (ppm) 100.0 + 4.3 96.0 – 106.0 
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คุณภาพน้ํา คาเฉลี่ย พิสัย 

ความกระดาง (ppm) 6446 .7 +  598.8 5400.0 – 7200.0 
แอมโมเนีย NH3-N (ppm) 0.1325 + 0.0291 0.0979 – 0.1630 
ไนไตรท NO2-N (ppm) 0.2220 +  0.1688 0.0426 – 0.4159 
ไนเตรท NO3-N (ppm) 1.1385 +  0.1871 0.8519 – 1.3480 

4.3  คุณภาพน้ําหลังการวางไขปลากะรังจุดฟาทั้ง 4 คร้ัง  คร้ังที่ 1 ในวันที่ 12 - 22 สิงหาคม  
2546      คร้ังที่ 2 ในวันที่  5  กันยายน   -  7  ตุลาคม 2546     ครั้งที่ 3 ในวันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2546     และ
ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2546  โดยความเค็มมีคาเฉลี่ย 30.5 + 0.5 ppt   อุณหภูมิน้ํามีคาเฉลี่ย 27.6 + 0.4 
องศาเซลเซียส   ความเปนกรดดางมีคา เฉล่ีย  7 .60 +  0 .37  ออกซิ เจนมีคา เฉลี่ย  5 .3 +  0 .5 ppm                      
บีโอดีมีคาเฉลี่ย 1.5  + 0.7 ppm   ความเปนดางมีคาเฉลี่ย 102.9 +  12.0 ppm    ความกระดางมีคาเฉลี่ย 
6982.7 + 612.4 ppm   แอมโมเนียมีคาเฉลี่ย 0.2070 + 0.1066 ppm   ไนไตรทมีคาเฉลี่ย 0.2700 + 0.1875 
ppm       ไนเตรทมีคาเฉลี่ย 1.0611 + 0.3859 ppm   (ตารางที่ 7) 

ตารางที ่7   คุณภาพน้ําหลังการวางไขปลากะรังจุดฟาทั้ง 4 คร้ัง 

คุณภาพน้ํา คาเฉลี่ย พิสัย 

ความเค็ม (ppt) 30.5 +  0.5 30.0– 31.0 
อุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส) 27.6 + 0.4 27.0 – 28.0 
ความเปนกรดดาง 7.60 +  0.37 7.15 – 8.26 
ออกซิเจน (ppm) 5.3 + 0.5 4.6 – 6.5 
บีโอดี (ppm) 1.5 + 0.7 0.8  - 2.8 
ความเปนดาง (ppm) 102.9 + 12.0 78.0 – 118.0 
ความกระดาง (ppm) 6982.7 +  612.4 5400.0 – 7460.0 
แอมโมเนีย NH3-N (ppm) 0.2070 + 0.1066 0.0392 – 0.4464 
ไนไตรท NO2-N (ppm) 0.2700 +  0.1875 0.0168 – 0.5363 
ไนเตรท NO3-N (ppm) 1.0611 +  0.3859 0.1213 – 1.3192 
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สรุปและวิจารณผล 

จากการศึกษาการเพาะปลากะรังจุดฟา Plectropomus leopardus    โดยฝงฮอรโมนเพศผู MT        
(17 α   Methyl Testostorone) 0.5 มิลลิกรัมตอน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม   แลวใหแมปลาวางไขในบอ
ซีเมนตระบบปดไดสําเร็จโดยวางไข 4 คร้ังไดไขปลารวมทั้งส้ิน 10,002,000 ฟอง จากการวิเคราะหผลสําเร็จ
ในการวางไขสรุปประเด็นปจจัยสําคัญมดีังนี ้

1. ฮอรโมน MT  มีสวนสําคัญในการเรงกระตุน ใหปลากะรังจุดฟาเปล่ียนเพศจากเพศเมียเปน
เพศผู  หรือเสริมความสมบูรณในปลาเพศผูภายใน 68 วัน  มีสวนชวยในการทําใหมีน้ําเชื้อเพศผูมากขึ้น 
แข็งแรงขึ้นเหนี่ยวนําหรือกระตุนปลาเพศเมียใหมีทองใหญคือไขพัฒนาขึ้นและวางไขในบอได  เชนเดียวกนั
กับการศึกษาของนักวจิัยหลายทาน  (ปยะและคณะ, 2530 ; วิเชยีรและพรชัย, 2530 ; อนุวัฒนและกติติ, 2530)   
ซ่ึงมีการเตรียมพอพันธุปลากะรังโดยใหกนิฮอรโมนเพศผู MT   ที่ผสมในอาหาร 1 – 3 มิลลิกรัมตอน้ําหนกั       
พอพันธุ 1 กิโลกรัม    วันเวนวัน   ประมาณ 2 – 3 เดือน  พอพันธุปลามีน้ําเชื้อตัวผูเกิดขึ้น      สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ Chao and Lim (1991) ที่ใชเทคนคิการฝงฮอรโมนแทนการใหกินทางปากกับปลากะรัง
ปากแมน้ําEpinephelus tauvina  โดยใช MT  2 มิลลิกรัม ในหลอดพลาสติกเปนผลใหปลาเพศเมีย           
(ขนาด 3 – 4  กิโลกรัม) แปลงเพศเปนตัวผูหลังจากนั้น 4 เดือน  และใหน้ําเชือ้เพศผูตอไปอีก 4 เดือน           
Yeh et al. (1988) รายงานวาปลากะรังEpinephelus fario อายุ 3 ปกวาสามารถแปลงเพศเปนตัวผูได   
100 เปอรเซ็นต  ดวยการกนิอาหารเม็ดผสม 17 α  MT ในขนาด 26.9 - 117.97 มิลลิกรัมตอน้ําหนักปลา           
1 กิโลกรัมในระยะเวลากวา 102 วัน   Kuo et al. (1988) รายงานวาการแปลงเพศปลากะรังจุดฟา 
Epinephelus fario อายุต่ํากวา 2 ป โดยการใหกินอาหารผสม MT ทุกวันในอัตรา 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมตอ
น้ําหนกัปลา 1 กิโลกรัมเปนเวลา 5 เดอืนสามารถแปลงเพศเมียเปนเพศผูไดในเดือนมิถุนายน ถึง เดือน
กรกฎาคม       และ Tridjoko (2002) รายงานในเอกสารเผยแพรของอินโดนีเซียจากการฝกอบรมปลากะรัง
หนางอนCromileptes altivelis ซ่ึงใชการฝง MT 0.75 มิลลิกรัมตอน้ําหนกัปลา 1 กิโลกรัม ใหผลดีที่สุด    
ในการแปลงเพศเปนตวัผู ภายใน 2 – 3 เดอืน  

2. การใหอาหารหลากหลายชนิดและอาหารที่มีโปรตีนสูง มีสวนในการชวยเสริมความสมบูรณ
ของพอแมพันธุปลากะรังจุดฟา เชน การใหหมึกสดสลบักับปลาขางเหลืองใสสาหรายในทอง เพื่อใหพอแม
พันธุปลาไดรับอาหารครบหมู    ซ่ึงในการเพาะปลากะรังหนางอน Cromileptes altivelis         ก็มีการให
หมึกสดสับแทนที่การใหปลาสดอาทิตยละครั้ง (Sugama et al., 2001)  

3. การใหอาหารเสริมวิตามิน E และ C ก็มีสวนชวยในการกระตุนใหเกิดความสมบูรณเพศ  
มากขึ้น สังเกตไดจากการใหวิตามนิ E และ C สลับกัน  ภายใน 48 วนั ปลาเพศเมยีทองเริ่มใหญขึน้อยางเห็น
ไดชัด   เชนเดียวกันกับ Chulawittayakul (1986) มกีารเสริมสรางความสมบูรณของทั้งสองเพศกอนการ
ผสมพันธุวางไข ในการเตรยีมแมปลากะรงัโดยทั่วไปจะใหวติามิน E ในอัตรา 200 – 400 มิลลิกรัมตออาหาร 
1 กิโลกรัมในแมปลา และใหฮอรโมนเพศผู MT แกพอปลาประมาณ 2 -  3 เดือนกอนการเพาะพันธุ    
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สําหรับวิตามนิซีเปนสาระสําคัญอยางหนึ่งที่ตองเสริมในอาหารปลากะรังและปลากะพงขาว เพื่อการ
เจริญเติบโตที่ดีกวา  ปลาแข็งแรงมีความตานทานโรคสูงและปองกนัอาการขาดวติามินซี (Boonyaratpalin 

et al., 1993)    และนิเวศน  (2536)  การเตรียมแมพนัธุปลากะรัง Epinephelus malabaricus  อาหารที่ใช
เล้ียงแมพนัธุปลาก็เชนเดยีวกบัการเลี้ยงพอพันธุปลา (ยกเวนการใชฮอรโมนในเพศผู) แตการผสมวติามิน E 

400 มิลลิกรัมตออาหารปลา 1 กิโลกรัมใหแมปลากินสัปดาหละ 1 คร้ัง เปนระยะเวลา 2 – 3  เดือน รังไขปลา
ที่พัฒนาแลวมไีขที่มีคุณภาพดีขึ้น  

4. ปจจัยความเค็ม จากการเตรียมระบบน้ําหมุนเวยีนในบอเล้ียงพอแมพันธุทําใหความเค็มของ
น้ําคอนขางคงที่อยูที่ 30.5 + 0.5 ppt ตลอดการทดลอง ตั้งแต พฤษภาคม ถึง ตุลาคม2546   ความเค็มไม
เปลี่ยนแปลงคลายสภาพของปลาที่อยูตามแนวปะการังที่ความเค็มเปลี่ยนไมมากนกั เชนเดยีวกบัการจัดการ
น้ําเลี้ยงพอแมพันธุปลากะรงัหนางอนCromileptes altivelis ที่ Gondol Research Institute ชวงความ
เค็มของน้ําในบอพอแมพันธุอยูในชวง 34 - 35 ppt อยางสม่ําเสมอ  ถาความเค็มเปลีย่นแปลงอยางกะทันหัน
ลงเหลือ 30 pptโดยฝนตกหนักมาก จะทําใหไขปลาทั้งหมดจมและเสยีหาย (Sugama et at., 2001)   และ
ผลจากการทดลองฟกไขปลาในน้ําความเคม็ระดับตาง ๆ คือ 20, 25, 30 และ35 สวนในพัน (ppt )นัน้  พบวา 
อัตราการฟกของไขอยูที่ 0, 2.97 + 5.14,  46.25 +  17.61  และ 20.10 + 7.91 เปอรเซ็นตตามลําดับ     เมื่อ
วิเคราะหความแปรปรวนที่ระดับ 0.05   พบวาที่ระดับความเค็ม 30 ppt อัตราการฟกไขสูงกวาที่ระดับความ
เค็ม 35  ppt อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)      แตที่ระดับความเค็ม 35 ppt           กับความเค็มระดับ 
25 ppt อัตราการฟกไขมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคญั (p > 0.05)    และที่ระดบัความเค็ม 25 ppt  กับ
ความเค็มระดบั 20 ppt อัตราการฟกไขมคีวามแตกตางอยางไมมีนยัสําคัญ (p > 0.05)      และเมื่อวิเคราะห
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบวาระดับความเค็ม 30 และ 35 ppt อัตราการฟกไขมคีวามแตกตางอยางไมมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p > 0.01)      แตที่ระดับความเค็ม 30 ppt กับความเค็มระดับ 20 และ 25 ppt อัตราฟก
ไขมีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญยิ่ง(p < 0.01)   แสดงใหเห็นวาปจจัยที่ทําใหไขมอัีตราฟกที่ดีตองมีความ
เค็มเปนปจจยัที่สําคัญ   ดังนั้นการเลี้ยงพอแมพันธุตองมีความเค็มไมต่ํากวา 30 ppt  ซ่ึงเปนปจจยัสําคัญที่มี
ผลตอการวางไขของแมปลาและตอการรอดตายของลูกปลา 

5. อิทธิพลของดวงจนัทร มีผลตอการวางไข สวนมากปลากะรังจุดฟาจะวางไขในชวงขางแรม
ตอขางขึ้น ซ่ึงก็มีลักษณะเดยีวกันกับที ่ Sabah Fish Hatchery Centre (Komilus and Biusing, 1998) 

โดยสวนใหญวางไขในชวงแรม 15 ค่ํา  ถึง ขึ้น 6 ค่ํา จํานวน 3 คร้ัง  และขึ้น 15 ค่ําถึง แรม 6 ค่ํา จํานวน 1 คร้ัง  
เชนเดยีวกับการวางไขของปลากะรัง Epinephelus malabaricus  (นิเวศน และคณะ, 2531; นิเวศน และ
คณะ, 2536;  Doi et at., 1991) แตการวางไขของปลากะรังจุดฟาอยูในชวง 18.00 – 20.30 น. ซ่ึงเร็วกวา 
ปลากะรังที่วางไขในชวงเวลา 21.00 – 24.00 น. 
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 อัตราการปฏิสนธิของไขปลากะรังจุดฟาเฉลี่ยเปน 70.1 เปอรเซ็นต  อัตราการฟกไขเปน 67.7 
เปอรเซ็นต  เมื่อเทียบกับ Komilus and Biusing (1998) รายงานวา ที่ Sabah Fish Hatchery Centre      
อัตราการปฏิสนธิของปลากะรังจุดฟาเปน 83.6 เปอรเซ็นต     จากปลาจํานวน 20 ตัวในอัตราสวนเพศผู : เพศ
เมีย เทากับ 1 : 4  มีผลใหอัตราการปฏิสนธิสูงกวาการทดลองครั้งนี้ที่ใช  เพศผู : เพศเมีย = 1 : 4.3       แตเมื่อ
เทียบเสนผานศูนยกลางไขปลากะรังจุดฟาก็มีขนาดใกลเคียงกันคือ 0.834 + 0.015 มิลลิเมตร กบั 0.837 + 
0.017 มิลลิเมตร ตามลําดับ   ขนาดของหยดน้ํามันก็ใกลเคียงกันคือ 0.169 +  0.006 มิลลิเมตร กับ 0.159 + 
0.028 มิลลิเมตร ตามลําดับ 

การศึกษาชนดิอาหารเบื้องตนในการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟา จากการวางไขคร้ังที่1ไดทดลอง
อนุบาลจํานวน 7 คร้ัง  ซ่ึงเปนการเริ่มตนครั้งแรก อาหารที่ใชอนุบาลเปนโรติเฟอรตัวเล็กโดยกรองดวยผา
กรอง 120 ไมครอน ปรากฏวาอนุบาลลูกปลาไดเพียง 3 วัน ลูกปลาตายหมด เมื่อนาํมาสองกลองจุลทรรศน
พบวาปากปลากะรังจุดฟามีขนาดเล็กมาก ตัวโรติเฟอรขนาดเล็กที่กรองได(ขนาด60 – 80 ไมครอน)มีขนาด
ใหญกวาปากทําใหลูกปลาไมสามารถกินโรติเฟอรได หลังจากนั้นไดทดลองอนุบาลโดยใชTetraselmis sp.  
อาหารเสริมลูกกุง AMF และ Chlorella sp. ก็ปรากฏวาสามารถอนุบาลไดเพยีง 5 วัน   คร้ังที่ 2 ไดทดลอง 
6 คร้ัง อนุบาลดวยไขแดงตมสุกผสมวิตามิน C  หรือ Diatomธรรมชาติ และโรติเฟอร สามารถอนุบาลได
นานสุด 4 วัน    คร้ังที่ 3 ไดทดลองอนุบาล 2 คร้ัง โดยใช Tetraselmis sp.  Frippak  ไขแดงตมสุกผสม
วิตามิน C  +  โรติเฟอรเสริมกรดไขมันไมอ่ิมตัว  ได 8 วัน และ 15 วัน    คร้ังที่ 4 ทดลองอนุบาลดวย 
Skeletonema sp. Frippak ไขแดงตมสุกผสมวิตามินC  ไขหอยนางรม  โรติเฟอรเสริมกรดไขมันไมอ่ิมตวั  
อารทีเมียเสริมกรดไขมันไมอ่ิมตัว  โคพีพอด   กุงเคย  อนุบาลไดรอด 52 วัน ปลามีขนาด 42.0 มิลลิเมตร เปน
ปลาวัยรุนมีรูปรางเหมือนพอแมมีจุดสีฟาตามลําตัวประมาณ 32 - 34 จุด  วิเคราะหผลนาจะมาจากการที่ปาก
ลูกปลามีขนาดเล็กมาก อาหารที่กินไดตองมีขนาดเล็กประมาณไมเกิน 45 ไมครอน ดงันั้น Skeletonema sp. 

Frippak  ไขแดงตมสุกผสมวิตามิน C และไขหอยนางรม มีขนาดที่เล็กพอดีกับปากปลา สามารถกินผานคอ
ลงสูกระเพาะได ทําใหลูกปลามีพัฒนาการ แข็งแรงขึ้นตามลําดับ เมื่อเทียบกบัขอมูลของMatsumoto 

(1996, อางตาม Komilus and Biusing, 1998)   ตามขอมูลไมไดตพีิมพของ Department of Fisheries 

Sabah การอนุบาลลูกปลาดวย Riken MF1 อนุบาลไดรอด 4 วัน  อนุบาลดวย Trocophore อนุบาลไดรอด 
5 วัน   เนื่องจากลูกหอยเปลี่ยนเปน D – larvae   ทําใหไมสามารถยอยได  และการอนุบาลดวย Nissui  A1 

+ ยีสต + โรติเฟอร อนุบาลไดรอด 11 วัน สูงสุด   Komilus and Biusing (1998) อนุบาลลูกปลากะรังจุด
ฟาดวยยกูีนาแชแข็ง + โรติเฟอรเสริม (TOPAL) และอารทีเมีย อนบุาลไดรอด 20 วันสูงสุด  และพบปญหา
เดียวกันคือ ปากปลาเล็กมาก      ถึงแมลูกปลาอายุ 2 วนั ก็ไมพบโรติเฟอรในทองปลา    ไพบูลยและคณะ 
(2544) ทดลองอนุบาลลูกปลากะรังEpinephelus coioides  โดยใชโรติเฟอรขนาดเล็กคือผานผากรองขนาด 
59 - 80 ไมครอน อนุบาลลูกปลาในชวง 6 วันแรกหลังฟกเปนตวั ซ่ึงไขปลากะรังEpinephelus sp. ใหญกวา
ไขปลากะรังจดุฟาPlectropomus leopardus (0.837 + 0.017 มิลลิเมตร)เล็กนอย อาทิเชน ไขของปลากะรัง  
Epinephelus malabaricus  มีเสนผานศูนยกลาง 0.890 + 0.008 มิลลิเมตร(Ruangpanit et at., 1993)    
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ไขของปลากะรัง Epinephelus tauvina มีเสนผานศูนยกลาง 0.880 มิลลิเมตร(Chao and Lim, 1991)   
ดังนั้นอาหารของลูกปลากะรังจุดฟาตองมีขนาดเล็กกวา 45 ไมครอน 

คุณภาพน้ํากอนใชระบบปด 3 เดือน  มีคณุภาพน้ําสูงสุด ต่ําสุดอยูในเกณฑคามาตรฐานคุณภาพ
น้ําทะเล (คณติและคณะ, 2537)   เมื่อทําการเพาะพันธุโดยฝงฮอรโมน MT ใหแมปลาวางไขตามธรรมชาติ 
นั้น   เนื่องจากเขาฤดูฝน ทําใหน้ําจืดลงมาปริมาณมากมีผลใหความเค็มลดลง ดวยปลากะรังจุดฟาเปนปลา 
ในแนวปะการงั จึงไดจดัทําน้ําหมุนเวยีนในบอระบบปด เพื่อรักษาความเค็มของน้ําใหคงที่ในระดบั 30.0 ppt  
ดังนั้น ความเค็มจึงเปนปจจัยตวัหนึ่งทีท่ําใหสภาพแวดลอมภายในบอไดความสมดุล เหมาะสมกับสภาพ
ธรรมชาติของการวางไขปลา คุณภาพน้ําในชวงปลาวางไข  โดยทั่วไปอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล 
ยกเวนความกระดางเพิ่มขึ้นจาก 4,686.7 + 984.8 ppm เปน 6,446.7 + 598.8 ppm    เปนผลจากการใสปูนขาว
ชวงกอนเดินระบบปด  และมีน้ําบางสวนระเหยไป         ทําใหความเคม็เพิ่มเล็กนอยจาก 30.0 + 0.0 ppt เปน 
30.6 +  0.8  ppt   สวนไนเตรทมีคาเพิ่มจาก 0.0668 + 0.512 ppm  เปน 1.1383 + 0.1871 ppm   เนื่องจาก
ปริมาณไนเตรทไมไดถูกใชหรือดึงไปใชหมดโดยสาหราย  แตคุณภาพน้ําหลังการวางไขแลวปริมาณไนเตรท
จะลดลงโดยลดจาก 1.1383 + 0.1871 ppm เปน 1.0611 +  0.3859 ppm   และเมื่อมองภาพรวมของ           
การวิเคราะหคณุภาพน้ําในการเพาะปลากะรังจุดฟาในบอระบบปด คณุภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
น้ําทะเล (คณติและคณะ, 2537)  ไมมีผลตอการวางไข อัตราการปฎิสนธิ  อัตราการฟกไข  และคณุภาพของ    
ไขปลากะรังจดุฟา 

 

คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณ นายสมยศ  สิทธิโชคพันธ ผูอํานวยการสํานกัวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง ที่ใหการ
สนับสนุน และเยีย่มเยยีนตดิตามผลงานใหกําลังใจมาโดยตลอด  ขอขอบคุณ นายอนันต  ตนัสุตะพานิช 
ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาประมงชายฝงฉะเชิงเทรา  และนายวเิชียร  สาคเรศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัย
การเพาะเลีย้งกุงทะเล      ที่ใหคําปรึกษาและแนะนํา 

ขอขอบคุณ นายโอฬาร  ธนะประสพ และ นายชัชวาลย  ผดุงผล ผูเปนกําลังสําคัญในการ
ดําเนินงานดวยกําลังใจเต็มเปยม    และขอขอบคุณคณะเจาหนาที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงทุกทาน   
ทุกๆฝาย ที่ไดรวมแรงรวมใจในการการดาํเนินงาน ใหการเพาะปลากะรังจุดฟาเกดิความสําเร็จขึ้น 
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ภาคผนวก 

โคพีพอด           แพลงกตอนสัตวชนิดหนึ่ง นํามาเปนอาหารสัตวน้ําวัยออน 

ยูกีนา                สัตวช้ันต่ําชนิดหนึ่งมีขนาดเล็ก 

AMF                อาหารสําเร็จรูป(algal microencapsulated feeds)ใชสําหรับอนบุาลลูกกุงทะเล 

Frippak            อาหารสําเร็จรูปมีขนาด 5-30 ไมครอนใชสําหรับอนุบาลลูกกุงทะเล 

Nissui  A1       อาหารสําเร็จรูปใชสําหรบัอนุบาลสัตวน้ํา 

Riken MF1      อาหารสําเร็จรูปใชสําหรบัอนุบาลสัตวน้ํา 

Trocophore      ตัวออนของลูกหอยที่ฟกออกจากไขที่ถูกผสมแลว 



2



ผลการใช้ฮอร์โมนเพศผู้เสริมความสมบูรณ์เพศของพ่อ

พนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า,  Plectropomus  maculatus 
เรณู  ยาชิโร 1 ธวัช  ศรีวรีะชัย 2 และ  

นิพนธ์  เสนอนิทร์ 1 
รหสัทะเบียนวจิยั   46-0330-45114-008 

คาํนํา 
ในการเพาะพนัธ์ุปลากดุสลาดหรือ ปลากะรัง

เหลืองจุดฟ้า หรือปลากะรังจุดฟ้า ซ่ึงเป็นปลาท่ีมี

ความสาํคญัทางเศรษฐกิจ และราคาสูงชนิดหน่ึง ในปัจจุบนั
ยงัไม่ประสบผลสาํเร็จมากนกัเน่ืองจากมีปัจจยัต่างๆ 
มากมายเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น อาหารปลาแรกฟักและวยัอ่อน 
ส่ิงแวดลอ้มในถงัอนุบาล ไดแ้ก่ อุณหภมิู ความเคม็ ความ
เป็นกรดเป็นด่างฯ เป็นตน้ แต่ปัจจยัท่ีสาํคญั และมีผลอยา่ง
มากต่อความสาํเร็จในการเพาะพนัธ์ุปลากดุสลาด  คือ การ
ไดม้าซ่ึงพอ่แม่พนัธ์ุท่ีสมบูรณ์และแขง็แรง ในกลุ่มปลา

กะรัง  เช่น Epinephelus tauvina, E coioides และ E.  arkara 
ท่ีมีการเพาะเล้ียงกนัอยูส่่วนใหญ่เป็นปลาท่ีมีการเปล่ียนเพศ 
(เรณูและคณะ, 2536a) จึงจาํเป็นตอ้งมีการเสริมสร้างความ
สมบูรณ์ของทั้งสองเพศ ก่อนการวางไข่ผสมพนัธ์ุ ในการ

เตรียมพอ่แม่พนัธ์ุปลากะรังโดยทัว่ไป จะใหว้ติามินอีใน

อตัรา 200-400 มิลลิกรัม /อาหาร 1 กิโลกรัม  ในแม่ปลา 
(Chulawittayakul, 1986) และให ้ฮอร์โมนเพศผู ้ (17 alpha-
Methyl testosterone หรือ MT) แก่พอ่ปลา ประมาณ 2-3 
เดือนก่อนการเพาะพนัธ์ุ สาํหรับวติามินซี เป็นสารเสริมท่ี

สาํคญัอยา่งหน่ึง ท่ีตอ้งเสริมในอาหารปลากะรัง และ ปลา
กะพงขาว เพ่ือการเจริญเติบโตท่ีดีกวา่ แขง็แรง และมีความ
ตา้นทานโรคสูง เพ่ือป้องกนัอาการขาดวิตามินซี 
(Wanagowat, 1994) Shinn-Lin Yeh และคณะ (1987) 
ทดลองเหน่ียวนาํใหป้ลากะรัง 2 ชนิด คือ E. almonoides 
และ  E. fario เป็นเพศผูไ้ดโ้ดยใช ้ MT 1.5 มิลลิกรัม/ 
นํ้าหนกัปลา 1 กิโลกรัม ในเวลามากกวา่ 2 เดือน 

ดงันั้น ในปลากะรังจุดฟ้าหรือปลากดุสลาด ท่ี
ตอ้งการเล้ียงเป็นพอ่พนัธ์ุเพ่ือใหมี้นํ้าเช้ือสมบูรณ์ จึงตอ้งมี

การศึกษาการใหฮ้อร์โมนเพศผู ้ ในท่ีน้ีคือ 17 alpha methyl 
testosterone หรือ MT ในระดบัและเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้
ฮอร์โมนมีประสิทธิภาพส่งเสริมใหป้ลาเพศผูมี้นํ้ าเช้ือดีท่ีสุด 

เม่ือใชใ้นการผสมกบัไข่ใหไ้ดอ้ตัราการปฏิสนธิสูงและฟัก

เป็นตวัสูง 
 

วธีิการดําเนินการวจิัย 
1. การวางแผนการทดลอง 
 การทดลองแบ่งเป็น 2 ส่วน วางแผนแบบ  
Complete Randomized Design (CRD) ทั้ง 2 การทดลอง 
คือ การทดลองท่ี 1. ให ้MT ระดบัต่างกนั 2 ระดบัๆ ละ 5 
ซํ้ า (ใชต้วัเป็นซํ้ า) คือ 25 และ 50 มิลลิกรัม/ 1 กิโลกรัม 
โดยการฝังเมด็ฮอร์โมน และชุดควบคุมไม่ฝังเมด็ฮอร์โมน 
การทดลองท่ี 2. ให ้MT ระดบัต่างกนั 3 ระดบัๆ ละ 3 ซํ้ า
คือ 50  75 และ 100 มิลลิกรัม/ 1 กิโลกรัม โดยการฝังและ
ชุดควบคุมไม่ฝังฮอร์โมน วิเคราะห์หาความแตกต่างของ

ตวักลางขอ้มูล โดยใช ้ One-way Analysis of Variance 
(ANOVA) ท่ีความเช่ือมัน่ 95% เม่ือพบความแตกต่างหา
ความแตกต่างแต่ละกลุ่มโดยใช ้ Duncan’s New Multiple 
Range Test   
2. การเตรียมเมด็ฮอร์โมน MT  
 ชัง่ MT ตามนํ้าหนกัท่ีตอ้งการละลายในแอลกอร์
ฮอร์ 95% แลว้เติม นํ้ามนัละหุ่ง (castor oil) บริสุทธ์ิ 
คาํนวณปริมาตรตามความเขม้ขน้ของฮอร์โมนและ

นํ้าหนกัปลาท่ีจะฝังตามโดสท่ีกาํหนด ส่วนมากละลาย MT 
ปริมาณ 30-60 มิลลิกรัมเป็น stock solution ในนํ้ามนั
ละหุ่งใส่ในหลอดยางฆ่าเช้ือแลว้เบอร์ 5 สาํหรับสอดให้

อาหาร (Feeding tube) ยาวไม่เกิน 2 เซนติเมตร อุดหวัทา้ย
ดว้ยยางอิลาสโตเมอร์ แลว้เกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็จนกวา่จะใช ้
(ภาพท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่1  ฮอร์โมน MT ท่ีใชฝั้งในกลา้มเน้ือปลากะรังจุด
ฟ้าเพศผู ้

1 ศนูยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังระยอง  หมู่ 10  ต.ตะพง  อ.เมือง  จ.ระยอง 
2 สถานีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าชายฝ่ังจงัหวดัตราด  205 หมู่ 2  ต.อ่าวใหญ่  อ.เมือง  จ.ตราด



3. สัตวท์ดลองและอุปกรณ์ 
 ซ้ือปลากะรังจุดฟ้าชนิดจุดใหญ่ Plectropomus 
maculatus จากธรรมชาติ นาํมาเล้ียงในกระชงัท่ีสถานียอ่ย
เกาะเสมด็ ใหอ้าหารเป็นเน้ือปลาสดเสริมวิตามินซีและ

เกลือแร่พรีมิกส์ร้อยละ 1  ต่ออาหาร 1 กิโลกรัมคดัเลือกปลา
ขนาด 1.5-3.0 กิโลกรัมมาทดลอง จาํนวนรวม 105 ตวั  คือ 
การทดลองท่ี 1 ลงเล้ียงในกระชงัขนาด 1.5x1.5x2 เมตร 
กระชงัละ 5 ตวั ปลาทุกตวัติดไมโครชิพเป็นหมายเลขและ
อกัษร 10 หลกั รวม 3  กระชงั เปรียบเทียบฮอร์โมนระดบั  
25 และ 50 มิลลิกรัม/ นํ้าหนกัปลา 1 กิโลกรัม และชุดไม่ให้
ฮอร์โมน การทดลองท่ี 2  ปล่อยปลาลงเล้ียงในกระชงั 
1.5x1.5x2 เมตร กระชงัละ 5 ตวั  ปลาทุกตวัติดไมโครชิพ 
รวม  4  กระชงัให ้ MT ระดบัต่างกนั 3 ระดบัๆ ละ 3 ซํ้ า คือ 
50  75 และ 100 มิลลิกรัม/ นํ้าหนกัปลา 1 กิโลกรัม  
 

ตารางที่ 1 นํ้าหนกั และความยาว ของปลากะรังจุดฟ้า  

จากการทดลองท่ี 1 

ตวั

ท่ี 
หมายเลขปลา นํ้าหนกั 

(กรัม) 
ตวัยาว 

(เซนติเมตร) 
โดสฮอร์โมน 

1 123212327A 2,100 52.0 0 
2 116839517A 2,200 52.1 0 
3 116847274A 2,100 52.0 0 
4 116738534A 3,500 60.0 0 
5 0A00290673 3,000 56.5 0 
 เฉล่ีย 2,580+0.6 54.2+3.6  

1 122754571A 1,500 45.0 25 
2 0A00285461 3,100 55.5 25 
3 0A00282344 3,600 63.0 25 
4 113536533A 2,400 55.0 25 
5 116947614A 2,700 55.5 25 
 เฉล่ีย 2,660+0.8 54.8+6.4  

1 116467134A 1,700 48.5 50 
2 115239461A 3,200 57.0 50 
3 116822391A 1,800 49.0 50 
4 122752266A 2,600 56.0 50 
5 0A00283032 2,400 51.0 50 
 เฉล่ีย 2,340+0.6 52.3+4.0  

 
 

สรุปผลการทดลอง 

1. ผลการทดลองท่ี 1 เปรียบเทียบระดบั MT 25 และ 50 
มิลลิกรัม/ นํ้าหนกัปลา 1 กิโลกรัม และชุดท่ีไม่มีฮอร์โมน
รวม 3 กระชงัๆ ละ 5 ตวั เป็นเวลา  90  วนั นํ้าหนกัเฉล่ีย
เร่ิมตน้ 2.3-2.6 กิโลกรัม ความยาวเฉล่ีย 52.3-54.8
เซนติเมตร เม่ือตรวจสอบการเจริญพนัธ์ุทุกชุดการทดลอง 
ไม่มีความแตกต่างคือไม่พบตวัใดมีนํ้าเช้ือ เม่ือส้ินสุดการ

ทดลอง 

2. ผลการทดลองท่ี 2  เพ่ิมโดสฮอร์โมน เปรียบเทียบ
ฮอร์โมน  3 ระดบัคือ  50 75 และ 100  มิลลิกรัม/นํ้าหนกั
ปลา 1 กิโลกรัม และชุดท่ีไม่ฝังฮอร์โมน  เป็นเวลา  60  วนั  
นํ้าหนกัเฉล่ียเร่ิมตน้ 2.35 กิโลกรัม ระหวา่งการทดลอง ใน
แต่ละกระชงัมีตวัตายเกิน 50% ในทุกชุด เพราะเป็นโรคจุด
ขาว (Oodinium) เม่ือเล้ียงได ้45 วนั ไม่มีตวัใดมีนํ้าเช้ือเม่ือ
ส้ินสุดการทดลอง 60 วนั 

3. จากผลการทดลองทั้งสองคร้ังพอจะสรุปไดว้า่ ปลา

กะรังจุดฟ้าชนิดจุดใหญ่ ท่ีใชท้ดลอง ตลอดระยะเวลา 90 
วนั และ 60 วนั น่าจะยงัไม่เจริญพนัธ์ุสมบูรณ์พร้อมเป็น
พอ่พนัธ์ุเน่ืองจากยงัไม่มีตวัใดมีนํ้าเช้ือเลย ขนาดปลาท่ี

ไดม้าทดลองอาจจะเลก็ไป (ขนาดเฉล่ีย 2,340+0.6 
2,580+0.6 และ 2,660+0.8 กรัม) ยงัไม่ถึงวยัเจริญพนัธ์ุท่ี
แทจ้ริง จึงทาํใหผ้ลการทดลองไม่มีความแตกต่างกนั 
ระหวา่งกลุ่มทดลองต่างๆ อน่ึงระดบัฮอร์โมนท่ีใชใ้นการ

ทดลองทั้งสองคร้ังน้ี กอ็าจจะตํ่าเกินไป เม่ือศึกษาจากการ
ทดลองท่ีผา่นมาของ Shinn-Lin Yeh และคณะ (1988) ซ่ึง
รายงานในปลากะรัง Epinephelus  fario ท่ีเป็นเพศเมียอาย ุ
3 ปีแปลงเป็นเพศผูพ้วกเขาใช ้ MT โดส 26.9 มิลลิกรัม/
นํ้าหนกัปลา 1 กิโลกรัม และในปลากะรัง E. salmonoides 
อาย ุ2 ปีกวา่ใชฮ้อร์โมนเพศชายแบบผสม (mix androgen) 
10 มิลลิกรัม ร่วมกบั MT 5 10 และ 20 มิลลิกรัม/ นํ้าหนกั
ปลา 1 กิโลกรัม ใชเ้วลา 2 เดือนกวา่ หลงัจากในปี 1987 
พวกเขารายงานการใช ้ MT โดสตํ่าๆ (1.5 มิลลิกรัม/ 
นํ้าหนกัปลา 1 กิโลกรัม) ในปลากะรังทั้ง 2 ชนิดขา้งตน้ 
เหน่ียวนาํใหเ้ป็นเพศผูไ้ดใ้นเวลากวา่ 2 เดือนเช่นกนั 
(Shinn-Lin Yeh และคณะ, 1987) แสดงวา่โดสและชนิด
ของฮอร์โมนท่ีใช ้ อาย ุ (หรือขนาด) และชนิด ของปลา



กะรังท่ีทดลอง ตลอดจนระยะเวลารวมถึงวธีิการท่ีให้

ฮอร์โมน น่าจะมีความสัมพนัธ์กนั และมีผลต่อการเปล่ียน
เพศในปลากะรัง 

4. ในการทดลองท่ี 2 มีอุปสรรคสาํคญั คือ ปลา มีพาราไซด์
ทาํใหเ้ป็นโรคจุดขาวระหวา่งการทดลองทาํใหมี้ปลาทดลอง

ทยอยตายไป และไม่สามารถรวบรวมปลากะรังจุดฟ้าขนาด
ท่ีตอ้งการมาทดลองไดอี้ก จึงไม่สามารถทดลองต่อตามท่ี

วางแผนไวห้รือทาํการทดลองซํ้ าได ้
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การเพาะปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus spp. โดยการใช้
ฮอร์โมนกระตุ้นความพร้อมของพ่อแม่พนัธ์ุ 

เรณู  ยาชิโร1  ธวชั  ศรีวรีะชัย2 และ 
นิพนธ์  เสนอนิทร์1 

รหสัทะเบียนวจิยั 47-0330-45114-010 
 

คาํนํา 
 การเพาะปลากะรังจุดฟ้าหรือปลากุดสลาดใน

ปัจจุบันประสบผลสําเร็จไม่มากนักเน่ืองจากมีปัจจัยต่างๆ 
มากมายเขา้มาเก่ียวขอ้ง โกวิทย ์และคณะ (2544) รายงานว่า
สามารถเพาะปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus areolatus ในบ่อ
ซีเมนตข์นาด 5x10x1.2 เมตร ไดส้าํเร็จโดยฉีดฮอร์โมน HCG 
กระตุน้แม่พนัธ์ุปลา 100 IU/กิโลกรัม และพ่อพนัธ์ุ 50 IU/
กิโลกรัม ไข่ปลามีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.4515 มิลลิเมตร 
แต่อนุบาลไดป้ระมาณ 4 วนัลูกปลาตายหมด  เน่ืองจากไม่มี
อาหารท่ีเหมาะสมเล้ียงลูกปลา ธวชั และคณะ (2547) รายงาน
วา่มีการเพาะและอนุบาลลูกปลาชนิด Plectropomus leopardus 
สาํเร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2546 ท่ีสถานีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า
ชายฝ่ังจงัหวดัตราด โดยมีการฝังฮอร์โมน 17 α Methyl 
testosterone (MT) ในปลาเพศผูแ้ละใหแ้ม่พนัธ์ุปลาวางไข่ตาม
ธรรมชาติในบ่อระบบปิด  

ศูนยว์ิจัยและพฒันาประมงชายฝ่ังระยองเล้ียงพ่อแม่

พนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus maculatus  ท่ีสถานียอ่ย
เกาะเสมด็ ต. เพ อ. เมือง จ. ระยอง มีความยุง่ยากในการขนยา้ย
พนัธ์ุปลากลบัไปเพาะท่ีศูนยฯ์ ซ่ึงอยูห่าดแม่รําพึง  และปลาท่ี
ขนยา้ยไป บางคร้ังบาดเจบ็ไม่สามารถใชเ้พาะพนัธ์ุได ้ หรือไข่
ปลาท่ีได้อาจจะมีอตัราฟักตํ่า ดังนั้นเพ่ือให้การเพาะพนัธ์ุมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน มีอตัราฟักสูงสุด และเพ่ือใหไ้ดไ้ข่จาํนวน
มากพร้อมๆ กนั จึงจาํเป็นจะตอ้งใชฮ้อร์โมนฉีดกระตุน้ให้ปลา
วางไข่และผสมในกระชัง ฮอร์โมนท่ีใช้ในการฉีดกระตุน้การ
วางไข่ของปลาทะเลนั้ นนิยมใช้กันหลายชนิด เช่น  LHRHa,  
LHRHa ผสม Domperidone, Puberogen, GnRH-a และ HCG        
(Human Chorionic Gonadotropin)  เป็นตน้ ซ่ึงฮอร์โมนแต่ละ
ชนิดมีคุณสมบติัและผลกระทบแตกต่างกนัออกไป 
 

 
 
 

วธีิการดําเนินการวจิัย 
 1. เตรียมกระชงัและปลาทดลอง  
 เตรียมกระชงัสาํหรับเล้ียงพ่อแม่พนัธ์ุปลาขนาด 5x5x2 
เมตร จาํนวน 2 กระชงัท่ีบริเวณสถานียอ่ยเกาะเสมด็  
 เตรียมปลากะรังจุดฟ้าเพ่ือเป็นพอ่แม่พนัธ์ุ โดยรวบรวม
ปลาขนาด 1.5-2.0 กิโลกรัมจากชาวประมงจงัหวดัระยอง เร่ิม
ทยอยเกบ็สะสมตั้งแต่ปี 2545 นาํปลาท่ีไดไ้ปขนุเล้ียงท่ีหน่วย
สาธิตการเล้ียงปลาเศรษฐกิจในกระชงั สถานียอ่ยเกาะเสมด็ 
ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงชายฝ่ังระยอง ปล่อยปลาในกระชงั

ขนาด 5x5x2 เมตร ใหอ้าหารเป็นปลาขา้งเหลืองสด วนัเวน้วนั
ในอตัรา 5–7% ต่อนํ้าหนกัตวั เล้ียงขนุใหเ้ป็นพอ่แม่พนัธ์ุปลา
ขนาด 3.5-5.0  กิโลกรัม 
 
2. อาหารและการใหอ้าหารพอ่แม่พนัธ์ุ   

เม่ือปลามีขนาด 3.5-5.0 กิโลกรัมหรือมีอายปุระมาณ 3-
5 ปี ตรวจความสมบูรณ์ของพ่อแม่พนัธ์ุปลาโดยทัว่ไป จาก
การสังเกตลกัษณะภายนอกของปลา คือ เม่ือแม่พนัธ์ุมีไข่แก่จะ
มีลกัษณะทอ้งอมู น่ิมกวา่ปกติ ส่วนพอ่พนัธ์ุปลาท่ีมีนํ้ าเช้ือดีจะ
สามารถรีดนํ้ าเช้ือออกมาไดง่้ายเม่ือสัมผสัส่วนทอ้ง หรืออาจ
ตรวจสอบโดยใช้ท่อซิลิโคนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 
มิลลิเมตร สอดเขา้ไปในช่องเปิดอวยัวะเพศของปลาเพ่ือดูดเอา
ไข่มาตรวจดูลักษณะและขนาด นอกจากวิธีดังกล่าวแล้ว 
กฤษณา และคณะ (2547) รายงานว่าสามารถตรวจสอบการ
เจริญพนัธ์ุของปลากะรังจุดฟ้าไดด้ว้ยวิธีเช็คปริมาณไวเทลโลจี

นิน ซ่ึงพบว่า ช่วงท่ีน่าจะเป็นฤดูสืบพนัธ์ุสําหรับปลากะรังจุด
ฟ้าอยูร่ะหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม เม่ือทราบเพศปลาแยก
ปลาเป็น 2 กระชงั ปลาเพศเมียใหอ้าหารเป็นปลาขา้งเหลืองสด 
1.5-2.0% ของนํ้ าหนกัตวั วนัเวน้วนัผสมวิตามินเกลือแร่รวม
และวิตามินซี 5-10 กรัม นํ้ ามนัปลาหมึก 5-10 มิลลิลิตร/ปลา
เหยือ่ 1 กิโลกรัม วิตามินอี 400 IU 1 เมด็/แม่ปลา 1 ตวั อาทิตย์
ละคร้ัง และภายใน 1 สัปดาห์มีอาหารเสริม เช่น หมึก 1 ม้ือ 
หอยแมลงภู่สด หรือปลาเหยื่อใส่สาหร่ายสไปรูไลนาในทอ้ง
ให้กินเพ่ือเสริมความสมบูรณ์ของไข่ สําหรับปลาเพศผูใ้ห้
อาหารเช่นเดียวกบัปลาเพศเมียเพียงเพ่ิมฮอร์โมน17 α Methyl 
testosterone (MT) 1 เม็ด/ปลา 1 ตวั อาทิตยล์ะคร้ัง เม่ือปลา
สมบูรณ์เต็มท่ีแลว้จึงฉีดฮอร์โมนกระตุน้ให้วางไข่และปล่อย

นํ้าเช้ือ 
 

1 ศนูยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังระยอง  หมู่ 10  ต.ตะพง  อ.เมือง  จ.ระยอง 
2 สถานีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าชายฝ่ังจงัหวดัตราด  205 หมู่ 2  ต.อ่าวใหญ่  อ.เมือง  จ.ตราด



3.  การเตรียมฮอร์โมน 
 ฮอร์โมนท่ีใชมี้ 2 ชนิด คือ  
1)  Human Chorionic Gonadotropin หรือ HCG  5,000  IU
ผสมกบันํ้ ากลัน่ 5 มิลลิลิตรเพ่ือนาํไปฉีดปลาเพศเมีย 200 IU/
นํ้าหนกัปลา 1 กิโลกรัม 
2)  Puberogen เป็นฮอร์โมนผสมมีทั้ง FSH และ LHRH อยู่
ดว้ยกนั มีขนาด 3,500  5,000  และ 10,000 IU ในคร้ังน้ีใช ้
5,000 IU แยกใส่หลอดต่างหากเพ่ือผสมตามตอ้งการ  
 
4. เพาะพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus  maculatus 

 เตรียมกระชังผา้ชีฟองขนาด 5x5x2 เมตร เป็นท่ี
เพาะพนัธ์ุและวางไข่ปลา การเพาะพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้าเม่ือ
เดือนกนัยายน ปี 2549 ใชป้ลาเพศผูน้ํ้ าหนกัเฉล่ีย 3.9 กิโลกรัม
จาํนวน 6 ตวั เพศเมียนํ้ าหนกัเฉล่ีย 4.5 กิโลกรัม จาํนวน 5 ตวั 
(ตารางท่ี 1)  ทาํการเพาะพนัธ์ุโดยใชฮ้อร์โมน HCG  (Human 
Chorionic Gonadotropin) หรือ/และ Puberogen  สาํหรับปลาเพศ
เมียใชค้วามเขม้ขน้ 200 IU/นํ้าหนกัปลา 1 กิโลกรัม ส่วนปลาเพศ
ผูใ้ชค้วามเขม้ขน้ 100 IU/นํ้าหนกัปลา 1 กิโลกรัม ตามลาํดบั  

ตารางที่ 1 ขนาด และความยาว ของปลากะรังจุดฟ้าท่ีใชใ้น
การทดลองคร้ังน้ี  

ตวัท่ี หมายเลขปลา นํ้าหนกั

(กิโลกรัม) 
ตวัยาว

(เซนติเมตร) 
เพศ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

116937167A 

TN*007*577*513 

115236637A 

137925663A 

137969151A 

116467134A 

114611627A 

137936117A 

116929232A 

114824721A 

115257350A 

4.5 

4.7 

3.8 

4.2 

4.8 

4.8 

4.7 

4.4 

4.8 

3.4 

4.4 

66 

66 

61 

63.5 

64 

66 

66 

65 

65 

59.5 

65 

เมีย 

เมีย 

เมีย 

เมีย 

เมีย 

ผู ้

ผู ้

ผู*้ 

ผู ้

ผู ้

ผู ้

หมายเหตุ * ปลาเพศผูมี้นํ้ าเช้ือ 

 

สรุปผลการทดลอง 

1. ผลของฮอร์โมนและการเพาะพนัธ์ุ  
 หลงัจากฉีดกระตุน้ดว้ยฮอร์โมน 36–48 ชัง่โมง ปลา
วางไข่ตั้งแต่เวลา 19.00-05.00 น. ไข่ปลากะรังจุดฟ้าเป็น

ประเภทไข่ลอย หลงัจากปลาวางไข่ ประมาณ 10-12 ชัว่โมง 
เกบ็รวบรวมไข่ปลาโดยใชส้วงิชอ้น ลา้งดว้ยนํ้าทะเล บรรจุถุง 
ขนส่งทางเรือกลบัมาจากกระชงัเกาะเสมด็ จาํนวน 3 คร้ัง ไข่ท่ี
เกบ็ไดร้วมประมาณ 1,850,000 ฟอง นาํไข่ปลามาเพาะฟักใน
ถงัไฟเบอร์กลาสขนาด 1 ตนั ทาํกาลกันํ้าเพ่ือใหน้ํ้าในถงัมีการ
ถ่ายเทตลอดเวลาโดยปรับทาํใหไ้หลออกประมาณ 2-4 ลิตร/
นาที ลกูปลาจะฟักออกเป็นตวัภายในเวลา 18-19 ชัว่โมง ท่ี
อุณหภมิูนํ้า 28-30 องศาเซลเซียส  และความเคม็ 28-30 ppt 
อตัราการฟักเป็นตวัเฉล่ีย 20-85% ยา้ยลกูปลาไปอนุบาลในบ่อ
ขนาด 15 ตนั ท่ีอตัราความหนาแน่น 10 ตวั/ลิตร อตัรารอดของ
ลกูปลาถึงวนัท่ี 15 วนั 0-10% การศึกษาในปลาชนิดอ่ืนๆ มี
การฝังฮอร์โมน LHRHa 6.3-23.6 ไมโครกรัม/นํ้าหนกัปลา 1 
กิโลกรัม ในปลา black sea bream ทาํใหป้ลาเกือบ 50% วางไข่ 
(Berlinsky et al., 2005) Barbaro  และคณะ (1997)  ทาํการฝัง
ฮอร์โมน GnRHa ในปลา gilthead seabream  พบวา่โดส 40 
ไมโครกรัม/นํ้าหนกัปลา 1 กิโลกรัม ใหผ้ลดีท่ีสุด แต่ในปลา 
summer flounder  ฝังฮอร์โมนชนิดน้ี 100 ไมโครกรัม/นํ้าหนกั
ปลา 1 กิโลกรัม จึงจะวางไข่ นอกจากน้ีการฝังเมด็ฮอร์โมน ใน
ตวัปลาช่ึงทาํใหฮ้อร์โมนค่อยๆ ออกฤทธ์ิและสามารถออกฤทธ์ิ
ไดเ้ป็นระยะเวลานานกวา่ 10 วนั เช่น การศึกษาในปลา 
gilthead seabrean โดย Zohar et  al., (1995) ฝัง LHRHa  ทาํให้
ปลาวางไข่ติดต่อกนั 7-10 วนั  

2. การอนุบาลลกูปลา 

 หลังจากปลาฟักออกจากไข่วนัแรกลูกปลายงัไม่กิน

อาหาร ยงัใชอ้าหารในตวัคือถุงไข่แดง (yolk sac) 

• ปลาอาย ุ2 วนั ใชแ้พลงกต์อนพืชชนิด เตตร้าเซลมีส 
(Tetraselmis spp.) 3 x 104 เซลล/์มิลลิลิตร 

• ปลาอายุ 3 วนัจึงเร่ิมให้โรติเฟอร์ตวัขนาดเล็กความ
หนาแน่น 5-10 ตวั/ลิตร 

• ปลาอายุ 5 วนัเร่ิมให้โรติเฟอร์ตวัเต็มวยัความ

หนาแน่น10- 20 ตวั/ลิตร 

• ปลาอายุ 15 วนัให้อาร์ทีเมียแรกฟักดว้ยความ

หนาแน่น15- 20 ตวั/ลิตร 



• ปลาอายุ 30 วนัเร่ิมให้เน้ือปลาสดและฝึกอาหาร

สาํเร็จรูป 
3.ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาท่ีพบในระหว่างการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้า

ชนิดจุดใหญ่วยัอ่อน คือ การยอมรับอาหารจากภายนอกคร้ัง
แรกหรือหาชนิดของอาหารท่ีเหมาะสมและเพียงพอไม่ได ้
ปลาท่ีอยูใ่นระยะน้ีจะมีปัญหาในเร่ืองการกินอาหารเน่ืองจาก

ลูกปลากะรังจุดฟ้ามีปากและคอหอยขนาดเล็กมาก เม่ือให้
อาหารท่ีมีขนาดใหญ่ ปลาจะกินอาหารไม่ไดท้าํใหก้ารอนุบาล
ลกูปลาไม่ประสบผลสาํเร็จ มีอตัราการรอดตายตํ่า  
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ผลของการเสริมแอสตาแซนทินในการขนุพอ่แม่พนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า  (กดุสลาด  ) 
 

สมพศิ  แย้มเกษม*  นิพนธ์  เสนอนิทร์  และเรณู  ยาชิโร 
 

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงชายฝ่ังระยอง  
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาผลของการเสริมแอสตาแซนทินในการขุนพ่อแม่พนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า  (กุดสลาด ) 
โดยทดลองในปลาขนาด 3-4 กิโลกรัม ดว้ยปลาขา้งเหลือง และเสริมแอสตาแซนทิน ไดแ้ก่ ไม่เสริมแอสตา
แซนทิน  เสริมแอสตาแซนทินท่ี 30 และ 60 มิลลิกรัมต่อปลา 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 5 เดือน พบว่าการเสริม
แอสตาแซนทินทาํใหสี้ของปลาในชุดการทดลองท่ีเสริมแอสตาแซนทิน 60 มิลลิกรัม/ปลา 1 กิโลกรัม  แต่การ
เสริมแอสตาแซนทินไม่ทาํให้ความสมบูรณ์พนัธ์ุเพิ่มข้ึน  การเจริญเติบโตดา้นนํ้ าหนกัและความยาวของปลา
กดุสลาดแตกต่างกนั   

 

คาํสําคญั :  ปลากะรังจุดฟ้า  Plectropomus  maculates,  แอสตาแซนทิน  พอ่แม่พนัธ์ุ 
 

  
* ผูรั้บผดิชอบ :  หมู่ ๑๐ ต.ตะพง  อ.เมือง  จ.ระยอง  ๒๑๐๐๐ โทร 0๓๘๖๕๕๑๙๑   
E-mail : syeamkasem@yahoo.com 
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Plectropomus  maculates  Effect  of  Astaxanthin  supplemented  in  the  diet  of  

Blue-Spotted Grouper,  Plectropomus  maculatus  broodstock 
 

 
 Sompit  Yaemkasem* Nipon  sen-in and  Renu  Yashiro 

Rayong  Coastal  Fisheries  Research  and  Development  Center 
 

 
Abstract 

 
The  effect  of Astaxanthin  supplemented  in  the  diet of  Blue-Spotted  Grouper, 

sPlectropomus maculatus  broodstock  was  determined   using  fish with  initiallbody  weight  of  3-4 kg. 
Fish  were  fed  wth  Trash  fish  containing  astaxanthin  at  level  of  0 (control),30  and 60  mg/kg  oftrash  
fish  for  5  month.The result  showed  that  coloration  of  skin  was   improved  from  pale color  to bright  
color  as  the  level  of  astaxanthin  increased. It  was  found  that  supplementation  of  astaxanthin  at  60 
mg/kg  of trash  fish  produced  more  bright  color  than 0 and  30  mg/kg of  trash  fish. There  was  no  
adverse  effect  of  astaxanthin  on  growth  performances  and  for  determination  of  mature  broodstock  
of  Blue-Spotted  Grouop. 

 
Key  word : Blue  Spotted  Grouper,  Plectropomus  maculates;  Astaxanthin,  Broodstock 

 
*Correspondence  author : Moo 10 Tapong,  Maung,  Rayong  Province 21000. Tel. 0-3865-5191 
  E-mail : syeamkasem@yahoo.com 
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คาํนํา 
 

ปลากะรังจุดฟ้าหรือปลากุดสลาด  เป็นปลาทะเลชนิดหน่ึงท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ  มี
ราคาแพง  นิยมบริโภคกนัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั  สามารถนาํมาเล้ียงในกระชงัและบ่อดินได ้ บางคร้ังมี
การสั่งนาํเขา้ปลาชนิดน้ีจากต่างประเทศเพื่อการบริโภค  มีสีสวยงาม  สีเหลืองเทาหรือนํ้ าตาลแดง  และมีจุด
สีฟ้าสดใส  ลกัษณะกลม ๆ  หรือรูปไข่มีเน้ือขาวและนุ่ม  อร่อย  เม่ือนาํมาเล้ียงในท่ีจาํกดัพบว่าสีซดัลงตามสี
พื้นบ่อเล้ียง  ปลาท่ีเล้ียง  100%  มาจากลูกปลาธรรมชาติ  ซ่ึงมีจาํนวนนอ้ยลงทุกที  ทาํใหป้ลาชนิดน้ีมีราคา
สูงข้ึน  กก.ละ  600-800  บาท  ขณะน้ี  (กนัยายน  2546)  และอาจหมดไปจากน่านนํ้ าไทยในอนาคต  การ
เพาะพนัธ์ุจะทาํใหมี้การเพิ่มปลากะรังจุดฟ้าในธรรมชาติ  และมีหวงัในการเพาะเล้ียงเชิงพานิช  การบาํรุงพ่อ
แม่พนัธ์เป็นส่ิงสาํคญัเพื่อใหไ้ดลู้กท่ีแขง็แรงและอตัรารอดสูง  คาโรทีนอยดป์ระเภทสารสังเคราะห์ท่ีเรียกว่า  
แอสตาแซนทิน  (Astaxanthin)  มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตและเพ่ิมอตัรารอดในปลา  ตามท่ี Torrissen  et  
al. (1994)  รายงายว่า  เม่ือใหอ้าหารท่ีผสมแคโรทีนอยดแ์ก่ปลาซลัมอนตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยเพิ่มอตัราการ
เจริญเติบโตนอกจากน้ีแอสตาแซนทินยงัเป็นสารท่ีถูกยกใหเ้ป็น  “super  vitamin  E”  เพราะมีคุณสมบติั
ยบัย ั้งกระบวนการ lipid  peroxidation ท่ีเกิดจากออกซิเจนอิสระ (Miki, 1991)  ดงันั้น  ควรมีการศึกษาผลการ
ใชแ้อสตาแซนทินในพ่อแม่พนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้าเพื่อให้ไดพ้่อแม่พนัธ์ุท่ีสมบูรณ์ไดลู้กท่ีแขง็แรง  อตัรารอด
สูง  กรมประมงจะมีความกา้วหนา้ในการเพาะพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้าอีกระดบัหน่ึง 

แอสตาแซนทิน  เป็นสารท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกับคาโรทินอยด์  ซ่ึงเป็นองค์วตัถุท่ีสําคัญ
สามารถจบั  ออกซิเจนอิสระได ้ มีผลต่อการขจดัความเครียด,  Antioxydant,  อตัราการรอด,  การเจริญเติบโต  
และความสมบูรณ์ของระบบการสืบพนัธ์ุของสัตวน์ํ้ ารวมทั้งปลาหลายชนิดดว้ย  (Torrissen, 1990.;Torrissen 
and  Christiansen, 1994.;Chew, 1995.;Bohm et al.,1997)  ทั้งน้ีเป็นเพราะแอสตาแซนทินเป็นสารท่ีมีสูตร
โครงสร้างท่ีสามารถดกัจบั  ออกซิเจนอิสระไดดี้  (Staniet et al.,1971)  การใหอ้าหารเสริมแอสตาแซนทิน
ช่วยเพิ่มอัตรารอด  และการเจริญเติบโต  ในสัตว์นํ้ าหลายชนิดทั้ งกุ้งและปลาทะเล  ช่วยมีสีสวยตาม
ธรรมชาติ  ดงันั้น  ก็ควรมีประโยชน์ต่อความสมบูรณ์และคุณภาพของพ่อแม่พนัธ์ุส่งผลถึงการสร้างเซลล์
สืบพนัธ์ุท่ีแขง็แรงในของปลากะรังจุดฟ้าดว้ย 
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วตัถุประสงค์ 
 
เพื่อศึกษาผลของแอสตาแซนทินต่อคุณภาพของพอ่แม่พนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า 
 
 

อุปกรณ์ และวธีิดําเนินการ 
 

ดาํเนินการทดลองท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังระยอง ตั้งแต่เดือน 29 ตุลาคม 2547 ถึง
เดือน 18 มีนาคม 2548 เป็นเวลา 5 เดือน 

 
1. การวางแผนการดําเนินการวจัิย 

 
วางแผนการวิจยัแบบ CRD (Completely Randomized Design)  โดยแบ่งการทดลองออกเป็น  

3  ชุดการทดลอง  (treatments)  ชุดทดลองละ  3 ซํ้า  (replicates)  ดงัต่อไปน้ี 
ชุดการทดลองท่ี 1 เล้ียงปลากุดสลาดพ่อแม่พนัธ์ุโดยใหป้ลาขา้งเหลือง 5% ของนํ้ าหนกัตวั วนั 

1 คร้ัง โดยไม่เสริมแอสตาแซนทินในเน้ือปลา 
ชุดการทดลองท่ี 2  เล้ียงปลากุดสลาดพ่อแม่พนัธ์ุโดยให้ปลาขา้งเหลือง 5% ของนํ้ าหนกัตวั 2  

วนั 1 คร้ัง โดยเสริมแอสตาแซนทินในเน้ือปลา 30 พีพีเอม็ 
ชุดการทดลองท่ี 3 เล้ียงปลากุดสลาดพ่อแม่พนัธ์ุโดยให้ปลาขา้งเหลือง 5% ของนํ้ าหนักตวั 2 

วนั 1 คร้ัง โดยเสริมแอสตาแซนทินในเน้ือปลา 60 พีพีเอม็ 
 

2. วธีิดําเนินการ 
 

  2.1 การเตรียมพอ่แม่พนัธ์ุปลากดุสลาดนํ้าหนกัประมาณ 3-4 กิโลกรัม จาํนวน 36 ตวั 
  2.1.1 การเตรียมกระชงัสาํหรับทดลองขนาด 1X1X1 เมตร จาํนวน 9 กระชงั โดยใส่ปลากระชงั

ละ 4 ตวั การวางกระชงัวางเป็นแถวเดียวกนัทั้งหมด  
  2.2 การทดลอง 
  ดาํเนินการทดลองท่ีเกาะเสมด็นํ้าถ่ายเทไดส้ะดวก กาํบงัคล่ืนลมได ้ซ่ึงเป็นท่ีเล้ียงพอ่แม่พนัธ์ุ

ปลาของศูนยว์จิยัและพฒันาประมงชายฝ่ังระยอง  โดยสุ่มปลาท่ีเตรียมไวจ้าํนวน 36 ตวัใส่ในกระชงัทดลอง 
ใหป้ลาขา้งเหลืองเป็นอาหาร 2 วนั 1 คร้ัง (5%ของนํ้าหนกัตวั)  

  12.3 ขั้นตอนและวิธีการในการเกบ็และวิเคราะห์ขอ้มูล 
  12.3.1 การเจริญเติบโต 
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  ตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลากะรังจุดฟ้าทดลองโดยการชัง่นํ้ าหนกั และวดัความยาว
ของแต่ละกระชงั ดูสีของปลา ตรวจสอบสภาพไข่และนํ้าเช้ือ และเกบ็เลือดปลาเพื่อนาํไปวิเคราะห์หาปริมาณ
ไตรกลีเซอไรดข์องปลาทุกตวั โดยเกบ็เดือนละคร้ัง  
  12.3.2 การเกบ็ขอ้มูลคุณภาพนํ้าและปริมาณอาหาร  

 บนัทึกขอ้มูลการกินอาหาร ปริมาณอาหารท่ีกิน สุขภาพและลกัษณะต่างๆ ของปลาทดลอง
ทุกวนั พร้อมทั้งตรวจสอบ คุณภาพนํ้าสปัดาห์ละ 1 วนัคร้ังเพื่อใชใ้นการประกอบขอ้มูลการเจริญเติบโต 

12.3.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  ขอ้มูลการเจริญเติบโตดา้นนํ้ าหนกั ความยาว และ ผลการวิเคราะห์ไตรกลีเซอร์ไรดข์องทุก
ซํ้ าในแต่ละการชุดทดลองจะถูกนํามาหาความแปรปรวนของข้อมูลในแต่ละชุดการทดลอง (within 
Treatment) โดยใช ้ฯ One  way Analysis of Variance (ANOVA) เม่ือค่าเฉล่ียต่างกนันาํมาเปรียบเทียบโดยใช ้
Dancan News Multiple Range  Test เปรียบเทียบความแตกต่าง 
 
3. การตรวจสอบคุณภาพนํา้ 

 
ดาํเนินการตรวจวดัคุณภาพนํ้ากระชงัปลาทดลองสปัดาห์ละ 1 คร้ัง โดยตรวจวดั 

- อุณหภูมินํ้าดว้ยเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท   
- ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าดว้ย D.O. meter   YSI รุ่น 550 DO 
- ความเคม็ดว้ย Refrectosalino meter   ATAGO รุ่น S-10E 
- ความเป็นกรดเป็นด่างของนํ้าดว้ย pH meter   Denver Strument รุ่น Model 50  
- ความเป็นด่างของนํ้ า (Total alkaline) โดยวิธีไตรเตชนั ดว้ยเคร่ืองจ่ายสารอตัโนมติั BRAND 

ตามวิธี APHA,1980 
- ไนไตรตด์ว้ยเคร่ือง Spectrophotometer MILTON ROX COMPANY รุ่น SPECTRONIC 21 

ตามวิธีของ Grasshoff,1976 
 

4. วเิคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการทดลอง 
 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปโปรแกรม SPSS (10.0)ตามวิธีการของ
สาํนกัวิจยัและฝึกอบรม (2547) เพื่อทดสอบความแปรปรวน (Analysis of Variance) แบบ One way ANOVA  
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 %  เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของแต่ละทรีทเมนต ์ หากพบว่ามีความแตกต่างกนัจะ
ใชว้ิธี  Duncan’s New Multiple Range Test  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 %   เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของแต่ละ
ชุดการทดลอง ต่อไป  
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ผลการศึกษา 
 
1. ผลของการวดัไตรกลเีซอร์ไรด์ 
 
  

คร้ังท่ี ชุดการทดลองท่ี 1 ชุดการทดลองท่ี 2 ชุดการทดลองท่ี 3 
1 66.0 + 0.00 73.67 + 23.67 60 + 0.00 
2 97.0 + 32.51 89.47 + 30.01 137.33 + 27.43 
3 67.0 + 12.12 88.83 + 11.62 93.67 + 29.87 
4 87.4 + 23.91 68.67 + 15.01 104 + 39.15 
5 73.63 + 15.77 65.30 + 31.94 88.47 + 31.94 

 

แสดงผลการวดัไตรกลเีซอรไ์รด ์
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ภาพที ่1 แสดงผลการวดัไตรกลีเซอไรด ์  
เม่ือส้ินสุดการทดลองพบว่า ความสมบูรณ์ท่ีวดัจาก 5 คร้ัง ดงัตาราง  เม่ือนาํมาวิเคราะห์ทาง

สถิติพบวา่ทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) 
 
 



     33  

 
2. สี 
 

จากการทดลองจะเห็นการเปล่ียนแปลงดา้นสีชดัเจนมากข้ึนและสีปลาสวยข้ึนในเดือนท่ี 4 
และ สีสวยท่ีสุดในชุดการทดลองท่ี 3 จะแตกต่างจากชุดการทดลองท่ี 1 ท่ีไม่ผสมแอสตาแซนทินในอาหาร 
 
3. การมีนํา้เช้ือและไข่ 

 
จากการทดลองมีปลาตวัผูมี้นํ้ าเช้ือในชุดการทดลองท่ี 2 เดือนท่ี 3 กบัเดือนท่ี 5 และชุดการ

ทดลองท่ี 3 เดือนท่ี 5 
 
4. การเจริญเติบโต 

 
จากการทดลองพบวา่การเจริญเติบโตดา้นนํ้าหนกัและความยาว เม่ือนาํค่าเฉล่ียไปวิเคราะห์ 

ทางสถิติพบวา่ มีความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05)  
 

ชุดการทดลองท่ี ความยาวเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึน นํ้าหนกัเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึน 
1 2.58 ± 0.800a 0.51 ± 0.008a 

2 2.70 ± 0.180a 0.50 ± 0.004a 

3 2.86 ± 0.420a 0.50 ± 0.007a 

 
      หมายเหตุ ตวัอกัษรบนตวัเลขท่ีต่างกนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) 
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ความเค็มเฉลีย่
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4. คุณภาพของนํา้ 
 

ภาพที ่2. ค่าความเคม็ในแต่ละเดือน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4. ค่าอลัคาไลน์ในแต่ละเดือน 
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pH เฉลีย่

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8

8.1

8.2

8.3

8.4

พย. ธค. มค. กพ. มคี.

เดอืน

ชดุขอ้มลู1

อณุหภมูเิฉลีย่

25.5

26

26.5

27

27.5

28

28.5

29

29.5

30

30.5

31

พย. ธค. มค. กพ. มคี.

เดอืน

อ
งศ
าเ
ซ
ลเ
ซ
ยี
ส

ชดุขอ้มลู1

 
ภาพที ่3 ค่าอุณหภูมิแต่ละเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4. ค่าความเป็นกรดด่าง 
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ไนไตรทเ์ฉลีย่
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ภาพที ่5. ค่าแอมโมเนียในแต่ละเดือน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่6. ค่าไนไตรท ์
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DO เฉลีย่
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ภาพที ่7. ค่าออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า (DO) 
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สรุปและวจิารณ์ 

 
1. ความสมบูรณ์พนัธ์ุ 
 
จากผลการทดลองคร้ังน้ีพบว่าเม่ือส้ินสุดการทดลองพบว่า ทุกชุดการทดลองมีความแตกต่าง

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05)  
 
2. สี 
 
จากการทดลองพบวา่ทั้ง 3 ชุดการทดลอง สีของปลาแตกต่างกนัอยา่งมากเม่ือดูดว้ยตาเปล่าใน

ชุดการทดลองท่ี 3 แต่ในชุดการทดลองท่ี 1 และ 2 ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการทดลองของ 
ดาราวรรณ และคณะ (2547) ท่ีทดลองใชแ้อสตาแซนทินในอาหารต่อสีปลากระแห ท่ีพบว่า สีท่ีส่วนหางของ
ปลากระแหเขม้ข้ึนในปลาท่ีใหแ้อสตาแซนทินท่ีระดบั 100 และ 200 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม  
  

3. การเจริญเติบโต  
 
การให้แอสตาแซนทินเสริมไม่มีผลทาํให้การเจริญเติบโตดา้นนํ้ าหนักและความยาวเพ่ิมข้ึน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการทดลองของดาราวรรณ และคณะ (2547) ท่ีทดลองใชแ้อสตาแซนทินในอาหารต่อสีปลา
กระแห พบวา่ การเสริมแอสตาแซนทินผสมในอาหารไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลากระแห 

 
4. คุณภาพของนํา้ 
 
คุณภาพของนํ้าในการทดลองมีค่าใกลเ้คียงกบัเกณฑป์กติตามมาตรฐานคุณภาพนํ้ าทะเลชายฝ่ัง 

เป่ียมศกัด์ิ (2538) คือ ค่าความเคม็อยูใ่นช่วง 32-35 ส่วนในพนัส่วน ค่าความเป็นกรดด่าง อยูใ่นช่วง 7.5 – 8.5 
แอมโมเนียไม่ควรเกิน 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร  ค่าอลัคาไลต ์ไม่เกิน 150 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
5.ข้อเสนอแนะ 
 

ก่อนการทดลองควรมีการตรวจเอกสารให้มากพอจึงเร่ิมการทดลองควรหาขอ้มูลรอบดา้นให้

มากจะจะช่วยใหผ้ลงานวิจยัสมบูรณ์และน่าเช่ือถือ เช่นการใชไ้ตรกลีเซอไรดเ์ป็นตวัวดัความสมบูรณ์พนัธ์ุ 
แต่ในขณะท่ีการทดลองอ่ืนๆ ใชว้ดัโปรตีนไวเทลโลเจนินสาํหรับตรวจความสมบูรณ์เพศ เป็นตน้ 
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การเพาะพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า  

Plectropomus  spp. โดยวิธีผสมเทยีม 
เรณู  ยาชิโร  นิพนธ์  เสนอนิทร์  และ 

ศรัญญา เกตุมณี 
รหสัทะเบียนวจิยั 48-0330-45114-015 

คาํนํา 

ปลากะรังจุดฟ้าเป็นปลาท่ีมีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจและมีราคาสูง  ปัจจุบนัยงัไม่ประสบผลสําเร็จ
มากนักในด้านการเพาะพันธ์ุและการอนุบาลลูกปลา 
อยา่งไรกต็ามมีรายงานของ  Matsumoto (1996) ใชพ้่อแม่
พนัธ์ุ Plectropomus  leopardus  จากธรรมชาติให้วางไข่
เองตามธรรมชาติในปี 1995 เล้ียงลูกปลาให้รอดไดเ้พียง  
11 วนั ต่อมากรมประมงในรัฐซาบาห์ของมาเลเซียได้
ทดลองเพาะพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้า  P.  leopardus  ไดส้าํเร็จ
แลว้ในระดบัหน่ึง  ในปี 1996 ปลาวางไข่อีกคร้ังเล้ียงรอด
ได ้20 วนั  (Komilus and Biusing, 1998) นอกจากนั้นกมี็
การศึกษาท่ีไม่มีการบนัทึกอีกหลายคร้ังทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ สาํหรับในประเทศไทยไดมี้โครงการวิจยัการ
เพาะเล้ียงปลากะรังจุดฟ้าตั้งแต่ปี 2545 แต่ก่อนหนา้น้ีไดมี้
การศึกษามาบา้งแลว้ โดยโกวิทย ์และคณะ ( 2544) ต่อมา
ธวชั และคณะ  (2547) รายงานว่ามีการเพาะและอนุบาล

ปลาชนิดน้ีสําเร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2546 ท่ีสถานี

เพาะเล้ียงสัตว์นํ้ าชายฝ่ังจังหวดัตราด  นิพนธ์ และเรณู  
(2551) ประสบผลสาํเร็จในการเพาะและอนุบาลปลากะรัง
จุดฟ้าชนิด P.   maculatus เม่ือเดือนกนัยายนปี 2549  ดว้ย
การฉีดฮอร์โมนกระตุน้ให้ปลาวางไข่ในกระชังท่ีสถานี

ยอ่ยเกาะเสมด็ 
จะเห็นได้ว่าการเพาะพันธ์ุปลากะรังจุดฟ้า

ประสบผลสําเร็จมานานหลายปีแลว้แต่ลูกปลาท่ีไดย้งัมี

ปริมาณนอ้ยเน่ืองจากขอ้จาํกดัหลายๆ ปัจจยั การเพาะพนัธ์ุ
ปลาโดยวธีิผสมเทียมเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีนิยมนาํมาใชก้บัปลา

ท่ีมีพ่อแม่พนัธ์ุในจาํนวนจาํกดั ปลากะรังจุดฟ้าเป็นปลาท่ี
เปล่ียนเพศไดเ้ช่นเดียวกบัปลากะรังชนิดอ่ืน  การสร้างพ่อ
แม่พนัธ์ุทาํไดย้ากเน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาเล้ียงมากกวา่ 3 ปีจึง
จะถึงวยัเจริญพนัธ์ุ ฉะนั้นแนวทางการเลือกใชว้ิธีการผสม
เทียมน่าจะเป็นทางเลือกหน่ึงในการเพาะปลากะรังจุดฟ้า

อยา่งย ัง่ยนื 
 

วธีิการดําเนินการวจิัย 

1. การเตรียมพอ่แม่พนัธ์ุ   
เลือกปลากะรังจุดฟ้าชนิดจุดใหญ่ หรือกะรัง

เหลืองจุดฟ้า P.  maculatus ท่ีเล้ียงไวเ้ม่ือปลามีขนาด 3.5-
5.0 กิโลกรัมหรือมีอายปุระมาณ 3-5 ปี ตรวจความสมบูรณ์
ของพ่อแม่พนัธ์ุปลาโดยทั่วไป จากการสังเกตลักษณะ

ภายนอก คือ เม่ือแม่พนัธ์ุมีไข่แก่จะมีทอ้งอูม น่ิมกว่าปกติ 
ส่วนพ่อพนัธ์ุปลาท่ีมีนํ้ าเช้ือดีจะสามารถรีดนํ้ าเช้ือออกมา

ไดโ้ดยกดเบาๆ  ท่ีส่วนทอ้ง หรือตรวจสอบโดยใชท่้อยาง
อ่อนงอได ้(flexible catheter) ขนาดเลก็เส้นผา่นศูนยก์ลาง
ประมาณ 2.0 มิลลิเมตรสอดเขา้ไปในช่องเปิดอวยัวะเพศ
ของปลาเพื่อดูดไข่ และนํ้ าเช้ือออกมาตรวจดูลกัษณะและ
ขนาดเซลลสื์บพนัธ์ุ  

เม่ือทราบเพศปลาแยกปลาเป็น 2 กระชัง ปลา
เพศเมียใหอ้าหารเป็นปลาขา้งเหลืองสด 1.5  ถึง 2.0% ของ
นํ้ าหนักตวั ผสมวิตามินรวม, วิตามินซี และ นํ้ ามัน
ปลาหมึก 5-10 กรัมต่อปลาเหยือ่ 1 กิโลกรัม นอกจากนั้น
ยงัใหว้ิตามินอี 400 IU 1 เมด็ต่อแม่ปลา 1 ตวั อาทิตยล์ะ
คร้ัง และภายใน 1 สัปดาห์ใหอ้าหารเสริม เช่น หมึก 1 ม้ือ 
หอยแมลงภู่สด หรือใส่สาหร่ายสไปรูไลนา (Spirulina sp.) 
ในท้องปลาเหยื่อให้ปลากะรังจุดฟ้ากินเพ่ือเสริมความ

สมบูรณ์ของไข่ สําหรับปลาเพศผูใ้ห้อาหารเช่นเดียวกบั
ปลาเพศเมียพร้อมเพิ่มฮอร์โมน17 α Methyl testosterone 
(MT) 1 เมด็ต่อปลา 1 ตวัอาทิตยล์ะคร้ัง  เกบ็นํ้าเช้ือจากเพศ
ผู ้แช่เยน็ก่อนการผสมเทียม (ภาพท่ี 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1   เกบ็นํ้าเช้ือจากปลากะรังจุดฟ้าเพศผู ้

 ศนูยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังระยอง  หมู่ 10  ต.ตะพง  อ.เมือง  จ.ระยอง 



2. การผสมเทียม 

   เตรียมกระชงัขนาด 2x2x1 เมตรสําหรับพกัพ่อ

แม่พนัธ์ุปลา ในการเพาะพนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้าโดยการผสม
เทียมทาํการทดลอง 2 คร้ัง  

  คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 24  กนัยายน 2549 เลือกปลา
เพศผู ้(เลขท่ี 137936117A) นํ้าหนกั 4.4 กิโลกรัม ความยาว 
65 เซนติเมตรและใช้หลอดดูดยา  (cylinder) ขนาด  1 
มิลลิลิตรดูดนํ้ าเช้ือ (ภาพท่ี 1) แช่ในถงันํ้ าแข็งเพ่ือไวใ้ช้
ต่อไป และเพศเมีย (เลขท่ี TN*007*577*513) นํ้ าหนกั 4.7 
กิโลกรัม ความยาว 66 เซนติเมตร มาเพาะพนัธ์ุโดยไม่ใช้
ฮอร์โมนฉีดกระตุน้เน่ืองจากปลาทั้ งสองเพศเจริญพนัธ์ุ

เตม็ท่ี รีดไข่เพศเมียโดยการกดเบาๆ ท่ีทอ้ง แลว้นาํนํ้าเช้ือท่ี
เตรียมไว ้หยดผสมในกะละมงัเคลือบ (ภาพท่ี 2) ใชข้นไก่
คนเพื่อให้ไข่และนํ้ าเช้ือผสมกันท้ิงไวห้น่ึงถึงสองนาที 
แลว้ใชน้ํ้าทะเลฆ่าเช้ือลา้งนํ้าเช้ือส่วนเกินออก (ภาพท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่2   การผสมนํ้าเช้ือกบัไข่ท่ีรีดไดจ้าก ปลากะรังจุด
ฟ้าเพศ เมีย 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่3   ลา้งนํ้าเช้ือส่วนเกินหลงัจากใชข้นไก่คน  ใหไ้ข่
และนํ้าเช้ือผสมกนั 

  คร้ังท่ี 2  เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2551 ใชป้ลาเพศผู ้
จาํนวน 2 ตวั เพศเมีย 8 ตวั ฉีดฮอร์โมนLHRHa และ 
LHRHa ผสม Domperidone กระตุน้ใหไ้ข่แก่ ก่อนการรีด
ไข่ผสมเทียม (ตารางท่ี 1 - 2) โดยวธีิเดียวกบัคร้ังแรก  
 ตรวจการตกไข่ เป็นระยะก่อนรีดไข่ ผสมเทียมแลว้
นาํไปฟักในถงัฟักไข่ท่ีเตรียมไว ้ดูพฒันาการของไข่ภายใต้
กลอ้งจุลทรรศน์ 
 

ตารางที่ 1 ขนาด และความยาว ของปลากะรังจุดฟ้าท่ีใช้
ทดลอง (คร้ังท่ี 2) 
ตวั

ท่ี 
หมายเลขปลา นํ้าหนกั   

(กิโลกรัม) 
เพศ ขนาดไข่

(ไมครอน) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

116921192A 
114817612A 
114844565A 
ไม่มีชิพ 
114746466A 
114779732A 
114833367A 
141436311A 
123209353A 
114827524A 

4.3 
5.2 
5..2 
3.1 
5.3 
5.2 
3.8 
3.0 
4.5 
5.2 

เมีย 
เมีย 
เมีย 
เมีย 
เมีย 
เมีย 
เมีย 
เมีย 
ผู ้
ผู ้

400 
400 
400 
300-400 
400-700 
550-700 
350-800 
450 
มีนํ้าเช้ือ 
มีนํ้าเช้ือ 

 
ตารางที่ 2 ความเขม้ขน้ของฮอร์โมน LHRHa และ LHRHa  
ผสม Domperidone ในการฉีดปลากะรังจุดฟ้า 

 

 

ตวัท่ี เคร่ืองหมายปลา 
ฉีดเขม็ท่ี 1 *ฉีดเขม็ท่ี 2 

LHRHa 
(μg) 

LHRHa 
(μg) 

Dom 
(cc) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

116921192A 
114817612A 
114844565A 
ไม่มีเลขท่ี 
114746466A 
114779732A 
114833367A 
141436311A 
123209353A 
114827524A 

10 
5 

10 
10 
10 
5 

10 
5 
- 
- 

20 
15 
20 
20 
20 
15 
- 

15 
- 
- 

0.86 
0.78 
1.04 
0.62 
1.06 
0.78 

- 
0.45 

- 
- 



ผลการทดลอง 

 ผลของการผสมเทียมคร้ังท่ี 1 ไข่ไม่ผสม ผลของ
การผสมเทียมคร้ังท่ี 2 ก่อนฉีดฮอร์โมนกระตุน้ ไดสุ่้มเช็ค
ไข่ปลาเพศเมียทั้ง 8 ตวั พบว่าไข่ปลามีขนาดเฉล่ีย 470
ไมครอน หลงัจากฉีดฮอร์โมน LHRHa  เป็นระยะเวลา 24 
ชัว่โมงไข่ปลามีขนาดเฉล่ีย 570 ไมครอนและสามารถรีด
ไข่ไดภ้ายในเวลา    37-42 ชัว่โมง (ตารางท่ี 3)  

ตารางที่ 3 ขนาดของไข่ปลากะรังจุดฟ้าหลงัจากฉีด

ฮอร์โมนกระตุน้ 

ตวัท่ี หมายเลขปลา ก่อนฉีด

ฮอร์โมน 

24 ชัว่โมง 36 ชัว่โมง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

116921192A 

114817612A 

114844565A 

ไม่มีชิพ 

114746466A 

114779732A 

114833367A 

141436311A 

123209353A 

114827524A 

400 

400 

400 

300-400 

400-700 

550-700 

350-800 

450 

มีนํ้าเช้ือ 

มีนํ้าเช้ือ 

ไม่ไดเ้ช็ค 

ไม่ไดเ้ช็ค 

500-550 

300-400 

800 

550-600 

overipe 

600 

- 

- 

รีดไข่ 

รีดไข่ 

รอเช็ค*1 

900*3 

900*2 

รอเช็ค 

- 

รีดไข่*4 

- 

- 
หมายเหตุ :  
*1. หลงัจาก 44 ชัว่โมง 15 นาที (ยงัไม่สามารถรีดไข่ไดแ้ละไม่ได้
เช็คต่อ)    
*2. รีดไข่ไดห้ลงัจาก 41 ชัว่โมง 15 นาที   
*3. รีดไข่ไดห้ลงัจาก 41 ชัว่โมง 20 นาที   
*4. รีดไข่หลงัจาก 37 ชัว่โมง 20 นาที 

สรุปและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 ผลของการผสมเทียมคร้ังท่ี 1 หลงัจากผสมระหวา่ง
ไข่กบันํ้าเช้ือ แลว้ลา้งดว้ยนํ้าทะเลฆ่าเช้ือสะอาด นาํไข่ปลา
ไปดูพฒันาการของไข่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่าไข่

ไม่ไดรั้บการปฏิสนธิ เน่ืองจากไข่แก่เกินไป (Over ripe) 

 ผลของการผสมเทียมคร้ังท่ี 2  ปลาเพศเมียตกไข่
และรีดได้ 3 ตวัคิดเป็น 37.5%ของปลาเพศเมีย 8 ตวั 
หลังจากการผสมระหว่างไข่กับนํ้ าเช้ือ แล้วล้างด้วยนํ้ า
ทะเลฆ่าเช้ือจนสะอาด ดูพฒันาการของไข่ภายใตก้ลอ้ง

จุลทรรศน์ พบวา่ ไข่ไม่ไดรั้บการปฏิสนธิเช่นเดียวกบัการ
ทดลองคร้ังแรก ไข่บางเซลล์มีพฒันาการถึงระยะบลาส-    
ตุล่าและแกสตรูล่า  

การทดลองผสมเทียมปลากะรังจุดฟ้าคร้ังน้ียงัไม่

ประสบความสําเร็จ  การผสมเทียมจะประสบความสาํเร็จ 
ตอ้งมีการตรวจความสมบูรณ์เพศและระยะพฒันาของไข่

อย่างแม่นยาํ นอกจากการตรวจสอบตามวิธีท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้แลว้ กฤษณาและคณะ (2547) รายงานว่าสามารถ
ตรวจสอบการเจริญพนัธ์ุของปลากะรังจุดฟ้าได้ด้วยวิธี

ตรวจสอบปริมาณไวเทลโลจีนิน ซ่ึงพบวา่ช่วงท่ีน่าจะเป็น
ฤดูสืบพันธ์ุสําหรับปลากะรังจุดฟ้าอยู่ระหว่างเดือน

มกราคม-สิงหาคม  นอกจากนั้น การใชฮ้อร์โมนฉีด
กระตุน้ในโดสท่ีเหมาะสม เพ่ือใหมี้การตกไข่ในระยะเวลา
ท่ีเหมาะสม สามารถรีดไข่ออกมาผสมกบันํ้าเช้ือไดลู้กปลา
ท่ีแข็งแรงก็เป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างยิ่ง ของการเพาะพนัธ์ุ
โดยวธีิผสมเทียม  
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การเกบ็นํา้เช้ือปลากะรังจุดฟ้า, Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) โดยวธีิแช่แขง็ 
 

เรณู  ยาชิโร  นิพนธ์  เสนอนิทร์*  และ  ศรัญญา  เกตุมณ ี 
ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังระยอง  

 
บทคดัย่อ 

 
 การเก็บนํ้ าเช้ือปลากะรังจุดฟ้าโดยการแช่แขง็ในถงัไนโตรเจนเหลว (-196 ˚C) ใชน้ํ้ ายาเจือจาง

นํ้าเช้ือ (Extender) สูตรต่าง ๆ คือ นํ้ายาริงเกอร์สาํหรับปลาทะเล (MFR) สารละลายไตรโซเดียมซิเตรท 0.1 M 
(TsC) นํ้ายาสูตร 251(E 251) นํ้ายาสูตร 189 (E 189) และ นํ้าเกลือ 0.9% (NaCl) พบว่า NaCl 0.9 %, 0.1 M  
TsC, E 251 และ E 189 ใหผ้ลดี การศึกษาสารป้องกนัเซลลแ์ตกระหว่างการแช่แขง็ (Cryoprotectant) 3 ชนิด
ท่ีมีผลต่อเซลลส์เปิร์ม คือ Dimethyl sulfoxide (DMSO), Dimethyl acetamide (DMA) และ Trehalose ท่ี
ความเขม้ขน้ 5, 10 และ 15 % พบวา่สเปิร์มท่ีผสมสาร DMA ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 10 % ใหอ้ตัราการเคล่ือนท่ี
สูงและนานท่ีสุด สําหรับอตัราการมีชีวิตรอดของสเปิร์มท่ีแช่แข็งโดยวิธีการลดอุณหภูมิโดยใชเ้คร่ืองลด
อุณหภูมิ ใชร้ะยะเวลาในการผสมนํ้ าเช้ือกบันํ้ ายาใหเ้ขา้กนั (Equilibration time) 30 นาที ตรวจสอบผลหลงั 
จากเกบ็ไวใ้นถงัไนโตรเจนเหลวเป็นเวลานาน 45 วนั พบว่า การใชส้าร Cryoprotectant ต่างชนิดกนัส่งผลให้
สเปิร์มของปลากะรังจุดฟ้าภายหลงัการเก็บรักษาดว้ยวิธีแช่แขง็มีเปอร์เซ็นตก์ารรอดตายแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัยิ่งทางสถิติ (P<0.01) การใช ้DMA ทาํใหส้เปิร์มปลากะรังจุดฟ้ามีเปอร์เซ็นตร์อดสูงท่ีสุดและสูง
กว่าการใช ้Trehalose และ DMSO แต่การใช ้DMSO และ Trehalose ใหผ้ลไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05)  
การเลือกใชส้าร Cryoprotectant ท่ีมีระดบัความเขม้ขน้ต่างกนั พบว่าสเปิร์มปลากะรังจุดฟ้ามีเปอร์เซ็นตร์อด
แตกต่างกนัทางสถิติ (P<0.05) คือ DMA 5% ให้ผลดีท่ีสุด รองลงมา คือ DMSO 5% สาํหรับเปอร์เซ็นตก์าร
เคล่ือนท่ี (% motility) ของเซลลส์เปิร์มมีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยการใช ้DMSO 5% เป็นสารป้องกนั
เซลล ์ (cryoprotectant) ในการแช่แขง็นํ้ าเช้ือปลากะรังจุดฟ้าใหผ้ลดีท่ีสุด สรุปไดว้่าการเก็บนํ้ าเช้ือปลากะรัง
จุดฟ้าแช่แขง็ควรใชน้ํ้ าเกลือ 0.9% (NaCl) ผสม DMA 5% เป็นนํ้ายาเกบ็รักษา 
 
คาํสําคญั :  ปลากะรังจุดฟ้า  Plectropomus maculatus การแช่แขง็สเปิร์ม  
 
*ผูรั้บผดิชอบ : หมู่ ๑๐ ต.ตะพง  อ.เมือง  จ.ระยอง ๒๑๐๐๐โทร ๐ ๓๘๖๕ ๕๑๙๑   
e-mail : rayongcoastal@gmail.com 
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Sperm Cryopreservation of  Blue Spotted Grouper,  

Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) 
 

Renu Yashiro  Nipon  Sean-in* and  Sarunya Ketmanee 
Rayong Coastal Fisheries Research and Development  Center 

  
Abstract 

 
          Spermatozoa of Blue Spotted Grouper, Plectropomus maculatus were preserved under 
cryogenic condition in liquid nitrogen tank (-196 ˚C). Marine Fish Ringer (MFR), 0.1 M Trisodium 
Citrate (TsC), extender 251 (E 251), extender 189 (E 189) and 0.9%  Normal saline (NaCl) were studied 
as extender . Results showed that sperm were suspended well in 0.9% NaCl, 0.1 M TsC, E 251 and E 189. 
The effects of three cryoprotectant compounds, Dimethyl sulfoxide (DMSO), Dimethyl acetamide (DMA) 
and Trehalose at three different concentrations (5, 10 and 15%) were also studied. The duration of 
equilibration time of 30 minutes in the cryoprotectant solutions  and Programmable Freezing Control was 
used in the freezing procedure. Samples were stored for 45 days in liquid nitrogen before examination. 
Results showed highly  statistical different (p< 0.01) in  percentage of live cells among treatment. DMA 
gave the best percentage of live cells and longest motility in cryogenic condition during experiment but 
the other two cryoprotectant; DMSO and Trehalose had no significant different (p>0.05). The results from 
using different concentrations of cryoprotectant compounds showed DMA 5% was the best, with the 
highest percentages of live cells. On the other hand, results from the motility studied showed DMSO 5% 
was the best, with the highest percentages of motility among all treatments (p< 0.05). We concluded that 
Blue Spotted Grouper ,s milt can cryopreserved by using  0.9% NaCl in DMA 5%. 

Key words : Blue Spotted Grouper,  Plectropomus maculatus,  sperm  cryopreservation 
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คาํนํา 
  

การเพาะพนัธ์ุปลาทะเลปัจจุบนัเป็นท่ีทราบแลว้ว่าในฤดูผสมพนัธ์ุวางไข่ในปลาทะเลหลายชนิด

ท่ีเล้ียงในประเทศไทยมกัมีปัญหาการขาดแคลนนํ้ าเช้ือหรือปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพนํ้ าเช้ือท่ีจะทาํให้การ

เพาะพนัธ์ุไม่ประสบผลดี ปลากะรังจุดฟ้าหรือย ํา่สวาทเป็นปลาเศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึงท่ีมีราคาแพง การหาพ่อ
แม่พนัธ์ุเพื่อนาํมาเพาะพนัธ์ุนั้นทาํไดย้ากและตอ้งใชเ้วลานานในการเล้ียงพ่อแม่พนัธ์ุ ปลาในตระกูลปลา
กะรังมีการเปล่ียนเพศและมกัเป็นเพศเมียก่อนแลว้จึงเปล่ียนเป็นเพศผูเ้ม่ืออายมุากข้ึนหรือขนาดใหญ่ข้ึน เรณู
และคณะ (2536) ศึกษาจากเน้ือเยือ่ของอวยัวะสืบพนัธ์ุปลากะรังดอกดาํ Epinephelus malabaricus  พบว่า
ปลาอาย ุ3-4 ปี เป็นเพศเมีย 89.5% กาํลงัเปล่ียนเพศ 3.5 % และเพศผูเ้พียง 7.0 %   การเก็บรักษานํ้ าเช้ือดว้ยวิธี
แช่แขง็จึงเป็นอีกวิธีท่ีช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนนํ้าเช้ือ เม่ือมีการเปล่ียนเพศระหว่างการเพาะพนัธ์ุ วิธีน้ีเป็น
การทาํให้สเปิร์มของสัตวน์ํ้ าหยุดการเคล่ือนท่ีโดยการแช่ไวใ้นไนโตรเจนเหลว (อุณหภูมิ -196 ˚C) เม่ือ
ตอ้งการนาํนํ้ าเช้ือมาใชก้็สามารถละลายแลว้นาํไปผสมกบัไข่ไดต้ามปกติ มีการศึกษาเก่ียวกบัการเก็บนํ้ าเช้ือ
ปลานํ้ าจืดแช่แขง็มานานแลว้ ส่วนในปลาทะเลยงัไม่ค่อยมีการศึกษามากนกั ในการศึกษาระยะแรก Blaxter  
(1953) เป็นผูท้าํการทดลองเก็บสเปิร์มของปลาเฮอร่ิง  ต่อมาจึงมีผูศึ้กษาในปลาทะเลอีกหลายชนิดรวมทั้ง
ปลากะรัง Epinephelus tauvina (Withler and Lim, 1982)  ปลากระบอกท่อนใต ้ Mugil cephalus (Chao, 
1982) ปลากะพงขาว Lates calcarifer (Leung and Jameison, 1991) และปลาหมอทะเล Epinephelus 
lanceolatus (เรณู และคณะ, 2542)  นํ้าเช้ือปลา  (milt)  ท่ีรีดออกมาสด ๆ จะมีสีขาวคลา้ยนํ้ านมและมีกล่ินคาว 
ปริมาณของนํ้าเช้ือและความหนาแน่นของเซลลส์เปิร์มจะแตกต่างกนัตามชนิด  ขนาด  อาย ุ ความสมบูรณ์เพศ  
ฤดูกาล  และส่ิงแวดลอ้ม  (Guest  et al., 1976 ; อุทยัรัตน์, 2531) การเก็บรักษานํ้ าเช้ือระยะสั้นสามารถทาํได้
โดยส่วนใหญ่เป็นการเก็บในตูเ้ยน็หรือถงันํ้ าแขง็อุณหภูมิสูงกว่า  0  ˚C เลก็นอ้ย (ประมาณ 4 - 10 ˚C) ซ่ึงการ
เก็บรักษาดว้ยวิธีน้ีสามารถเก็บไดท้ั้งนํ้ าเช้ือท่ีมีความเขม้ขน้หรือเจือจางดว้ยสารละลายท่ีมีความเหมาะสม 
(extender) การศึกษาสารละลายท่ีมีความเหมาะสมในการเกบ็รักษานํ้าเช้ือปลาชนิดต่าง ๆไดมี้ผูศึ้กษาไวท้ั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  เช่น  ในปลาตะเพียนขาว Puntius gonionotus (นลินี และคณะ, 2526)  ปลาเทพา 
Pangasius sanithwongsei  (ทศันีย ์และคณะ, 2529)  และปลาไน  Cyprinus carpio (Saad et al, 1988)  
สาํหรับประเทศไทยมีการทดลองเก็บนํ้ าเช้ือปลาทั้งระยะสั้นและระยะยาวตั้งแต่ปี 2519 โดย Dr.F. Withler 
จากแคนาดา ได้ทดลองเก็บนํ้ าเช้ือปลาหลายชนิด แต่มีนํ้ าเช้ือปลาสวายเท่านั้นท่ีสามารถผสมกับไข่ได ้
(สถาบนัประมงนํ้าจืดแห่งชาติ, 2519) เทคนิคการเก็บรักษานํ้ าเช้ือปลาแบบระยะสั้นและระยะยาวโดยใชส้าร 
extender  ท่ีเหมาะสมสาํหรับเจือจางนํ้าเช้ือก่อนการเกบ็รักษา  
 โครงการวิจยัน้ีจึงมีแนวคิดหาชนิดและปริมาตรของสาร extender ท่ีเหมาะสมสาํหรับการเก็บ

รักษานํ้ าเช้ือปลากะรังจุดฟ้าแบบระยะสั้นและแบบระยะยาวโดยหาชนิดของสารป้องกนัเซลลแ์ตกระหว่าง

แช่แขง็ (cryoprotectant) ท่ีเหมาะสมต่อการเก็บนํ้ าเช้ือแช่แขง็ ซ่ึงจะสามารถช่วยพฒันาการเพาะขยายพนัธ์ุ
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ปลาทะเลและปรับปรุงพนัธ์ุปลาทะเลในอนาคตเพ่ือนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการเพาะพนัธ์ุปลาเศรษฐกิจและใช้

ในการอนุรักษส์ายพนัธ์ุปลาท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุได ้
 

วตัถุประสงค์ 
 
 1). ศึกษาประสิทธิภาพของนํ้ายาเกบ็รักษานํ้าเช้ือ (extender) สูตรต่าง ๆ 
 2). ศึกษาปริมาณความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของสารป้องกันเซลล์แตกระหว่างการแช่แข็ง 
(cryoprotectant) ท่ีมีผลต่อการเคล่ือนท่ีและการมีชีวิตของนํ้าเช้ือปลากะรังจุดฟ้า 

 
วธีิดําเนินการ 

 
1. สถานทีแ่ละระยะเวลาในการทดลอง 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีดาํเนินการท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังระยอง ต. ตะพง อ. เมือง จ. ระยอง 
ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2548 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 
 
2.อุปกรณ์และปลาทดลอง 
 
 2.1 อุปกรณ์ 
 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการศึกษาการเกบ็รักษานํ้าเช้ือประกอบดว้ย 
อุปกรณ์การเล้ียงปลา 
 กระชงัพอ่แม่พนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้าขนาด 5 x 5 x 3  เมตร จาํนวน 2 กระชงั สาํหรับเล้ียงพ่อพนัธ์ุท่ี
ทดลอง ถงัไฟเบอร์ขนาด 500 ลิตร จาํนวน 2 ใบ เคร่ืองให้อากาศและอุปกรณ์ให้อากาศ ยาสลบ (ควินาดิน; 
Quinaldine) สาํหรับสลบปลาเม่ือมีการตรวจสอบต่าง ๆ ไมโครชิพสาํหรับทาํเคร่ืองหมายปลาแต่ละตวั และ
เคร่ืองอ่านไมโครชิพ 
อุปกรณ์สาํหรับศึกษาจาํนวนและการเคล่ือนท่ีของเซลลส์เปิร์ม 

-  กลอ้งจุลทรรศน์กาํลงัขยายสูง  
-  เคร่ืองชัง่นํ้ าหนกัแบบดิจิตอล  4 ตาํแหน่ง  
- กลอ้งถ่ายภาพน่ิงและฟิลม์ กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 
- สไลดน์บันํ้าเช้ือ (สไลดส์าํหรับนบัเมด็เลือด) 

อุปกรณ์สาํหรับเกบ็รักษานํ้าเช้ือแช่แขง็ประกอบดว้ย 
-  ถงัไนโตรเจนเหลว 
- หลอดฟาง (French straw) ขนาด 0.5 มิลลิลิตร 
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- ไมโครไปเปต (Micropipette) 
- เคร่ืองป่ันเหวี่ยง (Centrifuge) ท่ีควบคุมอุณหภูมิได ้(ยีห่อ้ HERMLE LABORT TECHNIK รุ่น 

  Z 300K) 
- เคร่ืองวดัค่า Osmolality (ยีห่อ้ OSMOMETER, FISKE) 
- เคร่ืองควบคุมการแช่แขง็แบบตั้งโปรแกรมการลดอุณหภูมิได ้(Programmable Freezing  Control) 
-   เคร่ืองวดัความเป็นกรด-ด่าง  (pH-meter) 
- ถงันํ้าแขง็ 

อุปกรณ์ในการเตรียมนํ้ายาและสารละลายต่าง ๆ 
 2.2 ปลาทดลอง 
  พ่อแม่พนัธ์ุปลากะรังจุดฟ้าท่ีใชค้ร้ังน้ีรวบรวมจากธรรมชาติเม่ือปี พ.ศ. 2545 และเล้ียงไวใ้น
กระชงั สถานียอ่ยเกาะเสมด็ สงักดัศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังระยอง มีนํ้ าหนกั 3 – 4  กิโลกรัม จาํนวน 
20 ตวั นาํปลาท่ีไดไ้ปติดเคร่ืองหมายโดยใชไ้มโครชิพฝังเขา้กลา้มเน้ือระหว่างครีบหลงัและครีบอกหลงัจาก
นั้นนาํปลาไปเล้ียงขนุใหพ้ร้อมเป็นพ่อแม่พนัธ์ุโดยปล่อยในกระชงัอวนไนล่อนขนาด 5 x 5 x 3  เมตร ให้
อาหารเป็นปลาขา้งเหลืองสดทุกวนัในอตัรา 1.5 – 2 % ของนํ้ าหนกัตวั ผสมวิตามินรวม 10 กรัม วิตามินซี 10 
กรัม นํ้ามนัหมึก 5  มิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กิโลกรัมวนัเวน้วนั และใหว้ิตามินอีขนาด 100 IU (ยนิูตสากล) ต่อ
ปลา 1 ตวัอาทิตยล์ะคร้ัง เล้ียงพ่อแม่พนัธ์ุประมาณ 12 เดือนก่อนนาํมาตรวจสอบเพศไดป้ลากะรังจุดฟ้าเพศผู ้
ท่ีสมบูรณ์เพศ (มีนํ้ าเช้ือระหวา่งตรวจสอบ) อายปุระมาณ 3-5 ปี จาํนวน 6 ตวั นํ้าหนกัระหวา่ง 3.5 – 5.5 กิโลกรัม 
 2.3 การเตรียมนํา้เช้ือ  
 เลือกปลาเพศผูท่ี้สมบูรณ์มาวางยาสลบดว้ย Quinaldine 5 ppm เช็ดเมือกและนํ้ าบริเวณทอ้งปลา
ให้แห้ง ใช้มือกดท่ีบริเวณทอ้งรีดเบา ๆลงมาทางช่องเพศเม่ือมีนํ้ าเช้ือสีขาวขุ่นไหลออกมา ใช้บิกเกอร์ท่ี
สะอาดผ่านการอบฆ่าเช้ือแลว้รองรับนํ้ าเช้ือ ระวงัอย่าให้นํ้ าทะเลหรือของเสียในตวัปลา เช่น ปัสสาวะ 
อุจจาระปะปนมากบันํ้ าเช้ือท่ีรีดออกมา แบ่งนํ้ าเช้ือท่ีไดน้าํไปป่ันแยกส่วนดว้ยเคร่ืองป่ันเหวี่ยงท่ีอุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส ความเร็ว 10,000 รอบ/นาที นาน 10 นาที ดูดเฉพาะส่วนใส (seminal fluid) ขา้งบนเพ่ือนาํไป
วดัค่า osmolality พร้อมกบันํ้ ายาทั้ง 5 สูตรดว้ยเคร่ืองออสโมมิเตอร์ (Osmometer) สุ่มตวัอยา่งนํ้ าเช้ือส่วนท่ี
เหลือนาํมาตรวจสอบคุณภาพนํ้ าเช้ือ ไดแ้ก่ เปอร์เซ็นต์การเคล่ือนท่ี และเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตของเซลล์
สเปิร์ม 
 
 2.4 การเตรียมนํา้ยา 
2.4.1 การเตรียมนํ้ายา extender 
 เตรียมนํ้ายา extender ของปลากะรังจุดฟ้าโดยใชสู้ตรต่างๆท่ีมีผูใ้ชไ้ดผ้ลมาแลว้ประกอบดว้ย 
 - Marine Fish Ringer (MFR) ประกอบดว้ย โซเดียมคลอไรด ์(NaCl) 13.5 กรัม โพแตสเซียมคลอ
ไรด ์ (KCl) 0.60 กรัม แคลเซียมไดคลอไรด ์ (CaCl2) 0.25 กรัม แมกนีเซียมคลอไรด ์ (MgCl2) 0.35 กรัม 
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โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) 0.2 กรัม และกลูโคส 0.2 กรัม ละลายส่วนประกอบทั้งหมดในนํ้ ากลัน่ 1 
ลิตร (Chao, 1991)    
 - Extender 251 (E 251) ประกอบดว้ย NaCl  7.65 กรัม NaHCO3 4.50 กรัม และ Soy lecithin 13.5 
กรัม ละลายส่วนประกอบทั้งหมดในนํ้ากลัน่ 1 ลิตร (Withler and Lim, 1982)   
 - Extender 189 (E 189)  ประกอบดว้ย NaCl 6.57 กรัม NaHCO3 4.50 กรัม Fructose 4.50 กรัม 
Mannitol 4.50 กรัม และ Soy lecithin 6.57 กรัม ละลายส่วนประกอบทั้งหมดในนํ้ ากลัน่ 1 ลิตร (Gwo et al., 
1992) 
 - 0.1 M Trisodium Citrate (TsC) ประกอบดว้ย Trisodium citrate มีสูตรโมเลกลุ Na3C6H5O7 2H2O 
29.41 กรัม ละลายส่วนประกอบในนํ้ากลัน่ 1 ลิตร 
 - NaCl  0.9 % ประกอบดว้ย NaCl 9 กรัมละลายส่วนประกอบในนํ้ากลัน่ 1 ลิตร 
2.4.2 การเตรียมสารละลายป้องกนัเซลลแ์ตกเม่ือแช่แขง็หรือสาร cryoprotectant  
 - Dimethylsulfoxide (DMSO)  ขนาด 5, 10 และ 15% มีสูตรโมเลกุล C2H6OS เตรียมโดยการใช ้
DMSO ความเขม้ขน้ 99.50% นาํมาละลายในนํ้ ายา extender ท่ีดีท่ีสุด (จากการทดลองขา้งตน้) ในการเตรียม 
DMSO 5 % ใชอ้ตัราส่วนระหวา่ง DMSO  5 มิลลิลิตร : นํ้ายา extender 95 มิลลิลิตร, การเตรียม DMSO 10 % 
ใชอ้ตัราส่วนระหว่าง DMSO 10 มิลลิลิตร : นํ้ายา extender 90 มิลลิลิตร และเตรียม DMSO 15 % ใช้
อตัราส่วนระหวา่ง DMSO 15 มิลลิลิตร : นํ้ายา extender 85 มิลลิลิตร (นิพนธ์, 2552)   
 - Dimethyl acetamide (DMA) ขนาด 5, 10 และ 15% มีสูตรโมเลกุล C4H9NO เตรียมโดยการใช ้
DMA ความเขม้ขน้ 98.00% นาํมาละลายใน นํ้ายา extender ท่ีดีท่ีสุด (จากการทดลอง) ในการเตรียม DMA 
5 % ใชอ้ตัราส่วนระหว่าง DMA  5 มิลลิลิตร : นํ้ายา extender 95 มิลลิลิตร, การเตรียม DMA 10 % ใช้
อตัราส่วนระหว่าง DMA 10 มิลลิลิตร : นํ้ายา extender 90 มิลลิลิตร และเตรียม DMA 15 % ใชอ้ตัราส่วน
ระหวา่ง DMA 15 มิลลิลิตร : นํ้ายา extender 85 มิลลิลิตร (เรณู และนิพนธ์, 2551)   
 -Trehalose (D-(+)-Trehalose Dihydrate) ขนาด 5, 10 และ 15% มีสูตรโมเลกุล C12H22O112H2O 
เตรียมโดยการใช ้Trehalose ความเขม้ขน้ 99.00 % แบบผงขนาด 10 กรัม นาํมาละลายในนํ้ ายา extender ท่ีดี
ท่ีสุด (จากการทดลอง) ในการเตรียม Trehalose 5 % ใชอ้ตัราส่วนระหว่าง Trehalose  5 มิลลิกรัม : นํ้ายา 
extender 95 มิลลิลิตร, การเตรียม Trehalose 10 % ใชอ้ตัราส่วนระหว่าง Trehalose 10 มิลลิกรัม : นํ้ายา 
extender 90 มิลลิลิตร และเตรียม Trehalose 15 % ใชอ้ตัราส่วนระหว่าง Trehalose 15 มิลลิกรัม : นํ้ายา 
extender 85 มิลลิลิตร (Taweesin and Bart, 2010)    
2.4.3 สารละลายท่ีใชย้อ้มสีสาํหรับดูตวัเป็นตวัตายของสเปิร์ม 
 ละลาย Nigrosin 5 กรัมในนํ้ากลัน่(นํ้าอุ่น) 50 มิลลิลิตรและละลาย Eosin Y disodium 1 กรัมในนํ้า
กลัน่ 50 มิลลิลิตรจากนั้นนาํสารละลายท่ีไดท้ั้ง 2 ชนิดมาละลายใหเ้ขา้กนัแลว้นาํไปกรองดว้ยกระดาษกรอง
Whatman เบอร์ 1 จนไม่มีตะกอนเหลืออยู ่นาํสียอ้มท่ีไดเ้กบ็ไวใ้นขวดสีชาท่ีอุณหภูมิหอ้ง (ดดัแปลงมาจาก 
Kwantong, 2003) 
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3.วางแผนการทดลองและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การทดลองแบ่งเป็น 2 การทดลอง คือ การทดลองท่ี 1 ศึกษาประสิทธิภาพของนํ้ ายา extender 
สูตรต่าง ๆ  การทดลองท่ี 2  ศึกษาชนิดและปริมาณสาร cryoprotectant  ท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษานํ้ าเช้ือ
ปลากะรังจุดฟ้า โดยศึกษาเปอร์เซ็นตก์ารเคล่ือนท่ี (Motility) เปอร์เซ็นตก์ารมีชีวิต (Viability) ของเซลล์
สเปิร์ม  โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) ขอ้มูลเปอร์เซ็นตก์ารเคล่ือนท่ีวิเคราะห์โดยใช ้Non-
parametric test (เน่ืองจากค่าท่ีนาํมาวิเคราะห์ความแตกต่างนั้นเป็นค่าเฉล่ียของตวัอยา่งท่ีไม่ไดม้าจาก normal 
population หรือ population variance ท่ีเป็น heterogeneous)  ขอ้มูลเปอร์เซ็นตก์ารมีชีวิต แปลงค่าเปอร์เซ็นต์
การมีชีวิตท่ีไดเ้ป็นค่า Arcsin แลว้วิเคราะห์โดยใชว้ิธีแฟคเตอเรียล (Factorial)  
4.วธีิการทดลอง แบ่งเป็น 2 การทดลอง 
 
 4.1 การทดลองที ่1 ศึกษาประสิทธิภาพของนํา้ยา extender สูตรต่าง ๆ 
  
 ก่อนท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพของนํ้ ายา extender จะตอ้งศึกษาคุณภาพของนํ้ าเช้ือโดยมีขั้นตอน
การทดสอบ 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
4.1.1. ศึกษาเปอร์เซ็นตก์ารเคล่ือนท่ี (Motility) ของเซลลส์เปิร์ม 
4.1.2. ศึกษาเปอร์เซ็นตก์ารมีชีวิต (Viability) ของเซลลส์เปิร์ม 
4.1.3. ศึกษาความเขม้ขน้ของเซลลส์เปิร์ม 
 
4.1.1 เปอร์เซ็นตก์ารเคล่ือนท่ี (Motility) ของสเปิร์ม  
 นาํนํ้ าเช้ือท่ีรีดไดม้าตรวจคุณภาพนํ้ าเช้ือ และศึกษาเปอร์เซ็นตก์ารเคล่ือนท่ีของสเปิร์มโดยการ
หยดนํ้ ากลัน่ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงบนสไลดแ์ละหยดนํ้ าเช้ือปริมาตร 1 ไมโครลิตร ผสมใหเ้ขา้กนัแลว้
สังเกตการเคล่ือนท่ีภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์กาํลงัขยาย 40x โดยกาํหนดเกณฑ์การเคล่ือนท่ีของสเปิร์มใน

ตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1  เกณฑก์ารสงัเกตการเคล่ือนท่ีของสเปิร์ม 

หลกัเกณฑ์ ระดับ  

ทุกตวัเคล่ือนท่ี  4   
ส่วนใหญ่เคล่ือนท่ี (3/4)   3   
บางตวัเคล่ือนท่ี (2/4)   2   
ส่วนใหญ่ไม่เคล่ือนท่ี มีเพียงเลก็นอ้ยท่ีเคล่ือนท่ี (1/4)   1   
ไม่มีการเคล่ือนท่ี   0   

  ดดัแปลงมาจาก Guest (1973)  
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4.1.2 เปอร์เซ็นตก์ารมีชีวิตของเซลลส์เปิร์ม 
 ใชก้ารยอ้มสี Eosin-Nigrosin โดยหยดสีลงบนแผน่สไลด ์(5 ไมโครลิตร) แลว้หยดนํ้ าเช้ือลงขา้ง ๆ 
สียอ้มปริมาตร 1 ไมโครลิตร ใชเ้ขม็เข่ียนํ้ าเช้ือกบัสียอ้มให้เขา้กนั จากนั้นใชแ้ผ่นสไลด์อีกแผ่นหน่ึงเกล่ีย
นํ้าเช้ือใหก้ระจายบาง ๆ โดยปาดเพียงคร้ังเดียวแลว้นาํไปผา่นเปลวไฟ 1-2 คร้ังใหน้ํ้ าเช้ือแหง้จากนั้นหยดนํ้ ายา
ทาเลบ็ลงบนแผน่สไลด ์1 หยด ปิดดว้ย Cover slide แลว้นาํไปส่องดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์กาํลงัขยาย 100x  นบั
จาํนวนเซลลต์วัเป็นตวัตาย โดยการสุ่มนบั 5 บริเวณ ๆ ละ 20 เซลล ์(มุมซา้ยดา้นบน, มุมซา้ยดา้นล่าง, มุมขวา
ดา้นบน, มุมขวาดา้นล่าง และบริเวณตรงกลาง)โดยท่ีเซลลท่ี์มีชีวิตจะมีลกัษณะสีขาวไม่ติดสียอ้ม ส่วนเซลล์
ตายจะติดสียอ้มเป็นสีชมพแูดงหรือสีม่วง 
4.1.3 ความเขม้ขน้ของเซลลส์เปิร์ม 
 การศึกษาความเขม้ขน้ของเซลลส์เปิร์ม (Sperm concentration) ในนํ้ าเช้ือ ดว้ยการนบัจาํนวน
สเปิร์มต่อหน่วยปริมาตร โดยเจือจางนํ้ าเช้ือสดดว้ยนํ้ าเกลือหรือนํ้ าทะเลในอตัราส่วนนํ้ าเช้ือต่อนํ้ าเกลือ
เท่ากบั 1:1,000, 1:1,500 และ 1:2,000 เขยา่และตั้งท้ิงไวป้ระมาณ 5 นาที เพื่อใหเ้ซลลส์เปิร์มหยดุการเคล่ือนท่ี 
ก่อนใชไ้มโครปิเปตดูดนํ้าเช้ือท่ีเจือจางแลว้เขยา่ใหท้ัว่อีกคร้ัง นาํนํ้าเช้ือไปใส่สไลดส์าํหรับนบัเมด็เลือดท้ิงไว้
ประมาณ 5 นาที แลว้นาํมานบัจาํนวนเซลลส์เปิร์มดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์กาํลงัขยาย 100x 
 เตรียมนํ้ ายา extender 5 สูตร คือ MFR, E 251, E 189, 0.1 M TsC และ 0.9 % NaCl  นาํไปวดัค่า 
osmolality  
 ทดสอบประสิทธิภาพของนํ้ ายาสูตรต่าง ๆ ท่ีใช้ในการเก็บรักษานํ้ าเช้ือ โดยเลือกอตัราส่วน
นํ้ าเช้ือต่อนํ้ ายาในอตัรา 1:9 นาํไปทดสอบการเคล่ือนท่ี (ตามวิธีขา้งตน้) และศึกษาเปอร์เซ็นตก์ารมีชีวิตและ
การใชไ้ดข้องสเปิร์มดว้ยการยอ้มสี Eosin-Nigrosin ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ (ตามวิธีขา้งตน้) 
 
 4.2 การทดลองที ่ 2 ศึกษาชนิดและปริมาณสาร cryoprotectant ทีเ่หมาะสมในการเกบ็รักษา
นํา้เช้ือปลากะรังจุดฟ้า 
 ดาํเนินการเม่ือไดผ้ลจากการทดลองท่ี 1 ใชน้ํ้ ายา extender ท่ีเหมาะสมในการเกบ็รักษานํ้าเช้ือท่ี
ไดผ้สมกบันํ้าเช้ือปลากะรังจุดฟ้าในอตัราส่วน  1:9 
4.2.1 การเตรียมสาร cryoprotectant   
  สารละลายท่ีใชเ้ป็นสาร cryoprotectant 3 ชนิด คือ DMA, DMSO และ Trehalose  แต่ละชนิดใช้
ความเขม้ขน้สุดทา้ย 3 ระดบั คือ 5, 10 และ 15% มีวิธีการเตรียมดงัน้ี  
 เจือจางสาร cryoprotectant ในนํ้ ายา extender ท่ีเหมาะสมท่ีไดจ้ากการทดลองท่ี 1 แบ่งนํ้ ายาเจือ
จางออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กนั ส่วนหน่ึงนาํมาเจือจางในนํ้ ายาสูตรท่ีเหมาะสมโดยไม่ผสมสาร cryoprotectant 
(ส่วนA) แต่อีกส่วนหน่ึงเจือจางนํ้ ายาสูตรท่ีเหมาะสมในสาร cryoprotectant ท่ีมีความเขม้ขน้เป็น 2 เท่าของ
ความเขม้ขน้สุดทา้ยท่ีตอ้งการ (ส่วน B) เม่ือจะเจือจางนํ้าเช้ือใหใ้ชน้ํ้ ายาส่วน A ผสมกบันํ้าเช้ือ เขยา่ใหเ้ขา้กนั
แลว้เติมนํ้ ายาส่วนท่ีผสมสาร cryoprotectant หรือส่วน B เขยา่ใหเ้ขา้กนัแลว้เก็บไวใ้นถงันํ้ าแขง็ เม่ือนาํนํ้ ายา
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ในส่วน A รวมกบันํ้ ายาส่วน B จะทาํใหค้วามเขม้ขน้ของสาร cryoprotectant ลดลงคร่ึงหน่ึงและจะไดค้วาม
เขม้ขน้สุดทา้ย (Final concentration) ตามตอ้งการตวัอยา่งเช่น ถา้ตอ้งการความเขม้ขน้สุดทา้ย 5% ก็เตรียม
นํ้ายาส่วน B 10% เม่ือผสม A และ B แลว้จะไดค้วามเขม้ขน้สุดทา้ย 5% (ภาพท่ี 1) 
 

ส่วน A 
นํ้ายา extender (ผสมกบันํ้าเช้ือปลา) 

       ส่วน A + ส่วน B 
นํ้าเช้ือปลา + นํ้ายา extender + สาร cryoprotectant 
ท่ีเจือจางในนํ้ายา extender  
(ความเขม้ขน้ของสาร cryoprotectant ท่ีเตรียมใน
ส่วน B จะลดลง 50%) 

ส่วน B 
นํ้ายา extender (ผสมสาร cryoprotectant 
ท่ีมีความเขม้ขน้ 2 เท่าของความเขม้ขน้ท่ี
ตอ้งการ) 

    
ภาพที ่1  แผนภาพการเจือจางสาร cryoprotectant 
 
4.2.2 การลดอุณหภูมิก่อนการแช่แขง็ 
  ลดอุณหภูมิโดยใชเ้คร่ืองควบคุมการลดอุณหภูมิ  เม่ือนํ้ าเช้ือไดถู้กเจือจางดว้ยสาร cryoprotectant 
ตามตอ้งการแลว้บรรจุนํ้ าเช้ือท่ีเตรียมจากขา้งตน้ ลงในหลอดเก็บนํ้ าเช้ือท่ีทาํเคร่ืองหมายไวก่้อนแลว้หลอด
ละ 480 ไมโครลิตร บีบปลายหลอดท่ีเปิดอยูใ่ห้ปิดสนิทดว้ยปากคีบลนไฟ แลว้นาํหลอดบรรจุนํ้ าเช้ือไปลด
อุณหภูมิดว้ยการลดอุณหภูมิในอตัรา 10 ˚C ต่อนาทีจนอุณหภูมิสุดทา้ยเป็น -80 ˚C แลว้จึงนาํไปลงแช่ในถงั
ไนโตรเจนเหลวซ่ึงมีอุณหภูมิ -196 ˚C 
4.2.3 การละลายนํ้าเช้ือแช่แขง็  
  หลงัจากการเกบ็นํ้าเช้ือเป็นเวลา 45 วนั นาํหลอดนํ้าเช้ือแช่แขง็มาละลายใน water bath ท่ีอุณหภูมิ
ประมาณ 37 ˚C นาน 10 วินาที แลว้นาํนํ้ าเช้ือส่วนหน่ึงไปตรวจสอบดูการเคล่ือนท่ีตามวิธีของ Guest (1973)  
การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ศึกษาความแตกต่างระหวา่ง treatment โดยใช ้Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 
 

ผลการศึกษา 
 

1. การทดลองที ่1 ประสิทธิภาพของนํา้ยาเกบ็รักษานํา้เช้ือ (Extender) 
 
 ผลจากศึกษาเปอร์เซ็นตก์ารมีชีวิต เปอร์เซ็นตก์ารเคล่ือนท่ีของสเปิร์ม และความเขม้ขน้ของ
นํ้ าเช้ือ พบว่าความเขม้ขน้ของเซลล์สเปิร์มปลากะรังจุดฟ้า 6 ตวัอย่าง มีค่าเฉล่ีย 4.9x109 เซลล์/มิลลิลิตร 
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เปอร์เซ็นตก์ารเคล่ือนท่ีมีค่าเฉล่ียระหว่าง 75-100 % และเม่ือนาํไปยอ้มสี Eosin-Nigrosin เพื่อดูเปอร์เซ็นต์
การมีชีวิตพบวา่มีค่าเฉล่ีย 77-98% (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  เปอร์เซ็นตก์ารมีชีวิต (Viability) เปอร์เซ็นตก์ารเคล่ือนท่ี (Motility) ของเซลลส์เปิร์มปลากะรังจุด
 ฟ้า 

 ปลากะรังจุดฟ้า         การมีชีวติ (%)          การเคลือ่นที ่(%) 
      (เลขทีร่หัส)  

137975191A 98   75 
137912521A 80 100 
122639483A 97 100 
137967114A 84 100 
123212631A 88 100 
115323621A 77 100 

 
 ค่าออสโมลาลิต้ี (Osmolality) ของสูตรนํ้ ายาต่าง ๆและจากการศึกษาคร้ังน้ีเม่ือทาํการตรวจวดัค่า
ออสโมลาลิต้ี (Osmolality) จากเคร่ือง Osmometer  ของนํ้ ายา extender 5 สูตรและนํ้ าเช้ือปลากะรังจุดฟ้ามีค่า
ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3  ค่า osmolality ของสูตรนํ้ายาต่าง ๆ 

 สูตรนํา้ยา ค่าออสโมลาลติี ้(ค่าเฉลีย่) 
     (mOsmol/kg) 

 Marine Fish Ringer (MFR) 438  
 Extender 251 (E 251) 329 
 Extender 189 (E 189) 295 
 0.1 M Trisodium Citrate (TsC) 228 
 NaCl 0.9 % 274 
  นํ้าเช้ือปลากะรังจุดฟ้า, Plectropomus maculatus   355   

หมายเหตุ  ในการทดลองคร้ังน้ีไดศึ้กษานํ้าเช้ือปลากะรังจุดฟ้า, Plectropomus leopardus พบวา่มีค่า 
 ออสโมลาลิต้ี 355 mOsmol/kg เช่นเดียวกนักบั P.  maculatus 
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ประสิทธิภาพของนํ้ายา extender สูตรต่าง ๆท่ีมีผลต่อการเกบ็รักษานํ้าเช้ือ 
 ส่วนผสมของนํ้ ายาผสมท่ีดีท่ีสุดตอ้งทาํให้สเปิร์มเคล่ือนท่ี 0 % หรือไม่เคล่ือนท่ี เม่ือนาํนํ้ าเช้ือ
ปลาท่ีเจือจางในนํ้ ายาท่ีเตรียมทั้ง 5 ชนิดไปทดสอบการเคล่ือนท่ีดว้ยนํ้ าทะเลมีการเคล่ือนท่ี 100 % มี 4 ชนิด 
คือ NaCl 0.9 % และ E 189  E 251 และ 0.1 M TsC สาํหรับนํ้ ายาผสมอีก 1 ชนิด คือ MFR พบว่าสเปิร์ม
เคล่ือนท่ี 50% (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางที ่4  การเคล่ือนท่ีของเซลลส์เปิร์มปลากะรังจุดฟ้าหลงัจากทดสอบดว้ยนํ้ายา extender ชนิดต่างกนั 

นํา้ยาเจือจาง                      จํานวนซ้ํา การเคลือ่นทีเ่ม่ือทดสอบ การเคลือ่นทีเ่ม่ือทดสอบ 
(extender)      (ซ้ําที)่ ด้วยนํา้ยา extender (%)  ด้วยนํา้ทะเล  (%) 

Marine Fish Ringer (MFR)  1  50   100 
    2  50   100 
    3  50   100 
    4  50   100 
    5  50   100 
Extender 251 (E 251)   1  0   100 
    2  0   100 
       3  0   100 
    4  0   100 
    5  0   100 
Extender 189 (E 189)   1  0   100 
    2  0   100 
    3  0   100 
    4  0   100 
    5  0   100 
0.1 M Trisodium Citrate   1  0   100 
    2  0   100 
    3  0   100 
    4  0   100 
    5  0   100 
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ตารางที ่4  (ต่อ) การเคล่ือนท่ีของเซลลส์เปิร์มปลากะรังจุดฟ้าหลงัจากทดสอบดว้ยนํ้ายา extender ชนิด ต่างกนั 

นํา้ยาเจือจาง                      จํานวนซ้ํา การเคลือ่นทีเ่ม่ือทดสอบ การเคลือ่นทีเ่ม่ือทดสอบ 
(extender)      (ซ้ําที)่ ด้วยนํา้ยา extender (%)  ด้วยนํา้ทะเล (%) 

NaCl  0.9 %   1  0   100 
    2  0   100 
    3  0   100 
    4  0   100 
    5  0   100 

 
2. การทดลองที ่2 ศึกษาชนิดและปริมาณสาร cryoprotectant ทีเ่หมาะสมในการเกบ็รักษานํา้เช้ือปลากะรัง 
จุดฟ้า  
 หลงัการเก็บนํ้ าเช้ือเป็นเวลา 45 วนัในถงัไนโตรเจนเหลว นาํหลอดนํ้ าเช้ือแช่แขง็ออกมาละลายท่ี
อุณหภูมิประมาณ 37 ˚C นาน 10 วินาที แลว้นาํนํ้ าเช้ือส่วนหน่ึงไปตรวจสอบดูการเคล่ือนท่ีพบว่า เซลลส์เปิร์ม
ปลากะรังจุดฟ้าเคล่ือนท่ีทุกตวัอยา่งและเม่ือนาํไปยอ้มสี Eosin-Nigrosin เพื่อดูเปอร์เซ็นตก์ารมีชีวิตพบว่าเซลล์
สเปิร์มของปลากะรังจุดฟ้าทุกตวัอยา่งมีชีวิตเช่นกนั (ตารางท่ี 6, ภาพท่ี 2, 3) 
 
ตารางที่ 6  เปอร์เซ็นตก์ารเคล่ือนท่ี เปอร์เซ็นตก์ารมีชีวิตของเซลลส์เปิร์มปลากะรังจุดฟ้าหลงัจากผา่นการแช่
 แขง็ท่ีอุณหภูมิ -196 ˚C เป็นระยะเวลา 45 วนัโดยใช ้NaCl 0.9% เป็นนํ้ ายา extender (วิเคราะห์ทนัที 
 หลงัจากการละลาย)                     

ชุดการทดลอง  ความเข้มข้น   สาร                    การเคลือ่นทีเ่ฉลีย่       การมีชีวติเฉลีย่ 
      ที ่          (%) cryoprotectant (%)                            (%) 

 1      5 DMA 58.25 + 8.25 54.00 + 3.00 
     2        5 DMSO 75.00 + 0.00 51.60 + 4.08 
     3       5  Trehalose 25.00 + 0.00 40.00 + 4.07 
      4        10 DMA 50.00 + 14.50 50.00 + 1.38 
    5        10  DMSO 68.75 + 6.25 42.40 + 2.26 
      6        10 Trehalose 25.00 + 0.00 35.00 + 5.15 
      7       15  DMA 33.25 + 14.50 46.00 + 4.07 
      8      15 DMSO 68.75 + 6.25 48.20 + 5.26 
      9       15 Trehalose 50.00 + 0.00 43.40 + 4.17 
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ภาพที ่2  เปอร์เซ็นตก์ารเคล่ือนท่ีของเซลลส์เปิร์มปลากะรังจุดฟ้าหลงัจากผา่นการแช่แขง็ท่ีอุณหภูมิ  
 -196 ˚C ระยะเวลา 45 วนั 

 
ภาพที ่3  เปอร์เซ็นตก์ารมีชีวติของเซลลส์เปิร์มปลากะรังจุดฟ้าหลงัจากผา่นการแช่แขง็ท่ีอุณหภูมิ  
 -196  ˚C ระยะเวลา 45 วนั 
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สรุปและวจิารณ์ผล 
 

ประสิทธิภาพของนํา้ยาเกบ็รักษานํา้เช้ือปลากะรังจุดฟ้า (นํา้ยา extender) 
 จากการศึกษาโดยการทดสอบการเคล่ือนท่ีของสเปิร์มก่อนและหลงักระตุน้ดว้ยนํ้าทะเล พบวา่นํ้ ายา 
extender 5 ชนิด คือ NaCl 0.9 %, E 189, MFR, E 251 และ 0.1 M TsC ก่อนท่ีจะกระตุน้ดว้ยนํ้ าทะเลมีนํ้ ายา 
extender หน่ึงชนิด คือ MFR ท่ีทาํใหส้เปิร์มเคล่ือนท่ี 50% สาํหรับ extender อีก 4 ชนิด คือ NaCl  0.9 %,   E 189,  
E 251 และ 0.1 M TsC เซลลส์เปิร์มไม่มีการเคล่ือนท่ี แต่หลงัจากกระตุน้ดว้ยนํ้ าทะเลพบว่าสเปิร์มในนํ้ ายา 
extender ทุกชนิดมีการเคล่ือนท่ี 100% โดยท่ีค่าออสโมลาลิต้ิ (Osmolality) ของนํ้ ายา extender 2 สูตร 
คือ NaCl 0.9 % และ E 189 มีค่าตํ่ากว่าหรือใกลเ้คียงกบัของเหลวท่ีอยู่ในนํ้ าเช้ือปลาท่ีสุดแสดงให้เห็น
ว่าออสโมลาลิติ้ (Osmolality) ของนํ้ ายา extender มีผลต่อการมีชีวิตและใชไ้ดข้องเซลลส์เปิร์มหลงัจาก
นาํไปผา่นกระบวนการแช่แขง็  ค่าออสโมลาลิต้ิ (Osmolality) เป็นส่ิงสาํคญัในการเสริมการเคล่ือนท่ีของเซลล์
สเปิร์มในปลา yellowfin seabream (Gwo, 1994) และใน black grouper (Gwo, 1993) และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัการคน้พบของ Morisawa and Suzuki, (1980); Oda and Morisawa (1993) ท่ีกล่าวไวว้่าความดนั
ออสโมติกเป็นปัจจยัหลกัในการควบคุมการเคล่ือนท่ีของสเปิร์มปลาตั้งแต่เร่ิมเคล่ือนท่ี ปรากฎการณ์ภาวะ 
Isotonic อธิบายไดว้่าเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะป้องกนัการเคล่ือนท่ีของเซลลส์เปิร์มก่อนท่ีจะนาํไปแช่แขง็ ซ่ึงจะช่วย
ลดปัญหาการสูญเสียพลงังานของเซลลส์เปิร์มหลงัละลายมาใชห้ลงัการแช่แขง็แลว้ดงันั้นก่อนจะเก็บนํ้ าเช้ือ

ปลาชนิดใดแช่แขง็ควรศึกษาความดนัออสโมติกก่อนเพื่อหา extender ท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
ความเป็นพษิของสาร cryoprotectant ทีมี่ผลต่อนํา้เช้ือปลากะรังจุดฟ้า 
 ความเป็นพิษของสาร cryoprotectant ทั้งหมด 3 ชนิด คือ DMA, DMSO และ Trehalose ความ
เขม้ขน้ 3 ระดบั คือ 5, 10 และ 15% โดยสเปิร์มท่ีผสมสาร cryoprotectant ทั้ง 3 ชนิดจะถูกประเมินเปอร์เซ็นต์
การเคล่ือนท่ีสุดทา้ยท่ีเวลา 35 นาที หลงัจากการทดลองพบว่า DMSO ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 5 % ใหอ้ตัราการ
เคล่ือนท่ีสูงและนานท่ีสุด จากการศึกษาความเป็นพิษของสาร cryoprotectant ท่ีชนิดและระดบัความเขม้ขน้
แตกต่างกนั เพื่อเป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกสาร cryoprotectant ท่ีมีความเป็นพิษนอ้ยท่ีสุดต่อสเปิร์มปลากะรัง
จุดฟ้า จากการทดลองในคร้ังน้ีพบว่า DMSO มีความเป็นพิษนอ้ยกว่า DMA และ Trehalose ในการเลือกใช ้
DMSO, DMA และ Trehalose ท่ีความเขม้ขน้ต่างกนั 3 ระดบั (5, 10 และ 15% ) มีผลทาํใหเ้ปอร์เซ็นตก์าร
เคล่ือนท่ีของสเปิร์มปลากะรังจุดฟ้ามีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยการใช ้DMSO 5% ทาํหนา้ท่ีเป็นสาร 
cryoprotectant ในการเกบ็รักษานํ้าเช้ือปลากะรังจุดฟ้าใหผ้ลดีท่ีสุด  
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ผลการย้อมสีเพือ่ดูอตัราการมีชีวติรอดของเซลล์สเปิร์มหลงัการแช่แขง็  
 การยอ้มสีดว้ย Eosin และ Nigrosin เพื่อตรวจสอบอตัราการมีชีวิตรอดของเซลลส์เปิร์ม โดยใช้
การลดอุณหภูมิ 10  ˚C ต่อนาที อุณหภูมิสุดทา้ยเป็น -80  ˚C ใช ้Equilibration time 30 นาที หลงัจากเกบ็ไวใ้น
ถงัไนโตรเจนเหลวนานเป็นระยะเวลา 45 วนั ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบวา่ การใชส้าร  cryoprotectant  ต่าง
ชนิดกนัส่งผลให้เซลลส์เปิร์มของปลากะรังจุดฟ้าภายหลงัการเก็บรักษาดว้ยวิธีแช่แขง็มีเปอร์เซ็นตก์ารรอด

ตายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิง่ทางสถิติ (P<0.01) ในสาร cryoprotectant ชนิดหน่ึง ๆ นั้น การใชส้ารท่ี
ระดบัความเขม้ขน้ต่างกนัส่งผลให้เซลลส์เปิร์มของปลากะรังจุดฟ้าภายหลงัการเก็บรักษาดว้ยวิธีแช่แข็งมี

เปอร์เซ็นตก์ารรอดตายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิง่ทางสถิติ (P<0.01) อิทธิพลร่วมของสองปัจจยั มีผลต่อ
เปอร์เซ็นตก์ารรอดตายดว้ยเช่นกนั เม่ือพิจารณาท่ีปัจจยัเดียว คือ ชนิดของสาร cryoprotectant จะเห็นว่าการ
เลือกใช ้DMA ทาํให้เปอร์เซ็นตก์ารมีชีวิตของเซลลส์เปิร์มปลากะรังจุดฟ้าภายหลงัการเก็บรักษาดว้ยวิธีแช่
แขง็สูงท่ีสุด และสูงกว่าการใช ้Trehalose และ DMSO ตามลาํดบั ในขณะเดียวกนัการใช ้DMSO และ 
Trehalose ใหผ้ลไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ในการเลือกใช ้DMA, DMSO และ Trehalose ท่ีความเขม้ขน้ต่างกนั 
3 ระดบั (5, 10 และ 15% ) มีผลทาํใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารมีชีวิตของสเปิร์มปลากะรังจุดฟ้ามีความแตกต่างกนัทาง
สถิติ โดยการใช ้DMA 5% ทาํหนา้ท่ีเป็นสาร cryoprotectant ในการเก็บรักษานํ้ าเช้ือปลากะรังจุดฟ้าใหผ้ลดี
ท่ีสุดรองลงมาคือ DMSO 5% และ DMA 10% 
 จากการศึกษาสรุปไดว้า่การเกบ็รักษาเซลลส์เปิร์มปลากะรังจุดฟ้าสามารถใช ้ NaCl  0.9 %,  E 189,  
E 251 และ 0.1 M TsC เป็นนํ้ ายา extender ไดแ้ต่ในการทดลองคร้ังน้ีเลือกใช ้NaCl 0.9 % เน่ืองจากเป็นนํ้ ายา
ท่ีมีวิธีการเตรียมไม่ยุง่ยาก สารท่ีใชเ้ตรียมราคาถูกหาซ้ือไดง่้ายและใช ้ DMA ท่ีความเขม้ขน้ 5% เป็นสาร 
cryoprotectant เน่ืองจากใหผ้ลดีท่ีสุดดงักล่าวขา้งตน้ 
 สาํหรับปลากะรังจุดฟ้าเม่ือมีวิธีการเก็บรักษานํ้ าเช้ือแลว้ควรมีการศึกษาวิจยัต่อถึงการเพาะพนัธ์ุ

ใหมี้ประสิทธิภาพ (ลูกปลามีอตัรารอดสูงและแขง็แรง) ดว้ยการผสมเทียมโดยใชน้ํ้ าเช้ือสดและนํ้ าเช้ือท่ีผา่น
การเกบ็รักษาทั้งระยะสั้นในตูเ้ยน็และจากการแช่แขง็ในถงัไนโตรเจนเหลวระยะยาวต่อไป 
 

คาํขอบคุณ 
 
 คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีของศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังระยองทุกท่านท่ีสนบัสนุน

ตลอดจนอาํนวยความสะดวกและช่วยเหลือการดาํเนินการวิจยัใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี  
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ภาพผนวกที ่1 การเช็คนํ้าเช้ือปลากะรังจุดฟ้า ภาพผนวกที ่2 การเกบ็นํ้าเช้ือปลาโดยใช ้
  ไมโครปิเปต 
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ภาคผนวก 

 
 

                                                                                                       

     Phaeocystis  sp  ในบออนุบาล         Phaeocystis  sp  10X 

        
 

                    Phaeocystis  sp    10 X ที่แตกออก          Phaeocystis  sp  40X 

 

 

                  Streptotheca  sp. 10X                                          ลูกปลากะรังจุดฟาอายุ 18  วัน   
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาผลของความถี่การใหอาหารระดับตาง ๆ ตอการเจริญเติบโต (น้ําหนักและความยาว) 
การเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ความอวน อัตราการกินอาหาร และอัตรารอดของ
ปลากะรังเหลืองจุดฟา ดําเนินการที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ เมื่อ พ.ศ. 2545  การทดลองเปน
แบบสุมตลอด (CRD) มี 4 ชุดการทดลอง (1, 2, 3 และ 4 วัน/ครั้ง) และ 3 ซํ้า เร่ิมตนเลี้ยงปลาที่มีน้ําหนัก
เฉล่ีย 580+13 กรัม ในกระชังขนาด 2x2x2 ม. ที่แขวนในบอดิน ความหนาแนน 15 ตัว/กระชัง ใหปลาสดเปน
อาหาร ระยะเวลาการเลี้ยง 120 วัน  ผลปรากฏวา  ความถี่การใหอาหารมีผลตอการเจริญเติบโต   การ
เจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ความอวน และอัตราการกินอาหารของปลา แตไมมีผล
ตออัตรารอดของปลา การใหอาหาร 1 และ 2 วัน/ครั้ง ใหผลการเลี้ยงดีที่สุด  
 
คําสําคัญ: ความถี่การใหอาหาร การเจริญเติบโต ปลากะรังเหลืองจุดฟา 
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EFFECT OF FEEDING FREQUENCY ON GROWTH OF 

CORAL GROUPER Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) 

 

Samart Detsathit, Paiboon Bunlipatanon and Arkom Singhabun 
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P.O. Box 28, Krabi 81000, Thailand 
 
 

ABTRACT 
 

 
The study on effect of feeding frequency on growth (weight and length), specific 

growth rate, feed conversion ratio, fatness, consumption rate and survival rate of coral 

grouper P. maculatus was carried out at Krabi Coastal Fisheries Research and Development 

Center in year 2002. It was designed on CRD with 4 treatments (1, 2, 3 and 4 day/time) and 3 

replications. Fish with average body weight 580+13 g were reared in 2x2x2 m floating net 

cage in earthen pond. Fifteen fish were applied to each cage and fed fresh fish for 120 days. 

Results show that feeding frequency had effect on growth, specific growth rate, feed 

conversion ratio, fatness and consumption rate but not effect on survival rate. Feeding the fish 

1 and 2 day/time were best results.  
 
Key words: Feeding frequency, growth , coral grouper,  

Plectropomus maculatus 
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คํานํา 
 
ปลากะรังเหลืองจุดฟา หรือ ปลากุดสลาด ช่ือวิทยาศาสตร Plectropomus maculatus 

(Bloch, 1970) มีช่ือสามัญหลายช่ือเชน Coral trout (Su, 2002), Coral cod (Allen, 2000b), Spotted 

grouper (Pawiro, 2002) และ Coral grouper (Allen, 2000a) เปนตน (รูปที่ 1 ก) ปลาในสกุลเดียวกันนี้ที่
พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน P. leopardus (Lacepede, 1802), P. areolatus (Ruppell, 1830),    
P. laevis (Lacepede, 1802) และ P. oligocanthus (Bleeker, 1854) เปนตน  (Allen, 2000b) ปลากะรัง
เหลืองจุดฟาเปนปลาในครอบครัวปลาเกา (Serranidae) ลักษณะรูปรางเรียวยาว รูปกระสวย หางเวาเล็กนอย 
ลักษณะเดนของปลาในสกุลนี้คือ มีจุดสีฟาปกคลุมทั้งตัว สามารถใชลักษณะจุดสีฟานี้ในการจําแนกชนิดได 
ปลากะรังเหลืองจุดฟาชนิด P. maculatus จุดสีฟามีขนาดคอนขางใหญ กระจายอยูหาง ๆ จุดสีฟาบริเวณหัว
และแผนปดเหงือกมีลักษณะรีตามแนวนอนเหมือนเมล็ดขาวสาร อาศัยอยูตามแนวปะการังในเขตอินโด     
แปซิฟก และบางสวนของประเทศออสเตรเลีย ตัวโตเต็มที่ความยาวประมาณ 70 เซนติเมตร น้ําหนัก
ประมาณ 6 กิโลกรัม (Allen, 2000b)  

ปลากะรังเหลืองจุดฟาเปนปลาที่มีราคาแพงเนื่องจากมีรสชาติอรอย ชาวเอเชียโดยเฉพาะคนเชื้อ
สายจีนนิยมบริโภคเปนอยางมาก ปลาชนิดนี้มักไมวางขายในตลาดทั่ว ๆ ไป แตมีขายเฉพาะในตลาดปลามี
ชีวิตและเปนตลาดระดับสูง ราคาปลากะรังเหลืองจุดฟามีชีวิตในตลาดฮองกงประมาณ 42 ดอลลารสหรัฐ/
กิโลกรัม ในขณะที่ปลากะรังราคาถูกอื่น ๆ (Low-value species) ซ่ึงรวมถึงปลากะรังดอกแดงดวยนั้นมี
ราคาประมาณ 20 ดอลลารสหรัฐ/กิโลกรัม (Wong, 1998) สําหรับราคาสงออกปลากะรังมีชีวิตของไทย ปลา
กะรังเหลืองจุดฟาขนาด 1.0-1.2 กิโลกรัม ราคา 13.9-16.3 ดอลลารสหรัฐ/ตัว ในขณะที่ปลากะรังดอกแดง
ขนาดเดียวกันมีราคาสงออกเพียง 4.4-9.7 ดอลลารสหรัฐ/ตัว (Yashiro, 1998)  

ประเทศไทยสงออกปลากะรังเหลืองจุดฟานอยมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบานในกลุม      
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (Pawiro, 2002) เนื่องจากปลาธรรมชาติมีนอย  การเลี้ยงปลากะรังเหลืองจุดฟาใน
ประเทศไทยเปนการเลี้ยงในกระชัง ตามเกาะตาง ๆ ของภาคตะวันออก  (ทรงสิทธิ์ และคณะ, 2543) 
ชาวประมงจับปลาจากธรรมชาติโดยใชลอบ และไซขนาดใหญ ปลาที่ไดขนาดจะสงขายตลาดทันที สวนปลา
ที่มีขนาดเล็กจะเลี้ยงตอในกระชังระยะหนึ่งจนไดขนาดตลาดจึงคอยจําหนาย  ขนาดตลาดของปลากะรัง
แบงเปน 2 ขนาด คือ น้ําหนัก 0.4-1.0 กิโลกรัม เรียกวา “ปลากิโล หรือ ปลาช่ัง” ซ้ือขายดวยการชั่งขายตาม

น้ําหนัก สวนปลาขนาด 1.2 กิโลกรัม เรียกวา “ปลาตัว” ซ้ือขายดวยการนับตัวขาย ในภาวะตลาดปกติ ราคา

ปลาตัวดีกวาปลากิโลเล็กนอย   
อาหารและโภชนาการเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอความสําเร็จในการเลี้ยงปลา ปลากินอาหารและ

อาหารจะถูกเปลี่ยนไปใชในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการเติบโตของปลา การกินและการเปลี่ยนแปลงอาหารใน
ตัวปลาเปนกระบวนการที่สลับซับซอนและเชื่อมโยงกับปจจัยหลายดาน เทคนิคการใหอาหารเปนหนึ่งใน
ปจจัยเหลานั้น ในการใหอาหารปลานอกจากอาหารที่มีคุณภาพดีแลว ผูเล้ียงตองเขาใจหลักการและวิธีการให
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อาหารที่ถูกตอง เมื่อนําไปปฏิบัติแลวจะทําใหปลากินอาหารไดมาก ใชประโยชนจากอาหารไดดี มีเศษ
อาหารเหลือนอย สงผลใหปลาโตเร็ว ไดผลผลิตสูง และตนทุนต่ํา หลักการที่สําคัญเกี่ยวกับเทคนิคการให
อาหารปลา คือหลักการเกี่ยวกับ อัตราการใหอาหาร ชวงเวลาในการใหอาหาร และ ความถี่ในการใหอาหาร  

ความถี่ที่เหมาะสมในการใหอาหารจะแตกตางกันตามขนาดและชนิดของสัตวน้ํา ความถี่การ
ใหอาหารที่มากเกินไปทําใหส้ินเปลืองเวลาและแรงงาน แตความถี่ในการใหอาหารที่นอยเกินไปทําใหปลา
โตชาและเกิดการขาดสารอาหารได ดังนั้นจึงควรศึกษาถึงระดับความถ่ีในการใหอาหารที่เหมาะสมสําหรับ
ปลาแตละชนิดและขนาด  (เวียง, 2542)  

บุญชู และ ฉัตรชัย (2534) ทดลองเลี้ยงปลากะรัง (E. malabaricus) ในกระชังขนาด 1x1x1 
เมตร ดวยระดับความถี่ของการใหอาหารตาง ๆ กัน คือ 1, 1.5, 2, 2.5 และ 3 วัน/ครั้ง น้ําหนักปลาเริ่มทดลอง 
93.67-98.22 กรัม ปลอยปลากระชังละ 40 ตัว ใหอาหารปลาจนอิ่ม ระยะเวลาทดลอง 210 วัน เมื่อส้ินสุดการ
ทดลองพบวา อัตราการเจริญเติบโต ผลผลิตตอกระชัง อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และความอวนของ
ปลาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ธานินทร และ วันชัย (2529) ทําการทดลองเลี้ยงปลากะพงแดง Lutjanus agentimaculatus 

ในกระชังดวยความถี่ในการใหอาหารตอวันตางกัน ขนาดปลาเมื่อเร่ิมทดลองประมาณ 17 เซนติเมตร 
ระยะเวลาการทดลอง 9 เดือน พบวา อัตราการเจริญเติบโตของปลาที่ใหอาหาร 2 คร้ัง/วัน ดีกวาการใหอาหาร 
1 คร้ัง/วัน อัตรารอดใกลเคียงกัน สวนอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อพบวา การใหอาหาร 1 วัน/ครั้ง มี
คานอยกวาการใหอาหาร 2 คร้ัง/วัน อยางไรก็ตาม ในเอกสารดังกลาวไมไดรายงานผลการวิเคราะหความ
แตกตางทางสถิติของคาสังเกตตาง ๆ  

กรมประมง (2536) และ ธนาวุฒิ และ วาลุกา (2542)  ไดแนะนําการใหอาหารปลากะรังที่เล้ียง
ในกระชังวาควรใหอาหารวันละ 2 ครั้ง ในตอนเชาและตอนเย็น ใหจนกระทั่งปลาอิ่ม ปลากะรังที่เล้ียงใน
กระชังดวยปลาสดโดยปกติอัตราแลกเนื้อจะเทากับ 5.6-7  

Rimmer (2002) รายงานวา ในการเลี้ยงปลากะรังในเขตอินโดแปซิฟก จะเริ่มเลี้ยงปลากะรัง
ขนาดความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร (Total length) จนถึงขนาดตลาด การเลี้ยงสวนใหญใหปลาสดเปน
อาหารวันละ 1-2 คร้ัง ในปริมาณ 7-8 เปอรเซ็นตของน้ําหนักปลา และลดเหลือ 3 เปอรเซ็นต ในตอนหลัง คา
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อประมาณ 8-10  

Chua and Teng (1978) ศึกษาผลของความถี่การใหอาหารตอการเจริญเติบโตของปลากะรัง
วัยรุนชนิด E. tauvina พบวา การเจริญเติบโต คาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตรารอดดีทีสุ่ดเมือ่ให
อาหาร 2 วัน/ครั้ง น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของปลากะรังจะลดลงเมื่อใหอาหาร 3, 4 หรือ 5 วัน/ครั้ง และไมมีความ
จําเปนที่จะตองใหอาหาร 2 หรือ 3 คร้ัง/วัน 

Grove et al. (1978, อางตาม เวียง, 2542) และ Smith (1980, อางตาม เวียง, 2542) กลาววา 
การใหอาหารปลากะรัง 2 วัน/ครั้ง เหมาะสมที่สุด เนื่องจากสัตวน้ําจะมีความอิ่มหรือไมมีความหิวเมื่อมี
อาหารในกระเพาะเต็ม และเริ่มมีความหิวอีกเมื่ออาหารถูกใชประโยชนทําใหอาหารในกระเพาะเหลือนอยลง 
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จนกระทั่งมีความหิวเต็มที่เมื่อไมมีอาหารเหลือในกระเพาะ สําหรับปลากะรังจะยอยอาหารไดประมาณ 95% 
เมื่อเวลาผานไปประมาณ 36 ช่ัวโมง ที่ 30+1 องศาเซลเซียส (Boonyaratpalin, 2002)  

เห็นไดวาปลากะรังเหลืองจุดฟาเปนปลาที่มีคาทางเศรษฐกิจสูง สมควรไดรับการพัฒนาดาน
การเพาะเลี้ยงเปนอยางยิ่ง ซ่ึงนอกจากศึกษาดานการเพาะพันธุปลาชนิดนี้แลว การแกปญหาเฉพาะหนาที่
ไดผลเร็วกวาคือการเพิ่มมูลคาใหกับปลาแตละตัว โดยการเลี้ยงปลาจากธรรมชาติที่มีขนาดเล็ก หรือปลากิโล
ใหมีขนาดโตขึ้นหรือเพื่อขายเปนปลาตัว ทําใหไดมูลคาการขายมากขึ้นแตใชปลาจํานวนเทาเดิม จงึควรศกึษา
เทคนิคการเลี้ยงที่เหมาะสมกับปลาขนาดดังกลาว คร้ังนี้จะทดลองเลี้ยงปลากะรังเหลืองจุดฟาดวยความถี่การ
ใหอาหารระดับตาง ๆ ซ่ึงผลการทดลองที่ไดจะเปนประโยชนในทางปฏิบัติตอเกษตรกรผูเล้ียงปลากะรัง
เหลืองจุดฟาโดยตรง 

 
 
 

วัตถุประสงค 
 
ศึกษาผลของความถี่การใหอาหารระดับตาง ๆ ตอการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปน

เนื้อ ความอวน และ อัตรารอดของปลากะรังเหลืองจุดฟา 
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อุปกรณและวิธีดําเนินการ 
 
1. แบบแผนการวิจัย 

การทดลองครั้งนี้ดําเนินงานที่ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ ตําบลไสไทย อําเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2545 

วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD: Completely randomized design) เพื่อศึกษาผล
ของความถี่การใหอาหารตอการเติบโตของปลากะรังเหลืองจุดฟา โดยมีความถี่การใหอาหาร 4 ระดับ ระดับ
ละ 3 ซํ้า เวลาใหอาหาร 11.00 นาฬิกา 

  ระดับที่ 1  ความถี่การใหอาหาร 1 วัน/ครั้ง 
  ระดับที่ 2  ความถี่การใหอาหาร 2 วัน/ครั้ง  
  ระดับที่ 3  ความถี่การใหอาหาร 3 วัน/ครั้ง   
  ระดับที่ 4  ความถี่การใหอาหาร 4 วัน/ครั้ง   

2. วิธีการทดลองและอุปกรณ 
ติดตั้งกระชังขนาด 2x2x2 เมตร บนโครงกระชังแบบลอยน้ําที่อยูในบอดินขนาด 3 ไร ระดับน้ํา

ประมาณ 2 เมตร อัตราการถายน้ํา 20-50 เปอรเซ็นต/สัปดาห มีเครื่องใหอากาศแบบกังหันตีน้ํา 1 ชุด ซ่ึงจะ
เปดทํางานระหวางเวลา 20.00-07.00 น.  (รูปที่ 1 ข) 

ปลากะรังเหลืองจุดฟาที่ใชในการทดลองครั้งนี้เปนปลาที่ชาวประมงรวบรวมไดดวยเครื่องมือ 
ลอบ และ ไซ ในภาคตะวันออกของไทย จากนั้นนํามาเลี้ยงรวมกันในกระชังขนาด 5x5x2 เมตร ฝกใหปลา
กินอาหาร (ปลาสด) เปนเวลา 2 สัปดาห ใหอาหารวันละครั้ง คัดปลาที่มีลักษณะผิดปกติหรือไมยอมกิน
อาหารออก สุมปลาลงกระชัง ๆ ละ 15 ตัว จํานวน 12 กระชัง สุมระดับความถี่การใหอาหารใหกับปลาแตละ
กระชังโดยใชตารางเลขสุม 

อาหารที่ใชเปนปลาสดจําพวกปลาหลังเขียว (Sadinella sp.) ปลาขางเหลือง (Selar sp.) และ
ปลาทู (Rastrelliger sp.) นํามาสับเปนชิ้นใหมีขนาดพอดีกับปากปลา (80-100 ช้ิน/กิโลกรัม) แบงอาหารใส
ในกะละมังเล็ก ๆ ที่มีหมายเลขกระชังกํากับ แตละกะละมังมีอาหารเพียงพอกับปลาในแตละกระชัง ช่ัง      
น้ําหนักอาหารรวมกับกะละมังของแตละกระชัง ใหอาหารปลาจนอิ่ม หลังจากนั้นทําการชั่งน้ําหนักอาหารที่
เหลือรวมกับกะละมังอีกครั้ง น้ําหนักที่หายไปถือเปนน้ําหนักอาหารที่ปลาในแตละกระชังกิน  ตาชั่งที่ใชช่ัง
อาหารเปนตาชั่งสปริงขนาด 1 กิโลกรัม ความละเอียด 5 กรัม (รูปที่ 1 ค) ระยะเวลาการทดลอง 120 วัน วัด
ความยาวและชั่งน้ําหนักของปลาแตละกระชังเมื่อเร่ิมทําการทดลองและวันที่ 40, 80 และ 120 ของการ
ทดลอง (ชวงละ 40 วัน 3 ชวง) โดยทําการสลบปลากอนการชั่งวัดดวยยาสลบควินอลดีน (Quinaldine) 
ความเขมขน 5 สวนในลาน (รูปที่ 1 จ) วัดความยาวเหยียดของปลาทุกตัว (Total length) โดยใชกระบะวัด
ความยาวปลา (รูปที่ 1 ฉ) ช่ังน้ําหนักของปลาในแตละกระชังรวมกันทั้งหมดแลวหารดวยจํานวนตัวใหเปน
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น้ําหนักเฉลี่ยของปลาตอตัวในแตละกระชัง  ตาชั่งที่ใชเปนตาชั่งสปริงขนาด 15 กิโลกรัม ความละเอียด 0.1 
กิโลกรัม (รูปที่ 1 ช) 

ในกระชังเลี้ยงปลากะรังเหลืองจุดฟาใสปลาขี้ตังเบ็ด (Acanthurus sp.) น้ําหนักประมาณ 0.5 
กิโลกรัม (รูปที่ 1 ซ) กระชังละ 1 ตัว เพื่อปองกันไมใหกระชังอุดตันจากสาหราย เปลี่ยนกระชังทุกครั้งที่ทํา
การชั่งวัด ทําความสะอาดกระชังที่ใชแลว ซอมแซมสวนที่ชํารุด และนํากลับมาใชใหมในครั้งตอไป 

การวิเคราะหคุณภาพน้ําในบอดินที่ใชทดลองดําเนินการสัปดาหละ 1 คร้ัง โดยเก็บตัวอยางน้ํา
ในตอนเชา และสงวิเคราะหที่หนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํา ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง
กระบี่ ความเปนกรดเปนดาง (pH) ใช pH meter WTW รุน pH 320/set-1  ความเค็มใช Hand 

Refractometer ยี่หอ ATAGO อุณหภูมิใชเทอรโมมิเตอรแบบปรอท ไนไตรท (Nitrite-Nitrogen) ตามวิธี
ของ Grasshoff (1976, อางตาม คณิต และคณะ, 2537)  แอมโมเนีย (Ammonia-Nitrogen) ตามวิธี 
Phenol-hypochlorite method อัลคาไลด (Alkalinity) ตามวิธี 403 ADHA (1980, อางตาม คณิต และ
คณะ, 2537) และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) ตามวิธี Azide modification (คณิต และคณะ, 
2537) 

 
3. การเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

3.1. การเจริญเติบโต  
3.1.1. น้ําหนักและความยาว 

เก็บขอมูลน้ําหนักและความยาวเพื่อหาน้ําหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย 
น้ําหนกัที่เพิ่มขึ้น และความยาวที่เพิ่มขึ้น  

3.1.2 การเจริญเติบโตจําเพาะ 
คํานวณการเจริญเติบโตจําเพาะในแตละชวงที่ศึกษาและการ

เจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยตามวิธีของ วิมล (2536, อางตาม ไพบูลย, 2540) 
(ln น้ําหนกัสุดทาย – ln น้ําหนักเริ่มตน) x 100 

การเจริญเติบโตจําเพาะ( % /วัน)  = 
ระยะเวลาทดลอง(วัน) 

 
3.2. อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 

จากขอมูลน้ําหนักที่เพิ่มและอาหารที่กนิ นํามาคํานวณคาอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนเนื้อในแตละชวงที่ศึกษา และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อเฉลี่ย 

3.3. ความอวน 
3.3.1. ความอวนเมื่อเร่ิมทดลอง 

ใชอัตราสวนน้ําหนกัตอความยาวของปลาเปนตัวเปรยีบเทียบ เพื่อ
แสดงใหเห็นวาปลาที่เร่ิมทดลองมีความอวนไมแตกตางกนั 
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3.3.2 ความอวนเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
ใชคาความชันของกราฟ หรือคา b จากสมการความสัมพันธ

ระหวาง ln ของความยาว(L) และ  ln ของน้ําหนัก(W) ซ่ึงเปนสมการเสนตรง (lnW = a + blnL) (ธนิษฐา, 
2543) เปนตัวเปรียบเทียบ เนื่องจากกราฟที่มีคา b มากแสดงวามีความชันมาก หรือมีความอวนมากกวา ใน
การคํานวณสมการเสนตรง จะใชโปรแกรมสําเร็จรูป Systat v.5 

3.4. อัตราการกินอาหาร 
คํานวณอัตราการกินอาหารตอวัน (กรัม/วัน/ตัว) ของปลา 

3.5. อัตรารอด  
จากจํานวนปลาที่เหลือเมื่อส้ินสุดการทดลอง คํานวณอัตรารอดของปลา 

3.6. การวิเคราะหขอมูล  
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft excel 97 
การวิเคราะหทางสถิติ ใชโปรแกรมสําเร็จรูป Systat v.5 ทดสอบความแตกตาง

ระหวางทรีทเมนตดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One way analysis of 

variance) ถาพบวามีความแตกตางระหวางทรีทเมนต ก็จะทําการทดสอบตอไปวามีทรีทเมนตคูใดบางที่
แตกตางกัน การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทรีทเมนตใชวิธี  Tukey’s HSD multiple comparisons ยกเวนการ
เปรียบเทียบความอวนตลอดการทดลองของปลา ใชวิธี Dunnett one side test ในการทดสอบสมมติฐาน 3 
ขอ คือ  

1 ปลาที่ใหอาหาร 1 วัน/ครั้ง จะอวนกวาปลาที่ใหอาหาร 2, 3 หรือ 4 วัน/ครั้ง 
2 ปลาที่ใหอาหาร 2 วัน/ครั้ง จะอวนกวาปลาที่ใหอาหาร 3 หรือ 4 วัน/ครั้ง 
3 ปลาที่ใหอาหาร 3 วัน/ครั้ง จะอวนกวาปลาที่ใหอาหาร 4 วัน/ครั้ง  
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ซ. ช. 

ฉ. จ. 

ง. ค. 

ข. ก. 

รูปท่ี 1   ประมวลภาพงานทดลอง  ก: ปลากะรังเหลืองจุดฟา  ข: บอดินและกระชังทดลอง  ค: เตรียมอาหาร 
ง: ปลาในกระชังทดลอง  จ: สลบปลา  ฉ: วัดความยาว  ช: ช่ังน้ําหนกั  ซ: ปลาขี้ตังเบ็ด 
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ผลการศึกษา 
 
1. น้ําหนัก 

1.1. น้ําหนักเฉล่ีย 
เมื่อเร่ิมทดลองปลาที่เล้ียงดวยระดับความถ่ีการใหอาหาร 1, 2, 3 และ 4 วัน/ครั้ง มี

น้ําหนักเฉลี่ย 578+14, 571+14, 578+16 และ 591+8 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p=0.355) 

วันที่ 40 ของการทดลอง ปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่การใหอาหาร 1, 2, 3 และ 4 
วัน/ครั้ง มีน้ําหนักเฉลีย่ 854+13, 789+38, 763+43 และ 781+13 กรัม ตามลําดับ 

วันที่ 80 ของการทดลอง ปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่การใหอาหาร 1, 2, 3 และ 4 
วัน/ครั้ง มีน้ําหนักเฉลี่ย 1,036+44, 958+78, 910+32 และ 866+8 กรัม ตามลําดับ 

เมื่อส้ินสุดการทดลอง (วันที่ 120 ของการทดลอง) ปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่
การใหอาหาร 1, 2, 3 และ 4 วัน/ครั้ง มีน้ําหนักเฉลี่ย 1,149+33, 1,093+35, 971+35 และ 933+21 กรัม 
ตามลําดับ (รูปที่ 2)  ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.000) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพบวา การ
ใหอาหาร 1 กับ 2 วัน/ครั้ง น้ําหนักเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.295) การใหอาหาร 1 
กับ 3 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.001) การใหอาหาร 1 กับ 4 วัน/ครั้ง แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.000) การใหอาหาร 2 กับ 3 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
(p=0.006) การใหอาหาร 2 กับ 4 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.001) และการให
อาหาร 3 กับ 4 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.487) 

 
1.2. น้ําหนักเพิ่ม 

เมื่อส้ินสุดการทดลอง ปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่การใหอาหาร 1, 2, 3 และ 4 
วัน/ครั้ง มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นจากเริ่มทดลองเฉลี่ย 565+22, 522+32, 393+19 และ 341+20 กรัม/ตัว (รูปที่ 3 และ
ตารางที่ 1) ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.000) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพบวา การใหอาหาร 
1 กับ 2 วัน/ครั้ง น้ําหนักเพิ่มแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.200) การใหอาหาร 1 กับ 3 วัน/
คร้ัง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.000) การใหอาหาร 1 กับ 4 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.000) การใหอาหาร 2 กับ 3 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
(p=0.001) การใหอาหาร 2 กับ 4 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.000) และการให
อาหาร 3 กับ 4 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.108) 
 
 
 



 11

 
 

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

เริ่มทดลอง 40 วัน 80 วัน 120 วัน

1 วัน/ครั้ง

2 วัน/ครั้ง

3 วัน/ครั้ง

4 วัน/ครั้ง

น้ําหนกั (กรัม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2  น้ําหนักของปลากะรังเหลืองจุดฟาที่เล้ียงดวยความถี่การใหอาหารระดับตาง ๆ 
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รูปท่ี 3 น้ําหนกัของปลากะรงัเหลืองจุดฟาที่เพิ่มขึ้นในแตละชวงที่ทดลอง 
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1.3. ความยาวเฉลี่ย 
เมื่อเร่ิมทดลองปลาที่เล้ียงดวยระดับความถ่ีการใหอาหาร 1, 2, 3 และ 4 วัน/ครั้ง มี

ความยาวเฉลี่ย 34.3+0.4, 33.8+0.3, 33.8+0.4 และ 34.1+0.3 เซนติเมตร ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p=0.231) 

วันที่ 40 ของการทดลอง ปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่การใหอาหาร 1, 2, 3 และ 4 
วัน/ครั้ง มีความยาวเฉลี่ย 37 .1 + 0 .4 ,  36 .5 + 0 .7 ,  36 .0 + 0 .8 และ 35 .8 + 0 .1 เซนติเมตร ตามลําดับ 

วันที่ 80 ของการทดลอง ปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่การใหอาหาร 1, 2, 3 และ 4 
วัน/ครั้ง มีความยาวเฉลี่ย 38.9+0.4, 38.6+0.4, 38.0+0.6 และ 37.5+0.2 เซนติเมตร ตามลําดับ 

เมื่อส้ินสุดการทดลอง (วันที่ 120 ของการทดลอง) ปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่
การใหอาหาร 1, 2, 3 และ 4 วัน/ครั้ง มีความยาวเฉลี่ย 40.6+0.2, 40.2+0.4, 39.1+0.6 และ 38.8+0.3 
เซนติเมตร ตามลําดับ (รูปที่ 4) ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.002) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
พบวา การใหอาหาร 1 กับ 2 วัน/ครั้ง ความยาวเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.759) การ
ใหอาหาร 1 กับ 3 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.011) การใหอาหาร 1 กับ 4 วัน/ครั้ง 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.004) การใหอาหาร 2 กับ 3 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p=0.040) การใหอาหาร 2 กับ 4 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.014) 
และการใหอาหาร 3 กับ 4 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.856) 

 
1.4. ความยาวเพิ่ม 

เมื่อส้ินสุดการทดลอง ปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่การใหอาหาร 1, 2, 3 และ 4 
วัน/ครั้ง มีความยาวเพิ่มจากเริ่มทดลองเฉลี่ย 6.3+0.3, 6.5+0.4, 5.3+0.3 และ 4.7+0.4 เซนติเมตร/ตัว 
ตามลําดับ  (รูปที่ 5 และตารางที่ 1) ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.001) เมื่อเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยพบวา การใหอาหาร 1 กับ 2 วัน/ครั้ง ความยาวเพิ่มแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.882) 
การใหอาหาร 1 กับ 3 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.027) การใหอาหาร 1 กับ 4 วัน/ครั้ง 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.002) การใหอาหาร 2 กับ 3 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p=0.010) การใหอาหาร 2 กับ 4 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
(p=0.001) และการใหอาหาร 3 กับ 4 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.241) 
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รูปท่ี 4  ความยาวของปลากะรังเหลืองจุดฟาที่เล้ียงดวยความถี่การใหอาหารระดับตาง ๆ 
 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1 วนั/คร้ัง 2 วนั/คร้ัง 3 วนั/คร้ัง 4 วนั/คร้ัง
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ความยาวที่เพิม่(ซม.) 

รูปท่ี 5 ความยาวของปลากะรังเหลืองจุดฟาที่เพิ่มขึ้นในแตละชวงที่ทดลอง 
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1.5 การเจริญเติบโตจําเพาะ 
ในชวงที่ 1 (เร่ิมทดลอง ถึง วันที่ 40 ของการทดลอง) ปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่

การใหอาหาร 1, 2, 3 และ 4 วัน/คร้ัง มีการเจริญเติบโตจําเพาะ 0.98+0.02, 0.81+0.11, 0.69+0.08 และ 
0.49+0.02 เปอรเซ็นต/วัน ตามลําดับ ในชวงที่ 2 (วันที่ 40-80 ของการทดลอง) มีการเจริญเติบโตจําเพาะ 
0.48+0.06, 0.48+0.09, 0.44+0.06 และ 0.47+0.03 เปอรเซ็นต/วัน ตามลําดับ และในชวงที่ 3 (วันที่ 80-120 
ของการทดลอง) มีการเจริญเติบโตจําเพาะ 0.25+0.04, 0.33+0.12, 0.16+0.01 และ 0.18+0.03 เปอรเซ็นต/วัน 
ตามลําดับ 

เมื่อส้ินสุดการทดลอง ปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่การใหอาหาร 1, 2, 3 และ 4 
วัน/คร้ัง มีการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 0.57+0.01, 0.54+0.03, 0.43+0.01 และ 0.38+0.02 เปอรเซ็นต/วัน 
ตามลําดับ (รูปที่ 6) ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.000) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแตละ
ระดับความถีพ่บวา การใหอาหาร 1 กับ 2 วัน/คร้ัง การเจริญเติบโตจําเพาะแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทาง
สถิติ (p=0.280) การใหอาหาร 1 กับ 3 วนั/คร้ัง แตกตางกันอยางมนียัสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.000) การให
อาหาร 1 กับ 4 วัน/คร้ัง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.000) การใหอาหาร 2 กับ 3 วัน/คร้ัง 
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญยิง่ทางสถิติ (p=0.000) การใหอาหาร 2 กับ 4 วัน/คร้ัง แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.000) และการใหอาหาร 3 กับ 4 วัน/คร้ัง แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 
(p=0.024) 

การเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วนั) 
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รูปท่ี 6 การเจริญเติบโตจําเพาะ (น้ําหนัก) ของปลาในชวงตาง ๆ และคาเฉลี่ย 
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2. อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 
ในชวงที่ 1 (เร่ิมทดลอง ถึง วันที่ 40 ของการทดลอง) ปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่

การใหอาหาร 1, 2, 3 และ 4 วัน/คร้ัง มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 4.10+0.15, 4.34+0.41, 4.16+0.31 และ 
4.75+0.23 ตามลําดับ ในชวงที่ 2 (วันที่ 40-80 ของการทดลอง) มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 6.65+0.87, 
6.70+2.30, 6.50+0.79 และ 5.93+1.17 ตามลําดับ  และในชวงที่ 3 (วันที่ 80-120 ของการทดลอง) มีอัตราการ
เปล่ียนอาหารเปนเนื้อ 10.22+2.24, 8.17+2.21, 14.49+1.21 และ 11.95+3.61 ตามลําดับ  

เมื่อส้ินสุดการทดลอง ปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่การใหอาหาร 1, 2, 3 และ 4 
วัน/คร้ัง มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อเฉลี่ย 5.92+0.14, 5.73+0.34, 6.57+0.28 และ 6.43+0.47 ตามลําดับ 
(รูปที่ 7 และตารางที่ 1) ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.040) แตเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแต
ละระดับความถี่การใหอาหารดวยวิธี Tukey’s HSD multiple comparisons พบวาไมมีคูใดที่แตกตางกัน
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (p>0.05 ทุกคู) คูที่แตกตางกันมากที่สุดไดแกการใหอาหาร 2 กับ 3 วัน/
คร้ัง ซ่ึงแตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่น 94.4 % (p=0.056) 
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รูปท่ี 7 อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อในชวงตาง ๆ และคาเฉลี่ย 
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3. ความอวน 
3.1. ความอวนเมื่อเร่ิมทดลอง 

เมื่อเร่ิมทดลอง ความอวนของปลาที่ทดลองเลี้ยงดวยความถี่การใหอาหาร 1, 2, 3 
และ 4 วัน/ครั้ง มีคาเฉลี่ยเปน 16.84+0.28, 16.92+0.35, 17.08+0.27 และ 17.32+0.11 กรัม/เซนติเมตร 
ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.238) 

3.2. คาความชนัของกราฟ (ความอวนของปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง) 
คาความชันกราฟของปลาที่ทดลองเลี้ยงดวยความถี่การใหอาหาร 1, 2, 3 และ 4 

วัน/ครั้ง มีคาเฉลี่ยเปน 4.15+0.18, 3.86+0.39, 3.62+0.05 และ 3.59+0.04 ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p=0.047) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Dunnett one side test โดยใหระดับความถี่การ
ใหอาหาร 1 วัน/ครั้ง เปนตัวควบคุม พบวาการใหอาหาร 1 วัน/ครั้ง ปลาไมอวนกวาการใหอาหาร 2 วัน/ครั้ง 
(p=0.160) แตอวนกวาการใหอาหาร 3 หรือ 4 วัน/ครั้ง ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.022 
และ 0.018 ตามลําดับ) เมื่อใหระดับความถ่ีการใหอาหาร 2 วัน/ครั้ง เปนตัวควบคุม พบวาการใหอาหาร        
2 วัน/ครั้ง ปลาไมอวนกวาการใหอาหาร 3 หรือ 4 วัน/ครั้ง (p=0.212 และ 0.181 ตามลําดับ) และเมื่อใหระดับ
ความถี่การใหอาหาร 3 วัน/ครั้ง เปนตัวควบคุม พบวาการใหอาหาร 3 วัน/ครั้ง ปลาไมอวนกวาการใหอาหาร 
4 วัน/ครั้ง (p=0.499) (ตารางที่ 1) 
 
4. อัตรารอด 

ตลอดการทดลองมีปลาตาย 1 ตัว กอนเสร็จสิ้นการทดลอง 1 วัน เปนปลาที่ทดลองเลี้ยงดวย
ระดับความถี่การใหอาหาร 2 วัน/ครั้ง ซํ้าที่ 3 สาเหตุการตายมาจากปลาไมยอมกินอาหาร ทําใหผอมลงเรือ่ย ๆ 
และตายในที่สุด แสดงวาความถี่การใหอาหารไมมีผลตออัตรารอด 

 
5. อัตราการกนิอาหาร 

ปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่การใหอาหาร 1, 2, 3 และ 4 วัน/ครั้ง มีอัตราการกินอาหารเฉลี่ย 
30+2, 26+2, 23+3 และ 19+0 กรัม/วัน/ตัว ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.000) 
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแตละระดับความถี่พบวา การใหอาหาร 1 วัน/ครั้ง อัตราการกินอาหารแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับการใหอาหาร 2 วัน/ครั้ง (p=0.181) แตกับการใหอาหาร 3 หรือ 4 วัน/ครั้ง 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.003 และ 0.000 ตามลําดับ) การใหอาหาร 2 วัน/ครั้ง แตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับการใหอาหาร 3 วัน/ครั้ง (p=0.062) แตกับการใหอาหาร 4 วัน/ครั้งแตกตาง 
กันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.002) สวนการใหอาหาร 3 กับ 4 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p=0.089) 
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6. คุณภาพน้ํา 
คุณภาพน้ําในบอทดลอง อุณหภูมิ 28.5-33.0  เฉล่ีย 30.5+1.1 องศาเซลเซียส ความเค็ม 22.0-

33.0 เฉลี่ย 27.6+2.5 สวนในพัน ความเปนกรดเปนดาง 7.10-8.99 เฉลี่ย 8.48+0.48 ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา 
4.4-9.0 เฉลี่ย 5.9+1.4 สวนในลาน อัลคาไลด 80-95 เฉลี่ย 85+4 สวนในลาน ไนไตรท 0.000-0.0771 เฉลี่ย 
0.0081+0.0190 สวนในลาน  และ แอมโมเนีย 0.0012-0.0233 เฉลี่ย 0.0099+0.0070 สวนในลาน (ตารางที่ 2) 
การทดลองครั้งนี้ไมวัดความขุนใสของน้ํา เนื่องจากน้ําใส มองเห็นพื้นบอไดชัดเจน 

 
ตารางที่ 1   น้าํหนักเพิ่ม ความยาวเพิ่ม การเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และ ความชัน

กราฟ (ความอวน) ของปลากะรังเหลืองจุดฟาที่เล้ียงดวยความถี่การใหอาหารตาง ๆ กัน เมื่อ
ส้ินสุดการทดลอง  

 
ความถี่การใหอาหาร (วัน/คร้ัง) 

คาวิเคราะห 
1 2 3 4 

น้ําหนกัเพิ่ม (ก./ตัว) 565+22A 522+32A 393+19B 341+20B

ความยาวเพิ่ม (ซม./ตัว) 6.3+0.3A 6.5+0.4A 5.3+0.3B 4.7+0.4B

การเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วนั) 0.57+0.01A 0.54+0.03A 0.43+0.01B 0.38+0.02C

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 5.92+0.14A 5.73+0.34A 6.57+0.28A 6.43+0.47A

ความชันกราฟ (ความอวน) 4.15+0.18A 3.86+0.39AB 3.62+0.05B 3.59+0.04B

หมายเหต ุคาเฉลี่ยในแนวนอนเดียวกนัทีม่ีอักษรกํากับแตกตางกนัแสดงวาแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
 
 
ตารางที่ 2  คุณภาพน้ําในบอดินระหวางการทดลอง 
 

 อุณหภูม ิ ความเค็ม pH DO อัลคาไลด ไนไตรท แอมโมเนีย 
 (oC) ppt  ppm ppm ppm ppm 

คาเฉลี่ย 30.5+1.1 27.6+2.5 8.48+0.48 5.9+1.4 85+4 0.0081+0.0190 0.0099+0.0070 
คาต่ําสุด 28.5 22.0 7.10 4.4 80 0.0000 0.0012 
คาสูงสุด 33.0 33.0 8.99 9.0 95 0.0771 0.0233 
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วิจารณผล 
 

การทดลองครั้งนี้ใชการสุม (Randomization) ดวยวิธีใชตารางเลขสุม เพื่อใหไดมาซึ่ง
คาประมาณที่ถูกตอง (Valid estimate) ของความคลาดเคลื่อนของการทดลอง (Experimental error) ซ่ึง
ความคลาดเคลื่อนตองมีการกระจายแบบอิสระ (Independently distributed) และเพื่อไมใหเกิดอคติ 
(Bias) ในการจัดสิ่งทดลองใหแกทรีทเมนตในการทดลอง ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของน้ําหนัก 
ความยาว และ ความอวนของปลาเมื่อเร่ิมทดลองมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาปลา
ที่สุมลงในแตละระดับความถี่การใหอาหารมีความสม่ําเสมอของสิ่งทดลอง (Uniformity) ซ่ึงจะทําให
ผลตอบสนองของแตละหนวยทดลองตอทรีทเมนตเดียวกันเหมือนกัน (จรัญ, 2540) 

ในการเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อจําหนายในลักษณะการชั่งน้ําหนักนั้น ผูเล้ียงยอมตองการใหน้ําหนัก
เพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุด มากที่สุดและในระยะเวลาที่ส้ันที่สุด จากการทดลองเลี้ยงปลากะรังเหลืองจุดฟาดวย
ระดับความถี่การใหอาหาร 4 ระดับ คือ 1, 2, 3 และ 4 วัน/ครั้ง พบวา น้ําหนักที่เพิ่มจะแปรผันตรงกับความถี่ 
คือถาใหอาหารดวยความถี่นอยน้ําหนักเพิ่มก็นอย ถาใหอาหารดวยความถี่มากน้ําหนักเพิ่มก็มากตาม อยางไร
ก็ตาม จากการวิเคราะหความแปรปรวนพบวา เมื่อส้ินสุดการทดลอง การใหอาหาร 1 กับ 2 วัน/ครั้ง น้ําหนัก
ที่เพิ่มขึ้นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และการใหอาหาร 3 กับ 4 วัน/ครั้ง น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นก็
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน แตการใหอาหาร 1 หรือ 2 วัน/ครั้ง น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมากกวา
การใหอาหาร 3 หรือ 4 วัน/ครั้งซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  

เวียง (2542) กลาววาปริมาณอาหารที่ใหสัตวน้ํากินแตละวันควรเทากับปริมาณที่สัตวน้ํากินได
ตอวัน การใหอาหารควรใหกินจนอิ่มทุกครั้ง การจํากัดปริมาณอาหารหรือใหอาหารนอยเกินไปทําใหสัตวน้ํา
โตชา เมื่อพิจารณาอัตราการกินอาหารตอวันพบวา ปลาไดกินอาหารมากที่สุดเมื่อใหอาหาร 1 วัน/ครั้ง และ
ไดกินอาหารนอยที่สุดเมื่อใหอาหาร 4 วัน/ครั้ง อธิบายไดวา ปลาที่ไดรับอาหารดวยความถี่มากจะไดรับ
อาหารที่เพียงพออยูเสมอจึงมีการเติบโตสูง สวนการใหอาหารดวยความถี่ที่นอยเกินไปจะทําใหการเติบโตต่ํา 
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของทุกระดับความถี่การใหอาหารไมแตกตางกัน จึงเปนเหตุผลวาทําไม
ปลาที่เล้ียงดวยความถี่การใหอาหารมากจึงเติบโตดีกวาปลาที่เล้ียงดวยความถี่การใหอาหารนอย 

จากผลการทดลองเห็นไดวาเมื่อปลาโตขึ้นทําใหอัตราการเจริญเติบโตลดลง (รูปที่ 6) อัตราการ
เปลี่ยนอาหารเปนเนื้อสูงขึ้น (รูปที่ 7) ในขณะที่อัตราการกินอาหารตอตัวตอวันคอนขางคงที่  หรืออีกนัยหนึง่
วา อัตราการกินอาหารเมื่อเทียบกับน้ําหนักตัวจะลดลง (เนื่องจากน้ําหนักมากขึ้น)  

ความยาวเพิ่มใหผลทิศทางเดียวกับน้ําหนัก คือ แปรผันตามกับความถี่ในการใหอาหาร การให
อาหาร 1 หรือ 2 วัน/ครั้ง ความยาวเพิ่มมากกวาการใหอาหาร 3 หรือ 4 วัน/ครั้ง  

อาหารเปนตนทุนสูงที่สุดในการเลี้ยงสัตวน้ําทั่วไป การลดตนทุนดานอาหารวิธีหนึ่งคือการ
เล้ียงสัตวน้ําใหมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ํา เวียง (2542) กลาววา อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
ขึ้นกับปจจัยหลายประการ ปริมาณอาหารที่สัตวกินและขนาดของสัตวน้ําเปนปจจัยสวนหนึ่ง  การใหอาหาร
มากเกินไปทําใหประสิทธิภาพการยอยต่ํา แตถาใหอาหารนอยเกินไปทําใหปลาตองเปลี่ยนอาหารใหเปน
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พลังงานเพื่อใชในชีวิตประจําวัน ทําใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อสูงขึ้น สําหรับสัตวน้ําขนาดเล็ก
สามารถใชประโยชนจากอาหารไดมากกวา ทําใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดีกวาสัตวน้ําขนาดใหญ 
การทดลองครั้งนี้ การใหอาหารจนอิ่มดวยความถี่ในการใหอาหารตาง ๆ กันเปนตัวกําหนดปริมาณอาหารที่
ปลาไดรับ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อในชวงที่ 1 ต่ําที่สุด และชวงที่ 3 สูงสุด ผลการวิเคราะหความ
แปรปรวนพบวา ความถี่การใหอาหารมีผลตออัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ แตเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
พบวาไมมีคูใดที่แตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธี Tukey’s HSD 

multiple comparisons นั้นคาที่ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย (คา W) จะสูงกวาบางวิธี เชน 
LSD หรือ Duncan’s new multiple rang test ทําใหโอกาสที่จะแตกตางมีนอยกวา ดังนั้นหากวิเคราะหดวยวิธี

อ่ืนอาจจะมีความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย อยางไรก็ตาม การใหอาหาร 2 วัน/ครั้ง อัตราการเปลี่ยนอาหารเปน
เนื้อต่ํากวาการใหอาหาร 3 วัน/ครั้ง ที่ระดับความเชื่อมั่น 94.4% แสดงวาการใหอาหารดวยความถี่ที่นอยหรือ
มากเกินไปทําใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อสูงขึ้นตามที่ เวียง (2542) ไดกลาวไว นอกจากนี้ยังพบวาการ
ใหอาหารดวยความถี่ที่นอยเกินไป  (4  วัน/ครั้ง)  อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อสูงกวาการใหอาหารดวย
ความถี่ที่มากเกินไป         (1 วัน/ครั้ง) Chua and Teng (1978) ศึกษาผลของความถี่การใหอาหารตอการ
เจริญเติบโตของปลากะรังวัยรุนชนิด E. tauvina และรายงานวา การเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนเนื้อ และอัตรารอดดีที่สุดเมื่อใหอาหาร 2 วัน/ครั้ง น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของปลากะรังลดลงเมื่อใหอาหาร 3, 4 
หรือ 5 วัน/ครั้ง และไมมีความจําเปนที่จะตองใหอาหารวันละ 2 หรือ 3 คร้ัง/วัน ซ่ึงสอดคลองกับการทดลอง
นี้ ธนาวุธ และ วาลุกา (2542) ไดแนะนําการเลี้ยงปลากะรังในกระชังวาควรใหอาหารวันละ 2 คร้ัง ในตอน
เชาและเย็น และใหจนกระทั่งปลาอิ่ม แตจากการทดลองครั้งนี้ การใหอาหาร 1 วัน/ครั้ง น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นไม
แตกตางกับการใหอาหาร 2 วัน/ครั้ง และเมื่อปลาโตขึ้นการใหอาหารดวยความถี่สูงไมทําใหปลากินอาหาร
ไดมากขึ้น น้ําหนักที่เพิ่มก็ไมแตกตาง แตกลับทําใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อสูงและตองใชแรงงานใน
การใหอาหารมากขึ้น ซ่ึงหมายถึงตนทุนสูงขึ้นนั่นเอง ดังนั้นการใหอาหาร 2 คร้ัง/วัน ตามคําแนะนําดังกลาว 
นาจะใชไดกับปลาที่มีขนาดเล็กเทานั้น บุญชู และ ฉัตรชัย (2534) ทดลองเลี้ยงปลากะรัง (E. malabaricus) 
ดวยระดับความถี่ของการใหอาหารตาง ๆ กัน คือ 1, 1.5, 2, 2.5 และ 3 วัน/ครั้ง ใชปลาขนาดเริ่มตนระหวาง 
93.67-98.22 กรัม ใหอาหารปลาจนอิ่ม ระยะเวลาทดลอง 210 วัน เมื่อส้ินสุดการทดลองพบวา อัตราการ
เจริญเติบโต ผลผลิตตอกระชัง อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และความอวนของปลาแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงขัดแยงกับผลการทดลองครั้งนี้ แมวาปลาที่ทดลองจะเปนคนละชนิดแตอยูในกลุมปลา
กะรังเหมือนกัน ในการทดลองครั้งนี้พบวา ความถี่การใหอาหาร 1, 2, 3 และ 4 วัน/ครั้ง มีผลตออัตราการ
เจริญเติบโต น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (ผลผลิตตอกระชัง) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และความอวนของปลา 
ทั้ง ๆ ที่ปลามีขนาดใหญกวา ความถี่การใหอาหารนาจะมีผลตอคาดังกลาวนอยกวาปลาที่มีขนาดเล็ก 

ความอวนของปลาจากการทดลองในครั้งนี้ช้ีใหเห็นวาในชวงที่ทดลอง ปลาที่ไดกินดวยความถี่
สูงจะอวนกวาปลาที่กินอาหารดวยความถี่ต่ํา การพิจารณาเลือกความถี่ระดับใด ๆ ในการใหอาหาร นอกจาก
จะพิจารณาที่การเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตรารอดของปลาแลว ตนทุนและความ
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ยากงายในการจัดการเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ตองพิจารณาควบคูกันไป จากการปฏิบัติพบวา การเลี้ยงปลาดวย
ความถี่การใหอาหาร 1 วัน/ครั้ง ยากกวาการใหอาหารดวยความถี่อ่ืนๆ ปริมาณอาหารที่ปลากินแตละมื้อไม
สม่ําเสมอ ยากแกการจัดเตรียม ตองทํางานทุกวันซึ่งเปนตนทุนดานแรงงานที่สูงกวาระดับความถี่อ่ืน ๆ การ
ใหอาหาร 2 วัน/ครั้ง ลดเวลาการทํางานลงประมาณ 50 % จากการใหอาหารทุกวัน การเตรียมอาหารงายกวา 
เพราะปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่ 2, 3 และ 4 วัน/ครั้ง พบวา การกินอาหารในแตละมื้อคอนขางคงที่ 
คาดคะเนไดงายวาในครั้งตอไปปลาตองการอาหารเทาไรการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
ของการใหอาหาร 2 วัน/ครั้ง ไมแตกตางกับการใหอาหาร 1 วัน/ครั้ง และแมวาตองทํางานมากกวาการให
อาหาร 3 และ 4 วัน/ครั้ง แตการเจริญเติบโตที่ดีกวาและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อที่ดีกวานาจะคุมทุน
ในการลงทุนมากกวา  

จากประสบการณในการเลี้ยงปลาและคําบอกเลาของเกษตรกรและนักวิชาการหลายทานไดตั้ง
ขอสังเกตวา การใหอาหารถี่เกินไปทําใหปลาอวนและภูมิตานทานโรคลดลงหรือเปนโรคงาย จึงพบเห็นได
เสมอที่เกษตรกรใหอาหารปลาเพียงสัปดาหละ 1-2 คร้ัง โอกาสตอไปควรศึกษาเพิ่มเติมวาการใหอาหารดวย
ระดับความถี่ที่มากเกินไปจนทําใหปลาอวนนั้นทําใหปลามีภูมิตานทานลดลงและมีโอกาสเปนโรคไดงายขึ้น
จริงหรือไม และปลาที่มีภูมิตานทานสูงควรมีความอวนเทาไร หรือควรใหอาหารปลาดวยความถี่ระดับใดจึง
จะทําใหปลามีภูมิตานทานดีที่สุด 

ในการทดลองครั้งนี้ความถี่ในการใหอาหารไมมีผลตออัตรารอดของปลา ตลอดการทดลองมี
ปลาตายเพียงตัวเดียว สาเหตุจากปลาไมยอมกินอาหารทําใหปลาผอมลงเรื่อย ๆ และตายในที่สุด การที่ปลา
ไมยอมกินอาหารไมนาเกิดจากความถี่ในการใหอาหารแตนาจะมาจากสาเหตุอ่ืน ๆ เชน ปลาเปนโรค มี
ความเครียด หรือมีปญหาดานระบบทางเดินอาหารเปนตน 

ในการทดลองครั้งนี้มีการใชปลาขี้ตังเบ็ดชวยในการเก็บกินสาหรายซึ่งเปนปญหาหลักที่ทําให
กระชังที่แขวนในบอดินอุดตัน ปกติกระชังอุดตันภายใน 3-4 สัปดาห ขึ้นกับความเหมาะสมของน้ําตอการ
เติบโตของสาหราย แตเมื่อใชปลาขี้ตังเบ็ดชวยกําจัดสาหรายพบวาเมื่อส้ินสุดการทดลองในแตละชวง กระชัง
จะมีการอุดตันโดยสาหรายนอยมาก เปนเทคนิคเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ผูเล้ียงปลาในกระชังในบอดินควรทราบ ที่
สําคัญปลาชนิดนี้มีปากเล็กจึงไมสามารถแยงอาหารปลาที่เราเลี้ยงได นอกจากปลาขี้ตังเบ็ดแลวอาจใชปลาอื่น
เชน ปลาตะกรับจุด (Scatophagus argus) หรือ ปลาสลิดหิน (Siganus spp.) (APEC/SEAFDEC, 2001) 

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (2537) เร่ือง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทะเลชายฝง ไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงไวดังนี้ 
(ยกมาเฉพาะคาที่สนใจ) อุณหภูมิไมสูงกวา 33 องศาเซลเซียส ความเปนกรดดาง 7.0-8.5 ความเค็มใหมีคา
เปลี่ยนแปลงจากสภาพทางธรรมชาติไมเกินรอยละ 10 ออกซิเจนละลายในน้ํา (DO) ไมนอยกวา 4 มิลลิกรัม/
ลิตร และ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีคาไมเกิน 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2538) คาเฉลี่ยของ
คุณภาพน้ําในการศึกษาครั้งนี้เปนไปตามมาตรฐานทุกคา แสดงวาน้ํามีคุณภาพความเหมาะสมตอการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
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สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

1. การเลี้ยงปลากะรังเหลืองจุดฟาน้ําหนกัเริ่มตนเฉลี่ย 580 กรัม ดวยความถี่การใหอาหาร
ตางกัน 4 ระดับคือ 1, 2, 3 และ 4 วัน/ครั้ง เปนเวลา 120 วัน ผลปรากฏวา ความถีก่ารใหอาหารมีผลตอการ
เจริญเติบโตทั้งน้ําหนกัและความยาว  การเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ความอวน 
และอัตราการกินอาหาร แตไมมีผลตออัตรารอดของปลา 

2. น้ําหนกัเพิ่มและอัตราการเจริญเติบโตของปลาดีที่สุดเมื่อใหอาหาร 1-2 วัน/ครั้ง  
3. อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดีที่สุดเมื่อใหอาหาร 2 วัน/ครั้ง 
4. ความอวนของปลาสัมพันธโดยตรงกับความถี่การใหอาหาร  
5. การใหอาหารปลาทุกวันแมวาจะทาํใหปลาโตดีที่สุดแตตองใชแรงงานมากขึ้น การจัดการ

ยากเนื่องจากปริมาณการกนิการอาหารไมแนนอน จึงตองพิจารณาวาตนทุนกับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอยางไหน
มากกวากัน 

6. โอกาสตอไปควรศึกษาผลของความถี่การใหอาหารกับปลากะรังเหลืองจุดฟาขนาดอื่น ๆ  
เพื่อใหมีขอมูลที่ครอบคลุมปลาทุกขนาด ศึกษาความสัมพันธระหวาง ความถี่การใหอาหารตอความอวนและ
ภูมิตานทานโรคของปลา และศึกษาระยะเวลาในการยอยอาหารของปลาขนาดตาง ๆ เพื่อใชประกอบการ
พิจารณาการใหอาหาร 
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บทคัดยอ 
 

การทดลองผลของความถี่การใหอาหารระดับตาง ๆ ตอการเจริญเติบโต และ อัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อของปลากะรังเหลืองจุดฟา ดําเนินการที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่  การทดลอง
เปนแบบสุมตลอด (CRD) มี 3 ชุดการทดลอง (1, 2 และ 3 วัน/ครั้ง) และ 4 ซํ้า เร่ิมตนเลี้ยงปลาที่มีน้ําหนัก
เฉลี่ย 341+17 กรัม ในกระชังขนาด 2x2x2 เมตร ที่แขวนในบอดิน ความหนาแนน 17 ตัว/กระชัง ใหปลาสด
เปนอาหาร ระยะเวลาการเลี้ยง 39 วัน เมื่อส้ินสุดการทดลองพบวา การใหอาหาร 1, 2 และ 3 วัน/ครั้ง ปลามี
น้ําหนักเฉลี่ย 486+13, 445+33 และ 415+19 กรัม และ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อเฉลี่ย 4.53+0.19, 
4.78+0.47 และ 6.45+1.42 ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ยและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลาที่ใหอาหาร 1 
วัน/ครั้ง ดีที่สุด และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการใหอาหาร 2 และ 3 วัน/ครั้ง (p<0.05)  

 
คําสําคัญ: ปลากะรังเหลืองจุดฟา การเจริญเติบโต ความถี่การใหอาหาร  
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EFFECT OF FEEDING FREQUENCY ON GROWTH OF CORAL TROUT 

Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) INITIAL AVERAGE BODY WEIGHT             

OF 341 GRAMES 

 

Samart Detsathit and Paiboon Bunlipatanon  

Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center 

P.O. Box 28, Krabi 81000, Thailand 
 
 

ABTRACT 
 

 
The experiment on effect of feeding frequency on growth and FCR of coral trout 

P. maculatus was carried out at the Krabi Coastal Fisheries Research and Development 

Center. It was designed on CRD with 3 treatments (1, 2 and 3 day/time) and 4 replications. 

Fish with initial average body weight 341+17 g were reared in 2x2x2 m floating net cage in 

earthen pond. Seventeen fishes were stocked in each cage and fed with fresh fish for 39 days. 

At the end, fish fed 1, 2 and 3 day/time, average body weight were 486+13, 445+33 and 

415+19 g and FCR were 4.53+0.19, 4.78+0.47 and 6.45+1.42 respectively. Both growth and 

FCR in fish fed 1 day/time were best and significantly different (p<0.05) from others.  
 
Key words: Coral trout, growth, feeding frequency 
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คํานํา 
 
ปลากะรังเหลืองจุดฟาเปนปลาที่มีราคาแพง ชาวเอเชียโดยเฉพาะคนเชื้อสายจีนนิยมบริโภคเปน

อยางมาก ราคาปลากะรังเหลืองจุดฟาในประเทศไทยในป 2547 ประมาณ 700 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ปลา
กะรังดอกแดงราคาประมาณ 160-200 บาท/กิโลกรัม ราคาขายสงเฉลี่ยปลามีชีวิตในตลาดฮองกง ระหวาง
วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2547 ปลากะรังจุดฟา (P. leopardus) 31.17 ดอลลารสหรัฐ/กิโลกรัม ในขณะที่ปลา
กะรังดอกแดงราคาประมาณ 12.80 ดอลลารสหรัฐ/กิโลกรัม ราคาขายสงเฉลี่ยปลามีชีวิตในตลาดจีนใต 
(Southern China) ปลากะรังเหลืองจุดฟา (P. maculatus) 30.92 ดอลลารสหรัฐ/กิโลกรัม ในขณะที่ปลา
กะรังดอกแดงราคาประมาณ 10.47 ดอลลารสหรัฐ/กิโลกรัม (Yang, 2004) 

ประเทศไทยสงออกปลากะรังเหลืองจุดฟานอยมากเมื่อเทียบกับประเทศกลุมเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (Pawiro, 2002) เนื่องจากปริมาณปลาในธรรมชาติมีนอย การเลี้ยงปลากะรังเหลืองจุดฟาในประเทศ
ไทยเปนการเลี้ยงในกระชัง ตามเกาะตาง ๆ ของภาคตะวันออก (ทรงสิทธิ์และคณะ, 2543) ชาวประมงจับปลา
จากธรรมชาติโดยใชลอบ และไซขนาดใหญ ปลาที่ไดขนาดจะสงขายตลาดทันที สวนปลาที่มีขนาดเล็กจะ
เล้ียงในกระชังระยะหนึ่ง เมื่อไดขนาดตลาดจึงจําหนาย การเลี้ยงปลาขนาดเล็กใหโตขึ้นกอนขายสูตลาดทาํให
ไดมูลคาการขายมากขึ้นแตใชจํานวนปลาเทาเดิม 

อาหารและโภชนาการเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอความสําเร็จในการเลี้ยงปลา ปลากินอาหารและ
อาหารจะถูกเปลี่ยนไปใชในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการเติบโตของปลา การกินและการเปลี่ยนแปลงอาหารใน
ตัวปลาเปนกระบวนการที่สลับซับซอนและเชื่อมโยงกับปจจัยหลายดาน เทคนิคการใหอาหารเปนหนึ่งใน
ปจจัยเหลานั้น ในการใหอาหารปลานอกจากอาหารที่มีคุณภาพดีแลว ผูเล้ียงตองเขาใจหลักการและวิธีการให
อาหารที่ถูกตอง เมื่อนําไปปฏิบัติแลวทําใหปลากินอาหารไดมาก ใชประโยชนจากอาหารไดดี มีเศษอาหาร
เหลือนอย สงผลใหปลาโตเร็ว และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ํา หลักการที่สําคัญเกี่ยวกับเทคนิคการให
อาหารปลา คือหลักการเกี่ยวกับ อัตราการใหอาหาร ชวงเวลาในการใหอาหาร และ ความถี่ในการใหอาหาร  

ความถี่ที่เหมาะสมในการใหอาหารแตกตางกันตามขนาดและชนิดของสัตวน้ํา ปลาขนาดเล็ก
ควรใหอาหารดวยความถี่ที่มีมากกวาปลาขนาดใหญ ความถี่การใหอาหารที่มากเกินไปทําใหส้ินเปลืองเวลา
และแรงงาน แตความถี่ในการใหอาหารที่นอยเกินไปทําใหปลาโตชาและเกิดการขาดสารอาหารได ดังนั้นจึง
ควรศึกษาถึงระดับความถี่ในการใหอาหารที่เหมาะสมสําหรับปลาแตละชนิดและขนาด  (เวียง, 2542)  

สามารถและคณะ (2547) ทําการศึกษาผลของความถี่การใหอาหาร 4 ระดับ ตอการเจริญเติบโต
ของปลากะรังเหลืองจุดฟา น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 580 กรัม พบวา การใหอาหาร 1 และ 2 วัน/คร้ัง การ
เจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดีที่สุด และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการให
อาหาร 3 และ 4 วัน/คร้ัง การทดลองครั้งนี้เปนการทดลองตอเนื่องกับครั้งที่ผานมา แตใชปลาขนาดเล็กลง 
เพื่อหาความถี่การใหอาหารที่เหมาะสม ทําใหปลาโตเร็วและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ํา ผลการ
ทดลองจะเปนประโยชนโดยตรงตอเกษตรกร 
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วัตถุประสงค 
 
ศึกษาผลของความถี่การใหอาหาร 3 ระดับ ตอการเจริญเติบโต และ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปน

เนื้อของปลากะรังเหลืองจุดฟาที่มีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 341 กรัม 
 

 

อุปกรณและวิธีดําเนินการ 
 
1. แบบแผนการวิจัย 

 วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD: Completely randomized design) โดยมี 3 
ชุดการทดลอง ๆ ละ 4 ซํ้า  

  ชุดการทดลองที่ 1  ความถี่การใหอาหาร 1 วัน/ครั้ง 
  ชุดการทดลองที่ 2  ความถี่การใหอาหาร 2 วัน/ครั้ง  
  ชุดการทดลองที่ 3  ความถี่การใหอาหาร 3 วัน/ครั้ง   

2. วิธีการทดลอง 
2.1 กระชัง และบอทดลอง 

กระชังที่ใชทดลองเปนกระชังเนื้ออวนไนลอน ขนาดตาเหยียดประมาณ 2.5 
เซนติเมตร ขนาดกระชัง 2x2x2 เมตร ติดตั้งบนโครงกระชังแบบลอยน้ําในบอดินขนาด 3 ไร ระดับน้ําลึก
ประมาณ 2 เมตร อัตราการถายน้ํา 20-50 เปอรเซ็นต/สัปดาห มีเครื่องใหอากาศแบบกังหันตีน้ํา 1 ชุด เปด
ทํางานระหวางเวลา 20.00-07.00 นาฬิกา 

2.2 การเตรียมพันธุปลา 
ปลากะรังเหลืองจุดฟาที่ใชในการทดลองครั้งนี้เปนปลาธรรมชาติ ชาวประมง

รวบรวมดวยเครื่องมือ ลอบ และ ไซ ในภาคตะวันออกของไทย นํามาเลี้ยงรวมกันในกระชังขนาด 5x5x2 
เมตร ฝกใหปลากินอาหาร (ปลาสด) เปนเวลา 3 สัปดาห ใหอาหารวันละครั้ง คัดปลาที่มีลักษณะผิดปกติ
หรือไมยอมกินอาหารออก สุมปลาลงกระชัง ๆ ละ 17 ตัว จํานวน 12 กระชัง สุมระดับความถี่การใหอาหาร
ใหกับปลาแตละกระชังโดยใชตารางเลขสุม  

2.3 อาหารและการใหอาหาร 
เวลาใหอาหาร 11.00 นาฬิกา อาหารที่ใชเปนปลาสดจําพวกปลาหลังเขียว 

(Sadinella sp.) ปลาขางเหลือง (Selar sp.) และปลาทู (Rastrelliger sp.) นํามาสับเปนชิ้นใหมีขนาดพอดี
กับปากปลา (100-120 ช้ิน/กิโลกรัม) แบงอาหารใสในกะละมังเล็ก ๆ ที่มีหมายเลขกระชังกํากับ แตละ
กะละมังมีอาหารเพียงพอกับปลาในแตละกระชัง ช่ังน้ําหนักอาหารรวมกับกะละมังของแตละกระชัง ให
อาหารปลาจนอิ่ม หลังจากนั้นชั่งน้ําหนักอาหารที่เหลือรวมกับกะละมังอีกครั้ง น้ําหนักที่ลดลงถือเปน
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น้ําหนักอาหารที่ปลาแตละกระชังกิน ตาชั่งที่ใชช่ังอาหารเปนตาชั่งสปริงขนาด 1 กิโลกรัม ความละเอียด 5 
กรัม   

2.4 การเก็บขอมูล 
วัดความยาวและชั่งน้ําหนักของปลาเมื่อเร่ิมและสิ้นสุดการทดลอง วัดความยาว 

(Total length) โดยใชกระบะวัดความยาวปลา ความละเอียด 0.1 เซนติเมตร และชั่งน้ําหนักดวยตาชั่งสปริง
ขนาด 1 กิโลกรัม ความละเอียด 5 กรัม วางยาสลบปลากอนชั่งวัดดวยยาสลบควินอลดีน (Quinaldine) ความ
เขมขน 5 มิลลิลิตร/ลิตร ระยะเวลาการทดลอง 39 วัน  

2.5 คุณภาพน้ํา 
วิเคราะหคุณภาพน้ําในบอดินที่ใชทดลองสัปดาหละ 1 คร้ัง โดยเก็บตัวอยางน้ําใน

ตอนเชา และสงวิเคราะหที่หนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํา ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ 
ความเปนกรดเปนดาง (pH) โดยใช pH meter WTW รุน pH 320/set-1  ความเค็มโดยใช Hand 

Refractometer ยี่หอ ATAGO อุณหภูมิโดยใชเทอรโมมิเตอรแบบปรอท ไนไตรท (Nitrite-Nitrogen) 
ตามวิธีของ Grasshoff (1976, อางตาม คณิตและคณะ, 2537)  แอมโมเนีย (Ammonia-Nitrogen) ตามวิธี 
Phenol-hypochlorite method อัลคาไลด (Alkalinity) ตามวิธี 403 ADHA (1980, อางตาม คณิตและ
คณะ, 2537) และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) ตามวิธี Azide modification (คณิตและคณะ, 
2537) 

 
3. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป Microsoft Excel 97 และ SPSS 

for Windows เวอรชัน 11.5 คาที่นํามาวิเคราะหทางสถิติไดแก น้ําหนักเพิ่ม ความยาวเฉลี่ยและน้ําหนัก
เฉลี่ยเมื่อเร่ิมและสิ้นสุดการทดลอง อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตรารอด โดยมีขั้นตอนการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบมีปจจัยเดียว ดังนี้ (กัลยา, 2546) 

1. ทดสอบเงื่อนไขที่วา ตัวแปรเชิงปริมาณของแตละกลุมมีการแจกแจงแบบปกตหิรือไม 
2. ทดสอบเงื่อนไขที่วา คาแปรปรวนของแตละชุดการทดลองเทากันหรือไม 
3. ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย (ANOVA) ซ่ึงในกรณีที่คาแปรปรวนของทุกชุด

การทดลองเทากัน จะใชสถิติทดสอบ F-test ในการทดสอบคาเฉลี่ย ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
4. การเปรียบเทียบเชิงซอน ในกรณีที่คาแปรปรวนของทุกชุดการทดลองเทากันจะใชการ

เปรียบเทียบดวยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
 

 
 
 



 6

ผลการศึกษา 
 
1. การเจริญเติบโต 

1.1. น้ําหนัก 

- น้ําหนักเฉล่ียเม่ือเร่ิมทดลอง ปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่การใหอาหาร 1, 2 และ 
3 วัน/ครั้ง มีน้ําหนักเฉลี่ย 334+11, 338+20 และ 350+19 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05)  

- น้ําหนักเฉล่ียเม่ือสิ้นสุดการทดลอง ปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่การใหอาหาร 1, 
2  และ 3 วัน/ครั้ง มีน้ําหนักเฉลี่ย 486+13, 445+33 และ 415+19 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลการเปรียบเทียบเชิงซอนพบวา น้ําหนักเฉลี่ยของปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่
การใหอาหาร 1 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับระดับความถี่การใหอาหาร 2 และ 3 วัน/คร้ัง 
(p<0.05) สําหรับระดับความถี่การใหอาหาร 2 และ 3 วัน/คร้ัง น้ําหนักเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1) 

- น้ําหนักเพิ่ม เมื่อส้ินสุดการทดลอง ปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่การใหอาหาร 1, 
2 และ 3 วัน/ครั้ง มีน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย 152+9, 106+16 และ 66+16 กรัม/ตัว ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ผลการเปรียบเทียบเชิงซอนพบวา น้ําหนักเพิ่มของทุกระดับความถี่การใหอาหารแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1) 
 

1.2. ความยาว 
- ความยาวเฉลี่ยเม่ือเร่ิมทดลอง เมื่อเร่ิมทดลอง ปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่การ

ใหอาหาร 1, 2 และ 3 วัน/ครั้ง มีความยาวเฉลี่ย 29.0+0.3, 29.1+0.6 และ 29.2+0.8 เซนติเมตร ตามลําดับ ซ่ึง
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

- ความยาวเฉลี่ยเม่ือสิ้นสุดการทดลอง เมื่อส้ินสุดการทดลอง ปลาที่เล้ียงดวย
ระดับความถี่การใหอาหาร 1, 2 และ 3 วัน/ครั้ง มีความยาวเฉลี่ย 33.1+0.3, 32.2+0.8 และ 31.9+0.6 
เซนติเมตร ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลการเปรียบเทียบเชิงซอนพบวา 
ความยาวเฉลี่ยของปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่การใหอาหาร 1 วัน/คร้ัง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับระดับความถี่การใหอาหาร 2 และ 3 วัน/คร้ัง (p<0.05) สําหรับระดับความถี่การใหอาหาร 2 และ 3 วัน/
คร้ัง ความยาวเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1) 

 
2. อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 

ปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่การใหอาหาร 1, 2 และ 3 วัน/ครั้ง มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
เฉลี่ย 4.53+0.19, 4.78+0.47 และ 6.45+1.42 ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ผล
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การเปรียบเทียบเชิงซอนพบวา ระดับความถี่การใหอาหาร 1 และ 2 วัน/คร้ัง อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับระดับความถี่
การใหอาหาร 3 วัน/ครั้ง (p<0.05) (ตารางที่ 1) 
 
3. อัตรารอด 

ปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่การใหอาหาร 1, 2 และ 3 วัน/ครั้ง มีอัตรารอดเฉลี่ย 95.6+5.6, 
95.6+5.6 และ 95.6+2.9 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 
1) 

 
4. คุณภาพน้ํา 

คุณภาพน้ําในบอทดลอง อุณหภูมิ 30-32 องศาเซลเซียส  เฉลี่ย 31+1 องศาเซลเซียส ความเค็ม 
32-37 สวนในพันสวน เฉล่ีย 35+2 สวนในพันสวน ความเปนกรดเปนดาง 8.29-8.72 เฉลี่ย 8.57+0.16 
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา 4.4-6.2 มิลลิกรัม/ลิตร เฉล่ีย 5.1+0.6 มิลลิกรัม/ลิตร อัลคาไลด 114-143 มิลลิกรัม/
ลิตร เฉลี่ย 133+10 มิลลิกรัม/ลิตร ไนไตรท 0.0015-0.0065 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 0.0034+0.0017 มิลลิกรัม/
ลิตร  และ แอมโมเนีย 0.0000-0.0542 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 0.0203+0.0242 มิลลิกรัม/ลิตร การทดลองครั้งนี้
ไมวัดความขุนใสของน้ํา เนื่องจากน้ําใส มองเห็นพื้นบอไดชัดเจน (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 1   ผลการวิเคราะหขอมูลจากการเลี้ยงปลากะรังเหลืองจุดฟาดวยระดับความถี่การใหอาหารตางกัน  
 

ความถี่การใหอาหาร (วัน/คร้ัง) 
คาวิเคราะห 

1 2 3 
น้ําหนกัเริ่มทดลอง (ก./ตัว) 334+11a 338+20a 350+19a

ความยาวเริ่มทดลอง (ซม./ตัว) 29.0+0.3a 29.1+0.6a 29.2+0.8a

น้ําหนกัเมื่อส้ินสุดการทดลอง (ก./ตวั) 486+13 a 445+33 b 415+19 b

ความยาวเมื่อส้ินสุดการทดลอง (ซม./ตัว) 33.1+0.3 a 32.2+0.8 b 31.9+0.6 b

น้ําหนกัเพิ่ม (ก./ตัว) 152+9 a 106+16 b 66+16 c

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 4.53+0.19a 4.78+0.47a 6.45+1.42b

อัตรารอด (%) 95.6+5.6a 95.6+5.6a 95.6+2.9a

หมายเหต ุคาเฉลี่ยในแนวนอนเดียวกนัทีม่ีอักษรกํากับแตกตางกนัแสดงวาแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ตารางที่ 2 คุณภาพน้ําในบอดินระหวางการทดลอง 
 

 อุณหภูม ิ ความเค็ม pH DO อัลคาไลด ไนไตรท แอมโมเนีย 

 (oC) ppt  มก./ล. มก./ล. มก./ล. มก./ล. 
คาเฉลี่ย 31+1 35+2 8.57+0.16 5.1+0.6 133+10 0.0034+0.0017 0.0203+0.0242 
คาต่ําสุด 30 32 8.29 4.4 114 0.0015 0.0000 
คาสูงสุด 32 37 8.72 6.2 143 0.0065 0.0542 
คามาตรฐาน1 ≤33 +10%2 7.0-8.5 ≥4 - - ≤0.4 
หมายเหตุ 1 หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงเพือ่การเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝง ตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (2537) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้าํชายฝง 
    2 หมายถึง มคีาเปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติไมเกินรอยละ 10 
 
 

วิจารณผล 
 

1. การเจริญเติบโต 

จากการทดลอง ผลของความถี่การใหอาหารตางกัน 3 ระดับ ไดแก 1, 2 และ 3 วัน/คร้ัง ตอการ
เจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลากะรังเหลืองจุดฟา น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 341 กรัม 
พบวา การใหอาหารดวยความถี่ 1 วัน/คร้ัง ดีกวา 2 วัน/คร้ัง และการใหอาหารดวยความถี่ 2 วัน/คร้ัง ดีกวา 3 
วัน/คร้ัง นั่นคือ การเจริญเติบโต ( น้ําหนักเพิ่ม ความยาวเฉลี่ย และน้ําหนักเฉลี่ย) แปรผันตรงกับความถี่ คือ
ถาใหอาหารดวยความถี่นอยการเจริญเติบโตจะต่ํา ถาใหอาหารดวยความถี่มากการเจริญเติบโตจะสูง  

เวียง (2542) กลาววาปริมาณอาหารที่ใหสัตวน้ํากินแตละวันควรเทากับปริมาณที่สัตวน้ํากินได
ตอวัน การใหอาหารควรใหกินจนอิ่มทุกครั้ง การจํากัดปริมาณอาหารหรือใหอาหารนอยเกินไปทําใหสัตวน้ํา
โตชา จากการศึกษาพบวา ปลากินอาหารมากที่สุดเมื่อใหอาหาร 1 วัน/คร้ัง และกินอาหารนอยที่สุดเมื่อให
อาหาร 3 วัน/ครั้ง อธิบายไดวา ปลาที่เล้ียงดวยระดับความถี่การใหอาหารมากจะไดรับอาหารเพียงพออยู
เสมอ จึงมีการเจริญเติบโตสูง สวนการใหอาหารดวยความถี่นอย ปลาไดรับอาหารนอยทําใหการเจริญเติบโต
ต่ํา จึงเปนเหตุผลวาทําไมปลาที่เล้ียงดวยความถี่การใหอาหาร 1 วัน/คร้ัง จึงเจริญเติบโตดีกวาปลาที่เล้ียงดวย
ความถี่การใหอาหาร  2 และ 3 วัน/ครั้ง  

ผลการทดลองครั้งนี้สอดคลองกับการทดลองของ สามารถและคณะ (2547) ที่ไดศึกษาผลของ
ความถี่การใหอาหาร 4 ระดับ (1, 2, 3 และ 4 วัน/คร้ัง) ตอการเจริญเติบโตของปลากะรังเหลืองจุดฟา น้ําหนัก
เร่ิมตนเฉลี่ย 580 กรัม ระยะเวลาการทดลอง 120 วัน พบวา การใหอาหาร 1 วัน/คร้ัง การเจริญเติบโตสูงที่สุด 
แตแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับการใหอาหาร 2 วัน/คร้ัง สวนการทดลองครั้งนี้ พบวา การให
อาหาร 1 วัน/คร้ัง การเจริญเติบโตดีที่สุด และแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการใหอาหาร 2 วัน/คร้ัง 
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อธิบายไดวา ปลาที่ทดลองในครั้งนี้มีขนาดเล็กกวา ซ่ึง ความถี่การใหอาหารสัมพันธในทางตรงขามกับขนาด
ของสัตวน้ํา นั่นคือ ปลายิ่งเล็กตองใหอาหารบอยขึ้น  

การทดลองครั้งนี้ความถี่การใหอาหารสูงสุดคือ 1 วัน/คร้ัง และเปนความถี่ที่ปลามีการ
เจริญเติบโตดีที่สุด จึงเปนปญหาวาถาใหอาหารปลาดวยความถี่ที่มากกวานี้ เชน 2 หรือ 3 คร้ัง/วัน จะทําให
การเจริญเติบโตดีขึ้นหรือไม ในกรณีนี้  Chua and Teng (1978) ไดศึกษาผลของความถี่การใหอาหารตอ
การเจริญเติบโตของปลากะรังวัยรุนชนิด E. tauvina และรายงานวา การเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนเนื้อ และอัตรารอดดีที่สุดเมื่อใหอาหาร 2 วัน/ครั้ง น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของปลากะรังลดลงเมื่อใหอาหาร 3, 4 
หรือ 5 วัน/ครั้ง และไมมีความจําเปนที่จะตองใหอาหารวันละ 2 หรือ 3 คร้ัง/วัน ในทํานองเดียวกัน บุญชูและ
ฉัตรชัย (2534) ทดลองเลี้ยงปลากะรัง (E. malabaricus) ดวยระดับความถี่ของการใหอาหารตาง ๆ กัน คือ 
1, 1.5, 2, 2.5 และ 3 วัน/ครั้ง ใชปลาขนาดเริ่มตนระหวาง 93.67-98.22 กรัม ใหอาหารปลาจนอิ่ม ระยะเวลา
ทดลอง 210 วัน เมื่อส้ินสุดการทดลองพบวา อัตราการเจริญเติบโต ผลผลิตตอกระชัง อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนเนื้อ และความอวนของปลาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ชี้ใหเห็นวา การใหอาหารดวยความถี่
ที่มากกวา 1 วัน/ครั้ง กับปลาขนาดที่ทดลองในครั้งนี้ ไมนาจะทําใหการเจริญเติบโตดีขึ้น นอกจากนั้น ในการ
เล้ียงเพื่อการคาควรพิจารณาเปรียบเทียบถึงความคุมทุน เพราะการใหอาหารวันละ 2 คร้ัง จะมีตนทุนดาน
แรงงานเพิ่มขึ้น 
 
2. อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 

จากการทดลองครั้งนี้พบวา อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของการใหอาหารดวยความถี่ 1 วัน/
คร้ัง ต่ํากวา 2 วัน/คร้ัง และการใหอาหารดวยความถี่ 2 วัน/คร้ัง ต่ํากวา 3 วัน/คร้ัง นั่นคือ อัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อแปรผกผันกับความถี่ คือ ถาใหอาหารดวยความถี่นอยอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อสูง ถา
ใหอาหารดวยความถี่มากอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ํา อยางไรก็ตาม อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อใน
การใหอาหารดวยความถี่ 1 และ 2 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีคาใกลเคียงกันมาก 
แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการใหอาหาร 3 วัน/ครั้ง   

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ ปริมาณอาหารที่สัตวน้ํากินและ
ขนาดของสัตวน้ําเปนปจจัยสวนหนึ่ง การใหอาหารมากเกินไปทําใหประสิทธิภาพการยอยต่ํา  อัตราการ
เปลี่ยนอาหารเปนเนื้อสูง แตถาใหอาหารนอยเกินไปจะทําใหอาหารที่ใชเพื่อการเติบโตลดลง เพราะปลาตอง
เปลี่ยนอาหารเปนพลังงานเพื่อใชในชีวิตประจําวันเปนอันดับแรก ทําใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
สูงขึ้นเชนกัน ในทางปฏิบัติเพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุด ควรใหอาหารในอัตราที่นอยกวาอัตราการใหสูงสุด
เล็กนอย (เวียง, 2542) เมื่อพิจารณาผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงวา การใหอาหาร 1 คร้ัง/วัน ปลาไดรับอาหาร
ในปริมาณที่เหมาะสมและไมมากเกินไป เนื่องจากมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ําที่สุด และแตกตาง
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับการใหอาหาร 2 วัน/คร้ัง สวนการใหอาหาร 3 วัน/คร้ัง ปลาไดรับอาหารนอย
เกินไป ทําใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อสูง  
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จากการทดลองเลี้ยงปลากะรังเหลืองจุดฟาของ สามารถและคณะ (2547) พบวา การใหอาหาร 2 
วัน/คร้ัง อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ําที่สุด คือ 5.73 แตในการทดลองครั้งนี้ การใหอาหาร  1 วัน/คร้ัง 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ําที่สุด คือ 4.53 แสดงวา ปลากะรังเหลืองจุดฟาขนาดเล็กมีประสิทธิภาพใน
การยอยอาหาร หรือเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อไดดีกวาปลาขนาดใหญ ตรงตามที่ เวียง (2542) กลาวไววา สัตวน้ํา
ขนาดเล็กสามารถใชประโยชนจากอาหารไดมากกวา ทําใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ํากวาสัตวน้ํา
ขนาดใหญ 

ปลากะรังที่เล้ียงในกระชังดวยปลาสดโดยปกติอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อเทากับ 5.6-7 
(กรมประมง, 2536; ธนาวุฒิและวาลุกา, 2542) ซ่ึงสูงกวาผลการทดลองในครั้งนี้ อธิบายไดวา เนื่องจากปลาที่
ใชทดลองในครั้งนี้มีขนาดเล็ก จึงมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดีกวา ตามที่กลาวแลวขางตน 
 
3. อัตรารอด 

เมื่อส้ินสุดการทดลอง พบวาทุกระดับความถี่การใหอาหาร อัตรารอดเฉลี่ยของปลาเทากัน 
แสดงวา ความถี่การใหอาหารไมมีผลตออัตรารอดของปลา ตรงกับการศึกษาของ สามารถและคณะ  
(2547) ที่ศึกษาในปลาชนิดเดียวกันนี้ 
 
4. คุณภาพน้ํา 

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (2537) เร่ือง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทะเลชายฝง ไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงไวดังนี้ 
(ยกมาเฉพาะคาที่สนใจ) อุณหภูมิไมสูงกวา 33 องศาเซลเซียส ความเปนกรดดาง 7.0-8.5 ความเค็มใหมีคา
เปลี่ยนแปลงจากสภาพทางธรรมชาติไมเกินรอยละ 10 ออกซิเจนละลายในน้ํา (DO) ไมนอยกวา 4 มิลลิกรัม/
ลิตร และ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีคาไมเกิน 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2538) (ตารางที่ 2) 
คาเฉลี่ยของคุณภาพน้ําในการศึกษาครั้งนี้เปนไปตามมาตรฐานทุกคา แสดงวาน้ํามีคุณภาพความเหมาะสมตอ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

จากการทดลองสรุปไดวา การเลี้ยงปลากะรังเหลืองจุดฟาที่มีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ยประมาณ 341 
กรัม ควรใหอาหารจนปลาอิ่ม 1 วัน/ครั้ง เมื่อปลาโตขึ้นจนมีน้ําหนักเฉลี่ยมากกวา 580 กรัม ควรใหอาหารจน
ปลาอิ่ม 2 วัน/ครั้ง ตามการทดลองของ สามารถและคณะ (2547) ซ่ึงจะทําใหปลามีการเจริญเติบโตและอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ําที่สุด สําหรับปลาที่มีขนาดเล็กกวา 341 กรัม ควรใหอาหารถี่ขึ้น ซ่ึงตองศึกษา
ความถี่ที่เหมาะสมตอไป 
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คําขอบคุณ 
 

ผูวิจัยขอขอบคุณ คุณธวัช ศรีวีระชัย และเจาหนาที่ สถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดตราด
ทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือในการรวบรวมพันธุปลาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ ขอบคุณ เจาหนาที่หนวย
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํา ที่ชวยวิเคราะหคุณภาพน้ํา คุณถาวุธ ดวงนอย คุณอุทัย สกุลสวน ซ่ึงเปน
ผูชวยงานวิจัย ตลอดจนเจาหนาที่ ของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ทุกทาน ที่มีสวนชวยเหลือให
งานทดลองครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยดี 
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ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูไลนาและสารสีแอสตาแซนทนิในอาหาร 
ต่อการเจริญเตบิโตและสีของปลากะรังจุดฟ้า,  

Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) วยัรุ่น 
 

นิพนธ์  เสนอนิทร์* เรณู  ยาชิโร  และ  ศิริพร  เมืองชล 
ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังระยอง  

 
บทคดัย่อ 

 
   ศึกษาการเจริญเติบโตและสีของปลากะรังจุดฟ้าท่ีเล้ียงดว้ยอาหารต่างกนั 3 สูตร คือ อาหารเมด็
สูตรพื้นฐานสําหรับเล้ียงปลากะรัง อาหารเม็ดสูตรพื้นฐานสาํหรับเล้ียงปลากะรังผสมสาหร่ายสไปรูไลนา  
อาหารเม็ดสูตรพื้นฐานสําหรับเล้ียงปลากะรังผสมสารสีแอสตาแซนทิน ดาํเนินการท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันา
ประมงชายฝ่ังระยองเป็นเวลา 6 เดือน วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) แต่ละชุดมี 3 ซํ้ าใชช่้องเล้ียง
ปลาขนาด 1x1x1 เมตร ปล่อยปลาช่องละ 5 ตวั เล้ียงในนํ้าระบบก่ึงปิด ใหป้ลากินอาหารจนอ่ิมวนัละ 3 คร้ัง ชัง่วดั
ขนาดเดือนละคร้ัง เช็คสีปลา 3 จุด บริเวณหวั ลาํตวั และหาง เป็นระยะเวลา 3 เดือน ต่อ 1 คร้ัง ปลามีนํ้ าหนกั
ตวัเฉล่ียเร่ิมตน้ท่ี 11.68 + 0.87 กรัม และความยาวเฉล่ีย 10.19 + 0.56 เซนติเมตร เม่ือส้ินสุดการทดลอง อตัรา
การเจริญเติบโตสัมบูรณ์ (absolute growth rate) มีค่าเป็น 0.70  0.72 และ 0.79 กรัม/วนั อตัราการเปล่ียน
อาหารเป็นเน้ือ (food  conversion  rate) มีค่าเป็น 1.77 + 0.35  1.78 + 0.49 และ 1.53 +  0.13 อตัรารอดทุกชุด
การทดลองมีค่าเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ นํ้ าหนักเพิ่ม ความยาวเพิ่ม อตัราการเจริญเติบโตสัมบูรณ์ อตัราการ
เปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ อตัรารอดของปลาทุกชุดทดลองมีความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05)  
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถสรุปไดว้่าการผสมสาหร่ายสไปรูไลนา 5% และสารสีแอสตาแซน

ทิน 60 ppm; 0.075% ในอาหารสูตรท่ี 2 และ 3 มีความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) ต่อการ
เจริญเติบโตและสีของปลากะรังจุดฟ้า (P. leopardus)  
 
คาํสําคญั :  ปลากะรังจุดฟ้า, Plectropomus leopardus การเจริญเติบโต  สี  สไปรูไลนา  แอสตาแซนทิน  
 
*ผูรั้บผดิชอบ : หมู่ ๑๐ ต.ตะพง  อ.เมือง  จ.ระยอง ๒๑๐๐๐โทร ๐ ๓๘๖๕ ๕๑๙๑  
 e-mail : rcrc@rayong-fisheries.com 
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Effect of Supplimentation of Spirulina sp. and Astaxanthin in Feed  

on Growth and Colouration of Juvenile Blue-spotted Grouper,  

Plectropomus  leopardus (Lacepede, 1802) 
 

Nipon  Sean-in* Renu Yashiro  and  Siriporn  Maungchon 
Rayong Coastal Fisheries Research and Development  Center 

  
Abstract 

 
  Study on growth and colouration of Blue-spotted grouper, Plectropomus  leopardus using 
three difference types of formulated feed, formulated feed mixed with Spirulina sp. and formulated feed 
mixed with astaxanthin. The experiment was carried out at Rayong Coastal Fisheries Research and 
Development Center, five tails were stocked in cement tank separated into 9 compartments (each of 
1x1x1m), fed 3 times/day at satiation level for 6 months. Initial average body weight of each group were  
11.68 + 0.87 g and average initial total body length were 10.19 + 0.56 cm. Results showed the absolute 
growth  rates  were 0.70, 0.72 and 0.79 g/day, food conversion rate (FCR) were 1.77 + 0.35, 1.78 + 0.49 
and 1.53 + 0.13 the survival rate were 100 %, respectively. Body weight gain, total body length gain, 
absolute growth rate, FCR and survival rate of 3 groups were not statistically different (P>0.05). 
 Conclusion from the results of this study revaluated the non-significantly different (P>0.05). 
among treatments on growth and colouration of juvenile blue-spotted grouper (P. leopardus)  
 
Key words : Blue-spotted Grouper, Plectropomus leopardus, Growth, Colouration,  Spirulina sp., 
Astaxanthin 
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คาํนํา 
 

 ปลากะรังจุดฟ้าหรือปลากุดสลาดเป็นปลาท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจและมีราคาสูง  อาศยัอยู่
บริเวณแนวปะการังเขตอินโดแปซิฟิกความลึกตั้งแต่ 3 เมตร ถึง 100 เมตร แพร่กระจายจากทิศใตข้องญ่ีปุ่น
ถึงออสเตรเลียและไปทางทิศตะวนัออกของหมู่เกาะแคโรลีนและฟิจิ (Heemstra  and  Randall, 1993)  มี
ลกัษณะรูปร่างเรียวยาว สีสวย ลาํตวัสีขาวออกเหลืองมีจุดสีฟ้าสดใส เน้ือนุ่มสีขาว รสชาติดี เป็นท่ีนิยมของ
ผูบ้ริโภค  Heemstra  and  randall (1993) ไดจ้าํแนกชนิดของปลากะรังจุดฟ้าไวถึ้ง 7  ชนิด ในประเทศไทย
พบว่าปลากะรังจุดฟ้ามีการแพร่กระจายในจงัหวดัท่ีอยู่บริเวณชายทะเล อาศยัอยู่ตามกองหินปะการัง แนว
ปะการังท่ีมีนํ้ าข้ึนนํ้าลงตํ่าสุดทั้งฝ่ังอ่าวไทยและฝ่ังอนัดามนั สาํหรับการเพาะและการอนุบาลนั้น  Matsumoto 
(1996) ไดใ้ชพ้อ่แม่พนัธ์ุจากธรรมชาติใหว้างไข่เองตามธรรมชาติตั้งแต่ปี 2538 เล้ียงลูกปลาท่ีรอดไดเ้พียง 11 
วัน ต่อมากรมประมงในรัฐซาบาห์ของมาเลเซียมีโครงการเพาะเล้ียงปลากะรังจุดฟ้า  Plectropomus  
leopardus  ไดท้ดลองเพาะพนัธ์ุสาํเร็จแลว้ในระดบัหน่ึง  ในปี  2539 ปลาวางไข่อีกคร้ังเล้ียงรอดได ้20 วนั  
(Komilus and Biusing, 1998)  สาํหรับการเพาะและอนุบาลในประเทศไทยนั้น ธวชั และคณะ (2547) 
รายงานว่ามีการเพาะและอนุบาลปลากะรังแดงจุดฟ้า Plectropomus  leopardus ชนิดน้ีสําเร็จตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม ปี 2546 ท่ีสถานีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าชายฝ่ังจงัหวดัตราด นิพนธ์ และเรณู (2550) รายงานว่าศูนยว์ิจยั
และพฒันาประมงชายฝ่ังระยองประสบผลสาํเร็จในการเพาะและอนุบาลปลากะรังจุดฟ้าชนิด Plectropomus  
maculatus เม่ือเดือนกนัยายนปี 2549  ดว้ยการฉีดฮอร์โมนกระตุน้ให้ปลาวางไข่ในกระชงัท่ีสถานียอ่ยเกาะ
เสม็ด  ปัญหาของลูกปลาท่ีไดจ้ากการผลิตในโรงเพาะฟักมกัพบว่าปลาจะมีสีซีดไม่สดใสเหมือนปลาท่ี

เติบโตอยูใ่นแหล่งนํ้าธรรมชาติ ปลาท่ีมีสีสันเขม้สดใสไม่ว่าจะเป็นปลาสวยงามหรือปลาท่ีใชเ้ป็นอาหารเป็น
ปลาท่ีไดรั้บความนิยมและทาํให้จาํหน่ายไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน  สีสันของปลาเกิดจากการสะสมของรงควตัถุ 
(Pigment) พวกแคโรทีนอยด์ซ่ึงเป็นเม็ดสีในชั้นของผิวหนังปลา แคโรทีนอยด์เป็นรงควตัถุท่ีสัตวน์ํ้ าไม่
สามารถสงัเคราะห์ไดเ้องตามธรรมชาติแต่รับไดใ้นอาหารท่ีกินเขา้ไป สารรงควตัถุจะผา่นขบวนการยอ่ยและ
ถูกดูดซึมร่วมกบัไขมนัอ่ืนๆในรูปท่ีแตกต่างกนัข้ึนกบัทางเดินอาหาร  และจะสะสมอยูภ่ายในร่างกายเป็นผล
ให้เกิดสีข้ึนในส่วนต่างๆ  แคโรทีนอยด์แบ่งเป็น 2 พวก  คือ แคโรทีน (carotene) และแซนโตฟิลล ์
(xanthophyll) (Greenberg, 1968)  สีเหลือง ส้ม และแดงของอวยัวะสืบพนัธ์ุ ตบัและผวิหนงัของปลาเกิดจาก
การสะสมแซนโตฟิลลม์ากกว่าแคโรทีน ซ่ึงมกัพบในรูปของทาราแซนทิน(taraxanthin) ลิวทีน (lutein) และ
แอสตาแซนทิน(astaxanthin) (Goodwin, 1951) ทวี และคณะ (2550) ศึกษาระดบัแอสตาแซนทินท่ีเหมาะสม
ต่อการเปล่ียนแปลงสีของปลาหมอทะเล พบว่าการเสริมแอสตาแซนทินสังเคราะห์ในรูปของคลอโรฟิลด์
พิงค ์100 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 6-8 สัปดาห์เป็นระดบัท่ีเหมาะสมเพื่อปรับปรุงสี
บริเวณครีบ ลาํตวัและจุดบนลาํตวัของปลาหมอทะเล ดงันั้นการใชส้ารสีเติมในอาหารเป็นวิธีหน่ึงในการ
ปรับปรุงการเจริญเติบโตและคุณภาพสีของสัตวน์ํ้ าท่ีทาํการเพาะเล้ียง แต่อย่างไรก็ตามการใชส้ารแคโรที
นอยดส์ังเคราะห์ผสมในอาหารปลาจะทาํให้เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงตอ้งประสบกบัปัญหาตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ดว้ย
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เหตุน้ีจึงไดมี้การนาํเอาแคโรทีนอยดจ์ากแหล่งธรรมชาติมาใชท้ดแทน เช่น สาหร่าย ดอกดาวเรือง กุง้ เปลือก
ของกุง้ ปู เคย ยสีต ์สาหร่าย เป็นตน้ 

สไปรูไลนา (Spirulina sp) เป็นสาหร่ายสีเขียวแกมนํ้ าเงิน (Blue green algae) มีลกัษณะเป็นเส้น
สายขดเป็นเกลียว เยือ่หุ้มเซลลเ์ป็นสารโพลีแซคาไรดท์าํให้สัตวส์ามารถยอ่ยไดง่้าย (Hill, 1980) นอกจากน้ี 
สไปรูไลนายงัเป็นแหล่งโปรตีน แร่ธาตุ วิตามิน และรงควตัถุหลายชนิดไดแ้ก่ คลอโรฟิลลเ์อ แคโรทีนอยด์
และไฟโคบิลิน  จดัเป็นอาหารท่ีให้คุณประโยชน์สูง โชติ และคณะ (2548) รายงานว่าลูกปลากะรังดอกแดง
(Epinephelus coioides) ท่ีเล้ียงดว้ยเน้ือปลาสดผสมสไปรูไลนามีอตัราการรอดตายสูงกว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยเน้ือ
ปลาสดเพียงอยา่งเดียว ปิยาลยั และคณะ (2547) รายงานว่าลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ท่ีเล้ียงดว้ย
อาร์ทีเมียเสริมดว้ยสไปรูไลนาผงมีอตัรารอดสูงกว่าอาร์ทีเมียท่ีเล้ียงดว้ยนํ้ ารําขา้ว วนัเพ็ญ และกาญจนา 
(2547) ทดลองเล้ียงปลาทองสายพนัธ์ุรันชูดว้ยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนาพบว่าปลารันชูท่ีเล้ียงดว้ย
อาหารท่ีมีสาหร่ายสไปรูไลนาเป็นส่วนผสมจะมีสีเขม้กวา่ปลาท่ีไดรั้บอาหารท่ีไม่มีสาหร่ายผสม  

จากประโยชน์ของสาหร่ายสไปรูไลนาดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ผูว้ิจยัจึงไดท้ดลอง/พฒันาคุณภาพ
อาหารปลาโดยใชส้าหร่ายสไปรูไลนาผสมในอาหารปลาเปรียบเทียบสารสีแอสตาแซนทินสังเคราะห์ในการ

พฒันาสูตรอาหารใหมี้คุณภาพเหมาะสมกบัความตอ้งการของปลากะรังจุดฟ้า เพื่อใหมี้การเจริญเติบโตและสี
เหมือนกบัปลาธรรมชาติโดยใชต้น้ทุนตํ่ากวา่การใชส้ารสีสงัเคราะห์ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เพื่อศึกษาใหท้ราบผลของสาหร่ายสไปรูไลนาและสารแอสตาแซนทินต่อการเจริญเติบโตและสี

ของปลากะรังจุดฟ้า 
 

วธีิดําเนินการ 
 

1. วางแผนการทดลอง   
 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Complete Randomized Design; CRD) แบ่งชุดการทดลอง

เป็น 3 ชุดทดลอง ชุดละ 3 ซํ้า ดงัน้ี 
 ชุดทดลองท่ี  1 ใหป้ลาทดลองรับอาหารเมด็สูตรพื้นฐาน 
 ชุดทดลองท่ี  2 ใหป้ลาทดลองรับอาหารเมด็สูตรพื้นฐานผสมสาหร่ายสไปรูไลนาแบบผง  
 ชุดทดลองท่ี  3 ใหป้ลาทดลองรับอาหารเมด็สูตรพื้นฐานผสมแอสตาแซนทินสงัเคราะห์ 
 
2. ปลาทดลอง 
 
 ใชลู้กปลากะรังจุดฟ้า  Plectropomus  leopardus  จากสถานีเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าชายฝ่ังจงัหวดัตราด  
นาํมาอนุบาลในบ่อคอนกรีตขนาด 15 ตนั ฝึกให้กินอาหารเมด็เป็นเวลาประมาณ 30 วนั ก่อนนาํมาทดลอง 
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คดัขนาด ติดเคร่ืองหมายโดยใชไ้มโครชิพอ่านเคร่ืองหมายเป็นเลข 10 หลกั ชัง่นํ้ าหนกั (กรัม) และวดัความ
ยาว (เซนติเมตร) ก่อนนาํมาลงบ่อท่ีเตรียมไว ้ 
 
3. สถานทีท่ดลอง 
 
 ดาํเนินการทดลองท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังระยอง หมู่ 10 ต.ตะพง  อ.เมือง  จ.ระยอง 
 
4. อุปกรณ์ 
 
 4.1 บ่อและสถานท่ี 
  เตรียมระบบนํ้ าเป็นระบบก่ึงปิดในบ่อขนาด 1x10x1 เมตร เป็นบ่อบาํบดั  1 บ่อ บ่อเล้ียง 1 บ่อ 
บ่อท่ีเป็นบ่อเล้ียงจดัเป็นระบบกรองใตท้ราย กั้นเป็นช่องๆ กวา้ง 1 เมตร โดยมีทั้งหมด 11 ช่อง  ช่องแรกเป็น
ช่องท่ีนํ้ าเขา้ขนาด 1x0.5x1 เมตร ช่องกลาง 9 ช่องขนาด 1x1x1 เมตร  ปล่อยปลาช่องละ 5 ตวั ส่วนช่อง
สุดทา้ยขนาด 1x0.5x1 เมตร  เป็นช่องนํ้ าออกสู่บ่อท่ีเป็นบ่อบาํบดันํ้ าซ่ึงกั้นเป็นช่องแบบสลบัฟันปลา แขวน
สาหร่ายในบ่อทดลองแต่ละชุดการทดลองเพื่อปรับคุณภาพนํ้า มีถงักรองขนาด 200 ลิตรใส่เปลือกหอยสูง 70 
เซนติเมตร ติดลูกลอยและเคร่ืองสูบนํ้ าประจาํบ่อเพื่อป๊ัมนํ้ าจากบ่อเล้ียงสู่บ่อบาํบดั เม่ือนํ้ าในบ่อบาํบดัลดลง
ถึงระดบัท่ีมีลูกลอยเป็นตวักาํหนด เคร่ืองสูบนํ้ าจะทาํงานแบบอตัโนมติั โดยการสูบนํ้ าจากบ่อเล้ียงเขา้สู่บ่อ
บาํบดัและถา้นํ้าในบ่อบาํบดัสูงถึงระดบัท่ีกาํหนดเคร่ืองสูบนํ้าจะหยดุทาํงาน ตามแผนผงั ภาพท่ี 1                     
          
 
            บ่อบาํบดั 
 
 

 

  
T1 

 
T2 

 
T3 

 

 
T4 

 
T5 

 
T6 

 
T7 

 
T8 

 
T9  

 
         บ่อเล้ียง 
ภาพที ่1  แผนผงัระบบนํ้าหมุนเวียนท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี (P = เคร่ืองสูบนํ้า,  F = ถงักรอง,  A = สาหร่าย,     

  T1-T9 =  ช่องเล้ียงปลาทดลอง)  
 
 
 

F 

P 

A A A A A A A A A 

A A A A A A A A A 
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 4.2  อาหารและการใหอ้าหาร 
   อาหารท่ีใชท้ดลองเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูป (อาหารปลากะรัง) จากสถาบนัวิจยัอาหารสัตวน์ํ้ า
ชายฝ่ังชลบุรี มีสูตรอาหารและคุณค่าทางโภชนาการในตารางท่ี 1 และ 2 แบ่งการทดลองเป็น 3 ชุดทดลอง 
คือ อาหารเมด็สูตรพื้นฐาน (ชุดทดลองท่ี 1) อาหารเมด็สูตรพื้นฐานผสมสาหร่ายสไปรูไลนาแบบผง 5 เปอร์เซ็นต ์
(ชุดทดลองท่ี 2) และอาหารเมด็สูตรพื้นฐานผสมแอสตาแซนทินสงัเคราะห์ความเขม้ขน้ 60 ส่วนในลา้นส่วน 
(ppm) 0.075 เปอร์เซ็นต ์(ชุดทดลองท่ี 3)  แอสตาแซนทินมีช่ือทางการคา้ว่า คลอโรฟิลลพ์ิงค ์(carophyll 
pink) มีสูตรทางเคมี คือ 3,3' – dihydroxy – β,β – carotene – 4,4' – dione, C4OH52O4 มีลกัษณะเป็นผงแหง้สี
นํ้ าตาลอมม่วง  ทั้ง 3 ชุดทดลองใหอ้าหารปลาทดลองวนัละ 3 คร้ังทุกวนั 
ตารางที ่1  สูตรอาหารทดลองปลากะรัง (สุพิศ, ติดต่อส่วนตวั) 

วตัถุดิบทาํอาหาร (%) ชุดทดลองที ่1 ชุดทดลองที ่2 ชุดทดลองที ่3 

ปลาป่น 62.9 62.9 62.9 

หวักุง้ 6.42 1.42 6.345 

กากถัว่เหลือง 11.5 11.5 11.5 

Alpha starch 6 6 6 

Tuna oil 9 9 9 

Trace mineral 2 2 2 

Vitamin mix 1 1 1 

Ascorbic acid (Vitamin C) 1 1 1 

Sodium monophosphate 0.18 0.18 0.18 

Spirulina 0 5 0 

Astaxanthin 60 ppm 0 0 0.075 
 
ตารางที่ 2  คุณค่าทางโภชนาการของอาหารปลากะรังท่ีใชท้ดลอง (วิเคราะห์โดยสถาบนัวิจยัอาหารสัตวน์ํ้ า

ชายฝ่ัง)  

                       % นํา้หนักแห้ง 

  ความช้ืน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน  เถ้า 

ชุดทดลองท่ี 1 21.79 52.67 12.90 12.11 22.32 

ชุดทดลองท่ี 2 19.14 53.31 14.84 10.80 21.05 

ชุดทดลองท่ี 3 11.00 50.39 16.88 11.03 21.70 
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5. การเกบ็ข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 5.1 การเกบ็ขอ้มูลการเจริญเติบโต 
 ชัง่นํ้ าหนกั (กรัม) วดัความยาว (เซนติเมตร) ปลาทดลองเดือนละคร้ังจนครบ 6 เดือน  หาอตัรา
รอดของปลาโดยการนับจาํนวนปลาทุกหน่วยทดลองเม่ือส้ินสุดการทดลอง วางยาสลบก่อนนาํปลามาชัง่
นํ้ าหนกัโดยใชน้ํ้ ามนักานพลูความเขม้ขน้ 20 ppm  ชัง่นํ้ าหนกัดว้ยเคร่ืองชัง่แบบสปริง นาํค่าท่ีไดไ้ปคาํนวณ
นํ้ าหนกัเฉล่ียต่อตวัของปลา (average body weight) นํ้าหนกัเพิ่ม (body weight gain) อตัราการเจริญเติบโต

สมับูรณ์ (absolute growth rate) และอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ (food conversion ratio, FCR)  

 5.2 การเกบ็ขอ้มูลสี 
 ตรวจสอบสีปลาดว้ยเคร่ือง Colorimeters ก่อนการทดลอง เดือนท่ี 3 และเดือนท่ี 6 (ส้ินสุดการ
ทดลอง) วดัสีปลาทดลองทุกตวัๆละ 3 จุด คือ บริเวณส่วนหัว ลาํตวั และหาง หลกัการทาํงานของเคร่ือง 
Colorimeters คือ วดัปริภูมิสี (Color Space) (ภาคผนวกท่ี 12) ระบบสี L*a*b* (บางคร้ังเรียกว่า CIELAB) 
เป็นอีกระบบหน่ึงท่ีนิยมกนัมากในการนาํมาใชว้ดัค่าสีและใชก้นัอยา่งแพร่หลายท่ีสุดในหลายๆวงการ โดย
ปริภูมิสีเป็นประเภทท่ีมีสเกลสมํ่าเสมอ (uniform) ซ่ึงไดถู้กกาํหนดโดยองคก์รระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองของสีและแสง (The Commission International Del’Eclairage, CIE) ในปี 1976 ในระบบสี L*a*b*  น้ี
ค่า L* จะหมายถึงความสว่าง ส่วน a*และ b* จะเป็นค่าสัมประสิทธ์ิสี ไดอะแกรมดงักล่าว ค่า a*และ b* จะ
บอกทิศทางของสี เช่น +a* หมายถึงอยูใ่นทิศของสีแดง  -a* หมายถึงอยูใ่นทิศของสีเขียว +b* หมายถึงอยูใ่น
ทิศของสีเหลือง  -b* หมายถึงอยูใ่นทิศของสีนํ้ าเงิน ส่วนพื้นท่ีตรงกลางจะไม่สามารถแยกสีได ้(achromatic) 
(มีรายละเอียดในภาพผนวก) 
 5.3 คุณภาพนํ้า 
 ตรวจสอบคุณภาพนํ้าตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ีทุกวนัและเฉล่ียขอ้มูลทุกอาทิตย ์   
  ความเคม็ใช ้ hand refractometer ยีห่อ้  ATAGO  
 ความเป็นกรด-ด่าง  (pH)  ใช ้ pH meter model 50 ของ Denver Instrument 
 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้าใชเ้คร่ือง  YSI 550 DO 
 ความเป็นด่าง (Alkalinity) ใชว้ิธี  Potentionmetric titration to  pre-selected pH 

ไนไตรท ์ (nitrite-nitrogen) ใชว้ิธี  Grasshoff (1976) วิเคราะห์โดยเคร่ือง Spectrophotometer UV-1601 
Shimadzu Spectronic 21 Milten Roy co.   

แอมโมเนีย (ammonia-nitrogen) ใช้วิธี Phenol-hypo-Chlorite method วิเคราะห์โดยเคร่ือง 
Spectrophotometer UV-1601 Shimadzu Spectronic 21 Milten Roy co.  
 5.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป  SPSS for windows version 11.5 ค่าท่ี
นาํมาวิเคราะห์ทางสถิติ ไดแ้ก่ นํ้าหนกัเฉล่ียเม่ือเร่ิมและส้ินสุดการทดลอง นํ้าหนกัเพิ่ม ความยาวเฉล่ียเม่ือเร่ิม
และส้ินสุดการทดลอง ความยาวเพ่ิม อตัราการเจริญเติบโตสัมบูรณ์ และอตัรารอด โดยมีขั้นตอนการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ F-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของแต่ละชุดทดลองว่าต่างกนัหรือไม่ ถา้พบว่า
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ชุดทดลองมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติก็สามารถทาํการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของแต่ละชุด

ทดลองเพื่อแสดงว่าชุดทดลองคู่ใดท่ีมีความแตกต่างกนัทางสถิติโดยใชว้ิธีแอลเอสดี (LSD) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์(เมธี, 2550) 
 

ผลการศึกษา 
 

1. ผลของสาหร่ายสไปรูไลนาและสารแอสตาแซนทนิต่อการเจริญเติบโต   
 

 เม่ือส้ินสุดการทดลอง  ปลาชุดทดลองท่ี 1  2  และ 3 นํ้าหนกัเฉล่ีย ความยาวเฉล่ีย นํ้าหนกัเพิ่ม 
ความยาวเพิ่ม  อตัราการเจริญเติบโตสัมบูรณ์ อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือและอตัรารอดมีความแตกต่าง
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 3) 
ตารางที ่3  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการทดลองเล้ียงปลากะรังจุดฟ้าดว้ยอาหาร 3 ชนิด  

ค่าเฉลีย่ ชุดทดลองที ่1 ชุดทดลองที ่2 ชุดทดลองที ่3 

นํ้าหนกัเฉล่ียเม่ือเร่ิมทดลอง (กรัม) 11.68 + 0.87 a 11.68 + 0.87 a 11.68 + 0.87 a 

นํ้าหนกัเฉล่ียเม่ือส้ินสุดการทดลอง (กรัม) 138.00 + 16.64a 142.67 + 12.22a 154.67 + 16.66a 

นํ้าหนกัเพิ่ม (กรัม) 126.33 + 15.95a 131.00 + 12.77a 143.00 + 17.35a 

ความยาวเฉล่ียเม่ือเร่ิมทดลอง (เซนติเมตร) 10.19 + 0.56 a 10.19 + 0.56 a 10.19 + 0.56 a 

ความยาวเฉล่ียเม่ือส้ินสุดการทดลอง 
(เซนติเมตร) 

20.43 + 1.61a 20.83 + 0.12a 21.23 + 1.26a 

ความยาวเพิ่ม (เซนติเมตร) 10.12 + 0.86 a 10.68 + 0.35a
 11.13 + 0.70 a 

อตัราการเจริญเติบโตสมับูรณ์ (กรัม/วนั) 0.70 a 0.72 a
 0.79 a 

อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ 1.77 + 0.35 a 1.78 + 0.49a 1.53 + 0.13 a 

อตัรารอด ( % ) 100 a 100a 100a 

หมายเหตุ   ค่าเฉล่ียในแนวนอนเดียวกนัท่ีมีอกัษรกาํกบัเหมือนกนั แสดงวา่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
   ความเช่ือมัน่  95 % 

 
2. ผลของสาหร่ายสไปรูไลนาและสารแอสตาแซนทนิต่อสีของปลากะรังจุดฟ้า 
 

 ผลจากการวดัสีโดยใชเ้คร่ือง Colorimeters ตรวจสอบสีท่ีตวัปลาพบวา่ ก่อนการทดลองค่าความ
สวา่ง (L*) ค่าทิศทางของสี (a* และ b*) บริเวณส่วนหวั ลาํตวั ของทุกชุดทดลองมีความแตกต่างอยา่งไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 4) สาํหรับบริเวณส่วนหางค่าทิศทางของสี a* และ b* ของทุกชุด
ทดลองมีความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) ส่วนค่าความสวา่ง (L*) ของปลาชุดทดลองท่ี 2 
และ 3 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05)  กบัปลาชุดทดลองท่ี 1 ผลจากการวดัสีปลาเดือนท่ี 
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3 และเดือนท่ี 6 (ส้ินสุดการทดลอง) พบวา่ค่า L* (ความสวา่ง) ค่า a* และ b* (ทิศทางของสี) บริเวณส่วนหวั 
ลาํตวั และหางของปลาทุกชุดทดลองมีความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) 
ตารางที ่4  ผลการวิเคราะห์สีดว้ยเคร่ือง Colorimeters จากการทดลองเล้ียงปลากะรังจุดฟ้า (ค่าสีเฉล่ียเม่ือเร่ิม 

ทดลอง) 

จุดทีว่ดัสี 
ระบบสี 
L*a*b* 

ชุดทดลองที ่1 ชุดทดลองที ่2 ชุดทดลองที ่3 

จุดท่ี 1 (บริเวณส่วนหวั) L* 39.58 a 41.34 a 41.26 a 

 a* 0.28 a - 0.26 a - 0.28 a 
 b* 5.44 a 4.81 a 5.62 a 

จุดท่ี 2 (บริเวณลาํตวั) L* 40.59 a 38.20 a 41.05 a 

 a* - 2.21 a - 1.91 a - 1.93 a 

 b* 1.63 a 2.20 a 1.90 a 

จุดท่ี 3 (บริเวณส่วนหาง) L* 39.14 a 39.95 a b 41.96 b 

 a* - 1.55 a - 1.54 a - 1.37 a 

 b* 2.20 a 2.93 a 2.34 a 
หมายเหตุ  1. L* = ค่าความสวา่ง, a* และ b* = ทิศทางของสี (+ a* = สีแดง, -a* = สีเขียว, +b* = สีเหลือง, - b* = สีนํ้าเงิน) 
 2. ค่าเฉล่ียในแนวนอนเดียวกนัท่ีมีอกัษรกาํกบัแตกต่างกนั แสดงวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่  95 % 
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ตารางที ่5 ผลการวิเคราะห์สีดว้ยเคร่ือง Colorimeters จากการทดลองเล้ียงปลากะรังจุดฟ้า (ค่าสีเฉล่ียเดือนท่ี 3) 

จุดทีว่ดัสี 
ระบบสี 
L*a*b* 

ชุดทดลองที ่1 ชุดทดลองที ่2 ชุดทดลองที ่3 

จุดท่ี 1 (บริเวณส่วนหวั) L* 40.80 a 41.79 a 41.37 a 

 a* - 0.32 a - 0.20 a - 0.40 a 

 b* 4.08 a 4.29 a 4.15 a 

จุดท่ี 2 (บริเวณลาํตวั) L* 41.42 a 38.70 a 42.05 a 

 a* - 2.00 a - 1.65 a - 2.03 a 

 b* 0.60 a 1.15 a 0.12 a 

จุดท่ี 3 (บริเวณส่วนหาง) L* 40.92 a 40.06 a 41.07 a 

 a* - 1.32 a - 1.18 a - 0.85 a 

 b* 1.39 a 1.47 a 1.78 a 
หมายเหตุ 1. L* = ค่าความสวา่ง, a* และ b* = ทิศทางของสี (+ a* = สีแดง, -a* = สีเขียว, +b* = สีเหลือง, - b* = สีนํ้าเงิน) 
 2. ค่าเฉล่ียในแนวนอนเดียวกนัท่ีมีอกัษรกาํกบัเหมือนกนั  แสดงว่าแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
 

ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์สีดว้ยเคร่ือง Colorimeters จากการทดลองเล้ียงปลากะรังจุดฟ้า (ค่าสีเฉล่ียเม่ือ 
 ส้ินสุดการทดลอง) 

จุดทีว่ดัสี 
ระบบสี 
L*a*b* 

ชุดทดลองที ่1 ชุดทดลองที ่2 ชุดทดลองที ่3 

จุดท่ี 1 (บริเวณส่วนหวั) L* 37.93 a 38.41 a 39.45 a 

 a* 0.12 a 0.28 a 0.01 a 
 b* 4.05 a 3.65 a 3.73 a 

จุดท่ี 2 (บริเวณลาํตวั) L* 42.79 a 39.17 a 42.34 a 

 a* - 1.65 a - 1.25 a - 1.65 a 
 b* - 1.08 a 0.99 a - 0.25 a 

จุดท่ี 3 (บริเวณส่วนหาง) L* 42.84 a 42.15 a 43.09 a 
 a* - 1.66 a - 1.47 a - 1.46 a 

 b* 1.01 a 0.53 a 0.49 a 
หมายเหตุ 1. L* = ค่าความสวา่ง, a* และ b* = ทิศทางของสี (+ a* = สีแดง, -a* = สีเขียว, +b* = สีเหลือง, -b* = สีนํ้าเงิน) 
 2. ค่าเฉล่ียในแนวนอนเดียวกนัท่ีมีอกัษรกาํกบัเหมือนกนั  แสดงวา่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่  95 % 
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3. คุณภาพนํา้ 
 
  ระบบนํ้ าท่ีทดลองเล้ียงใชเ้ป็นระบบก่ึงปิด คือ เม่ือความเค็มสูงมากข้ึนจะใชน้ํ้ าจืดผสมเพ่ือลด
ความเคม็  คุณภาพนํ้ าก่อนทดลองเล้ียงปลาทุกชุดทดลอง  ความเคม็อยูท่ี่ระดบั 34 ppt  ความเป็นกรด-ด่างอยู่
ท่ีระดบั 8.29  ออกซิเจนท่ีละลายนํ้ าอยูท่ี่ระดบั  5.21 มิลลิกรัม/ลิตร  ความเป็นด่างอยูท่ี่ระดบั 132 มิลลิกรัม/
ลิตร  ไนไตรทอ์ยูท่ี่ระดบั 0.0289 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนียอยูท่ี่ระดบั 0.0095 มิลลิกรัม/ลิตร อุณหภูมิตํ่าสุด
อยูท่ี่ระดบั 28 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดอยูท่ี่ระดบั 33 องศาเซลเซียส  คุณภาพนํ้ าหลงัจากการทดลอง
เป็นเวลา 6 เดือน สาํหรับปลาทุกชุดทดลอง ความเคม็มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 31.63 + 1.64  ppt ความเป็นกรด-
ด่างมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั  7.88 + 0.13  ออกซิเจนท่ีละลายนํ้ ามีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั  6.00 + 0.44 มิลลิกรัม/ลิตร  
ความเป็นด่างมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 116.63 + 11.77 มิลลิกรัม/ลิตร ไนไตรทมี์ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 0.038 + 0.04 
มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนียมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 0.1952 + 0.61 มิลลิกรัม/ลิตร อุณหภูมิตํ่าสุดมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่
ระดบั 25.83 + 1.92 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 32.38 + 1.41 องศาเซลเซียส  
 

สรุปและวจิารณ์ผล 
 

1. ผลของสาหร่ายสไปรูไลนาและสารแอสตาแซนทนิต่อการเจริญเติบโต  
 
 จากการทดลองพบว่าอาหารท่ีผสมสาหร่ายสไปรูไลนาแบบผง 5 เปอร์เซ็นต ์และสารแอสตา
แซนทินสังเคราะห์ความเขม้ขน้ 60 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) 0.075 เปอร์เซ็นต ์ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
อตัรารอด และอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือของปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus  leopardus) สอดคลอ้งกบั
การทดลองในปลากินเน้ือชนิดอ่ืนๆ อาทิเช่น การทดลองของ ทวี และคณะ (2550) ท่ีทดลองเล้ียงปลาหมอ
ทะเล (Epinephelus lanceolatus) ดว้ยอาหารสูตรพื้นฐานและอาหารท่ีเสริมแอสตาแซนทิน 50 100 และ 150 
มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม พบว่านํ้ าหนกัเฉล่ีย นํ้ าหนกัเพิ่ม อตัรารอด และอตัราการเปล่ียนอาหารเป็น
เน้ือของปลาหมอทะเลมีความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05)  โชติ และคณะ (2548) ทดลอง
อนุบาลลูกปลากะรังดอกแดง (Epinephelus  coioides) ดว้ยเน้ือปลาสดผสมสไปรูไลนาสด 0 10 และ 20
เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้ าหนกัในอาหาร พบว่าลูกปลากะรังดอกแดงท่ีเล้ียงดว้ยปลาสดผสมสไปรูไลนาสด 10 และ 
20 เปอร์เซ็นตมี์การเจริญเติบโตใกลเ้คียงกนัแต่สูงกวา่ชุดท่ีเล้ียงปลาสดอยา่งเดียวอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
(P>0.05) นอกจากน้ีมีการทดลองของ บานช่ืน (2532) ทดลองใชส้ไปรูไลนาเป็นส่วนประกอบของอาหาร
ผสมสาํหรับเล้ียงปลาตะเพียนขาว ปิยาลยั และคณะ (2547) ทดลองเล้ียงปลากะพงขาวโดยใชอ้าร์ทีเมียตวัโต
เสริมดว้ยสไปรูไลนา Cho et al. (2001) ทดลองเสริมสไปรูไลนาผงในอาร์ทีเมีย อนุบาลลูกปลา Korean 
rockfish (Seabastes schlegeli, Hilgendorf) วนัเพญ็ และกาญจนา (2547) ทดลองเล้ียงปลาทองสายพนัธ์ุรันชู
ดว้ยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนา จากการทดลองพบว่าการเจริญเติบโตแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทาง
สถิติ (P>0.05)  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากปลากะรังเป็นปลากินเน้ือซ่ึงมีลกัษณะทางเดินอาหารแตกต่างจากปลากิน
พืช ฉะนั้นจึงไม่สามารถยอ่ยสไปรูไลนามาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (โชติ และคณะ, 2548) หรืออาจเกิด
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จากอาหารท่ีใช้ทดลองมีปริมาณโปรตีนมากพอ เน่ืองจากปลาทะเลมีความตอ้งการสารอาหารประเภท
โปรตีน 40-50 เปอร์เซ็นต ์(บุญชยั, 2541) ซ่ึงถา้มีปริมาณโปรตีนมากเกินโปรตีนจะเปล่ียนรูปไปเป็นพลงังาน
ในกระบวนการไกลโคไลซิสในวฏัจกัรกรดซิตริก (Citric acid cycle) คือ การเปล่ียนกรดอมิโนเป็นคาร์โบไฮ 
เดรต (ประดิษฐ์, 2549) แต่อยา่งไรก็ตามจากการทดลองคร้ังน้ีลูกปลากะรังจุดฟ้าท่ีเล้ียงดว้ยอาหารผสมสาหร่าย 
สไปรูไลนามีแนวโนม้การเจริญเติบโตดีกว่าชุดท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเมด็อยา่งเดียว โดย Nakamura (1982) รายงาน
ว่าสไปรูไลนาทั้งในรูปแช่แข็งและผงมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาวยัอ่อนมากเน่ืองจากมี

ขนาดเล็กและย่อยง่ายซ่ึงไดมี้การทดลองปลาชนิดต่างๆ พบว่าอตัราการเจริญเติบโตสูงข้ึน ปลาเติบโตถึง
ระยะเจริญพนัธ์ุเร็วข้ึนและช่วยเสริมพฒันาการของไข่และนํ้ าเช้ือ  Hirano and Suyama (1996) ทดลองใช ้
สไปรูไลนาเล้ียงปลา Ayu (Plecoglossus altivelis) พบว่าอาหารท่ีมีสไปรูไลนา 50 เปอร์เซ็นตจ์ะทาํใหป้ลามี
การเจริญเติบโตดีและยงัทาํใหก้ล่ินรสและความละเอียดอ่อนของเน้ือปลาดีข้ึนดว้ย 
 
2. ผลของสาหร่ายสไปรูไลนาและสารแอสตาแซนทนิต่อการเปลีย่นแปลงสีปลากะรังจุดฟ้า 
 
 จากการทดลองพบว่าอาหารท่ีผสมสาหร่ายสไปรูไลนาแบบผง 5 เปอร์เซ็นต ์และสารแอสตา
แซนทินสังเคราะห์ความเขม้ขน้ 60 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) 0.075 เปอร์เซ็นต ์ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงสี
ปลากะรังจุดฟ้าทั้งน้ีอาจเกิดจากอาหารสูตรท่ีใชใ้นชุดทดลองท่ี 1 มีสารเร่งสีปลาท่ีเป็นอาหารธรรมชาติ

เพียงพอ คือ มีหวักุง้เป็นส่วนประกอบ 6.42 เปอร์เซ็นต ์มากกว่าสูตรอาหารใชก้บัชุดทดลองท่ี 2 ท่ีมีหวักุง้
เป็นส่วนประกอบ 1.42 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงวตัถุดิบประเภทกุง้ เปลือกของกุง้ และปูนั้น ถือว่าเป็นแหล่งแคโรที
นอยดจ์ากธรรมชาติท่ีสามารถปรับปรุงสีบริเวณครีบ ลาํตวั และจุดบนลาํตวัของปลาไดเ้ช่นเดียวกบัสาหร่าย     
สไปรูไลนาและสารแอสตาแซนทิน อยา่งไรก็ตามจากการทดลองของ วุฒิพร (2527) ซ่ึงไดท้ดลองใชแ้คโรที
นอยดจ์ากสาหร่ายสไปรูไลนา กุง้ป่น แคโรฟิลลเ์รด หอยแมลงภู่ ดอกดาวเรือง และฟักทอง เพื่อใชเ้ร่งสีปลา
แฟนซีคาร์พ พบว่าสาหร่ายสไปรูไลนาสามารถเร่งสีปลาแฟนซีคาร์พไดดี้ท่ีสุดโดยใชส้าหร่ายสไปรูไลนา
ปริมาณ 15 เปอร์เซ็นตข์องอาหารและใชเ้วลาเล้ียงอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์จะทาํใหป้ลาแฟนซีคาร์พมีสีแดงข้ึน 
Mori et al. (1987) ทดลองใช ้Spirulina maxima ผสมในอาหารเพ่ือเล้ียงปลา Ayu (Plecoglossus altivelis) 
โดยใชส้าหร่ายในปริมาณ 3-6 เปอร์เซ็นตท์ดลองเล้ียงปลาในบ่อนาน 10 สัปดาห์ พบว่าปลาท่ีเล้ียงในบ่อซ่ึง
มกัมีสีผวิเป็นสีนํ้ าเงินอ่อนเปล่ียนเป็นสีส้มเหมือนกบัปลาในแหล่งนํ้ าธรรมชาติ   บานช่ืน (2532) ทดลองใช้
สาหร่ายสไปรูไลนาสดเป็นส่วนประกอบของอาหารเพ่ือเล้ียงปลาตะเพียนและปลาดุกอุย    พบว่าอาหารท่ีมี
ส่วนผสมของสไปรูไลนาตั้งแต่ 5 เปอร์เซ็นต ์ข้ึนไปจะทาํให้สีของเน้ือปลาดุกอุยเขม้ข้ึนตามปริมาณของ
สาหร่ายท่ีเพิ่มข้ึนและระยะเวลาท่ีเล้ียง วนัเพญ็ และกาญจนา (2547) ทดลองเล้ียงปลาทองสายพนัธ์ุรันชูดว้ย
อาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลนา จากการทดลองพบวา่ปลาท่ีไดรั้บอาหารท่ีมีสาหร่ายเป็นส่วนผสมในปริมาณ 
12 และ14 เปอร์เซ็นต ์จะมีความเขม้ของสีมากท่ีสุด ในส่วนของแอสตาแซนทิน ดาราวรรณ และคณะ (2547) 
รายงานว่าความเขม้ของสีครีบหางปลากระแหจะเพ่ิมข้ึนตามสัดส่วนของระดบัแอสตาแซนทินในอาหาร 
แอสตาแซนทินในอาหารท่ีระดบั 100 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์เพียงพอ
สาํหรับการเร่งสีปลากระแห พิชญา และคณะ (2544) ทดลองเล้ียงปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus) 
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ดว้ยอาหารเมด็เสริมแอสตาแซนทินท่ีระดบั 50 100 และ 150 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม พบว่าบริเวณ
ครีบและลําตัวมีสีแดงเพิ่มข้ึน ทวี และคณะ (2550) ศึกษาระดับแอสตาแซนทินท่ีเหมาะสมต่อการ
เปล่ียนแปลงสีของปลาหมอทะเล (Epinephelus  lanceolatus) พบว่าปลาท่ีไดรั้บอาหารเสริมแอสตาแซนทิน 
50  100 และ 150 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าเฉล่ียสีลาํตวัปลาสูงกว่าปลาท่ีไดรั้บอาหารทดลองสูตร
พื้นฐานท่ีไม่ไดเ้สริมแอสตาแซนทิน Choubert and Storebakken (1989) ทดลองเสริมแอสตาแซนทินใน
อาหารท่ีระดบั 0  2.5  25  50  100 และ 200 มิลลิกรัมต่ออาหาร1 กิโลกรัม เพื่อเร่งสีปลาเทร้าต ์โดยใหกิ้น
อาหารเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ เปรียบเทียบกบัอาหารท่ีเสริมแคนทาแซนทินท่ีระดบัเดียวกนั พบว่าสีเน้ือ
ปลาเทร้าตจ์ะเพิ่มข้ึนตามระดบัของแคโรทีนอยดใ์นอาหาร  Bauernfeind (1981) รายงานว่าในการเร่งสีปลา
เทร้าตแ์ละปลาแซลมอนใหเ้ขม้ข้ึนตอ้งเสริมแอสตาแซนทินในปริมาณ 200 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม
ให้กินเป็นระยะเวลา 2-4 เดือน  จะแตกต่างจากการทดลองในคร้ังน้ี คือ การใชอ้าหารผสมสารแอสตาแซน
ทินสังเคราะห์ความเขม้ขน้ 60 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) 0.075 เปอร์เซ็นต ์ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงสีปลา
กะรังจุดฟ้าเพราะว่าสัตวน์ํ้ าแต่ละชนิดจะมีประสิทธิภาพและความสามารถในการสะสมแคโรทีนอยด์ใน

ร่างกายไดแ้ตกต่างกนั และในการทดลองคร้ังน้ีไดใ้ชเ้คร่ือง Colorimeters เป็นตวัวดัสีซ่ึงเคร่ืองน้ีจะวดัสีแบบ
ไตรสติมูลสั จะมีขอ้ไดเ้ปรียบคือ ราคาถูก มีขนาดกะทดัรัด พกพาเคล่ือนยา้ยสะดวก ใชง้านง่าย และเหมาะ
สาํหรับงานตรวจสอบสาํหรับเปรียบเทียบระหวา่งการวดัความแตกต่างสีกบัแผน่เทียบแต่มีขอ้จาํกดัเม่ือเทียบ

กบัเคร่ืองสเปคทรอโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) เพราะเคร่ืองสเปคทรอโฟโตมิเตอร์มีความละเอียด
แม่นยาํและยืดหยุ่นของสีสูงกว่า เน่ืองจากมีความสามารถวดัค่าการสะทอ้นสเปกทรัมของแต่ละความยาว
คล่ืนไดซ่ึ้งจะเหมาะสาํหรับงานในหอ้งทดลอง (อรัญ, ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ)์ อยา่งไรกต็ามการเพ่ิมความเขม้ขน้
ของสไปรูไลนาและสารสีท่ีใชน่้าจะเห็นความแตกต่างระหวา่งชุดทดลอง 
 
3. คุณภาพนํา้ระหว่างการทดลอง 
 
 ตลอดระยะเวลาการเล้ียงปลาดว้ยอาหารเม็ดทั้ง 3 ชุดทดลอง คุณภาพนํ้ าทุกชุดทดลองอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานสําหรับการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าชายฝ่ัง คือ ความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 7.0-8.5 ความเค็ม

เปล่ียนแปลงจากสภาพธรรมชาติไม่มากกว่า 10% ออกซิเจนท่ีละลายนํ้ าไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัม/ลิตร 
แอมโมเนียไม่มากกว่า 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร (กองมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2534; กรมควบคุมมลพิษ, 
2538) 
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คาํขอบคุณ 
 

 คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณ คุณวราทิพย ์ สมบุญญฤทธ์ิ และคณะเจา้หนา้ท่ีจากกองพฒันาอุตสาหกรรม
สตัวน์ํ้ าท่ีใหค้วามอนุเคราะห์วดัสีปลา  คุณสุพิศ  ทองรอด ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัอาหารสัตวน์ํ้ าชายฝ่ังและ
คณะเจา้หนา้ท่ีจากสถาบนัวิจยัอาหารสัตวน์ํ้ าชายฝ่ังท่ีให้ความอนุเคราะห์อาหารปลา และคุณธวชั ศรีวีระชยั 
หวัหนา้สถานีเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าชายฝ่ังจงัหวดัตราด ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ลูกปลากะรังจุดฟ้า  
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ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที ่1 ปลากะรังจุดฟ้า,Plectropomus  leopardus    ภาพผนวกที ่2 บ่อทดลองเล้ียงปลากะรังจุดฟ้า                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที ่3 อาหารสูตรพื้นฐาน                                       ภาพผนวกที ่4 อาหารสูตรพื้นฐานผสมสาหร่าย 
                                         สไปรูไลนา     

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที ่5 สาหร่ายสไปรูไลนาผง                                 ภาพผนวกที ่6 อาหารสูตรพื้นฐานผสม 
 แอสตาแซนทิน 
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ภาพผนวกที ่7 แอสตาแซนทิน                                          ภาพผนวกที ่8 เคร่ืองวดัสี  (Colorimeters)   
 

 
ภาพผนวกที ่9 จุดวดัสีจุดท่ี 1(บริเวณส่วนหวั)                  ภาพผนวกที ่10 จุดวดัสีจุดท่ี 2 (บริเวณลาํตวั)                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพผนวกที ่11 จุดวดัสีจุดท่ี 3 (บริเวณส่วนหาง)             ภาพผนวกที ่12 ปริภูมิสีระบบ L*a*b*  
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ภาพผนวกที ่13 แบบจาํลองสี  (มาตรสามมิติ)                  ภาพผนวกที ่14 วงลอ้ของสี 
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