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วาสนา จันทร์แจ่มใส  รุ่งนภา กลัดกันแสง และ ลัดดาวัลย์ ครองพงษ์  

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเถ้าท้ังหมดและปริมาณเถ้าท่ีละลายในกรด 
ตัวอย่างอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปสําหรับกุ้งและปลากินพืชท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมประมง จํานวน 
ตัวอย่าง ตามลําดับ พบว่ามีค่าปริมาณเถ้าท้ังหมดและปริมาณเถ้าท่ีละลายในกรดในอาหารกุ้งอยู่ในช่วง 

และในอาหารปลากินพืชอยู่ในช่วง 5.40-20.13 % และ 4.01-18.85 % ตามลําดับ เมื่อนําปริมาณเถ้าท้ังหมด
และปริมาณเถ้าท่ีละลายในกรดหาความสัมพันธ์ได้สมการดังนี้ Y = 0.9541X - 0.1957 และ 
ตัวอย่างอาหารกุ้งและอาหารปลากินพืชตามลําดับ โดยค่า Y คือ เปอร์เซ็นต์เถ้าท่ีละลายในกรด 
เปอร์เซ็นต์เถ้าท้ังหมด การศึกษาครั้งนี้ พบว่าค่าสหสัมพันธ์ (r) ของปริมาณเถ้าท้ังหมดและปริมาณเถ้าท่ีละลายในกรด เท่ากับ 

ารกุ้งและอาหารปลากินพืชตามลําดับ ดังนั้นสมการคาดคะเนปริมาณเถ้าท่ีละลายในกรดจาก
ปริมาณเถ้าท้ังหมดมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในการคาดคะเนปริมาณแร่ธาตุท่ีละลายในกรดในอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป

ปริมาณเถ้าท่ีละลายในกรด  ปรมิาณแร่ธาต ุ อาหารสตัว์น้ํา 

พหลโยธิน เกษตรกลาง จตจุักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2940 6149  
mail : Chula21@hotmail.co.th 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเถ้าท้ังหมดและปริมาณเถ้าท่ีละลายในกรด (แร่ธาตุท่ีละลายในกรด) ของ
ตัวอย่างอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปสําหรับกุ้งและปลากินพืชท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมประมง จํานวน 159 ตัวอย่าง และ 66 

ถ้าท่ีละลายในกรดในอาหารกุ้งอยู่ในช่วง 5.92-17.67 % และ 
ตามลําดับ เมื่อนําปริมาณเถ้าท้ังหมด

และ Y = 0.922X - 0.262 ใน
คือ เปอร์เซ็นต์เถ้าท่ีละลายในกรด (แร่ธาตุ) ค่า X คือ 

ริมาณเถ้าท่ีละลายในกรด เท่ากับ 
มการคาดคะเนปริมาณเถ้าท่ีละลายในกรดจาก

ปริมาณเถ้าท้ังหมดมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในการคาดคะเนปริมาณแร่ธาตุท่ีละลายในกรดในอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป
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Estimation of Mineral Contents from Total Ash in Commercial Aquatic Feeds
 
Chulaporn Chookaew*  Wassana Chanjamsai
Inland Feed Research Institute 
 
Abstract 
 The relationship between the level of total ash and acid soluble ash in 159 
fish feeds registered by DOF was conduct
ash (minerals) percentage in shrimp and fish feed by the equation: Y = 0.9541X 
0.262, respectively, where Y represents percentage of acid soluble ash and X repr
total ash. The study found that the correlation coefficient (r) between total ash and acid soluble ash of 
shrimp and fish feed were 0.99 and 0.97, respectively. 
(acid soluble ash) from total ash content are suitable to predict mineral contents in both commercial 
shrimp and fish feed. 
 
Key words : total ash, acid soluble ash, mineral content, aquatic feeds
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of Mineral Contents from Total Ash in Commercial Aquatic Feeds

Chanjamsai  Rungnapa Kladkansaeng and Laddawan Krongpong 

The relationship between the level of total ash and acid soluble ash in 159 shrimp feeds 
registered by DOF was conducted. Total ash percentage can effectively predict acid soluble 

percentage in shrimp and fish feed by the equation: Y = 0.9541X - 0.1957 and Y = 0.922X 
0.262, respectively, where Y represents percentage of acid soluble ash and X represents p

The study found that the correlation coefficient (r) between total ash and acid soluble ash of 
e 0.99 and 0.97, respectively. Base on this study, correlation equation of mineral 

ash content are suitable to predict mineral contents in both commercial 

total ash, acid soluble ash, mineral content, aquatic feeds 
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    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาเทโพด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดทดแทนไรแดง
 
สมพร โกศล1*  สุวรรณี สกุลทอง2

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดศรีสะเกษ
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืสุรินทร์
 
บทคัดย่อ 
 
 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนอาหารในการอนุบาลลูกปลาเทโพโดยใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูปทดแทนไรแดง 
ดําเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดศรีสะเกษ การทดลองประกอบด้วย 
ชุดการทดลองท่ี (1) ชุดควบคุมให้ลูกปลากินไรแดงตลอดการทดลอง ชุดการทดลองท่ี 
ตลอดการทดลอง ชุดการทดลองท่ี 
ชุดการทดลองท่ี (4) ให้ลูกปลากินไรแดงจนอายุ 
ลูกปลากินไรแดงจนอายุ 20 วัน จึงปรับเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูป และชุดการทดลองท่ี 
25 วัน จึงปรับเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูป
เริ่มต้นเฉลี่ย 7.07+0.58 มิลลิเมตร ตามลําดับ อนุบาลลูกปลาในโหลแก้วขนาดความจุ 
อัตราความหนาแน่น 10 ตัวต่อลิตร ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 
 ผลการทดลองพบว่า ชุดการทดลองท่ี 

731.93+168.89, 1,229.25+170.14, 2,165.60

เฉลี่ยเท่ากับ 51.81±0.86, 42.22±
รอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 17.00+1.41
แต่สําหรับชุดการทดลองท่ี (2) พบว่าลูกปลาทดลองตายหมดในระยะเวลา 
ความยาวของลูกปลาเทโพ ชุดการทดลองท่ี 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
ขณะท่ีชุดการทดลองท่ี 3 และ 4 พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
มีอายุ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 
1.79+0.13, 1.93+0.10, 1.98+0.
ครั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย สรุปได้ว่า ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนอาหารใน
การอนุบาลลูกปลาเทโพ คือ ให้ลูกปลากินไรแดงช่วงแรกระยะเวลา 
 
คําสําคัญ : ปลาเทโพ  การอนุบาล 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 148 ม.9 ต.โพธ์ิ อ.เมือง จ
E-mail : if-sisaket@hotmail.com
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ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาเทโพด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดทดแทนไรแดง

2 และ อมรลักษณ์ บุญเหลือ1 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดศรีสะเกษ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืสุรินทร ์

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนอาหารในการอนุบาลลูกปลาเทโพโดยใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูปทดแทนไรแดง 
ดําเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดศรีสะเกษ การทดลองประกอบด้วย 

ชุดควบคุมให้ลูกปลากินไรแดงตลอดการทดลอง ชุดการทดลองท่ี (2) ให้ลูกปลากินอาหารเม็ดสําเร็จรูป
ตลอดการทดลอง ชุดการทดลองท่ี (3) ให้ลูกปลากินไรแดงจนอายุ 10 วัน จึงปรับเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูป 

ให้ลูกปลากินไรแดงจนอายุ 15 วัน จึงปรับเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูป ชุดการทดลองท่ี 
วัน จึงปรับเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูป และชุดการทดลองท่ี (

วัน จึงปรับเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูป ลูกปลาทดลองมีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 1.60+0
มิลลิเมตร ตามลําดับ อนุบาลลูกปลาในโหลแก้วขนาดความจุ 10 ลิตร ท่ีมีปริมาตรน้ํา 

ตัวต่อลิตร ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2551 เป็นระยะเวลา 
ผลการทดลองพบว่า ชุดการทดลองท่ี (1), (3), (4), (5) และ (6) มีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 

170.14, 2,165.60+104.75 และ 2,143.87±63.77 มิลลิกรัม 

±0.08, 48.66±0.47, 54.24±0.96 และ 52.87±0.59 มิลลิเมตร ตามลําดับ และมีอัตรา
, 11.00+1.41, 13.00+1.41, 20.00+2.83 และ 19.00+

พบว่าลูกปลาทดลองตายหมดในระยะเวลา 2 วัน โดยพบว่าการเจริญเติบโตด้านน้ําหนัก 
ชุดการทดลองท่ี (1), (5) และ (6) พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

05) กับชุดการทดลองท่ี 3 และ 4 สําหรับอัตรารอดตายเฉลี่ยชุดการทดลองท่ี 
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่แตกต่างกันอย่างมนีัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และจากการศึกษาขนาดปากของลูกปลาเมื่อ
35 และ 40 วัน พบว่าลูกปลามีความกว้างของปากเฉลี่ยเท่ากับ 

.11, 2.01+0.06, 2.20+0.16 และ 2.23+0.71 มิลลิเมตร ตามลําดับ จากผลการทดลอง
ครั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย สรุปได้ว่า ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนอาหารใน
การอนุบาลลูกปลาเทโพ คือ ให้ลูกปลากินไรแดงช่วงแรกระยะเวลา 20 วัน จากนั้น จึงปรับเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูป

การอนุบาล  ระยะเวลาปรับเปลี่ยน  อาหารเม็ดสําเรจ็รูป 

เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000   
sisaket@hotmail.com 
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ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาเทโพด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดทดแทนไรแดง 

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนอาหารในการอนุบาลลูกปลาเทโพโดยใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูปทดแทนไรแดง 
ดําเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดศรีสะเกษ การทดลองประกอบด้วย 6 ชุดการทดลอง คือ  

ให้ลูกปลากินอาหารเม็ดสําเร็จรูป
วัน จึงปรับเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูป  

นอาหารเม็ดสําเร็จรูป ชุดการทดลองท่ี (5) ให ้
(6)ให้ลูกปลากินไรแดงจนอายุ 
0.00 มิลลิกรัม และความยาว
ลิตร ท่ีมีปริมาตรน้ํา 5 ลิตร  

เป็นระยะเวลา 40 วัน 
มีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 2,131.39+67.83, 

 ตามลําดับ ความยาวสุดท้าย

มิลลิเมตร ตามลําดับ และมีอัตรา
+1.41 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  

วัน โดยพบว่าการเจริญเติบโตด้านน้ําหนัก  
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่แตกต่างกัน

สําหรับอัตรารอดตายเฉลี่ยชุดการทดลองท่ี 1, 5 และ 6 
) กับชุดการทดลองท่ี 3 และ 4 

และจากการศึกษาขนาดปากของลูกปลาเมื่อ
วัน พบว่าลูกปลามีความกว้างของปากเฉลี่ยเท่ากับ 1.33+0.04, 1.46+0.06, 

มิลลิเมตร ตามลําดับ จากผลการทดลอง
ครั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย สรุปได้ว่า ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนอาหารใน

วัน จากนั้น จึงปรับเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูป  
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Optimum Period for Feed Transition from Water Flea (
Feed of Black Ear Catfish (Pangasius larnaudii
 
Somporn Kosol1*  Suwannee Sakulthong
1Sisaket Inland Fisheries Research and Development Center
2Surin Inland Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 
 
 Optimum period for feed transition from water flea (
Catfish (Pangasius larnaudii, Bocourt, 1866) nursing was studied at Sisaket Inland Fisheries Research and 
Development Center. The experiment was designed into 6 tr
flea only throughout the experiment; 2) fed with the pelleted feed only throughout the experiment; 3) fed 
with water flea for 10 days before transition; 4) fed with water flea for 15 days before transition; 5)
water flea for 20 days before transition; and 6) fed with water flea for 25 days before transition. Fry with 
initial size of 1.60+0.00 mg and 7.07+0.58 mm had been stocked at 10 individuals/liter in 5 liter of water in 
10 liter glass jar during August to September 2008 for 40 days.
 The results showed that the average final body weight of treatment 1, 3, 4, 5 and 6 were 
2,131.39+67.83, 731.93+168.89, 1,229.25

The average final body length were 51.81
mm, respectively. The survival rate were 17.00
% respectively. Whereas, all fry from treatment 2 died within 2 days in this st
significant difference among treatment 1, 5 and 6 in the average final weights and lengths but had 
significant differences with treatment 3 and 4. And also, there were significant difference between 
treatment 3 and 4. However, there were no significant difference among treatment 1, 5 and 6 in the 
survival rate but had significant difference with treatment 3 and 4, while there was no significant 
difference between treatment 3 and 4. The average mouth size of fry a
35 and 40 days were 1.33+0.04, 1.46
2.23+0.71 mm, respectively. In conclusion, water flea should be utilized for 20 days before transition 
when the growth and the survival rate are considered.
 
Key words : Black Ear Catfish (Pangasius larnaudii
   
*Corresponding author : 148 Moo 9, Tambol Poe, Mueang Di
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Optimum Period for Feed Transition from Water Flea (Moina sp.) to Pelleted 
Pangasius larnaudii, Bocourt, 1866) Nursing 

Suwannee Sakulthong2  and Amornlak Boonlue1 
Sisaket Inland Fisheries Research and Development Center 
Surin Inland Fisheries Research and Development Center 

Optimum period for feed transition from water flea (Moina sp.) to pelleted feed of Black Ear 
, Bocourt, 1866) nursing was studied at Sisaket Inland Fisheries Research and 

Development Center. The experiment was designed into 6 treatments including, 1) fry were fed with water 
flea only throughout the experiment; 2) fed with the pelleted feed only throughout the experiment; 3) fed 
with water flea for 10 days before transition; 4) fed with water flea for 15 days before transition; 5)
water flea for 20 days before transition; and 6) fed with water flea for 25 days before transition. Fry with 

0.58 mm had been stocked at 10 individuals/liter in 5 liter of water in 
ugust to September 2008 for 40 days. 

The results showed that the average final body weight of treatment 1, 3, 4, 5 and 6 were 
229.25+170.14, 2,165.60+104.75 and 2,143.87+63.77 mg, respectively. 

length were 51.81±0.86, 42.22±0.08, 48.66±0.47, 54.24±0.96 and 52.87
mm, respectively. The survival rate were 17.00+1.41, 11.00+1.41, 13.00+1.41, 20.00+2.83 and 19.00
% respectively. Whereas, all fry from treatment 2 died within 2 days in this study. There were no 
significant difference among treatment 1, 5 and 6 in the average final weights and lengths but had 
significant differences with treatment 3 and 4. And also, there were significant difference between 

and 4. However, there were no significant difference among treatment 1, 5 and 6 in the 
survival rate but had significant difference with treatment 3 and 4, while there was no significant 
difference between treatment 3 and 4. The average mouth size of fry at the age of 5, 10

46+0.06, 1.79+0.13, 1.93+0.10, 1.98+0.11, 2.01+0.06
In conclusion, water flea should be utilized for 20 days before transition 

nd the survival rate are considered. 

Pangasius larnaudii), nursing, transition period, pellet  

, Tambol Poe, Mueang District, Sisaket Province 33000
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sp.) to Pelleted  

sp.) to pelleted feed of Black Ear 
, Bocourt, 1866) nursing was studied at Sisaket Inland Fisheries Research and 

eatments including, 1) fry were fed with water 
flea only throughout the experiment; 2) fed with the pelleted feed only throughout the experiment; 3) fed 
with water flea for 10 days before transition; 4) fed with water flea for 15 days before transition; 5) fed with 
water flea for 20 days before transition; and 6) fed with water flea for 25 days before transition. Fry with 

0.58 mm had been stocked at 10 individuals/liter in 5 liter of water in 

The results showed that the average final body weight of treatment 1, 3, 4, 5 and 6 were 
63.77 mg, respectively. 

0.96 and 52.87±0.59 
2.83 and 19.00+1.41 

udy. There were no 
significant difference among treatment 1, 5 and 6 in the average final weights and lengths but had 
significant differences with treatment 3 and 4. And also, there were significant difference between 

and 4. However, there were no significant difference among treatment 1, 5 and 6 in the 
survival rate but had significant difference with treatment 3 and 4, while there was no significant 

10, 15, 20, 25, 30, 
06, 2.20+0.16 and 

In conclusion, water flea should be utilized for 20 days before transition 

strict, Sisaket Province 33000 
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ืออเมซอนแดง 
 
กาญจนรี พงษ์ฉวี1  สนธิพันธ์ ผาสุขดี
1สถาบันวิจัยสตัว์นํ้าสวยงามและพรรณไม้นํ้า  กรมประมง
2สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื  กรมประมง
 
บทคัดย่อ 
 
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ําอเมซอนแดง 
ปริมาณสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีเหมะสมในการเพ่ิมจํานวนต้นอ่อนได้แก่การเลี้ยงบน
Skoog, 1962) ท่ีมี N6-Benzyladenine (BA) 0, 2, 4 
และ 1 มก./ล. เลี้ยงเป็นระยะเวลา 
เนื้อเยื่อในสภาวะท่ีให้แสง 2,000, 3,000 
เหมาะสมโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาวะท่ีให้แสง 
 ผลการทดลองพบว่า BA 
อัตราความเข้มข้นท่ีสามารถชักนําให้เกิดยอดได้มากท่ีสุด ในขณะท่ี 
ดังนั้นการใช้ BA เพียงอย่างเดียวในอัตรา 
สภาพปลอดเช้ือโดยสามารถชักนําให้เกิดยอดได้เฉลี่ย 
สูงเฉลี่ย 2.45+0.16 เซนติเมตร และมีจํานวนใบ
พบว่าการให้แสงท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดงคือ ความเข้มแสง 
8 ช่ัวโมง/วัน ซึ่งเป็นระดับความเข้มแสง และระยะเวลาให้แสงต่ําสุดท่ีสามารถเพ่ิมจํานวนต้
นัยสําคัญ (p<0.05) โดยสามารถชักนําให้เกิดยอดได้เฉลี่ย 
ต้นอ่อนท่ีได้มีความสูงเฉลี่ย 5.15+0

 
คําสําคัญ : อเมซอนแดง  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
   
*ผู้รับผดิชอบ : 50 เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
E-mail : kanchanp43@hotmail.com
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ืออเมซอนแดง Echinodorus osiris Rataj 1970 

สนธิพันธ์ ผาสุขดี2  รัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์1  วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย1

สถาบันวิจัยสตัว์นํ้าสวยงามและพรรณไม้นํ้า  กรมประมง 
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื  กรมประมง 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ําอเมซอนแดง (Echinodorus  osiris Rataj, 1970) 
ปริมาณสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีเหมะสมในการเพ่ิมจํานวนต้นอ่อนได้แก่การเลี้ยงบนอาหารสูตร 

Benzyladenine (BA) 0, 2, 4 และ 6 มก./ล. ร่วมกับ Napthaleneacetic acid (NAA) 0, 0.25, 0.5
เลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ นําผลท่ีได้ไปศึกษาระดับความเข้มของแสงท่ีเหมาะสมโดยการเพาะเลี้ยง

, 3,000 และ 4,000 ลักซ์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากนั้นศึกษาระยะเวลาการให้แสงท่ี
เหมาะสมโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาวะท่ีให้แสง 8, 12 และ 16 ช่ัวโมง/วัน เป็นระยะเวลา 

BA มีผลในการชักนําให้เกิดยอดอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดย 
อัตราความเข้มข้นท่ีสามารถชักนําให้เกิดยอดได้มากท่ีสุด ในขณะท่ี NAA ไม่มีผลต่อการเกิดยอดของอเมซอนแดง

เพียงอย่างเดียวในอัตรา 2 มิลลิกรัม/ลิตร จึงเหมาะสมสําหรับการเพ่ิมจํานวนต้นอ่อนของอเมซอนแดงใน
สภาพปลอดเช้ือโดยสามารถชักนําให้เกิดยอดได้เฉลี่ย 3.31+0.74 ยอด/ช้ิน มีรากเกิดข้ึนเฉลี่ย 

เซนติเมตร และมีจํานวนใบเฉลี่ย 7.75+0.82 ใบ/ต้น เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 
พบว่าการให้แสงท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดงคือ ความเข้มแสง 

วัน ซึ่งเป็นระดับความเข้มแสง และระยะเวลาให้แสงต่ําสุดท่ีสามารถเพ่ิมจํานวนต้นอเมซอนแดงได้มากท่ีสุดอย่างมี
โดยสามารถชักนําให้เกิดยอดได้เฉลี่ย 4.20+0.36 ยอด/ช้ิน มีรากเกิดข้ึนเฉลี่ย 

0.31 เซนติเมตร มีจํานวนใบเฉลี่ย 15.00+0.84 ใบ/ต้น  

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  ความเข้มแสง

กลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
hotmail.com 

 

5 

1 และ สุภารัตน์ ศรีสังข์1 

Rataj, 1970) โดยการศึกษาชนิดและ
อาหารสูตร MS (Murashige and 

Napthaleneacetic acid (NAA) 0, 0.25, 0.5 
สัปดาห์ นําผลท่ีได้ไปศึกษาระดับความเข้มของแสงท่ีเหมาะสมโดยการเพาะเลี้ยง

สัปดาห์ จากนั้นศึกษาระยะเวลาการให้แสงท่ี
วัน เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์

โดย BA 2 มิลลิกรัม/ลิตร เป็น
ไม่มีผลต่อการเกิดยอดของอเมซอนแดง (p>0.05) 

ลิตร จึงเหมาะสมสําหรับการเพ่ิมจํานวนต้นอ่อนของอเมซอนแดงใน
ช้ิน มีรากเกิดข้ึนเฉลี่ย 4.81+1.17 ราก/ช้ิน มีความ
ต้น เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ นอกจากนี้ยัง

พบว่าการให้แสงท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดงคือ ความเข้มแสง 3,000 ลักซ์ เป็นระยะเวลา  
นอเมซอนแดงได้มากท่ีสุดอย่างมี

ช้ิน มีรากเกิดข้ึนเฉลี่ย 17.03+ 1.26 ราก/ช้ิน 

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  ความเข้มแสง 
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Micropropagation of Melon Swordplant (
 
Kanchanaree Pongchawee1  Sontipan Pasugdee
and Suparat Srisung1 
1Aquatic Plant and Ornamental Fish Research Institute, Department of Fisheries
2Inland Fisheries Research and Development Bureau, Department of Fisheries
 
ABSTRACT 
 
 Mass propagation of Melon Swordplant 
tissue culture technique. Direct shoot organogenesis were induced on semi
Skoog, 1962) medium supplemented with N
Napthaleneacetic acid (NAA) 0, 0.25, 0.5
shoot and transferred to semi-solid MS medium supplemented with appropriate concentratio
growth regulators (PGRs) and cultured 
luxs for 4 weeks. The shoot were cultured on
concentration of plant growth regulators (PGRs)
light/dark cycle for 4 weeks to evaluated their effects on shoot proliferation and growth of plantlets.
 The results indicated that the effects of BA on inducing shoots was significant difference (p<0.05). 
The effect of NAA induced roots (p<0.05), however did not affected on shoot proliferation (p>0.05). The 
appropriate PGRs for induced shoot multiplication was semi
BA, 3% (w/v) sucrose and 0.7% agar (w/v). The 
cycle. The average number of shoot, root and leaf were 
explant and 15.00+0.84 leaves/plantlet, respectively with the average plantets height of 5
cultured for 4 weeks. 
 
Key Words : Echinodorus osiris, Tisssue culture, Plant growth regulators, Light intensity
   
*Corresponding author : 50 Kasetklang, Chatuchu
E-mail : kanchanp43@hotmail.com 
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Micropropagation of Melon Swordplant (Echinodorus  osiris Rataj, 1970) 

Sontipan Pasugdee2  Ratthapat Pradissan1  Wannada Pipatcharoenchai

Aquatic Plant and Ornamental Fish Research Institute, Department of Fisheries 
Inland Fisheries Research and Development Bureau, Department of Fisheries 

Mass propagation of Melon Swordplant (Echinodorus osiris Rataj, 1970) was conducted u
Direct shoot organogenesis were induced on semi-solid MS (Murashige and 

Skoog, 1962) medium supplemented with N6-Benzyladenine (BA) 0, 2, 4 and 6 mg/l combination with
Napthaleneacetic acid (NAA) 0, 0.25, 0.5 and 1 mg/l for 4 weeks. Shoot clusters were separated into 1 

solid MS medium supplemented with appropriate concentratio
and cultured at 25±2ºC under various light intensities of 2,000 3,000 and 4,000 

for 4 weeks. The shoot were cultured on semi-solid MS medium supplemented wi
plant growth regulators (PGRs) under appropriate light intensity at 8/16, 12/12 and 16/8 

to evaluated their effects on shoot proliferation and growth of plantlets.
The results indicated that the effects of BA on inducing shoots was significant difference (p<0.05). 

d roots (p<0.05), however did not affected on shoot proliferation (p>0.05). The 
PGRs for induced shoot multiplication was semi-solid MS medium supplemented with 2 mg/l 

% agar (w/v). The appropriate light intensity was 3,000 luxs at 8/16 light dark 
cycle. The average number of shoot, root and leaf were 4.20+0.36 shoots/explant, 

leaves/plantlet, respectively with the average plantets height of 5

, Tisssue culture, Plant growth regulators, Light intensity 

50 Kasetklang, Chatuchuk, Bangkok 10900 Tel. 025580180 

Annual Conference on Fisheries 2012 

 

Pipatcharoenchai1 

was conducted using 
solid MS (Murashige and 

combination with 
Shoot clusters were separated into 1 

solid MS medium supplemented with appropriate concentration of plant 
2,000 3,000 and 4,000 

solid MS medium supplemented with appropriate 
8/16, 12/12 and 16/8 

to evaluated their effects on shoot proliferation and growth of plantlets. 
The results indicated that the effects of BA on inducing shoots was significant difference (p<0.05). 

d roots (p<0.05), however did not affected on shoot proliferation (p>0.05). The 
supplemented with 2 mg/l 

s at 8/16 light dark 
shoots/explant, 17.03+1.26 roots/ 

leaves/plantlet, respectively with the average plantets height of 5.15+0.31 cm after 
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คํานํา 
 พรรณไม้นํ้า Echinodorus  osiris

Alismataceae (Allgayer and Teton,1987) 
บราซิล และมีการนําเข้ามาเพาะขยายพันธ์ุในประเทศไทยเพ่ือการส่งออก โดยเรียกช่ือไทย
น้ําท่ีมีลักษณะสวยงามมาก  มีใบเป็นแผ่นยาวรูปใบหอกสีเขียว ใบอ่อนมีสีแดงน้ําตาล หรือน้ําตาลทอง ปลายใบแหลม ใน
สภาพใต้น้ํามีแผ่นใบยาว สีเขียวสด สีชมพู จนถึงสีแดง ขอบใบมีลักษณะเป็นคลื่น
ประดับตู้ปลา และตู้พรรณไม้น้ํา หรือปลูกประดับในกระถาง 
ปริมาณความต้องการมาก และมีมูลค่าสูง 
60 ประเทศท่ัวโลก  
 ในธรรมชาติอเมซอนแดงส่วนใหญ่เจริญอยู่ใน
ต้นอ่อนข้ึนบนก้านช่อดอก จึงมีการขยายพันธ์ุโดยใช้วิธีตัดต้นอ่อนบนก้านช่อดอกไปปลูกในแปลงดินปนทราย หรือแปลง
ทรายท่ีช้ืนแฉะ (สุชาดา, 2542; Cook, 1996; Allgayer and Teton,1987; Rataj and Horeman, 197
การขยายพันธ์ุได้ช้าในแปลงเพาะเลี้ยงเนื่องจากต้องปลูกเลี้ยงให้ต้นพันธ์ุมีการเจริญเติบโตจนกระท่ังออกดอกเกิดต้นอ่อนบน
ก้านช่อดอกซึ่งมีจํานวนน้อย จึงทําให้การขยายปริมาณผลผลิตทําได้ช้า ได้ผลผลิตไม่สม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังประสบกับปัญหา
การจัดการพ่อแม่พันธ์ุเนื่องจากเกิดการผสมเกสรข้ามพันธ์ุได้ง่ายจึงรักษาสายพันธ์ุแท้ได้ยาก ในขณะท่ีตลาดต้องการสินค้าท่ีมี
ลักษณะตรงตามสายพันธ์ุ เกษตรกรจึงประสบปัญหาการขาดแคลนต้นพันธ์ุท่ีเป็นสายพันธ์ุแท้เนื่องจากปัญหาข้างต้น 
 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาวิธีการเพาะขยายพันธ์ุ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งมีข้ันตอนท่ีสําคัญคือการชักนําให้เกิดต้นอ่อนปริมาณมาก โดยการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต และ
การควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
ผลติต้นอ่อนปลอดเช้ือได้ในปริมาณมาก
สายพันธ์ุเนื่องจากเป็นการขยายพันธ์ุโดยใช้เซลล์ร่างกาย 
เหมาะสมสําหรับการนําไปปลูกในโรงเรือนระบบปิด จึงทําให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี สม่ําเสมอ มีปริมาณท่ีมากพอตามความ
ต้องการของตลาดได้ตลอดปี นอกจากนี้ยังลดการใช้ยาและสารเคมีทําให้สามารถพัฒนาธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ําเพ่ือการ
ส่งออกของไทยได้อย่างยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาผลของสารควบคุมการเจรญิเติบโต ได้แก่ 
(NAA) ท่ีมีต่อการชักนําให้พรรณไม้นํ้าอเมซอนแดงเกิดต้นอ่อนจํานวนมากในสภาพปลอดเช้ือ
 2. เพ่ือศึกษาระดับความเข้มของแสงท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดง
 3. เพ่ือศึกษาระยะเวลาให้แสงท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดง

 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการ 
ก. การศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต 

ในสภาพปลอดเช้ือ 

1. การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบแฟคตอเรียล 
อิทธิพลของปัจจัย 2 ปัจจัย ปัจจัย A 
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มออกซิน คือ 
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Echinodorus  osiris Rataj, 1970 มีช่ือสามัญว่า Melon Swordplant
Alismataceae (Allgayer and Teton,1987) เป็นพืชล้มลุก มีดอก ใบเลี้ยงเดี่ยว มีถ่ินกําเนิดในแถบตอนใต้ของประเทศ
บราซิล และมีการนําเข้ามาเพาะขยายพันธ์ุในประเทศไทยเพ่ือการส่งออก โดยเรียกช่ือไทยว่า ‘อเมซอนแดง
น้ําท่ีมีลักษณะสวยงามมาก  มีใบเป็นแผ่นยาวรูปใบหอกสีเขียว ใบอ่อนมีสีแดงน้ําตาล หรือน้ําตาลทอง ปลายใบแหลม ใน
สภาพใต้น้ํามีแผ่นใบยาว สีเขียวสด สีชมพู จนถึงสีแดง ขอบใบมีลักษณะเป็นคลื่นสวยงาม จึงได้รับความนิยมมากในการใช้

หรือปลูกประดับในกระถาง ตลอดจนใช้ตกแต่งสวนหรือริมสระน้ํา
ปริมาณความต้องการมาก และมีมูลค่าสูง ประเทศไทยได้มีการนําเข้ามาเพาะขยายพันธ์ุ จนกระท่ังส่งออกไปจําหน่าย

ในธรรมชาติอเมซอนแดงส่วนใหญ่เจริญอยู่ในสภาพครึ่งบกครึ่งน้ํา หรืออยู่ในท่ีช้ืนแฉะจะ
ต้นอ่อนข้ึนบนก้านช่อดอก จึงมีการขยายพันธ์ุโดยใช้วิธีตัดต้นอ่อนบนก้านช่อดอกไปปลูกในแปลงดินปนทราย หรือแปลง

; Cook, 1996; Allgayer and Teton,1987; Rataj and Horeman, 197
การขยายพันธ์ุได้ช้าในแปลงเพาะเลี้ยงเนื่องจากต้องปลูกเลี้ยงให้ต้นพันธ์ุมีการเจริญเติบโตจนกระท่ังออกดอกเกิดต้นอ่อนบน
ก้านช่อดอกซึ่งมีจํานวนน้อย จึงทําให้การขยายปริมาณผลผลิตทําได้ช้า ได้ผลผลิตไม่สม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังประสบกับปัญหา

นธ์ุเนื่องจากเกิดการผสมเกสรข้ามพันธ์ุได้ง่ายจึงรักษาสายพันธ์ุแท้ได้ยาก ในขณะท่ีตลาดต้องการสินค้าท่ีมี
ลักษณะตรงตามสายพันธ์ุ เกษตรกรจึงประสบปัญหาการขาดแคลนต้นพันธ์ุท่ีเป็นสายพันธ์ุแท้เนื่องจากปัญหาข้างต้น 

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาวิธีการเพาะขยายพันธ์ุอเมซอน Echinodorus

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งมีข้ันตอนท่ีสําคัญคือการชักนําให้เกิดต้นอ่อนปริมาณมาก โดยการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต และ
การควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม (อรดี, 2540; Gould et al., 1991; Kyte and Kleyn, 1999)

ตต้นอ่อนปลอดเช้ือได้ในปริมาณมาก โดยใช้ระยะเวลาท่ีสั้นลงกว่าการเพาะขยายพันธ์ุโดยวิธีปกติ และคงเอกลักษณ์ของ
สายพันธ์ุเนื่องจากเป็นการขยายพันธ์ุโดยใช้เซลล์ร่างกาย (somatic cells) (รังสฤษดิ์, 2540; Trigiano and Gray, 2000) 

นําไปปลูกในโรงเรือนระบบปิด จึงทําให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี สม่ําเสมอ มีปริมาณท่ีมากพอตามความ
ต้องการของตลาดได้ตลอดปี นอกจากนี้ยังลดการใช้ยาและสารเคมีทําให้สามารถพัฒนาธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ําเพ่ือการ

ควบคุมการเจรญิเติบโต ได้แก่ N6-Benzyladenine (BA) และ
ท่ีมีต่อการชักนําให้พรรณไม้นํ้าอเมซอนแดงเกิดต้นอ่อนจํานวนมากในสภาพปลอดเช้ือ 

เพ่ือศึกษาระดับความเข้มของแสงท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดง
เพ่ือศึกษาระยะเวลาให้แสงท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดง 

การศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ NAA ท่ีมีต่อการชักนําให้อเมซอนแดงเกิดต้นอ่อนจํานวนมาก

วางแผนการทดลองแบบแฟคตอเรียล (factorial experiment in completely randomized design) 
A ได้แก่สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มไซโตไคนินคือ 

ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มออกซิน คือ NAA ท่ีมีผลต่อการเพ่ิมปริมาณต้นอ่อนของอเมซอนแดงได้แก่การกระตุ้น
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Melon Swordplant จัดอยู่ในครอบครัว (family) 
มีถ่ินกําเนิดในแถบตอนใต้ของประเทศ

อเมซอนแดง’ จัดเป็นพรรณไม้
น้ําท่ีมีลักษณะสวยงามมาก  มีใบเป็นแผ่นยาวรูปใบหอกสีเขียว ใบอ่อนมีสีแดงน้ําตาล หรือน้ําตาลทอง ปลายใบแหลม ใน

จึงได้รับความนิยมมากในการใช้
สระน้ํา  จัดเป็นพรรณไม้น้ําท่ีมี

จนกระท่ังส่งออกไปจําหน่ายไปกว่า 

หรืออยู่ในท่ีช้ืนแฉะจะเกิดช่อดอกยาว และเกิด
ต้นอ่อนข้ึนบนก้านช่อดอก จึงมีการขยายพันธ์ุโดยใช้วิธีตัดต้นอ่อนบนก้านช่อดอกไปปลูกในแปลงดินปนทราย หรือแปลง

; Cook, 1996; Allgayer and Teton,1987; Rataj and Horeman, 1977) อย่างไรก็ตามมี
การขยายพันธ์ุได้ช้าในแปลงเพาะเลี้ยงเนื่องจากต้องปลูกเลี้ยงให้ต้นพันธ์ุมีการเจริญเติบโตจนกระท่ังออกดอกเกิดต้นอ่อนบน
ก้านช่อดอกซึ่งมีจํานวนน้อย จึงทําให้การขยายปริมาณผลผลิตทําได้ช้า ได้ผลผลิตไม่สม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังประสบกับปัญหา

นธ์ุเนื่องจากเกิดการผสมเกสรข้ามพันธ์ุได้ง่ายจึงรักษาสายพันธ์ุแท้ได้ยาก ในขณะท่ีตลาดต้องการสินค้าท่ีมี
ลักษณะตรงตามสายพันธ์ุ เกษตรกรจึงประสบปัญหาการขาดแคลนต้นพันธ์ุท่ีเป็นสายพันธ์ุแท้เนื่องจากปัญหาข้างต้น  

Echinodorus osiris Rataj โดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งมีข้ันตอนท่ีสําคัญคือการชักนําให้เกิดต้นอ่อนปริมาณมาก โดยการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต และ

., 1991; Kyte and Kleyn, 1999) เพ่ือให้สามารถ
โดยใช้ระยะเวลาท่ีสั้นลงกว่าการเพาะขยายพันธ์ุโดยวิธีปกติ และคงเอกลักษณ์ของ

, 2540; Trigiano and Gray, 2000) ซึ่ง
นําไปปลูกในโรงเรือนระบบปิด จึงทําให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี สม่ําเสมอ มีปริมาณท่ีมากพอตามความ

ต้องการของตลาดได้ตลอดปี นอกจากนี้ยังลดการใช้ยาและสารเคมีทําให้สามารถพัฒนาธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ําเพ่ือการ

และ Napthaleneacetic acid 

เพ่ือศึกษาระดับความเข้มของแสงท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดง 

ท่ีมีต่อการชักนําให้อเมซอนแดงเกิดต้นอ่อนจํานวนมาก 

(factorial experiment in completely randomized design) ศึกษา
ได้แก่สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มไซโตไคนินคือ BA ปัจจัย B ได้แก่ สาร

อการเพ่ิมปริมาณต้นอ่อนของอเมซอนแดงได้แก่การกระตุ้น
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ให้เกิดยอดจํานวนมาก และการเกิดรากในสภาพปลอดเช้ือ โดยทดลองใช้ 
4 และ 6 มิลลิกรัม/ลิตรร่วมกับ NAA ระดับความเข้มข้นต่างกัน 
การทดลอง (treatment combination) มี 

2. วิธีการทดลอง 
 2.1 การเตรียมต้นอ่อนปลอดเช้ือจากการเพาะเลี้ยง
 คัดเลือกต้นพันธ์ุอเมซอนแดงท่ีมีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรง นํามาปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชําแบบปิ
แบบไร้ดิน โดยใช้แร่ใยหิน (rock wool) เป็นวัสดุปลูก เลี้ยงจนกระท่ังมีก้านช่อดอกเจริญข้ึนมาจากต้นแม่ และมีต้นอ่อน
เกิดข้ึนบนก้านช่อดอก จึงตัดช้ินส่วนยอดนําไปฟอกฆ่าเช้ือท่ีผิวตามวิธีใน 
แอลกอฮอล์ (ethanol) 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 
(sodium hypochloride) 2 เปอร์เซ็นต์ นาน 
5 นาที ล้างด้วยน้ํากลั่นท่ีนึ่งฆ่าเช้ือแล้ว 3 
เนื้อเยื่อบนอาหารก่ึงแข็งสูตร MS ท่ีม ีBA 1 
ในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีควบคุมอุณหภูมิ 25±1 
16 ช่ัวโมง/วัน โดยให้แสงระหว่างเวลา 6.00
และแตกยอดใหม่ จึงทําการตัดแบ่งช้ินเนื้อเยื่อลงปลูกในอาหารขวดใหม่เพ่ือเพ่ิมปริมาณ จนกระท่ังเพียงพอสําหรับนําไปใช้
การทดลอง 
 2.2 การศึกษาอิทธิพลของ BA และ 
 นําช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดของอเมซอนแดงจากต้นอ่อนปลอดเช้ือข้อ 
มีนํ้าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ (น้ําหนัก/ปริม
เจริญเติบโตต่างๆ กันตามแผนการทดลองข้อ 
เนื้อเยื่อท่ีควบคุมอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 
โดยเปิดให้แสงในระหว่างเวลา 5.00–21.00 
การทดลองได้แก่การตรวจสอบอัตรารอด นับจํานวนยอด จํานวนราก

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน 
โดยวิธี Duncan Multiple Range Test สําหรับข้อมูลท่ีมีการกระจายแบบไม่ปกติ จะทําการแปลงข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลมีการ
กระจายแบบปกติ (normal distribution) ก่อนนําไปวิเครา
square root transformation ตามวิธีใน Zar (1984)
 
ข. การศึกษาระยะเวลาให้แสง ท่ีเหมาะสมสาํหรับการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่ออเมซอนแดง

1. การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
อเมซอนแดงในสภาพแวดล้อมท่ีควบคุมระดับความเข้มของแสงต่างกัน 
การทดลอง (Treatment) ละ 30 ซ้ํา (30 ขวด
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ให้เกิดยอดจํานวนมาก และการเกิดรากในสภาพปลอดเช้ือ โดยทดลองใช้ BA ระดับความเข้มข้นต่างๆกัน 
ระดับความเข้มข้นต่างกัน 4 ระดับ คือ 0, 0.25, 0.5 และ 1 มิลลิกรัม

มี 20 ซ้ํา (replication)  

การเตรียมต้นอ่อนปลอดเช้ือจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตายอดของอเมซอนแดง  
คัดเลือกต้นพันธ์ุอเมซอนแดงท่ีมีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรง นํามาปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชําแบบปิ

เป็นวัสดุปลูก เลี้ยงจนกระท่ังมีก้านช่อดอกเจริญข้ึนมาจากต้นแม่ และมีต้นอ่อน
เกิดข้ึนบนก้านช่อดอก จึงตัดช้ินส่วนยอดนําไปฟอกฆ่าเช้ือท่ีผิวตามวิธีใน Pongchawee (2010) โดยการแช่ ในเอธิล

เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 1 ด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 
นาน 10 นาที ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 2 ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 
 ครั้ง นําช้ินส่วนปลายยอดท่ีผ่านการฟอกฆ่าเช้ือแล้วปลูกลงในขวดเพาะเลี้ยง
1 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ําตาลซูโครส 30 เปอร์เซ็นต์ และ วุ้น 7 เปอร์เซ็นต์

25±1 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 2,500-3000 ลักซ์ (lux)
00–22.00 น. เมื่อช้ินเนื้อเยื่อท่ีปราศจากเช้ือจุลินทรีย์มีการเจริญพัฒนาเกิดต้นอ่อน

และแตกยอดใหม่ จึงทําการตัดแบ่งช้ินเนื้อเยื่อลงปลูกในอาหารขวดใหม่เพ่ือเพ่ิมปริมาณ จนกระท่ังเพียงพอสําหรับนําไปใช้

และ NAA ท่ีมีต่อการชักนําให้อเมซอนแดงเกิดต้นอ่อนจํานวนมากในสภาพปลอดเช้ือ
นําช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดของอเมซอนแดงจากต้นอ่อนปลอดเช้ือข้อ 2.1  ไปทดลองเลี้ยงบนอาหารก่ึงแข็งสูตร 

ปริมาตร) และวุ้น (agar) 0.7 เปอร์เซ็นต์ (น้ําหนัก/ปริมาตร) โดยใส่สารควบคุมการ
เจริญเติบโตต่างๆ กันตามแผนการทดลองข้อ 1 ชุดการทดลองละ 20 ขวด ขวดละ 1 ช้ินเนื้อเยื่อ นําไปเลี้ยงในห้องเลี้ยง

องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 2,500-3,000 ลักซ์ (lux) ระยะเวลาให้แสง 
21.00 น. ทดลองเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ตรวจสอบการเจริญพัฒนา และบันทึกผล

อัตรารอด นับจํานวนยอด จํานวนราก จํานวนใบ วัดความสูงของต้น และบันทึกภาพ

นําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
สําหรับข้อมูลท่ีมีการกระจายแบบไม่ปกติ จะทําการแปลงข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลมีการ
ก่อนนําไปวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี logarithmic transformation 
Zar (1984) 

การศึกษาระยะเวลาให้แสง ท่ีเหมาะสมสาํหรับการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่ออเมซอนแดง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design) ทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของ
อเมซอนแดงในสภาพแวดล้อมท่ีควบคุมระดับความเข้มของแสงต่างกัน 3 ระดับ คือ 2000, 3000 และ 

ขวด) ขวดละ 1 ช้ินเนื้อเยื่อ 
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ระดับความเข้มข้นต่างๆกัน 4 ระดับ คือ 0, 2, 
มิลลิกรัม/ลิตร แต่ละชุด

คัดเลือกต้นพันธ์ุอเมซอนแดงท่ีมีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรง นํามาปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชําแบบปิดด้วยระบบปลูก
เป็นวัสดุปลูก เลี้ยงจนกระท่ังมีก้านช่อดอกเจริญข้ึนมาจากต้นแม่ และมีต้นอ่อน

โดยการแช่ ในเอธิล
ด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 

ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์ นาน 
ปลายยอดท่ีผ่านการฟอกฆ่าเช้ือแล้วปลูกลงในขวดเพาะเลี้ยง

เปอร์เซ็นต์ นําไปเลี้ยง
(lux) ช่วงเวลาให้แสง  

เมื่อช้ินเนื้อเยื่อท่ีปราศจากเช้ือจุลินทรีย์มีการเจริญพัฒนาเกิดต้นอ่อน
และแตกยอดใหม่ จึงทําการตัดแบ่งช้ินเนื้อเยื่อลงปลูกในอาหารขวดใหม่เพ่ือเพ่ิมปริมาณ จนกระท่ังเพียงพอสําหรับนําไปใช้ใน

ท่ีมีต่อการชักนําให้อเมซอนแดงเกิดต้นอ่อนจํานวนมากในสภาพปลอดเช้ือ  
ไปทดลองเลี้ยงบนอาหารก่ึงแข็งสูตร MS ท่ี

โดยใส่สารควบคุมการ
ช้ินเนื้อเยื่อ นําไปเลี้ยงในห้องเลี้ยง
ระยะเวลาให้แสง 16 ช่ัวโมง/วัน 

สัปดาห์ ตรวจสอบการเจริญพัฒนา และบันทึกผล
จํานวนใบ วัดความสูงของต้น และบันทึกภาพ 

และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
สําหรับข้อมูลท่ีมีการกระจายแบบไม่ปกติ จะทําการแปลงข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลมีการ

logarithmic transformation และ 

ทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของ 
และ 4000 ลักซ์ (lux)  
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2. วิธีการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูล
 นําต้นอ่อนของอเมซอนแดงท่ีปลอดเช้ืออายุ 
ท่ีมีน้ําตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ (น้ําหนัก
ความเข้มข้นท่ีเหมาะสมจากผลการทดลองข้อ ก
แสงท่ีมีระดับความเข้มของแสงตามแผนการทดลอง เป็นระยะเวลา 
ตรวจสอบการเจริญพัฒนา และบันทึกผลการทดลอง นําข้อมูลไป
 
ค. การศึกษาระยะเวลาให้แสง ท่ีเหมาะสมสาํหรับการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่ออเมซอนแดง

1. การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
อเมซอนแดงในสภาพแวดล้อมท่ีควบคุมระยะเวลาให้แสงต่างๆ กัน 
(Treatment) ละ 30 ซ้ํา (30 ขวด) 

2. วิธีการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูล  
 นําต้นอ่อนของอเมซอนแดงท่ีปลอดเช้ืออายุ 
ท่ีมีน้ําตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ (น้ําหนัก
ความเข้มข้นท่ีเหมาะสมจากผลการทดลองข้อ ก
แสงสว่างท่ีมีระดับความเข้มของแสงท่ีเหมาะสมจากผลการทดลองข้อ ข
ทดลองข้างต้น ทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา 
เจริญพัฒนา และบันทึกผลการทดลอง นําข้อมู

3. สถานท่ี และระยะเวลาศึกษา 
 สถานท่ี ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้นํ้า สถาบันวิจัยสัตว์นํ้าสวยงาม
มกราคม 2552 - กันยายน 2553 
 
ผลการศึกษา 
ก. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต 

ปลอดเช้ือ 

1. ผลของ BA และ NAA ท่ีมีต่อการชักนําให้เกิดยอด
 ผลการนําช้ินส่วนยอดท่ีปลอดเช้ือของอเมซอนแดง เลี้ยงบนอาหารก่ึงแข็งสูตร 
เจริญเติบโต BA และNAA ระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 
ของอเมซอนแดงมีอัตรารอด 100 เปอร์เซ็นต์
ท่ีมีต่อการกระตุ้นให้เกิดยอด (ภาพท่ี 
นัยสําคัญ (p>0.05) อย่างไรก็ตามพบว่า 
ในอาหารสังเคราะห์ท่ีใช้เลี้ยงมีผลให้เกิดยอดได้เพ่ิมข้ึนมากกว่าการไม่ใส่ 
ของอเมซอนแดงท่ีเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร 
มีจํานวนยอดท่ีเกิดข้ึนเฉลี่ย 1.12±
อเมซอนแดงท่ีเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร 
(p>0.05) แต่มีจํานวนยอดท่ีเกิดข้ึนมากกว่าชุดการทดลองท่ีไม่เติม 
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และการวิเคราะห์ข้อมูล 
นําต้นอ่อนของอเมซอนแดงท่ีปลอดเช้ืออายุ 4 สัปดาห์ มาตัดช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร 

น้ําหนัก/ปริมาตร) วุ้น (agar) 0.7 เปอร์เซ็นต์ (น้ําหนัก/ปริมาตร
ท่ีเหมาะสมจากผลการทดลองข้อ ก. นําไปเลี้ยงในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีควบคุมอุณหภูมิ 

แสงท่ีมีระดับความเข้มของแสงตามแผนการทดลอง เป็นระยะเวลา 16 ช่ัวโมง/วัน ทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา 
ตรวจสอบการเจริญพัฒนา และบันทึกผลการทดลอง นําข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติเช่นเดียวกับการทดลองข้อ ก

การศึกษาระยะเวลาให้แสง ท่ีเหมาะสมสาํหรับการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่ออเมซอนแดง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design) ทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของ
อเมซอนแดงในสภาพแวดล้อมท่ีควบคุมระยะเวลาให้แสงต่างๆ กัน 3 ระดับ คือ 8, 12 และ 

) ขวดละ 1 ช้ินเนื้อเยื่อ 

วิธีการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูล   
นําต้นอ่อนของอเมซอนแดงท่ีปลอดเช้ืออายุ 4 สัปดาห์ มาตัดช้ินเนือ้เยื่อส่วนยอดเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร 

น้ําหนัก/ปริมาตร) วุ้น (agar) 0.7 เปอร์เซ็นต์ (น้ําหนัก/ปริมาตร
ความเข้มข้นท่ีเหมาะสมจากผลการทดลองข้อ ก. นําไปเลี้ยงในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีควบคุมอุณหภูมิ 
แสงสว่างท่ีมีระดับความเข้มของแสงท่ีเหมาะสมจากผลการทดลองข้อ ข. โดยตั้งระยะเวลาให้แสงต่างๆ
ทดลองข้างต้น ทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ตรวจสอบการเจริญพัฒนา และบันทึกผลการทดลอง ตรวจสอบการ
เจริญพัฒนา และบันทึกผลการทดลอง นําข้อมลูไปวิเคราะห์ทางสถิติเช่นเดียวกับการทดลองข้อ ก

สถานท่ี ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้นํ้า สถาบันวิจัยสัตว์นํ้าสวยงามและพรรณไม้นํ้า

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ NAA ท่ีมีต่อการชักนําให้อเมซอนแดงเกิดต้นอ่อนจํานวนมากในสภาพ

ท่ีมีต่อการชักนําให้เกิดยอด 
ผลการนําช้ินส่วนยอดท่ีปลอดเช้ือของอเมซอนแดง เลี้ยงบนอาหารก่ึงแข็งสูตร MS ซึ่งประกอบด้วยสารควบคุมการ

ระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ปรากฏว่าช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอด
เปอร์เซ็นต์ ทุกชุดการทดลอง และไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ (interaction) 

ภาพท่ี 1) ดังนั้นจึงไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่าง BA และ NAA ต่อการชักนําให้เกิดยอดอย่างมี
อย่างไรก็ตามพบว่า BA มีอิทธิพลต่อการเพ่ิมปริมาณยอดอย่างมีนัยสําคัญ 

ในอาหารสังเคราะห์ท่ีใช้เลี้ยงมีผลให้เกิดยอดได้เพ่ิมข้ึนมากกว่าการไม่ใส่ BA อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.0
ของอเมซอนแดงท่ีเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีมี BA 0, 2, 4 และ 6 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นระยะเวลา 

±0.06, 3.31±0.27, 3.08±0.23 และ 2.84±0.21 ยอด/ช้ิน ตามลําดับ ซึ่งพบว่าเนื้อเยื่อ
อเมซอนแดงท่ีเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีมี BA 2, 4 และ 6 มิลลิกรัม/ลิตร มีจํานวนยอดท่ีเกิดข้ึนใกล้เคียงกัน 

แต่มีจํานวนยอดท่ีเกิดข้ึนมากกว่าชุดการทดลองท่ีไม่เติม BA อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.0

9 

สัปดาห์ มาตัดช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS 
ปริมาตร) โดยเติม BA, NAA ระดับ

นําไปเลี้ยงในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีควบคุมอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้
วัน ทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

วิเคราะห์ทางสถิติเช่นเดียวกับการทดลองข้อ ก. 

ทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของ 
และ 16 ช่ัวโมง/วัน การทดลอง 

อเยื่อส่วนยอดเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS 
ปริมาตร) โดยเติม BA, NAA ระดับ

นําไปเลี้ยงในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีควบคุมอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้
โดยตั้งระยะเวลาให้แสงต่างๆ กัน ตามแผนการ

สัปดาห์ ตรวจสอบการเจริญพัฒนา และบันทึกผลการทดลอง ตรวจสอบการ
ลไปวิเคราะห์ทางสถิติเช่นเดียวกับการทดลองข้อ ก. 

และพรรณไม้นํ้า ระยะเวลาศึกษา 

ท่ีมีต่อการชักนําให้อเมซอนแดงเกิดต้นอ่อนจํานวนมากในสภาพ 

ซึ่งประกอบด้วยสารควบคุมการ
สัปดาห์ ปรากฏว่าช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอด 

(interaction) ระหว่าง 2 ปัจจัย  
ต่อการชักนําให้เกิดยอดอย่างมี

มีอิทธิพลต่อการเพ่ิมปริมาณยอดอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) กล่าวคือการใส่ BA 
(p<0.05) โดยเนื้อเยื่อส่วนตายอด
ลิตร เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์  

ช้ิน ตามลําดับ ซึ่งพบว่าเนื้อเยื่อ 
ลิตร มีจํานวนยอดท่ีเกิดข้ึนใกล้เคียงกัน 

(p<0.05) ในขณะท่ี NAA ไม่มีผลต่อ
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จํานวนการเกิดยอดของอเมซอนแดง โดยพบว่าชุดการทดลองท่ีมี 
มีจํานวนยอดท่ีเกิดข้ึนใกล้เคียงกัน (p>0.05)
จากภาพท่ี 2 และตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าการใช้
โดยมียอดเกิดข้ึนเฉลี่ย 3.31±0.74 ยอด/ช้ิน เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 
 

ภาพท่ี 1  ผลของ BA และ NAA ท่ีมีต่อการชักนําให้เกิดยอดของอเมซอนแดง ในสภาพปลอดเช้ือ
4 สัปดาห์  

 

ตารางท่ี 1  จํานวนยอดของอเมซอนแดง ท่ีเจริญพัฒนาข้ึนจากช้ินสว่นตายอดในอาหารสูตร 
ระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 

NAA 
(มก./ล) 0 
0 1.12+0.08 3.31
0.25 1.44+0.18 3.62
0.5 0.94+ 0.06 2.87
1 1.00+ 0.01 3.44
Means+SE 1.12+0.06a 3.31

หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ย (Means+SE) ที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนหรือแนวตั้งแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 เปอร์เซ็นต์ 

2. ผลของ BA และ NAA ท่ีมีต่อการชักนําให้เกิดราก
 สําหรับการชักนําให้เกิดรากนั้นพบว่าไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ 
ต่อการกระตุ้นให้เกิดรากของอเมซอนแดง (ภาพท่ี 
ของอเมซอนแดง (p>0.05) อย่างไรก็ตามพบ
(p<0.05) กล่าวคือการเพ่ิมระดับความเข้มข้นของ 
(p<0.05) โดยอเมซอนแดงท่ีเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร 
4 สัปดาห์ มีจํานวนรากท่ีเกิดข้ึนเฉลี่ย 13.00
อเมซอนแดงท่ีเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร 
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จํานวนการเกิดยอดของอเมซอนแดง โดยพบว่าชุดการทดลองท่ีมี NAA ระดับความเข้มข้น 0, 0.25, 0.5 และ 
(p>0.05) เฉลี่ย 2.83±0.28, 2.76±0.20, 2.25±0.20 และ 2.52±0.23 
ห็นว่าการใช้ BA 2 มิลลิกรัม/ลิตร เพียงอย่างเดียวสามารถชักนําให้เกิดยอดจํานวนมากได้

ช้ิน เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์

ท่ีมีต่อการชักนําให้เกิดยอดของอเมซอนแดง ในสภาพปลอดเช้ือ เมือ่เลี้ยงเป็นระยะเวลา 

จํานวนยอดของอเมซอนแดง ท่ีเจริญพัฒนาข้ึนจากช้ินสว่นตายอดในอาหารสูตร MS ท่ีมี BA 
ระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์

BA (มก./ล) 
2 4 6 

3.31+0.74 3.37+0.50 3.50+0.50 
3.62+0.38 3.37+0.38 2.62+0.38 
2.87+0.38 2.87+0.51 2.31+0.34 
3.44+0.54 2.69+0.43 2.94+0.41 
3.31+0.27b 3.08+0.23b 2.84+0.21b 

ที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนหรือแนวตั้งแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 

ท่ีมีต่อการชักนําให้เกิดราก 
สําหรับการชักนําให้เกิดรากนั้นพบว่าไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ (interaction) ระหว่าง 2 ปัจจัย คือ 

ภาพท่ี 3) ดังนั้นจึงไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่าง BA และ NAA ต่อการชักนําให้เกิดราก
อย่างไรก็ตามพบว่า BA มีอิทธิพลในการยับยั้งการเกิดรากของอเมซอนแดงอย่างมีนัยสําคัญ 

กล่าวคือการเพ่ิมระดับความเข้มข้นของ BA ในอาหารสังเคราะห์มีผลให้จํานวนการเกิดรากลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 
โดยอเมซอนแดงท่ีเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีมี BA 0, 2, 4 และ 6 มิลลิกรัม/

00±0.72, 7.44±0.59, 5.44±0.46 และ 3.25±0.34 ราก/ช้ินเนื้อเยื่อ ตามลําดับ 
อเมซอนแดงท่ีเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีไม่มี BA มีการเกิดรากจํานวนมากกว่าระดับความเข้มข้นอ่ืนๆ อย่างมี

0.25 0.5 1

NAA (มก./ล.)

ล.

ล.

ล.

ล.
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และ 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
23 ยอด/ช้ิน ตามลําดับ 

ลิตร เพียงอย่างเดียวสามารถชักนําให้เกิดยอดจํานวนมากได ้

 
เมือ่เลี้ยงเป็นระยะเวลา  

BA และ NAA  

Means+SE 

2.83+0.28ns 

2.76+0.20ns 

2.25+0.20ns 
2.52+0.23ns 
 

ที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนหรือแนวตั้งแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 

ปัจจัย คือ BA และ NAA ท่ีมี
ต่อการชักนําให้เกิดราก

มีอิทธิพลในการยับยั้งการเกิดรากของอเมซอนแดงอย่างมีนัยสําคัญ 
ในอาหารสังเคราะห์มีผลให้จํานวนการเกิดรากลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 

/ลิตร เป็นระยะเวลา  
ช้ินเนื้อเยื่อ ตามลําดับ 

มีการเกิดรากจํานวนมากกว่าระดับความเข้มข้นอ่ืนๆ อย่างมี



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

นัยสําคัญ (p<0.05) รองลงมาคือชุดการทดลองท่ีเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ท่ีมี 
มากกว่าชุดการทดลองท่ีมี BA 4 
สังเคราะห์ท่ีมี BA ระดับความเข้มข้นสูง
(ตารางท่ี 2) 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 2  อเมซอนแดง เจรญิพัฒนาเกิดยอด และรากบนอาหารสังเคราะหส์ูตร 
และ 6 มิลลิกรัมต่อลติร เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือ เป็นระยะเวลา 

 

 สําหรับผลของ NAA ท่ีมีต่อการชักนําให้เกิดรากนั้นพบว่าการเลี้ยงในอาหารท่ีเติม 
0, 0.25, 0.5 และ 1 มิลลิกรัม/ลิตร อเมซอนแดงมีจํานวนรากท่ีเ
7.25±0.67 ราก/ช้ินเนื้อเยื่อ ตามลําดับ เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 
สามารถเหนี่ยวนําให้เกิดรากได้มากท่ีสุด และมากกว่าท่ีระดับความเข้มข้นอ่ืนๆอย่างมีนัยสําคัญ 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดงบนอาหารสูตร 
ให้ต้นอ่อนมีการเจริญเติบโตผิดปกติคือมีรากเกิดข้ึนในปริมาณมากเกินไปเฉลี่ย 
และมียอดเกิดข้ึนได้น้อยเฉลี่ย 0.94
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

รองลงมาคือชุดการทดลองท่ีเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ท่ีมี BA 2 มิลลิกรัม
BA 4 และ 6 มิลลิกรัม/ลิตร อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) สําหรับชุดการทดลองท่ีเลี้ยงในอาหาร

ระดับความเข้มข้นสูงท่ีสุดคือ 6 มิลลิกรัม/ลิตร มีจํานวนรากท่ีเกิดข้ึนน้อยท่ีสุดอย่างมีนัยสําคัญ 

 
 

 

อเมซอนแดง เจรญิพัฒนาเกิดยอด และรากบนอาหารสังเคราะหส์ูตร MS ท่ีเติม BA ระดับความเข้มข้น
มิลลิกรัมต่อลติร เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์

ท่ีมีต่อการชักนําให้เกิดรากนั้นพบว่าการเลี้ยงในอาหารท่ีเติม 
ลิตร อเมซอนแดงมีจํานวนรากท่ีเกิดข้ึนเฉลี่ย 6.12±0.68 6

ช้ินเนื้อเยื่อ ตามลําดับ เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์โดย NAA ท่ีระดับความเข้มข้น 
สามารถเหนี่ยวนําให้เกิดรากได้มากท่ีสุด และมากกว่าท่ีระดับความเข้มข้นอ่ืนๆอย่างมีนัยสําคัญ 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดงบนอาหารสูตร MS ท่ีมี NAA เพียงอย่างเดียวในอัตรา 0.5 มิลลิกรัม
ให้ต้นอ่อนมีการเจริญเติบโตผิดปกติคือมีรากเกิดข้ึนในปริมาณมากเกินไปเฉลี่ย 15.37+ 1.05

0.94+ 0.06 ราก/ช้ินเนื้อเยื่อ (ตารางท่ี 1) ได้ต้นอ่อนท่ีมีลักษณะไม่สมบูรณ์ 
 

4 mg/l BA 

0 mg/l BA 
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มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีการเกิดรากได้
สําหรับชุดการทดลองท่ีเลี้ยงในอาหาร

ลิตร มีจํานวนรากท่ีเกิดข้ึนน้อยท่ีสุดอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

 

 

ระดับความเข้มข้น 0, 2, 4 

ท่ีมีต่อการชักนําให้เกิดรากนั้นพบว่าการเลี้ยงในอาหารท่ีเติม NAA ในระดับความเข้มข้น  
6.95±0.70, 8.80±0.75 และ 

ท่ีระดับความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
สามารถเหนี่ยวนําให้เกิดรากได้มากท่ีสุด และมากกว่าท่ีระดับความเข้มข้นอ่ืนๆอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) อย่างไรก็ตามการ

มิลลิกรัม/ลิตร โดยไม่เติม BA มีผล
1.05ราก/ช้ินเนื้อเยื่อ (ตารางท่ี 2) 

ได้ต้นอ่อนท่ีมีลักษณะไม่สมบูรณ์ (ภาพท่ี 4) 

2 mg/l BA 

6 mg/l BA 
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ภาพท่ี 3  ผลของ BA และ NAA ท่ีมีต่อการชักนําให้เกิดรากของอเมซอนแดงในสภาพปลอดเช้ือ เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา
4 สัปดาห์  

 
 นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตท้ัง 
เช่น การใช้ BA 6 มิลลิกรัม/ลิตร ร่วมกับ NAA 1 
มีลักษณะต้นเตี้ยแคระ เกิดยอดและรากได้น้อย 
ซึ่งสามารถชักนําให้เกิดยอดจํานวนมากได้พบว่ามีการเกิดรากได้เช่นกันและมีปริมาณไม่มากเกินไป โดยมีจํานวนรากท่ีเกิดข้ึน
เฉลี่ย 4.81±1.17 ราก เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 
 
ตารางท่ี 2  จํานวนรากของอเมซอนแดง ท่ีเจริญพัฒนาข้ึนจากช้ินสว่นตายอดในอาหารสูตร 

ระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 
NAA 
(มก./ล) 0 
0 12.81+0.89 
0.25 11.56+1.83 
0.5 15.37+1.05 
1 12.25+5.23 
Means+SE 13.00+0.72d 

หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ย (Means+SE) ที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนหรือแนวตั้งแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 เปอร์เซ็นต์ 
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ท่ีมีต่อการชักนําให้เกิดรากของอเมซอนแดงในสภาพปลอดเช้ือ เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา

นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตท้ัง 2 ชนิดคือ BA และ NAA ในระดับความเข้มข้นท่ีสูงเกินไป
NAA 1 มิลลิกรัม/ลิตร มีผลให้ช้ินเนื้อเยื่อของอเมซอนแดงมีการเจริญเติบโตผิดปกติ 
น้อย (ภาพท่ี 5) สําหรับชุดการทดลองท่ีใช้ BA 2 มิลลิกรัม/ลิตร เพียงอย่างเดียว 

ซึ่งสามารถชักนําให้เกิดยอดจํานวนมากได้พบว่ามีการเกิดรากได้เช่นกันและมีปริมาณไม่มากเกินไป โดยมีจํานวนรากท่ีเกิดข้ึน
ราก เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์

จํานวนรากของอเมซอนแดง ท่ีเจริญพัฒนาข้ึนจากช้ินสว่นตายอดในอาหารสูตร MS ท่ีมี BA 
ระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์

BA (มก./ล) 
2 4 6 

4.81+1.17 4.62+0.95 2.25+0.70 
6.62+0.96 6.12+1.04 3.50+0.80 
10.00+0.98 5.25+0.94 4.56+0.57 
8.31+1.28 5.75+0.82 2.69+0.53 
7.44+0.59c 5.44+0.46b 3.25+0.34a 

ที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนหรือแนวตั้งแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 

0.25 0.5 1

NAA (มล./ก.)

BA 0 มก./ล.

BA 2 มก./ล.

BA 4 มก./ล.

BA 6 มก./ล.
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ท่ีมีต่อการชักนําให้เกิดรากของอเมซอนแดงในสภาพปลอดเช้ือ เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 

ในระดับความเข้มข้นท่ีสูงเกินไป
มีผลให้ช้ินเนื้อเยื่อของอเมซอนแดงมีการเจริญเติบโตผิดปกติ 

ลิตร เพียงอย่างเดียว 
ซึ่งสามารถชักนําให้เกิดยอดจํานวนมากได้พบว่ามีการเกิดรากได้เช่นกันและมีปริมาณไม่มากเกินไป โดยมีจํานวนรากท่ีเกิดข้ึน

BA และ NAA  

Means+SE 

6.12+0.68a 

6.95+0.70a 

8.80+0.75b 
7.25+0.67a 
 

ที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนหรือแนวตั้งแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 ก. 
ภาพท่ี 4  ต้นอ่อนของอเมซอนแดง ท่ีเจริญในอาหารสูตร 

และมียอดเกิดข้ึนน้อย (
ผิดปกติ ลักษณะต้นเตี้ยแคระ 

 

3. ผลของ BA และ NAA ท่ีมีต่อการเจรญิเติบโตของต้นอ่อนอเมซอนแดง
 จากการวิเคราะห์ผลของ
2 ปัจจัย ท่ีมีต่อความสูงของต้นอ่อนอเมซอนแดง 
ต้นอ่อนของอเมซอนแดงเจริญเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ
ต้นอ่อนของอเมซอนแดงมีความสูงลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 
MS ท่ีไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต มีการเจริญเติบโตได้สูงท่ีสุดอย่างมีนัยสําคัญ 
อเมซอนแดงท่ีเจริญบนอาหารสังเคราะห์สูตร 
ใกล้เคียงกัน (p>0.05) และ เตี้ยกว่าชุดการทดลองท่ีไม่มี 
พบว่าต้นอ่อนของอเมซอนแดงท่ีเจริญในอาหารสังเคราะห์สูตร 
เตี้ยกว่าต้นอ่อนท่ีเจริญบนอาหารสังเคราะห์สูตร 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดงในอาหารสังเคราะห์สูตร 
สูงมากกว่าการเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ท่ีมีสารควบคุมการเจริญเติบโต แต่ไม่สามารถชักนําให้เกิดยอดจํานวนมาก เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณต้นอ่อนได้ สว่นใหญ่มีต้นอ่อนเกิดข้ึนเพียงต้นเดียว 
อย่างเดียว ซึ่งสามารถชักนําให้เกิดยอดจํานวนมากได้ 
เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 
 

ภาพท่ี 6  ผลของ BA และ NAA ท่ีมีต่อความสูงของต้นอ่อนอเมซอนแดง เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือ
4 สัปดาห ์
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 ข.

ต้นอ่อนของอเมซอนแดง ท่ีเจริญในอาหารสูตร MS ท่ีมี NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เกิดรากจํานวนมากเกินไป 
(ก.), อาหารสูตร MS ท่ีมี BA 6 มิลลิกรัม/ลิตร + NAA 1 มิลลิกรัม

ผิดปกติ ลักษณะต้นเตี้ยแคระ (ข.) 

ท่ีมีต่อการเจรญิเติบโตของต้นอ่อนอเมซอนแดง 
จากการวิเคราะห์ผลของ BA และ NAA ท่ีมีต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อน พบว่ามีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัย ท่ีมีต่อความสูงของต้นอ่อนอเมซอนแดง (ภาพท่ี 6) ดังนั้น BA และ NAA จึงมีอิทธิพลร่วมกันในการกระตุ้นให้
ต้นอ่อนของอเมซอนแดงเจริญเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยเมื่อเพ่ิมระดับความเข้มข้นของ 
ต้นอ่อนของอเมซอนแดงมีความสูงลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ต้นอ่อนของอเมซอนแดงท่ีเจริญบนอาหารสังเคราะห์สูตร 

ท่ีไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต มีการเจริญเติบโตได้สูงท่ีสุดอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)
อเมซอนแดงท่ีเจริญบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีมี BA ระดับความเข้มข้นต่างๆ กันคือ 2, 4 และ 

และ เตี้ยกว่าชุดการทดลองท่ีไม่มี BA อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) เช่นเดียวกันกับผลของ 
พบว่าต้นอ่อนของอเมซอนแดงท่ีเจริญในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีม ีNAA ระดับความเข้มข้น 0.
เตี้ยกว่าต้นอ่อนท่ีเจริญบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีไม่เติม NAA อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีไม่มีสารควบคุมการเจริญเติบโต จะมีผลให้ต้นอ่อนท่ีได้มีความ
สูงมากกว่าการเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ท่ีมีสารควบคุมการเจริญเติบโต แต่ไม่สามารถชักนําให้เกิดยอดจํานวนมาก เพ่ือเพ่ิม

วนใหญ่มีต้นอ่อนเกิดข้ึนเพียงต้นเดียว (ภาพท่ี 2) สําหรับชุดการทดลองท่ีใช้
ซึ่งสามารถชักนําให้เกิดยอดจํานวนมากได้ (ตารางท่ี 1) พบว่าต้นอ่อนท่ีได้มีความสูงเฉลี่ย 

เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ตารางท่ี 3) 

ท่ีมีต่อความสูงของต้นอ่อนอเมซอนแดง เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือ
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. 

มิลลิกรัมต่อลิตร เกิดรากจํานวนมากเกินไป  
มิลลิกรัม/ลิตร มีการเจริญเติบโต

ท่ีมีต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อน พบว่ามีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่าง 
จึงมีอิทธิพลร่วมกันในการกระตุ้นให ้

โดยเมื่อเพ่ิมระดับความเข้มข้นของ BA และ NAA มีผลให ้
ต้นอ่อนของอเมซอนแดงท่ีเจริญบนอาหารสังเคราะห์สูตร 

(p<0.05) ในขณะท่ีต้นอ่อนของ 
และ 6 มิลลิกรัม/ลิตร มีความสูง
เช่นเดียวกันกับผลของ NAA ท่ี
.25, 0.5 และ 1 มิลลิกรัม/ลิตร 

(p<0.05) อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการ
ท่ีไม่มีสารควบคุมการเจริญเติบโต จะมีผลให้ต้นอ่อนท่ีได้มีความ

สูงมากกว่าการเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ท่ีมีสารควบคุมการเจริญเติบโต แต่ไม่สามารถชักนําให้เกิดยอดจํานวนมาก เพ่ือเพ่ิม
สําหรับชุดการทดลองท่ีใช้ BA 2 มิลลิกรัม/ลิตร เพียง

พบว่าต้นอ่อนท่ีได้มีความสูงเฉลี่ย 2.45±0.16 เซนติเมตร 

 
ท่ีมีต่อความสูงของต้นอ่อนอเมซอนแดง เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือ เป็นระยะเวลา  
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ตารางท่ี 3  ความสูงของต้นอ่อนอเมซอนแดง ท่ีเจรญิบนอาหารสูตร 
เมื่อเลีย้งในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 

NAA 
(มก./ล) 0 
0 4.23+0.35 
0.25 2.96+0.36 
0.5 2.86+0.28 
1 3.03+0.13 
Means+SE 3.03+0.17b 

หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ย (Means+SE) ที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนหรือแนวตั้งแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 เปอร์เซ็นต์ 

 

4. ผลของ BA และ NAA ท่ีมีต่อการเจรญิพัฒนาเกิดใบ
 จากภาพท่ี 7 พบว่า มีปฏิกิริยาสัมพันธ์กัน 
อ่อนอเมซอนแดงอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
งอเมซอนแดง ต้นอ่อนท่ีเจริญบนอาหารสังเคราะห์สูตร 
ท่ีเกิดข้ึนต่ําท่ีสุดอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ในขณะท่ีการใช้ 
มีจํานวนใบท่ีเกิดข้ึนใกล้เคียงกัน (p>0.05) และมีจํานวนใบมากกว่าชุดการทดลองท่ีใช้ 
(p<0.05) นอกจากนี้ยังพบว่าต้นอ่อนท่ีเจริญบนอาหารสังเคราะห์ท่ีมีการเติม 
ท่ีเกิดข้ึนต่ํากว่าต้นอ่อนท่ีเจริญบนอาหารสังเคราะห์ท่ีไม่มี 
สารควบคุมการเจริญเติบโตเพียงอย่างเดียวคือ 
การเจริญเกิดใบได้สูงโดยมีจํานวนใบเฉลี่ย 7
 

ภาพท่ี 7  ผลของ BA และ NAA ท่ีมีต่อจํานวนใบของต้นอ่อนอเมซอนแดง เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 
4 สัปดาห์  
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ความสูงของต้นอ่อนอเมซอนแดง ท่ีเจรญิบนอาหารสูตร MS ท่ีมี BA และ NAA ระดบัความเข้มข้นต่างๆ กัน 
เมื่อเลีย้งในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์

BA (มก./ล) 
2 4 6 

2.45+0.16 2.95+0.12 2.62+0.27 
2.65+0.22 2.18+0.17 2.32+0.16 
2.14+0.20 2.24+0.15 2.12+0.11 
1.87+0.15 2.05+0.20 1.76+0.11 
2.28+0.10a 2.36+0.09a 2.20+0.09a 

ที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนหรือแนวตั้งแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 

ท่ีมีต่อการเจรญิพัฒนาเกิดใบ 
พบว่า มีปฏิกิริยาสัมพันธ์กัน (interaction) ระหว่าง BA และ NAA ต่อการเจริญพัฒนาเกิดใบของต้น

) โดยการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ BA และ NAA มีผลยับยั้งการเกิด
งอเมซอนแดง ต้นอ่อนท่ีเจริญบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BA ระดับความเข้มข้นสูงคือ 6 มิลลิกรัม

ในขณะท่ีการใช้ BA ในระดับความเข้มข้นท่ีต่ํากว่าคือ 0, 2 และ 
และมีจํานวนใบมากกว่าชุดการทดลองท่ีใช้ BA 6 มิลลิกรัม/ลิตร อย่างมีนัยสําคัญ 

นอกจากนี้ยังพบว่าต้นอ่อนท่ีเจริญบนอาหารสังเคราะห์ท่ีมีการเติม NAA ทุกชุดการทดลอง มีจํานวนใบ
ท่ีเกิดข้ึนต่ํากว่าต้นอ่อนท่ีเจริญบนอาหารสังเคราะห์ท่ีไม่มี NAA อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) สําหรับชุดการทดลองท่ีมีการเติม
สารควบคุมการเจริญเติบโตเพียงอย่างเดียวคือ BA 2 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีการเกิดยอดได้มากท่ีสุดพบว่าต้นอ่อนท่ีได้มี

7.75+0.82 ใบ/ต้น (ตารางท่ี 4)  

 
ท่ีมีต่อจํานวนใบของต้นอ่อนอเมซอนแดง เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 
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ระดบัความเข้มข้นต่างๆ กัน  

Means+SE 

3.06+1.48c 

2.53+0.12b 

2.34+0.10b 
1.94+0.07a 

 
ที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนหรือแนวตั้งแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 

ต่อการเจริญพัฒนาเกิดใบของต้น
มีผลยับยั้งการเกิดใบของต้นอ่อนขอ

มิลลิกรัม/ลิตร มีจํานวนใบ
และ 4 มิลลิกรัม/ลิตร 
ลิตร อย่างมีนัยสําคัญ 

ารทดลอง มีจํานวนใบ 
สําหรับชุดการทดลองท่ีมีการเติม

ลิตร ซึ่งมีการเกิดยอดได้มากท่ีสุดพบว่าต้นอ่อนท่ีได้ม ี

ท่ีมีต่อจํานวนใบของต้นอ่อนอเมซอนแดง เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ตารางท่ี 4  จํานวนใบของต้นอ่อนอเมซอนแดง ท่ีเจรญิบนอาหารสตูร 
เมื่อเลีย้งในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 

NAA 
(มก./ล) 0 
0 7.81+0.49
0.25 4.62+0.59
0.5 5.87+0.64
1 6.37+0.48
Means+SE 6.17+0.31b

หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ย (Means+SE) ที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนหรือแนวตั้งแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 เปอร์เซ็นต์ 

 
 เมื่อพิจารณาผลของการทดลองโดยรวมพบว่าอาหารสังเคราะห์สูตร 
สําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของอเมซอน
ต้นอ่อนได้มากท่ีสุด โดยชุดการทดลองท่ีมีการเติม
3.31+0.74 ยอด/ช้ิน มีรากเกิดข้ึนเฉลี่ย 
7.75+0.82 ใบ/ต้น เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 

ข. ผลการศึกษาระดับความเข้มของแสง ท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดง
 ผลการตรวจวัดแสงตลอดระยะเวลาเลี้ยง 
3,082.33+103.91 และ 4,017.33
อเมซอนแดงมีอัตรารอด 100 เปอร์เซ็นต์
ระดับความเข้มแสงมีผลต่อการชั
2,075.67+288.55 ลักซ์ มีจํานวนยอดท่ีเกิดข้ึนต่ําท่ีสุดอย่างมีนัยสําคัญ 
ในขณะท่ีการให้แสงท่ีมีความเข้มของแสง 
ใกล้เคียงกัน (p>0.05) และมีจํานวนยอดท่ีเกิดข้ึนสูงกว่าเนื้อเยื่ออเมซอนแดงท่ีเลี้ยงในสภาพท่ีมีการให้แสง 
ลักซ ์อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยมีจํานวนยอดเฉลี่ย 
 นอกจากนี้ยั งพบว่าต้นอ่อนของอเมซอนแดงท่ีเจริญเติบโตในสภาพท่ีมีการให้แสง
และ 4,017.33+302.59 ลักซ์ มีการเกิดรากได้ใกล้เคียงกัน
2,075.67+288.55 ลักซ์ อย่างมีนัยสําคัญ 
ตามลําดับ ในขณะท่ีการเลี้ยงโดยให้แสงท่ีมีระดับความเข้มแสง 
อย่างไรก็ตามต้นอ่อนของอเมซอนแดงท่ีเจริญเติบโตในสภาพท่ีมีการให้แสง
4,017.33+302.59 ลักซ์ มีความสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
3.57+0.11 เซนติเมตร ตามลําดับ ดังนั้นระดับความเข้มของแสงท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของอเมซอนแดง
คือ ประมาณ 3,000 ลักซ์ เนื่องจากเป็นระดับความเข้มของแสงต่ําสุดท่ีสามารถชักนําให้เกิดต้นอ่อนได้มากท่ีสุด นอกจากนี้
ต้นอ่อนท่ีได้ยังมีการเจริญเติบโตได้ใกล้เคียงกับชุดการทดลองอ่ืนๆ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของอเมซอนแดงใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีการให้แสงสว่าง 
4.73+0.22 ยอด/ช้ิน มีจํานวนรากเฉลี่ย 
17.73+3.32 ใบ/ต้น เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

จํานวนใบของต้นอ่อนอเมซอนแดง ท่ีเจรญิบนอาหารสตูร MS ท่ีมี BA และ NAA ระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน 
เมื่อเลีย้งในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์

BA (มก./ล) 
2 4 6 

0.49 7.75+0.82 7.44+0.54 5.50+0.48
0.59 7.00+0.54 6.06+0.59 5.62+0.54
0.64 6.44+0.55 5.06+0.41 5.75+0.32
0.48 5.12+0.57 5.56+0.43 4.87+0.45

b 6.58+0.33b 6.03+0.27b 5.44+0.22
ที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนหรือแนวตั้งแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 

เมื่อพิจารณาผลของการทดลองโดยรวมพบว่าอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีมี BA 2 มิลลิกรัม
สําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของอเมซอนแดง เนื่องจากเป็นระดับความเข้มข้นของ BA ท่ีต่ําท่ีสุดท่ีสามารถชักนําให้เกิด
ต้นอ่อนได้มากท่ีสุด โดยชุดการทดลองท่ีมีการเติม BA 2 มิลลิกรัม/ลิตร โดยไม่เติม NAA สามารถชักนําให้เกิดยอดได้เฉลี่ย 

ช้ิน มีรากเกิดข้ึนเฉลี่ย 4.81+1.17 ราก/ช้ิน มีความสูงเฉลี่ย 2.45+0.16 เซนติเมตร และมีจํานวนใบเฉลี่ย 
ต้น เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์

ผลการศึกษาระดับความเข้มของแสง ท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดง 
ผลการตรวจวัดแสงตลอดระยะเวลาเลี้ยง 6 สัปดาห์ พบว่ามีระดับความเข้มแสงเฉลี่ย 

33+302.59 ลักซ์ ตามลําดับ เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ปรากฏว่าเนื้อเยื่อของ
เปอร์เซ็นต์ ทุกการทดลอง และมีการเจริญพัฒนาเกิดต้นอ่อนได้ท้ังหมด อย่างไรก็ตามพบว่า

ระดับความเข้มแสงมีผลต่อการชักนําให้ เ กิดยอด โดยช้ินเนื้อ เยื่ออเมซอนแดงท่ีเลี้ยงในสภาพท่ีมีการให้แสง 
มีจํานวนยอดท่ีเกิดข้ึนต่ําท่ีสุดอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยมีจํานวนยอดเฉลี่ย 

ในขณะท่ีการให้แสงท่ีมีความเข้มของแสง 3,082.33+103.91 และ 4,017.33+302.59 ลักซ์ สามารถชักนําให้เกิดยอดได้
และมีจํานวนยอดท่ีเกิดข้ึนสูงกว่าเนื้อเยื่ออเมซอนแดงท่ีเลี้ยงในสภาพท่ีมีการให้แสง 

โดยมีจํานวนยอดเฉลี่ย 4.73+0.22 ยอด/ช้ิน และ 4.37+0.18 ยอด
นอกจากนี้ยั งพบว่าต้นอ่อนของอเมซอนแดงท่ีเจริญเติบโตในสภาพท่ีมีการให้แสง

ลักซ์ มีการเกิดรากได้ใกล้เคียงกัน (p>0.05) และมากกว่าการเลี้ยงในสภาพท่ีมีความเข้มแสง 
ลักซ์ อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยมีจํานวนรากเฉลี่ย 12.30+1.11 ราก/ช้ิน และ 

ตามลําดับ ในขณะท่ีการเลี้ยงโดยให้แสงท่ีมีระดับความเข้มแสง 2,075.67+288.55 ลักซ์ มีรากเกิดข้ึนเพียง 
อย่างไรก็ตามต้นอ่อนของอเมซอนแดงท่ีเจริญเติบโตในสภาพท่ีมีการให้แสง2,075.67+288.55, 3,082.33

ลักซ์ มีความสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีความสูงเฉลี่ย 3.50
เซนติเมตร ตามลําดับ ดังนั้นระดับความเข้มของแสงท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของอเมซอนแดง

ลักซ์ เนื่องจากเป็นระดับความเข้มของแสงต่ําสุดท่ีสามารถชักนําให้เกิดต้นอ่อนได้มากท่ีสุด นอกจากนี้
ต้นอ่อนท่ีได้ยังมีการเจริญเติบโตได้ใกล้เคียงกับชุดการทดลองอ่ืนๆ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของอเมซอนแดงใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีการให้แสงสว่าง 3,082.33+103.91 ลักซ์ เป็นเวลา 16 ช่ัวโมง/วัน สามารถชักนําให้เกิดยอดได้เฉลี่ย 

ช้ิน มีจํานวนรากเฉลี่ย 12.30+1.11 ราก/ช้ินมีความสูงเฉลี่ย 3.83+0.20 
ต้น เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์
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ระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน 

Means+SE 

0.48 7.12+0.32b 

0.54 5.83+0.29a 

0.32 5.78+0.25a 
0.45 5.48+0.25a 
0.22a  

ที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนหรือแนวตั้งแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 

มิลลิกรัม/ลิตร มีความเหมาะสม
ท่ีต่ําท่ีสุดท่ีสามารถชักนําให้เกิด 
สามารถชักนําให้เกิดยอดได้เฉลี่ย 
เซนติเมตร และมีจํานวนใบเฉลี่ย 

สัปดาห์ พบว่ามีระดับความเข้มแสงเฉลี่ย 2,075.67+288.55, 
สัปดาห์ ปรากฏว่าเนื้อเยื่อของ 

ทุกการทดลอง และมีการเจริญพัฒนาเกิดต้นอ่อนได้ท้ังหมด อย่างไรก็ตามพบว่า
กนําให้ เ กิดยอด โดยช้ินเนื้อ เยื่ออเมซอนแดงท่ีเลี้ยงในสภาพท่ีมีการให้แสง 

โดยมีจํานวนยอดเฉลี่ย 3.63+0.27 ยอด/ช้ิน 
ลักซ์ สามารถชักนําให้เกิดยอดได้

และมีจํานวนยอดท่ีเกิดข้ึนสูงกว่าเนื้อเยื่ออเมซอนแดงท่ีเลี้ยงในสภาพท่ีมีการให้แสง 2,075.67+288.55 
ยอด/ช้ิน ตามลําดับ (ตารางท่ี 5) 

นอกจากนี้ยั งพบว่าต้นอ่อนของอเมซอนแดงท่ีเจริญเติบโตในสภาพท่ีมีการให้แสง 3,082.33+103.91  
และมากกว่าการเลี้ยงในสภาพท่ีมีความเข้มแสง 

ช้ิน และ 15.93+1.16 ราก/ช้ิน 
ลักซ์ มีรากเกิดข้ึนเพียง 6.53+0.91 ราก/ช้ิน 

288.55, 3,082.33+103.91 และ 
50+ 0.22,  3.83+0.20 และ 

เซนติเมตร ตามลําดับ ดังนั้นระดับความเข้มของแสงท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของอเมซอนแดง 
ลักซ์ เนื่องจากเป็นระดับความเข้มของแสงต่ําสุดท่ีสามารถชักนําให้เกิดต้นอ่อนได้มากท่ีสุด นอกจากนี้

ต้นอ่อนท่ีได้ยังมีการเจริญเติบโตได้ใกล้เคียงกับชุดการทดลองอ่ืนๆ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของอเมซอนแดงใน
วัน สามารถชักนําให้เกิดยอดได้เฉลี่ย 

20 เซนติเมตร มีจํานวนใบเฉลี่ย
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ตารางท่ี 5  การเจริญพัฒนาของอเมซอนแดง ท่ีให้แสงระดับความเข้มต่างๆ
4 สัปดาห ์

การเจรญิพัฒนา 
2

จํานวนยอด (ยอด/ช้ิน) 3.63
จํานวนราก (ราก/ช้ิน) 6.53
ความสูง (ซม.) 3.50
จํานวนใบ (ใบ/ต้น) 4.33

หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ย (Means+SE) ที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 เปอร์เซ็นต์ 

 
ค. ผลการศึกษาระยะเวลาให้แสง ท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่ออเมซอนแดง
 ผลการทดลองพบว่าอเมซอนแดงท่ีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพท่ีมีการให้แสงเป็นระยะเวลาต่างๆ กัน มีอัตรารอด 
100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ทุกการทดลอง 
เนื้อเยื่อของอเมซอนแดง โดยให้แสง 3000 
ใกล้เคียงกัน (p>0.05) เฉลี่ย 4.20+0.36, 4
พบว่ามีจํานวนไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
15.33+1.16  ราก/ช้ิน ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบว่าต้นอ่อนท่ีได้ยังมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เฉลี่ย 5.
เกิดข้ึนใกล้เคียงกัน (p>0.05) เฉลี่ย 15.00+
เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดงคือ การให้แสง 
เกิดยอดได้เฉลี่ย 4.20+0.36 ยอด/ช้ิน มีรากเกิดข้ึนเฉลี่ย 
เซนติเมตร มีจํานวนใบเฉลี่ย 15.00+0.84ใบ
 
ตารางท่ี 6  การเจริญพัฒนาของอเมซอนแดง ท่ีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพท่ีให้แสงระยะเวลาต่างๆกัน เมื่อเลี้ยงเป็น

ระยะเวลา 4 สัปดาห ์

การเจรญิพัฒนา 

จํานวนยอด (ยอด/ช้ิน) 4.20
จํานวนราก (ราก/ช้ิน) 17.03
ความสูง (ซม.) 5.15
จํานวนใบ (ใบ/ต้น) 15.00

หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ย (Means+SE) ที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 เปอร์เซ็นต์ 
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การเจริญพัฒนาของอเมซอนแดง ท่ีให้แสงระดับความเข้มต่างๆ กัน เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา

ระดับความเข้มแสง  (ลักซ)์ 

,000 3,000 

63+0.27a 4.73+0.22b 4.37
53+0.91a 12.30+1.11b 15.
50+0.22ns 3.83+0.20ns 3.57
33+0.70a 7.73+0.32b 7.27

ที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 

ผลการศึกษาระยะเวลาให้แสง ท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่ออเมซอนแดง 
ผลการทดลองพบว่าอเมซอนแดงท่ีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพท่ีมีการให้แสงเป็นระยะเวลาต่างๆ กัน มีอัตรารอด 

สัปดาห์ทุกการทดลอง และมีการเจริญพัฒนาเกิดต้นอ่อนได้ท้ังหมด การเพาะเลี้ยง
3000 ลักซ์ เป็นระยะเวลา 8, 12 และ 16 ช่ัวโมง/วัน สามารถชักนําให้เกิดยอดได้

4.13+ 0.40 และ 4.13+0.20 ยอด/ช้ิน ตามลําดับ เช่นเดียวกันกั
(p>0.05) โดยมีจํานวนรากท่ีเกิดข้ึนเฉลี่ย 17.03+1.26, 

ช้ิน ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบว่าต้นอ่อนท่ีได้ยังมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน (p>0.05)
15+ 0.31, 4.95+0.24  และ 5.29+0.29 เซนติเมตร ตามลําดับ มีจํานวนใบท่ี
+ 0.84, 15.80+0.90 และ 15.13+ 0.62 ใบ/ต้น (ตารางท่ี 6

เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดงคือ การให้แสง 3,000 ลักซ์ เป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง/
ช้ิน มีรากเกิดข้ึนเฉลี่ย 17.03+ 1.26 ราก/ช้ิน ต้นอ่อนท่ีได้มีความสูงเฉลี่ย 

ใบ/ต้น ลักษณะต้นอ่อนมีความสมบูรณ์ (ภาพท่ี 8) 

การเจริญพัฒนาของอเมซอนแดง ท่ีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพท่ีให้แสงระยะเวลาต่างๆกัน เมื่อเลี้ยงเป็น

ระยะเวลาให้แสง  (ช่ัวโมง) 

8 12 

20+0.36ns 4.13+0.40ns 4
03+1.26ns 15.73+1.13ns 15
15+0.31ns 4.95+0.24ns 5
00+0.84ns 15.80+0.90ns 15

ที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
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กัน เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 

4,000 

37+0.18b 
.93+1.16b 
57+0.11ns 
27+0.89b 

ที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  

ผลการทดลองพบว่าอเมซอนแดงท่ีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพท่ีมีการให้แสงเป็นระยะเวลาต่างๆ กัน มีอัตรารอด 
และมีการเจริญพัฒนาเกิดต้นอ่อนได้ท้ังหมด การเพาะเลี้ยง

วัน สามารถชักนําให้เกิดยอดได้
ช้ิน ตามลําดับ เช่นเดียวกันกับจํานวนรากท่ี

, 15.73+1.13 และ 
(p>0.05) โดยมีความสูง

เซนติเมตร ตามลําดับ มีจํานวนใบท่ี
6) ดังนั้นการให้แสงท่ี
/วัน สามารถชักนําให้

ช้ิน ต้นอ่อนท่ีได้มีความสูงเฉลี่ย 5.15+0.31 

การเจริญพัฒนาของอเมซอนแดง ท่ีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพท่ีให้แสงระยะเวลาต่างๆกัน เมื่อเลี้ยงเป็น
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4.13+0.20ns 
15.33+1.16ns 
5.29+0.29ns 
15.13+0.62ns 

ที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 
ภาพท่ี 8  ต้นอ่อนของอเมซอนแดงท่ีเพ่ิมจํานวน และเจริญข้ึนบนอาหารสังเคราะห์สูตร 

ในสภาพท่ีให้แสง 3000 
 
สรุปและวิจารณ์ผล 
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดง 
มิลลิกรัม/ลิตร สามารถชักนําให้เกิดยอดได้ใกล้เคียงกัน 
(p<0.05) ดังนั้น BA 2 มิลลิกรัม/ลิตร จึงเป็นอัตราความเข้มข้นต่ําสุดท่ีสามารถชักนําให้เกิดยอดได้จํานวน
NAA ไม่มีผลต่อการเกิดยอดของอเมซอนแดง
เหมาะสมท่ีสุดสําหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดงในข้ันตอนการชักนําให้เกิดยอดจํานวนมาก โดยมียอดเกิดข้ึนเฉลี่ย 
3.31±0.74 ยอด/ช้ิน เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 
พรรณไม้นํ้าอนเูบียส (Anubias nana

เกิดยอดได้สูงท่ีสุด (กาญจนร,ี 2547
การใช้ BA เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีออกซิน ส
1999) เนื่องจาก BA เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มไซโตไคนินซึ่งมีคุณสมบัติกระตุ้นการแบ่งเซลล์ ควบคุม
การสร้างอวัยวะ กระตุ้นการแตกตาข้าง และการเกิดยอด 
 อย่างไรก็ตามพบว่า BA มีอิทธิพลในการยับยั้งการเกิดรากของอเมซอนแดง โดยการเพ่ิมระดับความเข้มข้นของ 
ในอาหารสังเคราะห์มีผลให้จํานวนของรากลดลง 
อิทธิพลของออกซิน (ยุพา และคณะ
เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มออกซิน ซึ่งมีผลในการขยายขนาดของเซลล์ กระตุ้นการเกิดราก และการเจริญ
ของราก จึงมีการนํามาใช้เพ่ือเร่งให้เกิดรากมากข้ึน และเร็วข้ึน 
0.5 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถชักนําให้เกิดรากได้สูงท่ีสุด แต่เมื่อเพ่ิมอัตราความเข้มข้นของ 
พบว่ามีการเกิดรากได้ลดลงต่ํากว่าการใช้
การใช้ออกซินระดับความเข้มข้นท่ีต่ํา
รากของ Nyctanthes arbortristis

ท่ีสูง Klerk, et al. (1990) รายงานว่าออกซินมีผลกระตุ้นให้เกิดรากใ
การเจริญพัฒนาของราก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ออกซิน ในระดับความเข้มข้นท่ีสูง
 นอกจากนี้ยังพบว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอดของอเมซอนแดงบนอาหารสูตร 
โดยไม่เติม BA มีผลให้ต้นอ่อนมีการเจริญเติบโตผิดปกติคือมีรากเกิดข้ึนในปริมาณมากเกินไป นอกจากนี้ยังมียอดเกิดข้ึนได้น้อย
เนื่องจาก NAA เป็นออกซินท่ีมีผลยับยั้งการเกิดตาหน่อ 
อเมซอนแดง บนอาหารสังเคราะห์สูตร

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

 

ต้นอ่อนของอเมซอนแดงท่ีเพ่ิมจํานวน และเจริญข้ึนบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม 
3000 ลักซ์ จํานวน 8 ช่ัวโมง/วัน เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดง ในอาหารสูตร MS ท่ีมีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ลิตร สามารถชักนําให้เกิดยอดได้ใกล้เคียงกัน (p>0.05) และมากกว่าชุดการทดลองท่ีไม่มี 

ลิตร จึงเป็นอัตราความเข้มข้นต่ําสุดท่ีสามารถชักนําให้เกิดยอดได้จํานวน
ไม่มีผลต่อการเกิดยอดของอเมซอนแดง (p>0.05) ดังนั้นอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีม ีBA

เหมาะสมท่ีสุดสําหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดงในข้ันตอนการชักนําให้เกิดยอดจํานวนมาก โดยมียอดเกิดข้ึนเฉลี่ย 
ช้ิน เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ผลการทดลองสอดคล้องกับกา

nana Engler, 1899) ท่ีใช้ BA เพียงอย่างเดียวในระดับความเข้มข้น 
2547) เช่นเดียวกันกับการเพาะเนื้อเยื่อเลี้ยงใบพายศรีลังกา Cryptocoryne wendtii

เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีออกซิน สามารถชักนําให้เพ่ิมปริมาณยอดได้มากท่ีสุดอย่างมีนัยสําคัญ
เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มไซโตไคนินซึ่งมีคุณสมบัติกระตุ้นการแบ่งเซลล์ ควบคุม

การสร้างอวัยวะ กระตุ้นการแตกตาข้าง และการเกิดยอด (McGaw, 1987)  
มีอิทธิพลในการยับยั้งการเกิดรากของอเมซอนแดง โดยการเพ่ิมระดับความเข้มข้นของ 

ในอาหารสังเคราะห์มีผลให้จํานวนของรากลดลง เนื่องจากสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มไซโตไคนินมีผลในการลด
ยุพา และคณะ, 2544) ในขณะท่ี NAA มีผลต่อการชักนําให้เกิดรากของอเมซอนแดง เนื่องจาก 

เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มออกซิน ซึ่งมีผลในการขยายขนาดของเซลล์ กระตุ้นการเกิดราก และการเจริญ
ของราก จึงมีการนํามาใช้เพ่ือเร่งให้เกิดรากมากข้ึน และเร็วข้ึน (พีรเดช, 2529; Kyte and Kleyn, 1999

ลิตร สามารถชักนําให้เกิดรากได้สูงท่ีสุด แต่เมื่อเพ่ิมอัตราความเข้มข้นของ NAA 
พบว่ามีการเกิดรากได้ลดลงต่ํากว่าการใช้NAA 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร สอดคล้องกับการทดลองของ
การใช้ออกซินระดับความเข้มข้นท่ีต่ําคือการใช้ IBA 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ IAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร

Nyctanthes arbortristis ในสภาพปลอดเช้ือ แต่การเกิดรากจะช้าหรือลดลง เมื่อใช้ออกซินในระดับความเข้มข้น
รายงานว่าออกซินมีผลกระตุ้นให้เกิดรากในระยะเริ่มแรก แต่จากนั้นอาจจะมีผลขัดขวาง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ออกซิน ในระดับความเข้มข้นท่ีสูง 
นอกจากนี้ยังพบว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอดของอเมซอนแดงบนอาหารสูตร MS 

มีผลให้ต้นอ่อนมีการเจริญเติบโตผิดปกติคือมีรากเกิดข้ึนในปริมาณมากเกินไป นอกจากนี้ยังมียอดเกิดข้ึนได้น้อย
เป็นออกซินท่ีมีผลยับยั้งการเกิดตาหน่อ (บุญยืน, 2544) ในขณะท่ีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อช้ินส่วนยอดของ

อเมซอนแดง บนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีม ีBA 2 มิลลิกรัม/ลิตร เพียงอย่างเดียวโดยไม่เติม NAA 

17 

ท่ีเติม BA 2 มิลลิกรมัต่อลติร  
สัปดาห์  

ท่ีมีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช คือ BA 2, 4 และ 6 
และมากกว่าชุดการทดลองท่ีไม่มี BA อย่างมีนัยสําคัญ 

ลิตร จึงเป็นอัตราความเข้มข้นต่ําสุดท่ีสามารถชักนําให้เกิดยอดได้จํานวนมากท่ีสุด ในขณะท่ี 
BA 2 มิลลิกรัม/ลิตร จึงมีความ

เหมาะสมท่ีสุดสําหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดงในข้ันตอนการชักนําให้เกิดยอดจํานวนมาก โดยมียอดเกิดข้ึนเฉลี่ย 
สัปดาห์ ผลการทดลองสอดคล้องกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เพียงอย่างเดียวในระดับความเข้มข้น 8 µM สามารถชักนําให้
Cryptocoryne wendtii ท่ีพบว่า

ามารถชักนําให้เพ่ิมปริมาณยอดได้มากท่ีสุดอย่างมีนัยสําคัญ (Kane et al., 
เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มไซโตไคนินซึ่งมีคุณสมบัติกระตุ้นการแบ่งเซลล์ ควบคุม

มีอิทธิพลในการยับยั้งการเกิดรากของอเมซอนแดง โดยการเพ่ิมระดับความเข้มข้นของ BA 
เนื่องจากสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มไซโตไคนินมีผลในการลด

ดรากของอเมซอนแดง เนื่องจาก NAA 
เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มออกซิน ซึ่งมีผลในการขยายขนาดของเซลล์ กระตุ้นการเกิดราก และการเจริญ

2529; Kyte and Kleyn, 1999) โดยการเติม NAA 
NAA เป็น 1 มิลลิกรัม/ลิตร กลับ

ลิตร สอดคล้องกับการทดลองของ Rout et al. (2007) พบว่า 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลชักนําการเกิด

ในสภาพปลอดเช้ือ แต่การเกิดรากจะช้าหรือลดลง เมื่อใช้ออกซินในระดับความเข้มข้น 
นระยะเริ่มแรก แต่จากนั้นอาจจะมีผลขัดขวาง 

MS ท่ีมี NAA เพียงอย่างเดียว
มีผลให้ต้นอ่อนมีการเจริญเติบโตผิดปกติคือมีรากเกิดข้ึนในปริมาณมากเกินไป นอกจากนี้ยังมียอดเกิดข้ึนได้น้อย

ในขณะท่ีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อช้ินส่วนยอดของ 
NAA พบว่ามีการเกิดรากข้ึนได้
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เฉลี่ย 4.81±1.17 ราก เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 
เจริญเติบโตท่ีมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการเกิดราก สารในกลุ่มนี้พืชสามา
เนื้อเยื่อเจริญ ในบางครั้งจึงอาจไม่มีความจําเป็นต้องใส่สารในกลุ่มนี้ ข้ึนกับชนิดพืช และช้ินเนื้อเยื่อท่ีนํามาเพาะเลี้ยง 
(รังสฤษดิ,์ 2540; Brock and Kaufman, 1991)
 การเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท้ังสองชนิดคือ 
ต้นอ่อนของอเมซอนแดงมีความสูงลดลงต่ํากว่าการเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร 
การเพ่ิมข้ึนของปริมาณ BA และ NAA 
สังเคราะห์สูตร MS  ท่ีเติม BA ระดับความเข้มข้นสูงท่ีสุดคือ 
BA ในระดับความเข้มข้นท่ีต่ํากว่าคือ 0, 2 และ 
6 มิลลิกรัม/ลิตร นอกจากนี้ยังพบว่าต้นอ่อนท่ีเจริญบนอาหารสังเคราะห์ท่ีมีการเติม 
เกิดข้ึนต่ํากว่าต้นอ่อนท่ีเจริญบนอาหารสังเคราะห์ท่ีไม่มี 
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการเพาะเลี้ยงเนื้
เจริญเติบโต จะมีผลให้ต้นอ่อนท่ีได้มีความสูง และเกิดใบได้มาก แต่ไม่สามารถชักนําให้เกิดยอดจํานวนมากเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
ต้นอ่อนได้ ดังนั้นจากการทดลองในครั้งนี้การใช้อาหารสังเคราะห์สูตร 
จึงเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดง เนื่องจากการขยายพันธ์ุด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถประสบ
ความสําเร็จหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กับการขยายให้ได้จํานวนยอดท่ีมากพอ และมีประสิทธิภาพ 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดงบนอาหารสังเคราะห์สูตร 
3.31+0.74 ยอด/ช้ิน มีรากเกิดข้ึนเฉลี่ย 4.81
7.75+0.82 ใบ/ต้น เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของอเมซอนแดง บนอาหารสังเคราะห์สูตร 
โดยการให้แสงเป็นระยะเวลาต่างๆกันคือ 8, 
ทางสถิติ โดยพบว่ามีจํานวนยอดและจํานวนรากใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังพบว่าต้นอ่อนท่ีเกิดข้ึนมีการ
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความสูงของต้นอ่อน และจํานวนใบท่ีเกิดข้ึนใกล้เคียงกัน ผลการทดลองแตกต่างจากความ
ต้องการแสงของพืชท่ัวไปท่ีส่วนใหญ่จะต้องได้รับแสง 
J. Kleyn, 1999; Trigiano and Gray, 2000) 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Seibert et. al., 1975; Reuveni and Evenor, 2007) 
ท้ังนี้แสงเก่ียวข้องกับ Glyoxalase I activity
มากกว่าฮอร์โมนพืชในการชักนําให้เกิดต้นอ่อนจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ระยะเวลาให้แสงข้ึนอยู่กับชนิดของการเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย
 จากผลการทดลองในครั้งนี้พบว่า การให้แสงท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของอเมซอนแดง
ท่ีมีความเข้มแสง 3,000 ลักซ์ เป็นระยะเวลา 
อเมซอนแดงได้มากท่ีสุด ซึ่งทําให้ประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ โดยสามารถชักนําให้เกิดยอดได้เฉลี่ย 
มีรากเกิดข้ึนเฉลี่ย 17.03+1.26 ราก/ช้ิน ต้นอ่อนท่ีได้มีความสูงเฉลี่ย 
ใบ/ต้น  

 
ข้อเสนอแนะ 
 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะขยายพันธ์ุอเมซอนแดง 
ทําให้สามารถผลิตต้นอ่อนปลอดเช้ือได้ในปริมาณมาก 
ระยะเวลาให้แสงสั้นลง อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ เช่นอุณหภูมิ ท่ีเหมาะสมในการเลี้ยง 
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ราก เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ เนื่องจากออกซินซึ่งเป็นกลุ่มของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตท่ีมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการเกิดราก สารในกลุ่มนี้พืชสามารถสร้างข้ึนเองได้โดยมีมากบริเวณปลายยอด และ
เนื้อเยื่อเจริญ ในบางครั้งจึงอาจไม่มีความจําเป็นต้องใส่สารในกลุ่มนี้ ข้ึนกับชนิดพืช และช้ินเนื้อเยื่อท่ีนํามาเพาะเลี้ยง 

2540; Brock and Kaufman, 1991) 
การเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท้ังสองชนิดคือ BA และ NAA ในอาหารสังเคราะห์สูตร 

ต้นอ่อนของอเมซอนแดงมีความสูงลดลงต่ํากว่าการเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีไม่มี BA และ NAA
 มีผลยับยั้งการเกิดใบของต้นอ่อนของอเมซอนแดง  ต้นอ่อนท่ีเจริญบนอาหาร

ระดับความเข้มข้นสูงท่ีสุดคือ 6 มิลลิกรัม/ลิตร มีจํานวนใบท่ีเกิดข้ึนต่ําท่ีสุด ในขณะท่ีการใช้ 
และ 4 มิลลิกรัม/ลิตร มีจํานวนใบท่ีเกิดข้ึนใกล้เคียงกัน และมากกว่าการใช้ 

ลิตร นอกจากนี้ยังพบว่าต้นอ่อนท่ีเจริญบนอาหารสังเคราะห์ท่ีมีการเติม NAA ทุกชุดการทดลอง มีจํานวนใบท่ี
เกิดข้ึนต่ํากว่าต้นอ่อนท่ีเจริญบนอาหารสังเคราะห์ท่ีไม่มี NAA  

ถึงแม้ว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีไม่มีสารควบคุมการ
เจริญเติบโต จะมีผลให้ต้นอ่อนท่ีได้มีความสูง และเกิดใบได้มาก แต่ไม่สามารถชักนําให้เกิดยอดจํานวนมากเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
ต้นอ่อนได้ ดังนั้นจากการทดลองในครั้งนี้การใช้อาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีมี BA ระดับความเข้มข้น 
จึงเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดง เนื่องจากการขยายพันธ์ุด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถประสบ
ความสําเร็จหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กับการขยายให้ได้จํานวนยอดท่ีมากพอ และมีประสิทธิภาพ (รังสฤษดิ์

งเนื้อเยื่ออเมซอนแดงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีมี BA 2 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถชักนําให้เกิดยอดได้เฉลี่ย 
81+1.17 ราก/ช้ิน มีความสูงเฉลี่ย 2.45+0.16 เซนติเมตร และมีจํานวนใบเฉลี่ย 

ต้น เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของอเมซอนแดง บนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีมี BA 2 มิลลิกรัม/ลิตร ในสภาวะท่ีควบคุมแสง

, 12 และ 16 ช่ัวโมง/วัน ความเข้มแสงประมาณ  3,000 ลักซ์ ให้ผลไม่แตกต่างกัน
โดยพบว่ามีจํานวนยอดและจํานวนรากใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังพบว่าต้นอ่อนท่ีเกิดข้ึนมีการ

ความสูงของต้นอ่อน และจํานวนใบท่ีเกิดข้ึนใกล้เคียงกัน ผลการทดลองแตกต่างจากความ
ต้องการแสงของพืชท่ัวไปท่ีส่วนใหญ่จะต้องได้รับแสง 15-16 ช่ัวโมง/วัน (บุญยืน, 2544; Weis and Jaffe, 1969; Kyte and 

1999; Trigiano and Gray, 2000) เนื่องจากแสงมีความสําคัญต่อกระบวนการเจริญพัฒนาเกิดต้นของพืชจากการ
., 1975; Reuveni and Evenor, 2007) โดยมีอิทธิพลในการกระตุ้นการเพ่ิมจํานวนเซลล์ 

Glyoxalase I activity ซึ่งมีผลต่อการเพ่ิมจํานวนเซลล์ของพืช นอกจากนี้ยังพบว่าแสงมีอิทธิพล
มากกว่าฮอร์โมนพืชในการชักนําให้เกิดต้นอ่อนจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Chakravarti and Sopory, 1998)
ระยะเวลาให้แสงข้ึนอยู่กับชนิดของการเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย (Gamborg and Phillips, 1995) 

จากผลการทดลองในครั้งนี้พบว่า การให้แสงท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของอเมซอนแดง
ลักซ์ เป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง/วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาให้แสงท่ีสั้นท่ีสุดท่ีสามารถเพ่ิมจํานวนต้น

อเมซอนแดงได้มากท่ีสุด ซึ่งทําให้ประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ โดยสามารถชักนําให้เกิดยอดได้เฉลี่ย 4
ช้ิน ต้นอ่อนท่ีได้มีความสูงเฉลี่ย 5.15+0.31 เซนติเมตร มีจํานวนใบเฉลี่ย 

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะขยายพันธ์ุอเมซอนแดง Echinodorus osiris Rataj โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ด้ในปริมาณมาก นอกจากนี้ยังลดต้นทุนค่าไฟฟ้าท่ีใช้ในการให้แสงแก่ต้นพืช 
ควรมีการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ เช่นอุณหภูมิ ท่ีเหมาะสมในการเลี้ยง 
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สัปดาห์ เนื่องจากออกซินซึ่งเป็นกลุ่มของสารควบคุมการ
รถสร้างข้ึนเองได้โดยมีมากบริเวณปลายยอด และ

เนื้อเยื่อเจริญ ในบางครั้งจึงอาจไม่มีความจําเป็นต้องใส่สารในกลุ่มนี้ ข้ึนกับชนิดพืช และช้ินเนื้อเยื่อท่ีนํามาเพาะเลี้ยง 

ในอาหารสังเคราะห์สูตร MS มีผลให ้
NAA เช่นเดียวกันกับ

มีผลยับยั้งการเกิดใบของต้นอ่อนของอเมซอนแดง  ต้นอ่อนท่ีเจริญบนอาหาร
ลิตร มีจํานวนใบท่ีเกิดข้ึนต่ําท่ีสุด ในขณะท่ีการใช้ 
ใบท่ีเกิดข้ึนใกล้เคียงกัน และมากกว่าการใช้ BA  

ทุกชุดการทดลอง มีจํานวนใบท่ี

ท่ีไม่มีสารควบคุมการ
เจริญเติบโต จะมีผลให้ต้นอ่อนท่ีได้มีความสูง และเกิดใบได้มาก แต่ไม่สามารถชักนําให้เกิดยอดจํานวนมากเพ่ือเพ่ิมปริมาณ

วามเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร  
จึงเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออเมซอนแดง เนื่องจากการขยายพันธ์ุด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถประสบ

รังสฤษดิ์, 2540) โดยการ
ลิตร สามารถชักนําให้เกิดยอดได้เฉลี่ย 

เซนติเมตร และมีจํานวนใบเฉลี่ย 

ลิตร ในสภาวะท่ีควบคุมแสง
ลักซ์ ให้ผลไม่แตกต่างกัน

โดยพบว่ามีจํานวนยอดและจํานวนรากใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังพบว่าต้นอ่อนท่ีเกิดข้ึนมีการเจริญเติบโต 
ความสูงของต้นอ่อน และจํานวนใบท่ีเกิดข้ึนใกล้เคียงกัน ผลการทดลองแตกต่างจากความ

Jaffe, 1969; Kyte and 
เนื่องจากแสงมีความสําคัญต่อกระบวนการเจริญพัฒนาเกิดต้นของพืชจากการ

โดยมีอิทธิพลในการกระตุ้นการเพ่ิมจํานวนเซลล์ 
ซึ่งมีผลต่อการเพ่ิมจํานวนเซลล์ของพืช นอกจากนี้ยังพบว่าแสงมีอิทธิพล

(Chakravarti and Sopory, 1998) อย่างไรก็ตาม

จากผลการทดลองในครั้งนี้พบว่า การให้แสงท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของอเมซอนแดง คือ การให้แสง 
งเป็นระยะเวลาให้แสงท่ีสั้นท่ีสุดท่ีสามารถเพ่ิมจํานวนต้น 

4.20+0.36 ยอด/ช้ิน  
มีจํานวนใบเฉลี่ย 15.00+0.84

โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
นอกจากนี้ยังลดต้นทุนค่าไฟฟ้าท่ีใช้ในการให้แสงแก่ต้นพืช โดย

ควรมีการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ เช่นอุณหภูมิ ท่ีเหมาะสมในการเลี้ยง 
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    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

การอนุบาลลูกปลาเทโพ (Pangasius larnaudii 
2 นิ้ว เป็น 5 นิ้ว ด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 
 
นัยนา ทีฆะ1*  นงค์เยาว์ มณี2 และ พิน ทรงอาษา
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุบลราชธานี
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยโสธร
 
บทคัดย่อ 

 
 การอนุบาลปลาเทโพให้ได้ขนาด 
ตัวต่อลูกบาศก์เมตร โดยวิธีสุ่มตลอด ปล่อยลูกปลาเทโพความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 
เซนติเมตร และน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 
2.0x2.0x1.5 เมตร ระดับน้ําในกระชังลึก 
อุบลราชธานี ให้อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีนไม่ต่ํากว่า 
9.00 น. และ 15.30 น. ทดลองอนุบาลเป็นระยะเวลา 
ทดลองพบว่าปลาเทโพมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 
สุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 18.39±2.79,
0.21±0.47 และ 0.22±0.82 กรัมต่อวัน ความยาวเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 
เซนติเมตรต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยเท่ากับ 
อัตราแลกเนื้อเฉลี่ยเท่ากับ 1.62±0.
และ 95.32±1.70 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ 
อัตราความหนาแน่น 500 และ 750 
250 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร (p<0.05)
อยา่งไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) แต่ท่ีระดับความหนาแน่น 
(p<0.05) ต้นทุนการผลิตต่อตัวเฉลี่ยเท่ากับ 
1438.47 และ 2,497.84 บาทต่อกระชัง ตา
ปลาเทโพท่ีอนุบาลด้วยอัตราความหนาแน่น 
 
คําสําคัญ : ปลาเทโพ  ความหนาแน่น
   
*ผู้รับผดิชอบ : 140 ต.หนองม่วงไข่ อ
E-mail : naiyanateekha@yahoo.com
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

Pangasius larnaudii Bocourt, 1866) ในกระชังจากขนาด 
นิ้ว ด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน  

และ พิน ทรงอาษา1 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุบลราชธาน ี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยโสธร 

การอนุบาลปลาเทโพให้ได้ขนาด 5 นิ้ว ในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ คือ 
ตัวต่อลูกบาศก์เมตร โดยวิธีสุ่มตลอด ปล่อยลูกปลาเทโพความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 5.87±0.54, 5.84
เซนติเมตร และน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 1.93±0.47, 1.99±0.53 และ 1.94±0.59  กรัม ตามลําดับ อนุบาลในกระชังขนาด 

เมตร ระดับน้ําในกระชังลึก 1 เมตร จํานวน 9 กระชัง ในอ่างเก็บน้ําขนาด 40 ไร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
อุบลราชธานี ให้อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีนไม่ต่ํากว่า 32 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ปลากินจนอ่ิมวันละ 

ทดลองอนุบาลเป็นระยะเวลา 84 วัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนมกราคม 
ทดลองพบว่าปลาเทโพมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 12.47±0.53, 12.67±0.69 และ12.55

, 19.87±3.98 และ 20.03±6.94 กรัม น้ําหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 
กรัมต่อวัน ความยาวเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 0.08±0.01, 0.

เซนติเมตรต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยเท่ากับ 2.71±0.34, 2.76±0.38, และ 
.06, 1.66±0.12 และ 1.68±0.09  อัตราการรอดเฉลี่ยเท่ากับ 

ตามลําดับ ซึ่งอัตราแลกเนื้อเฉลี่ย และอัตราการรอดเฉลี่ยท่ีอัตราความหนาแน่นท้ัง 
มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) ส่วนน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย น้ําหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยของปลาเทโพท่ี

750 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับปลาเทโพท่ีอัตราความหนาแน่น 
(p<0.05) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะท่ีระดับความหนาแน่น 750 

แต่ท่ีระดับความหนาแน่น 750 และ 250 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ต้นทุนการผลิตต่อตัวเฉลี่ยเท่ากับ 4.49, 4.24 และ 4.13 บาทต่อตัว กําไรสุทธิเฉลี่ยต่

บาทต่อกระชัง ตามลําดับ จากการทดลองในครั้งนี้เมื่อพิจารณาจากกําไรสุทธิต่อกระชังสรุปได้ว่า
ปลาเทโพท่ีอนุบาลด้วยอัตราความหนาแน่น 750 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีความเหมาะสมมากท่ีสุด

ความหนาแน่น  การอนุบาล  กระชัง 

หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170  โทร. 0 5463 5024-5  
naiyanateekha@yahoo.com 
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จากขนาด  

ระดับ คือ 250, 500 และ 750 
0.54, 5.84±0.58 และ 5.79±0.57 

กรัม ตามลําดับ อนุบาลในกระชังขนาด 
ไร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

เปอร์เซ็นต์ โดยให้ปลากินจนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง เวลา 
ถึงเดือนมกราคม 2551 ผลการ
.55±0.62 เซนติเมตร น้ําหนัก

กรัม น้ําหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 0.20±0.33, 
, 0.08±0.01 และ 0.08±0.01 

 2.80±0.43 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน 
อัตราการรอดเฉลี่ยเท่ากับ 96.90±1.68, 95.27±2.91 

ซึ่งอัตราแลกเนื้อเฉลี่ย และอัตราการรอดเฉลี่ยท่ีอัตราความหนาแน่นท้ัง 3 ระดับ  
หนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยของปลาเทโพท่ีอนุบาลด้วย

ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับปลาเทโพท่ีอัตราความหนาแน่น 
750 และ 500 มีความแตกต่าง
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ 

บาทต่อตัว กําไรสุทธิเฉลี่ยต่อกระชังเท่ากับ 498.61, 
มลําดับ จากการทดลองในครั้งนี้เมื่อพิจารณาจากกําไรสุทธิต่อกระชังสรุปได้ว่า

มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
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Nursing of Black Ear Catfish Pangasius larnaudii
2 to 5 Inches in Cage with Different Stocking Densities
 
Naiyana Teekha1*  Nongyao Manee2
1Ubon Ratchathani Inland Fisheries Research and Development Center
2Yasothorn Inland Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 
 
 Experiment on producing 5-
densities was conducted in a 40 Rai reservoir in Ubon Ratchathani Inland Fisheries Research and 
Development Center. Nine of 2.0x2.0x1.5 meter cages were floated in the reservoir at 1 meter
depth of cage. Fish were stocked, according to completely rando
stocking densities [250, 500 and 7500 fish/m
5.79±0.57 cm. and average initial weights of 1.93
fed twice daily at 9:00 a.m. and 3:30 p.m. with at least 32% prote
for 84 days during October 2007 to January 2008. The results showed that the fish had the average final 
total lengths of 12.47±0.53, 12.67±
18.39±2.79, 19.87±3.98 and 20.03±6
0.21±0.47 and 0.22±0.82 g/day and the average daily length gains were 
0.08±0.01 cm/day  the average specific growth rates were 2.71
respectively. The average feed conversion ratios (FCR) were 
average survival rates were 96.90±
average FCR and the average survival rate were not significantly different among the stocking densities 
(p>0.05). The average of final total weights and daily weight gains of fish stocked at 500 and 750 fish/m
were not significantly different, but they were significantly different (p<
fish/m3. The average specific growth rate of fish stock at 750 and 500 fish/m
different (p>0.05) but 750 and 250 fish/m
that average break-even prices were 
498.61, 1,438.47 and 2,497.84 Baht/cage, respectively. In conclusion, the optimum stocking density for 
producing 5 inch Black Ear Catfish in net floating cage were 750 fish/m.
 
Key words : Pangasius larnaudii Bocourt
   
*Corresponding author : 140 Noangmoangkh
Tel. 0 5463 5024-5  E-mail : naiyanateekha@yahoo.com
 

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012

Pangasius larnaudii Bocourt, 1866 from  
Different Stocking Densities 

2 and Pin Songaresa1 
Ubon Ratchathani Inland Fisheries Research and Development Center 

Inland Fisheries Research and Development Center 

-inch Black Ear Catfish fingering in net-cage at 3 different stocking 
nsities was conducted in a 40 Rai reservoir in Ubon Ratchathani Inland Fisheries Research and 

Development Center. Nine of 2.0x2.0x1.5 meter cages were floated in the reservoir at 1 meter
depth of cage. Fish were stocked, according to completely randomized design at 3 replication
stocking densities [250, 500 and 7500 fish/m3] with average initial lengths of 5.87±0.54, 5.84

0.57 cm. and average initial weights of 1.93±0.47, 1.99±0.53 and 1.94±0.59 g, respectively. Fish were 
twice daily at 9:00 a.m. and 3:30 p.m. with at least 32% protein floating pellet at apparent satiation 

for 84 days during October 2007 to January 2008. The results showed that the fish had the average final 
±0.69 and 12.55±0.62 cm. and the average final body weights of 
6.94 g respectively. The average daily weight gains were 

and the average daily length gains were 0.08±0.01
/day  the average specific growth rates were 2.71±0.34, 2.76±0.38, and 2

respectively. The average feed conversion ratios (FCR) were 1.62±0.06, 1.66±0.12 and 1
±1.68, 95.27±2.91 and 95.32±1.70%, respectively. Statistically, the 

average FCR and the average survival rate were not significantly different among the stocking densities 
(p>0.05). The average of final total weights and daily weight gains of fish stocked at 500 and 750 fish/m

ificantly different, but they were significantly different (p<0.05) form fish stocked at 
. The average specific growth rate of fish stock at 750 and 500 fish/m3 were not significantly 

different (p>0.05) but 750 and 250 fish/m3 were significantly different (p<0.05). Economic analysis showed 
 4.49, 4.24 and 4.13 Baht/fish, as well as net average benefits were 

and 2,497.84 Baht/cage, respectively. In conclusion, the optimum stocking density for 
ducing 5 inch Black Ear Catfish in net floating cage were 750 fish/m.3  

Bocourt 1866, stocking densities, nursing, cage 

: 140 Noangmoangkhai Sub-distric, Noangmoangkhai District, Phrae 
naiyanateekha@yahoo.com 
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cage at 3 different stocking 
nsities was conducted in a 40 Rai reservoir in Ubon Ratchathani Inland Fisheries Research and 

Development Center. Nine of 2.0x2.0x1.5 meter cages were floated in the reservoir at 1 meter-water 
mized design at 3 replications in each 

0.54, 5.84±0.58 and 
0.59 g, respectively. Fish were 

in floating pellet at apparent satiation 
for 84 days during October 2007 to January 2008. The results showed that the fish had the average final 

cm. and the average final body weights of 
g respectively. The average daily weight gains were 0.20±0.33, 

01, 0.08±0.01 and 
, and 2.80±0.43 %/day 

and 1.68±0.09. The 
espectively. Statistically, the 

average FCR and the average survival rate were not significantly different among the stocking densities 
(p>0.05). The average of final total weights and daily weight gains of fish stocked at 500 and 750 fish/m3 

form fish stocked at 250 
were not significantly 

different (p<0.05). Economic analysis showed 
Baht/fish, as well as net average benefits were 

and 2,497.84 Baht/cage, respectively. In conclusion, the optimum stocking density for 

District, Phrae  Province 54170 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

การอนุบาลปลาบู่ขนาด 5 เซนติเมตร
 
จิระภา โพธิ์ศรี*  ชัยสิทธิ์ เสนา  เกรียงไกร สหัสสานนท์ และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปทุมธานี 
 
บทคัดย่อ 
 
 การทดลองอนุบาลปลาบู่ขนาด 
75 ตัว/ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 
เซนติเมตร น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 1.39
2X3 เมตร จํานวน 9 บ่อ ระดับน้ํา 
ฝอยมีชีวิตและปลาเป็ดเป็นอาหาร ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ธันวาคม 2552 
 ผลการทดลองพบว่าปลาบู่มีการเจริญเติบโต โดยมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 
13.62±0.41 เซนติเมตร น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 
เท่ากับ 0.18±0.02, 0.14±0.01 และ 
และ 1.55±0.05 เปอร์เซ็นต์/วัน และอัตรารอดตายเท่ากับ 
ตามลําดับ ต้นทุนการผลิตต่อตัวมีค่าเท่ากับ 
-77.60, -68.84 และ -67.66 เปอร์เซ็นต์  พบว่าปลาบู่มีนํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตรา
การเจริญเติบโตจําเพาะและอัตรารอดตายทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เปรียบเทียบการทดลองอนุบาลปลาบู่ขนาด 
ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน  พบว่าปลาบู่มีความยาว 
32.80-67.95 เปอร์เซ็นต์ ผลตอบแทนต่อการลงทุน
ขนาด 5-13 เซนติเมตร โดยการคัดขนาดเป็นแนวทางในการพัฒนาการอนุบาลปลาบู่ต่อไปในอนาคต
 
คําสําคัญ : ปลาบู ่ ความหนาแนน่ 
   
*ผู้รับผดิชอบ : ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ
E-mail : jirapa_19@yahoo.com
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี 
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เซนติเมตร ในบ่อดินด้วยความหนาแน่นต่างกัน 

เกรียงไกร สหัสสานนท์ และ นันทิยา สหัสสานนท์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปทุมธานี  

การทดลองอนุบาลปลาบู่ขนาด 5 เซนติเมตรในบ่อดินด้วยความหนาแน่นต่างกัน 
เป็นระยะเวลา 30 สัปดาห์ ปลาทดลองมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 5.03±0.47, 

39±0.36, 1.38±0.27 และ 1.37±0.30 กรัม ตามลําดับ ทดลองอนุบาลปลาบู่
บ่อ ระดับน้ํา 70 เซนติเมตร ปริมาตรน้ํา 4,200 ลิตร ใช้ระบบน้ําไหลผ่านท่ีอัตรา 

ฝอยมีชีวิตและปลาเป็ดเป็นอาหาร ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปทุมธานี ระหว่างเดือนเมษายน

ผลการทดลองพบว่าปลาบู่มีการเจริญเติบโต โดยมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 14.17±
เซนติเมตร น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 38.04±3.85, 31.26±2.64 และ 33.71±

และ 0.16±0.02 กรัม/วัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเท่ากับ 
วัน และอัตรารอดตายเท่ากับ 22.67±8.74, 24.39±7.92 และ 

ตามลําดับ ต้นทุนการผลิตต่อตัวมีค่าเท่ากับ 89.73, 59.68 และ 57.36 บาท และผลตอบแทนต่อการลงทุนมีค่าเท่ากับ
เปอร์เซ็นต์  พบว่าปลาบู่มีนํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตรา

การเจริญเติบโตจําเพาะและอัตรารอดตายทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เปรียบเทียบการทดลองอนุบาลปลาบู่ขนาด 5 เซนติเมตรโดยการคัดขนาดของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปทุมธานี
ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน  พบว่าปลาบู่มีความยาว 11.04-13.10 เซนติเมตร น้ําหนัก 15.70

เปอร์เซ็นต์ ผลตอบแทนต่อการลงทุน -68.27 ถึง -2.84 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งให้ผลดีกว่าจึงสรุปได้ว่าการอนุบาลปลาบู่
โดยการคัดขนาดเป็นแนวทางในการพัฒนาการอนุบาลปลาบู่ต่อไปในอนาคต

 

หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170  โทร. 0 2546 3186 
: jirapa_19@yahoo.com 

เอกสารวิชาการฉบับท่ี 25/2554 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื กรมประมง
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เซนติเมตรในบ่อดินด้วยความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ คือ 25, 50 และ  
, 5.07±0.28 และ 5.03±0.43 

กรัม ตามลําดับ ทดลองอนุบาลปลาบู่ในบ่อดิน ขนาด 
ลิตร ใช้ระบบน้ําไหลผ่านท่ีอัตรา 2.92 ลิตร/นาที ให้กุ้ง

ปทุมธานี ระหว่างเดือนเมษายน–

±0.51, 13.35±0.25 และ 
±3.54 กรัม น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน

วัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเท่ากับ 1.60±0.05, 1.51±0.04 
และ 18.89±7.86 เปอร์เซ็นต์ 

บาท และผลตอบแทนต่อการลงทุนมีค่าเท่ากับ 
เปอร์เซ็นต์  พบว่าปลาบู่มีนํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตรา

การเจริญเติบโตจําเพาะและอัตรารอดตายทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อ
เซนติเมตรโดยการคัดขนาดของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปทุมธานี

70-30.70 กรัม อัตรารอดตาย 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งให้ผลดีกว่าจึงสรุปได้ว่าการอนุบาลปลาบู่

โดยการคัดขนาดเป็นแนวทางในการพัฒนาการอนุบาลปลาบู่ต่อไปในอนาคต 

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื กรมประมง. 29 หน้า 
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Nursing of Sand Goby (Oxyeleotris marmorata
in Earthen Pond at Different Stocking Densities
 
Jirapa Phosri*  Chaisit Sena  Kriengkrai Sahassanonta and Nantiya Sahassanonta
Pathumthani Inland Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 
 
 The experiment was nursing on 5 cm
stocking densities 25, 50 and 75 fish/m
and 5.03±0.43 cm, the initial weights were 
nursed in 9 earthen ponds (2x3 m) at 70 cm water depth with 4,200 liters water volumes and 2.92 liter/min 
of water flow. Fish were fed with live shrimp and trash fish. The experiment was conducted at 
Inland Fisheries Research and Development Center
 Results of the experiment showed that final growth of sand goby had 14.17
13.62±0.41 cm in length, 38.04±3.85, 31.26
0.16±0.02 g/day in daily weight gain, 1.60
The survival rates were 22.67±8.74, 24.39
were 89.73, 59.68 and 57.36 Bath per ea
It was shown that the final average weight, average length, daily weight gain, specific growth rate and 
survival rate were not significant different among treatments (p>0.05). 
experimental nursery on 5 cm of sand goby by size selection 
Development Center in the same period. Results of the experiment showed that final growth of sand goby 
had 11.04-13.10 cm in length, 15.70-
percent. There was the beneficial investment between 
of the sand goby between 5 and 13 cm is a method to develop 
 
Key words : sand goby, Oxyeleotris marmorata
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Oxyeleotris marmorata, Bleeker) Fingerling 
in Earthen Pond at Different Stocking Densities 

Chaisit Sena  Kriengkrai Sahassanonta and Nantiya Sahassanonta 
Pathumthani Inland Fisheries Research and Development Center 

The experiment was nursing on 5 cm length of sand goby in the earthen pond with 3 different 
stocking densities 25, 50 and 75 fish/m2 for 30 weeks. The initial lengths of fish were 5.03

3 cm, the initial weights were 1.39±0.36, 1.38±0.27 and 1.37±0.30 g, respectively. The fish were 
nursed in 9 earthen ponds (2x3 m) at 70 cm water depth with 4,200 liters water volumes and 2.92 liter/min 
of water flow. Fish were fed with live shrimp and trash fish. The experiment was conducted at 

es Research and Development Center during April-December 2009. 
Results of the experiment showed that final growth of sand goby had 14.17±0.51, 13.35

3.85, 31.26±2.64 and 33.71±3.54 g in weight, 0.18±0.02, 0.14
0.02 g/day in daily weight gain, 1.60±0.05, 1.51±0.04 and 1.55±0.05 percent/day in specific growth rate. 

8.74, 24.39±7.92 and 18.89±7.86 percents, respectively. Production costs 
were 89.73, 59.68 and 57.36 Bath per each. Returns on investments were -77.60, -68.84 and 
It was shown that the final average weight, average length, daily weight gain, specific growth rate and 
survival rate were not significant different among treatments (p>0.05). However, comparison of

on 5 cm of sand goby by size selection of Pathumthani Inland Fisheries Research and 
in the same period. Results of the experiment showed that final growth of sand goby 

-30.70 in weight. The survival rate of sand goby was 32.80 to 67.95 
percent. There was the beneficial investment between -68.27 to -2.84 percent. Therefore, 
of the sand goby between 5 and 13 cm is a method to develop sand goby nursing in the future.

Oxyeleotris marmorata, stocking densities 

Moo 2, Salakharu Sub-district, Nongsoua District, Pathum Thani  
mail : jirapa_19@yahoo.com 

2011 Inland Fisheries Research and Development Bureau 
Department of Fisheries. 29 pp. 
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length of sand goby in the earthen pond with 3 different 
for 30 weeks. The initial lengths of fish were 5.03±0.47, 5.07±0.28 

, respectively. The fish were 
nursed in 9 earthen ponds (2x3 m) at 70 cm water depth with 4,200 liters water volumes and 2.92 liter/min 
of water flow. Fish were fed with live shrimp and trash fish. The experiment was conducted at Pathumthani 

0.51, 13.35±0.25 and 
0.02, 0.14±0.01 and 

0.05 percent/day in specific growth rate. 
percents, respectively. Production costs 

68.84 and -67.66 percents. 
It was shown that the final average weight, average length, daily weight gain, specific growth rate and 

comparison of the 
Pathumthani Inland Fisheries Research and 

in the same period. Results of the experiment showed that final growth of sand goby 
The survival rate of sand goby was 32.80 to 67.95 

2.84 percent. Therefore, the size selection 
ng in the future. 

 Province 12170 

Inland Fisheries Research and Development Bureau  
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การศึกษาระดับของฮอร์โมน (
ลูกปลานิลแปลงเพศ ระบบน้ําหมุนเวียน
 
ธงชัย เย็นเปิง1*  วรวิทย์ พรหมปากดี
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมหาสารคาม
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหาร
3สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื 
 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาระดับของฮอร์โมน
ไฟเบอร์กลาส ระบบน้ําหมุนเวียน โดยทําการเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย
ฮอร์โมนท่ีสะสมในน้ําและในเนื้อของลูกปลานิลท่ีไม่ได้ทําการแปลงเพศในระบบน้ํา
แปลงเพศ แต่ใช้ระบบน้ําหมุนเวียนร่วมกันกับลูกปลานิลท่ีทําการ
methyltestosterone อัตราความเข้มข้น 
ดําเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ปริมาณฮอร์โมนท่ีตกค้างในน้ํา วิเคราะห์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริมาณฮอร์โมนท่ีสะสม
ระบบตรวจสอบคุณภาพสัตว์นํ้าและผลิตภั
กรมประมง 
 ผลการศึกษาพบว่า ลูกปลามีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันตลอดการทดลอง อัตราการรอดตาย
ทางสถิติตลอดการทดลอง สัดส่วนเพศผู้ในลูกปลานิลท่ีทําการแปลงเพศมีค่าสูงไม่แตกต่างกั
(96-98 เปอร์เซ็นต)์ สัดส่วนเพศผู้ในลูกปลานิลท่ีไม่ได้ทําการแปลงเพศแต่ใช้
แปลงเพศ มีแนวโน้มสูงข้ึนมากกว่าลูกปลานิลท่ีไม่ได้ทําการแปลงเพศ ระบบน้ําไม่หมุนเวียน ปริมาณฮอร์โมนในน้ํามีค่า
ใกล้เคียงกันในทุกชุดการทดลองตลอดการทดลอง
ฮอร์โมนในเนื้อลูกปลาหลังจากหยุดให้อาหารผสมฮอร์โมนเพ่ือ
 ผลการทดลองนี้พบว่า การเปลี่ยนแปลงเพศของลูกปลาเกิดจากการได้รับฮอร์โมนที่ผสมในอาหารที่ให้ลูกปลากิน
โดยตรง และมีการสะสมของฮอร์โมนในน้ําทําให้สัดส่วนเพศผู้ของลูกปลาท่ีไม่ได้ทําการแปลงเพศมีแนวโน้มสูงข้ึน ซึ่งสรุปได้ว่า
มีการตกค้างของฮอร์โมนในน้ําท่ีใช้ระบบการเลี้ยงนี้ แต่ไม่มีการตกค้
นาน 12-24 ช่ัวโมง 
 
คําสําคัญ : ฮอร์โมน  ตกค้าง  ปลานิล  แปลงเพศ  ระบบน้าํหมุนเวียน 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 20 หมู่ 13 ต.แก่งเลิงจาน อ
E-mail : ifmahasarakham@yahoo.com
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(17 alpha methyltestosterone) ท่ีตกค้างในการผลิต
ลูกปลานิลแปลงเพศ ระบบน้ําหมุนเวียน 

วรวิทย์ พรหมปากดี2  ธราพันธ์ วัฒนะมหาตม์1 และ สมศรี งามวงศ์ชน3 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมหาสารคาม 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหาร 

 

การศึกษาระดับของฮอร์โมน (17 alpha methyltestosterone) ท่ีตกค้างในการผลิตลูกปลานิล
โดยทําการเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย

ฮอร์โมนท่ีสะสมในน้ําและในเนื้อของลูกปลานิลท่ีไม่ได้ทําการแปลงเพศในระบบน้ําไม่หมุนเวียน กับลูกปลานิลท่ีไม่ได้ทําการ
แต่ใช้ระบบน้ําหมุนเวียนร่วมกันกับลูกปลานิลท่ีทําการแปลงเพศ โดยให้ลูกปลากินอาหารผสมฮอร์โมน 

อัตราความเข้มข้น 40 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 21 
ดําเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมหาสารคาม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 
ปริมาณฮอร์โมนท่ีตกค้างในน้ํา วิเคราะหท่ี์ห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิคและเคมีคลินิค โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริมาณฮอร์โมนท่ีสะสมในเนื้อลูกปลา วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ
ระบบตรวจสอบคุณภาพสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 

ผลการศึกษาพบว่า ลูกปลามีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันตลอดการทดลอง อัตราการรอดตาย
ทางสถิติตลอดการทดลอง สัดส่วนเพศผู้ในลูกปลานิลท่ีทําการแปลงเพศมีค่าสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติในแต่ละรอบการผลิต

สัดส่วนเพศผู้ในลูกปลานิลท่ีไม่ได้ทําการแปลงเพศแต่ใช้ระบบน้ําหมุนเวียนร่วมกันกับลูกปลานิลท่ีทําการ
แปลงเพศ มีแนวโน้มสูงข้ึนมากกว่าลูกปลานิลท่ีไม่ได้ทําการแปลงเพศ ระบบน้ําไม่หมุนเวียน ปริมาณฮอร์โมนในน้ํามีค่า

กันในทุกชุดการทดลองตลอดการทดลอง ซึ่งมีแนวโน้มสูงข้ึนในน้ําท่ีหมุนเวียนกลับมาใช้ และไม่พบปริมาณของ
หยุดให้อาหารผสมฮอร์โมนเพ่ือการแปลงเพศไปแล้ว 12-24
การเปลี่ยนแปลงเพศของลูกปลาเกิดจากการได้รับฮอร์โมนที่ผสมในอาหารที่ให้ลูกปลากิน

โดยตรง และมีการสะสมของฮอร์โมนในน้ําทําให้สัดส่วนเพศผู้ของลูกปลาท่ีไม่ได้ทําการแปลงเพศมีแนวโน้มสูงข้ึน ซึ่งสรุปได้ว่า
มีการตกค้างของฮอร์โมนในน้ําท่ีใช้ระบบการเลี้ยงนี้ แต่ไม่มีการตกค้างของฮอร์โมนในเนื้อปลาภายหลังการหยุดให้ฮอร์โมน

ฮอร์โมน  ตกค้าง  ปลานิล  แปลงเพศ  ระบบน้าํหมุนเวียน  

แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  โทร. 0 4377 7439 
ifmahasarakham@yahoo.com 
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ท่ีตกค้างในการผลิต 

ท่ีตกค้างในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศในถัง 
โดยทําการเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย สัดส่วนเพศผู้ ปริมาณของ

ไม่หมุนเวียน กับลูกปลานิลท่ีไม่ได้ทําการ
ห้ลูกปลากินอาหารผสมฮอร์โมน 17 alpha 

21 วัน จํานวน 3 รอบการผลิต 
มหาสารคาม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2554 โดย

และเคมีคลินิค โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
ในเนื้อลูกปลา วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนา

ณฑ์สัตว์น้ํา กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 

ผลการศึกษาพบว่า ลูกปลามีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันตลอดการทดลอง อัตราการรอดตายไม่แตกต่างกัน 
นทางสถิติในแต่ละรอบการผลิต 

ระบบน้ําหมุนเวียนร่วมกันกับลูกปลานิลท่ีทําการ
แปลงเพศ มีแนวโน้มสูงข้ึนมากกว่าลูกปลานิลท่ีไม่ได้ทําการแปลงเพศ ระบบน้ําไม่หมุนเวียน ปริมาณฮอร์โมนในน้ํามีค่า

ซึ่งมีแนวโน้มสูงข้ึนในน้ําท่ีหมุนเวียนกลับมาใช้ และไม่พบปริมาณของ
24 ช่ัวโมง 

การเปลี่ยนแปลงเพศของลูกปลาเกิดจากการได้รับฮอร์โมนที่ผสมในอาหารที่ให้ลูกปลากิน
โดยตรง และมีการสะสมของฮอร์โมนในน้ําทําให้สัดส่วนเพศผู้ของลูกปลาท่ีไม่ได้ทําการแปลงเพศมีแนวโน้มสูงข้ึน ซึ่งสรุปได้ว่า 

างของฮอร์โมนในเนื้อปลาภายหลังการหยุดให้ฮอร์โมน
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Abstract 
 
 Study on 17 alpha methyltestosterone
Nile tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) rearing in fiberglass tanks using water recirculation 
system. By study of growth rate, survi
and meat of Nile tilapia in non using water recirculation system and using water recirculation system. Fish 
were fed with 40 mg/kg of 17 alpha methyltestosterone
been done for 3 production crops and were conducted at Mahasarakham Inland Fisheries Research and 
Development Center during February 
(Electrochemiluminescence Immunoassay
Srinakharin Hospital, Faculty of Medicine Khonkean University and the flesh were analysed by HPLC
Performance Liquid Chromatography) at Fish Inspection and Quality Control Division, Department of 
Fisheries. 
 The results showed that there were no significant differences in growth rate and survival rate. 
The precent of male in the water recirculation system were higher (96
system in all experiments. It was also found that the hormone residue in the water recirculation system 
were higher than the non recirculation system. 
both the water and the flesh after finished the hormonal treated for 
 In conclusion it was suggested that there was a hormonal contamination in the system 
tilapia sex reversal production by using 
no evidences of hormonal dectable after 21 days.
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alpha methyltestosterone hormone residue level was conducted on sex reversal of 
(Linnaeus, 1758) rearing in fiberglass tanks using water recirculation 

system. By study of growth rate, survival rate, male sex reversal rate and hormone residue level in water 
and meat of Nile tilapia in non using water recirculation system and using water recirculation system. Fish 

alpha methyltestosterone hormone feed for 21 days. The experiment had 
been done for 3 production crops and were conducted at Mahasarakham Inland Fisheries Research and 
Development Center during February – April 2011. The water samples were analysed by ECLIA 
Electrochemiluminescence Immunoassay) at Department of Chemistry and Clinical Immunology Clinic 
Srinakharin Hospital, Faculty of Medicine Khonkean University and the flesh were analysed by HPLC
Performance Liquid Chromatography) at Fish Inspection and Quality Control Division, Department of 

The results showed that there were no significant differences in growth rate and survival rate. 
The precent of male in the water recirculation system were higher (96-98%) than the non recirculation 

It was also found that the hormone residue in the water recirculation system 
were higher than the non recirculation system. There were no evidences of hormone residue detected in 
both the water and the flesh after finished the hormonal treated for 12-24 hrs. 

In conclusion it was suggested that there was a hormonal contamination in the system 
by using 17 alpha methyltestosterone during the 21 days of treatment but 

no evidences of hormonal dectable after 21 days. 

hormone, residue, nile tilapia(Oreochromis niloticus), sex reversal, water circulation system
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hormone residue level was conducted on sex reversal of 
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val rate, male sex reversal rate and hormone residue level in water 

and meat of Nile tilapia in non using water recirculation system and using water recirculation system. Fish 
The experiment had 

been done for 3 production crops and were conducted at Mahasarakham Inland Fisheries Research and 
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ent of Chemistry and Clinical Immunology Clinic 
Srinakharin Hospital, Faculty of Medicine Khonkean University and the flesh were analysed by HPLC (High 
Performance Liquid Chromatography) at Fish Inspection and Quality Control Division, Department of 

The results showed that there were no significant differences in growth rate and survival rate. 
98%) than the non recirculation 

It was also found that the hormone residue in the water recirculation system 
There were no evidences of hormone residue detected in 

In conclusion it was suggested that there was a hormonal contamination in the system of Nile 
during the 21 days of treatment but 
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    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

คํานํา 
 ปลานิลเป็นปลาน้ําจืดท่ีนิยมบริโภค และมีการเพาะเลี้ยงท่ัวไป ในปี 
2.6 ล้านตัน ประเทศไทยผลิตได้ปริมาณประมาณร้อยละ 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 85 ใช้บริโภคภายในประเทศ 
ปลานิลเพ่ือการส่งออก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กําหนดยุทธศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นําการผลิต
ปลานิล และผลิตภัณฑ์จากปลานิลท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมปริมาณผล
การผลิตท่ีได้มาตรฐาน มุ่งเน้นการขยายตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศ แต่ในธรรมชาติปลานิลเพศเมียมีการ
เจริญเติบโตช้ากว่าปลานิลเพศผู้ประมาณ 
เพ่ือการพัฒนาเซลล์สืบพันธ์ุมากกว่าใช้ในการเจริญเติบโต 
 การแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถทําได้โดยการเลี้ยงแต่เฉพาะปลานิลเพศผู้ ซึ่งวิธีท่ีนิยมในปัจจุบัน คือ วิธีการแปลงเพศ 
โดยท่ัวไปจะใช้ฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone
ให้ลูกปลากิน 21 วัน ฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone
นํามาใช้กันอย่างแพร่หลายในทางการแพทย์ เช่นใช้เป็นอาหารเสริมรักษาเพศชายท่ีมีฮอร์โมนเพศชายบกพร่อง การรักษา
มะเร็งเต้านมหรือรักษาอาการของวัยหมดปร
ปศุสัตว์ เช่นการผสมในอาหารสัตว์ 
ฮอร์โนมในเนื้อและผลิตภัณฑ์จากนม 
มีอย่างน้อย 85 ประเทศ ท่ีใช้ฮอร์โมน 
 การทดลองครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงปริมาณของฮอร์โมนท่ีสะสมในน้ํา และในเนื้อลูกปลา รวมท้ัง
การสลายตัวของฮอร์โมนในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ ระบบน้ําหมุนเวียนในประเทศไทย เพ่ือความมั่นใจในความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค การป้องกันการกีดกันทางการค้า และเพ่ือการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสําหรับเกษตรกรต่อไป

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาหาปริมาณความเข้มข้นของฮอร์โมน
เนื้อลูกปลา ในการผลิตลูกปลานลิแปลงเพศ ระบบน้ําหมุนเวียน

 

วิธีดําเนินการ 
1. การวางแผนการทดลอง 
 1.1 การวางแผนการทดลอง

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
รอบการผลิต ประกอบด้วย 3 ชุดการทดลอง 

ชุดการทดลองท่ี 1 ผลติลูกปลานิลโดยไม่มีการใช้ฮอร์โมน และไม่ใช้ระบบน้ําหมุนเวียน
ระบบ) 

ชุดการทดลองท่ี 2 ผลติลูกปลานิลโดยไม่มีการใช้ฮอร์โมน ในระบบน้าํหมุนเวียนเดียวกันกับการผลิตลูกปลานิล
แปลงเพศ โดยการใช้ฮอร์โมน 17 alpha
เป็นเวลา 21 วัน (ชุดการทดลองท่ี 3

ชุดการทดลองท่ี 3 ผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ โดยการใช้ฮอร์โมน 
40 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ให้ลูกปลากินเป็นเวลา 
ไม่มีการใช้ฮอร์โมน (ชุดการทดลองท่ี 
 

 1.2 สถานท่ีและระยะเวลาดาํเนินการ
ดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมหาสารคาม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์

เมษายน 2554 โดยปริมาณฮอร์โมนท่ีตกค้างในน้ํา วิเคราะห์

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ปลานิลเป็นปลาน้ําจืดท่ีนิยมบริโภค และมีการเพาะเลี้ยงท่ัวไป ในปี 2551 ผลผลิตปลานิลท่ัวโลกมีประมาณ 
ล้านตัน ประเทศไทยผลิตได้ปริมาณประมาณร้อยละ 5 จัดอยู่ลําดับท่ี 5 ของโลก คิดเป็นมูลค่าประมาณ 

ใช้บริโภคภายในประเทศ ท่ีเหลือส่งออกไปจําหน่ายในตลาดต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต
ปลานิลเพ่ือการส่งออก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กําหนดยุทธศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นําการผลิต
ปลานิล และผลิตภัณฑ์จากปลานิลท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมปริมาณผล
การผลิตท่ีได้มาตรฐาน มุ่งเน้นการขยายตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศ แต่ในธรรมชาติปลานิลเพศเมียมีการ
เจริญเติบโตช้ากว่าปลานิลเพศผู้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ (สมบัติ, 2537) เนื่องจากปลานิลเพศเมียต้องใช้พลังงานส่วนมาก

กกว่าใช้ในการเจริญเติบโต (มานพและคณะ, 2536)  
การแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถทําได้โดยการเลี้ยงแต่เฉพาะปลานิลเพศผู้ ซึ่งวิธีท่ีนิยมในปัจจุบัน คือ วิธีการแปลงเพศ 

alpha methyltestosterone (MT) ท่ีอัตราความเข้มข้น 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 
alpha methyltestosterone เป็นฮอร์โมนเพศชายสังเคราะห์ท่ีใกล้เคียงธรรมชาติ มีการ

นํามาใช้กันอย่างแพร่หลายในทางการแพทย์ เช่นใช้เป็นอาหารเสริมรักษาเพศชายท่ีมีฮอร์โมนเพศชายบกพร่อง การรักษา
มะเร็งเต้านมหรือรักษาอาการของวัยหมดประจําเดือนในเพศหญิง (Bhasin et al., 1998) ในด้านการเกษตร ใช้ในการเลี้ยง

เช่นการผสมในอาหารสัตว์ 0.25–0.50 มิลลิกรัมต่อน้ําหนักตัวต่อวัน เพ่ือเร่งการเจริญเติบโต ทําให้สามารถตรวจพบ
ฮอร์โนมในเนื้อและผลิตภัณฑ์จากนม (Velle, 1982) รวมท้ังการนํามาใช้เพ่ือการแปลงเพศลูกพันธ์ุสัตว์น้ํา โดยท่ัวโลกพบว่า

ประเทศ ท่ีใช้ฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone ในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ 
การทดลองครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงปริมาณของฮอร์โมนท่ีสะสมในน้ํา และในเนื้อลูกปลา รวมท้ัง

การสลายตัวของฮอร์โมนในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ ระบบน้ําหมุนเวียนในประเทศไทย เพ่ือความมั่นใจในความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค การป้องกันการกีดกันทางการค้า และเพ่ือการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสําหรับเกษตรกรต่อไป

เพ่ือศึกษาหาปริมาณความเข้มข้นของฮอร์โมน(17 alpha methyltestosterone) ท่ีตกค้างในน้ํา และท่ีสะสมใน
เนื้อลูกปลา ในการผลิตลูกปลานลิแปลงเพศ ระบบน้ําหมุนเวียน 

การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design) จํานวน 

การทดลอง (treatment) ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา (replication
ผลติลูกปลานิลโดยไม่มีการใช้ฮอร์โมน และไม่ใช้ระบบน้ําหมุนเวียน

ผลติลูกปลานิลโดยไม่มีการใช้ฮอร์โมน ในระบบน้าํหมุนเวียนเดียวกันกับการผลิตลูกปลานิล
alpha-methyltestosterone ความเข้มข้น 40 มิลลิกรัม/อาหาร 
3) 
ผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ โดยการใช้ฮอร์โมน 17 alpha-methyltestosterone 

กิโลกรัม ให้ลูกปลากินเป็นเวลา 21 วัน ในระบบน้ําหมุนเวียนเดียวกันกับการผลิตลูกปลานิลโดย
ชุดการทดลองท่ี 2) 

ระยะเวลาดาํเนินการ 
ดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมหาสารคาม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
โดยปริมาณฮอร์โมนท่ีตกค้างในน้ํา วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิคและเคมีคลินิค 
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ผลผลิตปลานิลท่ัวโลกมีประมาณ  
ของโลก คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,770 ล้านบาท 

ท่ีเหลือส่งออกไปจําหน่ายในตลาดต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต
ปลานิลเพ่ือการส่งออก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กําหนดยุทธศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นําการผลิต
ปลานิล และผลิตภัณฑ์จากปลานิลท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตและเพ่ิมศักยภาพ 
การผลิตท่ีได้มาตรฐาน มุ่งเน้นการขยายตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศ แต่ในธรรมชาติปลานิลเพศเมียมีการ

เนื่องจากปลานิลเพศเมียต้องใช้พลังงานส่วนมาก

การแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถทําได้โดยการเลี้ยงแต่เฉพาะปลานิลเพศผู้ ซึ่งวิธีท่ีนิยมในปัจจุบัน คือ วิธีการแปลงเพศ 
มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม  

เป็นฮอร์โมนเพศชายสังเคราะห์ท่ีใกล้เคียงธรรมชาติ มีการ
นํามาใช้กันอย่างแพร่หลายในทางการแพทย์ เช่นใช้เป็นอาหารเสริมรักษาเพศชายท่ีมีฮอร์โมนเพศชายบกพร่อง การรักษา 

ในด้านการเกษตร ใช้ในการเลี้ยง 
มิลลิกรัมต่อน้ําหนักตัวต่อวัน เพ่ือเร่งการเจริญเติบโต ทําให้สามารถตรวจพบ

รวมท้ังการนํามาใช้เพ่ือการแปลงเพศลูกพันธ์ุสัตว์น้ํา โดยท่ัวโลกพบว่า 
ในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ (FAO, 2006a)  

การทดลองครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงปริมาณของฮอร์โมนท่ีสะสมในน้ํา และในเนื้อลูกปลา รวมท้ังศึกษาระยะเวลาของ
การสลายตัวของฮอร์โมนในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ ระบบน้ําหมุนเวียนในประเทศไทย เพ่ือความมั่นใจในความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค การป้องกันการกีดกันทางการค้า และเพ่ือการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสําหรับเกษตรกรต่อไป 

ท่ีตกค้างในน้ํา และท่ีสะสมใน

จํานวน 3 รอบการผลิต โดยแต่ละ
replication) โดยแบ่งการทดลองดังนี ้

ผลติลูกปลานิลโดยไม่มีการใช้ฮอร์โมน และไม่ใช้ระบบน้ําหมุนเวียน (น้ําไหลผ่านออกนอก

ผลติลูกปลานิลโดยไม่มีการใช้ฮอร์โมน ในระบบน้าํหมุนเวียนเดียวกันกับการผลิตลูกปลานิล
อาหาร 1 กิโลกรัม ให้ลูกปลากิน

methyltestosterone ความเข้มข้น 
วัน ในระบบน้ําหมุนเวียนเดียวกันกับการผลิตลูกปลานิลโดย 

ดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมหาสารคาม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน 
ที่ห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิคและเคมีคลินิค 
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โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริมาณฮอร์โมนท่ีสะสมในเนื้อลูกปลา วิเคราะห์ท่ี
ห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ํา
และผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า กรมประมง 
 

2. วิธีการทดลอง 
 2.1 การเตรียมระบบน้ําหมุนเวียน 

ใช้ถังไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 
1,000 ลิตร/ถัง ให้น้ําไหลผ่านออกนอกระบบในชุด
อัตราการไหลของน้ําประมาณ 2.5 ลิตร/นาที 
 2.2 การเตรียมอาหารทดลอง 

ใช้อาหารกุ้งกุลาดําสําเร็จรูปชนิดผงระดับโปรตีนไม่ต่ํากว่า 
อาหารกุ้งกุลาดําสําเร็จรูปชนิดผงระดับโปรตีนไม่ต่ํากว่า 
อัตราความเข้มข้น 40 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ในชุดการทดลองท่ี 
 2.3 การจัดการทดลอง 

อนุบาลลูกปลาทดลองในถังไฟเบอร์กลาสความหนาแน่น 
สุ่มเก็บตัวอย่างน้ําในแต่ละชุดการทดลองเมื่อเริ่มต้นการทดลอง ลูกปลาอายุ 

21 วัน และทุก 12 ช่ัวโมงหลังสิ้นสุดการทดลอง เป็นเวลา 
สุ่มเก็บตัวอย่างลูกปลาในแต่ละชุดการทดลองเมื่อเริ่มต้นการทดลอง ลูกปลาอายุ 

(สิ้นสุดการทดลอง) และทุก 12 ช่ัวโมงหลังสิ้นสุดการทดลอง เป็นเวลา 
เนื้อลูกปลา 

สุ่มช่ังน้ําหนักและวัดความยาวลูกปล
เจริญเติบโต และจดบันทึกการตายของลูกปลาระหว่างการทดลองทุกวัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
เหลือท้ังหมดในแตล่ะชุดการทดลองเพ่ือหาอัตราการรอดตาย
 2.4 การตรวจสอบเพศ 

สุ่มลูกปลาท่ีทดลองครบ 21 วัน ในแต่ละชุดการทดลองนําไปเลี้ยงในกระชัง
ทําการสุ่มลูกปลาจํานวน 300 ตัว ในแต่ละชุดการทดลองนํามาตรวจสอบเพศ โดย
สีย้อมอะซีโตนคามิน เพ่ือหาสัดส่วนเพศผู ้

 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 วิเคราะหท์างสถิติ 

ทําการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
variance และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลอง โดยวิธี 
rang test) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิ
ของข้อมูลดังต่อไปนี ้

3.1.1 การเจริญเติบโต โดยเปรยีบเทียบน้ําหนักและความยาวเฉลีย่ของแต่ละชุดการทดลอง
 

3.1.2 อัตราการรอดตาย (survival rate

survival rate = 

 

3.1.3 สัดส่วนเพศผู้ (เปอร์เซ็นต์
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริมาณฮอร์โมนท่ีสะสมในเนื้อลูกปลา วิเคราะห์ท่ี
ห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ํา

 
ใช้ถังไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 9 ถัง ระดับน้ําสูงประมาณ 60 เซนติเมตร 

ถัง ให้น้ําไหลผ่านออกนอกระบบในชุดการทดลองท่ี 1 และใช้ระบบน้ําหมุนเวียนในชุดการทดลองท่ี 
นาที หมุนเวียนตลอดระยะเวลาการทดลอง  

ใช้อาหารกุ้งกุลาดําสําเร็จรูปชนิดผงระดับโปรตีนไม่ต่ํากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ในชุดการทดลองท่ี 
อาหารกุ้งกุลาดําสําเร็จรูปชนิดผงระดับโปรตีนไม่ต่ํากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ผสมฮอร์โมน 17 alpha methyltestos

กิโลกรัม ในชุดการทดลองท่ี 3  

อนุบาลลูกปลาทดลองในถังไฟเบอร์กลาสความหนาแน่น 12 ตัว/ลิตร ให้กินอาหารวันละ 5 ครั้ง เป็นเวลา 
สุ่มเก็บตัวอย่างน้ําในแต่ละชุดการทดลองเมื่อเริ่มต้นการทดลอง ลูกปลาอายุ 12 วัน เมื่อสิ้นสดุการทดลองครบ 

ช่ัวโมงหลังสิ้นสุดการทดลอง เป็นเวลา 2 วัน นําไปตรวจวิเคราะห์ปรมิาณฮอรโ์มนท่ีตกค้างในน้ํา 
สุ่มเก็บตัวอย่างลูกปลาในแต่ละชุดการทดลองเมื่อเริ่มต้นการทดลอง ลูกปลาอายุ 7 วัน อายุ 

ช่ัวโมงหลังสิ้นสุดการทดลอง เป็นเวลา 2 วัน นําไปตรวจวิเคราะห์ปรมิาณฮอร์โมนท่ีสะสมใน

สุ่มช่ังน้ําหนักและวัดความยาวลูกปลาจํานวน 100 ตัว ในแต่ละชุดการทดลองทุก 7 วัน เพ่ือหา
เจริญเติบโต และจดบันทึกการตายของลูกปลาระหว่างการทดลองทุกวัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทําการนับจํานวนปลาท่ี
เหลือท้ังหมดในแตล่ะชุดการทดลองเพ่ือหาอัตราการรอดตาย 

วัน ในแต่ละชุดการทดลองนําไปเลี้ยงในกระชัง จนอายุครบ 
ตัว ในแต่ละชุดการทดลองนํามาตรวจสอบเพศ โดยการย้อมสีถุงอัณฑะหรือถุงรังไข่ด้วย

วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ one way 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลอง โดยวิธี DMRT (Duncan’s new multiple 

เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS for windows version 11.5 

การเจริญเติบโต โดยเปรยีบเทียบน้ําหนักและความยาวเฉลีย่ของแต่ละชุดการทดลอง

survival rate) (เปอร์เซ็นต)์ 

 จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง x 100 
จํานวนปลาเริ่มต้นการทดลอง 

เปอร์เซ็นต)์ 

of The Annual Conference on Fisheries 2012 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริมาณฮอร์โมนท่ีสะสมในเนื้อลูกปลา วิเคราะห์ท่ี
ห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ํา

เซนติเมตร ปริมาตรน้ํา 
และใช้ระบบน้ําหมุนเวียนในชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 

เปอร์เซ็นต์ ในชุดการทดลองท่ี 1 และ 2 และใช้
alpha methyltestosterone 

ครั้ง เป็นเวลา 21 วัน  
วัน เมื่อสิ้นสดุการทดลองครบ 

วัน นําไปตรวจวิเคราะห์ปรมิาณฮอรโ์มนท่ีตกค้างในน้ํา  
วัน อายุ 14 วัน อายุ 21 วัน

วัน นําไปตรวจวิเคราะห์ปรมิาณฮอร์โมนท่ีสะสมใน

วัน เพ่ือหาอัตราการ
ทําการนับจํานวนปลาท่ี

จนอายุครบ 60 วัน หลังจากนั้น 
ย้อมสีถุงอัณฑะหรือถุงรังไข่ด้วย 

one way analysis of 
(Duncan’s new multiple 

SPSS for windows version 11.5 

การเจริญเติบโต โดยเปรยีบเทียบน้ําหนักและความยาวเฉลีย่ของแต่ละชุดการทดลอง 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 3.2 วิเคราะห์ปรมิาณฮอรโ์มนตกคา้ง
วิเคราะห์ปริมาณของฮอร์โมน 

(electrochemiluminescence immunoassay)
ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าต่ําสุดท่ีวัดได้ 

วิเคราะห์ปริมาณของฮอร์โมน 
performance liquid chromatography) 
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า กรมประมง ค่าต่ําสุดท่ีวัดได้ 
 

ผลการทดลอง 
 การศึกษาระดับของฮอร์โมน
หมุนเวียน โดยเปรียบเทียบระหว่างลูกปลานิลไม่แปลงเพศระบบน้ําไม่หมุนเวียน
ระบบน้ําหมุนเวียน(ชุดการทดลองท่ี 
methyltestosterone อัตราความเข้มข้น 
3 รอบการผลิต ปรากฏผลการทดลอง ดังนี้

1. การทดลองในรอบการผลติท่ี 1 
 1.1 การเจริญเติบโต  

1.1.1 น้ําหนักเฉลี่ย 
ลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 

0.014+0.0001 และ 0.014+0.00
เท่ากับ 0.052+0.0115, 0.045+0.0039
การทดลองท่ี 3 มีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติกับลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 
นัยสําคัญทางสถิติกับลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 
การทดลองท่ี 2 มนี้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

1.1.2 ความยาวเฉลี่ย
ลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง 

6.0+0.01 มิลลิเมตร ตามลําดับ หลังสิ้นสุดการทดลองในรอบการผลิตท่ี 
10.5+0.18 และ 11.7+0.43 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
สุดท้ายเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 
และพบว่าลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 
(ตารางท่ี 1) 

1.1.3 อัตราการรอดตาย
อัตราการรอดตายของลูกปลานิลท้ัง 

91.85+3.58 และ 94.23+1.78 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลในชุดการทดลอง
การรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติกับในชุดการทดลองท่ี 
การทดลองท่ี 2 และพบว่าลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 
ทางสถิติ (ตารางท่ี 1) 

1.1.4 สัดส่วนเพศผู ้
สัดส่วนเพศผู้ของลูกปลานิลท้ัง 

และ 96.00+1.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลท้ัง 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทุิกชุดการทดลอง
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วิเคราะห์ปรมิาณฮอรโ์มนตกคา้ง 
วิเคราะห์ปริมาณของฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone ท่ีตกค้างในน้ํ า ด้วยวิธี  

(electrochemiluminescence immunoassay) ท่ีห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิคและเคมีคลินิค โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าต่ําสุดท่ีวัดได้ 0.02 ng/ml 

วิเคราะห์ปริมาณของฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone ท่ีสะสมในเนื้อปลา ด้วยวิธี 
performance liquid chromatography) ท่ีห้องปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า กรมประมง ค่าต่ําสุดท่ีวัดได้ 

การศึกษาระดับของฮอร์โมน (17 alpha methyltestosterone) ท่ีตกค้างในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ
หมุนเวียน โดยเปรียบเทียบระหว่างลูกปลานิลไม่แปลงเพศระบบน้ําไม่หมุนเวียน(ชุดการทดลองท่ี 

ชุดการทดลองท่ี 2) ร่วมกันกับลูกปลานิลที่แปลงเพศโดยให้ลูกปลากินอาหารผ
อัตราความเข้มข้น 40 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม(ชุดการทดลองท่ี 

รอบการผลิต ปรากฏผลการทดลอง ดังนี ้

 

 
ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 1 มีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 
0001 กรัม ตามลําดับ หลังสิ้นสุดการทดลองในรอบการผลิตท่ี 
0.0039 และ 0.064+0.0080 กรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลในชุด

มีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติกับลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 
นัยสําคัญทางสถิติกับลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 2 และพบว่าลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 

น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 1) 
ความยาวเฉลี่ย 

ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 1 มีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 
มิลลิเมตร ตามลําดับ หลังสิ้นสุดการทดลองในรอบการผลิตท่ี 1 ลูกปลานิลมีความยาวเฉลี่ย

มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ลูกปลานิลในชุดการทดลองที่ 
สุดท้ายเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 2 และกับลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 
และพบว่าลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 2 กับลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 1 มีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

อัตราการรอดตาย 
อัตราการรอดตายของลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลในชุดการทดลอง
การรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติกับในชุดการทดลองท่ี 1 แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

และพบว่าลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 3 กับลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 2 มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกัน

 
สัดส่วนเพศผู้ของลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 1 มีค่าเท่ากับ 

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง มีสัดส่วนเพศผู้แตกต่างกัน
ทุกชุดการทดลอง (ตารางท่ี 1) 
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ท่ีตกค้างในน้ํ า ด้วยวิธี  ECLIA 
ท่ีห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิคและเคมีคลินิค โรงพยาบาล 

ท่ีสะสมในเนื้อปลา ด้วยวิธี HPLC (high 
ท่ีห้องปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า กรมประมง ค่าต่ําสุดท่ีวัดได้ 0.25 µg/g 

ท่ีตกค้างในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศระบบน้ํา
ชุดการทดลองท่ี 1) กับลูกปลานิลไม่แปลงเพศ

ลูกปลากินอาหารผสมฮอร์โมน 17 alpha 
ชุดการทดลองท่ี 3) เป็นเวลา 21 วัน จํานวน  

มีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.014+0.0001, 
กรัม ตามลําดับ หลังสิ้นสุดการทดลองในรอบการผลิตท่ี 1 ลูกปลานิลมีน้ําหนักเฉลี่ย

ราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลในชุด
มีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติกับลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 1 แต่แตกต่างกันอย่างมี

และพบว่าลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 1 กับลูกปลานิลในชุด 

มีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 6.0+0.01, 6.0+0.01 และ 
ลูกปลานิลมีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 10.9+0.50, 

ในชุดการทดลองที่ 3 มีความยาว
และกับลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 1 

สุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 1 มีค่าเท่ากับ 97.71+0.44, 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 3 มีอัตรา

แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับลูกปลานิลในชุด 
มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกัน

มีค่าเท่ากับ 46.0+1.00, 55.00+1.00 
ชุดการทดลอง มีสัดส่วนเพศผู้แตกต่างกัน
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ตารางท่ี 1  การเจรญิเตบิโตของลกูปลานิลท่ีอนุบาลในถังไฟเบอร์กลาส เป็นเวลา 

 

น้ําหนักเริ่มต้น (กรัม) 
ความยาวเริ่มต้น (มลิลเิมตร) 
น้ําหนักสุดท้าย (กรมั) 
ความยาวสดุท้าย (มิลลิเมตร) 
อัตราการรอดตาย(เปอรเ์ซ็นต)์ 
สัดส่วนเพศผู้ (เปอร์เซ็นต)์ 

หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่าง
 

 1.2 ปริมาณฮอร์โมน 
1.2.1 ปริมาณฮอร์โมนในน้ําท่ีใช้อนุบาลลูกปลานลิ
ปริมาณฮอร์โมนในน้ําเมื่อเริ่มต้นการทดลองมีค่าเท่ากับ 

ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ ลูกปลาอายุ 
0.088+0.001, 0.144+0.001 และ 0.252+0.001
0.178+0.001 และ 0.374+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปล
และ 0.245+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 
0.272+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 
ng/ml ตามลําดับ และลูกปลาอายุ 21 วัน 
ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าท่ีอายุลูกปลา 
และ 21 วัน 48 ช่ัวโมง มีปริมาณฮอร์โมนในน้ําแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทุกชุดการทดลอง 

 
ตารางท่ี 2  ปริมาณฮอรโ์มนในน้ํา (ng/ml) 

ระยะเวลา 

0  วัน 0  ช่ัวโมง 0.072
12 วัน 0  ช่ัวโมง 0.088
21 วัน 0  ช่ัวโมง 0.129
21 วัน 12 ช่ัวโมง 0.069
21 วัน 24 ช่ัวโมง 0.064
21 วัน 36 ช่ัวโมง 0.068
21 วัน 48 ช่ัวโมง 0.061

 
1.2.2 ปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิล
ปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิลท้ัง 

มีปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิล(< 0.25 
ทดลองท่ี 1 และ 2 ตลอดการทดลองในรอบการผลิตท่ี 
เมื่อลูกปลามีอายุ 7, 14, 21 วัน และ 21 วัน 
2.5500+0.0100 µg/g ตามลําดับ และไม่พบว่ามีปริมาณ
24 ช่ัวโมง, 21 วัน 36 ช่ัวโมง และ 21 วัน 48 
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การเจรญิเตบิโตของลกูปลานิลท่ีอนุบาลในถังไฟเบอร์กลาส เป็นเวลา 21 วัน ในรอบการผลิตท่ี 
 ชุดการทดลองท่ี 

1 2 
0.014+0.0001a 0.014+0.0001a 0
6.0+0.01a 6.0+0.01a 6.0
0.052+0.0115ab 0.045+0.0039b 0.064
10.9+0.50b 10.5+0.18b 11.7
97.71+0.44a 91.85+3.58b 94.23
46.0+1.00c 55.00+1.00b 96.00

ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ปริมาณฮอร์โมนในน้ําท่ีใช้อนุบาลลูกปลานลิ 
ปริมาณฮอร์โมนในน้ําเมื่อเริ่มต้นการทดลองมีค่าเท่ากับ 0.072+0.001, 0.072+0.001 และ 

ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ ลูกปลาอายุ 12 วัน ปริมาณฮอร์โมนในน้ํามีค่าเท่ากับ 
0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 วัน มีค่าเท่ากับ 
ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 วัน 12 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 0.069+

ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 วัน 24 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 0.064+0.001
ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 วัน 36 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 0.068+0.001, 0.070+0.001

 48 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 0.061+0.001, 0.075+0.001 และ 
ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าท่ีอายุลูกปลา 12 วัน, 21 วัน, 21 วัน 12 ช่ัวโมง, 21 วัน 24 ช่ัวโมง

มีปริมาณฮอร์โมนในน้ําแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทุกชุดการทดลอง (ตารางท่ี 

) ท่ีใช้อนุบาลลูกปลานิลในถังไฟเบอร์กลาส เป็นเวลา 21 วัน ในรอบการผลิตท่ี 
ชุดการทดลองท่ี 

1 2 3 
0.072+0.001a 0.072+0.001a 0.072+0.001
0.088+0.001c 0.144+0.001b 0.252+0.001
0.129+0.001c 0.178+0.001b 0.374+0.001
0.069+0.001c 0.097+0.001b 0.245+0.001
0.064+0.001c 0.088+0.001b 0.272+0.001
0.068+0.001c 0.070+0.001b 0.097+0.001
0.061+0.001c 0.075+0.001b 0.076+0.001

ปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิล 
ปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 1 เมื่อเริ่มต้นการทดลอง

25 µg/g) ทุกชุดการทดลอง และไม่พบปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิล
ตลอดการทดลองในรอบการผลิตท่ี 1 แต่พบว่ามีปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิลในชุดการทดลองที่ 

วัน 12 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 2.6700+0.3051, 4.5530+1.1701, 
ตามลําดับ และไม่พบว่ามีปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 3 เมื่อลูกปลาอายุ 

48 ช่ัวโมง (ตารางท่ี 3) 
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ในรอบการผลิตท่ี 1 

3 
0.014+0.0001a 
6.0+0.01a 

0.064+0.0080a 

11.7+0.43a 

94.23+1.78ab 

96.00+1.00a 

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

และ 0.072+0.001 ng/ml 
วัน ปริมาณฮอร์โมนในน้ํามีค่าเท่ากับ 

วัน มีค่าเท่ากับ 0.129+0.001, 
+0.001, 0.097+0.001 

0.001, 0.088+0.001 และ 
0.001 และ 0.097+0.001 
และ 0.076+0.001 ng/ml 
ช่ัวโมง, 21 วัน 36 ช่ัวโมง 
ตารางท่ี 2) 

วัน ในรอบการผลิตท่ี 1 

0.001a 
0.001a 
0.001a 
0.001a 
0.001a 
0.001a 
0.001a 

เมื่อเริ่มต้นการทดลองไม่พบว่า 
ทุกชุดการทดลอง และไม่พบปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิลในชุดการ

ในชุดการทดลองที่ 3 
 3.2400+0.4038 และ 
เมื่อลูกปลาอายุ 21 วัน 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ตารางท่ี 3  ปริมาณฮอรโ์มนในเนือ้ลูกปลานลิ 

ระยะเวลา 

0  วัน 0  ช่ัวโมง 
7  วัน 0  ช่ัวโมง 
14 วัน 0  ช่ัวโมง 
21 วัน 0  ช่ัวโมง 
21 วัน 12 ช่ัวโมง 
21 วัน 24 ช่ัวโมง 
21 วัน 36 ช่ัวโมง 
21 วัน 48 ช่ัวโมง 

 

2. การทดลองในรอบการผลติท่ี 2 
 2.1 การเจริญเติบโต  

2.1.1 น้ําหนักเฉลี่ย 
ลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 

0.016+0.0001  และ 0.016+0.00
เฉลี่ยเท่ากับ 0.125+0.0100, 0.112
ท้ัง 3 ชุดการทดลอง มีนํ้าหนักสุดท้าย

2.1.2 ความยาวเฉลี่ย
ลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง 

และ 6.7+0.01 มิลลิเมตร ตามลําดับ หลังสิ้นสุดการทดลองในรอบการผลิตท่ี 
13.7+0.62 และ 13.6+0.43 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิล
สุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

2.1.3 อัตราการรอดตาย
อัตราการรอดตายของลูกปลานิลท้ัง 

93.64+3.04 และ 93.90+4.09 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลท้ัง 
การรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

2.1.4 สัดส่วนเพศผู ้
สัดส่วนเพศผู้ของลูกปลานิลท้ัง 

และ 96.00+1.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลท้ัง 
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิตทุิกชุดการทดลอง

 

ตารางท่ี 4  การเจรญิเตบิโตของลกูปลานิลท่ีอนุบาลในถังไฟเบอร์กลาส เป็นเวลา 

 

น้ําหนักเริ่มต้น (กรัม) 
ความยาวเริ่มต้น (มลิลเิมตร) 
น้ําหนักสุดท้าย (กรมั) 
ความยาวสดุท้าย (มิลลิเมตร) 
อัตราการรอดตาย(เปอรเ์ซ็นต)์ 
สัดส่วนเพศผู้ (เปอร์เซ็นต)์ 

หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแนวนอน 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ปริมาณฮอรโ์มนในเนือ้ลูกปลานลิ (µg/g) ท่ีอนุบาลในถังไฟเบอร์กลาส เป็นเวลา 21 
ชุดการทดลองท่ี 

1 2 3 
< 0.25 < 0.25 < 0.25
< 0.25 < 0.25 2.6700
< 0.25 < 0.25 4.5530
< 0.25 < 0.25 3.2400
< 0.25 < 0.25 2.5500
< 0.25 < 0.25 < 0.25
< 0.25 < 0.25 < 0.25
< 0.25 < 0.25 < 0.25

 

 
ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 2 มีน้ํ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 
0001 กรัม ตามลําดับ หลังสิ้นสุดการทดลองในรอบการผลิตที่ 

0.112+0.0221 และ 0.105+0.0129 กรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ
มีนํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ(ตารางท่ี 4) 
ความยาวเฉลี่ย 

ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 2 มีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 
มิลลิเมตร ตามลําดับ หลังสิ้นสุดการทดลองในรอบการผลิตท่ี 2 ลูกปลานิลมีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 

มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลทั้ง 3 
สุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 4) 

อัตราการรอดตาย  
อัตราการรอดตายของลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลท้ัง 
การรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 4) 

 
สัดส่วนเพศผู้ของลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 2 มีค่าเท่ากับ 

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง มีสัดส่วนเพศผู้แตกต่างกัน
ทุกชุดการทดลอง (ตารางท่ี 4) 

การเจรญิเตบิโตของลกูปลานิลท่ีอนุบาลในถังไฟเบอร์กลาส เป็นเวลา 21 วัน ในรอบการผลิตท่ี 
ชุดการทดลองท่ี 

1 2 
0.016+0.0001a 0.016+0.0001a 
6.7+0.01a 6.7+0.01a 

0.125+0.0100a 0.112+0.0221a 

14.0+0.37a 13.7+0.62a 

96.91+0.73a 93.64+3.04a 

44.0+1.00c 59.00+1.00b 

ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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21 วัน ในรอบการผลิตท่ี 1 

 
25 

2.6700+0.3051 
4.5530+1.1701 
3.2400+0.4038 
2.5500+0.0100 

25 
25 
25 

มีน้ํ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.016+0.0001, 
กรัม ตามลําดับ หลังสิ้นสุดการทดลองในรอบการผลิตที่ 2 ลูกปลานิลมีน้ําหนัก

กรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิล 

มีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 6.7+0.01, 6.7+0.01 
ลูกปลานิลมีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 14.0+0.37, 

3 ชุดการทดลอง มีความยาว

ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 2 มีค่าเท่ากับ 96.91+0.73, 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง มีอัตรา

มีค่าเท่ากับ 44.0+1.00, 59.00+1.00  
ชุดการทดลอง มีสัดส่วนเพศผู้แตกต่างกัน

ในรอบการผลิตท่ี 2 

3 
0.016+0.0001a 
6.7+0.01a 

0.105+0.0129a 

13.6+0.43a 

93.90+4.09a 

96.00+1.00a 

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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 2.2 ปริมาณฮอร์โมน 
2.2.1 ปริมาณฮอร์โมนในน้ําท่ีใช้อนุบาลลูกปลานลิ
ปริมาณฮอร์โมนเมื่อเริ่มต้นการทดลองมีค่าเท่ากับ 

ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ
เท่ากับ 0.078+0.001, 0.270+0.001 และ 0.488
0.431+0.001 และ 0.622+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 
และ 0.112+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 
0.101+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 
ng/ml ตามลําดับ และลูกปลาอายุ 21 วัน 
ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าท่ีอายุลูกปลา 
และ 21 วัน 48 ช่ัวโมง มีปริมาณฮอร์โมนในน้ําแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทุกชุดการทดลอง
 

ตารางท่ี 5  ปริมาณฮอรโ์มนในน้ํา (ng/ml) 

ระยะเวลา 

0  วัน 0  ช่ัวโมง 0.093
12 วัน 0  ช่ัวโมง 0.078
21 วัน 0  ช่ัวโมง 0.106
21 วัน 12 ช่ัวโมง 0.078
21 วัน 24 ช่ัวโมง 0.085
21 วัน 36 ช่ัวโมง 0.081
21 วัน 48 ช่ัวโมง 0.085

 

2.2.2 ปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิล
ปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิลท้ัง 

มีปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิล (<0.25 
การทดลองท่ี 1 และลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 
ลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 3 เมื่ออายุลูกปลา 
1.2033+0.2610, 1.1833+0.3089 และ 0.3500
เมื่อลูกปลาอาย ุ21 วัน 24 ช่ัวโมง, 21 วัน 36 

 

ตารางท่ี 6  ปริมาณฮอรโ์มนในเนือ้ลูกปลานลิ 

ระยะเวลา 

0  วัน 0  ช่ัวโมง < 
7  วัน 0  ช่ัวโมง < 
14 วัน 0  ช่ัวโมง < 
21 วัน 0  ช่ัวโมง < 
21 วัน 12 ช่ัวโมง < 
21 วัน 24 ช่ัวโมง < 
21 วัน 36 ช่ัวโมง < 
21 วัน 48 ช่ัวโมง < 
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ปริมาณฮอร์โมนในน้ําท่ีใช้อนุบาลลูกปลานลิ 
ปริมาณฮอร์โมนเมื่อเริ่มต้นการทดลองมีค่าเท่ากับ 0.093+0.001, 0.093+0.001 และ 

พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติทุกชุดการทดลอง ลูกปลาอายุ 12 วัน ปริมาณฮอร์โมนในน้ํามีค่า
0.488+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 วัน มีค่าเท่ากับ 
ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 วัน 12 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 0.078+

ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 วัน 24 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 0.085+0.001, 
ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 วัน 36 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 0.081+0.001, 0.088+0.001

 48 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 0.085+0.001, 0.087+0.001 และ 
ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าท่ีอายุลูกปลา 12 วัน, 21 วัน, 21 วัน 12 ช่ัวโมง, 21 วัน 24 ช่ัวโมง

มีปริมาณฮอร์โมนในน้ําแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทุกชุดการทดลอง (ตารางท่ี 

) ท่ีใช้อนุบาลลูกปลานิลในถังไฟเบอร์กลาส เป็นเวลา 21 วัน ในรอบการผลิตท่ี 
ชุดการทดลองท่ี 

1 2 
0.093+0.001a 0.093+0.001a 0.093
0.078+0.001c 0.270+0.001b 0.488
0.106+0.001c 0.431+0.001b 0.622
0.078+0.001c 0.109+0.001b 0.112
0.085+0.001c 0.095+0.001b 0.101
0.081+0.001c 0.088+0.001b 0.091
0.085+0.001c 0.087+0.001b 0.094

ปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิล 
ปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 2 เมื่อเริ่มต้นการทดลอง

25 µg/g) ทุกชุดการทดลอง และไม่พบปริมาณฮอร์โมนในเนื้อในลูกปลานิลในชุด
ในชุดการทดลองท่ี 2 ตลอดการทดลองในรอบการผลิตท่ี 2 แต่พบว่ามีปริมาณฮอร์โมนในเนื้อ

เมื่ออายุลูกปลา 7, 14, 21 วัน และ 21 วัน 12 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 
0.3500+0.0100 µg/g ตามลําดับ และไม่พบว่ามีปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิล
36 ช่ัวโมง และ 21 วัน 48 ช่ัวโมง (ตารางท่ี 6) 

ปริมาณฮอรโ์มนในเนือ้ลูกปลานลิ (µg/g) ท่ีอนุบาลในถังไฟเบอร์กลาส เป็นเวลา 21 วัน ในรอบการผลิตท่ี 
ชุดการทดลองท่ี 

1 2 3 
< 0.25 < 0.25 < 0.25 
< 0.25 < 0.25 3.6200+1.7868
< 0.25 < 0.25 1.2033+0.2610
< 0.25 < 0.25 1.1833+0.3089
< 0.25 < 0.25 0.3500+0.0100
< 0.25 < 0.25 < 0.25 
< 0.25 < 0.25 < 0.25 
< 0.25 < 0.25 < 0.25 
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และ 0.093+0.001 ng/ml 
วัน ปริมาณฮอร์โมนในน้ํามีค่า
วัน มีค่าเท่ากับ 0.106+0.001, 

+0.001, 0.109+0.001 
, 0.095+0.001 และ 

0.001 และ 0.091+0.001 
และ 0.094+0.001 ng/ml 
ช่ัวโมง, 21 วัน 36 ช่ัวโมง 
ตารางท่ี 5) 

วัน ในรอบการผลิตท่ี 2 

3 
0.093+0.001a 
0.488+0.001a 
0.622+0.001a 
0.112+0.001a  
0.101+0.001a  
0.091+0.001a 
0.094+0.001a 

เมื่อเริ่มต้นการทดลองไม่พบว่า 
ทุกชุดการทดลอง และไม่พบปริมาณฮอร์โมนในเนื้อในลูกปลานิลในชุด 

แต่พบว่ามีปริมาณฮอร์โมนในเนื้อ 
มีค่าเท่ากับ 3.6200+1.7868, 

ตามลําดับ และไม่พบว่ามีปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิล 

วัน ในรอบการผลิตท่ี 2 

1.7868 
0.2610 
0.3089 
0.0100 
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3. การทดลองในรอบการผลติท่ี 3 
 3.1 การเจริญเติบโต  

3.1.1 น้ําหนักเฉลี่ย 
ลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 

0.014+0.0001 และ 0.014+0.00
เฉลี่ยเท่ากับ 0.153+0.0386, 0.118
3 ชุดการทดลอง มีนํ้าหนักสุดท้าย

3.1.2 ความยาวเฉลี่ย
ลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 

6.2+0.01 มิลลิเมตร ตามลําดับ หลังสิ้นสุดการทดลองในรอบการผลิตท่ี 
14.54+0.66 และ 14.22+0.34 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลท้ัง 
สุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

3.1.3 อัตราการรอดตาย
อัตราการรอดตายของลูกปลานิลท้ัง 

94.74+3.13 และ 94.50+2.87 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลท้ัง 
การรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

3.1.4 สัดส่วนเพศผู ้
สัดส่วนเพศผู้ของลูกปลานิลท้ัง 

และ 98.00+1.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลท้ัง 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทุิกชุดการทดลอง

 
ตารางท่ี 7  การเจรญิเตบิโตของลกูปลานิลท่ีอนุบาลในถังไฟเบอร์กลาส เป็นเวลา 

 

น้ําหนักเริ่มต้น (กรัม) 
ความยาวเริ่มต้น (มลิลเิมตร) 
น้ําหนักสุดท้าย (กรมั) 
ความยาวสดุท้าย (มิลลิเมตร) 
อัตราการรอดตาย(เปอรเ์ซ็นต)์ 
สัดส่วนเพศผู้ (เปอร์เซ็นต)์ 

หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแนวนอน 

 
 3.2 ปริมาณฮอร์โมน 

3.2.1 ปริมาณฮอร์โมนในน้ําท่ีใช้อนุบาลลูกปลานลิ
ปริมาณฮอร์โมนเมื่อเริ่มต้นการทดลองมีค่าเท่ากับ 

ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติทุกชุดการทดลอง ลูกปลาอายุ 
ค่าเท่ากับ 0.238+0.001, 0.307+
0.227+0.001, 0.453+0.001 และ 
0.209+0.001, 0.349+0.001 และ 
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ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 3 มีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 
0001 กรัม ตามลําดับ หลังสิ้นสุดการทดลองในรอบการผลิตที่ 

0.118+0.0175 และ 0.118+0.0017 กรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิล
มีนํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ(ตารางท่ี 7) 
ความยาวเฉลี่ย 

ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 3 มีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 
มิลลิเมตร ตามลําดับ หลังสิ้นสุดการทดลองในรอบการผลิตท่ี 3 ลูกปลานิลมีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 

มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลท้ัง 
สุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 7) 

อัตราการรอดตาย 
อัตราการรอดตายของลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลท้ัง 
การรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 7) 

 
สัดส่วนเพศผู้ของลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง

ทุกชุดการทดลอง (ตารางท่ี 7) 

การเจรญิเตบิโตของลกูปลานิลท่ีอนุบาลในถังไฟเบอร์กลาส เป็นเวลา 21 วัน ในรอบการผลิตท่ี 
ชุดการทดลองท่ี 

1 2 
0.014+0.0001a 0.014+0.0001a 
6.2+0.01a 6.2+0.01a 

0.153+0.0386a 0.118+0.0175a 

14.9+1.06a 14.54+0.66a 

96.93+1.89a 94.74+3.13a 

48.0+1.00c 65.00+1.00b 

ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ปริมาณฮอร์โมนในน้ําท่ีใช้อนุบาลลูกปลานลิ 
ปริมาณฮอร์โมนเมื่อเริ่มต้นการทดลองมีค่าเท่ากับ 0.213+0.001, 0.249+0.001

ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติทุกชุดการทดลอง ลูกปลาอายุ 12 
+0.001 และ 0.482+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 

และ 0.480+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 วัน 
และ 0.407+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 วัน 
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มีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.014+0.0001, 
กรัม ตามลําดับ หลังสิ้นสุดการทดลองในรอบการผลิตที่ 3 ลูกปลานิลมีน้ําหนัก

กรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลทั้ง  

มีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 6.2+0.01, 6.2+0.01 และ 
ลูกปลานิลมีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 14.9+1.06, 

มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง มีความยาว

ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 96.93+1.89, 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง มีอัตรา

มีค่าเท่ากับ 48.0+1.00, 65.00+1.00 
ชุดการทดลอง มีสัดส่วนเพศผู้แตกต่างกัน

ในรอบการผลิตท่ี 3 

3 
0.014+0.0001a 
6.2+0.01a 

0.118+0.0017a 

14.22+0.34a 

94.50+2.87a 

98.00+1.00a 

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

0.001 และ 0.240+0.001 ng/ml 
12 วัน ปริมาณฮอร์โมนในน้ํามี

ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 วัน มีค่าเท่ากับ 
 12 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 
 24 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 
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0.208+0.001, 0.249+0.001 และ 0.349+
0.218+0.001, 0.238+0.001 และ 0.268+
0.210+0.001, 0.242+0.001 และ 0.269+
21 วัน, 21 วัน 12 ช่ัวโมง, 21 วัน 24 ช่ัวโมง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทุกชุดการทดลอง (

 
ตารางท่ี 8  ปริมาณฮอรโ์มนในน้ํา (ng/ml) 

ระยะเวลา 
1

0  วัน 0  ช่ัวโมง 0.213+0.001
12 วัน 0  ช่ัวโมง 0.238+0.001
21 วัน 0  ช่ัวโมง 0.227+0.001
21 วัน 12 ช่ัวโมง 0.209+0.001
21 วัน 24 ช่ัวโมง 0.208+0.001
21 วัน 36 ช่ัวโมง 0.218+0.001
21 วัน 48 ช่ัวโมง 0.210+0.001

 
3.2.2 ปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิล
ปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิลท้ัง 

มีปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิล (< 0.25 
การทดลองท่ี 1 และลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 
ลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 
และไม่พบว่ามีปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิลทุกชุดการทดลอง เมื่อลูกปลาอายุ 
21 วัน 36 ช่ัวโมง และ 21 วัน 48 ช่ัวโมง (ตารางท่ี 

 
ตารางท่ี 9  ปริมาณฮอรโ์มนในเนือ้ลูกปลานลิ 

ระยะเวลา 

0  วัน 0  ช่ัวโมง < 
7  วัน 0  ช่ัวโมง < 
14 วัน 0  ช่ัวโมง < 
21 วัน 0  ช่ัวโมง < 
21 วัน 12 ช่ัวโมง < 
21 วัน 24 ช่ัวโมง < 
21 วัน 36 ช่ัวโมง < 
21 วัน 48 ช่ัวโมง < 
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+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 วัน 36 
+0.001 ng/ml ตามลําดับ และลูกปลาอายุ 21 วัน 48 
+0.001 ng/ml ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าท่ีอายุลูกปลา 

ช่ัวโมง, 21 วัน 36 ช่ัวโมง และ 21 วัน 48 ช่ัวโมง มีปริมาณฮอร์โมนในน้ําแตกต่างกัน
(ตารางท่ี 8) 

) ท่ีใช้อนุบาลลูกปลานิลในถังไฟเบอร์กลาส เป็นเวลา 21 วัน ในรอบการผลิตท่ี 
ชุดการทดลองท่ี 

1 2 
0.001a 0.249+0.001a 0.240+
0.001c 0.307+0.001b 0.482+
0.001c 0.453+0.001b 0.480+
0.001c 0.349+0.001b 0.407+
0.001c 0.249+0.001a 0.349+
0.001c 0.238+0.001b 0.268+
0.001c 0.242+0.001b 0.269+

ปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิล 
ปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตท่ี 3 เมื่อเริ่มต้นการทดลองไม่พบว่า

25 µg/g) ทุกชุดการทดลอง และไม่พบปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิลในชุด
และลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 2 ท่ีอายุลูกปลา 7, 14 และ 21 วัน แต่พบว่ามีปริมาณฮอร์โมนในเนื้อ

มีค่าเท่ากับ 3.5000+0.5231, 2.9267+0.1701 และ 7.5900+0.5607
และไม่พบว่ามีปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิลทุกชุดการทดลอง เมื่อลูกปลาอายุ 21 วัน 12 ช่ัวโมง, 

ตารางท่ี 9) 

ปริมาณฮอรโ์มนในเนือ้ลูกปลานลิ (µg/g) ท่ีอนุบาลในถังไฟเบอร์กลาส เป็นเวลา 21 วัน ในรอบการผลิตท่ี 
ชุดการทดลองท่ี 

1 2 3 
< 0.25 < 0.25 < 0.25 
< 0.25 < 0.25 3.5000+0.5231
< 0.25 < 0.25 2.9267+0.1701
< 0.25 < 0.25 7.5900+0.5607
< 0.25 < 0.25 < 0.25 
< 0.25 < 0.25 < 0.25 
< 0.25 < 0.25 < 0.25 
< 0.25 < 0.25 < 0.25 
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36 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 
48 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 

ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าท่ีอายุลูกปลา 12 วัน, 
มีปริมาณฮอร์โมนในน้ําแตกต่างกัน

วัน ในรอบการผลิตท่ี 3 

3 
+0.001a 
+0.001a 
+0.001a 
+0.001a 
+0.001a 
+0.001a 
+0.001a 

เมื่อเริ่มต้นการทดลองไม่พบว่า 
ทุกชุดการทดลอง และไม่พบปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลานิลในชุด 

วัน แต่พบว่ามีปริมาณฮอร์โมนในเนื้อ 
0.5607 µg/g ตามลําดับ 

, 21 วัน 24 ช่ัวโมง,  

วัน ในรอบการผลิตท่ี 3 

0.5231 
0.1701 
0.5607 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 การศึกษาระดับของฮอร์โมน
ไฟเบอร์กลาส ระบบน้ําหมุนเวียน โดยเปรียบเทียบระหว่างลูกปลานิลไม่แปลงเพศระบบน้ําไม่หมุนเวียน 
กับลูกปลานิลไม่แปลงเพศระบบน้ําหมุนเวียนร่วมกัน
กุลาดําสําเร็จรูปชนิดผงผสมฮอร์โมน 
(ชุดการทดลองท่ี 3) เป็นระยะเวลา 
การทดลองในแต่ละรอบการผลิต มีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันท้ัง 
ท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างรอบการผลิตพบว่าในรอบการผลิตท่ี 
อัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติแต่สูงกว่าในรอบการผลิตท่ี 
รอบการผลิตท่ี 2 และ 3 ทําให้มีอัตร
 อัตราการรอดตายของลูกปลานิลท้ัง 
สอดคล้องกับบรรจง และคณะ (2536
ให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงได้ง่าย และ
ท่ัวไป การจัดการของเสีย ทําได้ง่ายและสะดวก สามารถอนุบาลได้ตลอดท้ังปี
 สัดส่วนเพศผู้ของลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 
สถิติ โดยมีสัดส่วนเพศผู้ 96-98 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าสูงใกล้เคียงกับการทดลองของธงชัย และคณะ 
ลูกปลานิลในถังไฟเบอร์กลาสระบบน้ําหมุนเวียนโดยให้กินอาหารผสมฮอร์โมน 
เข้มข้น 40 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม
ชุดการทดลองท่ี 2 ในแต่ละรอบการผลิตมีค่าเท่ากับ 
สถิติ ท้ัง 3 รอบการผลิต และชุดการทดลองท่ี 
ค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติท้ัง 3 รอบการผลิต ซึ่งจะสังเกตได้ว่าในชุดการทดลองท่ี 
สูงข้ึนตามจํานวนรอบการผลิต และมีค่าสูงกว่าชุดการทดลองท่ี 
ในน้ํามีการตกค้างของฮอร์โมน เนื่องจากให้ลูกปลากินอาหารไม่ผสมฮอร์โมน แต่ใช้ระบบน้ําหมุนเวียนร่วมกันกับลูกปลาท่ี
ให้กินอาหารผสมฮอร์โมน  
 ปริมาณฮอร์โมนในน้ําพบว่าสามารถตรวจพบได้ในทุกชุดการทดลองเมื่อเริ่มต้นการทดลองท้ัง 
มคี่าใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่ามีการปนเปื้อนของปริมาณฮอร์โมนในแหล่งน้ํา และพบว่าการเปลี่ยนแปลงเพศของลูกปลานิล
ในชุดการทดลองท่ี 3 เกิดจากลูกปลาได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนในอาหารท่ีให้ลูกปลากินโดยตรง และจะสังเกตได้ว่าในชุด
การทดลองท่ี 2 ในแต่ละรอบการผลิต ปริมาณของฮ
ในชุดการทดลองท่ี 2 มีแนวโน้มสูงข้ึนด้วย แสดงให้เห็นว่าในน้ํามีการสะสมของฮอร์โมนมากข้ึน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเพศ
ของลูกปลา สอดคล้องกับนวลมณี และคณะ 
วิธีการผสมฮอร์โมนในอาหารให้ลูกปลากิน หรือวิธีการนําลูกปลามาแช่ในสารละลายท่ีมีฮอร์โมนผสมอยู่ 
 ไม่พบปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลา
การผลิต แต่พบปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลาในชุ
หลังจากหยุดให้ลูกปลากินอาหารผสมฮอร์โมนเป็นเวลา
ในเนื้อลูกปลาหลังจากหยุดให้ลูกปลากินอาหารผสมฮอร์โมนไปแล้ว 
คณะ (2554) ท่ีรายงานว่าไม่พบปริมาณของฮอร์โมนในเนื้อลูกปลาหลังจากหยุดให้ลูกปลากินอาหารผสมฮอร์โมนไปแล้ว
24 ช่ัวโมง เนื่องจากปริมาณของฮอร์โมนท่ีผสมอยู่ในอาหารเมื่อลูกปลากินเข้าไปแล้วจะถูกย่อยสลายจากกระบวนใช้พลังงาน
ของร่างกาย และปริมาณของฮอร์โมนส่วนใหญ่จะถูกกําจัดออกมาอย่างรวดเร็วโดยการขับถ่ายทางอุจจาระ ปัสสาวะ และทาง
เหงือก (Cravedi et al., 1993) 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

การศึกษาระดับของฮอร์โมน (17 alpha methyltestosterone) ท่ีตกค้างในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศในถัง
ไฟเบอร์กลาส ระบบน้ําหมุนเวียน โดยเปรียบเทียบระหว่างลูกปลานิลไม่แปลงเพศระบบน้ําไม่หมุนเวียน 
กับลูกปลานิลไม่แปลงเพศระบบน้ําหมุนเวียนร่วมกัน (ชุดการทดลองท่ี 2) กับลูกปลานิลท่ีแปลงเพศโดยให้กินอาหารกุ้ง
กุลาดําสําเร็จรูปชนิดผงผสมฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone อัตราความเข้มข้น 40

เป็นระยะเวลา 21 วัน จํานวน 3 รอบการผลิต เมื่อสิ้นสุดการทดลองผลปรากฏว่า ลูกปลานิลท้ัง 
การทดลองในแต่ละรอบการผลิต มีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันท้ัง 3 รอบการผลิตโดยเฉพาะในรอบการผลิตท่ี 
ท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างรอบการผลิตพบว่าในรอบการผลิตท่ี 
อัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติแต่สูงกว่าในรอบการผลิตท่ี 1 เนื่องจากอุณหภูมิในรอบการผลิตท่ี 

ทําให้มีอัตราการเจริญเติบโตท่ีต่ํากว่า 
อัตราการรอดตายของลูกปลานิลท้ัง 3 ชุดการทดลอง และท้ัง 3 การผลิต มีค่าสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซี่ง

2536) ท่ีรายงานว่าการอนุบาลลูกปลาในระบบน้ําหมุนเวียน สามารถควบคุมคุณภาพน้ํา
ให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงได้ง่าย และเลี้ยงได้หนาแน่นสูงในพ้ืนท่ีจํากัด โดยจะให้ผลผลิตต่อพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึนกว่าวิธีการเลี้ยง
ท่ัวไป การจัดการของเสีย ทําได้ง่ายและสะดวก สามารถอนุบาลได้ตลอดท้ังป ี 

สัดส่วนเพศผู้ของลูกปลานิลในชุดการทดลองท่ี 3 ในแต่ละรอบการผลิต มีสัดส่วนเพศผู้สูงท่ีสุดไม่แตกต่างกัน
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าสูงใกล้เคียงกับการทดลองของธงชัย และคณะ 

ลูกปลานิลในถังไฟเบอร์กลาสระบบน้ําหมุนเวียนโดยให้กินอาหารผสมฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone
กิโลกรัม เป็นเวลา 21 วัน ได้สัดส่วนเพศผู้ 98-99 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนเพศผู้ท่ีมีค่ารองลงมาคือ

ในแต่ละรอบการผลิตมีค่าเท่ากับ 55, 59 และ 65 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
รอบการผลิต และชุดการทดลองท่ี 1 ในแต่ละรอบการผลิตมีค่าเท่ากับ 46, 44 และ

รอบการผลิต ซึ่งจะสังเกตได้ว่าในชุดการทดลองท่ี 2 มีแนวโน้มของเปอร์เซ็นต์สัดส่วนเพศผู้
สูงข้ึนตามจํานวนรอบการผลิต และมีค่าสูงกว่าชุดการทดลองท่ี 1 (ชุดควบคุม) ท้ัง 3 
ในน้ํามีการตกค้างของฮอร์โมน เนื่องจากให้ลูกปลากินอาหารไม่ผสมฮอร์โมน แต่ใช้ระบบน้ําหมุนเวียนร่วมกันกับลูกปลาท่ี

ปริมาณฮอร์โมนในน้ําพบว่าสามารถตรวจพบได้ในทุกชุดการทดลองเมื่อเริ่มต้นการทดลองท้ัง 
ค่าใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่ามีการปนเปื้อนของปริมาณฮอร์โมนในแหล่งน้ํา และพบว่าการเปลี่ยนแปลงเพศของลูกปลานิล

เกิดจากลูกปลาได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนในอาหารท่ีให้ลูกปลากินโดยตรง และจะสังเกตได้ว่าในชุด
ในแต่ละรอบการผลิต ปริมาณของฮอร์โมนท่ีพบในน้ํามีแนวโน้มท่ีสูงข้ึน ทําให้สัดส่วนเพศผู้ของลูกปลานิล

มีแนวโน้มสูงข้ึนด้วย แสดงให้เห็นว่าในน้ํามีการสะสมของฮอร์โมนมากข้ึน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเพศ
ของลูกปลา สอดคล้องกับนวลมณี และคณะ (2547) ท่ีกล่าวว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงเพศของลู
วิธีการผสมฮอร์โมนในอาหารให้ลูกปลากิน หรือวิธีการนําลูกปลามาแช่ในสารละลายท่ีมีฮอร์โมนผสมอยู่ 

ไม่พบปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลา (<0.25 µg/g) ในชุดการทดลองท่ี 1 และ 2 
การผลิต แต่พบปริมาณฮอร์โมนในเนื้อลูกปลาในชุดการทดลองท่ี 3 ท้ัง 3 รอบการผลิต เมื่อลูกปลาอายุ 
หลังจากหยุดให้ลูกปลากินอาหารผสมฮอร์โมนเป็นเวลา 12 ช่ัวโมง ในรอบการผลิตท่ี 1 และ 
ในเนื้อลูกปลาหลังจากหยุดให้ลูกปลากินอาหารผสมฮอร์โมนไปแล้ว 12-24 ช่ัวโมง ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของธงชัย และ

ท่ีรายงานว่าไม่พบปริมาณของฮอร์โมนในเนื้อลูกปลาหลังจากหยุดให้ลูกปลากินอาหารผสมฮอร์โมนไปแล้ว
ช่ัวโมง เนื่องจากปริมาณของฮอร์โมนท่ีผสมอยู่ในอาหารเมื่อลูกปลากินเข้าไปแล้วจะถูกย่อยสลายจากกระบวนใช้พลังงาน

และปริมาณของฮอร์โมนส่วนใหญ่จะถูกกําจัดออกมาอย่างรวดเร็วโดยการขับถ่ายทางอุจจาระ ปัสสาวะ และทาง

35 

ท่ีตกค้างในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศในถัง 
ไฟเบอร์กลาส ระบบน้ําหมุนเวียน โดยเปรียบเทียบระหว่างลูกปลานิลไม่แปลงเพศระบบน้ําไม่หมุนเวียน (ชุดการทดลองท่ี 1) 

กับลูกปลานิลท่ีแปลงเพศโดยให้กินอาหารกุ้ง
40 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม

รอบการผลิต เมื่อสิ้นสุดการทดลองผลปรากฏว่า ลูกปลานิลท้ัง 3 ชุด
รอบการผลิตโดยเฉพาะในรอบการผลิตท่ี 2 และ 3 

ท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างรอบการผลิตพบว่าในรอบการผลิตท่ี 2 และ 3 มี
เนื่องจากอุณหภูมิในรอบการผลิตท่ี 1 ต่ํากว่าใน

การผลิต มีค่าสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซี่ง
ท่ีรายงานว่าการอนุบาลลูกปลาในระบบน้ําหมุนเวียน สามารถควบคุมคุณภาพน้ํา 

เลี้ยงได้หนาแน่นสูงในพ้ืนท่ีจํากัด โดยจะให้ผลผลิตต่อพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึนกว่าวิธีการเลี้ยง

ในแต่ละรอบการผลิต มีสัดส่วนเพศผู้สูงท่ีสุดไม่แตกต่างกันทาง
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าสูงใกล้เคียงกับการทดลองของธงชัย และคณะ (2554) ท่ีทําการแปลงเพศ

alpha methyltestosterone อัตราความ
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนเพศผู้ท่ีมีค่ารองลงมาคือ

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
และ 48 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ มี

มีแนวโน้มของเปอร์เซ็นต์สัดส่วนเพศผู้
3 รอบการผลิต แสดงว่า 

ในน้ํามีการตกค้างของฮอร์โมน เนื่องจากให้ลูกปลากินอาหารไม่ผสมฮอร์โมน แต่ใช้ระบบน้ําหมุนเวียนร่วมกันกับลูกปลาท่ี 

ปริมาณฮอร์โมนในน้ําพบว่าสามารถตรวจพบได้ในทุกชุดการทดลองเมื่อเริ่มต้นการทดลองท้ัง 3 รอบการผลิต ซึ่งจะ
ค่าใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่ามีการปนเปื้อนของปริมาณฮอร์โมนในแหล่งน้ํา และพบว่าการเปลี่ยนแปลงเพศของลูกปลานิล

เกิดจากลูกปลาได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนในอาหารท่ีให้ลูกปลากินโดยตรง และจะสังเกตได้ว่าในชุด 
ทําให้สัดส่วนเพศผู้ของลูกปลานิล 

มีแนวโน้มสูงข้ึนด้วย แสดงให้เห็นว่าในน้ํามีการสะสมของฮอร์โมนมากข้ึน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเพศ
ท่ีกล่าวว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงเพศของลูกปลานิลนั้นสามารถทําได้ท้ัง

วิธีการผสมฮอร์โมนในอาหารให้ลูกปลากิน หรือวิธีการนําลูกปลามาแช่ในสารละลายท่ีมีฮอร์โมนผสมอยู่  
2 ตลอดการทดลองท้ัง 3 รอบ 

รอบการผลิต เมื่อลูกปลาอายุ 7-21 วัน และ
และ 2 และไม่พบปริมาณฮอร์โมน 

ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของธงชัย และ
ท่ีรายงานว่าไม่พบปริมาณของฮอร์โมนในเนื้อลูกปลาหลังจากหยุดให้ลูกปลากินอาหารผสมฮอร์โมนไปแล้ว 

ช่ัวโมง เนื่องจากปริมาณของฮอร์โมนท่ีผสมอยู่ในอาหารเมื่อลูกปลากินเข้าไปแล้วจะถูกย่อยสลายจากกระบวนใช้พลังงาน
และปริมาณของฮอร์โมนส่วนใหญ่จะถูกกําจัดออกมาอย่างรวดเร็วโดยการขับถ่ายทางอุจจาระ ปัสสาวะ และทาง
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 จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า
ฮอร์โมนในแหล่งน้ําท่ีนํามาใช้ในการทดลอง มีการตกค้างของฮอร์โมนในน้ําระหว่างการทดลอง
สะสมในเนื้อปลาจะถูกกําจัดออกมา หลังหยุดใหลู้กปลากินอาหารผสมฮอร์โมน นาน 
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ผลของการเติมน้ําไหลผ่าน ความหนาแน่น และการใช้สารเคมีต่ออัตราการรอดตายของลูกปลาสลิด
หลังการจับจากบ่ออนุบาล 
 
อาคม เล็กน้อย1* และ นภสร จันทกานนท์
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสมุทรปราการ
2ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า
 
บทคัดย่อ 
 
 การทดลองลดอัตราการตายของลูกปลาสลิดอายุ 
ใส่นํ้า 5 ลิตร ความหนาแน่น 25 ตัว
7-8 มิลลิลิตร/นาที (200-230 เปอร์เซ็นต์
มีอัตราการรอดตายสูงกว่าการไม่เติมน้ําไหลผ่านอย่างมีนัยสําคัญ
 การลดอัตราการตายของลูกปลาสลิด โดยเปรียบเทียบความหนาแน่น 
และการใช้สารเคมี ดังนี้ (1) ไม่ใช้สารเคมี 
2 มิลลิกรัม/ลิตร โดยใช้การเติมน้ําไหลผ่านในอัตรา 
พบว่าการใช้สารเคมีมีผลต่ออัตราการรอดตายในช่วง 
ตั้งแต่ 48 ช่ัวโมงจนถึงสิ้นสุดการทดลอง โดยความหนาแน่น 
 การทดลองครั้งนี้สรุปได้ว่า หลัง
และยาเหลือง 2 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการช่วยให้อัตราการรอดตายของลูกปลาสลิดหลังจับข้ึนจากบ่ออนุบาล 
(บ่อดิน) สูงข้ึน 
 
คําสําคัญ : ปลาสลดิ  การเตมิน้ําไหลผ่าน  ความหนาแน่น  
   
*ผู้รับผดิชอบ : 142 หมู่ 8 ต.บางบ่อ อ
E-mail : ifsamutpra@ hotmail.com
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ความหนาแน่น และการใช้สารเคมีต่ออัตราการรอดตายของลูกปลาสลิด

และ นภสร จันทกานนท์2 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสมุทรปราการ 
ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า 

การทดลองลดอัตราการตายของลูกปลาสลิดอายุ 20-25 วัน หลังจากจับข้ึนจากบ่อดินในถังพลาสติกขนาด 
ตัว/ลิตร ให้อากาศด้วยหัวทรายเบาๆ โดยเปรียบเทียบระหว่างการเติมน้ํา

เปอร์เซ็นต/์วัน) และไม่เติมน้ําไหลผ่านเป็นเวลา 96 ช่ัวโมง พบว่าการเติมน้ําไหลผ่านทําให้ปลา
มีอัตราการรอดตายสูงกว่าการไม่เติมน้ําไหลผ่านอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

การลดอัตราการตายของลูกปลาสลิด โดยเปรียบเทียบความหนาแน่น 2 ระดับ คือ 25 
ไม่ใช้สารเคมี (2) เกลือ 0.2 เปอร์เซ็นต์ (3) ด่างทับทิม 2 มิลลิกรัม

ลิตร โดยใช้การเติมน้ําไหลผ่านในอัตรา 7-8 มิลลิลิตร/นาที และให้อากาศด้วยหัวทราย เป็นเวลา
พบว่าการใช้สารเคมีมีผลต่ออัตราการรอดตายในช่วง 48 ช่ัวโมงแรก (p<0.05) ส่วนความหนาแน่นมีผลต่ออัตราการรอดตาย

ช่ัวโมงจนถึงสิ้นสุดการทดลอง โดยความหนาแน่น 25 ตัว/ลิตร มีอัตราการรอดตายสูงกว่า 
การทดลองครั้งนี้สรุปได้ว่า หลังจากทดลอง 96 ช่ัวโมง การเติมน้ําไหลผ่านร่วมกับการใช้ความหนาแน่น 

ลิตร เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการช่วยให้อัตราการรอดตายของลูกปลาสลิดหลังจับข้ึนจากบ่ออนุบาล 

ปลาสลดิ  การเตมิน้ําไหลผ่าน  ความหนาแน่น  สารเคม ี

บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 
mail : ifsamutpra@ hotmail.com 
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ความหนาแน่น และการใช้สารเคมีต่ออัตราการรอดตายของลูกปลาสลิด 

วัน หลังจากจับข้ึนจากบ่อดินในถังพลาสติกขนาด 25 ลิตร 
ลิตร ให้อากาศด้วยหัวทรายเบาๆ โดยเปรียบเทียบระหว่างการเติมน้ําไหลผ่านในอัตรา  

ช่ัวโมง พบว่าการเติมน้ําไหลผ่านทําให้ปลา

25 ตัว/ลิตร และ 50 ตัว/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร (4) ยาเหลือง  

นาที และให้อากาศด้วยหัวทราย เป็นเวลา 96 ช่ัวโมง 
ส่วนความหนาแน่นมีผลต่ออัตราการรอดตาย

ลิตร มีอัตราการรอดตายสูงกว่า 50 ตัว/ลิตร (p<0.05) 
ช่ัวโมง การเติมน้ําไหลผ่านร่วมกับการใช้ความหนาแน่น 25 ตัว/ลิตร 

ลิตร เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการช่วยให้อัตราการรอดตายของลูกปลาสลิดหลังจับข้ึนจากบ่ออนุบาล  
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Effects of Flow-Through Water System, Stocking Densities and Chemicals on Survival 
Rates of Snakeskinned Gourami, 
Harvesting from Nursery Pond 
 
Arkhom leknoi1* and Napasorn Chantaganond
1Samutprakarn Inland Fisheries Research and Development Center
2Aquaculture Development and Certification Center
 
Abstract 
 
 Experment on reducing mortality rate of 20
pectoralis (Regan, 1910), fry after harvesting from nursery pond by using and no use of flow
system at a rate of 7-8 ml/minute (200
in 25-liter plastic containers which contained 5 liter of water and aeration with an airstone for 96 hours. The 
results showed that survival rate of fish using flow
than that of no use. 
 Experiment on reducing mortality rate of the fry by comparing 2 stocking densities (25 fish/liter 
and 50 fish/liter) and using chemicals (no use, saline water 0.2%, potassium permanganate 2 ppm and 
acriflavine 2 ppm)and water flow-through system at a rate of 7
airstone for 96 hours was carried out in the plastic containers. The results showed that chemicals had an 
effect on survival rate in 48 hours and stocking densities had an effect on
the end the experiment. 
 In conclusion, this study indicate that after 96 hours of the experiment
stocking density at 25 fish/liter and using acriflavine 2 ppm is the best method to increase surv
Snakeskinned Gourami fry after harvesting from nursery pond.

 
Key words : Snakeskinned Gourami, flow
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Through Water System, Stocking Densities and Chemicals on Survival 
Rates of Snakeskinned Gourami, Trichogaster pectoralis (Regan, 1910), Fry after 
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Experment on reducing mortality rate of 20-25 days old Snakeskinned Gourami, 
fry after harvesting from nursery pond by using and no use of flow

8 ml/minute (200-230 % /day) and at a stocking density of 25 fish/liter was carried out 
liter plastic containers which contained 5 liter of water and aeration with an airstone for 96 hours. The 

results showed that survival rate of fish using flow-through water system was significantly h

Experiment on reducing mortality rate of the fry by comparing 2 stocking densities (25 fish/liter 
and 50 fish/liter) and using chemicals (no use, saline water 0.2%, potassium permanganate 2 ppm and 

through system at a rate of 7-8 ml/minute and aeration with an 
airstone for 96 hours was carried out in the plastic containers. The results showed that chemicals had an 
effect on survival rate in 48 hours and stocking densities had an effect on survival rate after 48 hours to 

In conclusion, this study indicate that after 96 hours of the experiment, flow-through water system, 
stocking density at 25 fish/liter and using acriflavine 2 ppm is the best method to increase surv
Snakeskinned Gourami fry after harvesting from nursery pond. 

Snakeskinned Gourami, flow–through water system, density, chemicals 
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Through Water System, Stocking Densities and Chemicals on Survival 
1910), Fry after 

25 days old Snakeskinned Gourami, Trichogaster 
fry after harvesting from nursery pond by using and no use of flow-through water 

stocking density of 25 fish/liter was carried out 
liter plastic containers which contained 5 liter of water and aeration with an airstone for 96 hours. The 

through water system was significantly higher (p<0.05) 

Experiment on reducing mortality rate of the fry by comparing 2 stocking densities (25 fish/liter 
and 50 fish/liter) and using chemicals (no use, saline water 0.2%, potassium permanganate 2 ppm and 

8 ml/minute and aeration with an 
airstone for 96 hours was carried out in the plastic containers. The results showed that chemicals had an 

survival rate after 48 hours to 

through water system, 
stocking density at 25 fish/liter and using acriflavine 2 ppm is the best method to increase survival rate of 
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คํานํา 
 ปลาสลิดหรือปลาใบไม้ มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า
คล้ายปลากระดี่แต่มีขนาดโตกว่าชอบอาศัยอยู่ในน้ํานิ่งท่ีมีพรรณไม้น้ํา
ปลาสลิดเป็นปลาพ้ืนเมืองของไทยท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งโดยมีผลผลิตจากฟาร์มเลี้ยงปลาท่ัวประเทศ
ในปี พ.ศ. 2551 ประมาณ 28,477 
ประเทศไทย (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ของประเทศและนิยมเลี้ยงในนาข้าวเป็นส่วนมาก สําหรับแหล่งปลาสลิดท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักว่ามีรสชาติดี เนื้ออร่อย คือ 
ปลาสลิดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงปลาสลิดท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย 
โดยท่ัวไปปลาสลิดเพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าปลาสลิดเพศผู้ท่ีมีอายุเท่ากันและมีรสชาติอร่อยกว่า
มากกว่า (อุไรวรรณ และคณะ, 2547
ดินเปรี้ยวก็สามารถใช้เป็นท่ีเลี้ยงปลาสลิดได้ เพราะปลาสลิดเป็นปลาท่ีเลี้ยงง่าย อดทนต่อความเป็นกรดของน้ําได้ดีและ
ทนอยู่นํ้าท่ีมีปริมาณออกซิเจนน้อยได้เนื่องจากมีอวัยวะพิเศษช่วยหายใจ และกินอาหารธรรมชาติ เช่น แพลงค์ตอน
ต้นทุนในการผลิตต่ํากว่าการเลี้ยงปลากินเนื้อ นอกจากนี้ยังไม่ค่อยพบว่ามีปัญหาเรื่องโรคระบาดเหมือนปลาชนิดอ่ืน เช่น 
ปลานิล และ ปลาดุก เป็นต้น เกษตรกรจึงนิยมเลี้ยงปลาสลิดกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในบริเวณภาคกลาง เช่น จังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี ฉ
ภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ ถือว่าเป็นแหล่งท่ีมีช่ือเสียงในการแปรรูปปลาสลิด และมีการเลี้ยงมากท่ีสุด
พ.ศ. 2551 มีรายงานว่ามีผู้เลี้ยงปลาสลิด 
 อย่างไรก็ตาม ปัญหาอย่างหนึ่งท่ีพบอยู่เสมอในการอนุบาลลูกปลาสลิด
ประมาณ 20-25 วัน อาจเกิดการตายของลูกปลาหลังจากการจับจากบ่อดินได้ง่าย เนื่องจากในการรวบรวมลูกปลาสลิดโดยใช้
อวนตาถ่ีลากลูกปลาอาจทําให้ลูกปลาเกิดบาดแผลได้ง่ายเมื่ออยู่ในสภาพแออัดในขณะขนย้ายในภาชนะ
มีเกล็ดละเอียดและบางมาก และหลังจากรวบรวมลูกปลามาพักฟ้ืนในบ่อซีเมนต์แล้วลูกปลาท่ีได้จะถูกนํามาขังไว้ไม่เกิน 
30 ช่ัวโมง เพ่ือรอบรรจุถุงใส่ออกซิเจน 
แบคทีเรีย หรือเช้ือรา ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสมุทรปราการ ได้นําลูกปลาจากการรวบรวมในบ่อดินมาพักไว้
ในบ่อซีเมนต์ขนาดความจุนํ้า 300 ลิตร ใส่ลูกปลาอายุ 
ใส่ยาเหลืองประมาณ 3 มิลลิกรัม
1 ลิตร/นาที (480 เปอร์เซ็นต์/วัน
หนาแน่นท่ีใช้เหมาะสมหรือไม่ และยังไม่มีการศึกษาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการแช่สารเคมีก่อนเติมน้ําไหลผ่านว่า
เวลานานเท่าใด ดังนั้นการทดลองครั้งนี้ จึงทดลองใช้ความหนาแน่น 
(50 ตัว/ลิตร) เปรียบเทียบกับความหนาแน่นท่ี
ป้องกันการติดเช้ือแบคทีเรียในระหว่างการขนส่งหรือพักในบ่อซีเมนต์ก่อนจําหน่าย เปรียบเทียบกับการไม่ใช้สารเคมี โดย
สารเคมีท่ีใช้คือเกลือ 0.2 เปอร์เซ็นต์
เปรียบเทียบกับการใช้ด่างทับทิม 2 
จากการศึกษาครั้งนี้ จะนําไปใช้ในการเพ่ิมอัตราการรอดตายของลูกปลาสลิดและลูกปลาชนิดอ่ืนๆท่ีมีความอ่อนไหวต่อการจบั
ข้ึนมาจากบ่ออนุบาล (บ่อดิน) และเพ่ือให้ได้ลูกปลาท่ีแข็งแรง สําหรับนําไปเลี้ยงในบ่อกระชัง หรือตู้ปลา ต่อไป
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ปลาสลิดหรือปลาใบไม้ มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Trichogaster pectoralis (Regan, 19
คล้ายปลากระดี่แต่มีขนาดโตกว่าชอบอาศัยอยู่ในน้ํานิ่งท่ีมีพรรณไม้น้ํา และบึงท่ีมีสาหร่ายหรือพืชน้ําอ่ืนๆ เช่น ผักบุ้ง 
ปลาสลิดเป็นปลาพ้ืนเมืองของไทยท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งโดยมีผลผลิตจากฟาร์มเลี้ยงปลาท่ัวประเทศ

477 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,266 ล้านบาท ซึ่งสูงเป็นอันดับท่ี 
กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง, 2553) ปัจจุบันมีการเลี้ยงปลาสลิดกันมากในแถบบริเวณภาคกลาง

ของประเทศและนิยมเลี้ยงในนาข้าวเป็นส่วนมาก สําหรับแหล่งปลาสลิดท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักว่ามีรสชาติดี เนื้ออร่อย คือ 
รปราการ ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงปลาสลิดท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย 

โดยท่ัวไปปลาสลิดเพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าปลาสลิดเพศผู้ท่ีมีอายุเท่ากันและมีรสชาติอร่อยกว่า
2547) นอกจากนี้ยังพบว่าพ้ืนท่ีดินพรุทางภาคใต้ในเขตจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี

ดินเปรี้ยวก็สามารถใช้เป็นท่ีเลี้ยงปลาสลิดได้ เพราะปลาสลิดเป็นปลาท่ีเลี้ยงง่าย อดทนต่อความเป็นกรดของน้ําได้ดีและ
ทนอยู่นํ้าท่ีมีปริมาณออกซิเจนน้อยได้เนื่องจากมีอวัยวะพิเศษช่วยหายใจ และกินอาหารธรรมชาติ เช่น แพลงค์ตอน
ต้นทุนในการผลิตต่ํากว่าการเลี้ยงปลากินเนื้อ นอกจากนี้ยังไม่ค่อยพบว่ามีปัญหาเรื่องโรคระบาดเหมือนปลาชนิดอ่ืน เช่น 
ปลานิล และ ปลาดุก เป็นต้น เกษตรกรจึงนิยมเลี้ยงปลาสลิดกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในบริเวณภาคกลาง เช่น จังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ เนื่องจากแหล่งผลิตลูกปลาสลิดส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ี
ภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ ถือว่าเป็นแหล่งท่ีมีช่ือเสียงในการแปรรูปปลาสลิด และมีการเลี้ยงมากท่ีสุด

มีรายงานว่ามีผู้เลี้ยงปลาสลิด 2,132 ราย คิดเป็นพ้ืนท่ี 65,360 ไร่ (สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ
อย่างไรก็ตาม ปัญหาอย่างหนึ่งท่ีพบอยู่เสมอในการอนุบาลลูกปลาสลิด คือ หลังจากอนุบาลในบ่อดินจนอายุ

วัน อาจเกิดการตายของลูกปลาหลังจากการจับจากบ่อดินได้ง่าย เนื่องจากในการรวบรวมลูกปลาสลิดโดยใช้
ถ่ีลากลูกปลาอาจทําให้ลูกปลาเกิดบาดแผลได้ง่ายเมื่ออยู่ในสภาพแออัดในขณะขนย้ายในภาชนะ

มีเกล็ดละเอียดและบางมาก และหลังจากรวบรวมลูกปลามาพักฟ้ืนในบ่อซีเมนต์แล้วลูกปลาท่ีได้จะถูกนํามาขังไว้ไม่เกิน 
ช่ัวโมง เพ่ือรอบรรจุถุงใส่ออกซิเจน (กรมประมง, 2548) เพราะถ้าท้ิงไว้นานกว่านี้ ลูกปลามักจะตายเนื่องจากเป็นโรคติดเช้ือ

แบคทีเรีย หรือเช้ือรา ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสมุทรปราการ ได้นําลูกปลาจากการรวบรวมในบ่อดินมาพักไว้
ลิตร ใส่ลูกปลาอายุ 20-25 วันประมาณ 15,000 ตัว (ความหนาแน่น 

มิลลิกรัม/ลิตร แช่ไว้ประมาณ 4 ช่ัวโมง จึงเติมน้ําลงโดยใช้ระบบน้ําไหลผ่านในอัตราประมาณ 
วัน) เพ่ือกําจัดของเสียท่ีเกิดจากการขับถ่ายของปลา แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าสารเคมีและความ

ท่ีใช้เหมาะสมหรือไม่ และยังไม่มีการศึกษาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการแช่สารเคมีก่อนเติมน้ําไหลผ่านว่า
เวลานานเท่าใด ดังนั้นการทดลองครั้งนี้ จึงทดลองใช้ความหนาแน่น 2 ระดับ คือ ระดับความหนาแน่นท่ีศูนย์ฯ ใช้ในปัจจุบัน 

เปรียบเทียบกับความหนาแน่นท่ีลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ (25 ตัว/ลิตร) และทดลองใช้สารเคมี 
ป้องกันการติดเช้ือแบคทีเรียในระหว่างการขนส่งหรือพักในบ่อซีเมนต์ก่อนจําหน่าย เปรียบเทียบกับการไม่ใช้สารเคมี โดย

เปอร์เซ็นต์ แช่ระยะยาว (เฉิดฉัน และคณะ, 2538 ; Piper et al
2 มิลลิกรัม/ลิตร และยาเหลือง 2 มิลลิกรัม/ลิตร แช่ระยะยาว 

จะนําไปใช้ในการเพ่ิมอัตราการรอดตายของลูกปลาสลิดและลูกปลาชนิดอ่ืนๆท่ีมีความอ่อนไหวต่อการจบั
และเพ่ือให้ได้ลูกปลาท่ีแข็งแรง สําหรับนําไปเลี้ยงในบ่อกระชัง หรือตู้ปลา ต่อไป

39 

Regan, 1910) เป็นปลาน้ําจืดท่ีมีรูปร่าง
และบึงท่ีมีสาหร่ายหรือพืชน้ําอ่ืนๆ เช่น ผักบุ้ง  

ปลาสลิดเป็นปลาพ้ืนเมืองของไทยท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งโดยมีผลผลิตจากฟาร์มเลี้ยงปลาท่ัวประเทศ 
ล้านบาท ซึ่งสูงเป็นอันดับท่ี 5 ของสัตว์น้ําจืดท่ีเลี้ยงใน

ปัจจุบันมีการเลี้ยงปลาสลิดกันมากในแถบบริเวณภาคกลาง 
ของประเทศและนิยมเลี้ยงในนาข้าวเป็นส่วนมาก สําหรับแหล่งปลาสลิดท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักว่ามีรสชาติดี เนื้ออร่อย คือ 

รปราการ ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงปลาสลิดท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย (นวลมณี และคณะ, 2538) 
โดยท่ัวไปปลาสลิดเพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าปลาสลิดเพศผู้ท่ีมีอายุเท่ากันและมีรสชาติอร่อยกว่า รวมท้ังมีไขมันปริมาณ

ภาคใต้ในเขตจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ซึ่งเป็น 
ดินเปรี้ยวก็สามารถใช้เป็นท่ีเลี้ยงปลาสลิดได้ เพราะปลาสลิดเป็นปลาท่ีเลี้ยงง่าย อดทนต่อความเป็นกรดของน้ําได้ดีและ 
ทนอยู่นํ้าท่ีมีปริมาณออกซิเจนน้อยได้เนื่องจากมีอวัยวะพิเศษช่วยหายใจ และกินอาหารธรรมชาติ เช่น แพลงค์ตอนได้ ทําให้
ต้นทุนในการผลิตต่ํากว่าการเลี้ยงปลากินเนื้อ นอกจากนี้ยังไม่ค่อยพบว่ามีปัญหาเรื่องโรคระบาดเหมือนปลาชนิดอ่ืน เช่น  
ปลานิล และ ปลาดุก เป็นต้น เกษตรกรจึงนิยมเลี้ยงปลาสลิดกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในบริเวณภาคกลาง เช่น จังหวัด

ะเชิงเทรา และสมุทรปราการ เนื่องจากแหล่งผลิตลูกปลาสลิดส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ี 
ภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ ถือว่าเป็นแหล่งท่ีมีช่ือเสียงในการแปรรูปปลาสลิด และมีการเลี้ยงมากท่ีสุด โดยในป ี

สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ, 2551) 
คือ หลังจากอนุบาลในบ่อดินจนอายุ

วัน อาจเกิดการตายของลูกปลาหลังจากการจับจากบ่อดินได้ง่าย เนื่องจากในการรวบรวมลูกปลาสลิดโดยใช้
ถ่ีลากลูกปลาอาจทําให้ลูกปลาเกิดบาดแผลได้ง่ายเมื่ออยู่ในสภาพแออัดในขณะขนย้ายในภาชนะ เนื่องจากปลาสลิด 

มีเกล็ดละเอียดและบางมาก และหลังจากรวบรวมลูกปลามาพักฟ้ืนในบ่อซีเมนต์แล้วลูกปลาท่ีได้จะถูกนํามาขังไว้ไม่เกิน  
เพราะถ้าท้ิงไว้นานกว่านี้ ลูกปลามักจะตายเนื่องจากเป็นโรคติดเช้ือ

แบคทีเรีย หรือเช้ือรา ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสมุทรปราการ ได้นําลูกปลาจากการรวบรวมในบ่อดินมาพักไว้
ความหนาแน่น 50 ตัว/ลิตร) จากนั้น

ช่ัวโมง จึงเติมน้ําลงโดยใช้ระบบน้ําไหลผ่านในอัตราประมาณ  
เพ่ือกําจัดของเสียท่ีเกิดจากการขับถ่ายของปลา แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าสารเคมีและความ

ท่ีใช้เหมาะสมหรือไม่ และยังไม่มีการศึกษาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการแช่สารเคมีก่อนเติมน้ําไหลผ่านว่า ควรจะใช้
ระดับ คือ ระดับความหนาแน่นท่ีศูนย์ฯ ใช้ในปัจจุบัน 

และทดลองใช้สารเคมี 3 ชนิด ซึ่งนิยมใช้
ป้องกันการติดเช้ือแบคทีเรียในระหว่างการขนส่งหรือพักในบ่อซีเมนต์ก่อนจําหน่าย เปรียบเทียบกับการไม่ใช้สารเคมี โดย

et al.,1982 ; Axelrod,1989) 
แช่ระยะยาว (ชลอ, 2528) ซึ่งข้อมูลท่ีได้

จะนําไปใช้ในการเพ่ิมอัตราการรอดตายของลูกปลาสลิดและลูกปลาชนิดอ่ืนๆท่ีมีความอ่อนไหวต่อการจบั
และเพ่ือให้ได้ลูกปลาท่ีแข็งแรง สําหรับนําไปเลี้ยงในบ่อกระชัง หรือตู้ปลา ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการไม่เติมน้ําไหลผ่าน 
อัตราการรอดตายของลูกปลาสลิดอายุประมาณ 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของความหนาแน่นและสารเคมีต่ออัตรารอดตายของลูกปลา
20-25 วัน หลังการรวบรวมข้ึนจากบ่อดิน 
 3. เพ่ือศึกษาต้นทุนการเตมิน้ําไหลผ่าน และการใช้สารเคมีต่อจํานวนลูกปลาท่ีเหลือรอด
 
วิธีดําเนินการ 
1. การวางแผนการทดลอง 
 1.1 การวางแผนการทดลอง มี 2 การทดลองดังนี้

1.1.1 การทดลองท่ี 1 ศึกษาเปรียบเทียบการไม่เติ
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomizcd design, CRD) 
(treatment) ในแต่ละชุดการทดลองมี 4 ซ้ํา 
(125 ตัว/ถัง) ส่วนชุดการทดลองท่ีมีการเติมน้ําไหลผ่านจะใช้ในอัตรา
ชุดการทดลองท่ี 1-5 ใส่ยาเหลือง 2 มิลลิกรัม
การทดลองในครั้งนี้ได้ สําหรับชุดการทดลองท่ี 
ให้ผลแตกต่างกันอย่างไร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ชุดการทดลองท่ี 1 (T1)  ใส่ยาเหลือง 
 ชุดการทดลองท่ี 2 (T2)  ใส่ยาเหลือง 
 ชุดการทดลองท่ี 3 (T3)  ใส่ยาเหลือง 
 ชุดการทดลองท่ี 4 (T4)  ใส่ยาเหลือง 
 ชุดการทดลองท่ี 5 (T5)  ใส่ยาเหลือง 
 ชุดการทดลองท่ี 6 (T6)  ไม่ใส่ยาเหลือง และเติมน้ําไหลผ่านหลังจากเริ่มการทดลองเป็นเวลา 
ผลการทดลองท่ีดีท่ีสุดหรือ ประหยัดต้นทุนท่ีสดุจากการทดลองท่ี 

1.1.2 การทดลองท่ี 2 ศึกษาเปรียบเทียบความหนาแน่นและสารเคมี
โดยจัดการทดลองแบบ CRD ประกอบด้วยปัจจัยท่ีศึกษา 
ปัจจัยท่ีต้องการศึกษามี 3 ซ้ํา (replications

ปัจจัยท่ี 1 ความหนาแน่น มี 
 - a1 ความหนาแน่น  25  
 - a2 ความหนาแน่น  50  

ปัจจัยท่ี 2 การใช้สารเคมี เพ่ือป้องกันการติดเช้ือมี 
 - b1 ไม่ใช้สารเคม ี
 - b2 ใช้เกลือ 0.2 เปอร์เซ็นต์
 - b3 ใช้ด่างทับทิม 2 มิลลิกรมั
 - b4 ใช้ยาเหลือง 2 มิลลิกรัม

 1.2 สถานท่ีและระยะเวลาดาํเนินการทดลอง
ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสมุทรปราการ ม

อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ ระหว่างเดือน เมษายน
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เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการไม่เติมน้ําไหลผ่าน (ไม่เปลี่ยนถ่ายน้ํา) และการเติมน้ําไหลผ่านอย่างช้าๆ ต่อ
อัตราการรอดตายของลูกปลาสลิดอายุประมาณ 20-25 วัน หลังการรวบรวมข้ึนจากบ่อดิน 

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของความหนาแน่นและสารเคมีต่ออัตรารอดตายของลูกปลา

เพ่ือศึกษาต้นทุนการเตมิน้ําไหลผ่าน และการใช้สารเคมีต่อจํานวนลูกปลาท่ีเหลือรอด 

การทดลองดังนี ้
ศึกษาเปรียบเทียบการไม่เติมน้ําไหลผ่าน (ไม่เปลี่ยนถ่ายน้ํา) และการเติมน้ําไหลผ่าน
(completely randomizcd design, CRD) โดยแบ่งออกเป็น 

ซ้ํา (replication) ความหนาแน่นของลูกปลาสลิดท่ีใช้ทดลองคือ 
ส่วนชุดการทดลองท่ีมีการเติมน้ําไหลผ่านจะใช้ในอัตรา 7 - 8 มิลลิลิตร/นาที (200-230 

มิลลิกรัม/ลิตร เพ่ือลดผลกระทบจากการติดเช้ือโรคซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกท่ีอาจรบกวน
ดลองท่ี 6 ไม่ใช้ยาเหลือง เพ่ือใช้เป็นตัวเปรียบเทียบกับชุดการทดลองท่ีใช้ยาว่าจะ

ให้ผลแตกต่างกันอย่างไร โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ใส่ยาเหลือง 2 ppm  แช่ตลอด (ไม่เปลี่ยนน้ํา) 
ใส่ยาเหลือง 2 ppm  เติมน้ําหลังแช่ยา 6 ช่ัวโมง 
ใส่ยาเหลือง 2 ppm  เติมน้ําหลังแช่ยา 12 ช่ัวโมง 
ใส่ยาเหลือง 2 ppm  เติมน้ําหลังแช่ยา 18 ช่ัวโมง 
ใส่ยาเหลือง 2 ppm  เติมน้ําหลังแช่ยา 24 ช่ัวโมง 
ไม่ใส่ยาเหลือง และเติมน้ําไหลผ่านหลังจากเริ่มการทดลองเป็นเวลา 

ผลการทดลองท่ีดีท่ีสุดหรือ ประหยัดต้นทุนท่ีสดุจากการทดลองท่ี 1.1.1 ไปใช้ในการทดลองท่ี 1.1.2 
ศึกษาเปรียบเทียบความหนาแน่นและสารเคมี วางแผนการทดลองแบบ 

ประกอบด้วยปัจจัยท่ีศึกษา 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความหนาแน่น 2) การใช้สารเคมี โดยในแต่ละ
replications) รายละเอียดของแต่ละปัจจัยท่ีทําการศึกษามีดังนี ้

ความหนาแน่น มี 2 ระดับ คือ 
25  ตัว/น้ํา 1 ลิตร (125 ตัว/ถัง) 
50  ตัว/น้ํา 1 ลิตร (250 ตัว/ถัง) 

การใช้สารเคมี เพ่ือป้องกันการติดเช้ือมี 4 วิธี คือ 

เปอร์เซ็นต ์
มิลลิกรมั/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลติร 

สถานท่ีและระยะเวลาดาํเนินการทดลอง 
ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสมุทรปราการ ม
สมุทรปราการ ระหว่างเดือน เมษายน-กันยายน พ.ศ. 2554 
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และการเติมน้ําไหลผ่านอย่างช้าๆ ต่อ

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของความหนาแน่นและสารเคมีต่ออัตรารอดตายของลูกปลาสลิดอายุประมาณ  

และการเติมน้ําไหลผ่าน 
โดยแบ่งออกเป็น 6 ชุดการทดลอง 

ความหนาแน่นของลูกปลาสลิดท่ีใช้ทดลองคือ 25 ตัว/ลิตร  
 เปอร์เซ็นต์/วัน) โดย

ลิตร เพ่ือลดผลกระทบจากการติดเช้ือโรคซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกท่ีอาจรบกวน
ไม่ใช้ยาเหลือง เพ่ือใช้เป็นตัวเปรียบเทียบกับชุดการทดลองท่ีใช้ยาว่าจะ

ไม่ใส่ยาเหลือง และเติมน้ําไหลผ่านหลังจากเริ่มการทดลองเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เลือก

วางแผนการทดลองแบบ 2×4 แฟคตอเรียล 
การใช้สารเคมี โดยในแต่ละ

ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสมุทรปราการ ม.8 ต.บางบ่อ  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

2. วิธีการทดลอง 
 2.1 การเตรียมน้ําท่ีใช้ทดลอง

นําน้ําจากบ่อพักน้ําเติมลงในบ่อซี
ในอัตรา 30 มิลลิกรัม/น้ํา 1 ลิตร พร้อมกับให้อากาศ ครึ่งช่ัวโมง จึงหยุดให้อากาศ ท้ิงไว้ 
ก่อนนําน้ํามาใช้ทดลอง 
 2.2 การเตรียมถังพลาสติกทดลองและการเติมน้าํไหลผา่น

ใช้ถังพลาสติกขนาด 
ปลาทดลองและมีฝาปิดปากถังเพ่ือป้องกันปลากระโดดออก
เพ่ือควบคุมปริมาตรน้ําให้ไหลผ่านโดยมีปริมาตรน้ําในถังเท่าเดิม และใส่หัวทรายขนาดเล็กถังละ 
ทดลองท่ีใช้การเติมน้ําไหลผ่านจะควบคุมปริมาณน้ําท่ีไหลผ่านโดยใช้ท่อพีวีซีเจาะรูและใช้วาล์วควบคุมการไหลของน้ําให้อยู่
ระหว่าง 7-8 มิลลิลิตร/นาที หรือ 200

 

 
ภาพท่ี 1  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง
 
 2.3 การเตรียมลูกปลาทดลอง

เพาะพันธ์ุปลาสลิดท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสมุทรปราการโดยฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ให้กับพ่อแมป่ลา
น้ําหนักรวม 20 กิโลกรัม แล้วนําลูกปลาท่ีได้ประมาณ 
อนุบาลลูกปลาประมาณ 20-25 วันจะได้ลูกปลาขนาด 
จากนั้นนําลูกปลามาพักไว้ในบ่อซีเมนต์ขนาดความจุนํ้า 
ทดลองท่ี 1 ลูกปลาท่ีใช้ทดลองมีความยาวเฉลี่ย 
ลูกปลาท่ีใช้ทดลองมีความยาวเฉลี่ย 
 2.4 การเก็บข้อมลู 

- ช่ังน้ําหนัก (กรัม) และวัดความยาว 
- นับจํานวนลูกปลาท่ีตายสะสมทุกๆ 

3 ช่ัวโมงในช่วง 48 ช่ัวโมงแรก (ปลาท่ีบอบชํ้าส่วนใหญ่จะตายในช่วงนี้
หลังจากนั้นเก็บปลาตายทุก 6 ช่ัวโมง

 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ใช้ทดลอง 
นําน้ําจากบ่อพักน้ําเติมลงในบ่อซีเมนต์ ขนาด 50 ตารางเมตร ใส่คลอรีนเพ่ือฆ่าเช้ือโรค และตกตะกอน 

ลิตร พร้อมกับให้อากาศ ครึ่งช่ัวโมง จึงหยุดให้อากาศ ท้ิงไว้ 5 

การเตรียมถังพลาสติกทดลองและการเติมน้าํไหลผา่น 
ใช้ถังพลาสติกขนาด 25 ลิตร ใส่น้ํา 5 ลิตร ใส่หัวทรายขนาดเล็กถังละ 1 

ปลาทดลองและมีฝาปิดปากถังเพ่ือป้องกันปลากระโดดออก ส่วนถังท่ีใช้ทดลองการเติมน้ําไหลผ่านจะเจาะรูด้านข้างของถัง
มปริมาตรน้ําให้ไหลผ่านโดยมีปริมาตรน้ําในถังเท่าเดิม และใส่หัวทรายขนาดเล็กถังละ 

ทดลองท่ีใช้การเติมน้ําไหลผ่านจะควบคุมปริมาณน้ําท่ีไหลผ่านโดยใช้ท่อพีวีซีเจาะรูและใช้วาล์วควบคุมการไหลของน้ําให้อยู่
200-230 เปอรเ์ซ็นต/์วัน 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 

การเตรียมลูกปลาทดลอง 
เพาะพันธ์ุปลาสลิดท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสมุทรปราการโดยฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ให้กับพ่อแมป่ลา
กิโลกรัม แล้วนําลูกปลาท่ีได้ประมาณ 600,000 - 800,000 ตัว ไปอนุบาลในบอ่ดิน พ้ืนท่ี 

วันจะได้ลูกปลาขนาด 2-3 เซนติเมตร ทําการรวบรวมลูกปลาโดยใช้อวนตาถ่ีลากลูกปลา 
จากนั้นนําลูกปลามาพักไว้ในบ่อซีเมนต์ขนาดความจุนํ้า 300 ลิตร แล้วนํามาช่ังน้ําหนักและวัดความยาวก่อนทดลอง โดยการ

ใช้ทดลองมีความยาวเฉลี่ย 2.11±0.17 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 0.12±0
ลูกปลาท่ีใช้ทดลองมีความยาวเฉลี่ย 3.13±0.19 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 0.42±0.07 กรัม 

และวัดความยาว (เซนติเมตร) ลูกปลาก่อนการทดลอง 
นับจํานวนลูกปลาท่ีตายสะสมทุกๆ 24 ช่ัวโมง เพ่ือหาอัตราการรอดตาย โดยเก็บปลาท่ีตายพร้อมนับจํานวน

ปลาท่ีบอบชํ้าส่วนใหญ่จะตายในช่วงนี้) เพ่ือไม่ให้น้ําเสีย ซึ่งจะทําให้ปลาท่ีเหลือตายได้ 
ช่ัวโมง จนครบระยะเวลาการทดลอง 96 ช่ัวโมง โดยไม่มีการใส่ปลาลงไปทดแทน
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ตารางเมตร ใส่คลอรีนเพ่ือฆ่าเช้ือโรค และตกตะกอน  
5 วัน เพ่ือให้คลอรีนสลายตัว  

1 หัว เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนให้กับ 
ส่วนถังท่ีใช้ทดลองการเติมน้ําไหลผ่านจะเจาะรูด้านข้างของถัง

มปริมาตรน้ําให้ไหลผ่านโดยมีปริมาตรน้ําในถังเท่าเดิม และใส่หัวทรายขนาดเล็กถังละ 1 หัว (ภาพท่ี 1) ชุดการ
ทดลองท่ีใช้การเติมน้ําไหลผ่านจะควบคุมปริมาณน้ําท่ีไหลผ่านโดยใช้ท่อพีวีซีเจาะรูและใช้วาล์วควบคุมการไหลของน้ําให้อยู่

 

เพาะพันธ์ุปลาสลิดท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสมุทรปราการโดยฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ให้กับพ่อแมป่ลา
อดิน พ้ืนท่ี 1 ไร่ ใช้เวลาในการ

เซนติเมตร ทําการรวบรวมลูกปลาโดยใช้อวนตาถ่ีลากลูกปลา 
ลิตร แล้วนํามาช่ังน้ําหนักและวัดความยาวก่อนทดลอง โดยการ

0.03 กรัม ส่วนการทดลองท่ี 2 

ช่ัวโมง เพ่ือหาอัตราการรอดตาย โดยเก็บปลาท่ีตายพร้อมนับจํานวนทุก 
เพ่ือไม่ให้น้ําเสีย ซึ่งจะทําให้ปลาท่ีเหลือตายได้ 

ช่ัวโมง โดยไม่มีการใส่ปลาลงไปทดแทน 
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- เก็บข้อมูลคุณภาพน้ําก่อนและหลังทดลองเป็นเวลา 
 อุณหภูมินํ้าและอากาศ (องศาเซลเซียส
 ความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้ 
 ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา
 ความเป็นด่าง (มิลลิกรัม/ลิตรในรูป
 ความกระด้าง (มิลลิกรัม/ลิตรในรูป
 แอมโมเนียรวม (มลิลิกรัม/
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 คํานวณข้อมูลวิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบอัตราการรอดตายโดยแปลงค่า เปอร์เซ็นต์ ด้วยวิธี 
transformation ก่อนนําไปวิเคราะห์ Variance
(Analysis of Variance) ส่วนการทดลองท่ี 
(Analysis of Variance) แล้ว เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของอัตราการรอดตายของลูกปลาทุกๆ 
โดยวิธี Duncan,s new multiple range test 
 3.2 เปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ําหลังการทดลอง 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยวิธี 
 3.3 เปรียบเทียบต้นทุนการไม่เติมน้ําไหลผ่าน
ใช้ความหนาแน่น และสารเคมีต่างชนิดกัน (บาท
สารเคมี ค่าไฟฟ้า ค่าน้ํา ส่วนท่ีเหมือนกันเช่น ค่าถังพลาสติก ค่าพันธ์ุปลา ค่าวาล์วควบคุมน้ําและท่อพีวีซีไม่นํามาคํา
เพราะจะทําให้ต้นทุนสูงเกินความเป็นจริงและไม่ใช่การเลี้ยงเพ่ือขายทํากําไร
of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี 
95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
 
ผลการศึกษา 
1. เปรียบเทียบการเตมิน้ําไหลผ่านและไม่เตมิน้ําไหลผ่าน
 หลังจากทดลอง 24 ช่ัวโมงลูกปลาในชุดการทดลองท่ี 

97.60±1.46, 98.00±1.03, 98.60±0.40 
(ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 2) 
 หลังจากการทดลอง 48 ช่ัวโมง ลูกปลาในชุดการทดลองท่ี 
96.40±1.03, 95.40±1.20, 95.20±2.52 

การทดลองมีอัตราการรอดตาย ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
 หลังจากการทดลอง 72 ช่ัวโมง ลูกปลาในชุดการทดลองท่ี 
95.40±1.01, 94.20±2.10, 92.40±5.71
การทดลองท่ี 1 มีอัตราการรอดตายน้อยกว่าชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ 

การรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 หลังจากการทดลอง 96 ช่ัวโมงลูกปลาในชุดการทดลองท่ี 
95.00±0.40, 94.00±2.01, 89.00±5.52 
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เก็บข้อมูลคุณภาพน้ําก่อนและหลังทดลองเป็นเวลา 96 ช่ัวโมง ดังต่อไปนี ้
องศาเซลเซียส) โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท 
 pH meter รุ่น Digital Instruments Model pH-222 

ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร) ตามวิธี standard method ท่ีอ้างในไมตรีและจารุวรรณ
ลิตรในรูป CaCO3) ตามวิธี standard method ท่ีอ้างในไมตรีและจารุวรรณ 
ลิตรในรูป CaCO3) ตามวิธี standard method ท่ีอ้างในไมตรีและจารุวรรณ 
/ลิตร) วัดด้วยเครื่อง HACH DR-2800 ตามวิธี Nessler method

คํานวณข้อมูลวิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบอัตราการรอดตายโดยแปลงค่า เปอร์เซ็นต์ ด้วยวิธี 
Variance สําหรับการทดลองในข้อ 1.1.1 ใช้การวิเคราะห์แบบ 

ส่วนการทดลองท่ี 1.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลการทดลองแบบสองปัจจัยด้วยวิธี 
แล้ว เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของอัตราการรอดตายของลูกปลาทุกๆ 

s new multiple range test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
เปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ําหลังการทดลอง 96 ช่ัวโมงโดยการวิเคราะห์ ANOVA (Analysis of Variance

และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยวิธี DMRT ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
เปรียบเทียบต้นทุนการไม่เติมน้ําไหลผ่าน (ไม่เปลี่ยนถ่ายน้ํา) และการเติมน้ําไหลผ่าน (บาท

บาท/ตัว) (คํานวณต้นทุนเฉพาะส่วนท่ีแตกต่างกันในแต่ละชุดการทดลอง
สารเคมี ค่าไฟฟ้า ค่าน้ํา ส่วนท่ีเหมือนกันเช่น ค่าถังพลาสติก ค่าพันธ์ุปลา ค่าวาล์วควบคุมน้ําและท่อพีวีซีไม่นํามาคํา
เพราะจะทําให้ต้นทุนสูงเกินความเป็นจริงและไม่ใช่การเลี้ยงเพ่ือขายทํากําไร) โดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์ 

และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan,s new multiple range test 
มพิวเตอร์สําเร็จรูป 

เปรียบเทียบการเตมิน้ําไหลผ่านและไม่เตมิน้ําไหลผ่าน 
ช่ัวโมงลูกปลาในชุดการทดลองท่ี 1-6 มีอัตราการรอดตายดังนี้ 97.80±1

40 และ 96.80±0.65 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

ช่ัวโมง ลูกปลาในชุดการทดลองท่ี 1-6 มีอัตราการรอดตาย ดังนี้ 93.80±
52 และ 94.80±1.38 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าทุกชุด

การทดลองมีอัตราการรอดตาย ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 2) 
ช่ัวโมง ลูกปลาในชุดการทดลองท่ี 1-6 มีอัตราการรอดตาย ดังนี้ 80.40±

71 และ 92.60±1.51 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าชุด
มีอัตราการรอดตายน้อยกว่าชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ส่วนชุดการทดลองท่ีเหลือมีอัตรา

0.05) (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 2) 
ปลาในชุดการทดลองท่ี 1-6 มีอัตรารอดตายดังนี้ 65.00±17
52 และ 88.60±2.10 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ 
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ท่ีอ้างในไมตรีและจารุวรรณ (2528) 
ท่ีอ้างในไมตรีและจารุวรรณ (2528) 
ท่ีอ้างในไมตรีและจารุวรรณ (2528) 
Nessler method 

คํานวณข้อมูลวิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบอัตราการรอดตายโดยแปลงค่า เปอร์เซ็นต์ ด้วยวิธี arcsine 
 One-way ANOVA 

ทดลองแบบสองปัจจัยด้วยวิธี Two-way ANOVA 
แล้ว เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของอัตราการรอดตายของลูกปลาทุกๆ 24 ช่ัวโมง  

เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
Analysis of Variance) 

บาท/ตัว) และต้นทุนการ
คํานวณต้นทุนเฉพาะส่วนท่ีแตกต่างกันในแต่ละชุดการทดลอง เช่น ค่า

สารเคมี ค่าไฟฟ้า ค่าน้ํา ส่วนท่ีเหมือนกันเช่น ค่าถังพลาสติก ค่าพันธ์ุปลา ค่าวาล์วควบคุมน้ําและท่อพีวีซีไม่นํามาคํานวณ
โดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์ ANOVA (Analysis 

s new multiple range test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 

1.20, 96.60± 2.87, 

ตามลําดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

±1.01, 92.20± 7.37, 
ห์ทางสถิติพบว่าทุกชุด 

±11.17, 89.20±9.15, 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าชุด 

ส่วนชุดการทดลองท่ีเหลือมีอัตรา

17.06, 87.20±11.16, 
ตามลําดับเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าชุด 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

การทดลองท่ี 1 มีอัตราการรอดตายน้อยกว่าชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
 

ตารางท่ี 1  อัตราการรอดตายเฉลี่ย 
เป็นเวลา 96 ช่ัวโมง 

ชุดการทดลอง 
24ชม

T1 97.80±1.20 
T2 96.60 ±
T3 97.60±1.46 
T4 98.00±1.03 
T5 98.60±0.40 
T6 96.80±0.65 

หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่กํากับด้วยตัวอกัษร ภาษาอังกฤษต่างกันแสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

 
 

ภาพท่ี 2  อัตราการรอดตายเฉลี่ย (
เป็นเวลา 96 ช่ัวโมง 

 
 เมื่อเปรียบเทียบต้นทุน (
การทดลองท่ี 1,2,3,4,5 และ 6 
0.00110±0.00002, 0.00115±0.
ชุดการทดลองท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยของต้นทุนต่ํากว่าชุดการทดลองท่ี 
การทดลองท่ี 1-5 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

มีอัตราการรอดตายน้อยกว่าชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05

มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 2) 

อัตราการรอดตายเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต)์ ของลูกปลาสลดิจากอิทธิพลของการเติมน้ําไหลผ่าน และไม่เตมิน้ําไหลผ่าน

ระยะเวลาทดลอง 

ชม. 48 ชม. 72 ชม. 

1.20 a 93.80±1.01 a 80.40±11.17 a 
±2.87 a 92.20 ±7.37 a 89.20±9.15 ab 
1.46 a 96.40±1.03 a 95.40±1.01b 
1.03 a 95.40±1.20 a 94.20±2.10 b 
0.40 a 95.20±2.52 a 92.40±5.71 b 
0.65 a 94.80±1.38 a 92.60±1.51 b 

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่กํากับด้วยตัวอกัษร ภาษาอังกฤษต่างกันแสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

(เปอร์เซ็นต)์ ของลูกปลาสลิด จากอิทธิพลของการเติมน้ําไหลผ่านและไม่เตมิน้ํา

(บาท/ตัว) ของการเติมน้ําไหลผ่านและไม่เติมน้ําไหลผ่านเป็นเวลา 
6 มีต้นทุนเฉลี่ย 0.00135±0.00038, 0.00124±0.00015
.00007 และ 0.00025 ±0.00000 บาท/ตัว ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติแล้วพบว่า 

มีค่าเฉลี่ยของต้นทุนต่ํากว่าชุดการทดลองท่ี 1,2,3,4 และ 5 อย่างมีนัยสําคัญท
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 2) 
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(p<0.05) ส่วนชุดการทดลองท่ี 2-6  

ของลูกปลาสลดิจากอิทธิพลของการเติมน้ําไหลผ่าน และไม่เตมิน้ําไหลผ่าน

96 ชม. 

65.00 ±17.06 a 
87.20±11.16 b 
95.00±0.40 b 
94.00±2.01 b 
89.00±5.52 b 
88.60±2.10 b 

(p<0.05)  

 
ของลูกปลาสลิด จากอิทธิพลของการเติมน้ําไหลผ่านและไม่เตมิน้ําไหลผ่าน

ของการเติมน้ําไหลผ่านและไม่เติมน้ําไหลผ่านเป็นเวลา 96 ช่ัวโมง พบว่าชุด 
00015, 0.00111±0.00000, 

ตัว ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติแล้วพบว่า  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนชุด
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบต้นทุน/จาํนวนปลาท่ีรอดตาย 
96 ช่ัวโมง 

ต้นทุนที่ใช้ในการทดลอง 
T1

1. ค่าน้ําที่ใช้ (บาท/ถัง) - 
2. คลอรีน (บาท/ถัง) 0.00285
3. ยาเหลือง (บาท/ถัง) 0.10 
4. ค่าไฟฟ้า (บาท/ถัง) 0.0011 
5. ต้นทุนทั้งหมด (บาท/ถัง) 0.10395
6. อัตรารอดเฉลี่ย (ตวั/ถัง) 81.25 
7. ต้นทุน/จํานวนปลาที่รอดตาย 
(บาท/ตัว) 

0.00135
0.00038

หมายเหต ุ - ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่กาํกบัด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตา่งกัน แสดงว่า แตกตา่งกันอยา่งมีนัยสําคัญ 
- ค่าน้ําไม่มี เนื่องจากใช้น้ําจากบอ่พักน้าํแต่ส่วนต่างของค่าน้ําที่ใชจ้ะอยู่ในรูปของค่าไฟฟ้าที่ใช้สูบน้ํา

 
 คุณสมบัติของน้ําก่อนทดลองมีดังนี้ อุณหภูมินํ้า 
ความเป็นกรด-ด่าง 8.2, แอมโมเนียรวม 0.22 
ความกระด้าง 280 มิลลิกรัม/ลิตรในรูป CaCO
ดังนี้ อุณหภูมิน้ํา 30 องศาเซลเซียส ทุกชุดการทดลอง ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา
13.27±1.38, 13.22±0.03 และ 13.18±0
8.51±0.04, 8.53±0.02, 8.46±0.03 และ 
2.20±0.07, 2.87±0.53 และ 2.69±0.62 มิลลิกรัม
269±7, 263±9 และ 263±4 มิลลิกรัม/ลิตรในรูป 
260±6 และ 283±4 มิลลิกรัม/ลิตรในรูป CaCO

 
ตารางท่ี 3  คุณสมบัติของน้ําจากอิทธิพลของการเติมน้ําไหลผ่านและไมเ่ติมน้ําไหลผ่านเป็นเวลา 
ชุดการ
ทดลอง 

อุณหภูมินํ้า 
(องศาเซลเซียส) 

DO 
(mg/l)

T1 30.0±0.0 a 10.79±0.12 
T2 30.0±0.0 a 10.90±0.13 
T3 30.0±0.0 a 11.23±0.05 
T4 30.0±0.0 a 13.27±1.38 
T5 30.0±0.0 a 13.22±0.03 
T6 30.0±0.0 a 13.18±0.25 

หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่กํากับด้วยตัวอกัษรภาษาอังกฤษต่างกัน แสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
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จาํนวนปลาท่ีรอดตาย (บาท/ตัว) ของการเติมน้ําไหลผ่าน และไม่เตมิน้ําไหลผ่านเป็นเวลา 

ชุดการทดลอง 

T1 T2 T3 T4 T5
- - - - 

00285 0.02439 0.02295 0.02152 0.02008
0.10 0.10 0.10 0.10 

 0.00941 0.00886 0.00830 0.00775
10395 0.13380 0.13181 0.12982 0.12783

 109.00 118.75 117.50 111.25
00135± 
00038b 

0.00124± 
0.00015 b 

0.00111± 
0.00000 b 

0.00110± 
0.00002 b 

0.00115
0.00007

ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่กาํกบัด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตา่งกัน แสดงว่า แตกตา่งกันอยา่งมีนัยสําคัญ (p<0.05
ค่าน้ําไม่มี เนื่องจากใช้น้ําจากบอ่พักน้าํแต่ส่วนต่างของค่าน้ําที่ใชจ้ะอยู่ในรูปของค่าไฟฟ้าที่ใช้สูบน้ํา และคลอรีนที่ผส

คุณสมบัติของน้ําก่อนทดลองมีดังนี้ อุณหภูมินํ้า 28 องศาเซลเซียส, ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา 10
0.22 มิลลิกรัม/ลิตรในรูป NH3-N, ความเป็นด่าง 270 มิลลิกรัม
CaCO3 หลังจากการทดลอง เป็นเวลา 96 ช่ัวโมง คุณสมบัติของน้ําเปลี่ยนแปลงไป

องศาเซลเซียส ทุกชุดการทดลอง ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา 10.79±0.12, 10.90±
0.25 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ความเป็นกรด-ด่าง 8.56 ± 

และ 8.45±0.01 ตามลําดับ แอมโมเนียรวม6.06±0.44, 1.81± 
มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป NH3-N ตามลําดับ ความเป็นด่าง 263±
ลิตรในรูป CaCO3  ตามลําดับ ความกระด้าง 264±8, 271±
CaCO3  ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 

คุณสมบัติของน้ําจากอิทธิพลของการเติมน้ําไหลผ่านและไมเ่ติมน้ําไหลผ่านเป็นเวลา 96 ช่ัวโมง
 

(mg/l) 
pH Total ammonia 

(mg NH3 - N/l) 
Alkalinity
(mg/l as 
CaCO3) 

0.12 a 8.56±0 a 6.06±0.44 a 263±4 a 
0.13 a 8.52±0.04 a 1.81±0.26c 265±4 a 
0.05 a 8.51±0.04 a 1.69±0.27 c 259±1 a 
1.38 b 8.53±0.02 a 2.20±0.07 bc 269±7a 
0.03 b 8.46±0.03 a 2.87±0.53 b 263±9 a 
0.25 b 8.45±0.01 a 2.69±0.62 bc 263±4 a 

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่กํากับด้วยตัวอกัษรภาษาอังกฤษต่างกัน แสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ(p<0.05) 
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ของการเติมน้ําไหลผ่าน และไม่เตมิน้ําไหลผ่านเป็นเวลา  

T5 T6 
- 

02008 0.02008 
0.00 

00775 0.00775 
12783 0.02783 
25 110.75 

0.00115± 
0.00007 b 

0.00025± 
0.00000 a 

p<0.05) 
และคลอรีนที่ผสมในน้ําแทน 

10.5 มิลลิกรัม/ลิตร, 
มิลลิกรัม/ลิตรในรูป CaCO3 , 

ช่ัวโมง คุณสมบัติของน้ําเปลี่ยนแปลงไป
±0.13, 11.23±0.05, 
± 0.00, 8.52±0.04, 
± 0.26, 1.69±0.27, 
±4, 265±4, 259±1, 
±9, 262±3, 274±8, 

ช่ัวโมง 
Alkalinity 
(mg/l as 

 

Hardness 
(mg/l as 
CaCO3) 

 264± 8 a 
 271±9 a 
 262±3 a 
 274±8 a 
 260±6 a 
 283±4 a 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

2. เปรียบเทียบความหนาแน่น และการใช้สารเคมี
 จากการวิเคราะห์ผลการทดลองแบบแฟคตอเรียลพบว่า
ทดลอง 48 ช่ัวโมง จนถึง 96 ช่ัวโมง ส่วนการใช้สารเคมีมีอิทธิพลต่ออัตราการรอดตายในช่วงเวลา 
(ตารางท่ี 4) อย่างไรก็ตามเมื่อนําปัจจัยท่ีศึกษา ท้ัง 
combination เพ่ือหาว่า treatment combination 
ด้วยวิธี DMRT พบว่าค่าเฉลี่ยของ 
เช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) โดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี้
 หลังจากทดลองเป็นเวลา 
มีอัตราการรอดตาย 81.60±2.12 
การทดลองอ่ืนๆ คือ ความหนาแน่น 
25 ตัว/ลิตร ร่วมกับยาเหลือง 2 มิลลิกรัม
50 ตัว/ลิตร ร่วมกับด่างทับทิม 2 มิลลิก
94.40±2.11, 92.53±3.33, 92.
ตามลําดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 
 หลังการทดลองเป็นเวลา 
ร่วมกับเกลือ 0.2 เปอร์เซ็นต,์ 25 ตัว
50 ตัว/ลิตร ไม่ใช้สารเคม,ี 50 ตัว/ลิตร ร่วมกับเกลือ 
50 ตัว/ลิตร ร่วมกับยาเหลือง 2 
84.00±3.49, 72.93±5.33, 76.00
อัตราการรอดตายดีท่ีสุดคือ 25 ตัว/
โดยท้ัง 2 ชุดการทดลองนี้มีอัตราการรอดตายดีกว่าชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนั
(p<0.05) (ตารางท่ี 4 และภาพท่ี 3
 หลังการทดลองเป็นเวลา 
ร่วมกับเกลือ 0.2 เปอร์เซ็นต,์ 25 ตัว
50 ตัว/ลิตร ไม่ใช้สารเคม,ี 50 ตัว/ลิตร ร่วมกับเกลือ 
50 ตัว/ลิตร ร่วมกับยาเหลือง 2 มิลลิกรัม
83.47±4.10, 48.93±12.50, 58
การทดลองท่ีใช้ความหนาแน่น 25 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 
 หลังการทดลองเป็นเวลา 
ร่วมกับเกลือ 0.2 เปอร์เซ็นต,์ 25 ตัว
50 ตัว/ลิตร ไม่ใช้สารเคม,ี 50 ตัว/ลิตร ร่วมกับเกลือ 
50 ตัว/ลิตร ร่วมกับยาเหลือง 2 
79.47±3.95, 35.07±17.34, 44
การทดลองท่ีใช้ความหนาแน่น 25 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

เปรียบเทียบความหนาแน่น และการใช้สารเคม ี
จากการวิเคราะห์ผลการทดลองแบบแฟคตอเรียลพบว่า ความหนาแน่นมีอิทธิพลต่ออัตราการรอดตาย หลังจาก

ช่ัวโมง ส่วนการใช้สารเคมีมีอิทธิพลต่ออัตราการรอดตายในช่วงเวลา 
อย่างไรก็ตามเมื่อนําปัจจัยท่ีศึกษา ท้ัง 2 ปัจจัย มาวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยใน

treatment combination ใด ให้ผลดีท่ีสุด หลังจากทดลองเป็นเวลา 
พบว่าค่าเฉลี่ยของ treatment combination มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ

โดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี ้
หลังจากทดลองเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง พบว่า ชุดการทดลองท่ีใช้ความหนาแน่น 25 

12 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าน้อยกว่าชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ 
ความหนาแน่น 25 ตัว/ลิตร ร่วมกับเกลือ 0.2 เปอร์เซ็นต์, 25 ตัว/ลิตร ร่วมกับด่างทับทิม 

มิลลิกรัม/ลิตร, 50 ตัว/ลิตร ไม่ใช้สารเคมี, 50 ตัว/ลิตร ร่วมกับเกลือ 
มิลลิกรัม/ลิตร และ 50 ตัว/ลิตร ร่วมกับยาเหลือง 2 มิลลิกรัม
.27±0.92, 92.83±1.55, 94.27±1.15, 91.73±4.41 และ 

ตามลําดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p>0.05) (ตารางท่ี 
หลังการทดลองเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง ชุดการทดลองท่ีใช้ความหนาแน่น 25 ตัว/ลิตร  ไม่ใช้สารเคมี

ตัว/ลิตร ร่วมกับด่างทับทิม 2 มิลลิกรัม/ลิตร, 25 ตัว/ลิตร ร่วมกับยาเหลือง 
ลิตร ร่วมกับเกลือ 0.2 เปอร์เซ็นต์, 50 ตัว/ลิตร ร่วมกับด่างทับทิม 
2 มิลลิกรัม/ลิตร  มีอัตราการรอดตาย  67.73±3.23, 90
00±8.68, 70.93±8.24 และ 57.20±13.95 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ โดยชุดการทดลองท่ีมี
/ลิตร ร่วมกับเกลือ 0.2 เปอร์เซ็นต์ และ 25 ตัว/ลิตร ร่วมกับด่างทับทิม 

ชุดการทดลองนี้มีอัตราการรอดตายดีกว่าชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 
3, 4) 

หลังการทดลองเป็นเวลา 72 ช่ัวโมง ชุดการทดลองท่ีใช้ความหนาแน่น 25 ตัว/ลิตร ไม่ใช้สารเคมี
ตัว/ลิตร ร่วมกับด่างทับทิม 2 มิลลิกรัม/ลติร, 25 ตัว/ลิตร ร่วมกับยาเหลือง 
ลิตร ร่วมกับเกลือ 0.2 เปอร์เซ็นต์, 50 ตัว/ลิตร ร่วมกับด่างทับทิม 
มิลลิกรัม/ลิตร มีอัตราการรอดตาย 56.53±10.44, 75.20

58.80±3.81, 54.27±14.23 และ 52.53±15.47 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ โดยพบว่าชุด
25 ตัว/ลิตร ร่วมกับยาเหลือง 2 มิลลิกรัม/ลิตร มีอัตราการรอดตาย ดีกว่าชุดการทดลองอ่ืน 

วามเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) (ตารางท่ี 4 และภาพท่ี 
หลังการทดลองเป็นเวลา 96 ช่ัวโมง ชุดการทดลองท่ีใช้ความหนาแน่น 25 ตัว/ลิตร ไม่ใช้สารเคมี 

ตัว/ลิตร ร่วมกับด่างทับทิม 2 มิลลิกรัม/ลิตร, 25 ตัว/ลิตร รว่มกับยาเหลือง 
ลิตร ร่วมกับเกลือ 0.2 เปอร์เซ็นต์, 50 ตัว/ลิตร ร่วมกับด่างทับทิม 
2 มิลลิกรัม/ลิตร มีอัตราการรอดตาย 47.40±13.24, 58
44.40±6.04, 39.60±13.90 และ 44.27±16.47 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ โดยพบว่าชุด
25 ตัว/ลิตร ร่วมกับยาเหลือง 2 มิลลิกรัม/ลิตร มีอัตราการรอดตายดีกว่าชุดการทดลองอ่ืน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเ์ซ็นต์ (p<0.05) (ตารางท่ี 4 และภาพท่ี 
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ความหนาแน่นมีอิทธิพลต่ออัตราการรอดตาย หลังจาก
ช่ัวโมง ส่วนการใช้สารเคมีมีอิทธิพลต่ออัตราการรอดตายในช่วงเวลา 24 ช่ัวโมง และ 48 ช่ัวโมง 

ปัจจัย มาวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในรูปแบบ treatment 
ใด ให้ผลดีท่ีสุด หลังจากทดลองเป็นเวลา 24, 48, 72 และ 96 ช่ัวโมง 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ

25 ตัว/ลิตร โดยไม่ใช้สารเคมี  
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าน้อยกว่าชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ส่วนชุด 

ลิตร ร่วมกับด่างทับทิม 2 มิลลิกรัม/ลิตร, 
ลิตร ร่วมกับเกลือ 0.2 เปอร์เซ็นต์,  
มิลลิกรัม/ลิตร มีอัตราการรอดตาย 

และ 91.73±4.63 เปอร์เซ็นต ์
ตารางท่ี 4 และภาพท่ี 3, 4) 
ลิตร  ไม่ใช้สารเคมี, 25 ตัว/ลิตร 

ลิตร ร่วมกับยาเหลือง 2 มิลลิกรัม/ลิตร, 
ลิตร ร่วมกับด่างทับทิม 2 มิลลิกรัม/ลิตร และ 

90.40±3.49, 92.13±1.01, 
ตามลําดับ โดยชุดการทดลองท่ีมี

ลิตร ร่วมกับด่างทับทิม 2 มิลลิกรัม/ลิตร 
ยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ลิตร ไม่ใช้สารเคมี, 25 ตัว/ลิตร 
ลิตร ร่วมกับยาเหลือง 2 มิลลิกรัม/ลิตร, 

ลิตร ร่วมกับด่างทับทิม 2 มิลลิกรัม/ลิตร และ 
20±10.99, 78.13±10.65, 

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ โดยพบว่าชุด 
ลิตร มีอัตราการรอดตาย ดีกว่าชุดการทดลองอ่ืน 

และภาพท่ี 3, 4) 
ลิตร ไม่ใช้สารเคมี 25 ตัว/ลิตร 
วมกับยาเหลือง 2 มิลลิกรัม/ลิตร, 

ลิตร ร่วมกับด่างทับทิม 2 มิลลิกรัม/ลิตร และ 
58.67±6.47, 66.40±15.61, 

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ โดยพบว่าชุด 
ลิตร มีอัตราการรอดตายดีกว่าชุดการทดลองอ่ืน

และภาพท่ี 3, 4) 
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ตารางท่ี 4  อัตราการรอดตายเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์
96 ช่ัวโมง 

ความหนาแน่น สารเคม ี
24 

25 ตัว/ลิตร 

ไม่มสีารเคม ี 81.60
เกลือ 94.40

ด่างทับทิม 92.53
ยาเหลือง 92.27

50 ตัว/ลิตร 

ไม่มสีารเคม ี 92.83
เกลือ 94.27

ด่างทับทิม 91.73
ยาเหลือง 91.73

อิทธิพลของปัจจัย 
(Factorial effects) 

ความหนาแน่น 
สารเคม ี
ความหนาแน่น × สารเคม ี

หมายเหต ุ เคร่ืองหมาย*  แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3  อัตราการรอดตายเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์

25 ตัว/ลิตร 
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เปอร์เซ็นต)์ ของลูกปลาสลดิจากอิทธิพลของความหนาแน่นและการใช้สารเคมเีป็นเวลา

ระยะเวลาทดลอง 
24 ช่ัวโมง 48 ช่ัวโมง 72 ช่ัวโมง 
60±2.12a 67.73±3.23ab 56.53±10.44ab 
40±2.11b 90.40±3.49d 75.20±10.99bcd 
53±3.33b 92.13±1.01d 78.13±10.65cd 
27±0.92 b 84.00±3.49cd 83.47±4.10d 
83±1.55b 72.93±5.33bc 48.93±12.50a 
27±1.15b 76.00±8.68bc 58.80±3.81abc 
73±4.41b 70.93±8.24ab 54.27±14.23a 
73±4.63b 57.20±13.95a 52.53±15.47a 

ความน่าจะเป็น (P) ในช่วงเวลาท่ีทดลอง 

24 ช่ัวโมง 48 ช่ัวโมง 72 ช่ัวโมง 
0.10 0.00* 0.00* 
0.01* 0.01* 0.09 
0.02* 0.01* 0.30 

แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)  

เปอร์เซ็นต)์ ของลูกปลาสลิดจากการทดลองใช้สารเคมีชนิดต่างๆ ท่ีความหนาแน่น 

24 48 72 96

ไม่ใช้สารเคมี

เกลือ

ด่างทับทิม

ยาเหลือง

ระยะเวลาทดลอง (ชั่วโมง) 
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ของลูกปลาสลดิจากอิทธิพลของความหนาแน่นและการใช้สารเคมเีป็นเวลา 

96 ช่ัวโมง 
47.40±13.24ab 
58.67±6.47abc 
66.40±15.61bc 
79.47±3.95c 
35.07±17.34a 
44.40±6.04ab 
39.60±13.90a 
44.27±16.47ab 

96 ช่ัวโมง 
0.00* 
0.08 
0.38 

ของลูกปลาสลิดจากการทดลองใช้สารเคมีชนิดต่างๆ ท่ีความหนาแน่น  

ไม่ใช้สารเคมี

ด่างทับทิม

ยาเหลือง



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4  อัตราการรอดตายเฉลี่ย (
50 ตัว/ลิตร 

 

 คุณสมบัติของน้ําก่อนทดลองมีดังนี้ อุณหภูมินํ้า 
ความเป็นกรด-ด่าง 8.54, แอมโมเนียรวม
CaCO3, ความกระด้าง 278 มิลลิกรัม
 คุณสมบัติของน้ําหลังทดลอง 
การทดลอง ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา
ความเป็นกรด-ด่าง 8.05±0.07, 
2.56±0.08, 2.56±0.06 และ 1.80
259±1.00 และ 255±7.00 มิลลิกรัม
266±3.00 มิลลิกรัม/ลิตรในรูป CaCO
ทุกชุดการทดลอง ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา
ตามลําดับ ความเป็นกรด-ด่าง 8
4.18±0.09, 3.21±0.15, 4.04±0
255±7.00, 260±0.00 และ 255±
266±3.00 และ 260±0.00 มิลลิกรัม

 

ตารางท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําจากอิทธิพลของความหนาแน่นและสารเคมเีป็นเวลา 
ความ

หนาแน่น 
สารเคมี อุณหภูมินํ้า

25 ตัว/ลิตร 

ไม่ใช้ 32
เกลือ 32

ด่างทับทิม 32
ยาเหลือง 32

50 ตัว/ลิตร 

ไม่ใช้ 32
เกลือ 32

ด่างทับทิม 32
ยาเหลือง 32

หมายเหต ุ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
Total ammonia ต่ํากว่าความหนาแนน่ 
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รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

(เปอร์เซ็นต)์ ของลูกปลาสลิดจากการทดลองใช้สารเคมีชนิดต่างๆ ท่ีความหนาแน่น 

คุณสมบัติของน้ําก่อนทดลองมีดังนี้ อุณหภูมินํ้า 28.5 องศาเซลเซียส, ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา
แอมโมเนียรวม 0.21 มิลลิกรัม/ลิตรในรูป NH3-N, ความเป็นด่าง
มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3 

คุณสมบัติของน้ําหลังทดลอง 96 ช่ัวโมง ท่ีความหนาแน่น 25 ตัว/ลิตร อุณหภูมินํ้า 32
การทดลอง ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา 11.61±0.05, 11.66±0.11, 11.59±0.10 และ 11.32±0.

 8.15±0.07, 8.35±0.07 และ 8.20±0.00 ตามลําดับ แอมโมเนียรวม
80±0.07 มิลลิกรัม/ลิตรในรูป NH3-N ตามลําดับ ความเป็นด่าง

มิลลิกรัม/ลิตรในรูป CaCO3 ตามลําดับ ความกระด้าง 262±3.00, 263
CaCO3 ตามลําดับ ท่ีความหนาแน่น 50 ตัว/ลิตร อุณหภูมิน้ํา 32

ทุกชุดการทดลอง ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา 11.24±0.10, 11.35±0.15, 11.54±0.11 และ 
8.39±0.06, 8.47±0.07, 8.43±0.12 และ 8.53±0.09 
0.08 และ 3.55±0.42 มิลลิกรัม/ลิตรในรูป NH3-N ตามลําดับ ความเป็นด่าง 
±7.00 มิลลิกรัม/ลิตรในรูป CaCO3 ตามลําดับ ความกระด้าง

มิลลิกรัม/ลิตรในรูป CaCO3 ตามลําดับ (ตารางท่ี 5)  

คุณสมบัติของน้ําจากอิทธิพลของความหนาแน่นและสารเคมเีป็นเวลา 96 ช่ัวโมง 
อุณหภูมินํ้า DO pH Total 

ammonia 

32.0±0.0 11.61±0.05 8.05±0.07 3.36±0.19 
32.0±0.0 11.66±0.11 8.15±0.07 2.56±0.08 
32.0±0.0 11.59±0.10 8.35±0.07 2.56±0.06 
32.0±0.0 11.32±0.44 8.20±0.00 1.80±0.07 

32.0±0.0 11.24±0.10 8.39±0.06 4.18±0.09 
32.0±0.0 11.35±0.15 8.47±0.07 3.21±0.15 
32.0±0.0 11.54±0.11 8.43±0.12 4.04±0.08 
32.0±0.0 10.79±0.77 8.53±0.09 3.55±0.42 

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความหนาแน่น มอีิทธิพลต่อ Total ammonia โดยความหนาแน่น 25 
ต่ํากว่าความหนาแนน่ 50 ตัว/ลิตร (p<0.05) 

0 24 48 72 96

ระยะเวลาทดลอง (ชั่วโมง) 
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ของลูกปลาสลิดจากการทดลองใช้สารเคมีชนิดต่างๆ ท่ีความหนาแน่น  

ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา 12.75 มิลลิกรัม/ลิตร, 
ความเป็นด่าง 268 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป 

32 องศาเซลเซียส เท่ากันทุกชุด
.44 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ 

ตามลําดับ แอมโมเนียรวม 3.36±0.19, 
ตามลําดับ ความเป็นด่าง 248±3.00, 254±6.00, 

3.00, 263±1.00, 265±7.00 และ 
32.00 องศาเซลเซียส เท่ากัน

และ 10.79±0.77 มิลลิกรัม/ลิตร 
09 ตามลําดับ แอมโมเนียรวม 

ตามลําดับ ความเป็นด่าง 255±7.00, 
ความกระด้าง 265±7.00, 263±1.00, 

Alkalinity Hardness 

248.4±3.2 262.3±3.1 
254.1±6.6 263.4±1.3 
259.4±1.1 265.1±7.3 
255.0±7.3 266.2±3.1 

255.4±7.5 265.4±7.3 
255.2±7.3 263.0±1.0 
260.3±0.4 266.4±3.2 
255.4±7.2 260.3±0.1 

25 ตัว/ลิตร ทําให้น้ํามี  

ไม่ใช้สารเคมี
เกลือ
ด่างทับทิม
ยาเหลือง



48 

 เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการใช้ ความหนาแน่น และสารเคมีต่างๆ กันเป็นเวลา 

25 ตัว/ลิตร ไม่ใช้สารเคม,ี 25 ตัว/ลิตร ร่วมกับเกลือ 

25 ตัว/ลิตร ร่วมกับยาเหลือง 2 มิลลิกรัม/ลิตร

ร่วมกับด่างทับทิม 2 มิลลิกรัม/ลิตร และ 50 

0.00093±0.00010, 0.00035±0.00008

0.00030±0.00014 และ 0.00116±0.00038 

หนาแน่น 25 ตัว/ลิตร โดยไม่ใช้สารเคมี, ความหนาแน่น 

50 ตัว/ลิตร ไม่ใช้สารเคมี และความหนาแน่น 

อ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) (ตารางท่ี 6

 
ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบต้นทุนการใช้ความหนาแน่น และสารเคมตีา่งกันเป็นเวลา 

ต้นทนุที่ใช ้
(บาท/ถัง) 

25 ตัว/
ไม่ใช ้ เกลอื 

1. ค่าน้ํา(บาท/ถัง) - - 

2. ค่าคลอรนี 
(บาท/ถัง) 

0.02009 0.02009 

3. ค่าสารเคม ี
(บาท/ถัง) 

0.0000 0.0400 

4. ค่าไฟฟ้า 
(บาท/ถัง) 

0.00775 0.00775 

5. รวมตน้ทุน 
(บาท/ถัง) 

0.02784 0.06784 

6. อัตรารอด 
เฉลี่ย (ตัว/ถัง) 

59.25± 
16.55 

73.33± 
8.08 

7. ต้นทนุเฉลี่ย 
(บาท/ตัว) 

0.00047± 
0.00014a 

0.00093± 
0.00010bc 

หมายเหต ุ - ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่กาํกบัด้วยอกัษรภาษาอังกฤษต่างกัน แสดงว่าแตกตา่งกันอย่างมีนัยสําคัญ 
- ค่าน้ําไม่มีเนื่องจากใช้น้ําจากบ่อพักน้ําแต่ปริมาณน้ําที่ใช้จะอยู่ในรูปของค่าไฟฟ้าที่ใช้สูบน้ําแทน

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

1. เปรียบเทียบการเตมิน้ําไหลผ่านและไม่เตมิน้ําไหลผ่าน

 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าอัตราการรอดตายของลูกปลาสลิดไม่แตกต่างกันในช่วง 

อัตราการรอดตาย เกิน 90 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อทดลองเป็นเวลา 

(ไม่มีน้ําไหลผ่าน) มีอัตราการรอดตายต่ํากว่าชุดการทดลองอ่ืน ท่ีเติมน้ําไหลผ่านและแสดงความแตกต่างอย่างชัดเจน

เมื่อทดลองเป็นเวลา 96 ช่ัวโมง โดยมีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 

ระหว่าง 87.2-95.00 เปอร์เซ็นต ์สาเหตุท่ีเป็นเช่นนี้ น่าจะเกิดจากการแช่ตลอดโดยไม่มีการถ่ายเทน้ํา จะทําให้เกิดการสะสม

ของเสียโดยเฉพาะแอมโมเนีย ซึ่งในช่วงเวลา 

72 ช่ัวโมง และ 96 ช่ัวโมง แอมโมเนียรวมสูงข้ึนอย่าง

ในรูปแอมโมเนีย (NH3) จะมีปริมาณ 1.2 มิลลิกรัม

ไม่ควรเกิน 0.025 มิลลิกรัม/ลิตร เพราะมีผลทางลบเมื่อสัมผัสเป็นเวลานาน เช่น ทําให้
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เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการใช้ ความหนาแน่น และสารเคมีต่างๆ กันเป็นเวลา 96 ช่ัวโมง พบว่าท่ีความหนาแน่น 

ลิตร ร่วมกับเกลือ 0.2 เปอร์เซ็นต์, 25 ตัว/ลิตร ร่วมกับด่างทับทิม 2 

ลิตร, 50 ตัว/ลิตร ไม่ใช้สารเคมี, 50 ตัว/ลิตร ร่วมกับเกลือ 0.2 เปอร์เซ็นต์

50 ตัว/ลิตร ร่วมกับยาเหลือง 2 มิลลิกรัม/ลิตร มีต้นทุนเฉลี่ย 

00008, 0.00129±0.00006, 0.00032±0.00027, 0.00061

00038 บาท/ตัว ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าชุดการทดลองท่ีใช้ความ

ความหนาแน่น 25 ตัว/ลิตร ร่วมกับด่างทับทิม 2 มิลลิกรัม/ลิตร

ลิตร ไม่ใช้สารเคมี และความหนาแน่น 50 ตัว/ลิตร ร่วมกับด่างทับทิม 2 มิลลิกรัม/ลิตร มีต้นทุนต่ํากว่าชุดการทดลอง

6) 

เปรียบเทียบต้นทุนการใช้ความหนาแน่น และสารเคมตีา่งกันเป็นเวลา 96 ช่ัวโมง 
/ลิตร  50 ตัว/ลิตร 
ด่างทับทิม ยาเหลือง  ไม่ใช ้ เกลอื ด่างทับทิม
- -  - - - 

0.02009 0.02009  0.02009 0.02009 0.02009

0.0016 0.1000  0.0000 0.0400 0.0016

0.00775 0.00775  0.00775 0.00775 0.00775

0.02944 0.12784  0.02784 0.06784 0.02944

83.00± 
12.12 

99.33± 
4.93 

 87.67± 
43.36 

111.00± 
15.09 

99.00±
31.82 

0.00035± 
0.00008a 

0.00129± 
0.00006d 

 0.00032± 
0.00027a 

0.00061± 
0.00008ab 

0.00030
0.00014

ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่กาํกบัด้วยอกัษรภาษาอังกฤษต่างกัน แสดงว่าแตกตา่งกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
ค่าน้ําไม่มีเนื่องจากใช้น้ําจากบ่อพักน้ําแต่ปริมาณน้ําที่ใช้จะอยู่ในรูปของค่าไฟฟ้าที่ใช้สูบน้ําแทน 

เปรียบเทียบการเตมิน้ําไหลผ่านและไม่เตมิน้ําไหลผ่าน 

จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าอัตราการรอดตายของลูกปลาสลิดไม่แตกต่างกันในช่วง 48 

เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อทดลองเป็นเวลา 72 ช่ัวโมง พบว่าชุดการทดลองท่ี 1 ซึ่

มีอัตราการรอดตายต่ํากว่าชุดการทดลองอ่ืน ท่ีเติมน้ําไหลผ่านและแสดงความแตกต่างอย่างชัดเจน

ช่ัวโมง โดยมีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 65 เปอร์เซ็นต์ ส่วนชุดการทดลองอ่ืนๆ มีอัตราการรอดตาย

สาเหตุท่ีเป็นเช่นนี้ น่าจะเกิดจากการแช่ตลอดโดยไม่มีการถ่ายเทน้ํา จะทําให้เกิดการสะสม

ของเสียโดยเฉพาะแอมโมเนีย ซึ่งในช่วงเวลา 48 ช่ัวโมงแรก แอมโมเนียอาจจะยังไม่สูงมากจนเป็นอันตรายต่อปลา แต่เมื่อถึง 

ช่ัวโมง แอมโมเนียรวมสูงข้ึนอย่างชัดเจน โดยสูงถึง 6.06 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป NH

มิลลิกรัม/ลิตร ในขณะท่ีมีรายงานว่าระดับ แอมโมเนีย (NH3) ท่ีปลอดภัยกับสัตว์น้ํา

ลิตร เพราะมีผลทางลบเมื่อสัมผัสเป็นเวลานาน เช่น ทําให้การเจริญเติบโตลดลง นอกจากนี้ยังมี

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

ช่ัวโมง พบว่าท่ีความหนาแน่น  

2 มิลลิกรัม/ลิตร และ 

เปอร์เซ็นต์, 50 ตัว/ลิตร 

มีต้นทุนเฉลี่ย 0.00047±0.00014, 

00061±0.00008, 

ตัว ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าชุดการทดลองท่ีใช้ความ

ลิตร, ความหนาแน่น  

มีต้นทุนต่ํากว่าชุดการทดลอง

 
ด่างทับทิม ยาเหลือง 

- 

02009 0.02009 

0016 0.1000 

00775 0.00775 

02944 0.12784 

± 
 

110.68± 
41.18 

00030± 
00014a 

0.00116± 
0.00038cd 

 

48 ช่ัวโมง แรกโดยมี

ซึ่งใช้วิธีการแช่ตลอด  

มีอัตราการรอดตายต่ํากว่าชุดการทดลองอ่ืน ท่ีเติมน้ําไหลผ่านและแสดงความแตกต่างอย่างชัดเจน 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนชุดการทดลองอ่ืนๆ มีอัตราการรอดตาย

สาเหตุท่ีเป็นเช่นนี้ น่าจะเกิดจากการแช่ตลอดโดยไม่มีการถ่ายเทน้ํา จะทําให้เกิดการสะสม

ช่ัวโมงแรก แอมโมเนียอาจจะยังไม่สูงมากจนเป็นอันตรายต่อปลา แต่เมื่อถึง 

NH3-N ซึ่งเมื่อคํานวณ 

ท่ีปลอดภัยกับสัตว์น้ํา

การเจริญเติบโตลดลง นอกจากนี้ยังมี



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

รายงานว่า NH3 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถทําให้ปลาในกลุ่ม 

ยนต์ (2539) รายงานว่า 96-hLC50

อย่างอ่ืนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ํา เช่น 

(7-8 มิลลิกรัม/ลิตร) แต่ก็ไม่ทําให้ปลาตาย ดูได้จากอัตรารอดในชุดการทดลองอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ระหว่าง 

pH อยู่ในช่วง 8.45-8.56 ซึ่งค่อนข้างเป็นด่างเล็กน้อย แต่ก็น้อยอยู่ในช่วงท่ีเหมาะสม คือ 

Total alkalinity และ Total hardness 

ท่ีเหมาะสมควรมีค่าระหว่าง 120-400 

 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาชุดการทดลองท่ี 

การทดลองท่ี 2-5 (ใส่ยาเหลืองและเติมน้ําไหลผ่าน

ท่ีไม่เติมน้ําไหลผ่านแสดงว่า การเติมน้ําไหลผ่านมีอิทธิพลต่ออัตราการรอดตาย ของลูกปลาชัดเจนมากกว่าการใช้สารเคมี 

ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้ จึงสรุปได้ว่า การเติมน้ําไหลผ่านช่วยให้อัตราการรอดตายของลูกปลาสูงกว่าการไม่เติมน้ําไหลผ่าน 

แต่ก็ไม่ควรเติมน้ําไหลผ่าน ลงเร็วเกินไปเพราะจะทําให้ยาหรือสารเคมีท่ีใช้ป้องกันการติดเช้ือเจือจางเร็วซึ่งอาจทําให้การใช้ยา

ไม่ได้ผลเท่าท่ีควร 

 จากการเปรียบเทียบต้นทุนของการแช่ตลอด 

ท่ีรอดตายไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัย

เหลือง 2 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นสารเคมีป้องกันการติดเช้ือ คิดเป็นต้นทุน 

ทําให้ชุดการทดลองท่ี 6 ซึ่งไม่ใช้ยาเหลืองมีต้นทุนต่ําท่ีสุด อย่

รายงานว่าสามารถเพ่ิมอัตรารอดและลดการติดเช้ือได้ ซึ่งจะได้ทําการทดลองเปรียบเทียบในการทดลองตอนท่ี 

โดยเลือกการเติมน้ําไหลผ่านหลังจากแช่ยาเป็นเวลา 

18 ช่ัวโมง แต่ช่วยให้อัตราการรอดตายดีกว่าการไม่เติมน้ําไหลผ่าน นอกจากนี้ โดยปกติการแช่ยาระยะยาวมักจะนิยมแช่นาน 

24 ช่ัวโมง จึงเปลี่ยนถ่ายน้ํา เช่น การแช่ยาออกซีเตตร้าชัยคลิน 

ท่ัวไป มักจะแช่นาน 24 ช่ัวโมง แล้วจึงเปลี่ยนถ่ายน้ํา 

แบคทีเรียและเช้ือรา จะใช้เวลาแช่นาน 

2. เปรียบเทียบความหนาแน่นและการใช้สารเคมี

 จากผลการทดลองพบว่า การใช้สารเคมี มี

ความหนาแน่นมีอิทธิพลต่ออัตราการรอดตาย ตั้งแต่ 

48 ช่ัวโมงแรก มีอิทธิพลร่วมเกิดข้ึน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ควรกระทําเฉพาะกับค่าเฉลี่ย

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอิทธิพลหลักไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

24 ช่ัวโมง พบว่า อัตราความหนาแน่น 

ไม่แตกต่างกัน  และหลังจากทดลองเป็นเวลา 

ความหนาแน่น 25 ตัว/ลิตร ท่ีใช้ด่างทับทิม 

ร่วมอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ 

 ซึ่งกรณขีองความหนาแน่น เราอาจสรุปได้ว่า ในช่วง 

ต่อการดํารงชีวิต คือมีของเสียในรูป 

ค่อนข้างน้อย แต่เมื่อเวลาผ่านไป ของเสียเหล่านี้สะสมมากข้ึนทําให้

แต่ปริมาณการถ่ายเทน้ําอาจไม่เพียงพอ ทําให้ ของเสียสะสมในปริมาณท่ีค่อนข้างสูง ยิ่งความหนาแน่นสูงการสะสมของเสีย

ก็จะยิ่งมากข้ึน โดยหลังการทดลองเป็นเวลา 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ลิตร สามารถทําให้ปลาในกลุ่ม Salmonid ตายได้ (Alabaster and Lloyd, 1980) 

50 ของแอมโมเนีย (NH3) ต่อปลาไน เท่ากับ 2.0-2.1 มิลลิกรัม

นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ํา เช่น DO 10-13 มิลลิกรัม/

แต่ก็ไม่ทําให้ปลาตาย ดูได้จากอัตรารอดในชุดการทดลองอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ระหว่าง 

นข้างเป็นด่างเล็กน้อย แต่ก็น้อยอยู่ในช่วงท่ีเหมาะสม คือ 6

Total hardness ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม โดยมีรายงานว่า 

400 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3 (Piper et al., 1982) 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาชุดการทดลองท่ี 6 (ไม่ใส่ยาเหลือง แต่เติมน้ําไหลผ่านหลังจากเริ่มทดลอง 

ใส่ยาเหลืองและเติมน้ําไหลผ่าน) พบว่าอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

ท่ีไม่เติมน้ําไหลผ่านแสดงว่า การเติมน้ําไหลผ่านมีอิทธิพลต่ออัตราการรอดตาย ของลูกปลาชัดเจนมากกว่าการใช้สารเคมี 

ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้ จึงสรุปได้ว่า การเติมน้ําไหลผ่านช่วยให้อัตราการรอดตายของลูกปลาสูงกว่าการไม่เติมน้ําไหลผ่าน 

ติมน้ําไหลผ่าน ลงเร็วเกินไปเพราะจะทําให้ยาหรือสารเคมีท่ีใช้ป้องกันการติดเช้ือเจือจางเร็วซึ่งอาจทําให้การใช้ยา

จากการเปรียบเทียบต้นทุนของการแช่ตลอด (ไม่เติมน้ําไหลผ่าน) และการเติมน้ําไหลผ่าน พบว่าต้นทุน

ท่ีรอดตายไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ต้นทุนแตกต่างกันคือการใช้สารเคมี(ยาเหลือง

เป็นสารเคมีป้องกันการติดเช้ือ คิดเป็นต้นทุน 0.10 บาท/ถัง (ยาเหลืองราคา 

ซึ่งไม่ใช้ยาเหลืองมีต้นทุนต่ําท่ีสุด อย่างไรก็ตาม มีสารเคมีหลายชนิด เช่น เกลือ ด่างทับทิม ซึ่งมี

รายงานว่าสามารถเพ่ิมอัตรารอดและลดการติดเช้ือได้ ซึ่งจะได้ทําการทดลองเปรียบเทียบในการทดลองตอนท่ี 

โดยเลือกการเติมน้ําไหลผ่านหลังจากแช่ยาเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ซึ่งใช้น้ําน้อยกว่าการเติมน้ําไหลผ่านหลั

ช่ัวโมง แต่ช่วยให้อัตราการรอดตายดีกว่าการไม่เติมน้ําไหลผ่าน นอกจากนี้ โดยปกติการแช่ยาระยะยาวมักจะนิยมแช่นาน 

ช่ัวโมง จึงเปลี่ยนถ่ายน้ํา เช่น การแช่ยาออกซีเตตร้าชัยคลิน 10-20 มิลลิกรัม/ลิตร เพ่ือรักษาโรคจากแบคทีเรียแกรมลบ

ช่ัวโมง แล้วจึงเปลี่ยนถ่ายน้ํา (ชลอ, 2528) หรือการแช่เกลือ 0.3-0.5 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือรักษาโรคจาก

แบคทีเรียและเช้ือรา จะใช้เวลาแช่นาน 24 ช่ัวโมง จึงเปลี่ยนถ่ายน้ํา (มานพ, 2544) 

เปรียบเทียบความหนาแน่นและการใช้สารเคม ี

จากผลการทดลองพบว่า การใช้สารเคมี มอิีทธิพลต่ออัตราการรอดตายของลูกปลาในช่วง 

ความหนาแน่นมีอิทธิพลต่ออัตราการรอดตาย ตั้งแต่ 48 ช่ัวโมง จนสิ้นสุดการทดลอง (96 

ช่ัวโมงแรก มีอิทธิพลร่วมเกิดข้ึน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ควรกระทําเฉพาะกับค่าเฉลี่ยของอิทธิพลร่วมเท่านั้น เนื่องจาก

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอิทธิพลหลักไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ (อนันต์ชัย, 2542

ช่ัวโมง พบว่า อัตราความหนาแน่น 25 ตัว/ลิตรโดยไม่ใช้สารเคมี มีอัตราการรอดตายต่ําท่ีสุด ส่วนค่าเฉลี่ยของอิทธิพลร่วมอ่ืน

แตกต่างกัน  และหลังจากทดลองเป็นเวลา 48 ช่ัวโมงพบว่า ความหนาแน่น 25 ตัว/ลิตร ท่ีใช้เกลือ 

ลิตร ท่ีใช้ด่างทับทิม 2 มิลลิกรัม/ลิตร ให้ผลไม่แตกต่างกัน แต่ช่วยให้อัตราการรอดตายสูงกว่าอิทธิพล

ของความหนาแน่น เราอาจสรุปได้ว่า ในช่วง 24 ช่ัวโมงแรกของการทดลอง คุณสมบัติของน้ํายังเหมาะสม

ต่อการดํารงชีวิต คือมีของเสียในรูป CO2 ท่ีเกิดจากการหายใจของปลา และ แอมโมเนียรวมท่ีเกิดจากการขับถ่ายของปลา

ค่อนข้างน้อย แต่เมื่อเวลาผ่านไป ของเสียเหล่านี้สะสมมากข้ึนทําให้เป็นพิษต่อสัตว์น้ําได้ ถึงแม้จะใช้การเติมน้ําไหลผ่าน 

แต่ปริมาณการถ่ายเทน้ําอาจไม่เพียงพอ ทําให้ ของเสียสะสมในปริมาณท่ีค่อนข้างสูง ยิ่งความหนาแน่นสูงการสะสมของเสีย

ก็จะยิ่งมากข้ึน โดยหลังการทดลองเป็นเวลา 96 ช่ัวโมง ท่ีความหนาแน่น 25 ตัว/ลิตร มีการสะสมของเสียใ
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(Alabaster and Lloyd, 1980) ขณะท่ี 

มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนคุณสมบัติของน้ํา

/ลิตร ถึงแม้จะสูงกว่าจุดอ่ิมตัว 

แต่ก็ไม่ทําให้ปลาตาย ดูได้จากอัตรารอดในชุดการทดลองอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ระหว่าง 87-95 เปอร์เซ็นต์ ส่วน 

6.5-9 (Boyd, 1982) สําหรับ 

 alkalinity และ hardness  

ไม่ใส่ยาเหลือง แต่เติมน้ําไหลผ่านหลังจากเริ่มทดลอง 24 ช่ัวโมง) กับชุด

พบว่าอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่สูงกว่าชุดการทดลอง

ท่ีไม่เติมน้ําไหลผ่านแสดงว่า การเติมน้ําไหลผ่านมีอิทธิพลต่ออัตราการรอดตาย ของลูกปลาชัดเจนมากกว่าการใช้สารเคมี 

ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้ จึงสรุปได้ว่า การเติมน้ําไหลผ่านช่วยให้อัตราการรอดตายของลูกปลาสูงกว่าการไม่เติมน้ําไหลผ่าน 

ติมน้ําไหลผ่าน ลงเร็วเกินไปเพราะจะทําให้ยาหรือสารเคมีท่ีใช้ป้องกันการติดเช้ือเจือจางเร็วซึ่งอาจทําให้การใช้ยา

และการเติมน้ําไหลผ่าน พบว่าต้นทุน/จํานวนปลา

ยาเหลือง) โดยการทดลองครั้งนี้ใช้ยา

ยาเหลืองราคา 10,000 บาท/กิโลกรัม) 

างไรก็ตาม มีสารเคมีหลายชนิด เช่น เกลือ ด่างทับทิม ซึ่งมี

รายงานว่าสามารถเพ่ิมอัตรารอดและลดการติดเช้ือได้ ซึ่งจะได้ทําการทดลองเปรียบเทียบในการทดลองตอนท่ี 2 ต่อไป  

ช่ัวโมง ซึ่งใช้น้ําน้อยกว่าการเติมน้ําไหลผ่านหลังแช่ยา 6, 12 และ  

ช่ัวโมง แต่ช่วยให้อัตราการรอดตายดีกว่าการไม่เติมน้ําไหลผ่าน นอกจากนี้ โดยปกติการแช่ยาระยะยาวมักจะนิยมแช่นาน 

ลิตร เพ่ือรักษาโรคจากแบคทีเรียแกรมลบ

เปอร์เซ็นต์ เพ่ือรักษาโรคจาก

อิทธิพลต่ออัตราการรอดตายของลูกปลาในช่วง 48 ช่ัวโมงแรก ในขณะท่ี

96 ช่ัวโมง) แต่เนื่องจากในช่วง  

ของอิทธิพลร่วมเท่านั้น เนื่องจาก

2542) โดยหลังจากการทดลอง  

ลิตรโดยไม่ใช้สารเคมี มีอัตราการรอดตายต่ําท่ีสุด ส่วนค่าเฉลี่ยของอิทธิพลร่วมอ่ืน

ลิตร ท่ีใช้เกลือ 0.2 เปอร์เซ็นต์ และ

ให้ผลไม่แตกต่างกัน แต่ช่วยให้อัตราการรอดตายสูงกว่าอิทธิพล

ช่ัวโมงแรกของการทดลอง คุณสมบัติของน้ํายังเหมาะสม

ท่ีเกิดจากการหายใจของปลา และ แอมโมเนียรวมท่ีเกิดจากการขับถ่ายของปลา

เป็นพิษต่อสัตว์น้ําได้ ถึงแม้จะใช้การเติมน้ําไหลผ่าน  

แต่ปริมาณการถ่ายเทน้ําอาจไม่เพียงพอ ทําให้ ของเสียสะสมในปริมาณท่ีค่อนข้างสูง ยิ่งความหนาแน่นสูงการสะสมของเสีย 

ลิตร มีการสะสมของเสียในรูปแอมโมเนีย
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รวม 1.80-3.36 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป NH3-

มิลลิกรัม/ลิตร ในขณะท่ี ความหนาแน่น 50 

ในรูป NH3-N เมื่อคํานวณในรูป  unionized ammonia 

ของ NH3 ท่ีไม่เป็นอันตรายต่อปลาไม่ควรเกิน 

 ส่วนกรณีของสารเคมีซึ่งพบว่ามีอิทธิพลต่ออัตราการรอดตายของปลาในช่วงเวลา 

24 ช่ัวโมงแรก ยังไม่มีการเติมน้ําไหลผ่าน หลังจาก 

48 ช่ัวโมง สารเคมีจึงไม่มีอิทธิพลต่ออัตราการรอดตายของปลาหลังจาก 

ตายของปลาหลังจากทดลอง 72 ช่ัวโมง และ 

combition ใดให้ผลดีท่ีสุด พบว่า ความหนาแน่น 

ชุดการทดลองอ่ืนอย่างเห็นได้ชัด แสดงว่า การใช้ยาเหลือง มี

50 ตัว/ลิตร ร่วมกับยาเหลือง 2 มิลลิกรัม/

สารเคมี โดยความหนาแน่นสูงทําให้น้ํามีของเสียสะสมมาก 

ความหนาแน่นต่ํา 

 จากการเปรียบเทียบต้นทุน (บาท

50 ตัว/ลิตร โดยไม่ใช้สารเคมี หรือ ใช้ด่างทับทิม 

ใหญ่เป็นค่าสารเคมี และอัตราการรอดตายของความหนาแน่น 

แต่ต่างกันไม่มากนัก ทําให้ต้นทุนเมื่อเทียบกับจํานวนปลาท่ีเหลือรอดไม่แตกต่างกันมาก ในขณะท่ีด่างทับทิมแม้จะมีราคา 

160 บาท/กก. ซึ่งแพงกว่าเกลือ (4 บาท/กิโลกรัม

เข้มข้นสูงกว่าคือ 0.2 เปอร์เซ็นต์ (2,000 มิลลิกรัม

 นอกจากนี้จะสังเกตได้ว่า ในการทดลองตอนท่ี 

การทดลองท่ี 6 (ไม่ใส่ยา) มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 

การทดลองตอนท่ี 2 ในชุดการทดลองท่ีใช้ความหนาแน่นเท่ากัน 

ซึ่งมีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 79.47±3.95 และ 

ทดลองพร้อมกันและปลาท่ีใช้เป็นปลาคนละชุดกัน โดยในการทดลองตอนท่ี 

หรือบอบชํ้าจากการจับน้อยกว่าปลาท่ีใช้ในการทดลองตอนท่ี 

ระมัดระวังจึงน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต่ออัตราการรอดตายของลูกปลาอย่างหนึ่ง ถ้าปลามีความบอบชํ้าน้อยไม่ว่าจะ

ใส่ยาหรือไม่ใส่ยาก็ไม่ทําให้อัตราการรอดตายต่างกันดังผลการทดลองตอนท่ี 

ท่ีผลการทดลองท้ัง 2 ครั้งไม่เหมือนกัน แม้จะใช้วิธีการเดียวกันถือเป็นเรื่องปกติในการทดลอง เนื่องจากเป็นการทดลองใน

กลุ่มประชากรคนละกลุ่มกัน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันได้มากเช่น ความแข็งแรงของปลา ความบอบชํ้าจากการจับและขนาด

ของปลา เป็นต้น แต่เมื่อพิจารณาความแปรปร

ตรวจพบความแตกต่างระหว่างชุดการทดลองในการทดลองตอนท่ี 

ตอนท่ี 2 ได้ ซึ่งเราสามารถนําผลการทดลองท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการหาข้อสรุปว่า

การตายของลูกปลาหลังจับได ้

 การทดลองครั้งนี้อาจสรุปได้ว่า การเติมน้ําไหลผ่าน ช่วยให้อัตราการรอดตายของลูกปลาสลิดดีกว่าไม่เติมน้ํา

ไหลผ่าน หลังจากทดลอง 72 ช่ัวโมงเป็นต้นไป และความหนาแน่น 

ความหนาแน่น 50 ตัว /ลิตร หลังจากทดลอง 

2 มิลลิกรัม/ลิตร ให้ผลดีท่ีสุดเมื่อพิจารณาอัตราการรอดตายของลูกปลาหลังจากทดลองเป็นเวลา 
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-N เมื่อคํานวณในรูป unionized ammonia (NH3) จะมีค่าระหว่าง 

50 ตัว/ลิตร มีการสะสมของเสียในรูปแอมโมเนียรวม 3.21-

unionized ammonia (NH3) จะมีค่าระหว่าง 0.5-0.7 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งระดับความเข้มข้น

ท่ีไม่เป็นอันตรายต่อปลาไม่ควรเกิน 0.025 มิลลิกรัม/ลิตร (Alabaster and LIoyd, 1980) 

ส่วนกรณีของสารเคมีซึ่งพบว่ามีอิทธิพลต่ออัตราการรอดตายของปลาในช่วงเวลา 48 ช่ัวโมงแร

ช่ัวโมงแรก ยังไม่มีการเติมน้ําไหลผ่าน หลังจาก 24 ช่ัวโมง ไปแล้วจึงเติมน้ําทําให้สารเคมีถูกชะล้างออกไปหมดในช่วงเวลา 

ช่ัวโมง สารเคมีจึงไม่มีอิทธิพลต่ออัตราการรอดตายของปลาหลังจาก 48 ช่ัวโมงไปแล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อนําอัตราการรอด

ช่ัวโมง และ 96 ช่ัวโมง ไปวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเพ่ือหา 

ใดให้ผลดีท่ีสุด พบว่า ความหนาแน่น 25 ตัว/ลิตร ร่วมกับยาเหลือง 2 มิลลิกรัม/ลิตร มีอัตราการรอดตายสูงกว่า 

ชุดการทดลองอ่ืนอย่างเห็นได้ชัด แสดงว่า การใช้ยาเหลือง มีประสิทธิภาพดีกว่าสารเคมีอ่ืนๆ แต่การท่ีใช้ความหนาแน่น 

/ลิตร มีอัตราการรอดตายต่ํา เนื่องจากความหนาแน่น มีอิทธิพลมากกว่าการใช้

สารเคมี โดยความหนาแน่นสูงทําให้น้ํามีของเสียสะสมมาก (CO2 และ NH3-N) ทําให้อัตราการรอดตายต่ํากว่า

บาท/ตัว) หลังจากทดลองเป็นเวลา 96 ช่ัวโมง พบว่าการใช้ความหนาแน่น 

ลิตร โดยไม่ใช้สารเคมี หรือ ใช้ด่างทับทิม 2 มิลลิกรัม/ลิตร มีต้นทุนต่ํากว่าการใช้สารเคมีชนิดอ่ืนเนื่องจาก ต้นทุนส่วน

มี และอัตราการรอดตายของความหนาแน่น 25 ตัว/ลิตร และ 50 ตัว/ลิตร ถึงแม้จะแตกต่างกันทางสถิติ 

แต่ต่างกันไม่มากนัก ทําให้ต้นทุนเมื่อเทียบกับจํานวนปลาท่ีเหลือรอดไม่แตกต่างกันมาก ในขณะท่ีด่างทับทิมแม้จะมีราคา 

กิโลกรัม) แต่ปริมาณท่ีใช้น้อยกว่า คือ 2 มิลลิกรัม/ลิตร ในขณะท่ีเกลือใช้ความ

มิลลิกรัม/ลิตร) ทําให้ต้นทุนการใช้ ด่างทับทิมต่ํากว่าการใช้เกลือ และยาเหลือง

นอกจากนี้จะสังเกตได้ว่า ในการทดลองตอนท่ี 1 ชุดการทดลองท่ี 5 (ใช้ยาเหลือง 2 มิลลิกรัม

มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 89.00±5.52 และ 88.60±2.10 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ซึ่งแตกต่างจาก

ในชุดการทดลองท่ีใช้ความหนาแน่นเท่ากัน (25ตัว/ลิตร) และใช้ยาเหลือง 2 มิลลิกรัม

และ 47.40±13.24  เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ เนื่องจากการทดลองท้ัง 

ทดลองพร้อมกันและปลาท่ีใช้เป็นปลาคนละชุดกัน โดยในการทดลองตอนท่ี 1 ลูกปลาอาจจะมีความแข็งแรงมากกว่า 

หรือบอบชํ้าจากการจับน้อยกว่าปลาท่ีใช้ในการทดลองตอนท่ี 2 ทําให้อัตราการรอดตายดีกว่า ดังนั้นการจับปลาอย่าง

ระมัดระวังจึงน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต่ออัตราการรอดตายของลูกปลาอย่างหนึ่ง ถ้าปลามีความบอบชํ้าน้อยไม่ว่าจะ

ใส่ยาหรือไม่ใส่ยาก็ไม่ทําให้อัตราการรอดตายต่างกันดังผลการทดลองตอนท่ี 1 ในชุดการทดลองท่ี 5 และ 

แม้จะใช้วิธีการเดียวกันถือเป็นเรื่องปกติในการทดลอง เนื่องจากเป็นการทดลองใน

กลุ่มประชากรคนละกลุ่มกัน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันได้มากเช่น ความแข็งแรงของปลา ความบอบชํ้าจากการจับและขนาด

ของปลา เป็นต้น แต่เมื่อพิจารณาความแปรปรวนในการทดลองแต่ละครั้ง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ทําให้เราสามารถ

ตรวจพบความแตกต่างระหว่างชุดการทดลองในการทดลองตอนท่ี 1 และความแตกต่างของปัจจัยท่ีใช้ทดลองในการทดลอง

ได้ ซึ่งเราสามารถนําผลการทดลองท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการหาข้อสรุปว่า ควรจะใช้วิธีใดใ

การทดลองครั้งนี้อาจสรุปได้ว่า การเติมน้ําไหลผ่าน ช่วยให้อัตราการรอดตายของลูกปลาสลิดดีกว่าไม่เติมน้ํา

ช่ัวโมงเป็นต้นไป และความหนาแน่น 25 ตัว/ลิตร ทําให้ลูกปลามีอัตราการรอดตายดีกว่า 

ลิตร หลังจากทดลอง 48 ช่ัวโมงเป็นต้นไปโดยการใช้ความหนาแน่น 25 ตัว/ลิตร ร่วมกับยาเหลือง 

ลิตร ให้ผลดีท่ีสุดเมื่อพิจารณาอัตราการรอดตายของลูกปลาหลังจากทดลองเป็นเวลา 72 ช่ัวโมง และ 

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

จะมีค่าระหว่าง 0.3-0.6 

-4.18 มิลลิกรัม/ลิตร  

ลิตร ซึ่งระดับความเข้มข้น

ช่ัวโมงแรก เนื่องจากในช่วง 

ช่ัวโมง ไปแล้วจึงเติมน้ําทําให้สารเคมีถูกชะล้างออกไปหมดในช่วงเวลา 

ช่ัวโมงไปแล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อนําอัตราการรอด

ช่ัวโมง ไปวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเพ่ือหา treatment 

ลิตร มีอัตราการรอดตายสูงกว่า 

ประสิทธิภาพดีกว่าสารเคมีอ่ืนๆ แต่การท่ีใช้ความหนาแน่น  

ลิตร มีอัตราการรอดตายต่ํา เนื่องจากความหนาแน่น มีอิทธิพลมากกว่าการใช้

ทําให้อัตราการรอดตายต่ํากว่าการใช้ 

ช่ัวโมง พบว่าการใช้ความหนาแน่น 25 และ 

ลิตร มีต้นทุนต่ํากว่าการใช้สารเคมีชนิดอ่ืนเนื่องจาก ต้นทุนส่วน

ลิตร ถึงแม้จะแตกต่างกันทางสถิติ 

แต่ต่างกันไม่มากนัก ทําให้ต้นทุนเมื่อเทียบกับจํานวนปลาท่ีเหลือรอดไม่แตกต่างกันมาก ในขณะท่ีด่างทับทิมแม้จะมีราคา 

ลิตร ในขณะท่ีเกลือใช้ความ

ทําให้ต้นทุนการใช้ ด่างทับทิมต่ํากว่าการใช้เกลือ และยาเหลือง 

มิลลิกรัม/ลิตร) และชุด 

เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ซึ่งแตกต่างจาก

มิลลิกรัม/ลิตร กับไม่ใส่ยา 

เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ เนื่องจากการทดลองท้ัง 2 ครั้งนี้ ไม่ได้

ลูกปลาอาจจะมีความแข็งแรงมากกว่า  

ารรอดตายดีกว่า ดังนั้นการจับปลาอย่าง

ระมัดระวังจึงน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต่ออัตราการรอดตายของลูกปลาอย่างหนึ่ง ถ้าปลามีความบอบชํ้าน้อยไม่ว่าจะ

และ 6 อย่างไรก็ตามการ

แม้จะใช้วิธีการเดียวกันถือเป็นเรื่องปกติในการทดลอง เนื่องจากเป็นการทดลองใน

กลุ่มประชากรคนละกลุ่มกัน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันได้มากเช่น ความแข็งแรงของปลา ความบอบชํ้าจากการจับและขนาด

วนในการทดลองแต่ละครั้ง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ทําให้เราสามารถ

และความแตกต่างของปัจจัยท่ีใช้ทดลองในการทดลอง

ควรจะใช้วิธีใดในการลด 

การทดลองครั้งนี้อาจสรุปได้ว่า การเติมน้ําไหลผ่าน ช่วยให้อัตราการรอดตายของลูกปลาสลิดดีกว่าไม่เติมน้ํา 

ลิตร ทําให้ลูกปลามีอัตราการรอดตายดีกว่า  

ลิตร ร่วมกับยาเหลือง  

ช่ัวโมง และ 96 ช่ัวโมง  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ในการทดลองครั้งนี้ยังพบว่า 

เหมาะสมว่าควรจะเป็นเท่าใดจึงจะทําให้น้ํามีคุณภาพเหมาะสมและประหยัดต้นทุนท่ีสุด

ความสัมพันธ์กับความหนาแน่นแล้วยังมีความสัมพันธ์กับขนาดลูกปลาด้วย

 2. ขนาดของปลาท่ีใช้ มีความสัม

ควรปรับความหนาแน่นให้เหมาะสม

จึงควรลดความหนาแน่นให้น้อยกว่าปลาขนาดเล็ก

 3. ชนิดของปลาท่ีแตกต่างกันอาจให้ผลแ

ประสบการณ์พบว่า ลูกปลาตะเพียนขาวท่ีถูกจับข้ึนมาพักในบ่อซีเมนต์ มักจะไม่ค่อยมีปัญหาการตายมากเหมือนปลาสลิด 

เป็นต้น 

 4. ความระมัดระวังในการจับปลาจะช่วยให้ปลามีความบอบชํ้าน้อยลงทําให้อัตรารอดสูงข้ึนถ้าปล

การใช้ยาก็ไม่มีความจําเป็น แต่ในทางปฏิบัติการรวบรวมลูกปลาจํานวนมากและขนย้ายปลาจํานวนมากโดยไม่ให้บอบชํ้า

ทําได้ยาก ดังนั้นจึงควรใส่ยาเพ่ือป้องกันการติดเช้ือไว้ก่อน

 

เอกสารอ้างอิง 

กรมประมง. 2548. การเพาะเลีย้งปลาสลิด

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ, กรมประมง

เฉิดฉัน อมาตยกุล, นิพนธ์ ศิริพันธ์, 

ไพบูลย์ วรสายณัห,์ ชํานาญ สุขพันธ์

ปลาสลิด.กองประมงน้ําจืด

ชลอ ลิ้มสุวรรณ. 2528. โรคปลา. ภาควิชาประมง

นวลมณี พงศ์ธนา, พุทธรัตน์ เบา้ประเสริฐกุล และบญัชา ทองมี

เอกสารวิชาการฉบับท่ี 8/

มานพ ตั้งตรงไพโรจน.์ 2544. การใช้ยาและสารเคมี ในการควบคุมและรักษาโรค

เอกสารวิชาการฉบับท่ี 3/

ไมตรี ดวงสวัสดิ์ และจารุวรรณ สมศิริ

สถาบันประมงน้ําจืดแห่งชาติ

ยนต์ มุสิก. 2539. คุณภาพน้ํากับกําลังผลติของบ่อปลา

สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการประจําปี 

อนันต์ชัย เข่ือนธรรม. 2542. วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมลูภาควิชาสถิติ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

อุไรวรรณ สัมพันธารักษ์, พรพนม พรหมแก้ว และไพรตัน์ แม่ลิม่

ในพ้ืนท่ีดินพร.ุ เอกสารวิชาการฉบบัท่ี 
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ในการทดลองครั้งนี้ยังพบว่า Total ammonia ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงควรศึกษาอัตราการเติมน้ําไหลผ่าน ท่ี

เหมาะสมว่าควรจะเป็นเท่าใดจึงจะทําให้น้ํามีคุณภาพเหมาะสมและประหยัดต้นทุนท่ีสุด ซึ่งอัตราการเติมน้ํานอกจากจะมี

ความสัมพันธ์กับความหนาแน่นแล้วยังมีความสัมพันธ์กับขนาดลูกปลาด้วย 

ขนาดของปลาท่ีใช้ มีความสัมพันธ์กับความหนาแน่น ดังนั้นถ้าขนาดของปลาเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีทําการทดลอง 

ควรปรับความหนาแน่นให้เหมาะสม ถ้าปลามีขนาดใหญ่ข้ึนการขับถ่ายของเสีย เช่น แอมโมเนีย คาร์บอนไดออกไซด์ จะมากข้ึน

จึงควรลดความหนาแน่นให้น้อยกว่าปลาขนาดเล็ก 

ชนิดของปลาท่ีแตกต่างกันอาจให้ผลแตกต่างไปจากนี้ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกันโดยจาก

ประสบการณ์พบว่า ลูกปลาตะเพียนขาวท่ีถูกจับข้ึนมาพักในบ่อซีเมนต์ มักจะไม่ค่อยมีปัญหาการตายมากเหมือนปลาสลิด 

ความระมัดระวังในการจับปลาจะช่วยให้ปลามีความบอบชํ้าน้อยลงทําให้อัตรารอดสูงข้ึนถ้าปล

การใช้ยาก็ไม่มีความจําเป็น แต่ในทางปฏิบัติการรวบรวมลูกปลาจํานวนมากและขนย้ายปลาจํานวนมากโดยไม่ให้บอบชํ้า

ทําได้ยาก ดังนั้นจึงควรใส่ยาเพ่ือป้องกันการติดเช้ือไว้ก่อน 

การเพาะเลีย้งปลาสลิด. กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ กรมประมง. 32 หน้า

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง. 2553. สถิติการเลีย้งสัตว์นํ้าจืดประจําปี 2551. เอกสารฉบับท่ี 

กรมประมง. 65  หน้า. 

, ธงชัย ธรรมเสถียร, สรุางค์ สุมโนจิตราภรณ,์ ประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ

ชํานาญ สุขพันธ์, เรณู ปิติพรชัย, ชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ํา และอาคม ชุ่มธิ

กองประมงน้ําจืด,กรมประมง. 67 หน้า. 

ภาควิชาประมง, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์กรุงเทพฯ. 227 หน้า

พุทธรัตน์ เบา้ประเสริฐกุล และบญัชา ทองม.ี 2538. การใช้ฮอร์โมนในการผลิตปลาสลิดเพศเมีย

/2538 สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัว์นํ้า, กรมประมง

การใช้ยาและสารเคมี ในการควบคุมและรักษาโรคระบาดในปลาน้ําจดื

/2544, กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ กรมประมง 65 หน้า 

ไมตรี ดวงสวัสดิ์ และจารุวรรณ สมศิร.ิ 2528. คุณสมบตัินํ้าและวิธีวิเคราะห์สําหรับการวิจัยทางประมง

สถาบันประมงน้ําจืดแห่งชาต,ิ กรมประมง. 114 หน้า. 

กับกําลังผลติของบ่อปลา. ภาควิชาประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ. 2551. รายช่ือเกษตรกรผู้ขอข้ึนทะเบียนฟาร์ม เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดในพ้ืนท่ี

จังหวัดสมุทรปราการประจําปี 2549-2551. 77 หน้า. 

ธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมลูภาควิชาสถิต.ิ ภาควิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์ 374 หน้า. 

พรพนม พรหมแก้ว และไพรตัน์ แม่ลิม่. 2547. ผลของความหนาแน่นต่อการเลี้ยงปลาสลดิ

เอกสารวิชาการฉบบัท่ี 17/2547. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื, 
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ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงควรศึกษาอัตราการเติมน้ําไหลผ่าน ท่ี

ซึ่งอัตราการเติมน้ํานอกจากจะมี

พันธ์กับความหนาแน่น ดังนั้นถ้าขนาดของปลาเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีทําการทดลอง 

ถ้าปลามีขนาดใหญ่ข้ึนการขับถ่ายของเสีย เช่น แอมโมเนีย คาร์บอนไดออกไซด์ จะมากข้ึน

ตกต่างไปจากนี้ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกันโดยจาก

ประสบการณ์พบว่า ลูกปลาตะเพียนขาวท่ีถูกจับข้ึนมาพักในบ่อซีเมนต์ มักจะไม่ค่อยมีปัญหาการตายมากเหมือนปลาสลิด  

ความระมัดระวังในการจับปลาจะช่วยให้ปลามีความบอบชํ้าน้อยลงทําให้อัตรารอดสูงข้ึนถ้าปลาไม่บอบชํ้าเลย

การใช้ยาก็ไม่มีความจําเป็น แต่ในทางปฏิบัติการรวบรวมลูกปลาจํานวนมากและขนย้ายปลาจํานวนมากโดยไม่ให้บอบชํ้า 

หน้า. 

เอกสารฉบับท่ี 7/2553  

ประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ,  

ชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ํา และอาคม ชุ่มธิ. 2538.  

หน้า. 

การใช้ฮอร์โมนในการผลิตปลาสลิดเพศเมีย.  

กรมประมง. 25 หน้า. 

ระบาดในปลาน้ําจดื.  

คุณสมบตัินํ้าและวิธีวิเคราะห์สําหรับการวิจัยทางประมง.  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 180 หน้า. 

รายช่ือเกษตรกรผู้ขอข้ึนทะเบียนฟาร์ม เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดในพ้ืนท่ี

ภาควิชาวิทยาศาสตร,์ 

ผลของความหนาแน่นต่อการเลี้ยงปลาสลดิ 

 กรมประมง. 17 หน้า. 
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ประสิทธิภาพการวางไข่ของปลานิลแดง 
 

กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์1* และ เมตตา ทิพย์บรรพต
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าเพชรบุรี
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าชุมพร
 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาประสิทธิภาพของการวางไข่ของปลานิลแดง 
(2) ศพก. ชุมพร (3) ศพจ. กําแพงเพชร ดําเนินการวิจัยระหว่างเดือนตุลาคม 
การเพาะพันธ์ุในบ่อซีเมนต์ขนาด 50 
ไข่ปลาทุกๆ 7 วัน รวม 26 ครั้ง เป็นระยะเวลา 
เซนติเมตร ตามลําดับ และน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 
สําหรับแม่พันธ์ุมีการติดเครื่องหมายแล้วปล่อยลงเพาะพันธ์ุแหล่งพันธ์ุละ 
ทางสถิติพบว่า ปลานิลแดงท้ัง 3 แหล่งพันธ์ุ มีจํานวนแม่ปลาท่ีวางไข่เฉลี่ย ร้อยละของจํานวนปลาท่ีวางไข่แต่ละครั้ง จํา
ท่ีแม่ปลาวางไข่ และอัตราการฟักไข่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
แหล่งพันธ์ุชุมพร และแหล่งพันธ์ุกําแพงเพชรมีจํานวนไข่ท่ีได้ในช่วงระยะเวลา 
แต่มากกว่าแหล่งพันธ์ุสุราษฎร์ธานีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
แหล่งพันธ์ุชุมพร มีจํานวนไข่ต่อน้ําหนักแม่ปลามากกว่าแหล่งอ่ืนๆ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง 
 
คําสําคัญ : ปลานลิแดง  ประสิทธิภาพการวางไข่  การเจรญิเติบโต
   
*ผู้รับผิดชอบ : 122 หมู่ 1 ต.แหลมผักเบี้ย อ
E-mail : kidsanupan@hotmail.com
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ประสิทธิภาพการวางไข่ของปลานิลแดง 3 แหล่งพันธุ ์

และ เมตตา ทิพย์บรรพต2 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าเพชรบุร ี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าชุมพร 

การศึกษาประสิทธิภาพของการวางไข่ของปลานิลแดง 3 แหล่งพันธ์ุได้แก่ (1) ฟาร์มเอกชน จ
กําแพงเพชร ดําเนินการวิจัยระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึง เดือนกันยายน 

50 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 3 บ่อ ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําชุมพร เก็บผลผลิต
ครั้ง เป็นระยะเวลา 183 วัน แม่ปลานิลแดงมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 

เซนติเมตร ตามลําดับ และน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 321.03±55.34 ถึง 338.58±26.04 กรัม ปล่อยพ่อพันธ์ุในอัตรา 
สําหรับแม่พันธ์ุมีการติดเครื่องหมายแล้วปล่อยลงเพาะพันธ์ุแหล่งพันธ์ุละ 20 ตัว/บ่อ รวม 60 

แหล่งพันธ์ุ มีจํานวนแม่ปลาท่ีวางไข่เฉลี่ย ร้อยละของจํานวนปลาท่ีวางไข่แต่ละครั้ง จํา
ท่ีแม่ปลาวางไข่ และอัตราการฟักไข่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ส่วนจํานวนไข่ท่ีได้รวม จํานวนไข่ต่อครั้ง พบว่า 
แหล่งพันธ์ุชุมพร และแหล่งพันธ์ุกําแพงเพชรมีจํานวนไข่ท่ีได้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

ราษฎร์ธานีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สําหรับจํานวนไข่ต่อน้ําหนักตัว 
แหล่งพันธ์ุชุมพร มีจํานวนไข่ต่อน้ําหนักแม่ปลามากกว่าแหล่งอ่ืนๆ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง 

ปลานลิแดง  ประสิทธิภาพการวางไข่  การเจรญิเติบโต 

แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100 
mail : kidsanupan@hotmail.com 
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ฟาร์มเอกชน จ. สุราษฎร์ธานี  
เดือนกันยายน 2553 ภายใต้สภาพ

บ่อ ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําชุมพร เก็บผลผลิต 
วัน แม่ปลานิลแดงมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 25.78±1.38 ถึง 26.46±0.64 

ปล่อยพ่อพันธ์ุในอัตรา 60 ตัว/บ่อ 
60 ตัว/บ่อ จากการวิเคราะห์ผล

แหล่งพันธ์ุ มีจํานวนแม่ปลาท่ีวางไข่เฉลี่ย ร้อยละของจํานวนปลาท่ีวางไข่แต่ละครั้ง จํานวนครั้ง 
ส่วนจํานวนไข่ท่ีได้รวม จํานวนไข่ต่อครั้ง พบว่า 

เดือนไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 
สําหรับจํานวนไข่ต่อน้ําหนักตัว 100 กรัม พบว่า 

แหล่งพันธ์ุชุมพร มีจํานวนไข่ต่อน้ําหนักแม่ปลามากกว่าแหล่งอ่ืนๆ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01)  
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Spawning Efficiency of Red Tilapia from 3 
 

Kridsanupan Komanpririn1* and Metta Tipbunpot
1Phetchaburi Aquaculture Genetic Research 
2Chumphon Aquaculture Genetic Research and Development Center
 
Abstract 

 An experiment on spawning Efficiency 
stocks, was operated at the Chumphon Aquaculture Genetic Researc
October 2009 to September 2010. The broodfish (female) with an initial size of 25.78±1.38
cm and 321.03±55.34–338.58±26.04 g, were spawn naturally in triplicate 50 m
stocking density of male 60 fish/tank and female tagged 20 fish/stock/tank. Seed was harvested every 
7 days over a period of 26 weeks by checking individual female. Number of spawning fish/7 days, 
percentage of cumulative spawner, number of spawning time and hatching rate were
(p>0.05). Total of seed and fecundity of Chumphon and Kampaengpetch stocks
than Suratthani (p<0.05). However fecundity (eggs/100 g body weight) of Chumphon stock
better than orther (p<0.01). 
 
Key words : red tilapia, spawning Efficiency
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and Metta Tipbunpot2 

Phetchaburi Aquaculture Genetic Research and Development Center 
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pawning Efficiency of red tilapia from Suratthani, Chumphon and Kampaengpetch
stocks, was operated at the Chumphon Aquaculture Genetic Research and Development Center during 
October 2009 to September 2010. The broodfish (female) with an initial size of 25.78±1.38

g, were spawn naturally in triplicate 50 m3 concreat tanks with the 
le 60 fish/tank and female tagged 20 fish/stock/tank. Seed was harvested every 

7 days over a period of 26 weeks by checking individual female. Number of spawning fish/7 days, 
percentage of cumulative spawner, number of spawning time and hatching rate were

Total of seed and fecundity of Chumphon and Kampaengpetch stocks were significant better 
<0.05). However fecundity (eggs/100 g body weight) of Chumphon stock

pawning Efficiency, growth 
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of red tilapia from Suratthani, Chumphon and Kampaengpetch 
h and Development Center during 

October 2009 to September 2010. The broodfish (female) with an initial size of 25.78±1.38–26.46±0.64 
concreat tanks with the 

le 60 fish/tank and female tagged 20 fish/stock/tank. Seed was harvested every  
7 days over a period of 26 weeks by checking individual female. Number of spawning fish/7 days, 
percentage of cumulative spawner, number of spawning time and hatching rate were not significant 

were significant better 
<0.05). However fecundity (eggs/100 g body weight) of Chumphon stock was significant 

district, Banlaem District, Phetchaburi Province 76100 
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คํานํา 

 ปลานิลแดงเป็นสัตว์นํ้าจืดท่ีนิยมบริโภคภายในประเทศ 
โดยในปี 2550 มีปริมาณการส่งออกจํานวน 
ปลานิลแดงเป็นสัตว์น้ําอีกชนิดท่ีนิยมเพาะเลี้ยงและบริโภคกันมากในเขตพ้ืนท่ีภาคใต้ ผลผลิตท่ีได้จากการเพ
ภาคใต้ มีปริมาณผลผลิตประมาณ 
ส่วนตัว) ปัจจุบันฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาลท่ีกระจายอยู่ในแหล่งเพาะเลี้ยงเขตภาคใต้ เช่น จ
นครศรีธรรมราช และปตัตานี ส่วนใหญ่นําลูกพันธ์ุปลานิลแดงมาจากฟาร์มเพาะพันธ์ุในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง หรือภาคอ่ืนๆ แล้ว
นํามาอนุบาลจนได้ขนาดประมาณ 
ลูกพันธ์ุปลานิลแดงเพ่ือนําไปเลี้ยงเพ่ิมมากข้ึน 
ท่ีมีการผลิตในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะหน่วยงานของกรมประมง
แข็งแรงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภ
สามารถผลิตลูกพันธ์ุได้มากเพียงพอกับความต้องการ
ท่ีมีไข่น้อย และแม่ปลาแต่ละตัวมีรอบการวางไข่ไม่พร้อมกัน 
ซึ่งการคัดเฉพาะแม่ปลาท่ีมีรอบการการวางไข่ถ่ีมาเป็นแม่พันธ์ุ นับว่ามีความจําเป็นมากในระบบการผลิตเชิงพาณิชย์ 
และนพนันท์, 2549) 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนลูกพันธ์ุปลานิลแดงท่ีมีแนวโน้มความต้องการเพ่ิมสูงข้ึน
ในอนาคต จึงจําเป็นต้องดําเนินการศึกษาถึงประสิทธิภาพของการวางไข่ของปลานิลแดง จากแหล่งพันธ์ุต่างๆ โดยศึกษาถึง
ลักษณะของความดกไข่ อัตราการฟัก และการพัฒนาเป็นปลาวัยอ่อนระยะถุงไข่แดงยุบ 
ความสามารถในการวางไข่สูง ให้ลูกพันธ์ุดก สําหรับ
พ่อแม่พันธ์ุมาใช้ดําเนินการเพาะขยายพันธ์ุ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการลูกพันธ์ุปลาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเปรียบเทียบความดกของไข่ การพัฒนาเป็นปลาวัยอ่อนระยะถุงไข่แดงยุบ อัตราการฟัก
ของปลานิลแดง 3 แหล่งพันธ์ุ 
   
วิธีดําเนินการ 

1. แหล่งพันธ์ุปลาท่ีใช้ในการทดลอง
 พันธ์ุปลานิลแดงท่ีใช้ในการทดลองครั้งนี้รวบรวมมาจากแหล่งเพาะเลี้ยง จํานวน 
 1) พันธ์ุของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําชุมพร เป็นพันธ์ุท่ีผ่านการคัดเลือกเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโต
โดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่เป็นรุ่นท่ี 
 2) พันธ์ุท่ีรวบรวมมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดกําแพงเพชร
ประมงน้ําจืดกําแพงเพชรพัฒนาพันธ์ุข้ึนมาใช้ในการเพาะเลี้ยงของสถานีฯ
 3) พันธ์ุท่ีรวบรวมมาจากฟาร์มนา
ฟาร์มได้ดําเนินคัดเลือกพันธ์ุปลานิลแดงท่ีเกษตรกรนิยมเลี้ยงในเขตจังหวัดสุ

2. การเตรยีมปลาและสถานท่ีทดลอง
 2.1 การเตรียมปลาทดลอง
 2.1.1 การเตรียมปลาเพ่ือใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุสําหรับการวิจัย ดําเนินการโดยนําปลานิลแดงรุ่นพ่อแม่จาก 
ท้ัง 3 แหล่งพันธ์ุ ๆ ละ 30 คู่ มาทําการเพาะพันธ์ุในบ่อซีเมนต์ขนาด 
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ปลานิลแดงเป็นสัตว์นํ้าจืดท่ีนิยมบริโภคภายในประเทศ และสามารถพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ
มีปริมาณการส่งออกจํานวน 11,005 ตัน คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 620 ล้านบาท 

ปลานิลแดงเป็นสัตว์น้ําอีกชนิดท่ีนิยมเพาะเลี้ยงและบริโภคกันมากในเขตพ้ืนท่ีภาคใต้ ผลผลิตท่ีได้จากการเพ
ภาคใต้ มีปริมาณผลผลิตประมาณ 3,600 ตัน/ป ีซึ่งจะต้องใช้ลูกพันธ์ุปลานิลแดงปีละประมาณ 

ปัจจุบันฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาลท่ีกระจายอยู่ในแหล่งเพาะเลี้ยงเขตภาคใต้ เช่น จ
ตตานี ส่วนใหญ่นําลูกพันธ์ุปลานิลแดงมาจากฟาร์มเพาะพันธ์ุในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง หรือภาคอ่ืนๆ แล้ว

นํามาอนุบาลจนได้ขนาดประมาณ 30–50 กรัม จึงจําหน่ายให้แก่เกษตรกรเพ่ือนําไปเลี้ยงต่อในกระชัง ทําให้ความต้องการ
ลูกพันธ์ุปลานิลแดงเพ่ือนําไปเลี้ยงเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคใต้มีความต้องการลูกพันธ์ุปลานิลแดงคุณภาพดี

นท่ีโดยเฉพาะหน่วยงานของกรมประมง ซึ่งจะทําให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนการผลิต และพันธ์ุปลามีความ
แข็งแรงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีภาคใต้ได้ดี การเพาะพันธ์ุปลานิลแดงจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาให้
สามารถผลิตลูกพันธ์ุได้มากเพียงพอกับความต้องการของผู้เพาะเลี้ยง ปัญหาท่ีต้องดําเนินการแก้ไข คือ ปัญหาของแม่ปลา
ท่ีมีไข่น้อย และแม่ปลาแต่ละตัวมีรอบการวางไข่ไม่พร้อมกัน (asynchronous spawning) (Coward and Bromage, 2000) 

เฉพาะแม่ปลาท่ีมีรอบการการวางไข่ถ่ีมาเป็นแม่พันธ์ุ นับว่ามีความจําเป็นมากในระบบการผลิตเชิงพาณิชย์ 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนลูกพันธ์ุปลานิลแดงท่ีมีแนวโน้มความต้องการเพ่ิมสูงข้ึน
ในอนาคต จึงจําเป็นต้องดําเนินการศึกษาถึงประสิทธิภาพของการวางไข่ของปลานิลแดง จากแหล่งพันธ์ุต่างๆ โดยศึกษาถึง
ลักษณะของความดกไข่ อัตราการฟัก และการพัฒนาเป็นปลาวัยอ่อนระยะถุงไข่แดงยุบ เพ่ือหาแหล่งพันธ์ุปลานิลแดงท่ีมี
ความสามารถในการวางไข่สูง ให้ลูกพันธ์ุดก สําหรับคัดเลือกเป็นพ่อแม่พันธ์ุ และเป็นลักษณะประจําสายพันธ์ุ ในการคัดเลือก
พ่อแม่พันธ์ุมาใช้ดําเนินการเพาะขยายพันธ์ุ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการลูกพันธ์ุปลาต่อไป  

เพ่ือเปรียบเทียบความดกของไข่ การพัฒนาเป็นปลาวัยอ่อนระยะถุงไข่แดงยุบ อัตราการฟัก

แหล่งพันธ์ุปลาท่ีใช้ในการทดลอง 
พันธ์ุปลานิลแดงท่ีใช้ในการทดลองครั้งนี้รวบรวมมาจากแหล่งเพาะเลี้ยง จํานวน 3 แหล่ง คือ

พันธ์ุของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําชุมพร เป็นพันธ์ุท่ีผ่านการคัดเลือกเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโต
โดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่เป็นรุ่นท่ี 2 (กฤษณุพันธ์ และสง่า, 2550) 

พันธ์ุท่ีรวบรวมมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดกําแพงเพชร เมื่อปี 
ประมงน้ําจืดกําแพงเพชรพัฒนาพันธ์ุข้ึนมาใช้ในการเพาะเลี้ยงของสถานีฯ 

พันธ์ุท่ีรวบรวมมาจากฟาร์มนายภิญโญ พัฒน์แช่ม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อปี 
ฟาร์มได้ดําเนินคัดเลือกพันธ์ุปลานิลแดงท่ีเกษตรกรนิยมเลี้ยงในเขตจังหวัดสรุาษฎร์ธานี มาเป็นพ่อแม่พันธ์ุ

การเตรยีมปลาและสถานท่ีทดลอง 
การเตรียมปลาทดลอง 

การเตรียมปลาเพ่ือใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุสําหรับการวิจัย ดําเนินการโดยนําปลานิลแดงรุ่นพ่อแม่จาก 
คู่ มาทําการเพาะพันธ์ุในบ่อซีเมนต์ขนาด 50 ตารางเมตร แหล่งพันธ์ุละ 
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และสามารถพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ 
ล้านบาท (กรมศุลกากร, 2550) ซึ่ง 

ปลานิลแดงเป็นสัตว์น้ําอีกชนิดท่ีนิยมเพาะเลี้ยงและบริโภคกันมากในเขตพ้ืนท่ีภาคใต้ ผลผลิตท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงในเขต
ซึ่งจะต้องใช้ลูกพันธ์ุปลานิลแดงปีละประมาณ 20 ล้านตัว (ชาญวิทย์, ติดต่อ

ปัจจุบันฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาลท่ีกระจายอยู่ในแหล่งเพาะเลี้ยงเขตภาคใต้ เช่น จ.สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา 
ตตานี ส่วนใหญ่นําลูกพันธ์ุปลานิลแดงมาจากฟาร์มเพาะพันธ์ุในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง หรือภาคอ่ืนๆ แล้ว

กรัม จึงจําหน่ายให้แก่เกษตรกรเพ่ือนําไปเลี้ยงต่อในกระชัง ทําให้ความต้องการ 
โดยเฉพาะเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคใต้มีความต้องการลูกพันธ์ุปลานิลแดงคุณภาพดี

ซึ่งจะทําให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนการผลิต และพันธ์ุปลามีความ
ลแดงจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาให้

ของผู้เพาะเลี้ยง ปัญหาท่ีต้องดําเนินการแก้ไข คือ ปัญหาของแม่ปลา 
(asynchronous spawning) (Coward and Bromage, 2000) 

เฉพาะแม่ปลาท่ีมีรอบการการวางไข่ถ่ีมาเป็นแม่พันธ์ุ นับว่ามีความจําเป็นมากในระบบการผลิตเชิงพาณิชย์ (เรณู 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนลูกพันธ์ุปลานิลแดงท่ีมีแนวโน้มความต้องการเพ่ิมสูงข้ึน 
ในอนาคต จึงจําเป็นต้องดําเนินการศึกษาถึงประสิทธิภาพของการวางไข่ของปลานิลแดง จากแหล่งพันธ์ุต่างๆ โดยศึกษาถึง

เพ่ือหาแหล่งพันธ์ุปลานิลแดงท่ีมี
และเป็นลักษณะประจําสายพันธ์ุ ในการคัดเลือก

 

เพ่ือเปรียบเทียบความดกของไข่ การพัฒนาเป็นปลาวัยอ่อนระยะถุงไข่แดงยุบ อัตราการฟัก และความถ่ีในการวางไข่

แหล่ง คือ 
พันธ์ุของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําชุมพร เป็นพันธ์ุท่ีผ่านการคัดเลือกเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโต

เมื่อปี 2551 ซึ่งเป็นพันธ์ุท่ีสถานี

เมื่อปี 2551 ซึ่งเป็นพันธ์ุปลาท่ี
ราษฎร์ธานี มาเป็นพ่อแม่พันธ์ุ 

การเตรียมปลาเพ่ือใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุสําหรับการวิจัย ดําเนินการโดยนําปลานิลแดงรุ่นพ่อแม่จาก  
ตารางเมตร แหล่งพันธ์ุละ 1 บ่อ รวบรวมลูกปลานิลแดง
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ระยะถุงไข่แดงยุบของแต่ละแหล่งพันธ์ุให้ได้จํานวนไม่น้อยกว่า 
ลูกบาศก์เมตรโดยให้กินอาหารผงสําเร็จรูปเป็นเวลา 
6 เดือน ซึ่งเป็นวัยเจริญพันธ์ุดีท่ีสุด (พรรณศรี และคณะ
และเพศผู้จํานวนแหล่งพันธ์ุละ 120 ตัว มาใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุสําหรับการทดลอง
 2.1.2 ทําการติดเครื่องหมายโดยการฝังไมโครชิพบริเวณกล้า
ความยาวของพ่อแม่พันธ์ุ บันทึกไว้เป็นขนาดเริม่การทดลอง

 2.2 การเตรียมสถานท่ีทดลอง 
 2.2.1 บ่อซีเมนต์ พ้ืนท่ีขนาด 
ระบบเติมลม เตมิน้ําสะอาดระดับ 0.8 เมตร 
 2.2.2 ระบบฟักไข่และอนุบาล ระบบฟักไข่ใช้กรวยพลาสติก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
เซนติเมตร แบบปล่อยน้ําลงจากท่อด้านบน ใช้สําหรับการฟักไข่ปลาระยะท่ี 
เป็นตัวและมีถุงไข่แดงจากระยะท่ี 3 ถึงระยะท่ี 
ป้องกันลูกปลาหลุดลอด 
 
3. วิธีดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมลู
 ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒน
โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี ้
 3.1 การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบบล๊อกสมบูรณ์ 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการวางไข่ของปลานิลแดง 
(บล็อก) ซึ่งแต่ละบ่อมีแม่พันธ์ุปลานิลแดงของท้ัง 

 3.2 การดูแลและเก็บรวบรวมข้อมลู
 การศึกษาประสิทธิภาพของการวางไข่ การฟักเป็นตัว และการพัฒนาเป็นปลาวัยอ่อนระยะถุงไข่แดงยุบ 
มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี ้
 3.2.1 ปล่อยพ่อแม่พันธ์ุลงในบ่อทดลองเพ่ือให้ปลาผสมพันธ์ุกันโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งปล่อยปลานิลแดง
เพศเมียท่ีติดเครื่องหมายแล้วแหล่งพันธ์ุละ 
คิดเป็นอัตราปล่อย 2.4 ตัว/ตารางเมตร 
 3.2.2 เลี้ยงปลาทดลองด้วยอาหารสําเรจ็รูปชนิดเม็ดลอยน้ํา ซึ่งมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 
ในปริมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว 
 3.2.3 เก็บรวบรวมไข่จากปากแม่ปลาทุก 
น้ําหนักแม่ปลาท่ีวางไข่ นับปริมาณไข่ท่ีได้ใน
ถาดอนุบาลตามพัฒนาการของไข่ 
 3.2.4 เมื่อลูกปลาพัฒนาถึงระยะท่ี 
 3.2.5 ดําเนินการตามข้อ 3.2.3 
2552 ถึง พฤษภาคม 2553  
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ระยะถุงไข่แดงยุบของแต่ละแหล่งพันธ์ุให้ได้จํานวนไม่น้อยกว่า 3,000 ตัว นําไปอนุบาลในกระชังมุ้งสีฟ้า ขนาด 
ให้กินอาหารผงสําเร็จรูปเป็นเวลา 1 เดือน แล้วนําไปเลี้ยงต่อในกระชัง ขนาด 25 ตารางเม

พรรณศรี และคณะ, 2536) ทําการคัดแยกเพศ สุ่มปลาเพศเมียจํานวนแหล่งพันธ์ุละ 
ตัว มาใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุสําหรับการทดลอง 

ทําการติดเครื่องหมายโดยการฝังไมโครชิพบริเวณกล้ามเนื้อหลังแม่ปลาทุกตัว ช่ังน้ําหนักและวัดขนาด
ความยาวของพ่อแม่พันธ์ุ บันทึกไว้เป็นขนาดเริม่การทดลอง 

บ่อซีเมนต์ พ้ืนท่ีขนาด 50 ตารางเมตร ระดับความลึก 1 เมตร จํานวน 3 บ่อ ล้างทําความสะอาด ติดตั้ง
เมตร  

ระบบฟักไข่และอนุบาล ระบบฟักไข่ใช้กรวยพลาสติก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15
เซนติเมตร แบบปล่อยน้ําลงจากท่อด้านบน ใช้สําหรับการฟักไข่ปลาระยะท่ี 1 และ 2 สําหรับระบบการอนุบาลลูกปลาท่ีฟัก

ถึงระยะท่ี 5 ใช้ถาดพลาสติกท่ีเจาะรูด้านยาวของถาดท้ังสองด้าน และติดตาข่ายสีฟ้าเพ่ือ

วิธีดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมลู 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําชุมพร ระหว่างเดือน ตุลาคม 2552

วางแผนการทดลองแบบบล๊อกสมบูรณ์ (randomized complete block design, 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการวางไข่ของปลานิลแดง 3 แหล่ง (ทรีตเมนต์) ในบ่อซีเมนต์ขนาด 50 ตารางเมตร จํานวน 

ซึ่งแต่ละบ่อมีแม่พันธ์ุปลานิลแดงของท้ัง 3 แหล่ง  

การดูแลและเก็บรวบรวมข้อมลู 
การศึกษาประสิทธิภาพของการวางไข่ การฟักเป็นตัว และการพัฒนาเป็นปลาวัยอ่อนระยะถุงไข่แดงยุบ 

ปล่อยพ่อแม่พันธ์ุลงในบ่อทดลองเพ่ือให้ปลาผสมพันธ์ุกันโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งปล่อยปลานิลแดง
เพศเมียท่ีติดเครื่องหมายแล้วแหล่งพันธ์ุละ 20 ตัว/บ่อ หรือคิดเป็น 60 ตัว/บ่อ และปลาเพศผู้ท่ีอายุเท่ากัน 

เลี้ยงปลาทดลองด้วยอาหารสําเรจ็รูปชนิดเม็ดลอยน้ํา ซึ่งมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ วันละครั้ง

เก็บรวบรวมไข่จากปากแม่ปลาทุก 7 วัน บันทึกรหัสหมายเลขแม่ปลาท่ีวางไข่ จํานวนแม่ปลาท่ีวางไข่ 
มาณไข่ท่ีได้ในแต่ละแม่ นําไข่ท่ีรวบรวมได้ของแต่ละแหล่งพันธ์ุไปแยกฟักในระบบกรวย และ

เมื่อลูกปลาพัฒนาถึงระยะท่ี 5 บันทึกจํานวนของลูกปลาระยะถุงไข่แดงยุบ  
3.2.3 และ 3.2.4 เป็นเวลา 6 เดือน จํานวนรวม 26 ครั้ง เริ่มตั้งแต่
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ตัว นําไปอนุบาลในกระชังมุ้งสีฟ้า ขนาด 4 × 2 × 1.2 
ตารางเมตร จนอายุครบ 

สุ่มปลาเพศเมียจํานวนแหล่งพันธ์ุละ 120 ตัว 

มเนื้อหลังแม่ปลาทุกตัว ช่ังน้ําหนักและวัดขนาด

บ่อ ล้างทําความสะอาด ติดตั้ง

15 เซนติเมตร ลึก 30 
สําหรับระบบการอนุบาลลูกปลาท่ีฟัก

ดพลาสติกท่ีเจาะรูด้านยาวของถาดท้ังสองด้าน และติดตาข่ายสีฟ้าเพ่ือ

2552 ถึง มิถุนายน 2553 

 RCBD) โดยทดลอง
ตารางเมตร จํานวน 3 บ่อ 

การศึกษาประสิทธิภาพของการวางไข่ การฟักเป็นตัว และการพัฒนาเป็นปลาวัยอ่อนระยะถุงไข่แดงยุบ  

ปล่อยพ่อแม่พันธ์ุลงในบ่อทดลองเพ่ือให้ปลาผสมพันธ์ุกันโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งปล่อยปลานิลแดง
บ่อ และปลาเพศผู้ท่ีอายุเท่ากัน 60 ตัว/บ่อ  

เปอร์เซ็นต์ วันละครั้ง

บันทึกรหัสหมายเลขแม่ปลาท่ีวางไข่ จํานวนแม่ปลาท่ีวางไข่ 
นําไข่ท่ีรวบรวมได้ของแต่ละแหล่งพันธ์ุไปแยกฟักในระบบกรวย และ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพการวางไข่ และการพัฒนาเป็นตัวอ่อน
 นําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้วยโปรแกรม 
ข้อมูล เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้มีการกระจายแบบปกติ 
 4.1 จํานวนแม่ปลาเฉลี่ยท่ีวางไข่ในแต่ละครั้ง 
 4.2 ร้อยละจํานวนแม่ปลาท่ี
 4.3 จํานวนครั้งท่ีแม่ปลาวางไข่เฉลี่ย
  = จํา
 4.4 จํานวนไข่ท่ีได้เฉลี่ย
  = จํานวนไข่ท้ังหมด
 4.5 จํานวนไข่ต่อครั้งเฉลีย่
  = จํานว
 4.6 จํานวนไข่ต่อน้ําหนักตัวเฉลี่ย 
 4.7 อัตราการฟัก 
  = (จําน
 
5. การวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
 5.1 วิเคราะห์ทุกวัน เวลา 
  - อุณหภูมิของน้ํา 
 5.2 วิเคราะห์เดือนละครั้ง
ในบ่อทดลองทุกเดือน ได้แก่ 
  - ความเป็นกรด
  - ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา 
  - ความเป็นด่างของน้ํา
  - ความกระด้างของน้ํา 
 

ผลการศึกษา 

1. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการวางไข่ และอัตราการฟักไข่
 การศึกษาประสิทธิภาพการวางไข่ของแม่พันธ์ุปลานิลแดง 
แม่พันธ์ุปลานิลแดงมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย
321.03±55.34, 338.58±26.04, 331.00±93.53
รวบรวมไข่จากปากแม่ปลาทุกๆ 7 วัน เป็นเวลา 
 1.1 จํานวนแม่ปลาเฉลี่ยท่ีวางไข่ในแต่ละครั้ง
  จากการศึกษาประสิทธิภาพการวางไข่ของปลานิลแดง 
จนถึงอายุ 12 เดือน พบว่า ปลานิลแดงสุราษฎร์ธานี ชุมพร และกําแพงเพชร มีจํานวนแม่ปลาเฉลี่ยวางไข่จํานวน 
ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ(P>0.05) โดยมีจํานวนแม่ปลาท่ีวางไข่เฉลี่ยต่อครั้งเท่ากับ
หรือคิดเป็นร้อยละ 19.62±8.02, 17.88±9.38 
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การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพการวางไข่ และการพัฒนาเป็นตัวอ่อน 
นําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้วยโปรแกรม SPSS 11.5 ซึ่งข้อมูลท่ีเป็นเปอร์เซ็นต์ทําการแปลง

เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้มีการกระจายแบบปกติ (normal distribution) ในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดังนี้
จํานวนแม่ปลาเฉลี่ยท่ีวางไข่ในแต่ละครั้ง (ตัว) 
ร้อยละจํานวนแม่ปลาท่ีวางไข่ในแต่ละครั้ง 
จํานวนครั้งท่ีแม่ปลาวางไข่เฉลี่ย (ครั้ง/ตัว) 

จํานวนครั้งท่ีแม่ปลาแต่ละแม่วางไข่/จํานวนแม่ท้ังหมด 
จํานวนไข่ท่ีได้เฉลี่ย (ฟอง/ตัว) 

จํานวนไข่ท้ังหมดท่ีแม่ปลาแตล่ะแหล่งพันธ์ุวางไข่/จาํนวนแม่ท้ังหมด
จํานวนไข่ต่อครั้งเฉลีย่ (ฟอง/ครั้ง) 

จํานวนไข่ท้ังหมดท่ีปลาแต่ละแม่วางไข่/จํานวนครั้งท่ีปลาแตล่ะแม่ว
จํานวนไข่ต่อน้ําหนักตัวเฉลี่ย (ฟอง/น้ําหนักตัว 100 กรัม) 
อัตราการฟัก (เปอร์เซ็นต)์ 

จํานวนลูกปลาระยะถุงไข่แดงยบุท้ังหมด/จํานวนไข่ท้ังหมด) × 

วิเคราะห์ทุกวัน เวลา 09.00 น. 
อุณหภูมิของน้ํา (องศาเซลเซียส) โดยใช้เทอร์โมมิเตอร ์

วิเคราะห์เดือนละครั้ง โดยเก็บตัวอย่างน้ําเวลาประมาณ 07.00 – 07.30 น. 

ความเป็นกรด-ด่างของน้ํา (pH) โดยใช้เครื่อง pH meter ยี่ห้อ WTW รุ่น 
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา (มิลลกิรัม/ลติร) โดยวิธี titration (ไมตรีและจารุวรรณ
ความเป็นด่างของน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร) โดยวิธี titration (ไมตรีและจารุวรรณ
ความกระด้างของน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร) โดยวิธี titration (ไมตรีและจารุวรรณ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการวางไข่ และอัตราการฟักไข่ 
การศึกษาประสิทธิภาพการวางไข่ของแม่พันธ์ุปลานิลแดง 3 แหล่งพันธ์ุ คือ สุราษฎร์ธานี ชุมพร และกําแพงเพชร

แม่พันธ์ุปลานิลแดงมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 25.78±1.38, 26.46±0.64, 26.07±2.33 เซนติเมตร และน้ําหนักเริ่ม
321.03±55.34, 338.58±26.04, 331.00±93.53 กรัม ตามลําดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

วัน เป็นเวลา 6 เดือน หรือคิดเป็นจํานวน 26 ครั้ง มีผลการศึกษาดังนี้
จํานวนแม่ปลาเฉลี่ยท่ีวางไข่ในแต่ละครั้ง 
จากการศึกษาประสิทธิภาพการวางไข่ของปลานิลแดง 3 แหล่งพันธ์ุ โดยเก็บรวบรวมไข่ตั้งแต่อายุ 

เดือน พบว่า ปลานิลแดงสุราษฎร์ธานี ชุมพร และกําแพงเพชร มีจํานวนแม่ปลาเฉลี่ยวางไข่จํานวน 
โดยมีจํานวนแม่ปลาท่ีวางไข่เฉลี่ยต่อครั้งเท่ากับ 11.77±4.81, 10.73

19.62±8.02, 17.88±9.38 และ 19.62±7.43 ของแม่ปลาท้ังหมด (ตารางท่ี 
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ซึ่งข้อมูลท่ีเป็นเปอร์เซ็นต์ทําการแปลง
ในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดังนี ้

จาํนวนแม่ท้ังหมด 

จํานวนครั้งท่ีปลาแตล่ะแม่วางไข่ 

× 100 

. เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพของน้ํา

รุ่น 320 
ไมตรีและจารุวรรณ, 2528) 

ไมตรีและจารุวรรณ, 2528) 
ไมตรีและจารุวรรณ, 2528) 

สุราษฎร์ธานี ชุมพร และกําแพงเพชร 
เซนติเมตร และน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 

กรัม ตามลําดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ทําการเก็บ
ครั้ง มีผลการศึกษาดังนี ้

แหล่งพันธ์ุ โดยเก็บรวบรวมไข่ตั้งแต่อายุ 6 เดือน 
เดือน พบว่า ปลานิลแดงสุราษฎร์ธานี ชุมพร และกําแพงเพชร มีจํานวนแม่ปลาเฉลี่ยวางไข่จํานวน 26 ครั้ง  

10.73±5.63 และ 11.77±4.46 ตัว 
ตารางท่ี 1)  



58 

 1.2 จํานวนครั้งท่ีแม่ปลาวางไข่เฉลี่ย
  จากการศึกษาประสิทธิภาพการวางไข่ของปลานิลแดง 
6 เดือน จนถึงอายุ 12 เดือน พบว่า ปลานิลแดงสุราษฎร์ธานี ชุมพร และกําแพงเพชร มีจํานวนครั้งท่ีแม่ปลาวางไข่ในช่วง
ระยะเวลา 6 เดือนไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
และ 5.10±2.40 ครั้ง/ตัว ตามลําดับ (ตารางท่ี 

 1.3 จํานวนไข่ท้ังหมดท่ีรวบรวมไดเ้ฉลี่ย
  จากการศึกษาพบว่า ปลานิลแดงชุมพร และกําแพงเพชรมีจํานวนไข่ท่ีได้ในช่วงระยะเวลา 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยให้ไข่เฉลี่ย 
ตามลําดับ แต่มีจํานวนไข่ท่ีได้รวมมากกว่า ปลานิลแดงสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
4,526.82±2,589.23 ฟอง/ตัว (ตารางท่ี 1 และภา

 1.4 จํานวนไข่เฉลี่ยต่อแม ่
  จากการศึกษาพบว่า ปลานิลแดงชุมพร และกําแพงเพชรให้ผลผลิตจํานวนไข่เฉลี่ยต่อครั้งไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (P>0.05) โดยมีจํานวนเฉลี่ย 1,404.59
เฉลี่ยต่อครั้งมากกว่าปลานิลแดงสุราษฎร์ธานีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 3) 

 1.5 จํานวนไข่ต่อน้ําหนักตัวเฉลี่ย
 จากการศึกษาพบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติโดย
กําแพงเพชร โดยมีจํานวนเฉลี่ย 393.51±83.05
ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สถิติ (P<0.01) ซึ่งมีจํานวนเฉลี่ย 254.39±37.01

 1.6 อัตราการฟักเฉลีย่ 
  จากการศึกษาอัตราการฟักไข่ของปลานิลแดง 
อายุ 12 เดือน ไปฟักในระบบน้ําหมุนเวียน พบว่า ปลานิลแดงสุราษฎร์ธานี ชุมพร และกําแพงเพชร มีอัตราก
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีอัตราการฟักไข่เฉลี่ย 
73.67±14.85 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ตารางท่ี 
 

ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการวางไข่ และการฟักไข่ ของปลานิลแดง 

ลักษณะ (หน่วยนับ) 

จํานวนแมป่ลาเฉลี่ยทีว่างไข่ในแต่ละคร้ัง (ตัว) 
ร้อยละจํานวนปลาทีว่างไข่ในแต่ละคร้ัง (เปอร์เซ็นต์
จํานวนคร้ังที่แม่ปลาวางไข่เฉลี่ย (คร้ัง/ตัว) 
จํานวนไข่ทั้งหมดที่รวบรวมได้เฉลี่ย (ฟอง/ตัว) 
จํานวนไข่เฉลี่ยตอ่แม่ (ฟอง/ตัว) 
จํานวนไข่ต่อน้าํหนักตวัเฉลี่ย (ฟอง/น้ําหนัก 100 กรัม
อัตราการฟกัเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต)์ 
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จํานวนครั้งท่ีแม่ปลาวางไข่เฉลี่ย 
จากการศึกษาประสิทธิภาพการวางไข่ของปลานิลแดง 3 แหล่งพันธ์ุ โดยเก็บรวบรวมไข่ตั้งแต่อายุ 

เดือน พบว่า ปลานิลแดงสุราษฎร์ธานี ชุมพร และกําแพงเพชร มีจํานวนครั้งท่ีแม่ปลาวางไข่ในช่วง
(P>0.05) โดยมีจํานวนครั้งท่ีวางไข่เฉลี่ย 5.08±2.43 ครั้ง/ตัว 

ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1) 

จํานวนไข่ท้ังหมดท่ีรวบรวมไดเ้ฉลี่ย 
จากการศึกษาพบว่า ปลานิลแดงชุมพร และกําแพงเพชรมีจํานวนไข่ท่ีได้ในช่วงระยะเวลา 

โดยให้ไข่เฉลี่ย 7,088.72±4,528.30 ฟอง/ตัว และ6,470.25±
ตามลําดับ แต่มีจํานวนไข่ท่ีได้รวมมากกว่า ปลานิลแดงสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

และภาพท่ี 2) 

จากการศึกษาพบว่า ปลานิลแดงชุมพร และกําแพงเพชรให้ผลผลิตจํานวนไข่เฉลี่ยต่อครั้งไม่แตกต่างกันทาง
1,404.59±545.62 ฟอง/แม่ และ1,215.66±541.62 ฟอง/แม่ ตามลําดับ แต่มีจํานวนไข่

นิลแดงสุราษฎร์ธานีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งมีจํานวนเฉลี่ย 827.46

จํานวนไข่ต่อน้ําหนักตัวเฉลี่ย 
มีความแตกต่างกันทางสถิติโดย ปลานิลแดงชุมพร มีจํานวนไข่เฉลี่ยต่อครั้งมากกว่าแหล่งพันธ์ุ

83.05 ฟอง/น้ําหนักตัว 100 กรัม และ 334.87±55.75 ฟอง/น้ําหนักตัว 
ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และมีจํานวนมากกว่าแหล่งพันธ์ุสุราษฎร์ธานีอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทาง

37.01 ฟอง/น้ําหนักตัว 100 กรัม (ตารางท่ี 1)  

จากการศึกษาอัตราการฟักไข่ของปลานิลแดง 3 แหล่งพันธ์ุ โดยเก็บรวบรวมไข่ตั้งแต่อายุ 
เดือน ไปฟักในระบบน้ําหมุนเวียน พบว่า ปลานิลแดงสุราษฎร์ธานี ชุมพร และกําแพงเพชร มีอัตราก

โดยมีอัตราการฟักไข่เฉลี่ย 65.55±18.68 เปอร์เซ็นต์ 73.74±13.40
ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 4) 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการวางไข่ และการฟักไข่ ของปลานิลแดง 3 แหล่งพันธ์ุ 

สุราษฎร์ธาน ี ชุมพร กําแพงเพชร

11.77±4.81a 10.73±5.63a 11.77±4.46
เปอร์เซ็นต)์ 19.62±8.02a 17.88±9.38a 19.62±7.43

5.08±2.43a 4.62±2.41a 5.10±2.40
4,526.82±2,589.23a 7,088.72±4,528.30b 6,470.25±3,896.56
827.46±274.71a 1,404.59±545.62b 1,215.66±541.62

กรัม) 254.39±37.01a 393.51±83.05b 334.87±55.75
65.55±18.68a 73.74±13.40a 73.67±14.85
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แหล่งพันธ์ุ โดยเก็บรวบรวมไข่ตั้งแต่อายุ  
เดือน พบว่า ปลานิลแดงสุราษฎร์ธานี ชุมพร และกําแพงเพชร มีจํานวนครั้งท่ีแม่ปลาวางไข่ในช่วง

ตัว 4.62±2.41 ครั้ง/ตัว 

จากการศึกษาพบว่า ปลานิลแดงชุมพร และกําแพงเพชรมีจํานวนไข่ท่ีได้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน 
±3,896.56 ฟอง/ตัว 

(P<0.05) ซึ่งให้ไข่เฉลี่ย 

จากการศึกษาพบว่า ปลานิลแดงชุมพร และกําแพงเพชรให้ผลผลิตจํานวนไข่เฉลี่ยต่อครั้งไม่แตกต่างกันทาง
แม่ ตามลําดับ แต่มีจํานวนไข่

827.46±274.71 ฟอง/แม ่

ปลานิลแดงชุมพร มีจํานวนไข่เฉลี่ยต่อครั้งมากกว่าแหล่งพันธ์ุ
น้ําหนักตัว 100 กรัม 

และมีจํานวนมากกว่าแหล่งพันธ์ุสุราษฎร์ธานีอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทาง

แหล่งพันธ์ุ โดยเก็บรวบรวมไข่ตั้งแต่อายุ 6 เดือน จนถึง
เดือน ไปฟักในระบบน้ําหมุนเวียน พบว่า ปลานิลแดงสุราษฎร์ธานี ชุมพร และกําแพงเพชร มีอัตราการฟักไข่ 

13.40 เปอร์เซ็นต์ และ

กําแพงเพชร 

11.77±4.46a 
19.62±7.43a 
5.10±2.40a 
6,470.25±3,896.56b 
1,215.66±541.62b 
334.87±55.75c 

73.67±14.85a 
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ภาพท่ี 1  จํานวนครั้งท่ีแม่พันธ์ุปลานิลแดงจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2  จํานวนไข่ท่ีได้รวมจากแม่ปลาแตล่ะตัวในรอบ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3  จํานวนไข่ต่อครั้งท่ีรวบรวมจากแม่แต่ละตัว
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บ่อที�

จํานวนครั้งท่ีแม่พันธ์ุปลานิลแดงจาก 3 แหล่งพันธ์ุแต่ละตัววางไข่ในรอบ 6 เดือน (26 

จํานวนไข่ท่ีได้รวมจากแม่ปลาแตล่ะตัวในรอบ 6 เดือน (26 ครั้ง) 

จํานวนไข่ต่อครั้งท่ีรวบรวมจากแม่แต่ละตัว 
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ภาพท่ี 4  อัตราการฟักไข่ของปลานิลแดง 3 
 

2. การวิเคราะห์คุณภาพของน้ําในบ่อทดลอง
 ผลการตรวจสอบคุณภาพของน้ําในกระชังตลอดระยะเวลาการทดลอง พบว่าอุณหภูมิน้ํามีค่าระหว่าง
องศาเซลเซียส (ตารางท่ี 2) ความเป็นกรดเป็นด่างมีค่า
ความเป็นด่างมีค่าระหว่าง 125-129 มิลลิกรัม
 
ตารางท่ี 2  อุณหภูมินํ้าระหว่างการทดลองแสดงเป็นรายเดือน

บ่อท่ี 
ธ.ค. 52 ม.ค. 53 

1 25.6 26.2 
2 25.5 23.7 
3 25.3 24.6 

 

ตารางท่ี 3  คุณภาพน้ําระหว่างการทดลอง 

คุณภาพน้ํา 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (มิลลิกรมั/ลติร) 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัม/ลิตร) 
ความกระด้าง (มิลลิกรัม/ลติร) 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

 การศึกษาครั้งนี้พบว่า ปลานิลแดงแหล่งพันธ์ุชุมพร และกําแพงเพชร มีประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตจํานวนไข่ท่ีได้
สูงสุด ซึ่งจากการเก็บรวบรวมไข่จากปากแม่ปลาทุก 
แม่ปลาคิดเป็นร้อยละ 18-20 เปอร์เซ็นต์ ของจํานวนแม่ปลาท้ังหมด แม่พันธ์ุแต่ละตัวสามารถวางไข่ได้ประมาณตัวละ 
ภายในระยะเวลา 6 เดือน ให้จํานวนไข่ท่ีรวบรวมได้ 
โดยมีอัตราการฟักไข่ประมาณ 74 เปอร์เซ็นต ์
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สุราษฎร์ธานี ชมุพร กาํแพงเพชร

แหล่งพนัธ์ุ

3 แหล่งพันธ์ุตลอดระยะเวลา 6 เดือน (26 ครั้ง) 

การวิเคราะห์คุณภาพของน้ําในบ่อทดลอง 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของน้ําในกระชังตลอดระยะเวลาการทดลอง พบว่าอุณหภูมิน้ํามีค่าระหว่าง

ความเป็นกรดเป็นด่างมีค่า 8.3 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํามีค่าระหว่าง 4.1
มิลลิกรัม/ลิตร และความกระด้างมีค่าระหว่าง 147-156 มิลลิกรัม/ลิตร

อุณหภูมินํ้าระหว่างการทดลองแสดงเป็นรายเดือน 

อุณหภูมิของน้ํา (องศาเซลเซียส) 

ก.พ. 53 ม.ีค. 53 เม.ษ. 53 พ.ค. 53
26.8 27.2 28.6 28.8 
24.1 24.6 26.2 26.4 
24.9 25.7 27.3 27.7 

 

บ่อท่ี 1 บ่อท่ี 2 บ่อท่ี 3

8.3 8.3 8.3 
4.1 4.5 4.1 
125 126 129 
148 156 147 

การศึกษาครั้งนี้พบว่า ปลานิลแดงแหล่งพันธ์ุชุมพร และกําแพงเพชร มีประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตจํานวนไข่ท่ีได้
สูงสุด ซึ่งจากการเก็บรวบรวมไข่จากปากแม่ปลาทุก 7 วัน รวมท้ังสิ้นจํานวน 26 ครั้ง พบว่า มีประสิทธิภาพการวางไข่ของ

เปอร์เซ็นต์ ของจํานวนแม่ปลาท้ังหมด แม่พันธ์ุแต่ละตัวสามารถวางไข่ได้ประมาณตัวละ 
เดือน ให้จํานวนไข่ท่ีรวบรวมได้ 7,088 และ 6,470 ฟอง/แม่ หรือคิดเป็น 1,404 และ 

 แต่เมื่อพิจารณาจากจํานวนไข่ต่อน้ําหนักตัวเฉลี่ย 100 กรัม แล้วพบว่า ปลานิลแดง
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ผลการตรวจสอบคุณภาพของน้ําในกระชังตลอดระยะเวลาการทดลอง พบว่าอุณหภูมิน้ํามีค่าระหว่าง 23.7-28.8 
4.1-4.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
ลิตร (ตารางท่ี 3) 

53 เฉลี่ย 
 27.2 
 25.1 
 25.9 

3 

 
 
 
 

การศึกษาครั้งนี้พบว่า ปลานิลแดงแหล่งพันธ์ุชุมพร และกําแพงเพชร มีประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตจํานวนไข่ท่ีได้
ครั้ง พบว่า มีประสิทธิภาพการวางไข่ของ 

เปอร์เซ็นต์ ของจํานวนแม่ปลาท้ังหมด แม่พันธ์ุแต่ละตัวสามารถวางไข่ได้ประมาณตัวละ 5 ครั้ง 
และ 1,215 ฟอง/แม่/ครั้ง 

กรัม แล้วพบว่า ปลานิลแดง



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ชุมพรมีความดกของไข่สูงกว่าปลานิลแดงกําแพงเพชร โดยมีจํานวนไข่ 
จึงสรุปได้ว่า ปลานิลแดงชุมพร มีประสิทธิภาพด้านความดกไข่ดีท่ีสุด 
อีกประการหนึ่งของปลานิลแดงชุมพร
ทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบการเจริญเติบโตเป็นระยะเวลา 
ระหว่างพันธ์ุท่ีมาจาก 3 แหล่งพันธ์ุ โดยมีการเจริญเติบโตด้านความยาวมาตรฐาน 
น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน 3.22 กรัม/
 ผลการศึกษาในครั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ พรรณศรี และคณะ
เลียนแบบธรรมชาติในบ่อซีเมนต์ โดยใช้พ่อแม่พันธ์ุขนาด
เป็นเวลา 6 เดือน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 11,905 
1 ตัว สอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีคํานวณได้ 
การวางไข่และอัตราการฟักในปลานิลพันธ์ุ 
 อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของการวางไข่ของปลาในตระกูลนี้ ได้มีรายงานของ
จํานวนไข่ของแม่ปลานิลตามปกติ จะข้ึนอยู่กับขนาดและอายุของแม่ปลา สําหรับปัจจัยอ่ืนท่ีมีผลต่อปริมาณไข่ของแม่ปลานิล
ได้แก่ ความแตกต่างทางพันธุกรรมในแต่ละสายพันธ์ุ อ้างตาม 
Tsadik and Bart (2007) ท่ีกล่าวว่าการให้อาหารในอัตรา 
18% เช่นเดียวกับระดับโปรตีนในอาหารท่ีสูงข้ึนส่งผลให้ปริมาณไข่ และอัตราฟัก นอกจากนี้ปัจจัยความ
กระทบต่อจํานวนไข่ของแม่ปลา เช่นการเลี้ยงแม่ปลาในอัตรา 
ถึง 19% เมื่อเปรียบเทียบกับแม่ปลาท่ีเลี้ยงอัตรา 
อัตราฟักออกเป็นตัวของการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากความแตกต่างของแหล่งพันธ์ุแล้ว อาจเกิดจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นด้วย
ก็ได ้
 ดังนั้นจากการทดลองครั้งนี้
นําไปส่งเสริมให้เกษตรกรหรือหน่วยงานกรมประมงใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุสําหรับผลิตลูกพันธ์ุให้เพียงพอ
นําความรู้ท่ีได้ เช่น การคัดเลือกแหล่งพันธ์ุ วิธีการจัดการพ่อแม่พันธ์ุ การเก็บรวบรวมผลผลิต ไปใช้วางแผนในการผลิตพันธ์ุ
ปลานิลแดงให้ได้ปริมาณท่ีเพียงพอกับความต้องการ
ปลานิลแดง เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายและความต้องการจํานวนลูกพันธ์ุของหน่วยผลิต และฟาร์มเกษตรกร
 

คําขอบคุณ 

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา แล
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําทุกท่านท่ีได้ตรวจสอบแก้ไข และแนะนําจนงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี 
ขอขอบคุณ ผอ.สง่า ลีสง่า ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าชุมพร รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัย
และทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําชุมพร นักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยเหลือในการจัดเก็บข้อมูลและเป็น
แรงงานสําคัญในการวิจัยครั้งนี ้
 
เอกสารอ้างอิง 

กรมศุลกากร. 2549. สถิติการนําเข้าและส่งออกปลานิล
 /Statistic/StatisticResult.jsp
กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ และ สง่า 
 เอกสารวิชาการฉบับท่ี 8/2550. 
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ชุมพรมีความดกของไข่สูงกว่าปลานิลแดงกําแพงเพชร โดยมีจํานวนไข่ 393 และ 335 ฟอง/
จึงสรุปได้ว่า ปลานิลแดงชุมพร มีประสิทธิภาพด้านความดกไข่ดีท่ีสุด นอกจากนี้ผลการวิจัยข้างต้นยังสามารถเพ่ิมลักษณะเด่น
อีกประการหนึ่งของปลานิลแดงชุมพร นอกเหนือจากการเจริญเติบโต ซึ่งกฤษณุพันธ์ และคณะ
ทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบการเจริญเติบโตเป็นระยะเวลา 120 วัน ของปลานิลแดงชุมพร และสายพันธ์ุจากการผสมข้าม

แหล่งพันธ์ุ โดยมีการเจริญเติบโตด้านความยาวมาตรฐาน 22.13 เซนติเมตร
/วัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 0.83 เปอร์เซ็นต/์วัน 

ผลการศึกษาในครั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ พรรณศรี และคณะ, 2536 
โดยใช้พ่อแม่พันธ์ุขนาด 250-450 กรัม ในอัตราแม่ต่อพ่อปลา 1:1
11,905 ตัว/เดือน หรือหากเฉลี่ยจากจํานวนแม่ปลาท่ีปล่อยลงเพาะคิดเป็น 

ตัว สอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีคํานวณได้ 473 ฟอง/แม่ปลา 1 ตัว และการศึกษาของ Nho (1996) 
การวางไข่และอัตราการฟักในปลานิลพันธ์ุ GIFT และพันธ์ุของ AIT โดยพบว่า อัตราการฟักประมาณ 

ประสิทธิภาพของการวางไข่ของปลาในตระกูลนี้ ได้มีรายงานของ วัฒนะ และคณะ
จํานวนไข่ของแม่ปลานิลตามปกติ จะข้ึนอยู่กับขนาดและอายุของแม่ปลา สําหรับปัจจัยอ่ืนท่ีมีผลต่อปริมาณไข่ของแม่ปลานิล

ความแตกต่างทางพันธุกรรมในแต่ละสายพันธ์ุ อ้างตาม Osure and Phelps (2006) อาหารท่ีใช้เลี้ยงแม่ปลา อ้างตาม 
ท่ีกล่าวว่าการให้อาหารในอัตรา 4% ของน้ําหนักตัวจะเพ่ิมจํานวนไข่ต่อการวางไข่ 

เช่นเดียวกับระดับโปรตีนในอาหารท่ีสูงข้ึนส่งผลให้ปริมาณไข่ และอัตราฟัก นอกจากนี้ปัจจัยความ
กระทบต่อจํานวนไข่ของแม่ปลา เช่นการเลี้ยงแม่ปลาในอัตรา 10 ตัว/ตร.ม. จะทําให้จํานวนไข่ท่ีแม่ปลาวางไข่แต่ละครั้งลดลง

เมื่อเปรียบเทียบกับแม่ปลาท่ีเลี้ยงอัตรา 3 ตัว/ตร.ม. ดังนั้นความแตกต่างระหว่างจํานวนไข่ท่ีมาปลาวางออกมาและ
ารศึกษาในครั้งนี้ นอกจากความแตกต่างของแหล่งพันธ์ุแล้ว อาจเกิดจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นด้วย

ดังนั้นจากการทดลองครั้งนี ้สามารถยืนยันผลของปลานิลแดงสายพันธ์ุชุมพรท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุแล้ว
นําไปส่งเสริมให้เกษตรกรหรือหน่วยงานกรมประมงใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุสําหรับผลิตลูกพันธ์ุให้เพียงพอ
นําความรู้ท่ีได้ เช่น การคัดเลือกแหล่งพันธ์ุ วิธีการจัดการพ่อแม่พันธ์ุ การเก็บรวบรวมผลผลิต ไปใช้วางแผนในการผลิตพันธ์ุ

ยงพอกับความต้องการ สําหรับหน่วยงานก็สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในวางแผนการเพาะพันธ์ุ
ปลานิลแดง เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายและความต้องการจํานวนลูกพันธ์ุของหน่วยผลิต และฟาร์มเกษตรกร

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา และคณะกรรมการวิชาการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําทุกท่านท่ีได้ตรวจสอบแก้ไข และแนะนําจนงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี 

สง่า ลีสง่า ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าชุมพร รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัย
สัตว์น้ําชุมพร นักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยเหลือในการจัดเก็บข้อมูลและเป็น

สถิติการนําเข้าและส่งออกปลานิล. [ออนไลน]์. URL: http:// www.customs.go.th
Statistic/StatisticResult.jsp 

ร์ และ สง่า ลีสง่า. 2550. การปรับปรุงพันธ์ุปลานิลสีแดงสายพันธ์ุไทยโดยการคัดเลือกหมู่
8/2550. สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัว์นํ้า, กรมประมง
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/น้ําหนักตัว 100 กรัม ดังนั้น 
นอกจากนี้ผลการวิจัยข้างต้นยังสามารถเพ่ิมลักษณะเด่น

กฤษณุพันธ์ และคณะ, 2552 ได้รายงานผลการ
วัน ของปลานิลแดงชุมพร และสายพันธ์ุจากการผสมข้าม

เซนติเมตร น้ําหนัก 430 กรัม 
 

2536 ท่ีเพาะพันธ์ุปลานิลแดงแบบ
1:1 รวบรวมลูกปลาทุก 15 วัน 

หรือหากเฉลี่ยจากจํานวนแม่ปลาท่ีปล่อยลงเพาะคิดเป็น 476 ตัว/แม่ปลา 
Nho (1996) ท่ีทําการศึกษา 

โดยพบว่า อัตราการฟักประมาณ 77-78 เปอร์เซ็นต ์
วัฒนะ และคณะ, 2551 ได้กล่าวว่า 

จํานวนไข่ของแม่ปลานิลตามปกติ จะข้ึนอยู่กับขนาดและอายุของแม่ปลา สําหรับปัจจัยอ่ืนท่ีมีผลต่อปริมาณไข่ของแม่ปลานิล
อาหารท่ีใช้เลี้ยงแม่ปลา อ้างตาม 

ของน้ําหนักตัวจะเพ่ิมจํานวนไข่ต่อการวางไข่ 1 ครั้งข้ึนถึง 
เช่นเดียวกับระดับโปรตีนในอาหารท่ีสูงข้ึนส่งผลให้ปริมาณไข่ และอัตราฟัก นอกจากนี้ปัจจัยความหนาแน่นส่งผล

จะทําให้จํานวนไข่ท่ีแม่ปลาวางไข่แต่ละครั้งลดลง
ดังนั้นความแตกต่างระหว่างจํานวนไข่ท่ีมาปลาวางออกมาและ

ารศึกษาในครั้งนี้ นอกจากความแตกต่างของแหล่งพันธ์ุแล้ว อาจเกิดจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นด้วย

ท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุแล้ว สามารถ
นําไปส่งเสริมให้เกษตรกรหรือหน่วยงานกรมประมงใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุสําหรับผลิตลูกพันธ์ุให้เพียงพอ โดยเกษตรกรสามารถ 
นําความรู้ท่ีได้ เช่น การคัดเลือกแหล่งพันธ์ุ วิธีการจัดการพ่อแม่พันธ์ุ การเก็บรวบรวมผลผลิต ไปใช้วางแผนในการผลิตพันธ์ุ

สําหรับหน่วยงานก็สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในวางแผนการเพาะพันธ์ุ
ปลานิลแดง เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายและความต้องการจํานวนลูกพันธ์ุของหน่วยผลิต และฟาร์มเกษตรกร 

ะคณะกรรมการวิชาการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําทุกท่านท่ีได้ตรวจสอบแก้ไข และแนะนําจนงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี 

สง่า ลีสง่า ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าชุมพร รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัย
สัตว์น้ําชุมพร นักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยเหลือในการจัดเก็บข้อมูลและเป็น

URL: http:// www.customs.go.th  

การปรับปรุงพันธ์ุปลานิลสีแดงสายพันธ์ุไทยโดยการคัดเลือกหมู.่ 
กรมประมง. 27 หน้า. 
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กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ เมตตา ทิพย์บรรพต และ สุ
 เอกสารวิชาการฉบับท่ี 3/2552. สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัว์นํ้า
วัฒนะ ลีลาภัทร, พลชาติ ผิวเณร และ เบญจพร
 รังไข่และการวางไข่ของปลานิลและปลานิลแดง
 กรมประมง. 58 หน้า. 
พรรณศรี จรโิมภาส, ภาณุ เทวรัตน์มณีกุล และอนสุิน 
 รายงานการสัมมนาวิชาการประจาํปี 
ไมตรี ดวงสวัสดิ ์และ จารุวรรณ สมศิร.ิ 2528. 

สถาบันประมงแห่งชาต,ิ กรมประมง
เรณู ว่องส่งสาร และ นพนันท์ อยู่รอง. 2549. 

36 หน้า. 
Coward, K. and N.R. Bromage. 2000. Reproductive physiology of female tilapia broodstock. Fish Biology 
 and Fisheries 10: 1-25  
Nho, P.V. 1996. Comparison of the reproductive performance of three strains of Nile tilapia 
 (Oreochromis niloticus) M.Sc. Thesis. Asian Institute of Technology. 75 p.
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ทิพย์บรรพต และ สชุาติ จุลอดุง. 2552. การผสมข้ามปลานลิแดงจาก 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัว์นํ้า, กรมประมง. 28 หน้า

เบญจพร สมัฤทธิเวช. 2551. ผลของฮอรโ์มนชนิดออกฤทธ์ิเนิ่นนานต่อพัฒนาการของ
รังไข่และการวางไข่ของปลานิลและปลานิลแดง. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 3/2551. กลุ่มอํานวยการและประสานวิชาการ

ภาณุ เทวรัตน์มณีกุล และอนสุิน อินทร์ควร. 2536. ชีววิทยาการเพาะพันธ์ุปลานลิแดงสายพันธ์ุไทย
รายงานการสัมมนาวิชาการประจาํปี 2536, กรมประมง. หน้า 636-651. 

. 2528. คุณสมบตัิของน้ําและวิธีวิเคราะหส์ําหรับการวิจยัทางการประมง
กรมประมง. 115 หน้า. 

2549. คู่มือการผลิตปลานิลแปลงเพศ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุดรธานี

Coward, K. and N.R. Bromage. 2000. Reproductive physiology of female tilapia broodstock. Fish Biology 

Nho, P.V. 1996. Comparison of the reproductive performance of three strains of Nile tilapia 
) M.Sc. Thesis. Asian Institute of Technology. 75 p. 

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

การผสมข้ามปลานลิแดงจาก ๓ แหล่งพันธ์ุ. 
หน้า. 
นานต่อพัฒนาการของ 

กลุ่มอํานวยการและประสานวิชาการ, 

ชีววิทยาการเพาะพันธ์ุปลานลิแดงสายพันธ์ุไทย. 

คุณสมบตัิของน้ําและวิธีวิเคราะหส์ําหรับการวิจยัทางการประมง.  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุดรธาน.ี  

Coward, K. and N.R. Bromage. 2000. Reproductive physiology of female tilapia broodstock. Fish Biology  

Nho, P.V. 1996. Comparison of the reproductive performance of three strains of Nile tilapia  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ประสิทธิภาพน้ําเช้ือและอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของสเปิร์มและไข่ในการเพาะผสมเทียมปลาบึก
โดยใช้น้ําเช้ือท่ีผ่านการเก็บรักษาโดยวิธีแช่แข็ง
 
พลชาติ ผิวเณร*  พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข และ ถาวร จีนหมกิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า
 
บทคัดย่อ 
 
 ศึกษาประสิทธิภาพน้ําเช้ือและอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของสเปิร์มและไข่ในการผสมเทียมปลาบึก 
gigas) โดยใช้นํ้าเช้ือท่ีผ่านการแช่แข็ง ครั้งนี้ 
และน้ําเช้ือสด และหาอัตราส่วนของสเปิร์มและไข่ท่ีเหมาะสมในการผสมเทียม ดําเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดหนองคาย จ.หนองคาย และสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด จ
กรกฎาคม 2554 ด้วยประเด็นศึกษาพร้อมผลท่ีได้ดังต่อไปนี้ 
ท่ีเก็บรักษานาน 5 ปี มีความหนาแน่นสเปิร์มและระยะเวลาท่ีสเปิร์มเคลื่อนไหวไม่แตกต่างไปจากน้ําเช้ือสด แต่มีปริมาณ
สเปิร์มท่ีเคลื่อนไหว 35.94±2.41% 
และไข่ต่ออัตราปฏิสนธิ เจือจางน้ําเช้ือแช่แข็งท่ีละลายและน้ําเช้ือสด 
และ 200 เท่า คํานวณได้อัตราส่วนของสเปิร์มและไข่ 
เจือจางท้ัง 8 อัตราไปผสมกับไข่ พบว่าน้ําเช้ือแช่แข็งท่ีละลายมีอัตราปฏิสนธิต่ํากว่าน้ําเช้ือสด และอัตราส่วนสเปิร์มและไข่ท่ี
เหมาะสมในการผสมเทียมของน้ําเช้ือสดและน้ําเช้ือแช่แข็ง
 
คําสําคัญ : ปลาบึก  น้ําเช้ือแช่แข็ง
   
∗ผู้รบัผิดชอบ : 39 หมู่ 1 ต.คลองห้า อ
E–mail : ponlachart@gmail.com
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ประสิทธิภาพน้ําเช้ือและอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของสเปิร์มและไข่ในการเพาะผสมเทียมปลาบึก
โดยใช้น้ําเช้ือท่ีผ่านการเก็บรักษาโดยวิธีแช่แข็ง 

พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข และ ถาวร จีนหมกิ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า 

ศึกษาประสิทธิภาพน้ําเช้ือและอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของสเปิร์มและไข่ในการผสมเทียมปลาบึก 
โดยใช้นํ้าเช้ือท่ีผ่านการแช่แข็ง ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิสนธิระหว่างน้ําเช้ือแช่แข็ง

และน้ําเช้ือสด และหาอัตราส่วนของสเปิร์มและไข่ท่ีเหมาะสมในการผสมเทียม ดําเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
หนองคาย และสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน

ด้วยประเด็นศึกษาพร้อมผลท่ีได้ดังต่อไปนี้ (1) คุณภาพน้ําเช้ือแช่แข็งท่ีละลายและน้ําเช้ือสด น้ําเช้ือแช่แข็ง
ปี มีความหนาแน่นสเปิร์มและระยะเวลาท่ีสเปิร์มเคลื่อนไหวไม่แตกต่างไปจากน้ําเช้ือสด แต่มีปริมาณ
35.94±2.41% ซึ่งต่ํากว่าน้ําเช้ือสด (83.58±11.49%) (2) ผลของอัตราเจือจางและอัตราส่วนของสเปิร์ม

และไข่ต่ออัตราปฏิสนธิ เจือจางน้ําเช้ือแช่แข็งท่ีละลายและน้ําเช้ือสด 8 อัตรา คือไม่เจือจาง เจือจาง 
ส่วนของสเปิร์มและไข่ 8 อัตรา อยู่ในช่วง 5.06×104–9.76×10

อัตราไปผสมกับไข่ พบว่าน้ําเช้ือแช่แข็งท่ีละลายมีอัตราปฏิสนธิต่ํากว่าน้ําเช้ือสด และอัตราส่วนสเปิร์มและไข่ท่ี
เหมาะสมในการผสมเทียมของน้ําเช้ือสดและน้ําเช้ือแช่แข็งคือ 5.06×104 และ 9.76×106 เซลล/์

  อัตราส่วนของสเปิรม์และไข่ 

คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  โทร. 0 2904 7604 
: ponlachart@gmail.com 
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ประสิทธิภาพน้ําเช้ือและอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของสเปิร์มและไข่ในการเพาะผสมเทียมปลาบึก 

ศึกษาประสิทธิภาพน้ําเช้ือและอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของสเปิร์มและไข่ในการผสมเทียมปลาบึก (Pangasianodon 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิสนธิระหว่างน้ําเช้ือแช่แข็ง

และน้ําเช้ือสด และหาอัตราส่วนของสเปิร์มและไข่ท่ีเหมาะสมในการผสมเทียม ดําเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อยุธยา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน–

คุณภาพน้ําเช้ือแช่แข็งท่ีละลายและน้ําเช้ือสด น้ําเช้ือแช่แข็ง
ปี มีความหนาแน่นสเปิร์มและระยะเวลาท่ีสเปิร์มเคลื่อนไหวไม่แตกต่างไปจากน้ําเช้ือสด แต่มีปริมาณ

ผลของอัตราเจือจางและอัตราส่วนของสเปิร์ม
อัตรา คือไม่เจือจาง เจือจาง 5, 10, 20, 25, 50, 100 

9.76×106 เซลล์/ฟอง เมื่อนําน้ําเช้ือท่ี
อัตราไปผสมกับไข่ พบว่าน้ําเช้ือแช่แข็งท่ีละลายมีอัตราปฏิสนธิต่ํากว่าน้ําเช้ือสด และอัตราส่วนสเปิร์มและไข่ท่ี

/ฟอง ตามลําดับ 
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The Sperm Viability and Appropriate Ratio of Sperm and Egg in the Mekong 
Giant Catfish Artificial Insemination Using Cryopreserved Sperm
 
Ponlachart Pewnane*  Panom K. Sodsuk and Taworn Jienmuek
Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute
 
Abstract 
 

The objective of this study was to compare cryopreserved and fresh semen of Mekong giant 
catfish (Pangasianodon gigas) by artificial insemination and determined the optimal sperm and egg ratio. 
Study was carried out at Nongkai Inland Fisheries 
Aquaculture Research Institute on June to July 2011 with number of studies and results. (1) Semen 
quality between five years cryopreserved and fresh semen. Sperm density and duration were not 
different, but sperm motility of cryopreserved semen (35.94%) was lower than fresh semen (83.58%). (2) 
Effect of sperm and egg ratio on fertilization rate, thawed and fresh semen were diluted at 0 (no 
dilution), 5, 10, 20, 25, 50, 100 and 200 folds and resulted 8 sperm and egg
cell/egg). Eight semen dilutions were inseminated with batches of egg and measure fertilization rate. 
Statistical analysis indicated fertilization rate from fresh semen was higher than thawed semen. Optimal 
sperm and egg ratio for artificial insemination by fresh and thawed semen were 5.06×10
cell/egg, respectively. 
 
Key words : Mekong giant catfish, Pangasianodon gigas
   
∗Corresponding author : 39 Moo 1, Khlongha, Khlongluang, Pathumthani, 
E–mail : ponlachart@gmail.com 
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The objective of this study was to compare cryopreserved and fresh semen of Mekong giant 
) by artificial insemination and determined the optimal sperm and egg ratio. 

Study was carried out at Nongkai Inland Fisheries Research and Development Center and Inland 
Aquaculture Research Institute on June to July 2011 with number of studies and results. (1) Semen 
quality between five years cryopreserved and fresh semen. Sperm density and duration were not 

motility of cryopreserved semen (35.94%) was lower than fresh semen (83.58%). (2) 
Effect of sperm and egg ratio on fertilization rate, thawed and fresh semen were diluted at 0 (no 
dilution), 5, 10, 20, 25, 50, 100 and 200 folds and resulted 8 sperm and egg ratio (5.06×10
cell/egg). Eight semen dilutions were inseminated with batches of egg and measure fertilization rate. 
Statistical analysis indicated fertilization rate from fresh semen was higher than thawed semen. Optimal 

artificial insemination by fresh and thawed semen were 5.06×10
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motility of cryopreserved semen (35.94%) was lower than fresh semen (83.58%). (2) 
Effect of sperm and egg ratio on fertilization rate, thawed and fresh semen were diluted at 0 (no 
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    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพปลาตะเพียนขาวเพศเมียท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมล 
รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 
 
สมศักด์ิ รุ่งทองใบสุรีย์*  ประชุม ดวนใหญ่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าบุรีรัมย์
 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพปลาตะเพียนขาวเพศเมียท่ีผลิตจากพ่อพันธ์ุไจโนจีนีติกนีโอเมล รุ่นท่ี 
รุ่นท่ี 2 (progeny test) โดย ทดลองเลี้ยงในบ่อดิน ขนาด 
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําบุรีรัมย์
เพศของลูกปลาตะเพียนขาวท่ีเกิดจากพ่อพันธ์ุไจโนจีนีติกนีโอเมล รุ่นท่ี 
72.44±4.05% ขณะท่ีลูกปลาตะเพียนขาวท่ีเกิดจากพ่อพันธ์ุไจโนจีนีติกนีโอเมล รุ่นท่ี 
19.85±1.64 และ 80.15±1.64% 
ในเพศเดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของลูกปลาตะเพียนขาวท่ีเกิดจากพ่อพันธ์ุไจโนจีนีติกนีโอเมล รุ่นท่ี 
ทางสถิติ (p>0.05) ส่วนการเลี้ยงทดสอบเพศของ
ท้ัง 2 กลุ่มๆ ละ 10 ครอบครัว ในกระชังพลาสติก
ไจโนจีนีติกนีโอเมล รุ่นท่ี 1 มีสัดส่วน
กับลูกปลาตะเพียนขาวท่ีเกิดจากพ่อพันธ์ุไจโนจีนีติกนีโอเมล รุ่นท่ี 
87.45±11.41% ขณะท่ีการเจริญเติบโต ดัชนีความสมบูรณ์เพศ
ท่ีเกิดจากพ่อพันธ์ุไจโนจีนีติกนีโอเมล รุ่นท่ี 
พ่อพันธ์ุปลาตะเพียนขาวไจโนจีนีติกนีโอเมล รุ่นท่ี 
จีนีติกนีโอเมล รุ่นท่ี 1 ได้ โดยมีข้อดีคือ สามารถลดระยะเวลา ต้นทุนในการผลิต และสามารถผลิตพ่อพันธ์ุไจโนจีนีติกนีโอเมล
ได้ในจํานวนท่ีมากกว่า 
 
คําสําคัญ : ปลาตะเพียนขาว  ไจโนจีนีติกนีโอเมล
   
*ผู้รับผดิชอบ : หมู่ 8 บ้านผึ้งต้น ต.
E-mail : bgre_dof@hotmail.com ; genetic.buriram@gmail.com
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพปลาตะเพียนขาวเพศเมียท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมล 

ประชุม ดวนใหญ่  ฤทธิกร ศรแก้ว และ วรพจน์ ทิพยกุลานนท์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าบุรีรัมย ์

เปรียบเทียบประสิทธิภาพปลาตะเพียนขาวเพศเมียท่ีผลิตจากพ่อพันธ์ุไจโนจีนีติกนีโอเมล รุ่นท่ี 
โดย ทดลองเลี้ยงในบ่อดิน ขนาด 800 ตารางเมตร และในกระชังพลาสติก

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําบุรีรัมย์ เป็นเวลา 5 และ 7 เดือน ตามลําดับ ซึ่งการเลี้ยง
ลูกปลาตะเพียนขาวท่ีเกิดจากพ่อพันธ์ุไจโนจีนีติกนีโอเมล รุ่นท่ี 1 มีสัดส่วนเพศผู้และเพศเมีย

ขณะท่ีลูกปลาตะเพียนขาวท่ีเกิดจากพ่อพันธ์ุไจโนจีนีติกนีโอเมล รุ่นท่ี 2 
 เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าสัดส่วนเพศของปลาตะเพียนขาวท่ีเกิดจากพ่อพันธ์ุท้ัง 

ในเพศเดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ขณะท่ีการเจริญเติบโต ดัชนีความสมบูรณ์เพศ
ของลูกปลาตะเพียนขาวท่ีเกิดจากพ่อพันธ์ุไจโนจีนีติกนีโอเมล รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 

ส่วนการเลี้ยงทดสอบเพศของลูกปลาตะเพียนขาวจากพ่อพันธ์ุไจโนจีนีติกนีโอเมล รุ่นท่ี 
ในกระชังพลาสติกเป็นรายครอบครัว พบว่าลูกปลาตะเพียนขาวท่ีเกิดจากพ่อพันธ์ุ

มีสัดส่วนเพศผู้และเพศเมีย 23.81±17.82 และ 76.19±7.82% ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ปลาตะเพียนขาวท่ีเกิดจากพ่อพันธ์ุไจโนจีนีติกนีโอเมล รุ่นท่ี 2 โดยมีอัตราส่วนเพศผู้และเพศเมีย 

ขณะท่ีการเจริญเติบโต ดัชนีความสมบูรณ์เพศ อัตรารอด และอัตราเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
ท่ีเกิดจากพ่อพันธ์ุไจโนจีนีติกนีโอเมล รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
พ่อพันธ์ุปลาตะเพียนขาวไจโนจีนีติกนีโอเมล รุ่นท่ี 2 สามารถใช้ผลิตลูกปลาตะเพียนขาวเพศเมียทดแทนการใช้พ่อพันธ์ุไจโน

ได้ โดยมีข้อดีคือ สามารถลดระยะเวลา ต้นทุนในการผลิต และสามารถผลิตพ่อพันธ์ุไจโนจีนีติกนีโอเมล

ไจโนจีนีติกนีโอเมล 

.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 
bgre_dof@hotmail.com ; genetic.buriram@gmail.com 

เอกสารวิชาการฉบับท่ี 1/2555  สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า กรมประมง 

65 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพปลาตะเพียนขาวเพศเมียท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมล  

เปรียบเทียบประสิทธิภาพปลาตะเพียนขาวเพศเมียท่ีผลิตจากพ่อพันธ์ุไจโนจีนีติกนีโอเมล รุ่นท่ี 1 และ 
และในกระชังพลาสติก ขนาด 2 ตารางเมตร  

ซึ่งการเลี้ยงในบ่อดิน พบว่า สัดส่วน
ส่วนเพศผู้และเพศเมีย 27.56 ± 4.05 และ 

 มีสัดส่วนเพศผู้และเพศเมีย  
เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าสัดส่วนเพศของปลาตะเพียนขาวท่ีเกิดจากพ่อพันธ์ุท้ัง 2 กลุ่ม 

ขณะท่ีการเจริญเติบโต ดัชนีความสมบูรณ์เพศ อัตรารอด และอัตรา
และรุ่นท่ี 2 ไม่มีความแตกต่างกัน

ไจโนจีนีติกนีโอเมล รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2  
ปลาตะเพียนขาวท่ีเกิดจากพ่อพันธ์ุ 
ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

เพศผู้และเพศเมีย 12.55±11.41 และ 
อัตรารอด และอัตราเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลาตะเพียนขาว

>0.05) เช่นเดียวกัน ดังนั้นสรุปได้ว่า
สามารถใช้ผลิตลูกปลาตะเพียนขาวเพศเมียทดแทนการใช้พ่อพันธ์ุไจโน- 

ได้ โดยมีข้อดีคือ สามารถลดระยะเวลา ต้นทุนในการผลิต และสามารถผลิตพ่อพันธ์ุไจโนจีนีติกนีโอเมล

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า กรมประมง 23 หน้า 
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Efficiency Comparison of Female Silver Barb Produced from F1 and F2 
Gynogenetic Neomale 
 
Somsak Rungtongbaisuree*  Prachum Duanyai 
Buriram Aquaculture Genetics Research and Development Center
 
Abstract 
 
 F1 and F2 Gynogenetic neomale silver barb neomales were compared on some economical 

traits of their offspring performance.  The former was produced using gynogenesis process and 
methyl testosterone treatment on the normal male offspring

17α-methyl testosterone treatment on the gynogenetic neomale offspring.
two separated grow-out environments, i.e., mixed families in 800 m
in each 2 m3 plastic cage. Both studies were carried out at Buriram Aquaculture Genetics Research and 
Development  Center during October 2006 and August 2009. 
 After five months growing period in earthen pond experiment it was found that the male to 
female ratios of the offspring produced from F1 and F2 gynogenetic silver barb neomales were 
and 72.44±4.05%; 19.85±1.64 and 80.
(p<0.05). While the separated family grow
23.81±17.82 and 76.19±7.82%; 12.55±11.41
difference (p>0.05). Besides differences in sex ratios, no significant were detected on other economical traits 
including growth, GSI, survival rate and feed conversion ratio in offspring produced by both types of 
neomales and in both grow-out environments. It can be conclude that F2 gynogenetic neomale can be 
used in all-female silver barb offspring instead of F1 g
advantages in the ease of production, lower production cost and can be produced in larger number 
comparing to the F1 gynogenetic neomale.
 
Key words : silver barb, Barbodes gonionotus
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F1 and F2 Gynogenetic neomale silver barb neomales were compared on some economical 

traits of their offspring performance.  The former was produced using gynogenesis process and 
methyl testosterone treatment on the normal male offspring while the latter was produced using only 

methyl testosterone treatment on the gynogenetic neomale offspring. The study was conducted in 
out environments, i.e., mixed families in 800 m2 earthen ponds and separated family 

plastic cage. Both studies were carried out at Buriram Aquaculture Genetics Research and 
Development  Center during October 2006 and August 2009.  

After five months growing period in earthen pond experiment it was found that the male to 
the offspring produced from F1 and F2 gynogenetic silver barb neomales were 

.15±1.64%, respectively. Which its analysis were significant difference 
While the separated family grow-out environment showed that the male to female ratios were 

%; 12.55±11.41 and 87.45±11.41%, respectively, which were not significant 
difference (p>0.05). Besides differences in sex ratios, no significant were detected on other economical traits 
including growth, GSI, survival rate and feed conversion ratio in offspring produced by both types of 

out environments. It can be conclude that F2 gynogenetic neomale can be 
female silver barb offspring instead of F1 gynogenetic neomale. F2 gynogenetic neomale has its 

advantages in the ease of production, lower production cost and can be produced in larger number 
comparing to the F1 gynogenetic neomale. 

Barbodes gonionotus, gynogenetic neomale 
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F1 and F2 Gynogenetic neomale silver barb neomales were compared on some economical 

traits of their offspring performance.  The former was produced using gynogenesis process and 17α-
r was produced using only 

The study was conducted in 
earthen ponds and separated family 

plastic cage. Both studies were carried out at Buriram Aquaculture Genetics Research and 

After five months growing period in earthen pond experiment it was found that the male to 
the offspring produced from F1 and F2 gynogenetic silver barb neomales were 27.56±4.05 

, respectively. Which its analysis were significant difference 
d that the male to female ratios were 

%, respectively, which were not significant 
difference (p>0.05). Besides differences in sex ratios, no significant were detected on other economical traits 
including growth, GSI, survival rate and feed conversion ratio in offspring produced by both types of 

out environments. It can be conclude that F2 gynogenetic neomale can be 
ynogenetic neomale. F2 gynogenetic neomale has its 

advantages in the ease of production, lower production cost and can be produced in larger number 
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บทคัดย่อ 
 
 ดําเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธ์ุ 
5 ประชากร คือ ประชากรพ่อแม่พันธ์ุของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช และระยอง และ
ประชากรลูกพันธ์ุกระบี่ โดยใช้เทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์  จากการวิเคราะห์ท่ีจํานวน 
แซทเทลไลท์โลไซ พบความหลากหลายของยีนอัลลีลสูงสุด
LcaM06 (AF404075) เป็น monomorphic
ค่าเฉลี่ยต่อโลกัสต่อประชากรของจํานวนอัลลีล 
เฮตเตอโรไซโกซิตีในรูปค่าสังเกต (Ho)
R = 3.4510 – 3.8841, Ho = 0.5627 
(12 โลไซ) ระบุว่าบางประชากรมีการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร์ดีไวน์เบิร์ก 
พันธุกรรมท่ีวิเคราะห์ได้อยู่ในระดับเดียวกันท้ัง 
ไม่ว่าจะเป็นในประชากรธรรมชาติ หรือประชาก
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประชากร ระบุว่าท้ัง 
พันธุกรรมระหว่างประชากรภายในกลุ่มเดียวกันนั้น และจากการวิเคราะห์ความแตกต่างในทุกคู่ป
พันธ์ุประวัติของแต่ละประชากร ทําให้ทราบความแตกต่างระหว่างประชากรโดยละเอียด และเข้าใจถึงสาเหตุท่ีประชากร
มีการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบทางพันธุกรรม
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วิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์
ในประชากรปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธุ์ 
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ดําเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธ์ุ 
ประชากรพ่อแม่พันธ์ุของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช และระยอง และ

โดยใช้เทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์  จากการวิเคราะห์ท่ีจํานวน 
แซทเทลไลท์โลไซ พบความหลากหลายของยีนอัลลีลสูงสุด 13 อัลลีล ท่ีโลกัส LcaM27F (AF404089)

monomorphic  ข้อมูลความแปรปรวนหรือความหลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งประกอบด้วย
ค่าเฉลี่ยต่อโลกัสต่อประชากรของจํานวนอัลลีล (Na), effective number of alleles (Ae), allelic richness (R)

(Ho) และค่าคาดคะเน (He) มีค่า Na = 4.0000 – 4.9167
3.8841, Ho = 0.5627 – 0.6278 และ He = 0.5391 – 0.6092 ตามลําดับ  

ระบุว่าบางประชากรมีการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร์ดีไวน์เบิร์ก (PHWE>0.05) ขณะท่ีปริมาณความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมท่ีวิเคราะห์ได้อยู่ในระดับเดียวกันท้ัง 5 ประชากร และอยู่ในระดับต่ํากว่าท่ีเคยมีการศึกษาในปลากะพงขาวของไทย 
ไม่ว่าจะเป็นในประชากรธรรมชาติ หรือประชากรเพาะเลี้ยง  การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม และผลการ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประชากร ระบุว่าท้ัง 5 ประชากรมีพันธุกรรมอยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยมีความแตกต่างทาง
พันธุกรรมระหว่างประชากรภายในกลุ่มเดียวกันนั้น และจากการวิเคราะห์ความแตกต่างในทุกคู่ป
พันธ์ุประวัติของแต่ละประชากร ทําให้ทราบความแตกต่างระหว่างประชากรโดยละเอียด และเข้าใจถึงสาเหตุท่ีประชากร
มีการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบทางพันธุกรรม 

จากผลการศึกษาท่ีระบุว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธ์ุ 
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วิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ 

 และ พลชาติ ผิวเณร1 

ดําเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธ์ุ  
ประชากรพ่อแม่พันธ์ุของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช และระยอง และ

โดยใช้เทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์  จากการวิเคราะห์ท่ีจํานวน 12 ไมโคร 
LcaM27F (AF404089) และพบว่าโลกัส 

ข้อมูลความแปรปรวนหรือความหลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งประกอบด้วย
(Ae), allelic richness (R) และ 
9167, Ae = 2.5567 – 3.0947,  

  ผลการวิเคราะห์รวมทุกโลไซ 
ขณะท่ีปริมาณความแปรปรวนทาง

ประชากร และอยู่ในระดับต่ํากว่าท่ีเคยมีการศึกษาในปลากะพงขาวของไทย 
การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม และผลการ

ประชากรมีพันธุกรรมอยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยมีความแตกต่างทาง
พันธุกรรมระหว่างประชากรภายในกลุ่มเดียวกันนั้น และจากการวิเคราะห์ความแตกต่างในทุกคู่ประชากร ผนวกกับข้อมูล
พันธ์ุประวัติของแต่ละประชากร ทําให้ทราบความแตกต่างระหว่างประชากรโดยละเอียด และเข้าใจถึงสาเหตุท่ีประชากร 

จากผลการศึกษาท่ีระบุว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธ์ุ  
มีปริมาณต่ํากว่าในประชากรธรรมชาติ จึงสมควรสร้างประชากรพ่อแม่พันธ์ุเพ่ือยกระดับความหลากหลายทาง
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Microsatellite-based analysis of genetic variation in hatchery populations of Asian 
seabass, Lates calcarifer (BLOCH, 1790)
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2Phangnga Coastal Fisheries Research and Development Center
3Petchaburi Coastal Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 
 
 Genetic variation based on microsatellite markers was comparatively analysed among 5 hatchery 
populations of Asian seabass, Lates calcarifer
Krabi, Trang, Nakhon Si Thammarat and Rayong Coastal Fisheries Research and Development Center, and 
one sample from the Krabi progeny population. On the 12 microsateliite loci screened, LcaM27F 
(AF404089) was found to be the most polymorphic locus with 13 vari
LcaM06 (AF404075) was found to be monomorphic. Genetic variabilities including per locus and population 
averages of number of averaged alleles (Na), effective number of alleles (Ae), allelic richness (R), observed 
heterozygosity (Ho) and expected heterozygosity (He) were respectively as Na = 
2.5567–3.0947, R = 3.4510–3.8841, Ho = 0.5627
Weinberg equilibrium (PHWE>0.05) were found in some populations when the analyses were done over all 
loci. However, the amounts of genetic variation observed in the 5 populations were in the same level, and 
were lower than the level of wild and hatchery populations in Thailand reported b
relative analyses of genetic structure and differences between populations showed that the 5 populations 
were genetically in the same group, with genetic differences between the populations within this group. 
Results from the analyses in each pair of populations together with the populations descriptive information 
made understanding in details of the populations and their genetic composition changes.
 Due to genetic diversity level in the 5 hatchery populations of Asian seabass resu
study lower than the wild level, a recommendation is that broodstock populations of Asian seabass 
should be founded with higher level of genetic diversity to obtain the good quality and high potential 
broodstock for Thai aquaculture. 
 
Key words : Asian seabass (Lates calcarifer
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Genetic variation based on microsatellite markers was comparatively analysed among 5 hatchery 
Lates calcarifer (BLOCH, 1790). Four samples were from the broodstocks of 

i, Trang, Nakhon Si Thammarat and Rayong Coastal Fisheries Research and Development Center, and 
one sample from the Krabi progeny population. On the 12 microsateliite loci screened, LcaM27F 

was found to be the most polymorphic locus with 13 variant alleles, while only the locus 
(AF404075) was found to be monomorphic. Genetic variabilities including per locus and population 

averages of number of averaged alleles (Na), effective number of alleles (Ae), allelic richness (R), observed 
gosity (Ho) and expected heterozygosity (He) were respectively as Na = 4.0000 

3.8841, Ho = 0.5627–0.6278 and He = 0.5391–0.6092. Deviations from Hardy
were found in some populations when the analyses were done over all 

loci. However, the amounts of genetic variation observed in the 5 populations were in the same level, and 
were lower than the level of wild and hatchery populations in Thailand reported by previous studies. The 
relative analyses of genetic structure and differences between populations showed that the 5 populations 
were genetically in the same group, with genetic differences between the populations within this group. 

es in each pair of populations together with the populations descriptive information 
made understanding in details of the populations and their genetic composition changes. 

Due to genetic diversity level in the 5 hatchery populations of Asian seabass resu
study lower than the wild level, a recommendation is that broodstock populations of Asian seabass 
should be founded with higher level of genetic diversity to obtain the good quality and high potential 

Lates calcarifer), genetic variation, microsatellite 
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Genetic variation based on microsatellite markers was comparatively analysed among 5 hatchery 
(BLOCH, 1790). Four samples were from the broodstocks of 

i, Trang, Nakhon Si Thammarat and Rayong Coastal Fisheries Research and Development Center, and 
one sample from the Krabi progeny population. On the 12 microsateliite loci screened, LcaM27F 

ant alleles, while only the locus 
(AF404075) was found to be monomorphic. Genetic variabilities including per locus and population 

averages of number of averaged alleles (Na), effective number of alleles (Ae), allelic richness (R), observed 
0000 – 4.9167, Ae = 

0.6092. Deviations from Hardy-
were found in some populations when the analyses were done over all 

loci. However, the amounts of genetic variation observed in the 5 populations were in the same level, and 
y previous studies. The 

relative analyses of genetic structure and differences between populations showed that the 5 populations 
were genetically in the same group, with genetic differences between the populations within this group. 

es in each pair of populations together with the populations descriptive information 
 

Due to genetic diversity level in the 5 hatchery populations of Asian seabass resulting from this 
study lower than the wild level, a recommendation is that broodstock populations of Asian seabass 
should be founded with higher level of genetic diversity to obtain the good quality and high potential 
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    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

คํานํา 
 ปลากะพงขาว หรือ Asian seabass 
(Rainboth, 1996; Larson, 1999) 
เป็นปลาท่ีเลี้ยงง่าย โตเร็ว เนื้อมีรสชาติดี สามารถอาศัยอยู่ได้ท้ังในน้ําจืด น้ํากร่อย และน้ําเค็ม จึงเป็นท่ีนิยมเลี้ยงกันอย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะในเขตจังหวัดชายทะเลของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีความสามารถในการเพาะพันธ์ุปลากะพงขาว
เพ่ือเลี้ยงในประเทศและส่งขายยังต่
สารสนเทศ กรมประมง, 2554) ระบุว่า ปริมาณผลผลิตปลากะพงในปี 
ซึ่งในจํานวนนี้อาจกล่าวได้ว่าเกือบท้ังหมดเป็นผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง เพราะในปริมาณ
ท่ีเป็นการจับจากทะเลเพียง 78 ตัน
 ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานั้น เป็นท่ีทราบดีว่าการให้ความสนใจดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการพ่อแม่พันธ์ุ 
(broodstock management) และการดํารงรักษาพันธ์ุตามหลักวิชาการทางพันธุศาสตร์ จําเป็นต้
ในการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน ประกอบกับปลากะพงขาวมีพฤติกรรมในการเปลี่ยนเพศจากเพศผู้เป็นเพศเมียในตัวเดียวกัน จึงเพ่ิม
ความยุ่งยากในการดูแลการเก็บรักษาพ่อแม่พันธ์ุมากยิ่งข้ึนไปอีก แต่ด้วยเหตุท่ีปลากะพงขาวยังสามารถขายได้ราคาดีและเป็นท่ี
ต้องการของตลาด จึงทําให้ผู้ผลิตลูกพันธ์ุปลากะพงขาวส่วนใหญ่สนใจแต่เพียงการผลิตลูกปลาให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้เลี้ยง โดยมิได้คํานึงถึงในเรื่องพันธุกรรมของประชากรหรือสายพันธ์ุท่ีใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุ หรือการบริหารจัดการพ่อแม่พันธ์ุ
และการดํารงรักษาพันธ์ุตามหลักพันธุศาสตร์ท่ีดี ท้ังท่ีการดําเนินงานดังกล่าวเป็นปัจจัยท่ีสําคัญยิ่งต่อความยั่งยืนของ
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทุกชนิด 
 การดําเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการด้านพันธุกรรมของประชากรพ่อแม่พันธ์ุท่ีเหมาะสมและถูกต้อง สมควรเริ่มต้น
ด้วยการประเมินคุณภาพหรือศักยภาพทางพันธุก
แปรปรวนทางพันธุกรรม ซึ่งสามารถทําการศึกษาวิเคราะห์ได้โดยใช้เทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ 
(microsatellite genetic marker) 
เทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ในปลากะพงขาวไว้มากกว่า 
et al., 2006) ซึ่งสามารถใช้วิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์ท่ีมีความหลากรูปแบบทางพันธุกรรม
ในปลากะพงขาวได้เป็นอย่างดี และทํา
อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการสายพันธ์ุ การคัดเลือกปรับปรุงพันธ์ุ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในประชากรธรรมชาติ
(Norris et al., 1999; Kim et al., 2004; Lui and Cordes, 2004)
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุลสัตว์น้ํา 
จึงเห็นสมควรทําการศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรปลากะพงขาวจากแหล่ง
เพาะพันธ์ุ โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ เพ่ือให้ได้ข้
หรือสายพันธ์ุท่ีใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุในการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธ์ุ รวมท้ังการบริหารจัดการพ่อแม่พันธ์ุ และการดํารงรักษา
พันธ์ุท่ีถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 
 
วิธีดําเนินการ 

ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา การเก็บตัวอย่าง 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้ตัวอย่างปลากะพงขาวจาก 
ประชากรพ่อแม่พันธ์ุของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ตรัง และนครศรีธรรมราช โดยเป็นปลาท่ีเลี้ยงอยู่ท่ีศูนย์ฯ 
กระบี่ มีการติดเครื่องหมายโดยใช้ 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

Asian seabass มีช่ือระบุตาม FAO ว่า Barramundi, Lates calcarifer
(Rainboth, 1996; Larson, 1999) เป็นปลาขนาดใหญ่ท่ีจัดว่ามีความสําคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของไทย เนื่องจาก
เป็นปลาท่ีเลี้ยงง่าย โตเร็ว เนื้อมีรสชาติดี สามารถอาศัยอยู่ได้ท้ังในน้ําจืด น้ํากร่อย และน้ําเค็ม จึงเป็นท่ีนิยมเลี้ยงกันอย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะในเขตจังหวัดชายทะเลของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีความสามารถในการเพาะพันธ์ุปลากะพงขาว
เพ่ือเลี้ยงในประเทศและส่งขายยังต่างประเทศได้เป็นจํานวนมาก จากสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ

ระบุว่า ปริมาณผลผลิตปลากะพงในปี 2552 ท้ังหมด 14,900 ตัน มีมูลค่า 
ซึ่งในจํานวนนี้อาจกล่าวได้ว่าเกือบท้ังหมดเป็นผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง เพราะในปริมาณและมูลค่าดังกล่าว มาจากผลผลิต

ตัน เท่านั้น 
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานั้น เป็นท่ีทราบดีว่าการให้ความสนใจดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการพ่อแม่พันธ์ุ 

และการดํารงรักษาพันธ์ุตามหลักวิชาการทางพันธุศาสตร์ จําเป็นต้
ในการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน ประกอบกับปลากะพงขาวมีพฤติกรรมในการเปลี่ยนเพศจากเพศผู้เป็นเพศเมียในตัวเดียวกัน จึงเพ่ิม
ความยุ่งยากในการดูแลการเก็บรักษาพ่อแม่พันธ์ุมากยิ่งข้ึนไปอีก แต่ด้วยเหตุท่ีปลากะพงขาวยังสามารถขายได้ราคาดีและเป็นท่ี
ต้องการของตลาด จึงทําให้ผู้ผลิตลูกพันธ์ุปลากะพงขาวส่วนใหญ่สนใจแต่เพียงการผลิตลูกปลาให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้เลี้ยง โดยมิได้คํานึงถึงในเรื่องพันธุกรรมของประชากรหรือสายพันธ์ุท่ีใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุ หรือการบริหารจัดการพ่อแม่พันธ์ุ

กพันธุศาสตร์ท่ีดี ท้ังท่ีการดําเนินงานดังกล่าวเป็นปัจจัยท่ีสําคัญยิ่งต่อความยั่งยืนของ

การดําเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการด้านพันธุกรรมของประชากรพ่อแม่พันธ์ุท่ีเหมาะสมและถูกต้อง สมควรเริ่มต้น
ด้วยการประเมินคุณภาพหรือศักยภาพทางพันธุกรรมของประชากรหรือสายพันธ์ุจากข้อมูลท่ีระบุความหลากหลายหรือความ
แปรปรวนทางพันธุกรรม ซึ่งสามารถทําการศึกษาวิเคราะห์ได้โดยใช้เทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ 
(microsatellite genetic marker) ปัจจุบันได้มีการพัฒนาและรายงานไพรเมอร์ (primer) สําหรับการศึกษา
เทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ในปลากะพงขาวไว้มากกว่า 80 คู่ไพรเมอร์ 

ซึ่งสามารถใช้วิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์ท่ีมีความหลากรูปแบบทางพันธุกรรม (genotypic polymorphism)
ในปลากะพงขาวได้เป็นอย่างดี และทําให้ทราบถึงข้อมูลความหลากหลายหรือความแปรปรวนทางพันธุกรรมท่ีมีประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการสายพันธ์ุ การคัดเลือกปรับปรุงพันธ์ุ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในประชากรธรรมชาติ

., 2004; Lui and Cordes, 2004) 
าว สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุลสัตว์น้ํา 

จึงเห็นสมควรทําการศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรปลากะพงขาวจากแหล่ง
เพาะพันธ์ุ โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถระบุคุณภาพหรือศักยภาพของประชากร
หรือสายพันธ์ุท่ีใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุในการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธ์ุ รวมท้ังการบริหารจัดการพ่อแม่พันธ์ุ และการดํารงรักษา

ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา การเก็บตัวอย่าง และสกัดดเีอ็นเอ 
การศึกษาครั้งนี้ใช้ตัวอย่างปลากะพงขาวจาก 5 ประชากร (ตารางท่ี 1) ตัวอย่าง 3 

ประชากรพ่อแม่พันธ์ุของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ตรัง และนครศรีธรรมราช โดยเป็นปลาท่ีเลี้ยงอยู่ท่ีศูนย์ฯ 
ยใช้ PIT Tag จึงสามารถแยกปลาของแต่ละแห่งออกจากกันได้ ตัวอย่างจากประชากร
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Lates calcarifer (Bloch, 1790) 
เป็นปลาขนาดใหญ่ท่ีจัดว่ามีความสําคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของไทย เนื่องจาก 

เป็นปลาท่ีเลี้ยงง่าย โตเร็ว เนื้อมีรสชาติดี สามารถอาศัยอยู่ได้ท้ังในน้ําจืด น้ํากร่อย และน้ําเค็ม จึงเป็นท่ีนิยมเลี้ยงกันอย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะในเขตจังหวัดชายทะเลของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีความสามารถในการเพาะพันธ์ุปลากะพงขาว

างประเทศได้เป็นจํานวนมาก จากสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 (ศูนย์
ตัน มีมูลค่า 1,708.3 ล้านบาท 

และมูลค่าดังกล่าว มาจากผลผลิต 

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานั้น เป็นท่ีทราบดีว่าการให้ความสนใจดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการพ่อแม่พันธ์ุ 
และการดํารงรักษาพันธ์ุตามหลักวิชาการทางพันธุศาสตร์ จําเป็นตอ้งใช้ท้ังพ้ืนท่ีและค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน ประกอบกับปลากะพงขาวมีพฤติกรรมในการเปลี่ยนเพศจากเพศผู้เป็นเพศเมียในตัวเดียวกัน จึงเพ่ิม
ความยุ่งยากในการดูแลการเก็บรักษาพ่อแม่พันธ์ุมากยิ่งข้ึนไปอีก แต่ด้วยเหตุท่ีปลากะพงขาวยังสามารถขายได้ราคาดีและเป็นท่ี
ต้องการของตลาด จึงทําให้ผู้ผลิตลูกพันธ์ุปลากะพงขาวส่วนใหญ่สนใจแต่เพียงการผลิตลูกปลาให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้เลี้ยง โดยมิได้คํานึงถึงในเรื่องพันธุกรรมของประชากรหรือสายพันธ์ุท่ีใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุ หรือการบริหารจัดการพ่อแม่พันธ์ุ

กพันธุศาสตร์ท่ีดี ท้ังท่ีการดําเนินงานดังกล่าวเป็นปัจจัยท่ีสําคัญยิ่งต่อความยั่งยืนของ 

การดําเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการด้านพันธุกรรมของประชากรพ่อแม่พันธ์ุท่ีเหมาะสมและถูกต้อง สมควรเริ่มต้น
รรมของประชากรหรือสายพันธ์ุจากข้อมูลท่ีระบุความหลากหลายหรือความ

แปรปรวนทางพันธุกรรม ซึ่งสามารถทําการศึกษาวิเคราะห์ได้โดยใช้เทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ 
สําหรับการศึกษาวิเคราะห์ด้วย

คู่ไพรเมอร์ (Yue et al., 2002; Zhu  
(genotypic polymorphism) 

ให้ทราบถึงข้อมูลความหลากหลายหรือความแปรปรวนทางพันธุกรรมท่ีมีประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการสายพันธ์ุ การคัดเลือกปรับปรุงพันธ์ุ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในประชากรธรรมชาต ิ

าว สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุลสัตว์น้ํา  
จึงเห็นสมควรทําการศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรปลากะพงขาวจากแหล่ง

อมูลท่ีสามารถระบุคุณภาพหรือศักยภาพของประชากร
หรือสายพันธ์ุท่ีใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุในการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธ์ุ รวมท้ังการบริหารจัดการพ่อแม่พันธ์ุ และการดํารงรักษา

3 ประชากรเป็นปลาท่ีมาจาก
ประชากรพ่อแม่พันธ์ุของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ตรัง และนครศรีธรรมราช โดยเป็นปลาท่ีเลี้ยงอยู่ท่ีศูนย์ฯ 

จึงสามารถแยกปลาของแต่ละแห่งออกจากกันได้ ตัวอย่างจากประชากร 
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พ่อแม่พันธ์ุอีก 1 ประชากร เป็นพ่อแม่พันธ์ุของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง ซึ่งเลี้ยงอยู่ท่ีศูนย์ฯ ระยอง สุดท้าย
ได้แก่ ตัวอย่างจากประชากรลูกพันธ์ุท่ีผลิตโดยศูนย์ฯ กระบี่
 เก็บตัวอย่างเลือดและครีบจากปลากะพงขาว 
ตัวอย่าง ไม่ให้ปะปนกัน สําหรับตัวอย่างเลือดต้องเติม 
สกัดดีเอ็นเอโดยทันทีเมื่อเดินทางถึงห้องปฏิบัติการ ส่วนตัวอ
สามารถเก็บรักษาไว้ได้ท่ีอุณหภูมิห้องเพ่ือรอการสกัดดีเอ็นเอเมื่อพร้อมต่อไป
 สกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างเลือด และครีบ ด้วยวิธี 
buffer ในการสกัดเลือด วิธีการสกัดดีเอ็นเอโดยรวมประยุกต์จาก 
(1994) และ Kemp et al. (2006) นําดีเอ็นเอท่ีสกัดได้ไปผ่านข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพ และวัดปริมาณดีเอ็นเอ ตาม
วิธีการท่ี พนม และคณะ (2552) ได้รายงานไว้
 
ตารางท่ี 1  ตัวอย่างท่ีใช้ ข้อมูลพันธ์ุประวัติ สถานท่ีเก็บตัวอย่าง และจํานวนตัวอย่าง

ตัวอย่างท่ีใช้ 

พ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาว ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงชายฝ่ังกระบ่ี 

เป็นประชากรพ่อแม่พันธ์ุของศูนย์ฯ กระบ่ี 
รุ่นลูกท่ีผลิตต่อกันมา พ่อแม่พันธ์ุเริ่มต้นมาจาก
ธรรมชาติท่ีจังหวัดสตูล โดยขอซ้ือจากกระชังปลา
ของชาวบ้านท่ีออกไปรวบรวมมาจากธรรมชาติแล้ว
เอามาเล้ียงเอาไว้

พ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาว ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงชายฝ่ังตรัง 

เป็นประชากรพ่อแม่พันธ์ุของศูนย์ฯ ตรังท่ีผลิตต่อ
กันมาหลายรุ่น ข้อมูลเริ่มต้นไม่ชัดเจน อาจมีการ
นําเข้าจากศูนย์ฯ นครศรีธรรมราชเม่ือนานมาแล้ว 
รวมท้ังอาจรวบรวมพันธ์ุจากธรรมชาติ หรือนําเข้า
จากศูนย์ฯ สตูล 
ธรรมชาติ

พ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาว ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงชายฝ่ัง
นครศรีธรรมราช 

เป็นประชากรพ่อแม่พันธ์ุของศูนย์ฯ 
นครศรีธรรมราชท่ีผลิตต่อกันมาหลายรุ่น โดย
เริ่มต้นจากการรวบรวมพันธ์ุจากธรรมชาติ 
จากกระชังปลาในภาคใต้ 
พันธ์ุจากภาคตะวันออก

พ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาว ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงชายฝ่ังระยอง 

มาจากประชากรพ่อแม่พันธ์ุของศูนย์ฯ ระยองเอง 
ซ่ึงผลิตติดต่อกัน 
รวบรวมจากกระชังปลาเอกชนในภาคตะวันออก 
ต่อมามีการนําเข้า 
บ้านเพ จังหวัดระยอง
ฉะเชิงเทรา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง
นครศรีธรรมราช 

ลูกพันธ์ุปลากะพงขาว ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝ่ังกระบ่ี 

ผลิตจากพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวท่ีเป็นของศูนย์ฯ 
กระบ่ี และพ่อแม่พันธ์ุท่ีมาจากศูนย์ฯ ตรัง และ
นครศรีธรรมราช ซ่ึงเล้ียงรวมไว้ในบ่อเดียวกันท่ี
ศูนย์ฯ กระบ่ี
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เป็นพ่อแม่พันธ์ุของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง ซึ่งเลี้ยงอยู่ท่ีศูนย์ฯ ระยอง สุดท้าย
ตัวอย่างจากประชากรลูกพันธ์ุท่ีผลิตโดยศูนย์ฯ กระบี ่

อย่างเลือดและครีบจากปลากะพงขาว 5 ประชากร (ตารางท่ี 1) แยกใส่ในหลอด (microtube) 1 
ตัวอย่าง ไม่ให้ปะปนกัน สําหรับตัวอย่างเลือดต้องเติม heparin ลงไปในหลอดเพ่ือป้องกันเลือดแข็งตัว และเริ่มข้ันตอนการ
สกัดดีเอ็นเอโดยทันทีเมื่อเดินทางถึงห้องปฏิบัติการ ส่วนตัวอย่างครีบจะเก็บในหลอดท่ีมี 95% ethanol 
สามารถเก็บรักษาไว้ได้ท่ีอุณหภูมิห้องเพ่ือรอการสกัดดีเอ็นเอเมื่อพร้อมต่อไป 

สกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างเลือด และครีบ ด้วยวิธี Phenol-Chloroform โดยมีการใช้ silica 
วิธีการสกัดดีเอ็นเอโดยรวมประยุกต์จาก Boom et al. (1990), Höss and Pääbo (1993), Höss 

นําดีเอ็นเอท่ีสกัดได้ไปผ่านข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพ และวัดปริมาณดีเอ็นเอ ตาม
ได้รายงานไว้ 

ช้ ข้อมูลพันธ์ุประวัติ สถานท่ีเก็บตัวอย่าง และจํานวนตัวอย่าง 

ข้อมูลพันธ์ุประวัติ สถานท่ีเก็บตัวอย่าง

เป็นประชากรพ่อแม่พันธ์ุของศูนย์ฯ กระบ่ี ซ่ึงเป็น
รุ่นลูกท่ีผลิตต่อกันมา พ่อแม่พันธ์ุเริ่มต้นมาจาก
ธรรมชาติท่ีจังหวัดสตูล โดยขอซ้ือจากกระชังปลา
ของชาวบ้านท่ีออกไปรวบรวมมาจากธรรมชาติแล้ว
เอามาเล้ียงเอาไว้ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝ่ังกระบ่ี

เป็นประชากรพ่อแม่พันธ์ุของศูนย์ฯ ตรังท่ีผลิตต่อ
กันมาหลายรุ่น ข้อมูลเริ่มต้นไม่ชัดเจน อาจมีการ
นําเข้าจากศูนย์ฯ นครศรีธรรมราชเม่ือนานมาแล้ว 
รวมท้ังอาจรวบรวมพันธ์ุจากธรรมชาติ หรือนําเข้า
จากศูนย์ฯ สตูล (ซ่ึงใช้พ่อแม่พันธ์ุเริ่มต้นจาก
ธรรมชาติ) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝ่ังกระบ่ี

เป็นประชากรพ่อแม่พันธ์ุของศูนย์ฯ 
นครศรีธรรมราชท่ีผลิตต่อกันมาหลายรุ่น โดย
เริ่มต้นจากการรวบรวมพันธ์ุจากธรรมชาติ และ
จากกระชังปลาในภาคใต้ (เป็นไปได้ท่ีมีการนําเข้า
พันธ์ุจากภาคตะวันออก) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝ่ังกระบ่ี

มาจากประชากรพ่อแม่พันธ์ุของศูนย์ฯ ระยองเอง 
ซ่ึงผลิตติดต่อกัน 6-7 รุ่น โดยมีพันธ์ุเริ่มต้นท่ี
รวบรวมจากกระชังปลาเอกชนในภาคตะวันออก 
ต่อมามีการนําเข้า (ประชากรธรรมชาติ) จากศูนย์ฯ 
บ้านเพ จังหวัดระยอง, ฟาร์มเอกชนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง
นครศรีธรรมราช  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝ่ัง
ระยอง 

ผลิตจากพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวท่ีเป็นของศูนย์ฯ 
กระบ่ี และพ่อแม่พันธ์ุท่ีมาจากศูนย์ฯ ตรัง และ
นครศรีธรรมราช ซ่ึงเล้ียงรวมไว้ในบ่อเดียวกันท่ี
ศูนย์ฯ กระบ่ี 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝ่ังกระบ่ี
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เป็นพ่อแม่พันธ์ุของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง ซึ่งเลี้ยงอยู่ท่ีศูนย์ฯ ระยอง สุดท้าย

(microtube) 1 หลอด/
ลงไปในหลอดเพ่ือป้องกันเลือดแข็งตัว และเริ่มข้ันตอนการ

ethanol บรรจุอยู่ โดย

silica ร่วมกับ extraction 
. (1990), Höss and Pääbo (1993), Höss 

นําดีเอ็นเอท่ีสกัดได้ไปผ่านข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพ และวัดปริมาณดีเอ็นเอ ตาม

สถานท่ีเก็บตัวอย่าง 
จํานวน
ตัวอย่าง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝ่ังกระบ่ี 

30 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝ่ังกระบ่ี 

16 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝ่ังกระบ่ี 

11 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา 45 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝ่ังกระบ่ี 
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    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

การวิเคราะห์ตัวอยา่งดีเอ็นเอ 
 ดําเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างดีเอ็นเอ โดยวิธีการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกริยาแบบโพลีเมอเรส 
Chain Reaction) หรือพีซีอาร์ (PCR) 
โครแซทเทลไลท์ท่ีจํานวน 12 โลไซ  
ไพรเมอร์ (Forward & Reverse) 
Taq DNA polymerase (Promega) 
cycles) ท่ีประกอบด้วยข้ันตอนดังนี้ 
วินาที, annealing ท่ี TA

oC (ตารางท่ี 
นาที  และ (4) Hold ท่ี 4 oC  หลังจากผ่านข้ันตอนพีซีอาร์แล้ว จึงเติม 
แล้วนําไปแยกขนาดดีเอ็นเอท่ีสนใจด้วยวิธี
การนําไป denature ท่ี 94 oC 
polyacrylamide gel ใน TBE buffer
Run ต่ออีก 3 ช่ัวโมง หลังจากนั้นนําเจลมาย้อมด้วยวิธี
มาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 2  ข้อมูลไพรเมอรส์ําหรบัไมโครแซทเทลไลท์ 

โลกัส GenBank accession no.

LcaM06 AF404075
LcaM08F AF404076
LcaM16F AF404080
LcaM18F AF404081
LcaM20F AF404082
LcaM24F AF404086
LcaM27F AF404089
LcaM40F AF404099
Lca58 AY998850
Lca64 AY998856
Lca69 AY998859
Lca70 AY998860

 
การคํานวณและวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลพันธุกรรมท่ีได้จากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการท้ังหมด 
ตรวจวัดปริมาณความหลากหลายห
variabilities) ต่างๆ ได้แก่ ค่าจํานวนอัลลีลเฉลี่ย หรือ 
alleles (Ae), ค่า allelic richness (R)
คาดคะเน (expected heterozygosity, He)  
HWE) ในแต่ละประชากร และภายในประชากรท้ังหมด โดยการวิเคราะห์ ณ แต่ละโลกัสท่ีมีความหลากรูปแบบทางพันธุกรรม
(polymorphic locus) ด้วยวิธี Likelihood ratio test (Yeh 
วิธี Chi-square test (Smouse et al

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ดําเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างดีเอ็นเอ โดยวิธีการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกริยาแบบโพลีเมอเรส 
PCR) โดยใช้ไพรเมอร์ตามท่ีระบุใน ตารางท่ี 2 เพ่ือทําการวิเคราะห์เครื่องหมายพันธุกรรมไม

โลไซ  โดยในสารละลายของ 1 ปฏิกิริยาพีซีอาร์ (10 µl) ประกอบด้วย ดีเอ็นเอเริ่มต้น 
 0.5 µM, 1x PCR buffer (Promega), 1.5-2.5 mM MgCl

Taq DNA polymerase (Promega) และ ddH2O  นําสารละลายดังกล่าวไปผ่านกระบวนการทําปฏิกิริยาพีซีอาร์ 
ท่ีประกอบด้วยข้ันตอนดังนี้ (1) Initial denature ท่ี 94 oC 3 นาที  (2) 35 รอบของ 

ตารางท่ี 2) 30 วินาที และ extension ท่ี 72 oC 1 นาที  (3) Final extension 
หลังจากผ่านข้ันตอนพีซีอาร์แล้ว จึงเติม loading dye ลงในผลผลิตพีซีอาร์

แล้วนําไปแยกขนาดดีเอ็นเอท่ีสนใจด้วยวิธี  Denaturing polyacrylamide sequencing gel electrophoresis
C 4 นาที แล้วนําข้ึนวางบนน้ําแข็งทันทีก่อนท่ีจะนําไปทํา 

TBE buffer ท่ีระดับกระแสไฟฟ้า  70 วัตต์ 1 ช่ัวโมงสําหรับ Pre run 
หลังจากนั้นนําเจลมาย้อมด้วยวิธี silver stain และอ่านผลโดยเทียบขนาด 

ข้อมูลไพรเมอรส์ําหรบัไมโครแซทเทลไลท์ 12 โลไซ ซึ่งใช้วิเคราะห์ในปลากะพงขาวของการศึกษาครั้งนี้

GenBank accession no. เอกสารอ้างอิง Annealing temp. (oC)

AF404075 Yue et al. (2002) 57 
AF404076 Yue et al. (2002) 65 
AF404080 Yue et al. (2002) 63 
AF404081 Yue et al. (2002) 65 
AF404082 Yue et al. (2002) 60 
AF404086 Yue et al. (2002) 57 
AF404089 Yue et al. (2002) 65 
AF404099 Yue et al. (2002) 65 
AY998850 Zhu et al. (2006) 68 
AY998856 Zhu et al. (2006) 60 
AY998859 Zhu et al. (2006) 60 
AY998860 Zhu et al. (2006) 68 

ข้อมูลพันธุกรรมท่ีได้จากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการท้ังหมด ถูกรวบรวมและคํานวณเป็นค่าท่ีนิยมใช้ระบุและ
ตรวจวัดปริมาณความหลากหลายหรือความแปรปรวนทางพันธุกรรม หรือค่าความผันแปรทางพันธุกรรม 

ค่าจํานวนอัลลีลเฉลี่ย หรือ averaged number of alleles (Na), 
allelic richness (R), ค่าเฮตเตอโรไซโกซิตี ท้ังในรูปค่าสังเกต  (observed heterozygosity, Ho) 

(expected heterozygosity, He)  ทําการทดสอบสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก (Hardy
ภายในประชากรท้ังหมด โดยการวิเคราะห์ ณ แต่ละโลกัสท่ีมีความหลากรูปแบบทางพันธุกรรม
Likelihood ratio test (Yeh et al., 1999) และวิเคราะห์รวมทุกโลไซท่ีทําการสํารวจด้วย
et al., 1983) คํานวณค่าระยะห่างทางพันธุกรรม (genetic distance) 
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ดําเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างดีเอ็นเอ โดยวิธีการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกริยาแบบโพลีเมอเรส (Polymerase 
เพ่ือทําการวิเคราะห์เครื่องหมายพันธุกรรมไม

ประกอบด้วย ดีเอ็นเอเริ่มต้น 10 ng, 
2.5 mM MgCl2, 0.2 mM dNTPs, 0.2 U 

นําสารละลายดังกล่าวไปผ่านกระบวนการทําปฏิกิริยาพีซีอาร์ (PCR 
รอบของ denaturation ท่ี 94 oC 30 

Final extension ท่ี 72 oC 5 
ลงในผลผลิตพีซีอาร์  (PCR product) 

Denaturing polyacrylamide sequencing gel electrophoresis โดยเริ่มท่ี
นาที แล้วนําข้ึนวางบนน้ําแข็งทันทีก่อนท่ีจะนําไปทํา electrophoresis บน 6% 

Pre run และท่ี 40 วัตต์สําหรับการ 
และอ่านผลโดยเทียบขนาด (size/bp) กับขนาดดีเอ็นเอ

โลไซ ซึ่งใช้วิเคราะห์ในปลากะพงขาวของการศึกษาครั้งนี ้

C) ขนาดอัลลีล (bp) 

160 
256-262 
246-288 
149-155 
120-130 
275-285 
211-329 
123-139 
398-432 
272-290 
346-354 
297-306 

ถูกรวบรวมและคํานวณเป็นค่าท่ีนิยมใช้ระบุและ
ค่าความผันแปรทางพันธุกรรม (genetic 

eraged number of alleles (Na), ค่า effective number of 
(observed heterozygosity, Ho) และค่า

(Hardy-Weinberg equilibrium, 
ภายในประชากรท้ังหมด โดยการวิเคราะห์ ณ แต่ละโลกัสท่ีมีความหลากรูปแบบทางพันธุกรรม 

และวิเคราะห์รวมทุกโลไซท่ีทําการสํารวจด้วย
(genetic distance) ของ Nei (1978) 
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พร้อมท้ังวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างประชากร 
pair-group method with arithmetic averaging)
1995) และ POPGENE version 1.31 (Yeh 
 วิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรโดยวิธี 
ระบุกลุ่มประชากรตามท่ีปรากฏในโครงสร้างความสัมพันธ์ท่ีวิเคราะห์ได้
ปรากฏในโครงสร้าง โดยตรวจสอบจากค่า  F
ค่า Variance components แล้วทําการทดสอบโดยการวิเคราะห์ค่า
ความแตกต่าง Fu (1997) ได้ใช้วิธี simulations 
นัยสําคัญ 5% พบว่าสอดคล้องกับท่ีระดับ 2
(2006) และได้พิจารณาว่า ค่า  F-statistics 
ไม่ใช่ต่ํากว่า 0.05 ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงใช้ระดับนัยสําคัญของค่า 
หรือไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  
ดําเนินการท้ังโดยการวิเคราะห์ค่า P ของ Fst
ของค่า P ท่ีได้รับการปรับโดยใช้ Bonferroni correction 
1989) การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ดําเนินการโดยใช้โปรแกรม
 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
ข้อมูลความความแปรปรวนทางพันธุกรรม และผลการทดสอบสมดลุฮาร์ดี
 จากการวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ ท่ีจํานวน 
ไมโครแซทเทลไลท์โลไซ ในประชากรปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธ์ุ 
และลูกพันธ์ุกระบี่) พบ 1 โลกัส (LcaM06) 
เดียวกันท่ีแสดงรูปแบบพันธุกรรมโฮโมไซกัส 
หลากหลายของยีนอัลลีลสูงสุด 13 อัลลีล ท่ีโลกัส 
ประกอบด้วยค่าต่อโลกัสของจํานวนอัลลีล 
เฮตเตอโรไซโกซิตี  (Ho) และค่าคาดคะเนเฮตเตอโรไซโกซิตี 
PHWE) ได้แสดงไว้ใน ตารางท่ี 3 โดยมีค่าเฉลี่ยต่
R = 3.4510 – 3.8841, Ho = 0.5627 – 0.6278 
 
ตารางท่ี 3  ข้อมูลความแปรปรวนทางพันธุกรรม 

ฮารด์-ีไวน์เบริ์ก ณ แตล่ะโลกัสของไมโครแซทเทลไลท์โลไซ ในปลากะพงขาวจากโรงเพาะฟัก 
(กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช ระยอง และลูกพันธ์ุกระบี่

โลกัส 
ความแปรปรวน
ทางพันธุกรรม 

กระบี่ 

LcaM06 Na 
Ae 
R 
Ho 
He 
PHWE 

1 
1.0000 
1.0000 
0.0000 
0.0000 
- 

LcaM08F Na 3 
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พร้อมท้ังวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างประชากร (dendrogram) ด้วยวิธี UPGMA (
rithmetic averaging)  ท้ังหมดดําเนินการโดยใช้โปรแกรม FSTAT version 1.2 (Goudet, 

POPGENE version 1.31 (Yeh et al., 1999) 
วิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรโดยวิธี AMOVA (analysis of molecular variance) 

ระบุกลุ่มประชากรตามท่ีปรากฏในโครงสร้างความสัมพันธ์ท่ีวิเคราะห์ได ้เพ่ือตรวจสอบความแตกต่างให้ครอบคลุมทุกระดับท่ี
F-statistics (Inbreeding coefficients หรือ fixation indexes) 

แล้วทําการทดสอบโดยการวิเคราะห์ค่า  P  ในทุกระดับ และทุกคู่ประชากรของการ
simulations ศึกษาจุดวิกฤต (critical point) ของการทดสอบ 

2% percentile ของการกระจาย การพบนี้ได้รับการยืนยันโดย 
 จะมีนัยสําคัญในการระบุความแตกต่างท่ีระดับ 5% ก็ต่อเมื่อค่า

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงใช้ระดับนัยสําคัญของค่า P  ท่ี 0.02 สําหรับการทดสอบค่า
  ในการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างคู่ประชากรทุกคู่ของการศึกษาครั้งนี้ 
Fst ระหว่างคู่ประชากร (PFst) และวิธี Exact test (PExact) ภายใต้ระดับนัยสําคัญ

Bonferroni correction เพ่ือความถูกต้องสําหรับการทดสอบแบบ multiple tests (Rice, 
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ดําเนินการโดยใช้โปรแกรม Arlequin ver 3.1 (Excoffier et al., 2006)

ข้อมูลความความแปรปรวนทางพันธุกรรม และผลการทดสอบสมดลุฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก  
จากการวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ ท่ีจํานวน 

ไมโครแซทเทลไลท์โลไซ ในประชากรปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธ์ุ 5 ประชากร (กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช ระยอง 
LcaM06) ท่ีเป็น monomorphic คือ ปรากฏเพียง 1 อัลลีล (ตารางท่ี 

เดียวกันท่ีแสดงรูปแบบพันธุกรรมโฮโมไซกัส (homozygous genotype) เหมือนกันหมดในทุกประชากร พบความ
อัลลีล ท่ีโลกัส LcaM27F  ข้อมูลความแปรปรวนทางพันธุกรรมของท้ัง 

 (Na), effective number of alleles (Ae), allelic richness (R)
และค่าคาดคะเนเฮตเตอโรไซโกซิตี (He) พร้อมท้ังผลการทดสอบสมดุลฮาร์ดี

โดยมีค่าเฉลี่ยต่อโลกัสต่อประชากร คือ Na = 4.0000 – 4.9167, Ae = 
0.6278 และ He = 0.5391 – 0.6092 ตามลําดับ 

ข้อมูลความแปรปรวนทางพันธุกรรม (Na, Ae, R, Ho และ He) พร้อมท้ังค่า PHWE ซึ่งแสดงผลการทดสอบสมดุล
ไวน์เบริ์ก ณ แตล่ะโลกัสของไมโครแซทเทลไลท์โลไซ ในปลากะพงขาวจากโรงเพาะฟัก 

กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช ระยอง และลูกพันธ์ุกระบี)่ 

ตรัง นครศรีฯ ระยอง ลูกพันธุ์กระบี่

 
 
 
 

1 
1.0000 
1.0000 
0.0000 
0.0000 
- 

1 
1.0000 
1.0000 
0.0000 
0.0000 
- 

1 
1.0000 
1.0000 
0.0000 
0.0000 
- 

1 
1.0000
1.0000
0.0000
0.0000
- 

2 3 3 2 
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UPGMA (unweighted 
FSTAT version 1.2 (Goudet, 

AMOVA (analysis of molecular variance) โดย
เพ่ือตรวจสอบความแตกต่างให้ครอบคลุมทุกระดับท่ี

fixation indexes) ซึ่งคํานวณจาก
ในทุกระดับ และทุกคู่ประชากรของการตรวจสอบ

ของการทดสอบ F-statistics ท่ีระดับ
ของการกระจาย การพบนี้ได้รับการยืนยันโดย Excoffier et al. 

ก็ต่อเมื่อค่า  P  ต่ํากว่า 0.02 
สําหรับการทดสอบค่า  F-statistics ว่ามี

ในการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างคู่ประชากรทุกคู่ของการศึกษาครั้งนี้ 
ภายใต้ระดับนัยสําคัญ
multiple tests (Rice, 

., 2006) 

จากการวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ ท่ีจํานวน 12  
กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช ระยอง 

ตารางท่ี 3) และเป็นอัลลีล
เหมือนกันหมดในทุกประชากร พบความ

ข้อมูลความแปรปรวนทางพันธุกรรมของท้ัง 5 ประชากร ซึ่ง
(Na), effective number of alleles (Ae), allelic richness (R), ค่าสังเกต 

พร้อมท้ังผลการทดสอบสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก (โดยค่า 
, Ae = 2.5567 – 3.0947, 

ซึ่งแสดงผลการทดสอบสมดุล
ไวน์เบริ์ก ณ แตล่ะโลกัสของไมโครแซทเทลไลท์โลไซ ในปลากะพงขาวจากโรงเพาะฟัก 5 ประชากร 

ลูกพันธุ์กระบี่ 
ประชากร
ทั้งหมด 

1.0000 
1.0000 
0.0000 
0.0000 

1 
1.0000 
1.0000 
0.0000 
0.0000 
- 
3 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

โลกัส 
ความแปรปรวน
ทางพันธุกรรม 

Ae 
R 
Ho 
He 
PHWE 

LcaM16F Na 
Ae 
R 
Ho 
He 
PHWE 

LcaM18F Na 
Ae 
R 
Ho 
He 
PHWE 

LcaM20F Na 
Ae 
R 
Ho 
He 
PHWE 

LcaM24F Na 
Ae 
R 
Ho 
He 
PHWE 

LcaM27F Na 
Ae 
R 
Ho 
He 
PHWE 

LcaM40F Na 
Ae 
R 
Ho 
He 
PHWE 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

กระบี่ ตรัง นครศรีฯ ระยอง 

1.8565 
2.7820 
0.5172 
0.4694 
0.9152 

1.9321 
2.0000 
0.4375 
0.4980 
0.6149 

1.9675 
2.8180 
0.4545 
0.5152 
0.5324 

1.7536 
2.8360 
0.4091 
0.4347 
0.0016 

7 
3.3439 
5.0560 
0.8276 
0.7132 
0.8085 

4 
3.7926 
3.9900 
0.8750 
0.7601 
0.4308 

6 
3.6667 
5.7840 
1.0000 
0.7619 
0.4091 

7 
4.3493 
5.3580 
0.9024 
0.7796 
0.3158 

4 
1.7062 
2.8090 
0.5333 
0.4209 
0.7201 

3 
1.9310 
2.6430 
0.7143 
0.5000 
0.2812 

3 
1.5152 
2.9890 
0.4000 
0.3579 
0.9297 

3 
1.6582 
2.3650 
0.4773 
0.4015 
0.5041 

3 
2.5655 
2.9910 
0.6538 
0.6222 
0.1047 

4 
2.4348 
3.5240 
0.5714 
0.6111 
0.9420 

4 
3.1765 
4.0000 
0.6667 
0.7255 
0.1775 

4 
2.1138 
3.2940 
0.5952 
0.5333 
0.1903 

3 
1.5901 
2.5060 
0.2667 
0.3774 
0.1691 

3 
2.3167 
2.9270 
0.8125 
0.5867 
0.1093 

3 
2.0684 
2.8180 
0.6364 
0.5411 
0.7873 

2 
1.9231 
2.0000 
0.6222 
0.4854 
0.0556 

8 
5.5410 
6.7840 
0.6154 
0.8356 
0.0010 

8 
7.1111 
7.5520 
0.7500 
0.8871 
0.0592 

8 
6.9143 
7.7560 
0.9091 
0.8961 
0.3122 

11 
4.3118 
7.0100 
0.8409 
0.7769 
0.7894 

4 
2.1925 
3.5060 
0.6667 
0.5542 
0.4793 

6 
3.2667 
5.1300 
0.5714 
0.7196 
0.5023 

5 
3.5217 
5.0000 
0.8889 
0.7582 
0.5119 

6 
3.6441 
4.6710 
0.8438 
0.7371 
0.2703 
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ลูกพันธุ์กระบี่ 
ประชากร
ทั้งหมด 

1.3931 
1.9760 
0.3400 
0.2851 
0.1617 

1.6963 
2.5510 
0.4133 
0.4118 
0.0177 

6 
3.0470 
4.6270 
0.9815 
0.6781 
0.0000 

7 
4.2803 
5.6340 
0.9205 
0.7689 
0.0000 

3 
1.5235 
2.7150 
0.3704 
0.3468 
0.6134 

4 
1.6467 
2.6800 
0.4671 
0.3940 
0.1183 

4 
2.4546 
3.1610 
0.7000 
0.5986 
0.2141 

4 
2.5978 
3.3930 
0.6454 
0.6172 
0.0003 

2 
1.9974 
2.0000 
0.5636 
0.5039 
0.3751 

3 
1.9860 
2.3000 
0.5541 
0.4981 
0.1096 

11 
4.2847 
7.0800 
0.8545 
0.7736 
0.4418 

13 
7.0289 
8.3850 
0.8026 
0.8606 
0.0000 

4 
3.0750 
3.8820 
0.7358 
0.6812 
0.4409 

6 
3.6538 
4.2050 
0.7407 
0.7290 
0.1643 
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โลกัส 
ความแปรปรวน
ทางพันธุกรรม 

กระบี่ 

Lca58 Na 
Ae 
R 
Ho 
He 
PHWE 

6 
3.7545 
4.6210 
0.5517 
0.7465 
0.0682 

Lca64 Na 
Ae 
R 
Ho 
He 
PHWE 

4 
2.5601 
3.4660 
0.6552 
0.6201 
0.9676 

Lca69 Na 
Ae 
R 
Ho 
He 
PHWE 

3 
2.2400 
2.7990 
0.7500 
0.5636 
0.1757 

Lca70 Na 
Ae 
R 
Ho 
He 
PHWE 

4 
3.1173 
3.6910 
0.7143 
0.6916 
0.5264 

เฉลี่ยต่อ
โลกัส  
(ในจํานวน
ทั้งหมด  
12 โลไซ) 

Na 
Ae 
R 
Ho 
He 
PHWE 

4.1667 
2.6223 
3.5009 
0.5627 
0.5512 
0.2859 

PHWE<0.05 : มีนัยสําคัญในความแตกตา่งระหว่างค่าสังเกต 

 
 ผลการทดสอบสมดุลฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก 
ประชากร (ไม่นับประชากรท้ังหมด) (ตารางท่ี 
ท่ีบางโลกัสในบางประชากร (LcaM27F ในประชากรกระบี่
ประชากรลูกพันธ์ุกระบี่) แต่เมื่อวิเคราะห์ในประชากรท้ังหมดพบการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร์ดี
5 โลไซ (LcaM08F, LcaM16F, LcaM20F, LcaM27F 
แต่ละประชากร พบการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร์ดี
ท้ังหมด 
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ตรัง นครศรีฯ ระยอง ลูกพันธุ์กระบี่

 
 
 
 
 

6 
3.9690 
5.3020 
0.6875 
0.7722 
0.5279 

6 
4.0333 
5.6310 
0.7273 
0.7879 
0.1719 

5 
2.9082 
4.1900 
0.8205 
0.6647 
0.2914 

6 
3.6765
4.9600
0.7800
0.7354
0.0009

 
 
 
 
 

4 
2.8132 
3.5530 
0.6875 
0.6653 
0.8862 

3 
1.9675 
2.8180 
0.3636 
0.5152 
0.5324 

4 
2.5912 
3.6080 
0.6000 
0.6210 
0.2314 

3 
1.9570
2.3070
0.5926
0.4936
0.3124

 
 
 
 
 

4 
2.4381 
3.4890 
0.5000 
0.6089 
0.8550 

2 
1.9360 
2.0000 
0.4545 
0.5065 
0.7203 

4 
2.3226 
3.5840 
0.4762 
0.5763 
0.4704 

4 
2.9555
3.7620
0.8000
0.6677
0.2252

 
 
 
 
 

4 
3.1034 
3.6000 
0.8667 
0.7011 
0.3948 

4 
3.3333 
3.9950 
0.8000 
0.7368 
0.8967 

4 
3.9320 
3.9840 
0.8667 
0.7541 
0.2935 

4 
3.3155
3.9420
0.8148
0.7049
0.4673

 
 
 
 
 
 

4.0833 
3.0091 
3.7258 
0.6228 
0.6092 
0.7474 

4.0000 
2.9250 
3.8841 
0.6084 
0.5919 
0.0798 

4.5000 
2.7090 
3.6583 
0.6212 
0.5637 
0.0019 

4.1667
2.5567
3.4510
0.6278
0.5391
0.0000

มีนัยสําคัญในความแตกตา่งระหว่างค่าสังเกต Ho และค่าคาดคะเน He ภายใต้ทฤษฎีสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 

ไวน์เบิร์ก (PHWE) ท่ีแต่ละโลกัสของ 11 โลไซท่ีมีความหลากรูปแบบทางพันธุกร
ตารางท่ี 3) พบว่า มีนัยสําคัญในการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 

ในประชากรกระบี่, LcaM08F ในประชากรระยอง และ LcaM16F 
แต่เมื่อวิเคราะห์ในประชากรท้ังหมดพบการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก

LcaM08F, LcaM16F, LcaM20F, LcaM27F และ Lca58) และเมื่อวิเคราะห์ท่ีจํานวนโลไซท้ังหมด 
แต่ละประชากร พบการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก (PHWE<0.05) ในประชากรระยอง ลูกพันธ์ุกระบี่ และประชากร

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

ลูกพันธุ์กระบี่ 
ประชากร
ทั้งหมด 

3.6765 
4.9600 
0.7800 
0.7354 
0.0009 

6 
4.4245 
5.4340 
0.7310 
0.7767 
0.0000 

1.9570 
2.3070 
0.5926 
0.4936 
0.3124 

4 
2.3510 
3.2750 
0.6000 
0.5765 
0.3725 

2.9555 
3.7620 
0.8000 
0.6677 
0.2252 

4 
2.5846 
3.5040 
0.6447 
0.6151 
0.6803 

3.3155 
3.9420 
0.8148 
0.7049 
0.4673 

4 
3.8866 
3.9670 
0.8158 
0.7452 
0.0726 

4.1667 
2.5567 
4510 

0.6278 
0.5391 
0.0000 

4.9167 
3.0947 
3.8607 
0.6113 
0.5828 
<0.005 

 

โลไซท่ีมีความหลากรูปแบบทางพันธุกรรมในแต่ละ
ไวน์เบิร์ก (PHWE<0.05)  

LcaM16F กับ Lca58 ใน
ไวน์เบิร์ก (PHWE<0.05) ท่ี  

และเมื่อวิเคราะห์ท่ีจํานวนโลไซท้ังหมด (12 โลไซ) ของ
ในประชากรระยอง ลูกพันธ์ุกระบี่ และประชากร



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 การเบี่ยงเบนจากสมดลุฮาร์ดี
ท่ีปรากฏในประชากร (Ho) มีนัยสําคัญในความแตกต่างจากค่าเฮตเตอโรไซโกซิตีท่ีคาดคะเนภายใต้ทฤษฎีสมดุลฮาร์ดี
เบิร์ก (He) ในการศึกษาครั้งนี้การเบี่ยงเบนจากสมดุล
แบบท่ีมีเฮตเตอโรไซโกตน้อย (heterozygote deficiency,
ควรจะเป็น ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีพบได้เสมอในประชากร
(พนม และคณะ, 2553, 2554; Chareontawee 
โดยตรงและโดยอ้อม หรือมีการเพาะพันธ์ุโดยใช้พ่อแม่พันธ์ุจํานวนน้อย หรือมีการนําประชากรจากต่าง
ปะปนกัน (Allendorf and Ryman, 1987) 
(ตารางท่ี 1) ทําให้น่าเช่ือว่าประชากรเหล่านี้มีการดําเนินการ หรือได้รับผลกระทบจากการดําเนินการดังเช่นท่ีกล่าวข้างต้น 
(จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชากรระยองและลูกพันธ์ุกระบี่ ท่ีปรากฏว่ามีการเบี่ยงเบนจากสมดุล
ฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก ถึงแม้จะได้ทําการวิเคราะห์รวมทุกโลไซแล้วก็ตาม เช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์ในประชากรรวมท้ังหมด
 การศึกษาครั้งนี้ ถึงแม้จะพบว่ามีบางประชากรท่ีปรากฏว่ามี
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมท่ีวิเคราะห์ได้ จัดว่าอยู่ในระดับเดียวกันท้ัง 
ได้จากการศึกษาก่อนหน้านี้ (ตารางท่ี 
2011) หรือประชากรโรงเพาะฟัก (Senanan 
อยู่ในระดับท่ีต่ํากว่ามากพอสมควร โดยเฉพาะการศึกษาในประชากรโรงเพาะฟักของ 
data) เป็นการศึกษาในประชากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเช่นเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ และใช้ตัวอย่างจาก
ประชากรเดียวกัน 2 ประชากร ได้แก่ ประชากรศูนย์ฯ ระยอง และนครศรีธรรมราช แต่ผลท่ีแสดงออกมาค่อนข้างแตกต่าง
กันมาก โดยเห็นชัดเจนท่ีค่าจํานวนอัลลีล 
ปรากฏในการศึกษาของ ฟารีดะ และคณะ 
การศึกษาของ Senanan et al. (unpublished data) 
แสดงว่ามีการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร์ดี
มีการนําเข้า หรือขนย้ายพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งแต่ละแห่ง ท้ังภายในพ้ืนท่ีภาค
เดียวกัน และต่างภาคกัน เกิดการผสมปนเประหว่างต่างประชากร รวมท้ังอาจมีการผลิตพ่อแม่พันธ์ุรุ่นใหม่ข้ึนมาอีกจากการ
ใช้พ่อแม่จํานวนน้อย หรือเพียงไม่ก่ีคู่ จึงเป็นเหตุให้ประชากรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงใน
องค์ประกอบทางพันธุกรรมของประชากรด้วยเช่นกัน โดยอา
Ryman, 1987) ดังเช่นท่ีปรากฏในการศึกษาของ ฟารีดะ และคณะ 
การศึกษาครั้งนี้ ซึ่งมีการดําเนินการในช่วงเวลาท่ีต่างกัน 
แปรปรวนทางพันธุกรรมต่างกัน โดยปรากฏผลการวิเคราะห์ท้ังในระดับท่ีสูงกว่า 
และต่ํากว่า (ฟารีดะ และคณะ, 2551
 
ตารางท่ี 4  ข้อมูลจากการศึกษาอ่ืนท่ีทําการศึกษาโดยใช้ไมโครแซทเทลไลท์ในปลากะพงขาวของไทย เทียบเคียงกับข้อมูล

จากการศึกษาครั้งนี ้

การศึกษา/
เอกสารอ้างอิง 

ประชากร

Yue et al. (2009) ธรรมชาติ บริเวณอ่าวไทย
Sonkaew et al. 
(2011) 

ธรรมชาติ บริเวณอ่าวไทย
(จันทบุรี ตราด นครศรีฯ
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ลฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก นัยหนึ่งเป็นการแสดงว่า ค่าเฮตเตอโรไซโกซิตีท่ีคํานวณจากเฮตเตอโรไซโกต
มีนัยสําคัญในความแตกต่างจากค่าเฮตเตอโรไซโกซิตีท่ีคาดคะเนภายใต้ทฤษฎีสมดุลฮาร์ดี

ในการศึกษาครั้งนี้การเบี่ยงเบนจากสมดุล-ฮาร์ดีไวน์เบิร์กท่ีปรากฏในประชากร (PHWE
(heterozygote deficiency, Ho<He) และมาก (heterozygote excess, Ho>He) 

ควรจะเป็น ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีพบได้เสมอในประชากรโรงเพาะฟัก หรือประชากรจากแหล่งเพาะพันธ์ุ 
, 2554; Chareontawee et al., 2007) เพราะเป็นประชากรท่ีมักจะมีการคัดเลือกเข้าไปเก่ียวข้องท้ัง

โดยตรงและโดยอ้อม หรือมีการเพาะพันธ์ุโดยใช้พ่อแม่พันธ์ุจํานวนน้อย หรือมีการนําประชากรจากต่าง
(Allendorf and Ryman, 1987) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากพันธ์ุประวัติของประชากรปลากะพงขาวในการศึกษาครั้งนี้ 
ทําให้น่าเช่ือว่าประชากรเหล่านี้มีการดําเนินการ หรือได้รับผลกระทบจากการดําเนินการดังเช่นท่ีกล่าวข้างต้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชากรระยองและลูกพันธ์ุกระบี่ ท่ีปรากฏว่ามีการเบี่ยงเบนจากสมดุล
ถึงแม้จะได้ทําการวิเคราะห์รวมทุกโลไซแล้วก็ตาม เช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์ในประชากรรวมท้ังหมด

การศึกษาครั้งนี้ ถึงแม้จะพบว่ามีบางประชากรท่ีปรากฏว่ามีการเบี่ยงเบนจากสมดุล
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมท่ีวิเคราะห์ได้ จัดว่าอยู่ในระดับเดียวกันท้ัง 5 ประชากร อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบเคียงกับข้อมูลท่ี

ตารางท่ี 4) ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในประชากรธรรมชาติ (Yue et al
(Senanan et al., unpublished data) พบว่าปริมาณความแปรปรวนจากการศึกษาครั้งนี้

อยู่ในระดับท่ีต่ํากว่ามากพอสมควร โดยเฉพาะการศึกษาในประชากรโรงเพาะฟักของ Senanan 
เป็นการศึกษาในประชากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเช่นเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ และใช้ตัวอย่างจาก

ประชากร ได้แก่ ประชากรศูนย์ฯ ระยอง และนครศรีธรรมราช แต่ผลท่ีแสดงออกมาค่อนข้างแตกต่าง
กันมาก โดยเห็นชัดเจนท่ีค่าจํานวนอัลลีล (Na)  อย่างไรก็ตามจํานวนอัลลีลท่ีปรากฏในการศึกษาครั้งนี้ใกล้เคียงกันกับท่ี
ปรากฏในการศึกษาของ ฟารีดะ และคณะ (2551) (ตารางท่ี 4) ซึ่งเป็นการศึกษาในประชากรของศูนย์ฯ สตูล ท่ีอยู่ใน

. (unpublished data) ด้วยเหมือนกัน แต่ไม่อยู่ในการศึกษาครั้งนี้  ด้วยผลก
แสดงว่ามีการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก (PHWE, ตารางท่ี 3) ผนวกกับข้อมูลพันธ์ุประวัติ 
มีการนําเข้า หรือขนย้ายพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งแต่ละแห่ง ท้ังภายในพ้ืนท่ีภาค

และต่างภาคกัน เกิดการผสมปนเประหว่างต่างประชากร รวมท้ังอาจมีการผลิตพ่อแม่พันธ์ุรุ่นใหม่ข้ึนมาอีกจากการ
ใช้พ่อแม่จํานวนน้อย หรือเพียงไม่ก่ีคู่ จึงเป็นเหตุให้ประชากรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงใน
องค์ประกอบทางพันธุกรรมของประชากรด้วยเช่นกัน โดยอาจเปลี่ยนไปได้ท้ังในทางเพ่ิมข้ึน หรือลดลง 

ดังเช่นท่ีปรากฏในการศึกษาของ ฟารีดะ และคณะ (2551), Senanan et al
การศึกษาครั้งนี้ ซึ่งมีการดําเนินการในช่วงเวลาท่ีต่างกัน (2-3 ปี หรืออาจมากกว่า) และมีผลการวิเคราะห์
แปรปรวนทางพันธุกรรมต่างกัน โดยปรากฏผลการวิเคราะห์ท้ังในระดับท่ีสูงกว่า (Senanan et al

2551; การศึกษาครั้งนี)้ ถึงแม้จะเป็นการวิเคราะห์ในประชากรท่ีมาจากแหล่ง

ข้อมูลจากการศึกษาอ่ืนท่ีทําการศึกษาโดยใช้ไมโครแซทเทลไลท์ในปลากะพงขาวของไทย เทียบเคียงกับข้อมูล

ประชากร 
จํานวน
ตัวอยา่ง 
(เฉลี่ย) 

จํานวนโลไซ 
(ไมโครแซทฯ) 

ค่าความแปรปรวนทางพันธกุรรม
(ค่าเฉลี่ยต่อโลกัสต่อประชากร

Na R 
ธรรมชาติ บริเวณอ่าวไทย 132 14 10.71 8.50
ธรรมชาติ บริเวณอ่าวไทย
จันทบุรี ตราด นครศรีฯ) 

61.33 7 7.90 7.21
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ไวน์เบิร์ก นัยหนึ่งเป็นการแสดงว่า ค่าเฮตเตอโรไซโกซิตีท่ีคํานวณจากเฮตเตอโรไซโกต
มีนัยสําคัญในความแตกต่างจากค่าเฮตเตอโรไซโกซิตีท่ีคาดคะเนภายใต้ทฤษฎีสมดุลฮาร์ดี-ไวน์

HWE<0.05, ตารางท่ี 3) มีท้ังใน
(heterozygote excess, Ho>He) กว่าท่ี

โรงเพาะฟัก หรือประชากรจากแหล่งเพาะพันธ์ุ (hatchery stock) 
เพราะเป็นประชากรท่ีมักจะมีการคัดเลือกเข้าไปเก่ียวข้องท้ัง

โดยตรงและโดยอ้อม หรือมีการเพาะพันธ์ุโดยใช้พ่อแม่พันธ์ุจํานวนน้อย หรือมีการนําประชากรจากต่างโรงเพาะฟักเข้ามา
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากพันธ์ุประวัติของประชากรปลากะพงขาวในการศึกษาครั้งนี้ 

ทําให้น่าเช่ือว่าประชากรเหล่านี้มีการดําเนินการ หรือได้รับผลกระทบจากการดําเนินการดังเช่นท่ีกล่าวข้างต้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชากรระยองและลูกพันธ์ุกระบี่ ท่ีปรากฏว่ามีการเบี่ยงเบนจากสมดุล 

ถึงแม้จะได้ทําการวิเคราะห์รวมทุกโลไซแล้วก็ตาม เช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์ในประชากรรวมท้ังหมด 
การเบี่ยงเบนจากสมดุล-ฮาร์ดีไวน์เบิร์ก แต่ปริมาณ

ประชากร อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบเคียงกับข้อมูลท่ี
et al., 2009; Sonkaew et al., 

พบว่าปริมาณความแปรปรวนจากการศึกษาครั้งนี้
Senanan et al. (unpublished 

เป็นการศึกษาในประชากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเช่นเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ และใช้ตัวอย่างจาก
ประชากร ได้แก่ ประชากรศูนย์ฯ ระยอง และนครศรีธรรมราช แต่ผลท่ีแสดงออกมาค่อนข้างแตกต่าง

ามจํานวนอัลลีลท่ีปรากฏในการศึกษาครั้งนี้ใกล้เคียงกันกับท่ี
ซึ่งเป็นการศึกษาในประชากรของศูนย์ฯ สตูล ท่ีอยู่ใน

ด้วยเหมือนกัน แต่ไม่อยู่ในการศึกษาครั้งนี้  ด้วยผลการวิเคราะห์ท่ี
ผนวกกับข้อมูลพันธ์ุประวัติ (ตารางท่ี 1) ทําให้เช่ือได้ว่า 

มีการนําเข้า หรือขนย้ายพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งแต่ละแห่ง ท้ังภายในพ้ืนท่ีภาค
และต่างภาคกัน เกิดการผสมปนเประหว่างต่างประชากร รวมท้ังอาจมีการผลิตพ่อแม่พันธ์ุรุ่นใหม่ข้ึนมาอีกจากการ

ใช้พ่อแม่จํานวนน้อย หรือเพียงไม่ก่ีคู่ จึงเป็นเหตุให้ประชากรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงใน
จเปลี่ยนไปได้ท้ังในทางเพ่ิมข้ึน หรือลดลง (Allendorf and 

et al. (unpublished data) และ
และมีผลการวิเคราะห์ปริมาณความ

et al., unpublished data) 
ถึงแม้จะเป็นการวิเคราะห์ในประชากรท่ีมาจากแหล่ง/ศูนย์ เดียวกันก็ตาม 

ข้อมูลจากการศึกษาอ่ืนท่ีทําการศึกษาโดยใช้ไมโครแซทเทลไลท์ในปลากะพงขาวของไทย เทียบเคียงกับข้อมูล

ค่าความแปรปรวนทางพันธกุรรม 
ค่าเฉลี่ยต่อโลกัสต่อประชากร) 

Ho He 
50 0.73 0.78 

7.21 0.75 0.72 
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การศึกษา/
เอกสารอ้างอิง 

ประชากร 

Senanan et al. 
(unpublished 
data) 

โรงเพาะฟัก/แหล่งเพาะพันธุ์ 
(ศูนย์ฯ สตูล นครศรีฯ สงขลา 
ระยอง) 

ฟารีดะ และคณะ 
(2551) 

โรงเพาะฟัก/แหล่งเพาะพันธุ์
(ศูนย์ฯ สตูล) 

การศึกษาคร้ังนี ้ โรงเพาะฟัก/แหล่งเพาะพันธุ์ 
(ศูนย์ฯ กระบี ่ตรัง นครศรีฯ 
ระยอง) 

 
ความสัมพันธ์ และความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากร
 ค่าระยะห่างทางพันธุกรรม (Nei, 1978) 
โครงสร้างความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม) พร้อมท้ังค่า 
การวิเคราะห์ด้วยวิธี Exact Test (Fisher’s method) 
 รูปท่ี 1 แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างประชากรปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธ์ุ 
5 ประชากร จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี UPGMA
เฉียงด้านบน) ซึ่งปรากฏว่า ได้แสดงความสัมพันธ์ออกมาเป็น 
นครศรีธรรมราช และกลุ่มประชากรระยองและลูกพันธ์ุกระบี่ ดังนั้น ในการวิเคราะห์ควา
โดย AMOVA จึงได้ระบุกลุ่มประชากรตามท่ีปรากฏในรูปท่ี 
(1) ความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากร  (
ประชากรภายในประชากรท้ังหมด 
 ความแตกต่างทางพันธุกรรมโดยค่า 
ประกอบด้วยค่าท่ีแสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากร 
ประชากรท้ังหมด (Fst) ซึ่งคํานวณจากค่า Variance components
กลุ่ม, Vc ค่าภายในประชากรท้ังหมด, และ V 
ได้แสดงไว้ใน ตารางท่ี 6 
 นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ค่า Fst 
ได้แสดงไว้ใน ตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 5  ค่าระยะห่างทางพันธุกรรมของ 

วิเคราะหค์วามแตกต่างด้วยวิธี 
ปรับระดับนัยสําคัญโดย Bonferroni correction = 0.05/10 tests = 0.005)

ประชากร กระบี ่ ตรัง
กระบี ่ - 0.0903
ตรัง 0.2892 - 
นครศรฯี 0.3445 1.0000
ระยอง 0.0099 0.0668
ลูกพันธ์ุกระบี ่ 0.0000 0.0005
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จํานวน
ตัวอยา่ง 
(เฉลี่ย) 

จํานวนโลไซ 
(ไมโครแซทฯ) 

ค่าความแปรปรวนทางพันธกุรรม
(ค่าเฉลี่ยต่อโลกัสต่อประชากร

Na R Ho
แหล่งเพาะพันธุ์ 

สงขลา 
41.26 11 9.73 9.17 0

แหล่งเพาะพันธุ ์ 57 7 4.00 - 0

แหล่งเพาะพันธุ์ 
ศูนย์ฯ กระบี ่ตรัง นครศรีฯ 

31.4 12 4.31 3.68 0.61

และความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากร 
Nei, 1978) ระหว่างประชากรปลากะพงขาวทุกคู่ประชากร 
พร้อมท้ังค่า PExact ซึ่งระบุผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประชากรทุกคู่ จาก

Fisher’s method) ได้แสดงไว้ใน ตารางท่ี 5 
แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างประชากรปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธ์ุ 

UPGMA โดยใช้ข้อมูลค่าระยะห่างทางพันธุกรรมของ Nei (197
ซึ่งปรากฏว่า ได้แสดงความสัมพันธ์ออกมาเป็น 2 กลุ่มประชากร คือ กลุ่มประชากรจากกระบี่ ตรัง และ

นครศรีธรรมราช และกลุ่มประชากรระยองและลูกพันธ์ุกระบี่ ดังนั้น ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประชากร
จึงได้ระบุกลุ่มประชากรตามท่ีปรากฏในรูปท่ี 1 เพ่ือตรวจสอบความแตกต่างให้ครอบคลุม 

(2) ความแตกต่างระหว่างประชากรภายในกลุ่ม และ (3) ความแตกต่างระหว่าง

วามแตกต่างทางพันธุกรรมโดยค่า F-statistics (Inbreeding coefficients, fixation indexes) 
ประกอบด้วยค่าท่ีแสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากร (Fct) ระหว่างประชากรภายในกลุ่ม 

Variance components (Va ค่าระหว่างกลุ่ม, Vb ค่าระหว่างประชากรภายใน
V ค่ารวม) พร้อมท้ังผลการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยค่า P 

Fst และ PFst ระหว่างประชากรทุกคู ่เพ่ือตรวจสอบความแตกตา่งในทุกคู่ประชากร 

ค่าระยะห่างทางพันธุกรรมของ Nei (1978) ระหว่างประชากรทุกคู ่(ครึ่งเฉียงด้านบน) และค่า
 Exact test (ครึ่งเฉียงด้านลา่ง) (P<0.005 ระบุความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั

Bonferroni correction = 0.05/10 tests = 0.005) 
ตรัง นครศรฯี ระยอง ลูกพันธ์ุกระบี่
0.0903 0.0747 0.0998 0.1183
 0.0330 0.0867 0.1217
1.0000 - 0.0937 0.0799
0.0668 0.1251 - 0.0511
0.0005 0.0051 0.0000 -
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ค่าความแปรปรวนทางพันธกุรรม 
ค่าเฉลี่ยต่อโลกัสต่อประชากร) 

Ho He 
0.79 0.76 

0.39 0.65 

0.61 0.57 

ระหว่างประชากรปลากะพงขาวทุกคู่ประชากร (ใช้ในการวิเคราะห์
ซึ่งระบุผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประชากรทุกคู่ จาก

แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างประชากรปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธ์ุ  
Nei (1978) (ตารางท่ี 5, ครึ่ง

กลุ่มประชากร คือ กลุ่มประชากรจากกระบี่ ตรัง และ
มแตกต่างระหว่างประชากร 

เพ่ือตรวจสอบความแตกต่างให้ครอบคลุม 3 ระดับ คือ  
ความแตกต่างระหว่าง

(Inbreeding coefficients, fixation indexes) 3 ระดับ 
 (Fsc) และระหว่าง

ค่าระหว่างประชากรภายใน
 (PFct, PFsc และ PFst) 

เพ่ือตรวจสอบความแตกตา่งในทุกคู่ประชากร 

และค่า PExact จากการ
ระบุความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั, 

ลูกพันธ์ุกระบี ่
0.1183 
0.1217 
0.0799 
0.0511 
- 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1  โครงสร้างความสมัพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างประชากรปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธ์ุ 

วิเคราะหด์้วยวิธี UPGMA
(ค่า PFct, PFsc และ PFst ตามท่ีระบุใน ตารางท่ี 

 
ตารางท่ี 6  ค่า Variance components

ของการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างกลุ่ม 
ท้ังหมด (PFst)  (P<0.0

Variance components Va 
0.0915 

F-statistics Fct = Va/V
0.0243

P-values PFct 
0.0948

 
ตารางท่ี 7  ค่า Fst (ครึ่งเฉียงด้านบน

ในทุกคู่ประชากร (PFst
correction = 0.02/10 tests = 0.00

ประชากร กระบี ่
กระบี ่ - 
ตรัง 0.0270 
นครศรฯี 0.0451 
ระยอง 0.0000 
ลูกพันธ์ุกระบี ่ 0.0000 
 
 การตรวจสอบความแตกต่างโดยระบุเป็น 
กลุ่มประชากร (Va & Fct) และระหว่างประชากรภายในกลุ่ม 
เป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณท้ังหมดเพียง 
อยู่ท่ีความแตกต่างระหว่างประชากรท้ังหมด 
และ PFst (ตารางท่ี 6) ระบุว่า ไม่มีนัยสําคัญในความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากร 

0.12 0.09

PFct

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

โครงสร้างความสมัพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างประชากรปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธ์ุ 
UPGMA โดยใช้ข้อมูลค่าระยะหา่งทางพันธุกรรมของ Nei (1978) 

ตามท่ีระบุใน ตารางท่ี 6 และ ตารางท่ี 7) 

Variance components (Va, Vb, Vc และ V) ค่า F-statistics (Fct, Fsc, และ 
ของการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างกลุ่ม (PFct) ระหว่างประชากรภายในกลุม่ (P

<0.02 ระบุความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั; Fu, 1997; Excoffier 

0915 = 2.43% 
Vb 
0.1269 = 3.36% 

Vc 
3.5540 = 94.21%

Fct = Va/V 
0.0243 

Fsc = Vb/(Vb+Vc) 
0.0345 

Fst = (Va+Vb)/V
0.0579 

0.0948 
PFsc 
0.0000 

PFst 
0.0000 

ครึ่งเฉียงด้านบน) และค่า PFst (ครึ่งเฉียงด้านล่าง) ระหว่างประชากรทุกคู่ เพ่ือตรวจสอบความแตกต่าง

Fst<0.002 ระบุความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั, ปรับระดับนัยสําคัญโดย 
/10 tests = 0.002) 

ตรัง นครศรฯี ระยอง 
0.0476 0.0366 0.0564 
- 0.0008 0.0448 
0.4505 - 0.0437 
0.0000 0.0180 - 
0.0000 0.0270 0.0000 

การตรวจสอบความแตกต่างโดยระบุเป็น 2 กลุ่มประชากร ตามท่ีปรากฏในรูปท่ี 1 
และระหว่างประชากรภายในกลุ่ม (Vb & Fsc) มีน้อยมากและอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน โดยคิด

เป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณท้ังหมดเพียง 2.43% และ 3.36% ตามลําดับ (ตารางท่ี 6) ปริมาณความแตกต่างเกือบท้ังหมดไป
อยู่ท่ีความแตกต่างระหว่างประชากรท้ังหมด (Vc & Fst) ซึ่งมีถึง 94.21% อย่างไรก็ตาม จากผลการทดสอบโดยค่า 

ระบุว่า ไม่มีนัยสําคัญในความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากร (PFct>0.02)

กระบี ่

ตรัง 

นครศรฯี 

0 0.06 0.03 0.09 

Genetic distance 

Fct = 0.0948 

PFsc & PFst = 0.0000 

PFst = 0.0270 

PFst = 0.4505 
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โครงสร้างความสมัพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างประชากรปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธ์ุ 5 ประชากร จากการ

และ Fst) และค่า P ซึ่งแสดงผล
PFsc) และระหว่างประชากร

Excoffier et al., 2006) 

% 
V = Va+Vb+Vc 
3.7724 = 100% 

Fst = (Va+Vb)/V  

 

ระหว่างประชากรทุกคู่ เพ่ือตรวจสอบความแตกต่าง
ปรับระดับนัยสําคัญโดย Bonferroni 

ลูกพันธ์ุกระบี ่
0.0704 
0.0697 
0.0422 
0.0335 
- 

 พบว่า ความแตกต่างระหว่าง
มีน้อยมากและอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน โดยคิด

ปริมาณความแตกต่างเกือบท้ังหมดไป
อย่างไรก็ตาม จากผลการทดสอบโดยค่า PFct, PFsc 

>0.02) แต่มีนัยสําคัญในความ

PFst = 0.0000 
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แตกต่างระหว่างประชากรภายในกลุ่ม (PFsc
กลุ่มเดียวกัน โดยมีความแตกต่างระหว่างประชากรท่ีอยู่ภายในกลุ่มเดียวกันนั้น
 ผลการวิเคราะห์ค่า PExact และ PFst
เพ่ือตรวจสอบความแตกต่างในทุกคู่ประชากร ท่ีระดับนัยสําคัญภายใต้ 
ความแตกต่างระหว่างคู่ประชากรทุกคู่ในกลุ่มของกระบี่ ตรัง และนครศรีธรรมราช ท้ังโดยค่า 
แตกต่างระหว่างประชากรภายในกลุ่มตามท่ีระบุข้างต้น 
กระบี่ โดยท้ังค่า PExact และค่า PFst ของประชากรคู่นี้ ระบุว่ามีนัยสําคัญในความแตกต่างซึ่งกันและกัน 
PFst<0.002) 
 ส่วนผลการวิเคราะห์ระหว่างคู่ของประชากรระยองกับอีก 
ค่า PExact (ตารางท่ี 5, ครึ่งเฉียงด้านล่าง) ไม่ระบุนัยสําคัญในความแตกต่าง แต่ค่า 
มีนัยสําคัญในความแตกต่างจากประชากรกระบี่ และตรัง โดยไม่แตกต่างจากประชากรนครศรีธรรมราช ท่ีปรากฏเช่นนี้ 
อาจเป็นเพราะเนื่องมาจากมีการปะปนกันระหว่างต่างประชากร 
จึงทําให้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประชากรระยองซึ่งอยู่ในฝั่งตะวันออก กับประชากรกระบี่ และตรังซึ่งอยู่ใน
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน แสดงผลท้ังในระดับท่ีระบุว่ามีนัยสําคัญ 
 สุดท้ายประชากรลูกพันธ์ุกระบี่ แสดงผลการวิเคราะห์ท้ังโดยค่า
ประชากรกระบี่ ตรัง และระยอง ยกเว้นประชากรเดียวเท่านั้นท่ี
ลูกพันธ์ุกระบี่ประชากรนี้ มาจากการเพาะพันธ์ุโดยนําพ่อแม่พันธ์ุต่างประชากร 
ปล่อยลงบ่อผสมพร้อมกันในคราวเดียว (ตารางท่ี 
ท่ีมาจากต่างประชากร  ประชากรใหม่ท่ีเกิดข้ึนจึงมีความแต
ประชากรพ่อแม่ก็ตาม  อย่างไรก็ตามประชากรใหม่ท่ีเกิดข้ึนน่าจะมีพันธุกรรมใกล้เคียงไปทางประชากรนครศรีธรรมราชซึ่ง
เป็นหนึ่งในประชากรพ่อแม่ มากกว่าอีกสองประชากร 
วิเคราะห์แสดงออกมาว่าไม่มีนัยสําคัญในความแตกต่างจากประชากรนครศรีธรรมราช ท้ังโดยค่า 
 
ประโยชน์ของข้อมูลความแปรปรวนทางพันธุกรรม และคําแนะนํา
 ข้อมูลความแปรปรวนหรือความหลากหลายทางพันธุกรรม 
โลกัส เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งท่ีระบุคุณภาพของสายพันธ์ุได้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน
ประชากรได้ โดยค่าเฮตเตอโรไซโกซิตี ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองต่อการคัดเลือกท้ังโดยมนุษย์และกา
ธรรมชาติ จะมีความสําคัญต่อการปรับตัวในระยะสั้น ขณะท่ีความหลากหลายของอัลลีล 
กับความอยู่รอดในระยะยาว  (Allendorf, 1986)
การลดลงของความหลากหลายทางพันธุกรรมอาจส่
et al., 2002)  ด้วยเหตุน้ีความแปรปรวนหรือความหลากหลายทางพันธุกรรมจึงเป็นแหล่งทรัพยากรทางพันธุกรรมพ้ืนฐานท่ี
จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น้ํา
เป็นสําคัญ แต่ด้วยเหตุท่ีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงหรือปรับปรุงพันธ์ุสามารถทําให้องค์ประกอบพันธุกรรมของประชากรพ้ืนฐาน 
(base population) เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน
Ryman, 1987)  ดังนั้นการดําเนินงานจึงจําเป็นต้องเริ่มต้นจากประชากรพ่อแม่พันธ์ุ 
แปรปรวนทางพันธุกรรมสูงพอสมควร ซึ่งจากการศึกษาในกุ้งกุลาดํา 
ทางพันธุกรรมของประชากรเริ่มต้นอย่างน้อยท่ีสุดไม่ควรจะต่ํากว่า หรื
ประชากรธรรมชาติ  แต่ภายใต้ค่าท่ีวิเคราะห์ได้ในปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธ์ุในครั้งนี้ ปรากฏว่ามีปริมาณต่ํากว่า
ประชากรธรรมชาติค่อนข้างมาก (ตารางท่ี 
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Fsc<0.02) และในประชากรท้ังหมด (PFst<0.02) แสดงว่า ประชากรท้ังหมดอยู่ใน
งประชากรท่ีอยู่ภายในกลุ่มเดียวกันนั้น 

Fst ระหว่างประชากรทุกคู่ (ครึ่งเฉียงด้านล่างของ ตารางท่ี 5 
เพ่ือตรวจสอบความแตกต่างในทุกคู่ประชากร ท่ีระดับนัยสําคัญภายใต้ Bonferroni correction ปรากฏว่า ไม่มีนัยสําคัญใน
ความแตกต่างระหว่างคู่ประชากรทุกคู่ในกลุ่มของกระบี่ ตรัง และนครศรีธรรมราช ท้ังโดยค่า PExact และ 
แตกต่างระหว่างประชากรภายในกลุ่มตามท่ีระบุข้างต้น (Vb 3.36%, PFsc<0.02) อยู่ท่ีคู่ของประชากรระยองและลูกพันธ์ุ

ของประชากรคู่นี้ ระบุว่ามีนัยสําคัญในความแตกต่างซึ่งกันและกัน 

ส่วนผลการวิเคราะห์ระหว่างคู่ของประชากรระยองกับอีก 3 ประชากร (กระบี่ ตรัง และนครศรีธรรมราช
ไม่ระบุนัยสําคัญในความแตกต่าง แต่ค่า PFst (ตารางท่ี 7, ครึ่งเฉียงด้านล่าง

มีนัยสําคัญในความแตกต่างจากประชากรกระบี่ และตรัง โดยไม่แตกต่างจากประชากรนครศรีธรรมราช ท่ีปรากฏเช่นนี้ 
อาจเป็นเพราะเนื่องมาจากมีการปะปนกันระหว่างต่างประชากร (ระยอง นครศรีธรรมราช และตรัง, ตารางท่ี 
จึงทําให้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประชากรระยองซึ่งอยู่ในฝั่งตะวันออก กับประชากรกระบี่ และตรังซึ่งอยู่ใน
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน แสดงผลท้ังในระดับท่ีระบุว่ามีนัยสําคัญ (PFst<0.002) และไม่มีนัยสําคัญ (PExact>0.005

สุดท้ายประชากรลูกพันธ์ุกระบี่ แสดงผลการวิเคราะห์ท้ังโดยค่า PExact และ PFst ว่ามีนัยสําคัญในความแตกต่างจาก
ประชากรกระบี่ ตรัง และระยอง ยกเว้นประชากรเดียวเท่านั้นท่ีไม่แตกต่าง คือ นครศรีธรรมราช ท่ีเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า

มาจากการเพาะพันธ์ุโดยนําพ่อแม่พันธ์ุต่างประชากร (กระบี่ ตรัง และนครศรีธรรมราช
ตารางท่ี 1) เป็นเหตุให้ประชากรลูกพันธ์ุท่ีเกิดข้ึนเป็นแหล่งรวมพันธุกร

ประชากรใหม่ท่ีเกิดข้ึนจึงมีความแตกต่างออกไปมากเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรอ่ืน
ประชากรพ่อแม่ก็ตาม  อย่างไรก็ตามประชากรใหม่ท่ีเกิดข้ึนน่าจะมีพันธุกรรมใกล้เคียงไปทางประชากรนครศรีธรรมราชซึ่ง
เป็นหนึ่งในประชากรพ่อแม่ มากกว่าอีกสองประชากร (กระบี่ และตรัง) ท่ีเป็นประชากรพ่อแม่เหมือนกั
วิเคราะห์แสดงออกมาว่าไม่มีนัยสําคัญในความแตกต่างจากประชากรนครศรีธรรมราช ท้ังโดยค่า PExact และ 

ประโยชน์ของข้อมูลความแปรปรวนทางพันธุกรรม และคําแนะนํา 
ข้อมูลความแปรปรวนหรือความหลากหลายทางพันธุกรรม โดยเฉพาะค่าเฮตเตอโรไซโกซิตีและจํานวนอัลลีลต่อ

เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งท่ีระบุคุณภาพของสายพันธ์ุได้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพราะสามารถสื่อถึงศักยภาพในการวิวัฒนาการของ
ประชากรได้ โดยค่าเฮตเตอโรไซโกซิตี ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองต่อการคัดเลือกท้ังโดยมนุษย์และกา
ธรรมชาติ จะมีความสําคัญต่อการปรับตัวในระยะสั้น ขณะท่ีความหลากหลายของอัลลีล (จํานวนอัลลีลต่อโลกัส

(Allendorf, 1986) โดยเฉพาะในประชากรขนาดเล็ก (อย่างเช่นประชากรโรงเพาะฟัก
การลดลงของความหลากหลายทางพันธุกรรมอาจส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของประชากรในอนาคตได้ 

ด้วยเหตุน้ีความแปรปรวนหรือความหลากหลายทางพันธุกรรมจึงเป็นแหล่งทรัพยากรทางพันธุกรรมพ้ืนฐานท่ี
จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น้ํา  ซึ่งจะประสบผลสําเร็จหรือไม่เพียงใดข้ึนกับแหล่งทรัพยากรนี้

แต่ด้วยเหตุท่ีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงหรือปรับปรุงพันธ์ุสามารถทําให้องค์ประกอบพันธุกรรมของประชากรพ้ืนฐาน 
เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน  โดยจะมีปริมาณลดลงทุกครั้งท่ีมีการเพาะพันธ์ุแต่ละรุ่น
นการดําเนินงานจึงจําเป็นต้องเริ่มต้นจากประชากรพ่อแม่พันธ์ุ (ประชากรพ้ืนฐาน

ซึ่งจากการศึกษาในกุ้งกุลาดํา (พนม และคณะ, 2548) ระบุว่าปริมาณความแปรปรวน
ทางพันธุกรรมของประชากรเริ่มต้นอย่างน้อยท่ีสุดไม่ควรจะต่ํากว่า หรือควรอยู่ในระดับเดียวกัน เมื่อเทียบกับค่าท่ีปรากฏใน

แต่ภายใต้ค่าท่ีวิเคราะห์ได้ในปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธ์ุในครั้งนี้ ปรากฏว่ามีปริมาณต่ํากว่า
ตารางท่ี 4) จึงควรมีการสร้างประชากรพ่อแม่พันธ์ุเพ่ือยกระดับความหลากหลา

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

แสดงว่า ประชากรท้ังหมดอยู่ใน

5 และ 7 ตามลําดับ) 
ปรากฏว่า ไม่มีนัยสําคัญใน
และ PFst แสดงว่า ความ

อยู่ท่ีคู่ของประชากรระยองและลูกพันธ์ุ
ของประชากรคู่นี้ ระบุว่ามีนัยสําคัญในความแตกต่างซึ่งกันและกัน (PExact<0.005, 

กระบี่ ตรัง และนครศรีธรรมราช) ปรากฏว่า 
ครึ่งเฉียงด้านล่าง) ระบุว่า

มีนัยสําคัญในความแตกต่างจากประชากรกระบี่ และตรัง โดยไม่แตกต่างจากประชากรนครศรีธรรมราช ท่ีปรากฏเช่นนี้  
ตารางท่ี 1) ในระดับหนึ่ง 

จึงทําให้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประชากรระยองซึ่งอยู่ในฝั่งตะวันออก กับประชากรกระบี่ และตรังซึ่งอยู่ใน
>0.005) ในความแตกต่าง 

ว่ามีนัยสําคัญในความแตกต่างจาก
ท่ีเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า 

กระบี่ ตรัง และนครศรีธรรมราช) จํานวนหนึ่ง
เป็นเหตุให้ประชากรลูกพันธ์ุท่ีเกิดข้ึนเป็นแหล่งรวมพันธุกรรมของพ่อแม่

กเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรอ่ืนๆ ถึงแม้จะเป็น
ประชากรพ่อแม่ก็ตาม  อย่างไรก็ตามประชากรใหม่ท่ีเกิดข้ึนน่าจะมีพันธุกรรมใกล้เคียงไปทางประชากรนครศรีธรรมราชซึ่ง

ท่ีเป็นประชากรพ่อแม่เหมือนกัน จึงทําให้ผลการ
และ PFst 

โดยเฉพาะค่าเฮตเตอโรไซโกซิตีและจํานวนอัลลีลต่อ
เพราะสามารถสื่อถึงศักยภาพในการวิวัฒนาการของ

ประชากรได้ โดยค่าเฮตเตอโรไซโกซิตี ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองต่อการคัดเลือกท้ังโดยมนุษย์และการคัดเลือกตาม
จํานวนอัลลีลต่อโลกัส) จะเก่ียวข้อง
อย่างเช่นประชากรโรงเพาะฟัก)  

งผลกระทบต่อความอยู่รอดของประชากรในอนาคตได้ (Frankham  
ด้วยเหตุน้ีความแปรปรวนหรือความหลากหลายทางพันธุกรรมจึงเป็นแหล่งทรัพยากรทางพันธุกรรมพ้ืนฐานท่ี

นกับแหล่งทรัพยากรนี้
แต่ด้วยเหตุท่ีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงหรือปรับปรุงพันธ์ุสามารถทําให้องค์ประกอบพันธุกรรมของประชากรพ้ืนฐาน 

โดยจะมีปริมาณลดลงทุกครั้งท่ีมีการเพาะพันธ์ุแต่ละรุ่น  (Allendorf and 
ประชากรพ้ืนฐาน) ท่ีมีปริมาณความ

ระบุว่าปริมาณความแปรปรวน
อควรอยู่ในระดับเดียวกัน เมื่อเทียบกับค่าท่ีปรากฏใน

แต่ภายใต้ค่าท่ีวิเคราะห์ได้ในปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธ์ุในครั้งนี้ ปรากฏว่ามีปริมาณต่ํากว่า
จึงควรมีการสร้างประชากรพ่อแม่พันธ์ุเพ่ือยกระดับความหลากหลายทาง



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

พันธุกรรมให้สูงข้ึน (โดยอาจมีการผสมระหว่างต่างประชากร หรือนําประชากรธรรมชาติเข้ามาผสม
ควรได้รับการตรวจสอบ โดยเฉพาะประชากรท่ีไม่มีในการศึกษาครั้งนี้  ในกระบวนการสร้างประชากรพ่อแม่พันธ์ุควรมีการ
ตรวจเช็คข้อมูลปริมาณความแปรปรวนทางพัน
เพ่ือให้ได้ประชากรท่ีมีคุณภาพทางพันธุกรรมท่ีสมบูรณ์ และมีศักยภาพท่ียั่งยืนในการเป็นพ่อแม่พันธ์ุท่ีดี
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. ข้อมูลความแปรปรวนหรือความหลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งประกอบด้วยค่าเฉลี่ยต่อโลกัสต่อประชากรของ 
จํานวนอัลลีล (Na), effective number of alleles
(Ho) และค่าคาดคะเน (He) ในประชากรปลากะพงขาวจากแหล่งเพา
ระยอง และลูกพันธ์ุกระบี่) มีค่า Na = 
– 0.6278 และ He = 0.5391 –
หลากหลายของยีนอัลลีลสูงสุด 13 
monomorphic  
 2. การผสมปนเประหว่างต่างประชากร โดยการนําเข้า หรือขนย้ายพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวระหว่างต่างพ้ืนท่ี และ
การผลิตพ่อแม่พันธ์ุรุ่นใหม่ข้ึนมาโดยใช้พ่
กะพงขาวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
หรือลดลง โดยแสดงออกชัดเจนท่ีจํานวนอัลลีล 
 3. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประชากรภายใต้ข้อมูลพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ ได้แสดงว่าประชากร
ปลากะพงขาวท้ัง 5 ประชากรอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยมีความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรภาย
ซึ่งจากการวิเคราะห์ความแตกตา่งในทุกคู่ประชากร ทําให้ทราบความแตกต่างระหว่างประชากรโดยละเอียด
 4. โครงสร้างความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประชากร ภายใต้ข้อมูลพันธุกรรม
ไมโครแซทเทลไลท์ ผนวกกับข้อมูลพันธ์ุประวัติของ
เปลี่ยนแปลงของประชากร และองค์ประกอบทางพันธุกรรมของประชากรท่ีเปลี่ยนไป
 5. ปริมาณความแปรปรวนทางพันธุกรรม 
ท่ีวิเคราะหไ์ด้ในครั้งนี้ มีปริมาณต่าํกว่
พันธุกรรมท่ีสมบูรณ ์ท้ังในด้านความหลากหลายทางพันธุกรรม และลักษณะแสดงออกด้านการเพาะเลีย้ง
 
กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง และกระบี่
ทุกท่าน ท่ีอํานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่าง โดยเฉพาะคุณอาคม สิงหบุญ ท่ีได้ช่วยเก็บตัวอย่าง
เลือด และให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผลการศึกษา
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีของกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุลสัตว์
เป็นกําลังสําคัญในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และช่วยให้งานวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์
 งานวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมประมง ในส่วนกิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธ์ุ 
ภายใต้โครงการ “วิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ใน
ประชากรปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธ์ุ
 
เอกสารอ้างอิง 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

โดยอาจมีการผสมระหว่างต่างประชากร หรือนําประชากรธรรมชาติเข้ามาผสม
ควรได้รับการตรวจสอบ โดยเฉพาะประชากรท่ีไม่มีในการศึกษาครั้งนี้  ในกระบวนการสร้างประชากรพ่อแม่พันธ์ุควรมีการ
ตรวจเช็คข้อมูลปริมาณความแปรปรวนทางพันธุกรรม พร้อมกับทดสอบลักษณะแสดงออกด้านการเพาะเลี้ยงควบคู่กันไป 
เพ่ือให้ได้ประชากรท่ีมีคุณภาพทางพันธุกรรมท่ีสมบูรณ์ และมีศักยภาพท่ียั่งยืนในการเป็นพ่อแม่พันธ์ุท่ีดี

ข้อมูลความแปรปรวนหรือความหลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งประกอบด้วยค่าเฉลี่ยต่อโลกัสต่อประชากรของ 
effective number of alleles (Ae), allelic richness (R) และเฮตเตอโรไซโกซิตีท้ังในรูปค่าสังเกต 

ในประชากรปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธ์ุ 5 ประชากร (ศูนย์ฯ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช 
Na = 4.0000 – 4.9167, Ae = 2.5567 – 3.0947, R = 3.4510 
– 0.6092 ตามลําดับ จากการศึกษาท่ีจํานวน 12 ไมโครแซทเทลไลท์โลไซ โดยพบความ
13 อัลลีล ท่ีโลกัส LcaM27F (AF404089) และพบว่าโลกัส 

การผสมปนเประหว่างต่างประชากร โดยการนําเข้า หรือขนย้ายพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวระหว่างต่างพ้ืนท่ี และ
การผลิตพ่อแม่พันธ์ุรุ่นใหม่ข้ึนมาโดยใช้พ่อแม่พันธ์ุจํานวนน้อย หรือมีการคัดเลือกเข้าไปเก่ียวข้อง เป็นเหตุให้ประชากรปลา

 และทําให้ปริมาณความหลากหลายทางพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นไปได้ท้ังเพ่ิมข้ึน 
หรือลดลง โดยแสดงออกชัดเจนท่ีจํานวนอัลลีล ภายใต้การตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์การเบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร์ดี

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประชากรภายใต้ข้อมูลพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ ได้แสดงว่าประชากร
ประชากรอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยมีความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรภาย

ซึ่งจากการวิเคราะห์ความแตกตา่งในทุกคู่ประชากร ทําให้ทราบความแตกต่างระหว่างประชากรโดยละเอียด
โครงสร้างความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประชากร ภายใต้ข้อมูลพันธุกรรม

ไมโครแซทเทลไลท์ ผนวกกับข้อมูลพันธ์ุประวัติของแต่ละประชากร ทําให้เกิดความเข้าใจ และทราบถึงสาเหตุในการ
เปลี่ยนแปลงของประชากร และองค์ประกอบทางพันธุกรรมของประชากรท่ีเปลี่ยนไป 

ปริมาณความแปรปรวนทางพันธุกรรม (โดยไมโครแซทเทลไลท์) ในประชากรปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธ์ุ
ท่ีวิเคราะหไ์ด้ในครั้งนี้ มีปริมาณต่าํกว่าประชากรธรรมชาตคิ่อนข้างมาก จึงสมควรสรา้งประชากรพ่อแม่พันธ์ุให้มีคุณภาพทาง

ท้ังในด้านความหลากหลายทางพันธุกรรม และลักษณะแสดงออกด้านการเพาะเลีย้ง

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง และกระบี่
ทุกท่าน ท่ีอํานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่าง โดยเฉพาะคุณอาคม สิงหบุญ ท่ีได้ช่วยเก็บตัวอย่าง
เลือด และให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผลการศึกษา 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีของกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุลสัตว์น้ํา สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า ซึ่ง
เป็นกําลังสําคัญในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และช่วยให้งานวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ ์

งานวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมประมง ในส่วนกิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธ์ุ 
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ใน

ประชากรปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธ์ุ” รหัสทะเบียนวิจัยเลขท่ี 52-0600-52068 
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โดยอาจมีการผสมระหว่างต่างประชากร หรือนําประชากรธรรมชาติเข้ามาผสม) ประชากรท่ีมีอยู่ท้ังหมด
ควรได้รับการตรวจสอบ โดยเฉพาะประชากรท่ีไม่มีในการศึกษาครั้งนี้  ในกระบวนการสร้างประชากรพ่อแม่พันธ์ุควรมีการ

ธุกรรม พร้อมกับทดสอบลักษณะแสดงออกด้านการเพาะเลี้ยงควบคู่กันไป 
เพ่ือให้ได้ประชากรท่ีมีคุณภาพทางพันธุกรรมท่ีสมบูรณ์ และมีศักยภาพท่ียั่งยืนในการเป็นพ่อแม่พันธ์ุท่ีด ี

ข้อมูลความแปรปรวนหรือความหลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งประกอบด้วยค่าเฉลี่ยต่อโลกัสต่อประชากรของ 
และเฮตเตอโรไซโกซิตีท้ังในรูปค่าสังเกต 

ศูนย์ฯ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช 
, R = 3.4510 – 3.8841, Ho = 0.5627 
ไมโครแซทเทลไลท์โลไซ โดยพบความ

และพบว่าโลกัส LcaM06 (AF404075) เป็น 

การผสมปนเประหว่างต่างประชากร โดยการนําเข้า หรือขนย้ายพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวระหว่างต่างพ้ืนท่ี และ
อแม่พันธ์ุจํานวนน้อย หรือมีการคัดเลือกเข้าไปเก่ียวข้อง เป็นเหตุให้ประชากรปลา

และทําให้ปริมาณความหลากหลายทางพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นไปได้ท้ังเพ่ิมข้ึน 
ภายใต้การตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์การเบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประชากรภายใต้ข้อมูลพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ ได้แสดงว่าประชากร
ประชากรอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยมีความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรภายในกลุ่มเดียวกันนั้น 

ซึ่งจากการวิเคราะห์ความแตกตา่งในทุกคู่ประชากร ทําให้ทราบความแตกต่างระหว่างประชากรโดยละเอียด 
โครงสร้างความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประชากร ภายใต้ข้อมูลพันธุกรรม

แต่ละประชากร ทําให้เกิดความเข้าใจ และทราบถึงสาเหตุในการ

ในประชากรปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธ์ุ
าประชากรธรรมชาตคิ่อนข้างมาก จึงสมควรสรา้งประชากรพ่อแม่พันธ์ุให้มีคุณภาพทาง

ท้ังในด้านความหลากหลายทางพันธุกรรม และลักษณะแสดงออกด้านการเพาะเลีย้ง 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง และกระบี่ พร้อมท้ังเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ 
ทุกท่าน ท่ีอํานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่าง โดยเฉพาะคุณอาคม สิงหบุญ ท่ีได้ช่วยเก็บตัวอย่าง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า ซึ่ง

งานวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมประมง ในส่วนกิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธ์ุ 
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ใน
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บทคัดย่อ 
 

 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมและลักษณะแสดงออกของลูกปลาในประชากรปลาเทโพ
ดําเนินการศึกษาใน 5 ประชากร ประกอบด้วยประชากรจากหน่วยผลิตของกรมประมงจํานวน 
ยโสธร –YS และร้อยเอ็ด –RO) และฟาร์มเอกชนจํานวน 
เป็น 2 ส่วน คือ (1) ประเมินองค์ประกอบทางพันธุกรรมของประชากร และ 
ระหว่างประชากร ดําเนินการศึกษาระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 
พันธุกรรมระหว่างคู่ประชากร (Pairw
ทางสถิติ โดยระดับความแตกต่างของแต่ละคู่ประชากรค่อนข้างต่ํา มีค่าตั้งแต่ 
ค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมจํานวนอัลลีลเฉลี่ยต่อโลกัสมีค่าระหว่าง 
มีค่าระหว่าง 3.25– 6.58 ค่าสังเกตเฮทเทอโรไซโกซิตี้ พบว่ามีค่าใกล้เคียงกันระหว่าง 
ส่วนใหญ่เบี่ยงเบนจากสมดุล Hardy
ในบางประชากรซึ่งแสดงถึงจํานวนปลาท่ีมีจีโนไทป์ท่ีเป็นโฮโมไซกัสมากกว่าท่ีคาดหมายจากสมดุลย์
แนวโน้มของการผสมเลือดภายในประชากร
เอกชนมีค่า Ne เฉลี่ยสูงกว่าหน่วยเพาะพันธ์ุของภาครัฐ
ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานทางพันธุศาสตร์
5 แหล่ง พบว่าอัตราการผสมของหน่วยผลิต 
มีค่ามากกว่า RO และ YSF (53.17
เฉลี่ยของหน่วยผลิต UB มีค่าสูงท่ีสุด 
ขณะท่ีฟาร์มเอกชน YSF และ UBF 
หน่วยผลิต YS และ RO (15.95+4.59, 0.00
ลูกปลาหลังจากท่ีฟักออกจากไข่จนกระท่ังถุงไข่
6.67+11.55 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
และมีค่าแตกต่างกับหน่วยผลิตอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าหน่วยผลิตท้ัง 
ทางพันธุกรรมท่ีศึกษาโดยเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ และลักษณะแสดงออกของลูกปลา
การผสม อัตราการฟักไข่ และอัตราการรอดตายของลูกปลาอายุ 

allelic richness และอัตราการฟักไข่
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบและวิธีการเพาะฟัก
แสดงออกของลักษณะปรากฏค่อนข้างสูง
องค์ประกอบทางพันธุกรรมมีความสอดคล้องกับการจัดการพ่อแม่พันธ์ุของแต่ละหน่วยผลิตจึงน่าจะนํามาใช้ประกอบกับการ
แสดงออกของลักษณะปรากฏของลูกปลาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ
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อภิรดี หันพงศ์กิตติกูล2  วงศ์ปฐม กมลรัตน์3 และ ผ่องใส จันทร์ศรี4

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดศรีสะเกษ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจดื 

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุรินทร ์

ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมและลักษณะแสดงออกของลูกปลาในประชากรปลาเทโพ
ประชากร ประกอบด้วยประชากรจากหน่วยผลิตของกรมประมงจํานวน 

และฟาร์มเอกชนจํานวน 2 แห่ง (อุบลราชธานี –UBF และยโสธร 
ประเมินองค์ประกอบทางพันธุกรรมของประชากร และ (2) เปรียบเทียบลักษณะแสดงออกของลูกปลา

ระหว่างประชากร ดําเนินการศึกษาระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2553 ผลการศึกษาพบว่า ค่าความแตกต่างทาง
Pairwise estimates of genetic differentiation) ทุกคู่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ

โดยระดับความแตกต่างของแต่ละคู่ประชากรค่อนข้างต่ํา มีค่าตั้งแต่ 0.0296 (YS-UB) 
ค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมจํานวนอัลลีลเฉลี่ยต่อโลกัสมีค่าระหว่าง 3.50±1.05 – 8.33±1.51 

ค่าสังเกตเฮทเทอโรไซโกซิตี้ พบว่ามีค่าใกล้เคียงกันระหว่าง 0.5280–
Hardy-Weinberg (HWE) และสําหรับค่าสัมประสิทธ์ิ F (F-statistic; 

ในบางประชากรซึ่งแสดงถึงจํานวนปลาท่ีมีจีโนไทป์ท่ีเป็นโฮโมไซกัสมากกว่าท่ีคาดหมายจากสมดุลย์
แนวโน้มของการผสมเลือดภายในประชากร สําหรับค่า Ne มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง5.3-9.4 แม้จะพบว่าฟาร์มเพาะพันธ์ุของ

ยเพาะพันธ์ุของภาครัฐ แต่ค่าเฉลี่ยของหน่วยเพาะพันธ์ุเกือบท้ังหมดมีค่าประชากรสืบพันธ์ุ
ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานทางพันธุศาสตร์ (Ne<50) การเปรียบเทียบลักษณะท่ีแสดงออกของลูกปลาเทโพของหน่วยผลิต

แหล่ง พบว่าอัตราการผสมของหน่วยผลิต UB YS และ UBF (79.33+2.52, 75.13+4.55 และ 
53.17+1.04, 36.33+3.21 เปอร์เซ็นต์) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

มีค่าสูงท่ีสุด (82.17+4.89 เปอร์เซ็นต)์ และแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
UBF (40.33+5.69 และ 41.38+11.75 เปอร์เซ็นต)์ มีค่าไม่แตกต่างกัน 

4.59, 0.00 เปอร์เซ็นต์) อย่างนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สําหรับอัตราการรอดตายของ
ลูกปลาหลังจากท่ีฟักออกจากไข่จนกระท่ังถุงไข่แดงยุบมีค่าเท่ากับ 65.40+5.80, 41.38+41.75, 0.00, 70.00

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ โดยพบว่าอัตราการรอดตายเฉลี่ยของหน่วยผลิต UB และฟาร์มเอกชน 
และมีค่าแตกต่างกับหน่วยผลิตอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

พบว่าหน่วยผลิตท้ัง 5 แห่ง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังในด้านองค์ประกอบ
ทางพันธุกรรมท่ีศึกษาโดยเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ และลักษณะแสดงออกของลูกปลา

อัตราการฟักไข่ และอัตราการรอดตายของลูกปลาอายุ 3 วัน แต่พบเพียงความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญระหว่างค่า 

และอัตราการฟักไข่  (Kendall’s τ  =0.800) เท่านั้น การท่ีไม่พบความสัมพันธ์ของท้ังสองน่าจะเกิดจาก
ได้แก่ ระบบและวิธีการเพาะฟัก  เทคนิคและความชํานาญของเจ้าหน้าท่ี

แสดงออกของลักษณะปรากฏค่อนข้างสูง ในขณะท่ีจํานวนตัวอย่างศึกษามีจํานวนน้อย อย่างไรก็ตาม
องค์ประกอบทางพันธุกรรมมีความสอดคล้องกับการจัดการพ่อแม่พันธ์ุของแต่ละหน่วยผลิตจึงน่าจะนํามาใช้ประกอบกับการ
แสดงออกของลักษณะปรากฏของลูกปลาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเพาะพันธ์ุของหน่วยผลิต
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ประชากร ประกอบด้วยประชากรจากหน่วยผลิตของกรมประมงจํานวน 3 แห่ง (อุบลราชธานี –UB 

โสธร –YSF) โดยแบ่งการศึกษา
เปรียบเทียบลักษณะแสดงออกของลูกปลา
ผลการศึกษาพบว่า ค่าความแตกต่างทาง

ทุกคู่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ 
UB) จนถึง 0.1513 (RO-UBF)  

8.33±1.51 ค่า allelic richness  
– 0.7680 โดยพบว่าประชากร

statistic; FIS) พบว่ามีค่าเป็นบวก 
ในบางประชากรซึ่งแสดงถึงจํานวนปลาท่ีมีจีโนไทป์ท่ีเป็นโฮโมไซกัสมากกว่าท่ีคาดหมายจากสมดุลย์ HWE และอาจเป็น

แม้จะพบว่าฟาร์มเพาะพันธ์ุของ
แต่ค่าเฉลี่ยของหน่วยเพาะพันธ์ุเกือบท้ังหมดมีค่าประชากรสืบพันธ์ุ 

การเปรียบเทียบลักษณะท่ีแสดงออกของลูกปลาเทโพของหน่วยผลิต 
และ 80.17+1.96 เปอร์เซ็นต์)  

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) อัตราการฟักไข่
และแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับทุกแห่ง 

มีค่าไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และมากกว่า
สําหรับอัตราการรอดตายของ 

41.75, 0.00, 70.00+5.0 และ 
และฟาร์มเอกชน UBF มีค่าสูงสุด

แห่ง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังในด้านองค์ประกอบ
ทางพันธุกรรมท่ีศึกษาโดยเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ และลักษณะแสดงออกของลูกปลา คือ อัตรา 

ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญระหว่างค่า 

เท่านั้น การท่ีไม่พบความสัมพันธ์ของท้ังสองน่าจะเกิดจาก
เทคนิคและความชํานาญของเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น ท่ีมีต่อการ

ในขณะท่ีจํานวนตัวอย่างศึกษามีจํานวนน้อย อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษา
องค์ประกอบทางพันธุกรรมมีความสอดคล้องกับการจัดการพ่อแม่พันธ์ุของแต่ละหน่วยผลิตจึงน่าจะนํามาใช้ประกอบกับการ

ภาพในการจัดการเพาะพันธ์ุของหน่วยผลิต 
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Relationship between Genetic Diversity and their Offspring Performance of the Thai 
stocks of Black Ear Catfish (Pangasius larnaudii
 

Thipsuda Tangprakhon1  Apiradee Hanpongkittikul
1Sisaket Inland Fisheries Research and Development Center
2Inland Fisheries Resources Research and Development Institute
3Inland Fisheries Research and Development Bureau
4Sisaket Inland Fisheries Research and Development Center
 

Abstract 
 

 The relationship between genetic diversity and their offspring performance of Thai black ear catfish 
(Pangasius larnaudii) stocks were studied in five hatcheries including three government (Ubonratchatani; 
UB, Yasothon; YS and Roi-et; RO) and two private hatcheries (Ubonratchatani farm; UBF and Yasothon farm; 
YSF). The study was conducted in two parts 
comparison among of five hatchery broodstocks and were carried out during January to December 2010.
 The results indicated significances but small extents of pairwise estimates of genetic differentiation 
of all hatchery broodstocks ranging from 0.0296 (YS
per locus ranged from 3.50+1.05 to 8.33
heterozygosity ranged from 0.5280 to 0.7680. Overall
deviated significantly from Hardy-Weinberg equilibrium (HWE) whereas small population sizes were used in 
breeding and less considerate of broodstock management. The fixation (F
heterozygote deficits were found in three hatcheries (UB, UBF and YSF) could be related to inbreeding 
effect. Most of average Ne value revealed lower than 50 ranged from 5.3 to 9.4 whereas the private 
hatcheries had higher value than government hatche
hatcheries (UB, YS, RO, UBF and YSF) revealed that the fertilization rate of UB, YS and UBF hatcheries 
(79.33+2.52, 75.13+4.55 and 80.17+1.96%, respectively) had no significantly differences (p>0.05) among 
hatcheries but had significantly higher (p<0.05) than RO and YSF hatcheries (53.17
respectively). The UB hatcheries had the highest hatching rate (82.17
(p<0.05) than the YSF, UBF, YS and RO hatcher
respectively) whereas had no significantly differences (p>0.05) between the UBF and YSF hatcheries and YS 
and RO hatcheries. Survival rates of larvae were significantly higher in UB and UBF hatcheries (65
and 70.00+5.0%, respectively) than those of YS, YSF and RO hatcheries (41.38
respectively). 
 Significant relationship between genetic diversity and their offspring performance were not found in 
these studied Thai stocks of black ear catfish except one between allelic richness and hatching rate 

τ =0.800). However, the relationship appear
experiences among hatcheries as well as small number of hatcheries. The fact that genetic diversity revealed 
by microsatellites reflected well with broodstock practices it is recommended that g
be used in combination with their offspring performance of the stocks to improve breeding program in the 
hatcheries. 
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The relationship between genetic diversity and their offspring performance of Thai black ear catfish 
) stocks were studied in five hatcheries including three government (Ubonratchatani; 

et; RO) and two private hatcheries (Ubonratchatani farm; UBF and Yasothon farm; 
YSF). The study was conducted in two parts i.e., (1) genetic composition and (2) hatchery traits performance 
comparison among of five hatchery broodstocks and were carried out during January to December 2010.

The results indicated significances but small extents of pairwise estimates of genetic differentiation 
tchery broodstocks ranging from 0.0296 (YS-UB) to 0.1513 (RO-UBF). The average number of alleles 

1.05 to 8.33+1.51 and the allele richness range from 3.25 to 6.58. The observed 
heterozygosity ranged from 0.5280 to 0.7680. Overall, the results revealed that most hatchery broodstocks 

Weinberg equilibrium (HWE) whereas small population sizes were used in 
breeding and less considerate of broodstock management. The fixation (F-statistic; F
heterozygote deficits were found in three hatcheries (UB, UBF and YSF) could be related to inbreeding 

e value revealed lower than 50 ranged from 5.3 to 9.4 whereas the private 
hatcheries had higher value than government hatcheries. Comparison on offspring performance of five 
hatcheries (UB, YS, RO, UBF and YSF) revealed that the fertilization rate of UB, YS and UBF hatcheries 

1.96%, respectively) had no significantly differences (p>0.05) among 
hatcheries but had significantly higher (p<0.05) than RO and YSF hatcheries (53.17+1.04 and 36.33
respectively). The UB hatcheries had the highest hatching rate (82.17+4.89%) and had significantly higher 
(p<0.05) than the YSF, UBF, YS and RO hatcheries (41.38+11.75, 40.33+5.69, 15.95+
respectively) whereas had no significantly differences (p>0.05) between the UBF and YSF hatcheries and YS 
and RO hatcheries. Survival rates of larvae were significantly higher in UB and UBF hatcheries (65

5.0%, respectively) than those of YS, YSF and RO hatcheries (41.38+41.75, 6.67+

Significant relationship between genetic diversity and their offspring performance were not found in 
these studied Thai stocks of black ear catfish except one between allelic richness and hatching rate 

=0.800). However, the relationship appeared to be confounding with different breeding practices, worker 
experiences among hatcheries as well as small number of hatcheries. The fact that genetic diversity revealed 
by microsatellites reflected well with broodstock practices it is recommended that genetic information should 
be used in combination with their offspring performance of the stocks to improve breeding program in the 
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Relationship between Genetic Diversity and their Offspring Performance of the Thai 

and Pongsai Chansri4 

The relationship between genetic diversity and their offspring performance of Thai black ear catfish 
) stocks were studied in five hatcheries including three government (Ubonratchatani; 

et; RO) and two private hatcheries (Ubonratchatani farm; UBF and Yasothon farm; 
sition and (2) hatchery traits performance 

comparison among of five hatchery broodstocks and were carried out during January to December 2010. 
The results indicated significances but small extents of pairwise estimates of genetic differentiation 

UBF). The average number of alleles 
1.51 and the allele richness range from 3.25 to 6.58. The observed 

, the results revealed that most hatchery broodstocks 
Weinberg equilibrium (HWE) whereas small population sizes were used in 

FIS) values due to 
heterozygote deficits were found in three hatcheries (UB, UBF and YSF) could be related to inbreeding 

e value revealed lower than 50 ranged from 5.3 to 9.4 whereas the private 
ries. Comparison on offspring performance of five 

hatcheries (UB, YS, RO, UBF and YSF) revealed that the fertilization rate of UB, YS and UBF hatcheries 
1.96%, respectively) had no significantly differences (p>0.05) among 

1.04 and 36.33+3.21%, 
4.89%) and had significantly higher 

+4.59 and 0.00%, 
respectively) whereas had no significantly differences (p>0.05) between the UBF and YSF hatcheries and YS 
and RO hatcheries. Survival rates of larvae were significantly higher in UB and UBF hatcheries (65.40+5.80 

+11.55 and 0.00%, 

Significant relationship between genetic diversity and their offspring performance were not found in 
these studied Thai stocks of black ear catfish except one between allelic richness and hatching rate (Kendall’s 

ed to be confounding with different breeding practices, worker 
experiences among hatcheries as well as small number of hatcheries. The fact that genetic diversity revealed 

enetic information should 
be used in combination with their offspring performance of the stocks to improve breeding program in the 
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การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ํามันถั่วเหลืองในการทอดเต้าหู้ปลา
 
นิศานาถ ตัณฑัยย์*  ดวงเดือน ศรีชาย และ
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคณุภาพสตัว์นํ้าและผลติภณัฑส์ัตว์นํ้า  สงขลา
 
บทคัดย่อ 
 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ํามันทอดเต้าหู้ปลาแบบรุ่น 
ทอดแบบควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า 
จํานวน 27 ครั้งในแต่ละชุด ชุดท่ี 
ท่ีเหลือจากชุดท่ี 2 และเติมน้ํามันใหม่ให้อยู่ในระดับเดิม สําหรับการทอดแบบต่อเนื่องใช้เครื่องทอดแบบสายพาน ทอดเต้าหู้ปลา
31,552 กิโลกรัม อัตราเร็วในการทอด 
น้ํามันมาตรวจสอบค่ากรดไขมันอิสระ ค่าสารโพลาร์ และค่าสี พบว่า หลังการทอดเต้าหู้ปลาแบบรุ่น 
การทอด ค่ากรดไขมันอิสระ ค่าสารโพลาร์เพ่ิมข้ึน และค่าสีของน้ํามันเข้มข้ึน  น้ํามันทอดเต้าหู้ปลาท่ีใช้น้ํามันเริ่มต้นท่ีมีค่า
สารโพลาร์น้อยกว่าร้อยละ 20 หลังทอด 
ค่ากรดไขมันอิสระเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 
และพบว่าหลังการทอดเต้าหู้ปลาแบบรุ่นในชุดท่ี 
สําหรับการทอดแบบต่อเนื่อง พบว่าเมื่อเวลาทอดนานข้ึน ค่
ควรเปลี่ยนน้ํามันทอดเต้าหู้ปลาหลังการทอด 
 
คําสําคัญ : น้ํามันทอด  คุณภาพน้ํามัน
   
*79/2 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมอืง จ
E-mail : nisanatt@dof.mail.go.th
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การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ํามันถั่วเหลืองในการทอดเต้าหู้ปลา 

ดวงเดือน ศรีชาย และ นงค์พงา เกตุช ู
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคณุภาพสตัว์นํ้าและผลติภณัฑส์ัตว์นํ้า  สงขลา 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ํามันทอดเต้าหู้ปลาแบบรุ่น (batch) และแบบทอดต่อเนื่อง โดยแบบรุ่นใช้หม้อ
ทอดแบบควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า 170 องศาเซลเซียส ทอดเต้าหู้ปลาขนาด 2.0-3.2 เซนติเมตร จํานวน 

ครั้งในแต่ละชุด ชุดท่ี 2 ใช้น้ํามันท่ีเหลือจาก ชุดท่ี 1 และเติมน้ํามันใหม่ให้อยู่ในระดับเดิม ชุดท่ี 
และเติมน้ํามันใหม่ให้อยู่ในระดับเดิม สําหรับการทอดแบบต่อเนื่องใช้เครื่องทอดแบบสายพาน ทอดเต้าหู้ปลา

กิโลกรัม อัตราเร็วในการทอด 400 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง อุณหภูมิในการทอด 147-160 
น้ํามันมาตรวจสอบค่ากรดไขมันอิสระ ค่าสารโพลาร์ และค่าสี พบว่า หลังการทอดเต้าหู้ปลาแบบรุ่น 
การทอด ค่ากรดไขมันอิสระ ค่าสารโพลาร์เพ่ิมข้ึน และค่าสีของน้ํามันเข้มข้ึน  น้ํามันทอดเต้าหู้ปลาท่ีใช้น้ํามันเริ่มต้นท่ีมีค่า

หลังทอด 27 ครั้ง มีการเปลี่ยนแปลงค่ากรดไขมันอิสระเล็กน้อย 
มากกว่าร้อยละ 1.0 ในน้ํามันทอดเต้าหู้ปลาท่ีใช้น้ํามันเริ่มต้นท่ีมีค่าสารโพลาร์มากกว่าร้อยละ 

และพบว่าหลังการทอดเต้าหู้ปลาแบบรุ่นในชุดท่ี 3 จํานวน 24 ครั้ง ปริมาณกรดไขมันอิสระของน้ํามันสูงเกินเกณฑ์ท่ียอมรับ 
สําหรับการทอดแบบต่อเนื่อง พบว่าเมื่อเวลาทอดนานข้ึน คา่กรดไขมันอิสระ ค่าสารโพลาร์เพ่ิมข้ึนและค่าสีของน้ํามันเข้มข้ึน 
ควรเปลี่ยนน้ํามันทอดเต้าหู้ปลาหลังการทอด 36 ช่ัวโมง เนื่องจากค่าสารโพลาร์สูงเกินเกณฑ์ท่ียอมรับ

คุณภาพน้ํามัน  เต้าหู้ปลาทอด 

เมอืง จ.สงขลา 90000  โทร. 0 7444 0054 
nisanatt@dof.mail.go.th 
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และแบบทอดต่อเนื่อง โดยแบบรุ่นใช้หม้อ
เซนติเมตร จํานวน 1.7 กิโลกรัม ทอด

และเติมน้ํามันใหม่ให้อยู่ในระดับเดิม ชุดท่ี 3 ใช้น้ํามัน 
และเติมน้ํามันใหม่ให้อยู่ในระดับเดิม สําหรับการทอดแบบต่อเนื่องใช้เครื่องทอดแบบสายพาน ทอดเต้าหู้ปลา 

160 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่าง
น้ํามันมาตรวจสอบค่ากรดไขมันอิสระ ค่าสารโพลาร์ และค่าสี พบว่า หลังการทอดเต้าหู้ปลาแบบรุ่น 27 ครั้งของแต่ละชุด 
การทอด ค่ากรดไขมันอิสระ ค่าสารโพลาร์เพ่ิมข้ึน และค่าสีของน้ํามันเข้มข้ึน  น้ํามันทอดเต้าหู้ปลาท่ีใช้น้ํามันเริ่มต้นท่ีมีค่า

ครั้ง มีการเปลี่ยนแปลงค่ากรดไขมันอิสระเล็กน้อย (<ร้อยละ 0.5) แต่พบว่า  
ในน้ํามันทอดเต้าหู้ปลาท่ีใช้น้ํามันเริ่มต้นท่ีมีค่าสารโพลาร์มากกว่าร้อยละ 20 

ครั้ง ปริมาณกรดไขมันอิสระของน้ํามันสูงเกินเกณฑ์ท่ียอมรับ 
ากรดไขมันอิสระ ค่าสารโพลาร์เพ่ิมข้ึนและค่าสีของน้ํามันเข้มข้ึน 

เนื่องจากค่าสารโพลาร์สูงเกินเกณฑ์ท่ียอมรับ 
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Quality Changes in Frying Vegetable Oil in Fried Fish Tofu 
 
Nisanat  Tandayya*  Duangduean Srichai and Nongphanga Katechoo
Songkhla Fish Inspection and Research Center
 
Abstract 

 
 The study of quality changes in vegetable oil used for deep frying fish tofu in batch and 
continuous frying was conducted. In batch frying, the temperature was controlled to not more than 
170oC. Batch frying was conducted in 3 lots. In each lot, 27 sets of fish tofu si
1.7 kg, were deep fried in the same vegetable oil.  In the subsequent lots, new vegetable oil was added 
to the remaining oil from the previous frying to maintain the oil level.  Continuous frying was conducted 
in conveyor belt fryer at the speed of 400 kg/hour.  Fish tofu amounted 31,552 kg was continuously fried 
at 147-160oC. Used vegetable oil samples were collected for determinations of free fatty acid (FFA), total 
polar compound (TPC) and colour. In each lot of batch frying, FFA
increasingly high in the subsequent lots while colour became more and more intense. After frying 27 sets 
of fish tofu, there was a slight change of FFA of less than 0.5% in vegetable oil with initial TPC less than 
20%. However, in vegetable oil with initial TPC of more than 20%, FFA changed at more than 1%. After 
frying 24 sets of fish tofu in the third lot of batch frying, FFA was found higher than the acceptable level. 
In continuous frying, the longer the frying time, the higher
beyond the acceptable level, it is recommended that frying oil should not be used after 36 hours of 
continuous frying. 

 
Key words : used frying oil, frying oil quality, Fried Fish Tofu
   
*79/2 Wichieanchom Road, T. Boryang, A.
E-mail : nisanatt@dof.mail.go.th 
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Quality Changes in Frying Vegetable Oil in Fried Fish Tofu  

Duangduean Srichai and Nongphanga Katechoo 
Songkhla Fish Inspection and Research Center 

quality changes in vegetable oil used for deep frying fish tofu in batch and 
continuous frying was conducted. In batch frying, the temperature was controlled to not more than 

C. Batch frying was conducted in 3 lots. In each lot, 27 sets of fish tofu sized 2.0-3.2 cm, amounted 
1.7 kg, were deep fried in the same vegetable oil.  In the subsequent lots, new vegetable oil was added 
to the remaining oil from the previous frying to maintain the oil level.  Continuous frying was conducted 

r at the speed of 400 kg/hour.  Fish tofu amounted 31,552 kg was continuously fried 
C. Used vegetable oil samples were collected for determinations of free fatty acid (FFA), total 

polar compound (TPC) and colour. In each lot of batch frying, FFA and TPC values were found 
increasingly high in the subsequent lots while colour became more and more intense. After frying 27 sets 
of fish tofu, there was a slight change of FFA of less than 0.5% in vegetable oil with initial TPC less than 

n vegetable oil with initial TPC of more than 20%, FFA changed at more than 1%. After 
frying 24 sets of fish tofu in the third lot of batch frying, FFA was found higher than the acceptable level. 
In continuous frying, the longer the frying time, the higher the FFA and TPC. To avoid the increase of TPC 
beyond the acceptable level, it is recommended that frying oil should not be used after 36 hours of 

used frying oil, frying oil quality, Fried Fish Tofu 
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quality changes in vegetable oil used for deep frying fish tofu in batch and 
continuous frying was conducted. In batch frying, the temperature was controlled to not more than 

3.2 cm, amounted 
1.7 kg, were deep fried in the same vegetable oil.  In the subsequent lots, new vegetable oil was added 
to the remaining oil from the previous frying to maintain the oil level.  Continuous frying was conducted 

r at the speed of 400 kg/hour.  Fish tofu amounted 31,552 kg was continuously fried 
C. Used vegetable oil samples were collected for determinations of free fatty acid (FFA), total 

and TPC values were found 
increasingly high in the subsequent lots while colour became more and more intense. After frying 27 sets 
of fish tofu, there was a slight change of FFA of less than 0.5% in vegetable oil with initial TPC less than 

n vegetable oil with initial TPC of more than 20%, FFA changed at more than 1%. After 
frying 24 sets of fish tofu in the third lot of batch frying, FFA was found higher than the acceptable level. 

the FFA and TPC. To avoid the increase of TPC 
beyond the acceptable level, it is recommended that frying oil should not be used after 36 hours of 
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การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบ 
 
พิสิฐ วงศ์สง่าศรี*1 และ วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
1กลุ่มนวัตกรรมผลติภณัฑ์สตัว์นํ้าเชิงพาณิชย์ 
2ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
บทคัดย่อ 
 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพ่ือพัฒนากระบวนการแช่เยือกแข็งแบบลมเย็นเป่าพ่นปะทะ 
freezing) สําหรับกุ้งแช่เยือกแข็งท่ีมีคุณภาพสูง โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพกระบวนการแช่เยือกแข็งกุ้งขาวดิบท้ังตัว
มีเปลือก (Head-On-Shell-On shrimp) 
-40 องศาเซลเซียส โดยใช้ความเร็วลม 
(Air blast freezing) ท่ีอุณหภูมิเดียวกัน 
(Cryogenic freezing) ท่ีอุณหภูมิ 
เยือกแข็ง (Freezing rate) ค่าการสูญเสียน้ําหนักจากการแช่เยือกแข็ง 
ละลาย (Drip loss) และค่าคุณภาพเนื้อสัมผัส 
แข็งแบบ Air blast และแบบ Cryogenic 
แช่เยือกแข็งแบบ Impingement 
25 เมตรต่อวินาที ค่า Freezing loss 
นัยสําคัญเท่ากับ 7.62 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05)
ในขณะท่ีการแช่เยือกแข็งแบบ Impingement jet 
และ 25 เมตรต่อวินาที ตามลําดับ 
(p<0.05) ในขณะท่ีการแช่เยือกแข็งแบบ 
3.74 5.48 และ 6.27 เปอร์เซ็นต์ท่ีความเร็วลม 
การแช่เยือกแข็งแบบ Cryogenic 
การแช่เยือกแข็งแบบ Air blast ให้คุณภ
เยือกแข็งแบบ Impingement jet 
เยือกแข็งกุ้งขาวดิบท้ังตัวมีเปลือก เพราะมีค่า 
แบบ Cryogenic แต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแช่เยือกแข็งสูงกว่าการแช่เยือกแข็งแบบ 
 
คําสําคัญ : ลมเป่าพ่นปะทะ  แช่เยือกแข็ง
   
*ผู้รับผดิชอบ : เกษตรกลาง จตุจกัร กรุงเทพฯ 
E-mail : fluke_w2001@yahoo.com, pisitw@fisheries.go.th
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การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบ Impingement Jet สําหรับกุ้งแช่แข็งท่ีมีคุณภาพสูง

และ วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์2 
กลุ่มนวัตกรรมผลติภณัฑ์สตัว์นํ้าเชิงพาณิชย์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า กรมประมง 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพ่ือพัฒนากระบวนการแช่เยือกแข็งแบบลมเย็นเป่าพ่นปะทะ 
อกแข็งท่ีมีคุณภาพสูง โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพกระบวนการแช่เยือกแข็งกุ้งขาวดิบท้ังตัว
On shrimp) 3 กระบวนการ คือ (1) การแช่เยือกแข็งแบบลมเย็นเป่าพ่นปะทะ ท่ีอุณหภูมิ 

องศาเซลเซียส โดยใช้ความเร็วลม 3 ระดับ คือ 10 15 และ 25 เมตรต่อวินาที (2) การแช่เยือกแข็งแบบเป่าลมเย็น 
ท่ีอุณหภูมิเดียวกัน (ความเร็วลม 2.8 เมตรต่อวินาที) และ (3) การแช่เยือกแข็งแบบไครโอเจน 

ท่ีอุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียส โดยศึกษาผลของกระบวนการแช่เยือกแข็ง
ค่าการสูญเสียน้ําหนักจากการแช่เยือกแข็ง (Freezing loss) ค่าการสูญเสียน้ําหนักจากการ

และค่าคุณภาพเนื้อสัมผัส (g, แรงท่ีตัดกุ้งขาดออกจากกัน) พบว่า ค่า Freezing rate 
Cryogenic มีค่าเท่ากับ 0.039 และ 0.104 องศาเซลเซียสต่อวินาที ตามลําดับ ในขณะท่ีการ

 et ให้ค่า Freezing rate สูงสุดเท่ากับ 0.102 องศาเซลเซียสต่อวินาที ท่ีความเร็วลม
Freezing loss ของการแช่เยือกแข็งแบบ Air blast มีค่ามากกว่าการแช่เยือกแข็งวิธีอ่ืนอย่างมี

(p<0.05) การแช่เยือกแข็งแบบ Cryogenic มีค่า Freezing loss 
Impingement jet ให้ค่าเท่ากับ 1.73  2.165 และ 2.91 เปอร์เซ็นต์ท่ีความเร็วลม 
 สําหรับค่า Drip loss การแช่เยือกแข็งแบบ Air blast มีค่ามากท่ีสุดคือ 

ในขณะท่ีการแช่เยือกแข็งแบบ Cryogenic มีค่าเท่ากับ 3.36 เปอร์เซ็นต ์และแบบ Impingement jet
เปอร์เซ็นต์ท่ีความเร็วลม 10 15 และ 25 เมตรต่อวินาที ตามลําดับ 

Cryogenic และ Impingement jet ให้ค่าคุณภาพเนื้อสัมผัสท่ีดีใกล้เคียงกัน 
ให้คุณภาพเนื้อสัมผัสต่ํากว่าการแช่เยือกแข็งท้ังสองวิธี (1200 กรัม

Impingement jet ท่ีความเร็วลม 10 เมตรต่อวินาที เป็นความเร็วท่ีเหมาะสมกับการศึกษาครั้งนี้ในการแช่
เยือกแข็งกุ้งขาวดิบท้ังตัวมีเปลือก เพราะมีค่า Freezing loss, Drip loss และคุณภาพเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับการแช่เยือกแข็ง

แต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแช่เยือกแข็งสูงกว่าการแช่เยือกแข็งแบบ 

แช่เยือกแข็ง  กุ้งขาวท้ังตัวมีเปลือก  กุ้งแช่เยือกแข็ง 

เกษตรกลาง จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2940 6130-45 ต่อ 4315 
mail : fluke_w2001@yahoo.com, pisitw@fisheries.go.th 
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สําหรับกุ้งแช่แข็งท่ีมีคุณภาพสูง 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพ่ือพัฒนากระบวนการแช่เยือกแข็งแบบลมเย็นเป่าพ่นปะทะ (Impingement jet 
อกแข็งท่ีมีคุณภาพสูง โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพกระบวนการแช่เยือกแข็งกุ้งขาวดิบท้ังตัว 

การแช่เยือกแข็งแบบลมเย็นเป่าพ่นปะทะ ท่ีอุณหภูมิ  
การแช่เยือกแข็งแบบเป่าลมเย็น  
การแช่เยือกแข็งแบบไครโอเจน 

องศาเซลเซียส โดยศึกษาผลของกระบวนการแช่เยือกแข็งท้ังสามต่อค่าอัตราการแช่
ค่าการสูญเสียน้ําหนักจากการ

Freezing rate ของการแช่เยือก
องศาเซลเซียสต่อวินาที ตามลําดับ ในขณะท่ีการ

องศาเซลเซียสต่อวินาที ท่ีความเร็วลม 
มีค่ามากกว่าการแช่เยือกแข็งวิธีอ่ืนอย่างมี
Freezing loss เท่ากับ 0.68 เปอร์เซ็นต์ 

เปอร์เซ็นต์ท่ีความเร็วลม 10 15 
มีค่ามากท่ีสุดคือ 14.44 เปอร์เซ็นต์ 

Impingement jet มีค่าเท่ากับ 
 การวัดค่าคุณภาพเนื้อสัมผัส  

ให้ค่าคุณภาพเนื้อสัมผัสท่ีดีใกล้เคียงกัน (1600 กรัม) ในขณะท่ี
กรัม) นอกจากนี้ พบว่าการแช่

เมตรต่อวินาที เป็นความเร็วท่ีเหมาะสมกับการศึกษาครั้งนี้ในการแช่
และคุณภาพเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับการแช่เยือกแข็ง

แต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแช่เยือกแข็งสูงกว่าการแช่เยือกแข็งแบบ Air blast 
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Impingement Jet Freezing Process Development for High Quality Frozen Shrimp
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Abstract 
 
 Objective of this study is to develop impingement jet freezing process for high quality frozen 
shrimp by comparing the effectiveness of three freezing processes for frozen head
(Litopenaeus vannamei). The freezing processes were (1) Impingement jet freez
velocity into 3 levels (10, 15 and 25 m/s), (2) Air blast freezing at the same temperature (
velocity is approximately 2.8 m/s), and (3) Cryogenic freezing at 
loss, and texture quality (g, cutting force) were studied at each freezing process. The result showed that 
the freezing rate of air blast and cryogenic freezing were 0.039 and 0.104 
maximum freezing rate of impingement jet freezing was 
air blast were significantly the highest at 7.26 % (p<0.05)
% and those of impingement jet freezing ranged from 
velocity, respectively. Air blast freezing provided the significant higher drip loss than any other process at 
14.44 % (p<0.05) which that of cryogenic freezing was 3.36 % and those of impingement jet freezing were 
3.74, 5.48 and 6.27 % at 10, 15 and 2
shrimp processed by cryogenic and impingement jet freezing had approximately the same good texture 
(1600 g) which was better than those processed by air blast freezing (1200 g). Moreover, the
jet freezing at 10 m/s was the recommended freezing process for frozen head
study due to the fact that its freezing loss, drip loss and texture quality were similar to those of 
cryogenic freezing and better than air 
 
Key words : Impingement Jet, Freezing, Head
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study is to develop impingement jet freezing process for high quality frozen 
shrimp by comparing the effectiveness of three freezing processes for frozen head-on

). The freezing processes were (1) Impingement jet freezing at -40
velocity into 3 levels (10, 15 and 25 m/s), (2) Air blast freezing at the same temperature (
velocity is approximately 2.8 m/s), and (3) Cryogenic freezing at -90oC. Freezing rate, freezing loss, drip 

xture quality (g, cutting force) were studied at each freezing process. The result showed that 
the freezing rate of air blast and cryogenic freezing were 0.039 and 0.104 oC/s, respectively, whereas the 
maximum freezing rate of impingement jet freezing was 0.102 oC/s at 25 m/s air velocity. Freezing loss of 
air blast were significantly the highest at 7.26 % (p<0.05) whereas that of the cryogenic freezing was 0.68 
% and those of impingement jet freezing ranged from 1.73, 2.165 and 2.91 % at 10, 15 and 20 m/s 
velocity, respectively. Air blast freezing provided the significant higher drip loss than any other process at 
14.44 % (p<0.05) which that of cryogenic freezing was 3.36 % and those of impingement jet freezing were 
3.74, 5.48 and 6.27 % at 10, 15 and 20 m/s air velocity, respectively. For texture evaluation, frozen 
shrimp processed by cryogenic and impingement jet freezing had approximately the same good texture 
(1600 g) which was better than those processed by air blast freezing (1200 g). Moreover, the
jet freezing at 10 m/s was the recommended freezing process for frozen head-on-shell-
study due to the fact that its freezing loss, drip loss and texture quality were similar to those of 
cryogenic freezing and better than air blast freezing. 

Impingement Jet, Freezing, Head-On-Shell-On White Shrimp, Frozen Shrimp
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study is to develop impingement jet freezing process for high quality frozen 
on-shell-on shrimp 
40oC by varying air 

velocity into 3 levels (10, 15 and 25 m/s), (2) Air blast freezing at the same temperature (-40 oC, the air 
C. Freezing rate, freezing loss, drip 

xture quality (g, cutting force) were studied at each freezing process. The result showed that 
C/s, respectively, whereas the 

C/s at 25 m/s air velocity. Freezing loss of 
whereas that of the cryogenic freezing was 0.68 
.73, 2.165 and 2.91 % at 10, 15 and 20 m/s air 

velocity, respectively. Air blast freezing provided the significant higher drip loss than any other process at 
14.44 % (p<0.05) which that of cryogenic freezing was 3.36 % and those of impingement jet freezing were 

0 m/s air velocity, respectively. For texture evaluation, frozen 
shrimp processed by cryogenic and impingement jet freezing had approximately the same good texture 
(1600 g) which was better than those processed by air blast freezing (1200 g). Moreover, the impingement 

-on shrimp on this 
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การปนเป้ือนของไนโตรฟูแรนส์ในสัตว์น้ําบางชนิด น้ําทะเล และตะกอนดิน
ชายฝั่งทะเลเขตภาคใต้ตอนบน
 
ประทุมวัลย์ เจริญพร* และ สันติสุข ไทยปาล
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคณุภาพสตัว์นํ้าและผลติภณัฑส์ัตว์นํ้า สรุาษฎร์ธานี
 
บทคัดย่อ 
 
 ศึกษาการปนเปื้อนของไนโตรฟูแรนส์ในสัตว์น้ําจากธรรมชาติในกลุ่มสัตว์น้ําได้แก่ ปลา ปู กุ้ง และหอย จํานวน 
9 ชนิด ปริมาณสัตว์น้ําท้ังหมด 184 
49 ตัวอย่าง โดยเก็บรวบรวมตัวอย่างจากแหล่งธรรมชาติชายฝั่งทะเลเขตภาคใต้ตอนบนใกล้เคียงกับบริเว
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล บริเวณท่ีมีการเลี้ยงปูน่ิม และ
ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2550 
Mass spectrometer/ Mass spectrometer
ตัวอย่างตะกอนดิน และตรวจไม่พบการปนเปื้อนเมตาโบไลท์ของกลุ่มสารไนโตรฟูแรนส์ 
oxazolidinone (AOZ), 3-amino
ในตัวอย่างสัตว์น้ําทุกชนิด แต่ตรวจพบการปนเปื้อ
โดยตรวจพบ SEM ในตัวอย่างปูทะเล 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ 58.33
0.299 - 1.994 ไมโครกรัม/กิโลกรัม โดยตัวอย่างท่ีตรวจพบเกินค่า
1.00 ไมโครกรัม/กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 
ปริมาณท่ีพบไม่เกินค่า MRPL 1.00 
 
คําสําคัญ : ไนโตรฟูแรนส์  สตัว์นํ้า 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 20/62 หมู่ 7 ต.ท่าข้าม อ
E-mail : pratumwan.c@dof.mail.go.th
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การปนเป้ือนของไนโตรฟูแรนส์ในสัตว์น้ําบางชนิด น้ําทะเล และตะกอนดินในแหล่งน้ําธรรมชาติ
ชายฝั่งทะเลเขตภาคใต้ตอนบน 

และ สันติสุข ไทยปาล 
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคณุภาพสตัว์นํ้าและผลติภณัฑส์ัตว์นํ้า สรุาษฎร์ธาน ี

ศึกษาการปนเปื้อนของไนโตรฟูแรนส์ในสัตว์น้ําจากธรรมชาติในกลุ่มสัตว์น้ําได้แก่ ปลา ปู กุ้ง และหอย จํานวน 
184 ตัวอย่าง ตัวอย่างน้ําทะเล จํานวน 49 ตัวอย่าง และตัวอย่างตะกอนดิน จํานวน 

ตัวอย่าง โดยเก็บรวบรวมตัวอย่างจากแหล่งธรรมชาติชายฝั่งทะเลเขตภาคใต้ตอนบนใกล้เคียงกับบริเว
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล บริเวณท่ีมีการเลี้ยงปูน่ิม และบริเวณแหล่งเลี้ยงหอย ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด คือ ระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี

2550 นําตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ไนโตรฟูแรนส์ โดยเทคนิค 
Mass spectrometer/ Mass spectrometer ผลการศึกษาไม่พบการตกค้างของไนโตรฟูแรนส์ในตั
ตัวอย่างตะกอนดิน และตรวจไม่พบการปนเปื้อนเมตาโบไลท์ของกลุ่มสารไนโตรฟูแรนส์ 

amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone (AMOZ) และ 
ในตัวอย่างสัตว์น้ําทุกชนิด แต่ตรวจพบการปนเปื้อนของ Semicarbazide (SEM) ในตัวอย่างสัตว์น้ําจํานวน 

ในตัวอย่างปูทะเล (Scylla serata) และกุ้งหัวมัน (Metapenaeus spp.
58.33 ของจํานวนตัวอย่าง ตามลําดับ ปริมาณ SEM ท่ีตรวจพบในตัวอย่างปูท
กิโลกรัม โดยตัวอย่างท่ีตรวจพบเกินค่า Minimum Required Performance Limit (MRPL) 

กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 28.57 ส่วนตัวอย่างกุ้งมีค่าอยู่ในช่วง 0.144 - 0.165
00 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ตามท่ีสหภาพยุโรปกําหนด  

  น้ําทะเล  ตะกอนดิน  แหล่งเลีย้งสัตว์นํ้าชายฝั่ง 

ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130  โทร. 0 7727 4232 
pratumwan.c@dof.mail.go.th 
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ในแหล่งน้ําธรรมชาต ิ

ศึกษาการปนเปื้อนของไนโตรฟูแรนส์ในสัตว์น้ําจากธรรมชาติในกลุ่มสัตว์น้ําได้แก่ ปลา ปู กุ้ง และหอย จํานวน  
ตัวอย่าง และตัวอย่างตะกอนดิน จํานวน  

ตัวอย่าง โดยเก็บรวบรวมตัวอย่างจากแหล่งธรรมชาติชายฝั่งทะเลเขตภาคใต้ตอนบนใกล้เคียงกับบริเวณพ้ืนท่ีมีการ
จังหวัด คือ ระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธาน ี

นําตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ไนโตรฟูแรนส์ โดยเทคนิค Liquid Chromatography 
ผลการศึกษาไม่พบการตกค้างของไนโตรฟูแรนส์ในตัวอย่างน้ําทะเล และ

ตัวอย่างตะกอนดิน และตรวจไม่พบการปนเปื้อนเมตาโบไลท์ของกลุ่มสารไนโตรฟูแรนส์ 3 ชนิด คือ 3-amino-2-
และ 1-aminohydantoin (AHD) 

ในตัวอย่างสัตว์น้ําจํานวน 35 ตัวอย่าง  
spp.) จํานวน 28 และ 7 ตัวอย่าง 

ท่ีตรวจพบในตัวอย่างปูทะเลมีค่าอยู่ในช่วง 
Minimum Required Performance Limit (MRPL) 

0.165 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ซึ่ง
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Nitrofurans Contamination in Natural Aquatic animals, Seawater and Sediment in 
Coastal Natural Resource in the Upper Southern Part of Thailand
 
Pratumwan Charernporn* and Santi
Suratthani Fish Inspection and Research
 
Abstract 
 
 The study on the contamination of nitrofurans in natural aquatic animals, seawater and sediment 
in coastal natural resource in the upper southern part of Thailand was conducted during January to 
September 2007. A total of 184 samples we
including fish, crab, shrimp and mollusks as well as 49 samples of seawater and 49 samples of sediment. 
The samples were obtained from area close to shrimp farms, soft shell crab culture and mollus
Ranong, Chumporn and Suratthani provinces. Liquid Chromatography/Mass spectrometry/Mass 
spectrometry (LC/MS/MS) was employed to analyse nitrofurans. The results showed that there was no 
contamination of nitrofurans in seawater and sediment sa
35 samples of the aquatic animals. There were 28 samples and 7 samples of Mud crab 
shrimp (Metapenaeus spp.) found to contain SEM in 28 and 12 samples analysed (100% and 58.33%), 

respectively. The level of contamination was in the range of 0.299 
in Mud crab and shrimp, respectively. Some positive samples of mud crab were higher than the MRPL of 

the European Union at 1.00 µg/kg (28.57%) while all positive sa
 
Key words : Nitrofurans, Aquatic animals, Seawater, Sediment, Coastal natural resource
   
*Corresponding author : Thakam, Punpin District, Suratthani Province 84130. Tel.
E-mail : pratumwan.c@dof.mail.go.th 
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Nitrofurans Contamination in Natural Aquatic animals, Seawater and Sediment in 
Coastal Natural Resource in the Upper Southern Part of Thailand 

Santisuk Thaipal 
Suratthani Fish Inspection and Research Center 

The study on the contamination of nitrofurans in natural aquatic animals, seawater and sediment 
in coastal natural resource in the upper southern part of Thailand was conducted during January to 
September 2007. A total of 184 samples were collected from 9 species of wild caught aquatic animals 
including fish, crab, shrimp and mollusks as well as 49 samples of seawater and 49 samples of sediment. 
The samples were obtained from area close to shrimp farms, soft shell crab culture and mollus
Ranong, Chumporn and Suratthani provinces. Liquid Chromatography/Mass spectrometry/Mass 
spectrometry (LC/MS/MS) was employed to analyse nitrofurans. The results showed that there was no 
contamination of nitrofurans in seawater and sediment samples. Semicarbazide (SEM) was detected in 
35 samples of the aquatic animals. There were 28 samples and 7 samples of Mud crab (Scylla serata

spp.) found to contain SEM in 28 and 12 samples analysed (100% and 58.33%), 

The level of contamination was in the range of 0.299 – 1.994 µg/kg and 0.144 
in Mud crab and shrimp, respectively. Some positive samples of mud crab were higher than the MRPL of 

g/kg (28.57%) while all positive samples of shrimp were lower than the MRPL.

Nitrofurans, Aquatic animals, Seawater, Sediment, Coastal natural resource 

: Thakam, Punpin District, Suratthani Province 84130. Tel. 0 7727 4232
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Nitrofurans Contamination in Natural Aquatic animals, Seawater and Sediment in 

The study on the contamination of nitrofurans in natural aquatic animals, seawater and sediment 
in coastal natural resource in the upper southern part of Thailand was conducted during January to 

re collected from 9 species of wild caught aquatic animals 
including fish, crab, shrimp and mollusks as well as 49 samples of seawater and 49 samples of sediment. 
The samples were obtained from area close to shrimp farms, soft shell crab culture and molluscs culture in 
Ranong, Chumporn and Suratthani provinces. Liquid Chromatography/Mass spectrometry/Mass 
spectrometry (LC/MS/MS) was employed to analyse nitrofurans. The results showed that there was no 

mples. Semicarbazide (SEM) was detected in  
Scylla serata) and 

spp.) found to contain SEM in 28 and 12 samples analysed (100% and 58.33%), 

g/kg and 0.144 – 0.165 µg/kg 
in Mud crab and shrimp, respectively. Some positive samples of mud crab were higher than the MRPL of 

mples of shrimp were lower than the MRPL. 
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การตรวจสอบอายุจากหนามของปลาฉลามหลังหนามในทะเลอันดามัน
 
กนกวรรณ ไพบูลย์ลีสกุล1  ศุภลกัษณ์
1คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
บทคัดย่อ 
 
 เก็บรวบรวมตัวอย่างปลาฉลามหลังหนามจากเรือสํารวจประมงจุฬาภรณ์ บริเวณไหล่ทวีปทะเลอันดามันจาก
เครื่องมือเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้งและลอบน้ําลึก ในเดือนมีนาคม
ผลการศึกษาอายุจากวงปีของหนามหลังก้านท่ีสอง สามารถประมาณอายุได้ระหว่าง 
ปลาฉลามหลังหนามระหว่าง 43.4–
เท่ากับ 13.22% การอ่านอายุจากผิ

ความแตกต่างกัน (χ2 = 0.848, p = 1.000) 
เท่ากันมีความยาวเหยียดไม่แตกต่างกัน

ปลาฉลามหลังหนามท้ัง 2 เพศ ได้เป็น
จากการศึกษาครั้งนี ้คือ W = 0.0014TL

 
คําสําคัญ : ปลาฉลามหลังหนาม, Squalus mitsukurii
   
*ผู้รับผดิชอบ : คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail : ffistnt@ku.ac.th 
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การตรวจสอบอายุจากหนามของปลาฉลามหลังหนามในทะเลอันดามัน 

ศุภลกัษณ์ โรมรัตนพันธ์2 และ ธนิษฐา ทรรพนันทน ์ใจดี1* 
คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

เก็บรวบรวมตัวอย่างปลาฉลามหลังหนามจากเรือสํารวจประมงจุฬาภรณ์ บริเวณไหล่ทวีปทะเลอันดามันจาก
เครื่องมือเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้งและลอบน้ําลึก ในเดือนมีนาคม 2550 จํานวน 65 ตัวอย่าง (เพศผู้ 

ยุจากวงปีของหนามหลังก้านท่ีสอง สามารถประมาณอายุได้ระหว่าง 4–12
–72.1 เซนติเมตร โดยมีสัมประสิทธ์ิความผันแปรของการอ่านอายุจากการใช้ผู้อ่าน 

การอ่านอายุจากผิวหนามด้านนอกเปรียบเทียบกับการตัดหนามภาคตัดขวางด้วยเทคนิคหล่อเรซิ่น ไม่มี

p = 1.000) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพบว่า ปลาฉลามเพศผู้และเพศเมียท่ีอายุ
เท่ากันมีความยาวเหยียดไม่แตกต่างกัน (F = 0.9966, p = 0.3221) ดังนั้น จึงวิเคราะห์ตัวแบบการเติบโตท่ีเป็นตัวแทนของ

ได้เป็น	Lt=90.67×(1-e
-0.12×(t+1.72)) โดยมีสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ําหนัก

W = 0.0014TL3.29 

Squalus mitsukurii  อายุและการเติบโต  ทะเลอันดามัน  ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

91 

เก็บรวบรวมตัวอย่างปลาฉลามหลังหนามจากเรือสํารวจประมงจุฬาภรณ์ บริเวณไหล่ทวีปทะเลอันดามันจาก
เพศผู้ 20 ตัว และเพศเมีย 45 ตัว) 
12 ปี  ท่ีความยาวเหยียดของ 

รอ่านอายุจากการใช้ผู้อ่าน 2 คน 
ภาคตัดขวางด้วยเทคนิคหล่อเรซิ่น ไม่มี

การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพบว่า ปลาฉลามเพศผู้และเพศเมียท่ีอายุ
จึงวิเคราะห์ตัวแบบการเติบโตท่ีเป็นตัวแทนของ

โดยมีสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ําหนัก

ประเทศไทย 
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Age Validation from Dorsal Spine of Shortspine Spurdog 
(Squalus mitsukurii Jordan & Snyder, 1903
 
Kanokwan Paiboonleeskul1  Suppaluk Romratanapun
1Faculty of Fisheries Kasetsart University, 
2Faculty of Science Kasetsart University,
 
Abstract 
 
 Sixty Five samples (20 males and 45 females) of shortspine spurdogs (
& Snyder, 1903) were collected from R.V. Chulabhorn in the continental shelf of the Andaman Sea with 
bottom vertical longline (BVL) and deep sea trap during March 2007
removed for counting growth band and the estimated ages were between 4 to 12 years with total length 
of shortspine spurdog ranged from 43.4
gave a low CV as 13.22%. It was implied the consistency of age reading. Age reading from external 

surface of spine compared to cross section using resin embedding showed non
0.848, p = 1.000). Result from ANCOVA indicated that length at age between ma
non-significant (F = 0.9966, p = 0.3221). It is therefore the sex combined of von Bertalanffy growth 

function was estimated as Lt=90.67×
was W = 0.0014TL3.29. 
 
Key words : Shortspine spurdog, Squalus mitsukurii, 
   
*Corresponding author : Faculty of Fisheries Kasetsart University, 
E-mail : ffistnt@ku.ac.th 
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Age Validation from Dorsal Spine of Shortspine Spurdog  
Jordan & Snyder, 1903) in the Andaman Sea 

Suppaluk Romratanapun2 and Thanitha Thapanand-Chaidee
Faculty of Fisheries Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900 
Faculty of Science Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900 

Five samples (20 males and 45 females) of shortspine spurdogs (Squalus mitsukurii
& Snyder, 1903) were collected from R.V. Chulabhorn in the continental shelf of the Andaman Sea with 
bottom vertical longline (BVL) and deep sea trap during March 2007. The second dorsal spine was 
removed for counting growth band and the estimated ages were between 4 to 12 years with total length 
of shortspine spurdog ranged from 43.4-72.1 cm. Estimation of age was validated by two readers, which 

. It was implied the consistency of age reading. Age reading from external 

surface of spine compared to cross section using resin embedding showed non-significant different (
p = 1.000). Result from ANCOVA indicated that length at age between male and female were also 

0.3221). It is therefore the sex combined of von Bertalanffy growth 

×(1-e-0.12×(t+1.72)) and the weight-length relationship from this study 

Squalus mitsukurii, Age and growth, the Andaman sea, Thailand

Faculty of Fisheries Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

The Annual Conference on Fisheries 2012 

Chaidee1* 

Squalus mitsukurii Jordan 
& Snyder, 1903) were collected from R.V. Chulabhorn in the continental shelf of the Andaman Sea with 

. The second dorsal spine was 
removed for counting growth band and the estimated ages were between 4 to 12 years with total length 

72.1 cm. Estimation of age was validated by two readers, which 
. It was implied the consistency of age reading. Age reading from external 

significant different (χ2 = 
le and female were also 

0.3221). It is therefore the sex combined of von Bertalanffy growth 

length relationship from this study 

Age and growth, the Andaman sea, Thailand 

Chatuchak, Bangkok 10900 
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สมุทรศาสตร์การประมงในแหล่งสํารวจปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
 
สมเจตน์ สอนครุฑ*  พรชัย สิงหบุญ และ ธงทัพ ศรีพลอย
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยปีระมงทะเลลึก
 
บทคัดย่อ 
 
 ศึกษาปัจจัยทางด้านสมุทรศาสตร์ บริเวณมหาสมุทรอินเดียโดยเรือสํารวจประมง
ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึงมกราคม พ
85-96° ตะวันออก ซึ่งสถานีท่ี 1-6 และ 
ส่วนสถานีท่ี 12-13 ไม่มีการทําประมงบริเวณผิวน้ําทะเลพบอุณหภูมิมีค่าอยู่ระหว่าง 
อยู่ระหว่าง 33.95-35.11 psu พบบริเวณท่ีมีความเค็มต่ําใกล้แนวชายฝั่งทางตะวันตกของเกาะสุมาตร
ออกซิเจนท่ีละลายในน้ําพบอยู่ระหว่าง 
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของน้ําตามระดับความลึกโดยท่ัวไปพบช้ันเทอร์โมไคลน์เริ่มต้นท่ีระดับความลึก 
อุณหภูมิระหว่าง 27.36-28.16 องศาเซลเซียส 
14.58 องศาเซลเซียส ช้ันเทอร์โมไคลน์ท่ีพบลึกสุด 
ของเกาะสุมาตรา ส่วนบริเวณแนวสันเขา
เมตร มีช้ันน้ําผสมลงไปถึงระดับความลึก 
ไปทางทิศตะวันออกและมีอุณหภูมิสูงข้ึน และเมื่อลึกลงไปถึงระดับ 
เช่นเดิม แต่อุณหภูมิของมวลน้ําลดต่ําลง
 
คําสําคัญ : สมุทรศาสตร์  อุณหภมูิ  ความเค็ม
   
*ผู้รับผดิชอบ : ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ํา อ
E-mail : somjet_sorn@hotmail.com
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สมุทรศาสตร์การประมงในแหล่งสํารวจปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก

พรชัย สิงหบุญ และ ธงทัพ ศรีพลอย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยปีระมงทะเลลึก 

ศึกษาปัจจัยทางด้านสมุทรศาสตร์ บริเวณมหาสมุทรอินเดียโดยเรือสํารวจประมงM.V.SEAFDEC 
ถึงมกราคม พ.ศ. 2549 จํานวน 13 สถานี ครอบคลุมพ้ืนท่ีระหว่างละติจูดท่ี

และ 7-11 มีการสํารวจประมงด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาผิวน้ําและอวนล้อมจับตามลําดับ 
ไม่มีการทําประมงบริเวณผิวน้ําทะเลพบอุณหภูมิมีค่าอยู่ระหว่าง 27.81-29

พบบริเวณท่ีมีความเค็มต่ําใกล้แนวชายฝั่งทางตะวันตกของเกาะสุมาตร
ออกซิเจนท่ีละลายในน้ําพบอยู่ระหว่าง 4.38-4.91 มิลลิลิตร/ลิตร และความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยู่ระหว่าง 
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของน้ําตามระดับความลึกโดยท่ัวไปพบช้ันเทอร์โมไคลน์เริ่มต้นท่ีระดับความลึก 

องศาเซลเซียส และมีจุดสิ้นสุดท่ีระดับความลึก 130-200 เมตร อุณหภูมิระหว่าง 
องศาเซลเซียส ช้ันเทอร์โมไคลน์ท่ีพบลึกสุด (90-100 เมตร) อยู่ท่ีบริเวณละติจูด 01-03° 

ของเกาะสุมาตรา ส่วนบริเวณแนวสันเขา Ninety East Ridge พบจุดเริ่มต้นของช้ันเทอร์โมไคลน์ท่ีระดับความลึก 
เมตร มีช้ันน้ําผสมลงไปถึงระดับความลึก 50 เมตร บริเวณสันเขา Ninety East Ridge ท่ีละติจูด 
ไปทางทิศตะวันออกและมีอุณหภูมิสูงข้ึน และเมื่อลึกลงไปถึงระดับ 100 เมตร ทิศทางการไหลยังคงไปทางทิศตะวันออ
เช่นเดิม แต่อุณหภูมิของมวลน้ําลดต่ําลง 

สมุทรศาสตร์  อุณหภมูิ  ความเค็ม  ปรมิาณออกซเิจนท่ีละลายในน้ํา  ความเป็นกรด

ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 0 2395 0221-2 
mail : somjet_sorn@hotmail.com 
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สมุทรศาสตร์การประมงในแหล่งสํารวจปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก 

M.V.SEAFDEC ระหว่างเดือน
ครอบคลุมพ้ืนท่ีระหว่างละติจูดท่ี 01-09° ใต้ และลองจิจูดท่ี 

ประมงด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาผิวน้ําและอวนล้อมจับตามลําดับ 
29.12 องศาเซลเซียส ความเค็ม

พบบริเวณท่ีมีความเค็มต่ําใกล้แนวชายฝั่งทางตะวันตกของเกาะสุมาตรา สําหรับปริมาณ
ด่างมีค่าอยู่ระหว่าง 8.12-8.42  

การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของน้ําตามระดับความลึกโดยท่ัวไปพบช้ันเทอร์โมไคลน์เริ่มต้นท่ีระดับความลึก 20-100 เมตร 
เมตร อุณหภูมิระหว่าง 12.40-
03° ใต้ ใกล้แนวชายฝั่งตะวันตก

ต้นของช้ันเทอร์โมไคลน์ท่ีระดับความลึก 20-75 
ท่ีละติจูด 06° ใต้ มีทิศทางการไหล 

เมตร ทิศทางการไหลยังคงไปทางทิศตะวันออก

ความเป็นกรด-ด่าง 
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Fisheries Oceanography of Tuna Fishing Ground in the Eastern Indian Ocean
 
Somchet Sonkhrut*  Pornchai Singhaboon and Tongtap Sriploy
Deep Sea Fishery Technology Research and Development Institute
 
Abstract 
 
 The oceanography in the Indian Ocean
to January 2006. The surveying covered area between latitude 01
total of 13 survey stations was located. Fishing was operated of station no. 1
purse seine, respectively. There was no fishing operation of station no. 12
all stations ranged from 27.81-29.12 
water was observed along the east coast of Sumatra
and pH ranged from 8.12-8.42. The changing
was found beginning at the depth between 20 and 
28.16 ๐C and ending at the depth between 130 and 
14.58 ๐C. The deepest thermocline layer 
the west coast of Sumatra Island. Along Ninety East Ridge, the thermocline layer 
75 meters of depth. The mixed layer level was found at 50 meters
latitude 06 °S of the Ninety East Ridge, and its current flowed to the east with increasi
The current at 100 meters of depth was also in the same direction of flow but the temperature 
decreased. 
 
Key words : oceanography, temperature, salinity, dissolved oxygen, pH
   
*Corresponding author : Srisamut Rd., Paknam, Muang District, Samut Prakan Province10270 
Tel. 0 2395 4114  E-mail : somjet_sorn@hotmail.com
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The oceanography in the Indian Ocean was carried out by M.V.SEAFDEC during
2006. The surveying covered area between latitude 01-09๐S and longitude

total of 13 survey stations was located. Fishing was operated of station no. 1-6 and 7-11 by longline and 
se seine, respectively. There was no fishing operation of station no. 12-13. Sea surface temperature of 

29.12 ๐C. Sea surface salinity ranged from 33.95-35.11 psu. Low saline 
water was observed along the east coast of Sumatra Island. Dissolved oxygen ranged from 4.38

The changing of physical characteristic by depth, the thermocline layer 
between 20 and 100 meters with the temperature ranging 
between 130 and 200 meters with the temperature rang

. The deepest thermocline layer (90-100 meters) was observed at the latitude 01
. Along Ninety East Ridge, the thermocline layer began

The mixed layer level was found at 50 meters of depth, that layer was nearby 
latitude 06 °S of the Ninety East Ridge, and its current flowed to the east with increasi
The current at 100 meters of depth was also in the same direction of flow but the temperature 

oceanography, temperature, salinity, dissolved oxygen, pH 

Srisamut Rd., Paknam, Muang District, Samut Prakan Province10270 
mail : somjet_sorn@hotmail.com 
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carried out by M.V.SEAFDEC during December 2005 
S and longitude 85-96๐E where a 

11 by longline and 
13. Sea surface temperature of 

35.11 psu. Low saline 
Dissolved oxygen ranged from 4.38-4.91 ml/l, 

the thermocline layer 
temperature ranging from 27.36-
temperature ranging from 12.40-

100 meters) was observed at the latitude 01-03 °S, near by 
began between 20 and 

depth, that layer was nearby 
latitude 06 °S of the Ninety East Ridge, and its current flowed to the east with increasing temperature. 
The current at 100 meters of depth was also in the same direction of flow but the temperature 

Srisamut Rd., Paknam, Muang District, Samut Prakan Province10270  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของทรัพยากรสัตว์น้ําจากการทําประมงอวนล้อมจับ
1.5 เซนติเมตร ในเขตน่านน้าํประชิดไทย
 
เกศแก้ว เทศอาเส็น*  อํานวย คงพรหม  สนธยา บุญสุข และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน 
 
บทคัดย่อ 
 
 ศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของทรัพยากรสัตว์น้ําจากการทําประมงอวนล้อมจับขนาดตาอวน 
ในเขตน่านน้ําประชิดไทย-มาเลเซีย ปี 
มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2552 พบเรืออวนล้อมจับขนาดตาอวน 
ขนาด 250-350 แรงม้า อวนมีความยาว 
ซาวเดอร์ และโซน่า แล้วล้อมทันที และการรวมฝูงปลาด้วยการปั่นไฟ ออกทําการประมงเท่ียวละ 
1-5 ครั้ง ครั้งละ 1-3 ช่ัวโมง มีแหล่งทําการประมงบริเวณทิศตะวันออกและทิศเหนือเกาะลังกาวี หน้ารัฐเปอร์ลิสต์ ความลึกน้ํา
8-40 เมตร ทิศตะวันตกเกาะติกาเล็ก ทิศตะวันตกเกาะโกยน้อยและเกาะโกยใหญ่ ตะวันออกและทิศใต้เกาะตะรุเตา ความลึกน้ํา
5-20 เมตร มีอัตราการจับเฉลี่ยท้ังปี เท่ากับ 
กลุ่มปลาเป็ด กลุ่มปลาหมึก กลุ่มกุ้ง และสัตว์น้ําอ่ืนๆ ร้อยละ 
ท้ังหมด ตามลําดับ  โดยชนิดสัตว์นํ้าท่ีจับได้มากได้แก่ 
(Siganus spp.) ร้อยละ 31.74 มีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 
อวนล้อมจับชนิดนี้ ทําให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการนําสัตว์น้ํามาใช้ประโยชน์ก่อนขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุเท่ากับ 
35,319 บาท/วัน โดยความสูญเสียส่วนใหญ่เกิดจากการจับปลาทูขนาดเล็กมาใช้ประโยชน์

 
คําสําคัญ : อวนล้อมจับ  ความสญูเสยีทางเศรษฐกิจ 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 77 หมู่ 7 ตําบลวิชิต
E-mail : keskaeo_kai@hotmail.com
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของทรัพยากรสัตว์น้ําจากการทําประมงอวนล้อมจับขนาดตาอวน 
เซนติเมตร ในเขตน่านน้าํประชิดไทย-มาเลเซีย 

อํานวย คงพรหม  สนธยา บุญสุข และ รุ่งนภา หนูกล่ํา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน (ภูเก็ต) 

ศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของทรัพยากรสัตว์น้ําจากการทําประมงอวนล้อมจับขนาดตาอวน 
มาเลเซีย ปี 2552 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลบริเวณท่าเทียบเรือในเขตจังหวัดสตูล ระหว่างเดือน

พบเรืออวนล้อมจับขนาดตาอวน 1.5 เซนติเมตร มีขนาดความยาว 
แรงม้า อวนมีความยาว 700-1,000 เมตร ความลึก 60-70 เมตร ทําการประมงโดยวิธี

ซาวเดอร์ และโซน่า แล้วล้อมทันที และการรวมฝูงปลาด้วยการปั่นไฟ ออกทําการประมงเท่ียวละ 
ช่ัวโมง มีแหล่งทําการประมงบริเวณทิศตะวันออกและทิศเหนือเกาะลังกาวี หน้ารัฐเปอร์ลิสต์ ความลึกน้ํา

นตกเกาะติกาเล็ก ทิศตะวันตกเกาะโกยน้อยและเกาะโกยใหญ่ ตะวันออกและทิศใต้เกาะตะรุเตา ความลึกน้ํา
เมตร มีอัตราการจับเฉลี่ยท้ังปี เท่ากับ 3,653.36 กิโลกรัม/วัน ผลจับประกอบด้วย กลุ่มปลาผิวน้ํา กลุ่มปลาหน้าดิน 

กลุ่มปลาเป็ด กลุ่มปลาหมึก กลุ่มกุ้ง และสัตว์น้ําอ่ืนๆ ร้อยละ 50.66  32.73  12.97  0.62  
ชนิดสัตว์นํ้าท่ีจับได้มากได้แก่ ปลาทู (Rastrelliger brachysoma) ร้อยละ 

มีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 13.06±2.45 และ 5.14±0.75 เซนติเมตร ตามลําดับ การทําประมง
อวนล้อมจับชนิดนี้ ทําให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการนําสัตว์น้ํามาใช้ประโยชน์ก่อนขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุเท่ากับ 

สียส่วนใหญ่เกิดจากการจับปลาทูขนาดเล็กมาใช้ประโยชน ์

อวนล้อมจับ  ความสญูเสยีทางเศรษฐกิจ  น่านน้ําประชิดไทย-มาเลเซยี 

ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภเูก็ต 83000  โทร. 0 7639 1138-40 
mail : keskaeo_kai@hotmail.com 
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ขนาดตาอวน  

ศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของทรัพยากรสัตว์น้ําจากการทําประมงอวนล้อมจับขนาดตาอวน 1.5 เซนติเมตร 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลบริเวณท่าเทียบเรือในเขตจังหวัดสตูล ระหว่างเดือน

เซนติเมตร มีขนาดความยาว 18-21 เมตร ใช้เครื่องยนต์
เมตร ทําการประมงโดยวิธีหาฝูงปลาด้วยเอ็คโค่

ซาวเดอร์ และโซน่า แล้วล้อมทันที และการรวมฝูงปลาด้วยการปั่นไฟ ออกทําการประมงเท่ียวละ 1 วัน ลงอวนเท่ียวละ  
ช่ัวโมง มีแหล่งทําการประมงบริเวณทิศตะวันออกและทิศเหนือเกาะลังกาวี หน้ารัฐเปอร์ลิสต์ ความลึกน้ํา 

นตกเกาะติกาเล็ก ทิศตะวันตกเกาะโกยน้อยและเกาะโกยใหญ่ ตะวันออกและทิศใต้เกาะตะรุเตา ความลึกน้ํา 
ผลจับประกอบด้วย กลุ่มปลาผิวน้ํา กลุ่มปลาหน้าดิน 

 2.98 และ 0.04 ของสัตว์น้ํา
ร้อยละ 36.89 และปลาสลิดหิน 

เซนติเมตร ตามลําดับ การทําประมง
อวนล้อมจับชนิดนี้ ทําให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการนําสัตว์น้ํามาใช้ประโยชน์ก่อนขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุเท่ากับ 
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Economic Losses on Marine Resources of 1.5 Centimeter Purse Seine Fisheries 
in the Thai-Malaysian Boundary Water 
 
Keskaeo Tes-a-sen*  Amnuay Kongprom  Sonthaya Boonsuk and Rungnapa 
Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket)
 
Abstract 
 
 A study on effect of 1.5 centimeter purse seine fisheries on economic loss of fish resources in 
Satun Province was conducted during January
were 18-21 meters in length overall, equipped wi
1.5 centimeter of mesh size and 700
applying finding devices such as echo-
applied light luring technique before fishing operation Fishing operation took 1
average 1 night/trip. The fishing ground were in range of 5
Ko Langkawi and Kuala Perlis. For the fishing grounds in Thai water, the fishing were densely operated in the 
west of Ko Tikalek, Ko Koi Noi, Ko Koi Yai and south of Ko Tarutao where the depth of the water in the rage 
of 5-20 meters. The overall catch rate was 3,653.36 kg/day. The cat
32.73% of demersal fish, 12.97% of trash fish, 0.62% of cephalopod, 2.98% of shrimp and 0.04% of others. 
The majority of fish species were 36.89% of Indo
Siganus spp. The 1.5 centimeter purse seine fishery caused the economic loss for 35,319 baht/day as it 
exploited undersize sizes of fish which smaller than size at first maturity that mostly was the young Indo
Pacific mackerel. 
 
Key words : purse seine fisheries, economic losses, Thai
   
*Corresponding author : 77 Moo 7, Vichit Sub
Tel. 0 7639 1138-40  E-mail : keskaeo_kai@hotmail.com
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Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 

1.5 centimeter purse seine fisheries on economic loss of fish resources in 
Satun Province was conducted during January-December 2008. The results showed that the fishing boats 

21 meters in length overall, equipped with 250-350 horse-power engines. The operated nets were 
1.5 centimeter of mesh size and 700-1,000 meters in length. There were 2 fishing techniques included 

-sounder and sonar to search fish school before fishing operati
applied light luring technique before fishing operation Fishing operation took 1-3 hrs/haul,1
average 1 night/trip. The fishing ground were in range of 5-40 meters in depth of the north and the east of 

For the fishing grounds in Thai water, the fishing were densely operated in the 
west of Ko Tikalek, Ko Koi Noi, Ko Koi Yai and south of Ko Tarutao where the depth of the water in the rage 

20 meters. The overall catch rate was 3,653.36 kg/day. The catch composed 50.66% of pelagic fish, 
32.73% of demersal fish, 12.97% of trash fish, 0.62% of cephalopod, 2.98% of shrimp and 0.04% of others. 
The majority of fish species were 36.89% of Indo-Pacific mackerel (Rastrelliger brachysoma

pp. The 1.5 centimeter purse seine fishery caused the economic loss for 35,319 baht/day as it 
exploited undersize sizes of fish which smaller than size at first maturity that mostly was the young Indo

economic losses, Thai-Malaysian boundary water 

: 77 Moo 7, Vichit Sub-district, Muang District, Phuket Province 83000
mail : keskaeo_kai@hotmail.com 
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Economic Losses on Marine Resources of 1.5 Centimeter Purse Seine Fisheries  

Nooklum  

1.5 centimeter purse seine fisheries on economic loss of fish resources in 
December 2008. The results showed that the fishing boats 

power engines. The operated nets were 
1,000 meters in length. There were 2 fishing techniques included 
sounder and sonar to search fish school before fishing operation, and 

3 hrs/haul,1-5 haul/night and 
40 meters in depth of the north and the east of 

For the fishing grounds in Thai water, the fishing were densely operated in the 
west of Ko Tikalek, Ko Koi Noi, Ko Koi Yai and south of Ko Tarutao where the depth of the water in the rage 

ch composed 50.66% of pelagic fish, 
32.73% of demersal fish, 12.97% of trash fish, 0.62% of cephalopod, 2.98% of shrimp and 0.04% of others. 

Rastrelliger brachysoma) and 31.74% of 
pp. The 1.5 centimeter purse seine fishery caused the economic loss for 35,319 baht/day as it 

exploited undersize sizes of fish which smaller than size at first maturity that mostly was the young Indo-

district, Muang District, Phuket Province 83000 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

การใช้ยีน Insulin-like Growth Factor 
ของปลากะพงขาว Lates calcarifer
 
พิชญา ชัยนาค1* จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่พังงา
2ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่สมุทรสาคร
 
บทคัดย่อ 
 
 การใช้ยีน Insulin-like Growth Factor (IGF) 
ของปลากะพงขาวท่ีตอบสนองต่อโภชนาการ แบ่งเป็น 
ในกล้ามเนื้อข้างลําตัวของปลากะพงขาวน้ําหนักเฉลี่ย 
ดังกล่าวในกล้ามเนื้อข้างลําตัวปลากะพงขาว นํายีนท้ังสามมาศึกษาระดับการแสดงออกของยีนในกล้ามเนื้อข้างลําตัว
ปลากะพงขาวน้ําหนักเฉลี่ย 50.47±0.08 
อาหารแต่ละชนิดท่ีมีโภชนาการต่างกัน 
อาหารเม็ดสําเร็จรูปปลาทะเลชนิดลอยน้ํา
ปลากะพงขาวท่ีได้รับอาหารแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์เชิงบวก 
จําเพาะ ส่วนการแสดงออกของยีน 
แต่ละชนิด นํายีนท่ีมีความสัมพันธ์กับอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลากะพงขาวภายใต้โภชนาการต่างกันมาศึกษา
ระยะเวลาการเจริญเติบโตชดเชยของปลากะพงขาวน้ําหนักเฉลี่ย 
อาหารแบบกินจนอ่ิม (กลุ่มควมคุม) 
เจริญเติบโตชดเชยได้ โดยปลากะพงขาวท่ีได้รับอาหารแบบจํากัดหลังจากท่ีได้รับอาหาร
สามารถเพ่ิมและลดการแสดงออกของยีนในกล้ามเนื้อข้างลําตัวขนานไปกับการเพ่ิมข้ึนของการเพ่ิมน้ําหนักในปลากะพงขาวท่ีมี
การเพ่ิมข้ึนของการเพ่ิมน้ําหนักลดลงในช่วงท่ีได้รับอาหารแบบจํากัด จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายีน
สามารถนํามาใช้วัดการเจริญเติบโตและประเมินคุณค่าทางอาหารสําหรับปลากะพงขาว
 
คําสําคัญ : insulin-like growth factor  
   
* ผู้รับผดิชอบ : 164 หมู่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ
E-mail : pchainark@yahoo.com

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

like Growth Factor และ Myostatin เป็นทางเลือกในการศึกษา
Lates calcarifer (Bloch, 1790) ท่ีตอบสนองต่อโภชนาการ 

พงศ์มณีรัตน์2  สุทธิชัย ฤทธิธรรม3 และ โกวิทย์ เก้าเอี้ยน1 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่พังงา 
ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่สมุทรสาคร 

like Growth Factor (IGF) และ Myostatin (MSTN) เป็นทางเลือกในการศึกษาการเจริญเติบโต
ของปลากะพงขาวท่ีตอบสนองต่อโภชนาการ แบ่งเป็น 3 การศึกษา คือ ศึกษาการแสดงออกของยีน 
ในกล้ามเนื้อข้างลําตัวของปลากะพงขาวน้ําหนักเฉลี่ย 50.92±0.71 กรัม โดยเทคนิค RT-PCR 

ามเนื้อข้างลําตัวปลากะพงขาว นํายีนท้ังสามมาศึกษาระดับการแสดงออกของยีนในกล้ามเนื้อข้างลําตัว
50.47±0.08 กรัม และหาความสัมพันธ์กับอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลากะพงขาวท่ีได้รับ

อาหารแต่ละชนิดท่ีมีโภชนาการต่างกัน (ปลาสด อาหารเม็ดสําเร็จรูปศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงาชนิดจมน้ําและ
อาหารเม็ดสําเร็จรูปปลาทะเลชนิดลอยน้ํา) โดยเทคนิค real-time RT-PCR พบว่าการแสดงออกของยีน 
ปลากะพงขาวท่ีได้รับอาหารแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์เชิงบวก (r2=0.676) และลบ (r2=0.711) 
จําเพาะ ส่วนการแสดงออกของยีน IGF-II ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลากะพงขาวท่ีได้รับอาหาร
แต่ละชนิด นํายีนท่ีมีความสัมพันธ์กับอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลากะพงขาวภายใต้โภชนาการต่างกันมาศึกษา

ยของปลากะพงขาวน้ําหนักเฉลี่ย 50.01±0.72 กรัม โดยเทคนิค 
 และให้อาหารแบบจํากัดตามด้วยการให้อาหารแบบกินจนอ่ิม พบว่าปลากะพงขาวสามารถ

เจริญเติบโตชดเชยได้ โดยปลากะพงขาวท่ีได้รับอาหารแบบจํากัดหลังจากท่ีได้รับอาหารแบบกินจนอ่ิม ยีน 
สามารถเพ่ิมและลดการแสดงออกของยีนในกล้ามเนื้อข้างลําตัวขนานไปกับการเพ่ิมข้ึนของการเพ่ิมน้ําหนักในปลากะพงขาวท่ีมี
การเพ่ิมข้ึนของการเพ่ิมน้ําหนักลดลงในช่วงท่ีได้รับอาหารแบบจํากัด จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายีน

มาใช้วัดการเจริญเติบโตและประเมินคุณค่าทางอาหารสําหรับปลากะพงขาว 

like growth factor  myostatin  การเจริญเตบิโต  ปลากะพงขาว  โภชนาการ

ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120  โทรศัพท์ 0 7643 2212
pchainark@yahoo.com 
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เป็นทางเลือกในการศึกษาการเจริญเติบโต 

เป็นทางเลือกในการศึกษาการเจริญเติบโต
การศึกษา คือ ศึกษาการแสดงออกของยีน IGF-I IGF-II และ MSTN 

 พบว่ามีการแสดงออกของยีน
ามเนื้อข้างลําตัวปลากะพงขาว นํายีนท้ังสามมาศึกษาระดับการแสดงออกของยีนในกล้ามเนื้อข้างลําตัว 

กรัม และหาความสัมพันธ์กับอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลากะพงขาวท่ีได้รับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงาชนิดจมน้ําและ

พบว่าการแสดงออกของยีน IGF-I และ MSTN ใน
=0.711) กับอัตราการเจริญเติบโต

ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลากะพงขาวท่ีได้รับอาหาร
แต่ละชนิด นํายีนท่ีมีความสัมพันธ์กับอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลากะพงขาวภายใต้โภชนาการต่างกันมาศึกษา

กรัม โดยเทคนิค real-time RT-PCR โดยให้
และให้อาหารแบบจํากัดตามด้วยการให้อาหารแบบกินจนอ่ิม พบว่าปลากะพงขาวสามารถ

แบบกินจนอ่ิม ยีน IGF-I และ MSTN 
สามารถเพ่ิมและลดการแสดงออกของยีนในกล้ามเนื้อข้างลําตัวขนานไปกับการเพ่ิมข้ึนของการเพ่ิมน้ําหนักในปลากะพงขาวท่ีมี
การเพ่ิมข้ึนของการเพ่ิมน้ําหนักลดลงในช่วงท่ีได้รับอาหารแบบจํากัด จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายีน IGF-I และ MSTN 

การเจริญเตบิโต  ปลากะพงขาว  โภชนาการ 

0 7643 2212 
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Insulin - like Growth Factor and Myostatin Genes as Alternative Tools of Sea Bass 
Lates calcarifer (Bloch, 1970) GrowthStudy in Response to Nutrition
 
Pitchaya Chainark1* Juadee Pongmaneerat
1Phangnga Coastal Fisheries Research and Development Center
2Office of Administration, Department of Fisheries
3Samutsakhon Coastal Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 
 
 Using insulin-like growth factor (IGF) and myostatin (MSTN) genes as al
growth study in response to nutrition was divided into 3 studies. The expression of IGF
in lateral muscle of sea bass, average weight 50.92±0.71 g, were investigated by using RT
The results showed that the expression of IGF
sea bass. The level of IGF-I, IGF-II and MSTN gene expression in lateral muscle of sea bass, average weight 
50.47±0.08 g, and correlated with the specific growth rate o
(fresh fish, Phangnga Coastal Fisheries Research and Development Center sinking feed and commercial 
marine fish floating feed) were examined by using real
positive and negative correlations between IGF
muscle of sea bass fed each different nutritional 
IGF-II did not correlate with the specific growth rate of sea bass fed each different nutritional 
MSTN that are associated with the specific growth rate of sea bass under different nutrition were used to
study on compensatory growth of sea bass, average weight
technique. The experimental protocol involving fasting followed by re
can compensate growth. After re-feeding of fasted sea bass with increases in weight gain decreased 
during the feed restricted, the expressions of IGF
of those sea bass were parallel with increases in weight gain. 
and MSTN could be used to measure growth and assess the 
 
Key words : insulin-like growth factor, myostatin, growth, 
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like growth factor (IGF) and myostatin (MSTN) genes as alternative tools of sea bass 
growth study in response to nutrition was divided into 3 studies. The expression of IGF-
in lateral muscle of sea bass, average weight 50.92±0.71 g, were investigated by using RT

ed that the expression of IGF-I, IGF-II and MSTN were detected in the lateral muscle of 
II and MSTN gene expression in lateral muscle of sea bass, average weight 

50.47±0.08 g, and correlated with the specific growth rate of sea bass fed each different nutritional 
(fresh fish, Phangnga Coastal Fisheries Research and Development Center sinking feed and commercial 

were examined by using real-time RT-PCR technique. The results showed that 
positive and negative correlations between IGF-I (r2=0.676) and MSTN (r2=0.711) gene expression in lateral 

different nutritional feed with the specific growth rate. The expression 
late with the specific growth rate of sea bass fed each different nutritional 

MSTN that are associated with the specific growth rate of sea bass under different nutrition were used to
study on compensatory growth of sea bass, average weight 50.01±0.72 g, by using real
technique. The experimental protocol involving fasting followed by re-feeding period was used. 

feeding of fasted sea bass with increases in weight gain decreased 
eed restricted, the expressions of IGF-I increased and MSTN decreased in the lateral muscle 

of those sea bass were parallel with increases in weight gain. The study shows that the expression of IGF
and MSTN could be used to measure growth and assess the nutritional value of feed for sea bass

like growth factor, myostatin, growth, Latescalcarifer, nutrition 
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II and MSTN were detected in the lateral muscle of 

II and MSTN gene expression in lateral muscle of sea bass, average weight 
different nutritional feed 

(fresh fish, Phangnga Coastal Fisheries Research and Development Center sinking feed and commercial 
The results showed that 

=0.711) gene expression in lateral 
with the specific growth rate. The expression of 

late with the specific growth rate of sea bass fed each different nutritional feed. IGF-I and 
MSTN that are associated with the specific growth rate of sea bass under different nutrition were used to 

50.01±0.72 g, by using real-time RT-PCR 
feeding period was used. Sea bass 

feeding of fasted sea bass with increases in weight gain decreased 
I increased and MSTN decreased in the lateral muscle 

The study shows that the expression of IGF-I 
nutritional value of feed for sea bass. 
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ผลของสารสกัดหยาบจากฟ้าทะลายโจร 
ระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคในปลากะพงขาว
 
จุไลวรรณ รุ่งกําเนิดวงศ์* และ สมพร 
สถาบันวิจัยสุขภาพสตัว์นํ้าชายฝั่ง 

 
บทคัดย่อ 

 
 ศึกษาผลของสารสกัดหยาบฟ้าทะลายโจร 
ปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)
โดยเลี้ยงปลากะพงขาวขนาดน้ําหนักเริ่มต้น 
ฟ้าทะลายโจรท่ีระดับ 5 และ 10 กรัมต่ออาหาร 
เก็บตัวอย่างเลือดจากปลากะพงขาวทุกๆ 
อัดแน่น ปริมาณคอมพลีเม้นท์ ปริมาณไลโซไซม์ ปริมาณซุปเปอร์ออกไซด์ แอนไอออน เปอร์เซ็นต์การจับกินสิ่งแปลกปลอม 
และความต้านทานต่อเช้ือแบคทีเรีย 
ผสมสารสกัดหยาบฟ้าทะลายโจร 
ไลโซไซม์ ปริมาณซุปเปอร์ออกไซด์ แอนไอออน และเปอร์เซ็นต์การจับกินสิ่งแปลกปลอมสูงกว่าชุดค
ทางสถิติ ส่งผลให้ปลากะพงขาวมีอัตรารอดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย 
ทางสถิติ (p<0.05) เช่นเดียวกัน แสดงว่าการเสริมสารสกัดหยาบจากฟ้าทะลายโจรในอาหารเม็ดสําเร็จรูปเลี้ยงปลากะพงขาว
สามารถเพ่ิมจํานวนเม็ดเลือดแดง การทํางานของระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะและความต้านทานโรคจากเช้ือแบคทีเรีย 
Streptococcus sp. ได ้

 
คําสําคัญ : ฟ้าทะลายโจร  ปลากะพงขาว  สารสกัดหยาบ
   
*ผู้รับผิดชอบ : 130/2 ม.8 ต.พะวง 
E-mail : jjuliwan@yahoo.com 
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ผลของสารสกัดหยาบจากฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อองค์ประกอบเลือด
ระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

และ สมพร รุ่งกําเนิดวงศ์ 

ศึกษาผลของสารสกัดหยาบฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ผสมอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยง
Bloch, 1790) ต่อองค์ประกอบเลือด ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะและความต้านทานโรค

โดยเลี้ยงปลากะพงขาวขนาดน้ําหนักเริ่มต้น 70-80 กรัม เป็นเวลา 6 สัปดาห์ด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปผสมสารสกัดหยาบ
กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เปรียบเทียบกับชุดควบคุมซึ่งไม่ผสมสารสกัดหยาบฟ้าทะลายโ

เก็บตัวอย่างเลือดจากปลากะพงขาวทุกๆ 2 สัปดาห์ เพ่ือวิเคราะห์จํานวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว ปริมาณเม็ดเลือดแดง
อัดแน่น ปริมาณคอมพลีเม้นท์ ปริมาณไลโซไซม์ ปริมาณซุปเปอร์ออกไซด์ แอนไอออน เปอร์เซ็นต์การจับกินสิ่งแปลกปลอม 
และความต้านทานต่อเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus sp. ผลจากการศึกษาพบว่า ปลากะพงขาวท่ีได้รับอาหารเม็ดสําเร็จรูป

 5 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 4 สัปดาห์ มีจํานวนเม็ดเลือดแดง ปริมาณ
ไลโซไซม์ ปริมาณซุปเปอร์ออกไซด์ แอนไอออน และเปอร์เซ็นต์การจับกินสิ่งแปลกปลอมสูงกว่าชุดค
ทางสถิติ ส่งผลให้ปลากะพงขาวมีอัตรารอดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus sp. สูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ

เช่นเดียวกัน แสดงว่าการเสริมสารสกัดหยาบจากฟ้าทะลายโจรในอาหารเม็ดสําเร็จรูปเลี้ยงปลากะพงขาว
ดเลือดแดง การทํางานของระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะและความต้านทานโรคจากเช้ือแบคทีเรีย 

ปลากะพงขาว  สารสกัดหยาบ  ระบบภมูิคุ้มกันไม่จําเพาะ  ความต้านทานโรค

พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100  โทร. 0 7433 4526-8 
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ต่อองค์ประกอบเลือด 
Bloch, 1790) 

ผสมอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยง 
ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะและความต้านทานโรค 
สัปดาห์ด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปผสมสารสกัดหยาบ 

กิโลกรัม เปรียบเทียบกับชุดควบคุมซึ่งไม่ผสมสารสกัดหยาบฟ้าทะลายโจร 
สัปดาห์ เพ่ือวิเคราะห์จํานวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว ปริมาณเม็ดเลือดแดง

อัดแน่น ปริมาณคอมพลีเม้นท์ ปริมาณไลโซไซม์ ปริมาณซุปเปอร์ออกไซด์ แอนไอออน เปอร์เซ็นต์การจับกินสิ่งแปลกปลอม 
ผลจากการศึกษาพบว่า ปลากะพงขาวท่ีได้รับอาหารเม็ดสําเร็จรูป

สัปดาห์ มีจํานวนเม็ดเลือดแดง ปริมาณ 
ไลโซไซม์ ปริมาณซุปเปอร์ออกไซด์ แอนไอออน และเปอร์เซ็นต์การจับกินสิ่งแปลกปลอมสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ

สูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ
เช่นเดียวกัน แสดงว่าการเสริมสารสกัดหยาบจากฟ้าทะลายโจรในอาหารเม็ดสําเร็จรูปเลี้ยงปลากะพงขาว

ดเลือดแดง การทํางานของระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะและความต้านทานโรคจากเช้ือแบคทีเรีย 

ระบบภมูิคุ้มกันไม่จําเพาะ  ความต้านทานโรค 
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Effects of Crude Extract Andrographis paniculata
system and Disease Resistance in Seabass (

 
Juliwan Roongkamnertwongsa* and Somporn
Coastal Aquatic Animal Health Research Institute
 
Abstract 

 
 The effects of Thai herb, Andrographis paniculata
non-specific immune responses and disease resistance of Seabass (
studies. Experimental fish of 70-80 g initial weight were fed for 6 weeks on diet containing different levels 
of A. paniculata crude extract at 5 and 10 g
Every 2 weeks, the number of red blood cell and white blood cell, hematocrit values, complement 
activity, lysozyme activity, superoxide anion, phagocytosis and bacterial challenge parameters were 
analysed. It was found that the number of red blood cell, lysozyme activity, supero
phagocytosis were significantly higher in fish fed 5 g 
fed control diet (p<0.05). In additional the mortality of fish post bacterial challenged were significantly 
lower in fish fed crude extract/kg diet. Therefore supplementation of 
for Seabass at 5 g/kg diet is beneficial for fish health by enhancing the immune responses and disease 
resistance. 
 
Key words : Andrographis paniculata, seabass; 

system, disease resistance
   
*Corresponding author : 130/2 Moo 8, Pawong Sub district, Muang Dis
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Andrographis paniculata on Blood Component, Immune 
system and Disease Resistance in Seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790)  

Juliwan Roongkamnertwongsa* and Somporn Roongkamnertwongsa 
Coastal Aquatic Animal Health Research Institute 

Andrographis paniculata crude extract on the blood component, 
specific immune responses and disease resistance of Seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790

80 g initial weight were fed for 6 weeks on diet containing different levels 
at 5 and 10 g/kg feed compared with control diet, without 

er of red blood cell and white blood cell, hematocrit values, complement 
activity, lysozyme activity, superoxide anion, phagocytosis and bacterial challenge parameters were 
analysed. It was found that the number of red blood cell, lysozyme activity, supero
phagocytosis were significantly higher in fish fed 5 g crude extract/kg diet for four weeks compared to fish 

). In additional the mortality of fish post bacterial challenged were significantly 
kg diet. Therefore supplementation of A. paniculata crude extract 

kg diet is beneficial for fish health by enhancing the immune responses and disease 

, seabass; Lates calcarifer, Bloch (1790), crude extract,
, disease resistance 
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on Blood Component, Immune 
 

on the blood component,  
Bloch, 1790) were 

80 g initial weight were fed for 6 weeks on diet containing different levels 
kg feed compared with control diet, without crude extract. 

er of red blood cell and white blood cell, hematocrit values, complement 
activity, lysozyme activity, superoxide anion, phagocytosis and bacterial challenge parameters were 
analysed. It was found that the number of red blood cell, lysozyme activity, superoxide anion and 

kg diet for four weeks compared to fish 
). In additional the mortality of fish post bacterial challenged were significantly 

crude extract in diet 
kg diet is beneficial for fish health by enhancing the immune responses and disease 

Bloch (1790), crude extract, immune 

trict, Songkhla Province 90100. 
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ฤทธิ์ของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในการยับย้ังเช้ือโนดะไวรัส
ท่ีก่อโรคในปลากะรังดอกแดง 
 
สมพร รุ่งกําเนิดวงศ์* และ จุไลวรรณ รุ่งกําเนิดวงศ์
สถาบันวิจัยสุขภาพสตัว์นํ้าชายฝั่ง  

 
บทคัดย่อ 

  
 การศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเล 
(Caulerpa macrophysa) สาหร่ายมงกุฎหนาม 
คีโตมอร์ฟา (Chaetomorpha sp.
ท่ีก่อโรคในปลากะรังดอกแดงด้วยเซลล์เนื้อเยื่อ 
เนื้อเยื่อท่ีระดับความเข้มข้น 62.
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในระดับห้องปฏิบัติการพบว่า สารสกัดหยาบสาหร่ายจี่ฉ่าย และสาหร่ายผักกาดทะเล 
ท่ีระดับความเข้มข้นของสารสกัด 250 
สกัดหยาบสาหร่ายมงกุฎหนาม สาหร่ายพวงองุ่น  สาหร่ายคีโตมอร์ฟา และสาหร่ายผมนาง ท่ีระดับความเข้มข้น 
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสได้เพียง 
ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลต่อการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในปลากะรังดอกแดงพบว่า สารสกัดหยาบสาหร่าย
จี่ฉ่ายท่ีระดับความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และสารสกัดหยาบสาหร่ายผักกาดทะเลท่ีระดับความเข้มข้น 
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถยับยั้งเช้ือโนดะไวรัส ทําให้ปลากะรังดอกแดง

 
คําสําคัญ : สาหร่ายทะเล  โนดะไวรัส  ปลากะรังดอกแดง  สารสกัด
   
*ผู้รับผดิชอบ : 130/2 ม.8 ต.พะวง อ
E-mail : jjsomporn@yahoo.com
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ฤทธิ์ของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในการยับย้ังเช้ือโนดะไวรัส (Nodavirus)
ท่ีก่อโรคในปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides) 

จุไลวรรณ รุ่งกําเนิดวงศ์ 
 

การศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเล 6 ชนิด ได้แก่ สาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri
สาหร่ายมงกุฎหนาม (Acanthophora spicifera) สาหร่ายจี่ฉ่าย 

sp.) และสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) ในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัส 
ท่ีก่อโรคในปลากะรังดอกแดงด้วยเซลล์เนื้อเยื่อ E-11 พบว่า สารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลท้ัง 6 

.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมื่อนําสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลท้ัง 
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในระดับห้องปฏิบัติการพบว่า สารสกัดหยาบสาหร่ายจี่ฉ่าย และสาหร่ายผักกาดทะเล 

250 และ 125 มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสได้ 
สกัดหยาบสาหร่ายมงกุฎหนาม สาหร่ายพวงองุ่น  สาหร่ายคีโตมอร์ฟา และสาหร่ายผมนาง ท่ีระดับความเข้มข้น 
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสได้เพียง 42.6 22.2 18.2 และ 13.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ สําหรับ

ยาบสาหร่ายทะเลต่อการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในปลากะรังดอกแดงพบว่า สารสกัดหยาบสาหร่าย
มิลลิกรัมต่อลิตร และสารสกัดหยาบสาหร่ายผักกาดทะเลท่ีระดับความเข้มข้น 

มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถยับยั้งเช้ือโนดะไวรัส ทําให้ปลากะรังดอกแดงมีอัตราการรอดตาย 100 

โนดะไวรัส  ปลากะรังดอกแดง  สารสกัด  การยับยั้งเช้ือ 

พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100  โทร. 0 7433 5244-8 
jjsomporn@yahoo.com 
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(Nodavirus) 

Gracilaria fisheri) สาหร่ายพวงองุ่น 
สาหร่ายจี่ฉ่าย (Porphyra sp.) สาหร่าย 
ในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัส (Nodavirus)  

6 ชนิด มีความเป็นพิษต่อเซลล์
กรัมต่อลิตร และเมื่อนําสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลท้ัง 6 ชนิด มาทดสอบ

ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในระดับห้องปฏิบัติการพบว่า สารสกัดหยาบสาหร่ายจี่ฉ่าย และสาหร่ายผักกาดทะเล 
รัสได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสาร

สกัดหยาบสาหร่ายมงกุฎหนาม สาหร่ายพวงองุ่น  สาหร่ายคีโตมอร์ฟา และสาหร่ายผมนาง ท่ีระดับความเข้มข้น 500 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ สําหรับ

ยาบสาหร่ายทะเลต่อการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในปลากะรังดอกแดงพบว่า สารสกัดหยาบสาหร่าย
มิลลิกรัมต่อลิตร และสารสกัดหยาบสาหร่ายผักกาดทะเลท่ีระดับความเข้มข้น 500 และ 250 

100 เปอร์เซ็นต ์
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Efficacy of crude extracts of seaweed against nodavirus in orange 
(Epinephelus coioides) 
 
Somporn Roongkamnertwongsa* and Juliwan Roongkamnertwongsa
Coastal Aquatic Animal Health Research Institute
 
Abstract 

 
 The efficacy of crude extracts of six seaweed species, including 
macrophysa, Acanthophora spicifera, 
nodavirus causing disease in the orange
effect of these aqueous extracts was observed at the concentration of 62.5 mg L
extract of Porphyra sp. at the concentration of 250 mg L
mg L-1 showed 100% efficacy of nodavirus inhibition by 
Acanthophora spicifera, Caulerpa macrophysa
of 500 mg L-1 were able to inhibit nodavirus at 
of Porphyra sp. and Ulva rigida were then tested against nodavirus in  the orange
result showed that crude extracts of Porphyra 
Ulva rigida at the concentrations of 500 mg and 250 mg L
orange-spotted grouper with 100% survival rate.

 
Key words : marine algae, Nodavirus, 
   
*Corresponding author : 130/2 Moo 8, Pawong Sub district, Muang District, Songkhla Province 90100. 
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Efficacy of crude extracts of seaweed against nodavirus in orange grouper 

Somporn Roongkamnertwongsa* and Juliwan Roongkamnertwongsa 
Coastal Aquatic Animal Health Research Institute 

The efficacy of crude extracts of six seaweed species, including Gracilaria fisheri
, Porphyra vietnamensis, Ulva rigida and Chaetomorpha 

nodavirus causing disease in the orange-spotted grouper using E-11 cell line was studied. The cytotoxic 
effect of these aqueous extracts was observed at the concentration of 62.5 mg L-1. Remarkably, the crude 

at the concentration of 250 mg L-1 and Ulva rigida at the concentration of 125 
showed 100% efficacy of nodavirus inhibition by in vitro testing. The other crude extracts from 

macrophysa, Chaetomorpha sp., and Gracilaria fisheri at the concentration
were able to inhibit nodavirus at 42.6, 22.2, 18.2 and 13.7%, respectively. The crude extracts 

were then tested against nodavirus in  the orange-spotted grouper. The 
Porphyra sp. at the concentration of 500 mg L-1 and cru

at the concentrations of 500 mg and 250 mg L-1 were effective for inhibition of nodavirus in the 
spotted grouper with 100% survival rate. 

marine algae, Nodavirus, Epinephelus coioides (Hamilton, 1822), crude extract, inhibitor
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Gracilaria fisheri, Caulerpa 
Chaetomorpha sp. against 
was studied. The cytotoxic 

. Remarkably, the crude 
at the concentration of 125  

testing. The other crude extracts from 
at the concentration 

%, respectively. The crude extracts 
spotted grouper. The 
and crude extracts of 

were effective for inhibition of nodavirus in the 

extract, inhibitor 
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คํานํา 
 
 ประเทศไทยมีการเลี้ยงปลากะรังมานานแล้ว บริเวณพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ 
พังงา  ระนอง  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช
ย่อย (small scale fisheries) ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงในกระชัง มีส่วนน้อยท่ีเลี้ยงในบ่อดิน
กะรังเป็นสัตว์นํ้าชายฝั่งท่ีมีการเลี้ยงกันมาก
มากได้ (นิเวศน์ และคณะ, 2536) 
อนุบาล และปัญหาการเกิดโรค เป็นต้น โดยเ
สําคัญมากท่ีมีผลทําให้การเพาะพันธ์ุปลาแต่ละรุ่นมีเปอร์เซ็นต์รอดตายสูงหรือต่ํา
ของเยาวนิตย์ และคณะ (2536) พบว่า
ขนาดใหญ่กว่านั้นอัตราการตายลดน้อยคือประมาณ 
สมองและตาในลูกปลากะรังดอกแดงวัยอ่อน และมีการยืนยันว่าเช้ือไวรัสท่ีเป็นสาเหตุของโรคเป็นเช้ือ 
2538 (Danayadol et al., 1995) 
ร้อนและมีความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะมีการระบาดในปลาขนาดใหญ่เพ่ิมมากข้ึนและมีอัตราการตายเพ่ิมสูงข้ึนด้วย
 มนุษย์รู้จักนําสาหร่ายมาใช้ประโยชน์เป็นเวลานานกว่า 
ประเทศท่ีนิยมบริโภคสาหร่ายได้แก่ ญี่ปุ่น
เป็นต้น คุณค่าท่ีได้จากสาหร่ายได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่
ได้มีมากกว่า 100 ชนิด คนไทยรู้จักนําสาหร่ายมารับประทานกันมานานแล้ว ในแถบชนบทชาวบ้านจะนําสาหร่ายท่ีข้ึนตาม
ธรรมชาติมารับประทานกัน เช่น สาหร่ายผมนาง
บริโภคแล้ว ปัจจุบันยังพบว่า สาหร่ายยังมีประโยชน์ในทางการแพทย์ด้วยเช่นกัน โดย
(2004) พบว่าในสาหร่ายทะเลจะมีสารโพลีแซคคาไรด์ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการต่อต้านเช้ือไวรัส โดยไปหยุดการทํางานของ
ไวรัสต่อเซลล์เป้าหมาย เช่นเดียวกับการศึกษาของ
fasciata สามารถลดจํานวนฟาจ (phage)
การยับยั้งเช้ือไวรัสท่ีก่อโรคในสัตว์นํ้า จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจในการนําสารสกัดหยาบสาหร่ายทะ
การยับยั้งเช้ือก่อโรคในปลา และคาดว่าข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลให้กับนักวิจัยเก่ียวกับสาหร่ายทะเล
ประกอบการศึกษาวิจัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือทราบฤทธ์ิของสารสกัดจากสาหร่ายผมนาง 
สาหร่ายมงกุฎหนาม (Acanthophora spicifera
rigida) และสาหร่ายคีโตมอร์ฟา (Chaetomorpha sp
ปลากะรังดอกแดง 
 
วิธีดําเนินการ 
1. เตรียมสาหร่ายทะเล 
 รวบรวมสาหร่ายทะเล 6 ชนิด ดังนี้ สาหร่ายผมนาง 
สาหร่ายมงกุฏหนาม (Acanthophora spicifera
rigida) และสาหร่ายคีโตมอร์ฟา (
60 องศาเซลเซียส  
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ประเทศไทยมีการเลี้ยงปลากะรังมานานแล้ว บริเวณพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ และภาคตะวันออก เช่น กระบี่
นครศรีธรรมราช  สงขลา  ปัตตานี  ระยอง และ จันทบุรี เป็นต้น ซึ่งการเลี้ยงเป็นเกษตรกรราย

ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงในกระชัง มีส่วนน้อยท่ีเลี้ยงในบ่อดิน ซึ่งเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดําเก่า 
กะรังเป็นสัตว์นํ้าชายฝั่งท่ีมีการเลี้ยงกันมาก ปัจจุบันถึงแม้กรมประมงจะประสบผลสําเร็จในการเพาะลูกปลากะรังในปริมาณ

2536) แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาอีกหลายอย่าง เช่น ปัญหาความสมบูรณ์พันธ์ุ
อนุบาล และปัญหาการเกิดโรค เป็นต้น โดยเฉพาะปัญหาการเกิดโรคพบว่าโรค Viral nervous necrosis (VNN) 
สําคัญมากท่ีมีผลทําให้การเพาะพันธ์ุปลาแต่ละรุ่นมีเปอร์เซ็นต์รอดตายสูงหรือต่ํา (เยาวนิตย์และคณะ

พบว่าการระบาดของโรคนี้มีอัตราตายสูงถึง 90% ในปลาขนาด 
ขนาดใหญ่กว่านั้นอัตราการตายลดน้อยคือประมาณ 2% และสาเหตุของโรคนี้เกิดจากเช้ือไวรัสเข้าทําลายระบบประสาท
สมองและตาในลูกปลากะรังดอกแดงวัยอ่อน และมีการยืนยันว่าเช้ือไวรัสท่ีเป็นสาเหตุของโรคเป็นเช้ือ 

95) หลังจากนั้นเป็นต้นมา ยังพบมกีารระบาดของโรคนี้ทุกปีมักเกิดช่วงปลายฤดูฝนเข้าต้นฤดู
และมีความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะมีการระบาดในปลาขนาดใหญ่เพ่ิมมากข้ึนและมีอัตราการตายเพ่ิมสูงข้ึนด้วย

มนุษย์รู้จักนําสาหร่ายมาใช้ประโยชน์เป็นเวลานานกว่า 4,000 ปี มาแล้ว ส่วนใหญ่นํามาใช้ประกอบอาหาร 
ประเทศท่ีนิยมบริโภคสาหร่ายได้แก่ ญี่ปุ่น  จีน  เกาหล ี ฟิลิปปินส ์ อินโดนีเซีย  ไทย  อินเดีย  

คุณค่าท่ีได้จากสาหร่ายได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร ่โดยเฉพาะไอโอดีนและวิตามิน สาหร่ายท่ีใช้เป็นอาหาร
คนไทยรู้จักนําสาหร่ายมารับประทานกันมานานแล้ว ในแถบชนบทชาวบ้านจะนําสาหร่ายท่ีข้ึนตาม

ธรรมชาติมารับประทานกัน เช่น สาหร่ายผมนาง สาหร่ายพวงองุ่น เทาน้ํา ดอกหิน เป็นต้น นอกจากนํามาใช้ประโยชน์ในการ
บริโภคแล้ว ปัจจุบันยังพบว่า สาหร่ายยังมีประโยชน์ในทางการแพทย์ด้วยเช่นกัน โดยจากการศึกษาของ 

พบว่าในสาหร่ายทะเลจะมีสารโพลีแซคคาไรด์ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการต่อต้านเช้ือไวรัส โดยไปหยุดการทํางานของ
ไวรัสต่อเซลล์เป้าหมาย เช่นเดียวกับการศึกษาของ Premanathan et al. (1994) พบว่าสารสกัดจากสาหร่าย 

(phage) ได้ถึง 65% ดังนั้น การนําสาหร่ายทะเลท่ีมีในธรรมชาติมาศึกษาความเป็นไปได้ใน
การยับยั้งเช้ือไวรัสท่ีก่อโรคในสัตว์นํ้า จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจในการนําสารสกัดหยาบสาหร่ายทะ
การยับยั้งเช้ือก่อโรคในปลา และคาดว่าข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลให้กับนักวิจัยเก่ียวกับสาหร่ายทะเล

เพ่ือทราบฤทธ์ิของสารสกัดจากสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) สาหร่ายพวงองุ่น 
Acanthophora spicifera) สาหร่ายจี่ฉ่าย (Porphyra vietnamensis)

Chaetomorpha sp.) ต่อการยับยั้งเช้ือไวรัสท่ีก่อโรค Viral nervous necrosis (VNN) 

ชนิด ดังนี้ สาหร่ายผมนาง (Gracillaria fisheri) สาหร่ายพวงองุ่น 
Acanthophora spicifera) สาหร่ายจี่ฉ่าย (Porphyra vietnamensis)

(Chaetomorpha sp.) นํามาล้างน้ําให้สะอาด ตากแห้ง หรืออบแห้งในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 
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และภาคตะวันออก เช่น กระบี ่
จันทบุรี เป็นต้น ซึ่งการเลี้ยงเป็นเกษตรกรราย

ซึ่งเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดําเก่า ปลา
ปัจจุบันถึงแม้กรมประมงจะประสบผลสําเร็จในการเพาะลูกปลากะรังในปริมาณ

แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาอีกหลายอย่าง เช่น ปัญหาความสมบูรณ์พันธ์ุ เทคนิคการ
Viral nervous necrosis (VNN) เป็นปัจจัย

เยาวนิตย์และคณะ, 2536) จากรายงาน
ในปลาขนาด 1.5–2.0 ซม. แต่ในปลา

และสาเหตุของโรคนี้เกิดจากเช้ือไวรัสเข้าทําลายระบบประสาท
สมองและตาในลูกปลากะรังดอกแดงวัยอ่อน และมีการยืนยันว่าเช้ือไวรัสท่ีเป็นสาเหตุของโรคเป็นเช้ือ nodavirus เมื่อปี 

มักเกิดช่วงปลายฤดูฝนเข้าต้นฤดู
และมีความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะมีการระบาดในปลาขนาดใหญ่เพ่ิมมากข้ึนและมีอัตราการตายเพ่ิมสูงข้ึนด้วย 

ส่วนใหญ่นํามาใช้ประกอบอาหาร 
 ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ 

โดยเฉพาะไอโอดีนและวิตามิน สาหร่ายท่ีใช้เป็นอาหาร
คนไทยรู้จักนําสาหร่ายมารับประทานกันมานานแล้ว ในแถบชนบทชาวบ้านจะนําสาหร่ายท่ีข้ึนตาม

นอกจากนํามาใช้ประโยชน์ในการ
จากการศึกษาของ Damonte et al. 

พบว่าในสาหร่ายทะเลจะมีสารโพลีแซคคาไรด์ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการต่อต้านเช้ือไวรัส โดยไปหยุดการทํางานของ
พบว่าสารสกัดจากสาหร่าย Ulva 

การนําสาหร่ายทะเลท่ีมีในธรรมชาติมาศึกษาความเป็นไปได้ใน
การยับยั้งเช้ือไวรัสท่ีก่อโรคในสัตว์นํ้า จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจในการนําสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลมาใช้ประโยชน์ใน
การยับยั้งเช้ือก่อโรคในปลา และคาดว่าข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลให้กับนักวิจัยเก่ียวกับสาหร่ายทะเล

สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa macrophysa) 
) สาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva 

Viral nervous necrosis (VNN) ใน

สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa macrophysa) 
) สาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva 

นํามาล้างน้ําให้สะอาด ตากแห้ง หรืออบแห้งในตู้อบท่ีอุณหภูมิ  
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2. เตรียมสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเล 
 นําสาหร่ายท่ีตาก หรืออบแห้งมาสกัดหยาบตามวิธีการของ 
สาหร่ายในเอธานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราส่วน 
นํามากรองผ่านกระดาษกรอง Whatman 
ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เพ่ือระเหยแอลกอฮอล์ออกจนแห้ง จากนั้นช่ังน้ําหนักแห้งแล้วเติมสารโพลีไวนิลไพโรวิโดน 
(Polyvinyl pyrovidone, PVP) 4 เท่าของน้ําหนักสารสกัด ละลายด้วยเอธานอล 
นําไประเหยอีกครั้งด้วยเครื่อง Evaporator 

3. ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเล
 3.1 ทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลต่อเซลล์เนื้อเยื่อ 
 เตรียมอาหารเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อท่ีมีสารสกัดห
ละลายสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลแต่ละชนิด น้ําหนัก 
medium) ท่ีผสม 5% Fetal bovine serum 
มัยซิน 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 
(serial 2 fold dilution) จํานวน 12 ครั้ง จะได้อาหารเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ ท่ีมีสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลแต่ละชนิดท่ีระดับ
ความเข้มข้น 1,000, 500, 250, 125, 62.50
ตามลําดับ นําอาหารเลี้ยงเซลล์ท่ีเตรียมได้ไปใช้เลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ 
ในภาชนะเลี้ยงเซลล์ขนาด 96 หลุม (96 well tissue culture plate
บ่มท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยชุดควบคุมเป็นอาหารเลี้ยงเซลล์ท่ีไม่ผสมสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเล ตรวจสอบความ
เป็นพิษของสารสกัดหยาบต่อเซลล์เนื้อเยื่อ โดยดูการเจริญเติบโตของเซลล์เปรียบเที
คํานวณความเป็นพิษของสารสกัดหยาบแต่ละระดับความเข้มข้นท่ี 

 3.2 ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัส
 เตรียมสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลแต่ละชนิดท่ีระดับความเข้ม

ทะเลแต่ละชนิด น้ําหนัก 100 มิลลิกรัม ด้วยสารละลาย 
เจือจางด้วย HBSS ลดลงครั้งละ 2 เท่า (serial 2 fold dilution
ชนดิท่ีระดับความเข้มข้น 1,000, 500, 250, 
ตามลําดับ  นําสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลแต่ละความเข้มข้นผสมกับเช้ือโนดะไวรัสท่ีแยกได้จากปลากะรัง ท่ีระดับความ
เข้มข้นของเช้ือเท่ากับ 100TCID50 อัตราส่วน 
ความสามารถในการทําลายเซลล์เนื้อเยื่อ E
เข้มข้นละ 4 หลุม บ่มท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ตรวจผลการทําลายเซลล์ทุ
คํานวณหาความสามารถในการทําเซลล์เนื้อเยื่อของเช้ือไวรัส 
ค่า TCID50 ท่ีได้ไปคํานวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเช้ือไวรัสตามวิธีของ 
 

 เปอร์เซ็นต์การยับยั้งเช้ือไวรสั 
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นําสาหร่ายท่ีตาก หรืออบแห้งมาสกัดหยาบตามวิธีการของ Herunsalee and Direkbusarakom (1993
เปอร์เซ็นต์ ในอัตราส่วน 1: 3 (สาหร่ายแห้ง 1 ส่วนต่อเอธานอล 3 ส่วน) เป็นเวลา 

Whatman เบอร์ 1 เพ่ือเอาเฉพาะส่วนท่ีเป็นของเหลว ไประเหยด้วยเครื่อง 
องศาเซลเซียส เพ่ือระเหยแอลกอฮอล์ออกจนแห้ง จากนั้นช่ังน้ําหนักแห้งแล้วเติมสารโพลีไวนิลไพโรวิโดน 

เท่าของน้ําหนักสารสกัด ละลายด้วยเอธานอล 90 เปอร์เซ็นต์ จนกว่าสาร 
 จนแห้ง เก็บสารสกัดหยาบ (crude extract) ไว้ในภาชนะแก้วดูดความช้ืน

ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเล ในระดับหอ้งปฏิบัติการ (in vitro) 
ทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลต่อเซลล์เนื้อเยื่อ  

เตรียมอาหารเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อท่ีมีสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลแต่ละชนิดท่ีระดับความเข้มข้น ต่างๆ กัน โดย
ละลายสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลแต่ละชนิด น้ําหนัก 500 มิลลิกรัม ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ Libovitz’s 

5% Fetal bovine serum (FBS) ยาปฏิชีวนะเพนนิซิลิน 100 ยูนิตต่อมิลลิลิตร และยาปฏิชีวนะสเตร็ปโต
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 500 มิลลิลิตร จากนั้นเจือจางด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ดังกล่าวลดลงครั้งละ 

ครั้ง จะได้อาหารเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ ท่ีมีสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลแต่ละชนิดท่ีระดับ
50, 31.25, 15.63, 7.81, 3.91, 1.95, 0.98, 0.49 และ 0.

ตามลําดับ นําอาหารเลี้ยงเซลล์ท่ีเตรียมได้ไปใช้เลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ E-11(striped snacked head fry cell line cloned) 
well tissue culture plate) ท่ีความเข้มข้นละ 4 หลุม หลุมละ 

องศาเซลเซียส โดยชุดควบคุมเป็นอาหารเลี้ยงเซลล์ท่ีไม่ผสมสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเล ตรวจสอบความ
เป็นพิษของสารสกัดหยาบต่อเซลล์เนื้อเยื่อ โดยดูการเจริญเติบโตของเซลล์เปรียบเทียบกับชุดควบคุม เป็นเวลา 
คํานวณความเป็นพิษของสารสกัดหยาบแต่ละระดับความเข้มข้นท่ี 4 หลุม (replicate) เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์

ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัส 
เตรียมสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลแต่ละชนิดท่ีระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน โดยละลายสารสกัดหยาบสาหร่าย

มิลลิกรัม ด้วยสารละลาย Hank’s balance salt (HBSS) ปริมาตร 100 
serial 2 fold dilution) จํานวน 12 ครั้ง จะได้สารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลแต่ละ
 125, 62.50, 31.25, 15.63, 7.81, 3.91, 1.95, 0.98 และ 0

ตามลําดับ  นําสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลแต่ละความเข้มข้นผสมกับเช้ือโนดะไวรัสท่ีแยกได้จากปลากะรัง ท่ีระดับความ
อัตราส่วน 1:1 บ่มไว้ท่ี 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง หลังจากนั้น ตรวจหา

-11 ของเช้ือไวรัส โดยวิธี titration ในภาชนะเลี้ยงเซลล์ขนาด 
องศาเซลเซียส ตรวจผลการทําลายเซลล์ทุกวัน เป็นเวลา 14 วัน บันทึกผลการทดลอง 

คํานวณหาความสามารถในการทําเซลล์เนื้อเยื่อของเช้ือไวรัส (TCID50) ด้วยวิธีของ Reed and Muench (1938) 
ท่ีได้ไปคํานวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเช้ือไวรัสตามวิธีของ Rhimou et al (2010) โดย 

เปอร์เซ็นต์การยับยั้งเช้ือไวรสั = (( log C –log T)/ log C) x 100 
log C = log10 TCID50 ของชุดควบคุม 
log T = log10 TCID50 ของชุดทดลอง 
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Herunsalee and Direkbusarakom (1993) โดยแช่
เป็นเวลา 5 วัน จากนั้น

เพ่ือเอาเฉพาะส่วนท่ีเป็นของเหลว ไประเหยด้วยเครื่อง Evaporator  
องศาเซลเซียส เพ่ือระเหยแอลกอฮอล์ออกจนแห้ง จากนั้นช่ังน้ําหนักแห้งแล้วเติมสารโพลีไวนิลไพโรวิโดน 

เปอร์เซ็นต์ จนกว่าสาร PVP ละลายหมด 
ไว้ในภาชนะแก้วดูดความช้ืน  

ยาบสาหร่ายทะเลแต่ละชนิดท่ีระดับความเข้มข้น ต่างๆ กัน โดย
Libovitz’s -15 (L-15 
และยาปฏิชีวนะสเตร็ปโต

มิลลิลิตร จากนั้นเจือจางด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ดังกล่าวลดลงครั้งละ 2 เท่า 
ครั้ง จะได้อาหารเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ ท่ีมีสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลแต่ละชนิดท่ีระดับ

.25 มิลลิกรัมต่อลิตร 
11(striped snacked head fry cell line cloned)  

หลุม หลุมละ 100 ไมโครลิตร  
องศาเซลเซียส โดยชุดควบคุมเป็นอาหารเลี้ยงเซลล์ท่ีไม่ผสมสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเล ตรวจสอบความ

ยบกับชุดควบคุม เป็นเวลา 10 วัน 
เปอร์เซ็นต ์

ข้นต่างๆ กัน โดยละลายสารสกัดหยาบสาหร่าย
00 มิลลิลิตร จากนั้น 

ครั้ง จะได้สารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลแต่ละ
0.49 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ตามลําดับ  นําสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลแต่ละความเข้มข้นผสมกับเช้ือโนดะไวรัสท่ีแยกได้จากปลากะรัง ท่ีระดับความ
ช่ัวโมง หลังจากนั้น ตรวจหา

ในภาชนะเลี้ยงเซลล์ขนาด 96 หลุม ท่ีความ
วัน บันทึกผลการทดลอง 

Reed and Muench (1938) จากนั้นนํา
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4. ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลต่อการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัส
 4.1 เตรียมปลาทดลอง 
 รวบรวมปลากะรังดอกแดงท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงขนาด 
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งจังหวัดกระบี่ จํานวน 
100 ตัว เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ เพ่ือให้ปลาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 
โดยให้วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น หลังจากให้อาหาร 
สุ่มปลาเพ่ือตรวจหาปรสิตภายนอก แบคทีเรีย
chain reaction (RT-PCR) ตามวิธีของ 

 4.2 ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลต่อการยบัยั้งเช้ือโนดะไวรัส
 นําผลการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในข้อ 
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือไวรัสได้มากกว่าหรือเท่ากับ 
สาหร่ายทะเลในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในปลากะรังดอกแดง 
เข้มข้นของเช้ือเท่ากับ 100TCID50 
เช้ือโนดะไวรัสได้ไม่ต่ํากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราส่วน 
เข้ากล้ามเนื้อปลากะรังดอกแดงท่ีปลอดโรคขนาด 
สาหร่ายทะเล ความเข้มข้นละ 20 ตัว จํานวน 
อัตราการตายทุกวันเป็นเวลา 14 วัน 
 

ผลการศึกษา 
การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเล
 1. ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลต่อเซลล์เนื้อเยื่อ
 จากการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลจํานวน 
เซลล์เนื้อเยื่อด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ท่ีมีสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลผสมอยู่ท่ีความเข้มข้นต่างๆ กัน
250 มิลลิกรัมต่อลิตร สารสกัดหยาบสาหร่ายทะ
มีเพียงสารสกัดหยาบสาหร่ายมงกุฎหนามท่ีมีความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ ท่ีระดับความเข้มข้น 
ต่อลิตร โดยระดับความเข้มข้น 31
เนื้อเยื่อแต่อย่างใด (ตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1  ตารางแสดงเปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลต่อเซลล์เนื้อเยื่อ 

 

ชนิดของ
สาหร่าย 

1,000 500 250

ผมนาง  100 100 100
พวงองุ่น 100 100 100

มงกุฎหนาม 100 100 100
จี่ฉ่าย 100 100 100
ผักกาดทะเล 100 100 100
คีโตมอร์ฟา 100 100 100
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ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลต่อการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในปลากะรังดอกแดง

รวบรวมปลากะรังดอกแดงท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงขนาด 1 นิ้ว น้ําหนักเฉลี่ย 12+
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งจังหวัดกระบี่ จํานวน 500 ตัว มาอนุบาลในบ่อคอนกรีต ขนาด 

เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ เพ่ือให้ปลาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ให้อาหารปลาข้างเหลืองสดในอัตรา 
ครั้ง เช้าและเย็น หลังจากให้อาหาร 2 ช่ัวโมง เปลี่ยนถ่ายน้ําทุกวัน ประมาณวันละ 

สุ่มปลาเพ่ือตรวจหาปรสิตภายนอก แบคทีเรีย และตรวจหาเช้ือโนดะไวรัส ด้วยเทคนิค reverse transcriptase polymerase
ตามวิธีของ Roongkamnertwongsa et al. (2005) 

ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลต่อการยบัยั้งเช้ือโนดะไวรัส
ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในข้อ 

ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือไวรัสได้มากกว่าหรือเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ มาใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ
สาหร่ายทะเลในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในปลากะรังดอกแดง โดยเตรียมเช้ือโนดะไวรัสท่ีแยกได้จากปลากะรัง ท่ีระดับความ

 ผสมกับสารละลายของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลท่ีระดับความเข้มข้นท่ีสามารถยับยั้ง
เปอร์เซ็นต์ ในอัตราส่วน 1:1 บ่มไว้ท่ี 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

เข้ากล้ามเนื้อปลากะรังดอกแดงท่ีปลอดโรคขนาด 2.5-3.0 เซนติเมตร ตัวละ 0.2 มิลลิลิตร ท่ีความเข้มข้นของสารสกัดหยาบ
ตัว จํานวน 3 ซ้ํา สําหรับชุดควบคุม ใช้ HBBS แทนสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเ
วัน นําปลาท่ีตายมาตรวจยืนยันสาเหตุการตายด้วยเทคนิค RT

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเล ในระดับห้องปฏิบัติการ  
ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลต่อเซลล์เนื้อเยื่อ 

จากการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลจํานวน 6 ชนิด ต่อเซลล์เนื้อเยื่อ 
เซลล์เนื้อเยื่อด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ท่ีมีสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลผสมอยู่ท่ีความเข้มข้นต่างๆ กัน

มิลลิกรัมต่อลิตร สารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลทุกชนิดท่ีนํามาทดสอบมีความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ 
มีเพียงสารสกัดหยาบสาหร่ายมงกุฎหนามท่ีมีความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ ท่ีระดับความเข้มข้น 

31.25 มิลลิกรัมต่อลิตร ของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลท้ัง 

ตารางแสดงเปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลต่อเซลล์เนื้อเยื่อ 

เปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลต่อเซลล์เนื้อเยื่อ

ความเข้มข้นของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเล (มิลลิกรัม/ลิตร) 

250 125 62.5 31.25 15.63 7.81 3.91 1.95 

100 75 50 0 0 0 0 0 
100 75 25 0 0 0 0 0 

100 100 50 0 0 0 0 0 
100 75 50 0 0 0 0 0 
100 75 25 0 0 0 0 0 
100 75 25 0 0 0 0 0 
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ในปลากะรังดอกแดง 

+0.25 กรัม จากศูนย์วิจัยและ
ตัว มาอนุบาลในบ่อคอนกรีต ขนาด 1 ตัน จํานวน 5 บ่อ บ่อละ 

ให้อาหารปลาข้างเหลืองสดในอัตรา 3% ของน้ําหนักตัว  
เปลี่ยนถ่ายน้ําทุกวัน ประมาณวันละ 50-60% ก่อนการทดลอง

reverse transcriptase polymerase 

ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลต่อการยบัยั้งเช้ือโนดะไวรัสในปลากะรังดอกแดง 
ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในข้อ 3.2 ท่ีมี

เปอร์เซ็นต์ มาใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ
นดะไวรัสท่ีแยกได้จากปลากะรัง ท่ีระดับความ

ผสมกับสารละลายของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลท่ีระดับความเข้มข้นท่ีสามารถยับยั้ง
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง จากนั้น นําไปฉีด

มิลลิลิตร ท่ีความเข้มข้นของสารสกัดหยาบ
แทนสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเล ตรวจเช็ค

RT-PCR 

ชนิด ต่อเซลล์เนื้อเยื่อ E-11 หลังจากเลี้ยง
เซลล์เนื้อเยื่อด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ท่ีมีสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลผสมอยู่ท่ีความเข้มข้นต่างๆ กัน พบว่าท่ีระดับความเข้มข้น 

เลทุกชนิดท่ีนํามาทดสอบมีความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อร้อยเปอร์เซ็นต์  
มีเพียงสารสกัดหยาบสาหร่ายมงกุฎหนามท่ีมีความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ ท่ีระดับความเข้มข้น 125 มิลลิกรัม

ายทะเลท้ัง 6 ชนิด ไม่เป็นพิษต่อเซลล์

ตารางแสดงเปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลต่อเซลล์เนื้อเยื่อ E-11 

เปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลต่อเซลล์เนื้อเยื่อ E-11 

 

 0.98 0.49 0.25 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
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 2. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหรา่ยทะเลในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรสั
 เมื่อนําสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลแต่ชนิดท่ีระดับความเข้มข้นต่างๆ 
ของเช้ือเท่ากับ 100 TCID50  อัตราส่วน 
ประสิทธิภาพในการทําลายเซลล์เนื้อเยื่อของเช้ือไวรัส ด้วยวิธี 
โนดะไวรัสของสารสกัดหยาบสาหร่ายผมนางท่ีระดับความเข้มข้น 
เข้มข้นเท่ากับและต่ํากว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสต่ํากว่า 
สาหร่ายพวงองุ่นมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสท่ีระดับความเข้มข้น 
20.1 ตามลําดับ ขณะท่ีระดับความเข้มข้นเท่ากับและต่ํากว่า 
ต่ํากว่าหรือใกล้เคียง 10 เปอร์เซ็นต์ สารสกั
เข้มข้น 500, 250, 125, 62.5, 31.25 และ 
ตามลําดับ ขณะท่ีระดับความเข้มข้นเท่ากับและต่ํากว่า 
10 เปอร์เซ็นต์ สารสกัดหยาบสาหร่ายจี่ฉ่าย มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสท่ีระดับความเข้มข้น 
31.25, 15.63 และ 7.8 มิลลิกรัมต่อลิตร เท่ากับ 
ความเข้มข้นเท่ากับและต่ํากว่า 3.91 มิลลิกรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสต่ํากว่า 
สารสกัดหยาบสาหร่ายผักกาดทะเลมีเปอร์เซ็นต์ก
15.63, 7.8 และ 3.91 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเท่ากับ 
ระดับความเข้มข้นเท่ากับและต่ํากว่า 1.95 มิลลิกรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพในการยั
ส่วนสารสกัดหยาบสาหร่ายคีโตมอร์ฟามีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสท่ีระดับความเข้มข้น 
เท่ากับ 18.2 และ 10.8 ตามลําดับ ขณะท่ีระดับความเข้มข้นเท่ากับและต่ํากว่า 
ยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสต่ํากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 
 
ตารางท่ี 2  ตารางแสดงเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสของสารสกัดสาหร่ายทะเลท่ีระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน

หมายเหต ุ: (  ) = log10 ของค่าความสามารถในการทาํเซลล์เนื้อเยื่อของเชื้อไวรัส 

 
 

ชนิดของ

สาหร่าย 
เปอร์เซ็นต์การยับยั้งเช้ือโนดะไวรัส

Cont. 500 250 125 

สาหร่าย

ผมนาง  

0.0 

(5.46) 

13.7 

(4.71) 

6.2 

(5.12) 

4.2 

(5.23

สาหร่าย 

พวงองุ่น 

0.0 

(5.41) 

22.2 

(4.21) 

20.1 

(4.28) 

9.2 

(4.91

สาหร่าย

มงกุฎหนาม 

0.0 

(5.50) 

42.6 

(3.16) 

42.2 

(3.18) 

37.6

(3.43

สาหร่าย 

จ่ีฉ่าย 

0.0 

(5.48) 

100 

(0.00) 

100 

(0.00) 

43.4

(3.10

สาหร่าย

ผักกาดทะเล 

0.0 

(5.52) 

100 

(0.00) 

100 

(0.00) 

100 

(0.00

สาหร่าย 

คีโตมอร์ฟา 

0.0 

(5.38) 

18.2 

(4.40) 

10.8 

(4.48) 

6.3 

(5.04
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ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหรา่ยทะเลในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรสั 
เมื่อนําสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลแต่ชนิดท่ีระดับความเข้มข้นต่างๆ กันผสมกับเช้ือโนดะไวรัส

อัตราส่วน 1:1 บ่มไว้ท่ี 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง จากนั้นนําไปทดสอบหา
ประสิทธิภาพในการทําลายเซลล์เนื้อเยื่อของเช้ือไวรัส ด้วยวิธี titration ในเซลล์เนื้อเยื่อ E-11 พบว่าเปอร์เซ็นต์กา
โนดะไวรัสของสารสกัดหยาบสาหร่ายผมนางท่ีระดับความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเท่ากับ 13.

มิลลิกรัมต่อลิตร มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสต่ํากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ สารสกัดหยาบ
มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสท่ีระดับความเข้มข้น 500 และ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร เท่ากับ 

ตามลําดับ ขณะท่ีระดับความเข้มข้นเท่ากับและต่ํากว่า 125 มิลลิกรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัส
เปอร์เซ็นต์ สารสกัดหยาบสาหร่ายมงกุฎหนามมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสท่ีระดับความ

และ 15.63 มิลลิกรัมต่อลิตร เท่ากับ 42.6, 42.2, 37.6, 26
ตามลําดับ ขณะท่ีระดับความเข้มข้นเท่ากับและต่ํากว่า 7.81 มิลลิกรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสต่ํากว่า 

เปอร์เซ็นต์ สารสกัดหยาบสาหร่ายจี่ฉ่าย มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสท่ีระดับความเข้มข้น 500
มิลลิกรัมต่อลิตร เท่ากับ 100, 100, 43.4, 42.2, 32.8, 28.6 และ 19.3 ตามลําดับ ขณะท่ีระดับ

มิลลิกรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสต่ํากว่า 
สารสกัดหยาบสาหร่ายผักกาดทะเลมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสท่ีระดับความเข้มข้น 500, 250,

มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเท่ากับ 100, 100, 100, 60.9, 45.3, 31.0, 25.4 และ 11.
มิลลิกรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสต่ํากว่า 

ส่วนสารสกัดหยาบสาหร่ายคีโตมอร์ฟามีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสท่ีระดับความเข้มข้น 500 และ 250 
ตามลําดับ ขณะท่ีระดับความเข้มข้นเท่ากับและต่ํากว่า 125 มิลลิกรัมต่อลิตร ประ

ตารางท่ี 2) 

ตารางแสดงเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสของสารสกัดสาหร่ายทะเลท่ีระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน

ของค่าความสามารถในการทาํเซลล์เนื้อเยื่อของเชื้อไวรัส (TCID50) 

เปอร์เซ็นต์การยับยั้งเช้ือโนดะไวรัส ของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเล 

ความเข้มข้นของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเล (มิลลิกรัม/ลิตร) 

 62.5 31.25 15.63 7.81 3.91 1.95 0.98

 

23) 

0.0 

(5.46) 

0.5 

(5.43) 

1 

(5.40) 

0.7 

(5.42) 

0.5 

(5.43) 

0.2 

(5.45) 

0.0 

(5.46

 

91) 

9.8 

(4.88) 

11.3 

(4.80) 

9.4 

(4.90) 

7.2 

(5.02) 

0.2 

(5.40) 

0.0 

(5.45) 

0.2 

(5.40

6 

43) 

26.7 

(4.03) 

25.6 

(4.09) 

20.5 

(4.37) 

3.6 

(5.30) 

2.5 

(5.36) 

0.9 

(5.45) 

0.2 

(5.49

4 

10) 

42.2 

(3.17) 

32.8 

(3.68) 

28.6 

(3.91) 

19.3 

(4.42) 

8.4 

(5.02) 

0.4 

(5.46) 

0.9 

(5.43

 

00) 

60.9 

(2.16) 

45.3 

(3.02) 

31.0 

(3.81) 

25.4 

(4.12) 

11.2 

(4.90) 

5.8 

(5.20) 

0.4 

(5.50

 

04) 

3.2 

(5.21) 

0.0 

(5.40) 

0.4 

(5.36) 

0.0 

(5.38) 

0.4 

(5.36) 

0.0 

(5.40) 

0.0 

(5.41
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กันผสมกับเช้ือโนดะไวรัสท่ีระดับความเข้มข้น
ช่ัวโมง จากนั้นนําไปทดสอบหา
พบว่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเช้ือ

7 ขณะท่ีระดับความ
เปอร์เซ็นต์ สารสกัดหยาบ

มิลลิกรัมต่อลิตร เท่ากับ 22.2 และ
มิลลิกรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัส

ดหยาบสาหร่ายมงกุฎหนามมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสท่ีระดับความ
26.7, 25.6 และ 20.5 

มิลลิกรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสต่ํากว่า 
500, 250, 125, 62.5, 

ตามลําดับ ขณะท่ีระดับ
มิลลิกรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสต่ํากว่า 10 เปอร์เซ็นต์  

, 125, 62.5, 31.25, 
.2 ตามลําดับ ขณะท่ี

บยั้งเช้ือโนดะไวรัสต่ํากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ 
250 มิลลิกรัมต่อลิตร 

มิลลิกรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพในการ

ตารางแสดงเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสของสารสกัดสาหร่ายทะเลท่ีระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน 

0.98 0.49 0.25 
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(5.49) 

1.3 

(5.40) 

 

50) 

2.0 

(5.41) 
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41) 
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(5.37) 

0.2 

(5.37) 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

3. ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลต่อการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัส

 เมื่อนําสารสกัดหยาบสาหร่ายจี่ฉ่ายท่ีระดับความเข้มข้น 

สาหร่ายผักกาดทะเลท่ีความเข้มข้น 

โนดะไวรัสในปลากะรังดอกแดง พบว่า

สามารถยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในปลากะรังได้ ทําให้ปลากะรังมีอัตราการรอดตาย 

250 มิลลิกรัมต่อลิตร (P250) สามารถยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในปลากะรังดอกแดงได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะยังคงมีอัตรา

การตายเฉลี่ย 35 เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีสารสกัดหยาบสาหร่ายผักกาดทะเลท่ีระดับความเข้มข้น 

(U500, U250) สามารถยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในปลากะรังได้ ทําให้

ความเข้มข้น 125 มิลลิกรัมต่อลิตร

อัตราการตายเฉลี่ย 30 เปอร์เซ็นต์ ขณะท่ีระดับความเข้มข้น 

ปลากะรังดอกแดงได้น้อยมาก โดยปลาทดลองมีอัตราการตายสูงถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  อัตราการตายสะสมของปลากะรังดอกแดง หลังไดร้ับเช้ือโนดะไวรสัผสมสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลท่ีระดับ

ความเข้มข้นต่างๆ กัน 
 
สรุปและวิจารณ์ผล 

 จากอดีตถึงปัจจุบันมนุษย์นําสาหร่ายทะเลมาใช้ประโยชน์มากมาย เช่นเพ่ือการบริโภค เป็นส่วนผสม

ในเครื่องสําอาง และการรักษาโรค 

ท่ีก่อโรคได้ (Gonzalez et al., 2001; Salvador 

ก่อโรคในมนุษย์ ได้มีการศึกษาชนิด องค์ประกอบทางเคมี แหล่งท่ีมา

(Hayashi et al., 1996; Zandi et al

เป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อ จากการศึกษาของ 

 

 

P = 

U = 
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ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลต่อการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในปลากะรังดอกแดง

เมื่อนําสารสกัดหยาบสาหร่ายจี่ฉ่ายท่ีระดับความเข้มข้น 250 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และสารสกัดหยาบ

สาหร่ายผักกาดทะเลท่ีความเข้มข้น 62.5, 125, 250 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ไปทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือ

ในปลากะรังดอกแดง พบว่า สารสกัดหยาบสาหร่ายจี่ฉ่ายท่ีระดับความเข้มข้น 500 

สามารถยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในปลากะรังได้ ทําให้ปลากะรังมีอัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะท่ีระดับความเข้มข้น 

สามารถยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในปลากะรังดอกแดงได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะยังคงมีอัตรา

เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีสารสกัดหยาบสาหร่ายผักกาดทะเลท่ีระดับความเข้มข้น 500 

สามารถยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในปลากะรังได้ ทําใหป้ลากะรังมีอัตราการรอดตาย 

มิลลิกรัมต่อลิตร (U125) สามารถยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในปลากะรังดอกแดงได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น โดยมี

เปอร์เซ็นต์ ขณะท่ีระดับความเข้มข้น 62.5 มิลลิกรัมต่อลิตร(U62.5) 

ปลากะรังดอกแดงได้น้อยมาก โดยปลาทดลองมีอัตราการตายสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์  ดังภาพท่ี 1

อัตราการตายสะสมของปลากะรังดอกแดง หลังไดร้ับเช้ือโนดะไวรสัผสมสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลท่ีระดับ

จากอดีตถึงปัจจุบันมนุษย์นําสาหร่ายทะเลมาใช้ประโยชน์มากมาย เช่นเพ่ือการบริโภค เป็นส่วนผสม

ในเครื่องสําอาง และการรักษาโรค สาหร่ายทะเลมีองค์ประกอบทางเคมีท่ีสามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา และเช้ือไวรัส

., 2001; Salvador et al., 2007; Mayer et al., 2009) โดยเฉพาะการยับยั้งเช้ือไวรัสท่ี

ก่อโรคในมนุษย์ ได้มีการศึกษาชนิด องค์ประกอบทางเคมี แหล่งท่ีมา วิธีการสกัด และกลไกลการยับยั้งเช้ือของสาหร่ายทะเล 

et al., 2007; Mandes et al., 2010) ในทางกลับกัน สารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลก็มีความ

เป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อ จากการศึกษาของ Mendes et al. (2011) พบว่าสารสกัดสาหร่าย Stypopodium zona

P = สาหร่ายจี่ฉ่าย 

U = สาหร่ายผักกาด
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ในปลากะรังดอกแดง 

มิลลิกรัมต่อลิตร และสารสกัดหยาบ

มิลลิกรัมต่อลิตร ไปทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือ 

500 มิลลิกรัมต่อลิตร (P500) 

เปอร์เซ็นต์ ขณะท่ีระดับความเข้มข้น 

สามารถยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในปลากะรังดอกแดงได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะยังคงมีอัตรา

500 และ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ปลากะรังมีอัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ และท่ีระดับ

สามารถยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในปลากะรังดอกแดงได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น โดยมี

) สามารถยับยั้งโนดะไวรัสใน 

1 

อัตราการตายสะสมของปลากะรังดอกแดง หลังไดร้ับเช้ือโนดะไวรสัผสมสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลท่ีระดับ 

จากอดีตถึงปัจจุบันมนุษย์นําสาหร่ายทะเลมาใช้ประโยชน์มากมาย เช่นเพ่ือการบริโภค เป็นส่วนผสม 

สาหร่ายทะเลมีองค์ประกอบทางเคมีท่ีสามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา และเช้ือไวรัส 

โดยเฉพาะการยับยั้งเช้ือไวรัสท่ี 

วิธีการสกัด และกลไกลการยับยั้งเช้ือของสาหร่ายทะเล 

ในทางกลับกัน สารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลก็มีความ

Stypopodium zonales มีค่า 
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ความเป็นพิษ (Cytotoxicity; CC50) ต่อเซลล์ 

ขณะท่ี สาหร่าย Ceranium rularum จากการสกัดด้วยน้ํามีค่า 

ต่อมิลลิลิตร (Rhimou et al., 2010) ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า สารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลท้ัง 

ต่อเซลล์ E-11 ท่ีระดับความเข้มข้น 62.5 

ต่อเซลล์เนื้อเยื่อท่ีระดับความเข้มข้น 31.25 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็

แหล่งท่ีมาของสาหร่ายและกรรมวิธีในการสกัด เช่นเดียวกับสาหร่าย

2010) 

 จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในระดับห้องปฏิบัติการ

พบว่าสารสกัดหยาบสาหร่ายจี่ฉ่าย และสาหร่ายผักกาดทะเล สามารถยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสได้ โดยไม่ทําลายเซลล์ 

ระดับความเข้มข้น 250 และ 125 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ

สาหร่ายคีโตมอร์ฟา และสาหร่ายผมนาง ท่ีระดับความเข้มข้น 

42.6, 22.2, 18.2 และ 13.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ แสดงว่าสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลแต่ละชนิดท่ีระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน

มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือไวรัสต่างกัน ข้ึนอยู่กับแหล่งท่ีมาของสาหร่ายและกรรมวิธีในการสกัดสาหร่าย ดังการศึกษาของ

Rhimou et al. (2010) พบว่ากรรมวิธีในการสกัดท้ัง 

methane การสกัดด้วย dichloromethane

Rhodophyceae จํานวน 16 ชนิด มีผลต่อการยับยั้งเช้ือ 

ต่อเซลล์เนื้อเยื่อแตกต่างกัน เช่นเดียวกับสารสกัดสาหร่าย 

มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือ Human metapneumovirus (HPMV) 

สารสกัดสาหร่าย Ulva fasciata ท่ีได้จากชายหาด

สารสกัดสาหร่ายท้ังหมดมีประสิทธิภาพดีกว่าสารสําคัญท่ีได้จากการสกัดแบบแยกส่วนประกอบของสาหร่าย 

et al.,2010)  

 และจากการศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลต่อการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสท่ีก่อโรคในปลากะรังดอกแดง

ครั้งนี้ พบว่าสารสกัดหยาบสาหร่ายจี่ฉ่ายท่ีระดับความเข้มข้น 

ท่ีระดับความเข้มข้น 500 และ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 

100 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับสารสกัดจากสาหร่าย

ป้องกันกุ้งกุลาดําจากการติดเช้ือแบคทีเรียวิบริโอเรืองแสงได้ 
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ต่อเซลล์ LLC-MK2 (monkey cell) ท่ีระดับความเข้มข้น 30 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร

จากการสกัดด้วยน้ํามีค่า CC50 ท่ีระดับความเข้มข้นมากกว่า 

ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า สารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลท้ัง 6 

5 มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่พบว่าความเป็นพิษของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเล

มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบสาหร่ายต่อเซลล์เนื้อเยื่อ ข้ึนอยู่กับ

แหล่งท่ีมาของสาหร่ายและกรรมวิธีในการสกัด เช่นเดียวกับสาหร่าย Ulva fasciata ต่อ Vero cell 

ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในระดับห้องปฏิบัติการ

พบว่าสารสกัดหยาบสาหร่ายจี่ฉ่าย และสาหร่ายผักกาดทะเล สามารถยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสได้ โดยไม่ทําลายเซลล์ 

มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ สําหรับสารสกัดหยาบสาหร่ายมงกุฎหนาม สาหร่ายพวงองุ่น 

สาหร่ายคีโตมอร์ฟา และสาหร่ายผมนาง ท่ีระดับความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสได้เพียง 

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ แสดงว่าสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลแต่ละชนิดท่ีระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน

มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือไวรัสต่างกัน ข้ึนอยู่กับแหล่งท่ีมาของสาหร่ายและกรรมวิธีในการสกัดสาหร่าย ดังการศึกษาของ

การสกัดท้ัง 4 วิธี ได้แก่ การสกัดด้วย methanol การสกัดด้วย

dichloromethane และการต้ม ทําให้ประสิทธิภาพของสารสกัดสาหร่ายทะเลในครอบครัว 

ชนิด มีผลต่อการยับยั้งเช้ือ Herpes simplex virus type 1 และความเป็

เช่นเดียวกับสารสกัดสาหร่าย Ulva fasciata จากชายหาด Rasa 

Human metapneumovirus (HPMV) ท่ีก่อโรคในระบบทางเดินหายใจในเด็กได้ดีกว่า

ท่ีได้จากชายหาด Forno (Mendes et al.,2010) นอกจากนี้ยังพบว่าสารสําคัญจาก

สารสกัดสาหร่ายท้ังหมดมีประสิทธิภาพดีกว่าสารสําคัญท่ีได้จากการสกัดแบบแยกส่วนประกอบของสาหร่าย 

และจากการศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลต่อการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสท่ีก่อโรคในปลากะรังดอกแดง

ครั้งนี้ พบว่าสารสกัดหยาบสาหร่ายจี่ฉ่ายท่ีระดับความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และสารสกัดหยาบสาหร่ายผักกาดทะเล

มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถยับยั้งเช้ือโนดะไวรัส ทําให้ปลากะรังดอกแดงมีอัตราการรอดตาย

เช่นเดียวกับสารสกัดจากสาหร่าย Gracilaria fisheri ท่ีระดับความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถ

ป้องกันกุ้งกุลาดําจากการติดเช้ือแบคทีเรียวิบริโอเรืองแสงได้ 72 เปอร์เซ็นต์ (Kanjana et al., 2010) 

บุญลิปตานนท์ และ เจนจติต์ คงกําเนดิ. 2536. การอนุบาลลูกปลากะรงั, 

เอกสารวิชาการฉบับท่ี 19/2536. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง

สถาพร ดเิรกบุษราคม และ กิจการ ศภุมาตย.์ 2536. โรคอัมพาตในปลากะรังจุดน้ําตาล

เอกสารวิชาการฉบับท่ี 6/2536. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง

Damonte, E.B., M.C Matulewicz and A.S Cerezo. 2004. Sulfated seaweed polysaccharides as antiviral 

agent. Current medicinal chemistry. 11(18): 2399-2419. 
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ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร  

ท่ีระดับความเข้มข้นมากกว่า 250 ไมโครกรัม 

6 ชนิด มีความเป็นพิษ 

มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่พบว่าความเป็นพิษของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเล 

นพิษของสารสกัดหยาบสาหร่ายต่อเซลล์เนื้อเยื่อ ข้ึนอยู่กับ

Vero cell (Mendes et al., 

ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลในการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสในระดับห้องปฏิบัติการ 

พบว่าสารสกัดหยาบสาหร่ายจี่ฉ่าย และสาหร่ายผักกาดทะเล สามารถยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสได้ โดยไม่ทําลายเซลล์ E-11 ท่ี

บสารสกัดหยาบสาหร่ายมงกุฎหนาม สาหร่ายพวงองุ่น 

มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสได้เพียง 

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ แสดงว่าสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลแต่ละชนิดท่ีระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน 

มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือไวรัสต่างกัน ข้ึนอยู่กับแหล่งท่ีมาของสาหร่ายและกรรมวิธีในการสกัดสาหร่าย ดังการศึกษาของ 

การสกัดด้วย chloroform ผสม 

และการต้ม ทําให้ประสิทธิภาพของสารสกัดสาหร่ายทะเลในครอบครัว 

และความเป็นพิษของสารสกัด 

Rasa ในประเทศบราซิล  

ท่ีก่อโรคในระบบทางเดินหายใจในเด็กได้ดีกว่า 

นอกจากนี้ยังพบว่าสารสําคัญจาก 

สารสกัดสาหร่ายท้ังหมดมีประสิทธิภาพดีกว่าสารสําคัญท่ีได้จากการสกัดแบบแยกส่วนประกอบของสาหร่าย (Suganthy  

และจากการศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลต่อการยับยั้งเช้ือโนดะไวรัสท่ีก่อโรคในปลากะรังดอกแดง

มิลลิกรัมต่อลิตร และสารสกัดหยาบสาหร่ายผักกาดทะเล

สามารถยับยั้งเช้ือโนดะไวรัส ทําให้ปลากะรังดอกแดงมีอัตราการรอดตาย 

มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถ
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    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

การใช้สารสกัดเปลือกมังคุด (
Flexibacter maritimus ในปลากะพงขาว 
 
ธิดาพร ฉวีภักด์ิ1  ชุติมา ขมวิลัย2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่จันทบุรี 
2สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
 
บทคัดย่อ 
 
 ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกมังคุดท่ีสกัดด้วยเอธานอล 
เปลือกมังคุดด้วยน้ํากลั่น (MPW) 
ความเข้มข้นต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
ต่อเช้ือ F. maritimus ของสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอล เท่ากับ
เปลือกมังคุดด้วยน้ํากลั่นมีค่าเท่ากับ
ด้วยเอธานอลมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรีย
เปลือกมังคุดด้วยเอธานอล (MPE) 
ปลาทดลองมีขนาดความยาวลําตัวเฉลี่ย 
ของสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลในการควบคุมปริมาณแบคทีเรียด้ว
4 มก./ล. เป็นเวลา 24 ชม. แล้วถ่ายน้ํา 
แบคทีเรีย F. maritimus บริเวณเหงือกและเมือกผิวลําตัวปลาได้มากกว่าระดับอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ในการทดลองรักษาด้วยวิธีการแช่ระยะสั้นร่วมกับการกินสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลท่ีคลุกกับอาหาร ท้ังนี้ได้ทดลอง
แช่ปลาติดเช้ือท่ีระดับความเข้มข้น 
ปลาเครียดจนเกินไปและเพ่ิมการให้อากาศตลอดการทดลอง หลังจากนั้นแช่ซ้ําจนครบ 
สารสกัดเปลือกมังคุดท่ีความเข้มข้น 
หลังจากสิ้นสุดการรักษา 14 วัน พบว่า ปลาในชุดทดลองท่ีแช่สารสกัดระยะสั้
สารสกัดความเข้มข้น 2 ก./อาหาร 
และอัตรารอดตายสูงกว่ากลุ่มทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
อย่างชัดเจนว่าสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลท่ีระดับความเข้มข้นและวิธีใช้เหมาะสมมีประสิทธิภาพช่วยควบคุมปริมาณ
แบคทีเรีย F. maritimus ในปลากะพงขาวและสามารถนํามาใช้เป็นทางเลือกทดแทนยาปฏิชีวนะ ลดปัญหาสารตกค้าง และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถ่ินอย่างคุ้มค่า
 
คําสําคัญ : สารสกัดเปลือกมังคุด  โรคแผลด่าง
   
*ผู้รับผดิชอบ : ต.บางกะจะ อ.เมือง จ
E-mail : poojew2002@yahoo.com
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

(Garcinia mangostana Linn.) รักษาโรคแผลด่าง
ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer (Bloch, 1790))

  สุรชาต ฉวีภักด์ิ1 และ บุญย่ี หมื่นไธสง1 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่จันทบุรี  

  

ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกมังคุดท่ีสกัดด้วยเอธานอล 99.9% (MPE) 
(MPW) ในการต้านเช้ือ Flexibacter maritimus ท่ีแยกได้จากปลากะพงขาวติดเช้ือ พบว่าค่า

ความเข้มข้นต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ําสุดในการกําจัดแบคทีเรีย 
ของสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอล เท่ากับ 0.0211 และ 0.0423 มก./

เปลือกมังคุดด้วยน้ํากลั่นมีค่าเท่ากับ 0.0453 และ 0.1813 มก./มล. ตามลําดับ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสารสกัดเปลือกมังคุด
ด้วยเอธานอลมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรีย (microbiocidal) F. maritimus ดีกว่าสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยน้ํากลั่น

(MPE) มาทดลองรักษาโรคแผลด่างในปลากะพงขาวท่ีทําให้ติดเช้ือ 
ปลาทดลองมีขนาดความยาวลําตัวเฉลี่ย 6.58±0.49 เซนติเมตรและน้ําหนักเฉลี่ย 3.40±0.88 กรัม การทดสอบประสิทธิภาพ
ของสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลในการควบคุมปริมาณแบคทีเรียด้วยวิธีการแช่ความเข้มข้น

แล้วถ่ายน้ํา 50% ทําติดต่อกัน 3 ครั้ง พบว่าท่ีระดับความเข้มข้น 
บริเวณเหงือกและเมือกผิวลําตัวปลาได้มากกว่าระดับอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ในการทดลองรักษาด้วยวิธีการแช่ระยะสั้นร่วมกับการกินสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลท่ีคลุกกับอาหาร ท้ังนี้ได้ทดลอง
แช่ปลาติดเช้ือท่ีระดับความเข้มข้น 3 มก./ล. เป็นเวลา 30 นาที แล้วเปลี่ยนถ่ายน้ํา 50% ทําการแช่วันเว้นวัน เพ่ือไม่ให้

มการให้อากาศตลอดการทดลอง หลังจากนั้นแช่ซ้ําจนครบ 3 รอบ พร้อมท้ังให้ปลากินอาหารผสม
สารสกัดเปลือกมังคุดท่ีความเข้มข้น 1, 2 และ 5 ก./อาหาร 1 กก.โดยให้กินวันละ 2 มื้อ ติดต่อกัน 

พบว่า ปลาในชุดทดลองท่ีแช่สารสกัดระยะสัน้ความเข้มข้น 3 มก
อาหาร 1 กก. มีปริมาณแบคทีเรีย F. maritimus ในเหงือก เมือกบนผิวลําตัว

และอัตรารอดตายสูงกว่ากลุ่มทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยสรุปจากผลการทดลองนี้แสดงให้เห็น
ชัดเจนว่าสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลท่ีระดับความเข้มข้นและวิธีใช้เหมาะสมมีประสิทธิภาพช่วยควบคุมปริมาณ

ในปลากะพงขาวและสามารถนํามาใช้เป็นทางเลือกทดแทนยาปฏิชีวนะ ลดปัญหาสารตกค้าง และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถ่ินอย่างคุ้มค่า 

โรคแผลด่าง  ปลากะพงขาว Lates calcarifer 

เมือง จ.จันทบุรี 22000  โทร. 0 3945 7987-8 
mail : poojew2002@yahoo.com 
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รักษาโรคแผลด่าง 
(Bloch, 1790)) 

99.9% (MPE) เปรียบเทียบกับสารสกัด 
ท่ีแยกได้จากปลากะพงขาวติดเช้ือ พบว่าค่า 

และค่าความเข้มข้นต่ําสุดในการกําจัดแบคทีเรีย (MBC) 
./มล. ตามลําดับ ส่วนสารสกัด

ตามลําดับ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสารสกัดเปลือกมังคุด 
ดีกว่าสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยน้ํากลั่น เมื่อนําสารสกัด

มาทดลองรักษาโรคแผลด่างในปลากะพงขาวท่ีทําให้ติดเช้ือ F. maritimus โดย 
กรัม การทดสอบประสิทธิภาพ

ยวิธีการแช่ความเข้มข้น 4 ระดับคือ 1, 2, 3 และ 
 2 มก./ล. สามารถลดปริมาณ

บริเวณเหงือกและเมือกผิวลําตัวปลาได้มากกว่าระดับอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
ในการทดลองรักษาด้วยวิธีการแช่ระยะสั้นร่วมกับการกินสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลท่ีคลุกกับอาหาร ท้ังนี้ได้ทดลอง

ทําการแช่วันเว้นวัน เพ่ือไม่ให ้
รอบ พร้อมท้ังให้ปลากินอาหารผสม
มื้อ ติดต่อกัน 10 วัน ผลการทดลอง

มก./ล. ร่วมกับกินอาหารผสม
ในเหงือก เมือกบนผิวลําตัว และตับน้อยกว่า 
โดยสรุปจากผลการทดลองนี้แสดงให้เห็น 

ชัดเจนว่าสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลท่ีระดับความเข้มข้นและวิธีใช้เหมาะสมมีประสิทธิภาพช่วยควบคุมปริมาณ
ในปลากะพงขาวและสามารถนํามาใช้เป็นทางเลือกทดแทนยาปฏิชีวนะ ลดปัญหาสารตกค้าง และ
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Application of mangosteen pericarp extract
Flexibacter maritimus Disease in Sea Bass (
 
Tidaporn Chaweepack1  Chutima Khomvilai
1Chanthaburi Coastal Fisheries Research and Development Center
2Shrimp Culture Research Institute, Department of Fisheries
 
ABSTRACT 
 
 Efficacy test of mangosteen pericarp extracted with 99.9% ethanol (MPE) compare to mangosteen 
pericarp extracted with distilled water (MPW) against 
Sea Bass (Lates calcarifer (Bloch, 1790)). The results, 
Concentration (MIC) and the Minimum Bactericidal Concentration (MBC) against 
0.0211 and 0.0423 mg/ml and MPW were 0.0453 and 0.1813 mg/ml, respectively. Thus could conclude that 
the MPE was more microbiocidal than MPW. For the efficacy testing of MPE to control bacteria by 
immersion of 4 MPE concentrations i.e. 1, 2, 3 and 4 mg/L for 24 hrs, followed by 
3 times consecutively. The result showed that at a concentration of 2 mg/L capable to decrease 
F. maritimus occurrence in gill and mucous of infected fish more than the others, significantly (p<0.05). 
The therapy experimentation was MPE immersion shortly period incorporated with the MPE medication. 
The MPE immersion concentration level was applied at 3 mg/L only for 30 min., followed by 50 % water 
exchanged, after that ignored immersion for a day in order to avoid the fish were more s
3 times consecutively immersion, whereas providing the aeration throughout the experimental period. 
These fish were fed the commercial pellet coated with MPE at concentrations of 
twice a day for 10 days. At the dosages of 3 mg/L immersion shortly period incorporated with 2 g/kg pellet 
medication was the drug of choice. After the end of therapy for 14 days, the results showed that the 
occurrence of F. maritimus in gill, mucous and liver of fish were decreased more than the other groups and 
also higher survival rate than the others, significantly (
was strongly indicated that the MPE had efficacy to control the 
advantages of MPE could be recommended for fish culture and substituted the antibiotic for decrease 
residue problem and encourage applying the remnant uses.
 
Key words : Mangosteen pericarp extract, 
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Application of mangosteen pericarp extract (Garcinia mangostana Linn.) to treat 
Disease in Sea Bass (Lates calcarifer (Bloch, 1790))

Chutima Khomvilai2  Surachart Chaweepack1 and Boonyee Muenthaisong
Chanthaburi Coastal Fisheries Research and Development Center 

Culture Research Institute, Department of Fisheries 

Efficacy test of mangosteen pericarp extracted with 99.9% ethanol (MPE) compare to mangosteen 
pericarp extracted with distilled water (MPW) against Flexibacter maritimus which isolated from infected 

(Bloch, 1790)). The results, in vitro, showed that the Minimum Inhibitory 
and the Minimum Bactericidal Concentration (MBC) against F. maritimus

and MPW were 0.0453 and 0.1813 mg/ml, respectively. Thus could conclude that 
the MPE was more microbiocidal than MPW. For the efficacy testing of MPE to control bacteria by 
immersion of 4 MPE concentrations i.e. 1, 2, 3 and 4 mg/L for 24 hrs, followed by 50% water exchange, 
3 times consecutively. The result showed that at a concentration of 2 mg/L capable to decrease 

occurrence in gill and mucous of infected fish more than the others, significantly (p<0.05). 
MPE immersion shortly period incorporated with the MPE medication. 

The MPE immersion concentration level was applied at 3 mg/L only for 30 min., followed by 50 % water 
exchanged, after that ignored immersion for a day in order to avoid the fish were more s
3 times consecutively immersion, whereas providing the aeration throughout the experimental period. 
These fish were fed the commercial pellet coated with MPE at concentrations of 1, 2 
twice a day for 10 days. At the dosages of 3 mg/L immersion shortly period incorporated with 2 g/kg pellet 
medication was the drug of choice. After the end of therapy for 14 days, the results showed that the 

mucous and liver of fish were decreased more than the other groups and 
also higher survival rate than the others, significantly (P<0.05). In conclusion, the data from this experiment 
was strongly indicated that the MPE had efficacy to control the F. maritimus in Sea Bass. The more 
advantages of MPE could be recommended for fish culture and substituted the antibiotic for decrease 
residue problem and encourage applying the remnant uses. 

xtract, Flexibacter maritimus Disease, Sea Bass (Lates calcarifer

Correspondence : Bangkacha, Muang, Chanthaburi, 22000. Tel. 0 3945 7987-8 

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

Linn.) to treat 
(Bloch, 1790)) 

and Boonyee Muenthaisong1 

Efficacy test of mangosteen pericarp extracted with 99.9% ethanol (MPE) compare to mangosteen 
which isolated from infected 

, showed that the Minimum Inhibitory 
F. maritimus of MPE were 

and MPW were 0.0453 and 0.1813 mg/ml, respectively. Thus could conclude that 
the MPE was more microbiocidal than MPW. For the efficacy testing of MPE to control bacteria by 

50% water exchange,  
3 times consecutively. The result showed that at a concentration of 2 mg/L capable to decrease  

occurrence in gill and mucous of infected fish more than the others, significantly (p<0.05).  
MPE immersion shortly period incorporated with the MPE medication. 

The MPE immersion concentration level was applied at 3 mg/L only for 30 min., followed by 50 % water 
exchanged, after that ignored immersion for a day in order to avoid the fish were more stressed and then  
3 times consecutively immersion, whereas providing the aeration throughout the experimental period. 

2 and 5 g/kg pellet, 
twice a day for 10 days. At the dosages of 3 mg/L immersion shortly period incorporated with 2 g/kg pellet 
medication was the drug of choice. After the end of therapy for 14 days, the results showed that the 

mucous and liver of fish were decreased more than the other groups and 
<0.05). In conclusion, the data from this experiment 

in Sea Bass. The more 
advantages of MPE could be recommended for fish culture and substituted the antibiotic for decrease 

Lates calcarifer) 
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คํานํา 
 ปลากะพงขาว (Sea Bass, 
การเลี้ยงกันมากในประเทศไทย แต่ปัญหาหนึ่งท่ีตรวจพบ ได้แก่ การระบาดของโรคแผลด่างท่ีมีสาเหตุจากเช้ือ 
โดยเฉพาะปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงในน้ําทะเลการระบาดแต่ละครั้งมีอัตราการตายสูง ลักษณะของเช้ือท่ีแยกได้จากปลากะพงขาว
ท่ีมีอาการเป็นแผลตามลําตัว และหางกร่อน จัดเป็นชนิด 
รูปร่างแท่งยาว เคลื่อนท่ีแบบคืบคลาน มีคุณสมบัติเฉพาะ
sulfamethoxazol และ nalidixic ac
การเกิดแผลทําให้ปลากะพงขาวขนาดเล็กติดเช้ือ
ใหญ่ ซึ่งธิดาพรและคณะ (2550) พบว่าแบคทีเรีย 
Ampicillin และErythromycin ดื้อยาปฏิชีวนะ 
Santos et al. (1999) รายงานว่า 
streptomycin, quinolones, oxolinic acid 
แนวโน้มท่ีจะดื้อยา sulfonamides 
ในการรักษาซึ่งอาจเป็นสาเหตุทําให้แบคทีเรียเกิดการดื้อ
ดังนั้น การนําสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคจึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีสามารถช่วยลดปัญหาสารตกค้าง และหาทางแก้ปัญหา
ให้แก่เกษตรกร ซึ่งในปัจจุบันการใช้สมุนไพรหรือสารสกัดจากพืชเป็นท่ีนิยมและมีผลการใช้ดีเป็นท่ียอมรับ
สมุนไพรและพืชหลายชนิด โดยในการเสริมสารสกัดหยาบจากฟ้าทะลายโจรในอาหารเม็ดสําเร็จรูปเลี้ยงปลากะพงขาว
สามารถกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะและความต้านทานโรคจากเช้ือแบคทีเรีย
(จุไลวรรณ และสมพร, 2553) และการใช้สมุนไพรจีนผ
แบคทีเรีย Aeromonas hydrophila

เป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยมังคุด 
วิทยาศาสตร์ Garcinia mangostana

xanthoes หลายชนิดได้แก่ α-, β
มีคุณสมบัติ antioxidant, antitumoral, antiallergic, anti
นอกจากนี้พบว่าสารสกัดน้ําต้มจากเปลือกผลมังคุด 
V. parahaemolyticus (จริยา และสมเกียรติ
cycle ของเช้ือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
มังคุดประกอบกับในแต่ละปี จ.จันทบุรีมีผลผลิตมังคุดมาก ดังนั้นในการศึกษาการนําสารสกัดจากเปลือกมังคุ
ในปลากะพงขาว เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาโรคแผลด่างในปลากะพงขาว นํามาใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ หรือสารเคมีอ่ืนๆ 
มีส่วนช่วยลดปัญหาสารตกค้าง และเป็นการนําทรัพยากรท้องถ่ินมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาค่าความเข้มข้นต่าํสุดในการยับยั้ง
การกําจัดแบคทีเรีย (MBC) ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด
 2. เพ่ือศึกษาวิธีการรักษาและความเข้มข้นของสารสกัดเปลือกมังคดุท่ีเหมาะสมในการรักษาโรคแผลดา่ง
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(Sea Bass, Lates calcarifer (Bloch,1790)) เป็นปลาท่ีมีรสชาติดีเป็นท่ีนิยมบริโภค
การเลี้ยงกันมากในประเทศไทย แต่ปัญหาหนึ่งท่ีตรวจพบ ได้แก่ การระบาดของโรคแผลด่างท่ีมีสาเหตุจากเช้ือ 
โดยเฉพาะปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงในน้ําทะเลการระบาดแต่ละครั้งมีอัตราการตายสูง ลักษณะของเช้ือท่ีแยกได้จากปลากะพงขาว
ท่ีมีอาการเป็นแผลตามลําตัว และหางกร่อน จัดเป็นชนิด Flexibacter maritimus อยู่ในกลุ่มแบคทีเรียแกรมลบ เซลล์มี
รูปร่างแท่งยาว เคลื่อนท่ีแบบคืบคลาน มีคุณสมบัติเฉพาะ ต้องการน้ําทะเลเพ่ือช่วยในการเจริญเติบโต และพบว่าเช้ือมีการดื้อยา

nalidixic acid (เยาวนิตย์ และจีรนันท์, 2545) การศึกษาของสมพร 
การเกิดแผลทําให้ปลากะพงขาวขนาดเล็กติดเช้ือ F. maritimus ได้ง่ายมีอาการรุนแรงและมีอัตราการตายสูงกว่าปลาขนาด

พบว่าแบคทีเรีย F. maritimus แยกจากปลาติดเช้ือใน จ.จันทบุรี
ดื้อยาปฏิชีวนะ Nalidixic acid, Tetracycline, Pinicillin 

รายงานว่า F. maritimus ท่ีเป็นสาเหตุการเกิดโรค flexibacteriosis 
olones, oxolinic acid และ flumequine ในประเทศสเปนพบสายพันธ์ุท่ีดื้อยา 

sulfonamides เมื่อปลาติดเช้ือเป็นโรคเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจึงมีความจําเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในการรักษาซึ่งอาจเป็นสาเหตุทําให้แบคทีเรียเกิดการดื้อยาข้ึนได้รวมท้ังเกิดปัญหายาปฏิชีวนะตกค้างตามมาได้ในอนาคต 

การนําสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคจึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีสามารถช่วยลดปัญหาสารตกค้าง และหาทางแก้ปัญหา
ให้แก่เกษตรกร ซึ่งในปัจจุบันการใช้สมุนไพรหรือสารสกัดจากพืชเป็นท่ีนิยมและมีผลการใช้ดีเป็นท่ียอมรับ
สมุนไพรและพืชหลายชนิด โดยในการเสริมสารสกัดหยาบจากฟ้าทะลายโจรในอาหารเม็ดสําเร็จรูปเลี้ยงปลากะพงขาว
สามารถกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะและความต้านทานโรคจากเช้ือแบคทีเรีย

และการใช้สมุนไพรจีนผสมในอาหารพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านทานโรค
Aeromonas hydrophila ในปลานิล (Yin et al., 2008) รวมท้ังมังคุดเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งท่ีมีสรรพคุณทางยา

เป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยมังคุด (Mangosteen) เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ จัดอยู่ในวงศ์ 
Garcinia mangostana Linn. โดย Pedraza - Chaverri et al. (2008) พบว่าเปลือกมังคุดประกอบด้วยสาร 

β-, y- mangostins, garcinone E, 8-deoxygartanin และ 
antioxidant, antitumoral, antiallergic, anti-inflammatory, antibacterial, antifungal 

นอกจากนี้พบว่าสารสกัดน้ําต้มจากเปลือกผลมังคุด 62.5–500 มก./มล. มีฤทธ์ิฆ่าแบคทีเรีย 
จริยา และสมเกียรติ, 2532) และพบว่าสารประกอบ xanthones

ของเช้ือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) (Vlietinck et al., 1998) จากสรรพคุณด้านการยับยั้งเช้ือโรคของสารในเปลือก
จันทบุรีมีผลผลิตมังคุดมาก ดังนั้นในการศึกษาการนําสารสกัดจากเปลือกมังคุ

ในปลากะพงขาว เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาโรคแผลด่างในปลากะพงขาว นํามาใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ หรือสารเคมีอ่ืนๆ 
มีส่วนช่วยลดปัญหาสารตกค้าง และเป็นการนําทรัพยากรท้องถ่ินมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 

เพ่ือศึกษาค่าความเข้มข้นต่าํสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ําสุดใน
ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด 

เพ่ือศึกษาวิธีการรักษาและความเข้มข้นของสารสกัดเปลือกมังคดุท่ีเหมาะสมในการรักษาโรคแผลดา่ง
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เป็นปลาท่ีมีรสชาติดีเป็นท่ีนิยมบริโภค ทําให้ม ี
การเลี้ยงกันมากในประเทศไทย แต่ปัญหาหนึ่งท่ีตรวจพบ ได้แก่ การระบาดของโรคแผลด่างท่ีมีสาเหตุจากเช้ือ Flexibacter sp. 
โดยเฉพาะปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงในน้ําทะเลการระบาดแต่ละครั้งมีอัตราการตายสูง ลักษณะของเช้ือท่ีแยกได้จากปลากะพงขาว 

อยู่ในกลุ่มแบคทีเรียแกรมลบ เซลล์มี
ต้องการน้ําทะเลเพ่ือช่วยในการเจริญเติบโต และพบว่าเช้ือมีการดื้อยา 

 และเยาวนิตย์ (2547) พบว่า
ได้ง่ายมีอาการรุนแรงและมีอัตราการตายสูงกว่าปลาขนาด

จันทบุรี มีความไวต่อยาปฏิชีวนะ 
Nalidixic acid, Tetracycline, Pinicillin และ Sulfamethoxazole 

flexibacteriosis ในปลาทะเลดื้อยา 
ในประเทศสเปนพบสายพันธ์ุท่ีดื้อยา tetracycline และมี

เมื่อปลาติดเช้ือเป็นโรคเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจึงมีความจําเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะ
ยาข้ึนได้รวมท้ังเกิดปัญหายาปฏิชีวนะตกค้างตามมาได้ในอนาคต 

การนําสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคจึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีสามารถช่วยลดปัญหาสารตกค้าง และหาทางแก้ปัญหา
ให้แก่เกษตรกร ซึ่งในปัจจุบันการใช้สมุนไพรหรือสารสกัดจากพืชเป็นท่ีนิยมและมีผลการใช้ดีเป็นท่ียอมรับในสรรพคุณของ
สมุนไพรและพืชหลายชนิด โดยในการเสริมสารสกัดหยาบจากฟ้าทะลายโจรในอาหารเม็ดสําเร็จรูปเลี้ยงปลากะพงขาว
สามารถกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะและความต้านทานโรคจากเช้ือแบคทีเรียStreptococcus sp. 

สมในอาหารพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านทานโรค
รวมท้ังมังคุดเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งท่ีมีสรรพคุณทางยา

เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ จัดอยู่ในวงศ์ Guttiferae มีช่ือ
พบว่าเปลือกมังคุดประกอบด้วยสาร 

 gartanin โดยสาร xanthoes 
inflammatory, antibacterial, antifungal และ antiviral 

มีฤทธ์ิฆ่าแบคทีเรีย Vibrio cholorae และ  
xanthones สามารถยับยั้ง replication 

จากสรรพคุณด้านการยับยั้งเช้ือโรคของสารในเปลือก
จันทบุรีมีผลผลิตมังคุดมาก ดังนั้นในการศึกษาการนําสารสกัดจากเปลือกมังคดุมาใช้รักษาโรค

ในปลากะพงขาว เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาโรคแผลด่างในปลากะพงขาว นํามาใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ หรือสารเคมีอ่ืนๆ  
 

และค่าความเข้มข้นต่ําสุดใน

เพ่ือศึกษาวิธีการรักษาและความเข้มข้นของสารสกัดเปลือกมังคดุท่ีเหมาะสมในการรักษาโรคแผลดา่ง 
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วิธีดําเนินการ 
1. การเตรยีมแบคทีเรีย 
 1.1 เก็บตัวอย่างแบคทีเรียจากบริเวณเมือกลําตัว เหงือก ตับของปลากะพงขาวป่วยเป็นโรคแผลด่างท่ีเลี้ยง
ในกระชังเขตพ้ืนท่ีปากแม่น้ําจันทบุรี อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ช่วงระยะเวลาเกิดโรคเดือนมกราคม
พ.ศ. 2552 และนํามาทดลองในช่วงเดือนตุลาคม 
 1.2 การจําแนกชนิดแบคทีเรีย Flexibacter maritimus

เยาวนิตย์และจีรนันท์ (2545) รวมท้ังใช้ชุดทดสอบ 
และเก็บรักษาแบคทีเรียในอาหารเฉพาะของแบคทีเรียเพ่ือนํามาใช้ทดลองต่อไป

2. การสกัดสารจากเปลือกมังคุด 
 2.1 การเตรียมผงเปลือกมังคุดแห้ง โดยนําเปลือกมังคุดสดมาล้างให้สะอาดและผึ่งลมในท่ีร่มให้แห้ง หั่นเปลือก
มังคุดเป็นช้ินบางๆวางในถาดแล้วนําเข้าตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 
เป็นผงแล้วเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 oC ในตู้เย็นจนกระท่ังใช้งาน
 2.2 การสกัดเปลือกมังคุดด้วยน้ํากลั่น
 ช่ังผงเปลือกมังคุดแห้ง 50 กรัม แช่ในน้ํากลั่นปริมาตร 
แล้วนําไปกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 นําสารละลายท่ีได้ไปกลั่นระเหยด้วย 
สารละลายสุดท้ายประมาณ 40 มิลลิลิตรแล้วนํามาต้มต่อท่ีอุณหภูมิ 
เปลือกมังคุดมีน้ําหนักแห้ง 18.50 กรัมจากผงเปลือกมังคุดแห้ง 
4 oC ในตู้เย็นจนกระท่ังใช้งาน (จริยา และสมเกียรติ
 2.3 การสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอล
 ช่ังผงเปลือกมังคุดแห้ง 10 กรัม แช่ในเอธาน
นําไปกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 นําสารละลายท่ีได้ไปกลั่นระเหยด้วย 
สุดท้ายประมาณ 4 มิลลิลิตรแล้วนําไประเหยแห้งท่ีตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 
1.0–1.2 กรัมจากผงเปลือกมังคุดแห้ง 10 กรัม นําสารสกัดเปลือกมังคุดแห้งเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 
งาน (Oonmetta–aree et al., 2006) 

3. ประสิทธิภาพของสารสกัดเปลอืกมังคุดในการยับยั้งแบคทีเรีย
 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกมังคุด
อ้างอิงตามวิธี Oonmetta–aree et al. (2006)
 3.1 นําแบคทีเรีย F. maritimus ท่ีแยกได้จากปลากะพงขาวท่ีป่วยเป็นโรคแผลด่างจํานวน 
F. maritimus medium (FMM) (Pazos et al

48-72 ช่ัวโมง และแบคทีเรียมาตรฐาน V. cholerae

(Thiosulfate Citrate Bile Sucrose Agar, Difco USA) 
บริสุทธ์ิ F. maritimus จํานวน 1 โคโลนี มาเข่ียเช้ือลง
แบคทีเรีย V. cholerae DMST จํานวน 1 โคโลนี เข่ียเช้ือลง
Difco, USA) บ่ม 30 oC นาน 18-24 ช่ัวโมง เพ่ือนําไปใช้ในการทดสอบ
 3.2 เตรียมเช้ือแบคทีเรียโดยเข่ียโคโลนีแบคทีเรียแต่ละชนิดลงในหลอดทดลองน้ําทะเลความเค็ม 
นําไปเขย่าด้วย vortex mixer ให้แบคทีเรียละลายนําไปเทียบกับความขุ่นมาตรฐาน
ให้มีความขุ่นใกล้เคยีงกันมากท่ีสดุแล้วเจือจาง 
แบคทีเรีย ุเท่ากับ 106 cfu/มิลลลิติร 
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เก็บตัวอย่างแบคทีเรียจากบริเวณเมือกลําตัว เหงือก ตับของปลากะพงขาวป่วยเป็นโรคแผลด่างท่ีเลี้ยง
ในกระชังเขตพ้ืนท่ีปากแม่น้ําจันทบุรี อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ช่วงระยะเวลาเกิดโรคเดือนมกราคม

และนํามาทดลองในช่วงเดือนตุลาคม 2552 - มีนาคม 2554 
Flexibacter maritimus อ้างอิงตามวิธีของ Wakabayashi

รวมท้ังใช้ชุดทดสอบ API 20 E test kit ประกอบการจําแนกชนิดแบคทีเรียในการศึกษาครั้งนี้
และเก็บรักษาแบคทีเรียในอาหารเฉพาะของแบคทีเรียเพ่ือนํามาใช้ทดลองต่อไป 

การเตรียมผงเปลือกมังคุดแห้ง โดยนําเปลือกมังคุดสดมาล้างให้สะอาดและผึ่งลมในท่ีร่มให้แห้ง หั่นเปลือก
นบางๆวางในถาดแล้วนําเข้าตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 45 oC อบท้ิงไว้ข้ามคืน นําเปลือกมังคุดแห้งมาปั่นให้ละเอียด

ในตู้เย็นจนกระท่ังใช้งาน 
การสกัดเปลือกมังคุดด้วยน้ํากลั่น 

กรัม แช่ในน้ํากลั่นปริมาตร 500 มิลลิลิตร ต้มท่ีอุณหภูมิ 60 oC เป็นระยะเวลา 
นําสารละลายท่ีได้ไปกลั่นระเหยด้วย Rotary evaporator ท่ี 70 

มิลลิลิตรแล้วนํามาต้มต่อท่ีอุณหภูมิ 70 oC ด้วยเตาควบคุมอุณหภูมิจนแห้งได้ผ
กรัมจากผงเปลือกมังคุดแห้ง 50 กรัม นําสารสกัดเปลือกมังคุดแห้งเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 
และสมเกียรต,ิ 2532) 

การสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอล 
กรัม แช่ในเอธานอล (ethanol) 99.9% ปริมาตร 100 มล. แช่เป็นระยะเวลา 
นําสารละลายท่ีได้ไปกลั่นระเหยด้วย Rotary evaporator ให้มีปริมาตรสารละลาย

มิลลิลิตรแล้วนําไประเหยแห้งท่ีตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 45 oC ได้สารสกัดเปลือกมังคุดแห้
กรัม นําสารสกัดเปลือกมังคุดแห้งเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 oC ในตู้เย็นจนกระท่ังใช้

ประสิทธิภาพของสารสกัดเปลอืกมังคุดในการยับยั้งแบคทีเรีย F. maritimus 
การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกมังคุด (Screening Test) โดยใช้วิธี Agar disc diffusion assay

2006) 
ท่ีแยกได้จากปลากะพงขาวท่ีป่วยเป็นโรคแผลด่างจํานวน 2 ไอโซเลตเข่ียเช้ือลงบน

et al., 1996) ท่ีผสมน้ําทะเลความเค็ม 30 ppt นําไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 
V. cholerae DMST เพ่ือใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบ มาเข่ียเช้ือบน 

(Thiosulfate Citrate Bile Sucrose Agar, Difco USA) นําไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 30 oC นาน 18 - 24 ช่ัวโมงแล้วคัดเลือกโคโลนี
โคโลนี มาเข่ียเช้ือลง FMM ผสมน้ําทะเล บ่มท่ีอุณหภูมิ 25-27 oC นาน 

โคโลนี เข่ียเช้ือลง TSA ผสมน้ําทะเลความเค็ม 30 ppt (Trypticase Soy agar, 
ช่ัวโมง เพ่ือนําไปใช้ในการทดสอบ 

เตรียมเช้ือแบคทีเรียโดยเข่ียโคโลนีแบคทีเรียแต่ละชนิดลงในหลอดทดลองน้ําทะเลความเค็ม 30 
ให้แบคทีเรียละลายนําไปเทียบกับความขุ่นมาตรฐาน McFarland เบอร ์0.5 

ให้มีความขุ่นใกล้เคยีงกันมากท่ีสดุแล้วเจือจาง 100 เท่าด้วยน้ําทะเลความเค็ม 30 ppt ท่ีฆ่าเช้ือแล้วเพ่ือให้มีความเข้มข้นของ
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เก็บตัวอย่างแบคทีเรียจากบริเวณเมือกลําตัว เหงือก ตับของปลากะพงขาวป่วยเป็นโรคแผลด่างท่ีเลี้ยง 
ในกระชังเขตพ้ืนท่ีปากแม่น้ําจันทบุรี อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ช่วงระยะเวลาเกิดโรคเดือนมกราคม - มีนาคม  

Wakabayashiและคณะ (1986), 
ประกอบการจําแนกชนิดแบคทีเรียในการศึกษาครั้งนี้

การเตรียมผงเปลือกมังคุดแห้ง โดยนําเปลือกมังคุดสดมาล้างให้สะอาดและผึ่งลมในท่ีร่มให้แห้ง หั่นเปลือก
อบท้ิงไว้ข้ามคืน นําเปลือกมังคุดแห้งมาปั่นให้ละเอียด

เป็นระยะเวลา 3 วัน
70 oC โดยมีปริมาตร

ด้วยเตาควบคุมอุณหภูมิจนแห้งได้ผงสารสกัด
กรัม นําสารสกัดเปลือกมังคุดแห้งเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ  

แช่เป็นระยะเวลา 3 วัน 
ให้มีปริมาตรสารละลาย

ได้สารสกัดเปลือกมังคุดแหง้ท่ีมีนํ้าหนักแห้ง 
ในตู้เย็นจนกระท่ังใช้

Agar disc diffusion assay 

ไอโซเลตเข่ียเช้ือลงบน 

นําไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 25-27 oC นาน 
เพ่ือใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบ มาเข่ียเช้ือบน TCBS Agar 

ช่ัวโมงแล้วคัดเลือกโคโลนี
นาน 48-72 ช่ัวโมง และ

ppt (Trypticase Soy agar, 

30 ppt ท่ีฆ่าเช้ือแล้ว
 (108 cfu/มิลลลิิตร) 

ท่ีฆ่าเช้ือแล้วเพ่ือให้มีความเข้มข้นของ
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 3.3 นําแบคทีเรียท่ีเตรียมไว้ในข้อ 
หรือหลอดของแบคทีเรีย V. cholerae

ให้ท่ัวผิวหน้าอาหาร Mueller Hinton Agar 
สม่ําเสมอวางท้ิงไว้ 5 นาที เพ่ือให้ผิวหน้าอาหารแห้งพอประมาณ
 3.4 หยดสารสกัดเปลือกมังคุด 
0.54 กรัม/มิลลิลิตร) ปริมาณ 160 
Tokyo Japan) นําไปผึ่งลมในตู้ปลอดเช้ือให้แห้งท้ัง 
แล้วใช้ปลาย forcept กดบนแผ่น disc 
ทําการวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง clear zone 
Resistant: ≤9 มม.; Intermediate: 

4. การศึกษาค่าความเข้มข้นต่ําสุดของสารสกัดเปลือกมังคุดในการยบัยั้งการเจรญิเติบโตของแบคทีเรีย 
Inhibitory Concentration, MIC)
 4.1 นําแบคทีเรียท่ีเตรียมไว้ในข้อ 
1 มิลลิลิตรใส่ลงในหลอดอาหารเหลว
30 ppt ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และ
1 มิลลิลิตร เพ่ือเตรียมไว้ใช้ทดสอบ
 4.2 นําสารสกัดเปลือกมังคุด 
กรัม/มิลลิลิตร) มาเจือจางแบบ 2 เท่า โดยแบ่งเป็น 
1:128, 1:256, 1:512 และ 1:1024 
แผ่นกระดาษทรงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 
flow) ให้แห้งท้ัง 2 ด้าน ใช้ forcept 
อุณหภูมิ 300C นาน 18-24 ช่ัวโมง เมื่อครบกําหนดเวลาให้สังเกต ความขุ่นใสท่ีเกิดข้ึนในหลอด ค่า 
ต่ําสุดของสารสกัดของหลอดทดสอบท่ีไม่มีความขุ่น 

5. ค่าความเข้มข้นต่ําสุดในการกําจัดแบคทีเรยี 
 นําหลอดทดสอบจากข้อ 
มาทดสอบ MBC โดยการดูดสารในหลอดทดสอบแบคทีเรีย
ผสมน้ําทะเล บ่มท่ีอุณหภูมิ 25-27 
มิลลิลิตร แล้วมาเกลี่ยให้ท่ัวบน TCBS Agar 
นับจํานวนโคโลนีของแบคทีเรียบนอาหารเลี้ยงเช้ือ ค่า
มากกว่านั้น (MBC<20 cfu/0.1 มิลลิลิตร

6. การทดลองหาวิธีการรักษาและความเข้มข้นของสารสกัดเปลือกมงัคุดท่ีเหมาะสมใช้ในการรักษาโรค
 6.1 เตรียมปลากะพงขาวท่ีจะใช้ในการทดลองขนาดความยาว 
ท่ีตรวจไม่พบโรคไวรสั Iridovirus และ 
สุ่มตรวจแบคทีเรีย F. maritimus จํานวน 
 6.2 วิธีการทําให้ปลาติดเช้ือ
 นําปลากะพงขาวทําให้เป็นแผลด้วยการใช้เข็มฉีดยาจิ้มด้านละ 
F. maritimus ไว้ในถังขนาด 200 
ถุงพลาสติกแช่ในถังเพ่ือลดอุณหภูมิให้ต่ําลง 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

นําแบคทีเรียท่ีเตรียมไว้ในข้อ 3.2 มาใช้ทดสอบโดยใช้สําลีพันปลายไม้ท่ีฆ่าเช้ือแล้วจุ่มลงในหลอด 
V. cholerae DMST จนเปียกชุ่ม และกดสําลีกับขอบหลอดทดลองให้เหลือพอหมาดๆ

Mueller Hinton Agar ท่ีผสมน้ําทะเลความเค็ม 30 ppt และเกลี่ยให้เช้ือกระจายท่ัวท้ังเพลทอย่าง
นาที เพ่ือให้ผิวหน้าอาหารแห้งพอประมาณ 

หยดสารสกัดเปลือกมังคุด (ความเข้มข้นเริ่มต้นท่ีสกัดด้วยน้ํากลั่น 0.58 กรัม/
160 ไมโครลิตรลงบนแผ่นกระดาษทรงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 

นําไปผึ่งลมในตู้ปลอดเช้ือให้แห้งท้ัง 2 ด้าน วางแผ่น disc ลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเช้ือท่ีเตรียมไว้ในข้อ 
disc ให้ติดกับผิวหน้าวุ้นเบาๆ นําไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 30 0C นาน 

clear zone รอบแผ่น disc หน่วยวัด มิลลิเมตร นําไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานดังนี้
; Intermediate: ≥ 10–13 มม.; Susceptible: ≥14 มม. (Oonmetta–aree 

การศึกษาค่าความเข้มข้นต่ําสุดของสารสกัดเปลือกมังคุดในการยบัยั้งการเจรญิเติบโตของแบคทีเรีย 
Inhibitory Concentration, MIC) 

นําแบคทีเรียท่ีเตรียมไว้ในข้อ 3.2 มาใช้ทดสอบ โดยดูดสารละลายของแบคทีเรีย
มิลลิลิตรใส่ลงในหลอดอาหารเหลว โดย F. maritimus ใส่ลงใน F. maritimus Broth (FMB)

มิลลิลิตร และ V. cholerae DMST ใส่ลงใน Mueller Hinton Broth
เพ่ือเตรียมไว้ใช้ทดสอบ 
นําสารสกัดเปลือกมังคุด (ความเข้มข้นเริ่มต้นท่ีสกัดด้วยน้ํา 0.58 กรัม/มิลลิลิตร

เท่า โดยแบ่งเป็น 12 ระดับ ระดับละ 3 ซ้ํา คือ 1:0, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 
1:1024  หยดสารละลายเปลือกมังคุดในแต่ละความเข้มข้นปริมาณ 

แผ่นกระดาษทรงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร (Advantec, Tokyo, Japan) นําไปผึ่งลมในตู้ปลอดเช้ือ 
forcept คีบแผ่น disc 1 แผ่นใส่ในหลอดทดลองแต่ละหลอดท่ีเตรียมไ
ช่ัวโมง เมื่อครบกําหนดเวลาให้สังเกต ความขุ่นใสท่ีเกิดข้ึนในหลอด ค่า 

ต่ําสุดของสารสกัดของหลอดทดสอบท่ีไม่มีความขุ่น (Oonmetta–aree et al., 2006) 

ค่าความเข้มข้นต่ําสุดในการกําจัดแบคทีเรยี (Minimum bactericidal Concentration, MBC)
นําหลอดทดสอบจากข้อ 4.2 ท่ีใสไม่เกิดความขุ่น และหลอดท่ีมีความขุ่นสุดท้ายท่ีมีความเข้มข้นต่อกับหลอดท่ีใส

โดยการดูดสารในหลอดทดสอบแบคทีเรีย F. maritimus 0.1 มิลลิลิตร แล้วมาเกลี่ยให้ท่ัวบน
27 0C นาน 48-72 ช่ัวโมง และดูดสารในหลอดทดสอบแบคทีเรีย 
TCBS Agar บ่มท่ีอุณหภูมิ 300C นาน 18-24 ช่ัวโมง หลังจากครบระยะเวลาบ่มเช้ือ

นับจํานวนโคโลนีของแบคทีเรียบนอาหารเลี้ยงเช้ือ ค่า MBC คือ ความเข้มข้นต่ําสุดท่ีทําให้แบคทีเรียตาย 
มิลลิลิตร) (Oonmetta–aree et al., 2006) 

การทดลองหาวิธีการรักษาและความเข้มข้นของสารสกัดเปลือกมงัคุดท่ีเหมาะสมใช้ในการรักษาโรค
เตรียมปลากะพงขาวท่ีจะใช้ในการทดลองขนาดความยาว 6.58±0.49 เซนติเมตรและน้ําหนัก 

และ Viral Nervous Necrosis (VNN) ด้วยเทคนิค PCR ด้วยชุด 
จํานวน 10 ตัว 

ทําให้ปลาติดเช้ือ 
นําปลากะพงขาวทําให้เป็นแผลด้วยการใช้เข็มฉีดยาจิ้มด้านละ 3 แห่ง นําไปเลี้ยงในน้ําทะเลท่ีเพาะเช้ือแบคทีเรีย

200 ลิตร แล้วลดออกซิเจนให้เหลือ 3 มิลลิกรัม/ลิตรนาน 1
ภูมิให้ต่ําลง 20-23 องศาเซลเซียสทุกวันนาน 2–3 ช่ัวโมง หลังจากนั้นให้อากาศเพ่ือให้
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มาใช้ทดสอบโดยใช้สําลีพันปลายไม้ท่ีฆ่าเช้ือแล้วจุ่มลงในหลอด F. maritimus 
จนเปียกชุ่ม และกดสําลีกับขอบหลอดทดลองให้เหลือพอหมาดๆ นําไปเกลี่ย

และเกลี่ยให้เช้ือกระจายท่ัวท้ังเพลทอย่าง

/มิลลิลิตร, สกัดด้วยเอธานอล 
โครลิตรลงบนแผ่นกระดาษทรงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร (Advantec, 

ลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเช้ือท่ีเตรียมไว้ในข้อ 3.3 
นาน 18-24 ช่ัวโมง หลังจากนั้น

หน่วยวัด มิลลิเมตร นําไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานดังนี ้
aree et al., 2006) 

การศึกษาค่าความเข้มข้นต่ําสุดของสารสกัดเปลือกมังคุดในการยบัยั้งการเจรญิเติบโตของแบคทีเรีย (Minimum 

มาใช้ทดสอบ โดยดูดสารละลายของแบคทีเรีย 106cfu/มิลลิลิตร ปริมาตร  
FMB) ท่ีผสมน้ําทะเลความเค็ม  

Mueller Hinton Broth ท่ีผสมน้ําทะเล ปริมาตร  

มิลลิลิตร, สกัดด้วยเอธานอล 0.54 
1:0, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 

ารละลายเปลือกมังคุดในแต่ละความเข้มข้นปริมาณ 160 ไมโครลิตรลงบน
นําไปผึ่งลมในตู้ปลอดเช้ือ (Laminar 

แผ่นใส่ในหลอดทดลองแต่ละหลอดท่ีเตรียมไว้ในข้อ 4.1 นําไปบ่มท่ี
ช่ัวโมง เมื่อครบกําหนดเวลาให้สังเกต ความขุ่นใสท่ีเกิดข้ึนในหลอด ค่า MIC คือ ความเข้มข้น

Minimum bactericidal Concentration, MBC) 
ท่ีใสไม่เกิดความขุ่น และหลอดท่ีมีความขุ่นสุดท้ายท่ีมีความเข้มข้นต่อกับหลอดท่ีใส 

มิลลิลิตร แล้วมาเกลี่ยให้ท่ัวบน FMM  
และดูดสารในหลอดทดสอบแบคทีเรีย V. cholerae DMST 0.1 

ช่ัวโมง หลังจากครบระยะเวลาบ่มเช้ือ 
วามเข้มข้นต่ําสุดท่ีทําให้แบคทีเรียตาย 99.9% หรือ

การทดลองหาวิธีการรักษาและความเข้มข้นของสารสกัดเปลือกมงัคุดท่ีเหมาะสมใช้ในการรักษาโรค 
เซนติเมตรและน้ําหนัก 3.40±0.88 กรัม 

ด้วยชุด Test kit IQ 2000™ และ

แห่ง นําไปเลี้ยงในน้ําทะเลท่ีเพาะเช้ือแบคทีเรีย 
1-3 ช่ัวโมงและใช้น้ําแข็งใส่ใน

ช่ัวโมง หลังจากนั้นให้อากาศเพ่ือให้
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ออกซิเจนมีปริมาณเท่ากับ 6.5 มิลลิกรัม/ลิตร ทําติดต่อกันตลอดระยะเวลา 
พบปลาตายเนื่องจากแบคทีเรีย F. maritimus

50% เพ่ือลดของเสียและแบคทีเรีย สุ่มปลาป่วยจํานวน 
จุลทรรศน์กําลังขยายสูง เพ่ือตรวจดูการติดเช้ือแบคทีเรีย
F. maritimus ท่ีเมือกลําตัว และเหงือกโดยวิธี 
48 ช่ัวโมง และนําปลาท่ีติดเช้ือไปทดลองในการรักษาด้วยวิธีต่างๆ
 6.3 การรักษาโรค 
 6.3.1 การทดลองรักษาโรคด้วยวิธีการแช่ ครั้งท่ี 
 เตรียมสารสกัดเปลือกมังคุด โดยช่ังสารสกัดเปลือกมังคุดสกัดด้วยเอธานอลท่ีระเหยแห้ง 
ละลายใน 99.9% เอธานอล 10 มิลลิลิตร ได้สารสกัดเปลือกมังคุดท่ีความเข้มข้น 
แช่ไว้ในตู้เย็นท่ีอุณหภูมิ 4-8 0C จนกระท่ังนําไปใช้ทดลอง
 นําปลากะพงขาวท่ีทําให้ติดเช้ือ F. maritimus

ขนาดความจุน้ําทะเลความเค็ม 30 พีพีที จํานวน 
มังคุดด้วยเอธานอล ท่ีระดับ 0, 10, 20, 40 
อาการตลอดเวลา บันทึกอาการ และอัตราการตายของปลาทุกวัน
 6.3.2 การรักษาแบบแช่ ครั้งท่ี 2 
 เตรียมสารสกัดเปลือกมังคุด โดยใช้สารสกัดเปลือกมังคุดความเข้มข้น 
แล้วนํามาเตรียมสารสกัดเปลือกมงัคุดท่ีความเข้มข้น 
ในตู้เย็นท่ีอุณหภูมิ 4 - 8 0C จนกระท่ังนําไปใช้ทดลอง
 จากผลการทดลองการรักษาแบบแช่ครั้งท่ี 
การรักษาแบบแช่ ครั้งท่ี 2 โดยนําปลากะพงขาวติดเช้ือ 
แบบสุ่มตลอด Completely Randomized Design (CRD) 
30 พีพีที จํานวน 50 ลิตร ตู้ละ 15 ตัว ใส่สารสกัดเปลือกมังคุดท่ีเตรียมไว้ความเข้มข้น 
ความเข้มข้นละ 1 มิลลิลิตรต่อน้ํา 50 ลิตร ทําให้ความเข้มข้นของสารสกัดเปลือกมังคุดในตู้กระจกมีความเข้มข้น 
และ 4 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ แช่นาน 
เว้นการแช่สารหนึ่งวัน เพ่ือไม่ให้ปลาเครียดเกินไป ทําการแช่ท้ังหมด 
ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง ทดลองกลุ่มละ 3 
20 ตัว มาตรวจแบคทีเรีย F. maritimus ท่ีเหงือกและเมือกลําตัวโดยวิธี 
27-28 0C นาน 48 ช่ัวโมง  
 6.3.3 การรักษาแบบแช่พร้อมกับการผสมกับอาหารสําเร็จรูปให้ปลากิน
 นําปลากะพงขาวติดเช้ือ F. maritimus

Randomized Design (CRD)  โดยใช้วิธีการแช่ปลาท่ีติดเช้ือในน้ําทะเลท่ีใส่สารสกัดเปลือกมังคุดให้ได้ความเข้มข้น 
3 มิลลิกรัม/ลิตร แช่นาน 30 นาที แล้วถ่ายน้ํา 
3 ครั้ง พร้อมกับผสมสารสกัดเปลือกมังคุดท่ีระดับความเข้มข้น 
กินติดต่อกัน 10 วัน และให้อากาศตลอดระยะเวลาการเลี้ยง ส่วนกลุ่มควบคุมเลี้ยงปลาท่ีติดเช้ือโดยไม่มีการแช่ และไม่ผสม
สารสกัดเปลือกมังคุดในอาหาร โดยทดลองกลุ่มละ 
14 วัน ด้วยอาหารท่ีไม่ผสมสารสกัดเปลือกมังคุด นําปลาท่ีเหลือหรือกลุ่มละ 
ท่ีเหงือก เมือกลําตัว และตับ โดยวิธี Spread plate 
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ลิตร ทําติดต่อกันตลอดระยะเวลา 5 วัน  ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูป 
F. maritimus เพ่ิมปริมาณมากทําใหอ้อกซิเจนลดต่ําเหลือ 1.8 มิลลิกรัม

เพ่ือลดของเสียและแบคทีเรีย สุ่มปลาป่วยจํานวน 10 ตัว มาตัดเหงือกเพ่ือเตรียมสไลด์สดตรวจดูโดยการส่องด้วยกล้อง
จุลทรรศน์กําลังขยายสูง เพ่ือตรวจดูการติดเช้ือแบคทีเรีย F. maritimus บริเวณเหงือก พร้อมท้ังตรวจแบค

ท่ีเมือกลําตัว และเหงือกโดยวิธี Spread plate โดยใช้อาหาร FMM นําไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 
ช่ัวโมง และนําปลาท่ีติดเช้ือไปทดลองในการรักษาด้วยวิธีต่างๆ ต่อไป 

การทดลองรักษาโรคด้วยวิธีการแช่ ครั้งท่ี 1  
โดยช่ังสารสกัดเปลือกมังคุดสกัดด้วยเอธานอลท่ีระเหยแห้ง (ข้อ 

มิลลิลิตร ได้สารสกัดเปลือกมังคุดท่ีความเข้มข้น 0.5 กรัม/มิลลิลิตร เก็บรักษาในขวดแก้วสีชา
ะท่ังนําไปใช้ทดลอง 

F. maritimus (ข้อ 6.2) นํามาทดลองรักษา โดยใช้วิธีการแช่ปลาท่ีติดเช้ือในตู้
พีพีที จํานวน 50 ลิตร ตู้ละ 15 ตัวมาทดลองแช่ปลาท่ีความเข้มข้นของสารสกัดเปลือก

และ 60 มิลลิกรัม/ลิตร ทดลองกลุ่มละ 3 ตู้ (ซ้ํา) ในช่วงหนึ่งช่ัวโมงแรกให้สังเกต
อาการตลอดเวลา บันทึกอาการ และอัตราการตายของปลาทุกวัน 

 
โดยใช้สารสกัดเปลือกมังคุดความเข้มข้น 0.5 กรัม/มิลลิลติรเป็นความเข้มข้นเริ่มต้น

แล้วนํามาเตรียมสารสกัดเปลือกมงัคุดท่ีความเข้มข้น 50, 100, 150 และ 200 มิลลิกรมั/ลิตร เก็บรักษาในขวดแก้วสีชา
จนกระท่ังนําไปใช้ทดลอง 

จากผลการทดลองการรักษาแบบแช่ครั้งท่ี 1 ปรับลดความเข้มข้นเหลือ 1, 2, 3 และ 4 มิลลิกรัม
โดยนําปลากะพงขาวติดเช้ือ F. maritimus มาทดลองรักษาตามการวางแผนการทดลอง

Completely Randomized Design (CRD) โดยใช้วิธีการแช่ปลาท่ีติดเช้ือในตู้กระจกท่ีใส่น้ําทะเลความเค็ม 
ตัว ใส่สารสกัดเปลือกมังคุดท่ีเตรียมไว้ความเข้มข้น 50, 100, 150 และ 

ลิตร ทําให้ความเข้มข้นของสารสกัดเปลือกมังคุดในตู้กระจกมีความเข้มข้น 
นาน 24 ช่ัวโมง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ใส่สารสกัดเปลือกมังคุด ถ่ายน้ํา 

เพ่ือไม่ให้ปลาเครียดเกินไป ทําการแช่ท้ังหมด 3 ครั้ง ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูป 2 มื้อ
3 ตู้ (ซ้ํา) หลังจากแช่ครบ 3 ครั้งในระยะเวลา 6 วัน นําปลาท่ีเหลือหรือกลุ่มละ 
ท่ีเหงือกและเมือกลําตัวโดยวิธี Spread plate บนอาหาร FMM 

การรักษาแบบแช่พร้อมกับการผสมกับอาหารสําเร็จรูปให้ปลากิน 
F. maritimus  มาทดลองรักษาตามการวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
โดยใช้วิธีการแช่ปลาท่ีติดเช้ือในน้ําทะเลท่ีใส่สารสกัดเปลือกมังคุดให้ได้ความเข้มข้น 

นาที แล้วถ่ายน้ํา 50% ทุกวัน เว้นการแช่หนึ่งวัน เพ่ือไม่ให้ปลาเครียดเกินไป ทําการแช่ท้ังหมด 
ครั้ง พร้อมกับผสมสารสกัดเปลือกมังคุดท่ีระดับความเข้มข้น 1, 2 และ 5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ให้อาหารปลา 

วัน และให้อากาศตลอดระยะเวลาการเลี้ยง ส่วนกลุ่มควบคุมเลี้ยงปลาท่ีติดเช้ือโดยไม่มีการแช่ และไม่ผสม
ดลองกลุ่มละ 3 ตู้ (ซ้ํา) เมื่อให้อาหารผสมสารสกัดจนครบ 10 วัน แล้วเลี้ยงปลาต่อจนครบ

ด้วยอาหารท่ีไม่ผสมสารสกัดเปลือกมังคุด นําปลาท่ีเหลือหรือกลุ่มละ 20 ตัว มาตรวจแบคทีเรีย 
Spread plate บนอาหาร FMM บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง 27-28 0C นาน 
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ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูป 2 มื้อ/วัน เมื่อเริ่ม
มิลลิกรัม/ลิตร ทําการถ่ายน้ํา 

มาตัดเหงือกเพ่ือเตรียมสไลด์สดตรวจดูโดยการส่องด้วยกล้อง
บริเวณเหงือก พร้อมท้ังตรวจแบคทีเรีย  

นําไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 27-28 0C นาน  

ข้อ 2.3) แล้ว 5.0 กรัม 
มิลลิลิตร เก็บรักษาในขวดแก้วสีชา 

นํามาทดลองรักษา โดยใช้วิธีการแช่ปลาท่ีติดเช้ือในตู้
ตัวมาทดลองแช่ปลาท่ีความเข้มข้นของสารสกัดเปลือก

ในช่วงหนึ่งช่ัวโมงแรกให้สังเกต

มิลลิลติรเป็นความเข้มข้นเริ่มต้น
ลิตร เก็บรักษาในขวดแก้วสีชาแช่ไว้

มิลลิกรัม/ลิตร เพ่ือศึกษา
มาทดลองรักษาตามการวางแผนการทดลอง 

โดยใช้วิธีการแช่ปลาท่ีติดเช้ือในตู้กระจกท่ีใส่น้ําทะเลความเค็ม 
และ 200 มิลลิกรัม/ลิตร 

ลิตร ทําให้ความเข้มข้นของสารสกัดเปลือกมังคุดในตู้กระจกมีความเข้มข้น 1, 2, 3 
ช่ัวโมง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ใส่สารสกัดเปลือกมังคุด ถ่ายน้ํา 50% ทุกวัน  

มื้อ/วัน และให้อากาศ
วัน นําปลาท่ีเหลือหรือกลุ่มละ  

FMM บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง 

มาทดลองรักษาตามการวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด Completely 
โดยใช้วิธีการแช่ปลาท่ีติดเช้ือในน้ําทะเลท่ีใส่สารสกัดเปลือกมังคุดให้ได้ความเข้มข้น  

เพ่ือไม่ให้ปลาเครียดเกินไป ทําการแช่ท้ังหมด 
กิโลกรัม ให้อาหารปลา 2 มื้อ/วัน 

วัน และให้อากาศตลอดระยะเวลาการเลี้ยง ส่วนกลุ่มควบคุมเลี้ยงปลาท่ีติดเช้ือโดยไม่มีการแช่ และไม่ผสม
วัน แล้วเลี้ยงปลาต่อจนครบ 

ตัว มาตรวจแบคทีเรีย F. maritimus  
นาน 48 ช่ัวโมง 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 6.3.4 ในการทดลองแต่ละครั้งทําการเก็บข้อมูลเก่ียวกับลักษณะอาการของปลาและอัตราการตายของปลากะพงขาว
ทําการทดลองทุกวัน 

7. วิเคราะห์ข้อมลู 
 นําข้อมูลวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางสถิติ 
ค่าเฉลี่ย (Pairwise Comparison Test: Fisher’s LSD
การทดลองท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % 
 

ผลการศึกษา 
1. ประสิทธิภาพของสารสกัดเปลอืกมังคุดในการยับยั้งแบคทีเรีย
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดท่ีสกัดด้วยน้ํากลั่นและเอธานอลต่อแบคทีเรีย
ท่ีแยกได้จากปลากะพงขาวท่ีป่วย พบว่าสารสกัดเปลือกมังคุดท่ีสกัดด้วยเอธานอลมีผลในการยับยั้งการเจริญเติ
แบคทีเรีย F. maritimus ได้ดีกว่าสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยน้ํากลั่น ผลการศึกษาแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 
 

ตารางท่ี 1  ประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยน้ํากลั่นและเอธานอลต่อการยับยั้งแบคทีเรีย 
จากปลากะพงขาวท่ีป่วยเป็นโรคแผลดา่ง

แบคทีเรีย 

Flexibacter maritimus 1 

Flexibacter maritimus 2 

V.cholerae DMST 
หมายเหต ุ: Zone of growth inhibition (

(Oonmetta – aree et al., 2006)
 

2. ค่าความเข้มข้นต่ําสุดของสารสกัดเปลือกมังคุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
ในการกําจัดแบคทีเรีย (MBC) 

 จากผลการศึกษาสารสกัดเปลือกมังคุดท่ีสกัดด้วยน้ําและเอธานอลสามารถยับยั้งแบคทีเรีย
จากปลากะพงขาว จึงนําสารสกัดเปลือกมังคุดมาทําการศึกษาค่าความเข้มข้นต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
และค่าความเข้มข้นต่ําสุดในการกําจัดแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อ
รายละเอียดผลการศึกษาแสดงไว้ดังตารางท่ี 
 

ตารางท่ี 2  ค่าความเข้มข้นต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
(MBC) ของสารสกัดจากเปลือกมังคุดท่ีมีผลยับยั้งต่อแบคทีเรีย 

 

แบคทีเรีย 

Flexibacter maritimus 

Vibrio cholerae DMST 

หมายเหต ุ: ค่า MBC/MIC 1–4 แสดงวา่แบคทีเรียมีความไวต่อสารสกัด ถา้
(Canillac and Mourey, 2001

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ในการทดลองแต่ละครั้งทําการเก็บข้อมูลเก่ียวกับลักษณะอาการของปลาและอัตราการตายของปลากะพงขาว

นําข้อมูลวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบหาความแตกต่างของ
(Pairwise Comparison Test: Fisher’s LSD) ของปริมาณแบคทีเรียและอัตรารอดของปลากะพงขาวในแต่ละ

95 % ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT VERSION 5.0  

ประสิทธิภาพของสารสกัดเปลอืกมังคุดในการยับยั้งแบคทีเรีย 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดท่ีสกัดด้วยน้ํากลั่นและเอธานอลต่อแบคทีเรีย

ท่ีแยกได้จากปลากะพงขาวท่ีป่วย พบว่าสารสกัดเปลือกมังคุดท่ีสกัดด้วยเอธานอลมีผลในการยับยั้งการเจริญเติ
ได้ดีกว่าสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยน้ํากลั่น ผลการศึกษาแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 

ประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยน้ํากลั่นและเอธานอลต่อการยับยั้งแบคทีเรีย 
จากปลากะพงขาวท่ีป่วยเป็นโรคแผลดา่ง 

Zone of growth inhibition (มิลลิเมตร
สารสกัดเปลือกมังคุดด้วย

น้ํากลั่น 
สารสกัดเปลือกมังคุดด้วย

เอธานอล 
15.00 ± 0.00 25.00 ± 0.00 

15.00 ± 0.00 25.00 ± 0.00 
9.50 ± 0.06 14.00 ± 0.10 

Zone of growth inhibition (มม.); Resistant: ≤ 9 มม.; Intermediate: ≥ 10 – 13 มม.; Susceptible: 
., 2006) 

ค่าความเข้มข้นต่ําสุดของสารสกัดเปลือกมังคุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (MIC)

จากผลการศึกษาสารสกัดเปลือกมังคุดท่ีสกัดด้วยน้ําและเอธานอลสามารถยับยั้งแบคทีเรีย
นําสารสกัดเปลือกมังคุดมาทําการศึกษาค่าความเข้มข้นต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

และค่าความเข้มข้นต่ําสุดในการกําจัดแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อ F. maritimus
รายละเอียดผลการศึกษาแสดงไว้ดังตารางท่ี 2  

ค่าความเข้มข้นต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ําสุดในการกําจัดแบคทีเรีย
ของสารสกัดจากเปลือกมังคุดท่ีมีผลยับยั้งต่อแบคทีเรีย F. maritimus แยกได้จากปลากะพงขาวท่ีป่วย

การสกัดด้วย 
MIC  
(มิลลิกรัม/มิลลิลติร) 

MBC  
(มิลลิกรัม/มิลลิลติร

น้ํากลั่น 0.0453 0.1813 
เอธานอล 0.0211 0.0423 
น้ํากลั่น 23.20 23.20 
เอธานอล 21.60 21.60 

แสดงวา่แบคทีเรียมีความไวต่อสารสกัด ถา้ MBC/MIC > 4  แสดงว่าแบคทีเรียมีความต้านทานต่อสารสกัด
Canillac and Mourey, 2001) 
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ในการทดลองแต่ละครั้งทําการเก็บข้อมูลเก่ียวกับลักษณะอาการของปลาและอัตราการตายของปลากะพงขาวท่ี

และเปรียบเทียบหาความแตกต่างของ
ของปริมาณแบคทีเรียและอัตรารอดของปลากะพงขาวในแต่ละ 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดท่ีสกัดด้วยน้ํากลั่นและเอธานอลต่อแบคทีเรีย F. maritimus 
ท่ีแยกได้จากปลากะพงขาวท่ีป่วย พบว่าสารสกัดเปลือกมังคุดท่ีสกัดด้วยเอธานอลมีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ

ได้ดีกว่าสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยน้ํากลั่น ผลการศึกษาแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยน้ํากลั่นและเอธานอลต่อการยับยั้งแบคทีเรีย F. maritimus ท่ีแยกได้

มิลลิเมตร) 

เอธานอล น้ํากลั่น 

0 0 

0 0 
0 0 

; Susceptible: ≥ 14 มม 

MIC) และค่าความเข้มข้นต่ําสุด 

จากผลการศึกษาสารสกัดเปลือกมังคุดท่ีสกัดด้วยน้ําและเอธานอลสามารถยับยั้งแบคทีเรีย F. maritimus ท่ีแยกได้
นําสารสกัดเปลือกมังคุดมาทําการศึกษาค่าความเข้มข้นต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

F. maritimus ท่ีแยกได้จากปลากะพงขาว 

และค่าความเข้มข้นต่ําสุดในการกําจัดแบคทีเรีย 
แยกได้จากปลากะพงขาวท่ีป่วย 

มิลลิลติร) 
MBC/MIC 

4 
2 
1 
1 

แสดงว่าแบคทีเรียมีความต้านทานต่อสารสกัด 
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3. ความเข้มข้นของสารสกัดเปลือกมังคุดท่ีเหมาะสมใช้ในการป้องกัน และการรักษา
 3.1 การทดลองครั้งท่ี 1 การรักษาโดยการแช่ปลากะพงขาวท่ีทําให้ติดเช้ือแบคทีเรีย
สารสกัดเปลือกมังคุดท่ีความเข้มข้น 0, 10, 20
พบท่ีความเข้มข้น 20, 40 และ 60 มิลลิกรัม/ลิตร มีปลาตาย 
เมื่อย้ายปลามาอยู่ในน้ําทะเลสะอาดท่ีไม่ใส่สารสกัดเปลือกมังคุด พบปลาไม่ตายสามารถว่ายน้ําปกติแต่ในช่วงแรกท่ีย้ายมา
ยังคงหายใจเปิดกระพุ้งแก้มถ่ี หลังจาก 30 นาทีปลาหายใจปกติและปลาไม่ตาย
อาการหายใจปกติและไม่พบการตาย 
 3.2 การรักษาปลาติดเช้ือด้วยวิธีการแช่
 การทดลองรักษาโดยใช้วิธีการแช่ครั้งท่ี 
กระวนกระวาย ว่ายน้ําผิดปกติ กระพุ้งแก้มเปิด
พบว่าซี่เหงือกกร่อน หงิกงอ หดสั้น ซีด มีเมือกมาก ซี่เหงือกบวมเป็นก้อนเลือดสีแดง
ความเข้มข้น 4 มิลลิกรัม/ลิตร มีอัตราการตาย 
83.33±15.28% สูงกว่ากลุ่ม 3 และ 4 มิลลิกรัม
4 มิลลิกรัม/ลิตร และกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สามารถลดปริมาณแบคทีเรียได้ดีท่ีสดุแต่มีอัตรารอดต่ําเท่ากับ 
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 (ก) F. maritimus บรเิวณเหงือกและเมือกลําตัว
 

ภาพท่ี 1  ปริมาณแบคทีเรยี F. maritimus 
ปลากะพงขาวท่ีทําให้ติดเช้ือ F. maritimus

 
 3.3 การรักษาโดยการแช่พร้อมกับผสมสารสกัดเปลือกมังคดุกับอาหารสําเร็จรูปให้ปลากิน
 ปลาติดเช้ือท่ีใช้ในการทดลองตรวจพบ 
ในเหงือกและเมือกมีปริมาณมากกว่า 7.50 x 10
รักษาโดยการแช่พร้อมกับผสมสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลกับอาหารเม็ดสําเร็จรูปให้ปลากินตรวจแบคที
F. maritimus ในเหงือกปลาของกลุ่มท่ีให้กินสารสกัดเปลือกมังคุดมีปริมาณน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) ในเมือกลําตัวปลาพบ F. maritimus

ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
มีปริมาณน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
14 วัน พบว่าปลาท่ีแช่และให้กินสารสกัดเปลือกมังคุดทุกกลุ่มมีอัตรารอดท่ีสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างเป็นนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012

ความเข้มข้นของสารสกัดเปลือกมังคุดท่ีเหมาะสมใช้ในการป้องกัน และการรักษา 
การรักษาโดยการแช่ปลากะพงขาวท่ีทําให้ติดเช้ือแบคทีเรีย F. maritimus

20, 40 และ 60 มิลลิกรัม/ลิตร  ขณะแช่สารให้อากาศตลอดเวลานาน 
ลิตร มีปลาตาย 100% และท่ีความเข้มข้น 10 มิลลิกรัม/ลิตร ปลาเปิดกระพุ้งแก้มถ่ี

อยู่ในน้ําทะเลสะอาดท่ีไม่ใส่สารสกัดเปลือกมังคุด พบปลาไม่ตายสามารถว่ายน้ําปกติแต่ในช่วงแรกท่ีย้ายมา
นาทีปลาหายใจปกติและปลาไม่ตาย ส่วนปลาท่ีความเข้มข้น 

ช้ือด้วยวิธีการแช่ 
การทดลองรักษาโดยใช้วิธีการแช่ครั้งท่ี 2 เมื่อเริ่มใส่สารสกัดเปลือกมังคุดท่ีทุกระดับความเข้มข้นปลามีอาการ

กระวนกระวาย ว่ายน้ําผิดปกติ กระพุ้งแก้มเปิด-ปิดถ่ี และตาย เมื่อนําปลาตายมาตัดเหงือกส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
อ หดสั้น ซีด มีเมือกมาก ซี่เหงือกบวมเป็นก้อนเลือดสีแดง และพบว่าสารสกัดเปลือกมังคุดท่ี

ลิตร มีอัตราการตาย 100% ภายในเวลา 1-2 วัน ท่ีความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่ามีอัตรารอด
มิลลิกรัม/ลิตร สามารถลดแบคทีเรียท้ังบริเวณเหงือกและเมือกได้ดีกว่าความเข้มข้น 

และกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนท่ีระดับความเข้มข้น 3 มิลลิกรัม
ดแต่มีอัตรารอดต่ําเท่ากับ 13.33±5.77% (ภาพท่ี 1) 
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เวณเหงือกและเมือกลําตัว (ข) อัตรารอดตาย

 (ก) บริเวณเหงือกและเมือกลําตัว และ (ข) อัตรารอดตาย จากการทดลองรักษา
F. maritimus ด้วยวิธีการแช่ท่ีความเข้มข้นสารสกัดเปลือกมังคุดต่างกัน 

การรักษาโดยการแช่พร้อมกับผสมสารสกัดเปลือกมังคดุกับอาหารสําเร็จรูปให้ปลากิน 
ปลาติดเช้ือท่ีใช้ในการทดลองตรวจพบ F. maritimus แบคทีเรียมีเส้นใยยาวในปริมาณมากบริเวณเหงือก ปริมาณเฉลี่ย

7.50 x 104 cfu/g ตามลําดับ ส่วนในตับพบปริมาณเฉลี่ย 2.65 x 10
รักษาโดยการแช่พร้อมกับผสมสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลกับอาหารเม็ดสําเร็จรูปให้ปลากินตรวจแบคที

ในเหงือกปลาของกลุ่มท่ีให้กินสารสกัดเปลือกมังคุดมีปริมาณน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
F. maritimus ของกลุ่มท่ีให้กินสารสกัดเปลือกมังคุดมีปริมาณใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุมจึงมี

ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ในตับปลาพบ F. maritimus ของกลุ่มท่ีให้กินสารสกัดเปลือกมังคุด
มีปริมาณน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ภาพท่ี 2 ก) อัตรารอดตายของปลาหลังจากเลี้ยงครบ 

วัน พบว่าปลาท่ีแช่และให้กินสารสกัดเปลือกมังคุดทุกกลุ่มมีอัตรารอดท่ีสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างเป็นนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
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F. maritimus ในน้ําทะเลท่ีมี
ลิตร  ขณะแช่สารให้อากาศตลอดเวลานาน 2 ช่ัวโมง 

ลิตร ปลาเปิดกระพุ้งแก้มถ่ี 
อยู่ในน้ําทะเลสะอาดท่ีไม่ใส่สารสกัดเปลือกมังคุด พบปลาไม่ตายสามารถว่ายน้ําปกติแต่ในช่วงแรกท่ีย้ายมา 

ส่วนปลาท่ีความเข้มข้น 0 มิลลิกรัม/ลิตร มี

เมื่อเริ่มใส่สารสกัดเปลือกมังคุดท่ีทุกระดับความเข้มข้นปลามีอาการ
ปิดถ่ี และตาย เมื่อนําปลาตายมาตัดเหงือกส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์

และพบว่าสารสกัดเปลือกมังคุดท่ี 
ลิตร พบว่ามีอัตรารอด 

สามารถลดแบคทีเรียท้ังบริเวณเหงือกและเมือกได้ดีกว่าความเข้มข้น 1, 
มิลลิกรัม/ลิตร พบว่า

5 6

Control

1 mg/L

2 mg/L

3 mg/L

4 mg/L

วัน

a a

b b

c c

 
อัตรารอดตาย 

อัตรารอดตาย จากการทดลองรักษา 
ด้วยวิธีการแช่ท่ีความเข้มข้นสารสกัดเปลือกมังคุดต่างกัน 4 ระดับ  

แบคทีเรียมีเส้นใยยาวในปริมาณมากบริเวณเหงือก ปริมาณเฉลี่ย
2.65 x 106 cfu/g หลังจาก

รักษาโดยการแช่พร้อมกับผสมสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลกับอาหารเม็ดสําเร็จรูปให้ปลากินตรวจแบคทีเรียพบ 
ในเหงือกปลาของกลุ่มท่ีให้กินสารสกัดเปลือกมังคุดมีปริมาณน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

ของกลุ่มท่ีให้กินสารสกัดเปลือกมังคุดมีปริมาณใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุมจึงมี
ของกลุ่มท่ีให้กินสารสกัดเปลือกมังคุด 

อัตรารอดตายของปลาหลังจากเลี้ยงครบ  
วัน พบว่าปลาท่ีแช่และให้กินสารสกัดเปลือกมังคุดทุกกลุ่มมีอัตรารอดท่ีสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างเป็นนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

(p<0.01) ในกลุ่มท่ีผสมสารสกัดเปลือกมังคุดท่ีปริมาณ 
1 กิโลกรัมอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 (ก)  ปริมาณ F. maritimus

 
ภาพท่ี 2  ปริมาณแบคทีเรยี F. maritimus

ท่ีทําให้ติดเช้ือ F. maritimus

แช่ 3 ครั้ง พร้อมกับผสมสารสกัดเปลือกมังคุดให้ปลากินท่ีความเข้มข้นต่างกัน 
 
สรุปและวิจารณ์ผล 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง 
ดีกว่าสกัดด้วยน้ํากลั่น ท้ังนี้อาจเนื่องจากสารท่ีออกฤทธ์ิเป็นสารท่ีมีความสามารถในการละลายได้ดีในสารอินทรีย์แบบไม่มีข้ัว
ทําให้การสกัดด้วยเอธานอลได้ปริมาณสารมากกว่าสกัดด้วยน้ํา ซึ่งจากการศึกษาของอดิเทพชัยย์การณ์และปราณีต
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดในการยับยั้งเช้ือ
พบว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดท่ีสกัดด้วยตัวทําละ
มากท่ีสุด รองลงมา คือ เปลือกมังคุดท่ีสกัดด้วยเฮกเซน
ชุติมาและคณะ (2553) พบว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลสามารถยับยั้งแบคทีเรีย 
กุ้งทะเล ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า
น้อยกว่า 4 ซึ่งจากรายงานของ Canillac and Mourey (2001) 
มีฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือแบคทีเรีย (microbiocidal) 
แบคทีเรีย (microbiostatic) ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้ในระดับห้องปฏิบัติการ
ในการฆ่าเช้ือแบคทีเรีย (microbiocidal) 
โรคแผลด่างได้เป็นอย่างด ี
 โรคแผลด่างเป็นการติดเช้ือบริเวณเนื้อเยื่อผิวหนังและเหงือก
ภายนอกเป็นหลัก ในการศึกษาครั้งนี้ต้องการใช้วิธีการรักษาแบบแช่เพ่ือต้องการใช้สารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลฆ่าเช้ือ
แบคทีเรีย F. maritimus บริเวณผิวหนังและเหงือกของปลาได้โดยตรง เมื่อทดลองใช้การรักษาแบบแช่ในปลากะพงขาว
ท่ีทําให้ติดเช้ือกลับพบว่าเมื่อใส่สารสกัดเปลือกมังคุดด้วย
มีผลทําให้ปลาหายใจผิดปกติและตายอย่างรวดเร็ว แสดงว่าสารสกัดเปลือกมังคุดมีสารบางชนิดท่ีมีผลต่อระบบการหายใจ
ท่ีมีฤทธ์ิรุนแรงกับเหงือกปลากะพงขาว ท้ังนี้จากรายงานของสุภาภรณ์ 
สารกลุ่มแซนโทน, สารกลุ่มแอนโทไซยานิน 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ในกลุ่มท่ีผสมสารสกัดเปลือกมังคุดท่ีปริมาณ 2 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัมมีอัตรารอดตายสูงกว่ากลุ่ม 
กิโลกรัมอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) (ภาพท่ี 2 ข) 

2 5 g/kg
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F. maritimus (ข) อัตรารอดตาย

F. maritimus (ก) ในเหงือก, เมือกลําตัวและตับ และ (ข) อัตรารอดตาย จากการรักษาปลา
F. maritimus ด้วยวิธีการแช่ท่ีความเข้มข้นสารสกัดเปลือกมังคุด 3 มลิลิกรมั

ครั้ง พร้อมกับผสมสารสกัดเปลือกมังคุดให้ปลากินท่ีความเข้มข้นต่างกัน 3 ระดับ เ

จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง 
ท้ังนี้อาจเนื่องจากสารท่ีออกฤทธ์ิเป็นสารท่ีมีความสามารถในการละลายได้ดีในสารอินทรีย์แบบไม่มีข้ัว

ให้การสกัดด้วยเอธานอลได้ปริมาณสารมากกว่าสกัดด้วยน้ํา ซึ่งจากการศึกษาของอดิเทพชัยย์การณ์และปราณีต
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดในการยับยั้งเช้ือ Streptococcus agalactiae ท่ีเป็นแบคทีเรียก่อโรคในปลา
พบว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายเอทธิลแอลกอฮอล์เข้มข้น 95% สามารถยับยั้งเช้ือ

เปลือกมังคุดท่ีสกัดด้วยเฮกเซน เมทานอล น้ํากลั่นและเอทธิลอะซิเตต ตามลําดับ
พบว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลสามารถยับยั้งแบคทีเรีย 

กุ้งทะเล ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า F. maritimus มีความไวต่อสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอล โดยมีค่า 
Canillac and Mourey (2001) ถ้าพบว่าอัตราส่วน MBC/MIC น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
microbiocidal) แต่ถ้าค่าอัตราส่วนมากกว่า 4 มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย แต่ไม่ฆ่าเช้ือ
ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้ในระดับห้องปฏิบัติการ (in vitro) พบว่าสารสกัดเปลือกมังคุดมีฤทธ์ิ
robiocidal) F. maritimus จึงมีคุณสมบัติในการใช้ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย

โรคแผลด่างเป็นการติดเช้ือบริเวณเนื้อเยื่อผิวหนังและเหงือก (Santos et al., 1999) 
ในการศึกษาครั้งนี้ต้องการใช้วิธีการรักษาแบบแช่เพ่ือต้องการใช้สารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลฆ่าเช้ือ

บริเวณผิวหนังและเหงือกของปลาได้โดยตรง เมื่อทดลองใช้การรักษาแบบแช่ในปลากะพงขาว
ท่ีทําให้ติดเช้ือกลับพบว่าเมื่อใส่สารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลท่ีระดับความเข้มข้นมากกว่า 
มีผลทําให้ปลาหายใจผิดปกติและตายอย่างรวดเร็ว แสดงว่าสารสกัดเปลือกมังคุดมีสารบางชนิดท่ีมีผลต่อระบบการหายใจ
ท่ีมีฤทธ์ิรุนแรงกับเหงือกปลากะพงขาว ท้ังนี้จากรายงานของสุภาภรณ์ (2549) สารท่ีแยกได้จากเปลือกมังคุ

สารกลุ่มแอนโทไซยานิน (anthocyanins) ซึ่งเป็นสารสีแดงมีปริมาณร้อยละ 

119 

กิโลกรัมมีอัตรารอดตายสูงกว่ากลุ่ม 5 กรัม/อาหาร 

10 11 12 13 14
วัน

2 g/kg 5 g/kg

 
อัตรารอดตาย 

อัตรารอดตาย จากการรักษาปลา 
มลิลิกรมั/ลิตร แบบเว้นวัน  

ระดับ เป็นระยะเวลา 10 วัน 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง F. maritimus ได้
ท้ังนี้อาจเนื่องจากสารท่ีออกฤทธ์ิเป็นสารท่ีมีความสามารถในการละลายได้ดีในสารอินทรีย์แบบไม่มีข้ัว

ให้การสกัดด้วยเอธานอลได้ปริมาณสารมากกว่าสกัดด้วยน้ํา ซึ่งจากการศึกษาของอดิเทพชัยย์การณ์และปราณีต (2553) 
ท่ีเป็นแบคทีเรียก่อโรคในปลา 

สามารถยับยั้งเช้ือ S. agalactiae ได้
น้ํากลั่นและเอทธิลอะซิเตต ตามลําดับ ในการศึกษาของ

พบว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลสามารถยับยั้งแบคทีเรีย Vibrio spp. ท่ีแยกได้จาก 
มีความไวต่อสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอล โดยมีค่า MBC/MIC 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 แสดงว่า
มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย แต่ไม่ฆ่าเช้ือ

พบว่าสารสกัดเปลือกมังคุดมีฤทธ์ิ 
จึงมีคุณสมบัติในการใช้ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย F. maritimus ท่ีทําให้เกิด

, 1999) ซึ่งเป็นการติดเช้ือบริเวณ
ในการศึกษาครั้งนี้ต้องการใช้วิธีการรักษาแบบแช่เพ่ือต้องการใช้สารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลฆ่าเช้ือ

บริเวณผิวหนังและเหงือกของปลาได้โดยตรง เมื่อทดลองใช้การรักษาแบบแช่ในปลากะพงขาว 
เอธานอลท่ีระดับความเข้มข้นมากกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตรในน้ํา 

มีผลทําให้ปลาหายใจผิดปกติและตายอย่างรวดเร็ว แสดงว่าสารสกัดเปลือกมังคุดมีสารบางชนิดท่ีมีผลต่อระบบการหายใจ 
สารท่ีแยกได้จากเปลือกมังคุดประกอบด้วย

ซึ่งเป็นสารสีแดงมีปริมาณร้อยละ 31.29 และแทนนินมีปริมาณ
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ร้อยละ 7–14 ซึ่งลิกนิน-แทนนินเป็นส่วนประกอบสําคัญในพืช
ในลํานํ้าพอง จ. ขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2540 
เข้มข้น ซึ่งสารประกอบลิกนิน-แทนนินนี้มีผลยับยั้งต่อระบบการหายใจของปลา 
การทดลองในการใช้สารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลเพ่ือรักษาแบบแช่ปลาควรใช้
ระยะเวลา 30 นาที ถ้าต้องการแช่ระยะเวลานาน 
ระยะเวลาแช่ควรเปลี่ยนถ่ายน้ํา 50% ท้ังสองระดับความเข้มข้นสามารถลดปริมาณแบคทีเรีย 
ไปในการแช่เพียงครั้งเดียว ในการใช้แบบแช่ต้องมีการแช่ซ้ําอย่างน้อย 
โรคของปลา ในการผสมสารสกัดเปลือกมังคุดกับอาหารเม็ดสําเร็จ
อาการกระวนกระวายเล็กน้อยแต่ไม่มีปลาตาย ซึ่ง
ท่ีอวัยวะภายในสามารถใช้สารสกัดเปลือกมังคุดผสมอาหารให้กินได้เพราะมีความปลอดภัย ส่วนการใช้สารสกัดเปลือกมังคุด
แบบแช่ควรมีความระมัดระวังและต้องใช้ในปริมาณและตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมจากผลการทดลอง
 จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า การผสมสารสกัดเปลือกมังคุดให้ปลากินสามารถลดปริมาณแบคทีเรีย 
ในตับมีปริมาณน้อยกว่ากลุ่มควบคุม ปริมาณท่ีเหมาะสมในการผสมอาหารท่ีสุด คือ 
ปริมาณแบคทีเรียน้อยกว่าท่ีปริมาณ 1 และ 
พบว่าการผสมสารสกัดเปลือกมังคุดในอาหารให้กุ้งขาวกินสามารถลดปริมาณ 
ของกุ้งขาวแวนนาไมท่ีมีอาการข้ีขาวได้อย่างชัดเจนและในการใช้เปลือกมังคุดบดแห้งท่ี 
ระยะกินนมแม่ กิน 3 – 5 วันทําให้หายท้องร่วงภายใน 
ประกอบไปด้วยสาร xanthones มีฤทธ์ิลดการอักเสบ สามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรียและสาร
ฆ่าเช้ือแบคทีเรียใช้รักษาอาการท้องเสีย ทําให้เกิดอาการท้องผูกและรักษาโรคแผลผุผองต่างๆ 
แต่เมื่อใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจมีผลกระทบต่อสัตว์ได้ดังจากผลการศึกษาของ 
กินสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลท่ีปริมาณสูง 
 ดังนั้นจากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงว่าสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลมีคุณสมบัติในการฆ่าเช้ือแบคทีเรีย 
F. maritimus ได้ดีกว่าสกัดด้วยน้ําและเมื่อนํามาทดลองรักษาพบว่าการใช้วิธีรักษาแบบแช่มีผลกระทบต่อระบบกา
ของปลา ในการรักษาปริมาณท่ีเหมาะสมใช้แช่ไม่เกิน 
ผสมสารสกัดเปลือกมังคุดกับอาหารท่ีปริมาณ 
และการตายของปลาท่ีป่วยตดิเช้ือได้อย่างชัดเจน ผลการศึกษาอาจใช้เป็นแนวทางในการใช้รักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียในปลา 
เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะ ช่วยลดสารตกค้างในผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคและลดอันตรายจากการใช้
สารเคมีของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา อีกท้ังควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเ
เช้ือโรคในช่วงเตรียมบ่อก่อนเลี้ยงกุ้ง ศึกษาระยะเวลาการหมดฤทธ์ิของความเป็นพิษต่อปลาหรือสัตว์นํ้าหลังจากใช้ฆ่าเช้ือและ
การใช้สารสกัดเปลือกมังคุดเป็นสารเคลือบอาหาร
มังคุดมีความเหนียวและมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือราและแบคทีเรีย
อาหารเม็ดสําเร็จรูปได้อีกทางหนึ่ง 
 
เอกสารอ้างอิง 
จริยา สินเดิมสุข และสมเกียรติ ดกิีจเสริมผง. 

ก่อให้เกิดโรคท้องร่วงและกลุม่แบคทีเรียประจําถ่ินในลําไส้
จุไลวรรณ รุ่งกําเนิดวงศ์ และสมพร รุ่งกําเนิดวงศ์

ต่อองค์ประกอบเลือดระบบภูมคิุ้มกันและความต้านทานโรคในปลากะพงขาว 
สถาบันวิจัยสุขภาพสตัว์นํ้าชายฝั่ง 
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แทนนินเป็นส่วนประกอบสําคัญในพืช และย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก มีรายงานสาเหตุปลาตาย
. 2540 มีผลมาจากคุณภาพนํ้าบริเวณนั้นขาดออกซิเจนและสารประกอบลิกนิน

แทนนินนี้มีผลยับยั้งต่อระบบการหายใจของปลา (ริกาญจน์, ไม่ระบุปีท่ีพิมพ์
การทดลองในการใช้สารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลเพ่ือรักษาแบบแช่ปลาควรใช้ไม่เกิน 3 มิลลิกรัม

นาที ถ้าต้องการแช่ระยะเวลานาน 24 ช่ัวโมงควรใช้ท่ีระดับความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อครบกําหนด
ท้ังสองระดับความเข้มข้นสามารถลดปริมาณแบคทีเรีย F. maritimus

เพียงครั้งเดียว ในการใช้แบบแช่ต้องมีการแช่ซ้ําอย่างน้อย 2 ครั้งข้ึนไป ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความรุนแรงในการติดเช้ือ
โรคของปลา ในการผสมสารสกัดเปลือกมังคุดกับอาหารเม็ดสําเร็จรูปให้ปลากินพบว่าปลากินในช่วง 
อาการกระวนกระวายเล็กน้อยแต่ไม่มีปลาตาย ซึ่งมีความแตกต่างกับแบบแช่อย่างชัดเจน ดังนั้นถ้าปลามีการติดเช้ือแบคทีเรีย
ท่ีอวัยวะภายในสามารถใช้สารสกัดเปลือกมังคุดผสมอาหารให้กินได้เพราะมีความปลอดภัย ส่วนการใช้สารสกัดเปลือกมังคุด
แบบแช่ควรมีความระมัดระวังและต้องใช้ในปริมาณและตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมจากผลการทดลองในครั้งนี้

จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า การผสมสารสกัดเปลือกมังคุดให้ปลากินสามารถลดปริมาณแบคทีเรีย 
ในตับมีปริมาณน้อยกว่ากลุ่มควบคุม ปริมาณท่ีเหมาะสมในการผสมอาหารท่ีสุด คือ 2 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เพราะตรวจพบ

และ 5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ซึ่งจากการศึกษาของธิดาพรและคณะ 
พบว่าการผสมสารสกัดเปลือกมังคุดในอาหารให้กุ้งขาวกินสามารถลดปริมาณ Vibrio spp. รวมในตับและตับอ่อนและลําไส้
ของกุ้งขาวแวนนาไมท่ีมีอาการข้ีขาวได้อย่างชัดเจนและในการใช้เปลือกมังคุดบดแห้งท่ี 750 มก/โดส

วันทําให้หายท้องร่วงภายใน 3 วัน (ยุทธนาและคณะ, 2547) ท้ังนี้อาจเนื่องจากในเปลือกมังคุด
มีฤทธ์ิลดการอักเสบ สามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรียและสาร tannin มีฤทธ์ิฝาดสมานสามารถ

ช้รักษาอาการท้องเสีย ทําให้เกิดอาการท้องผูกและรักษาโรคแผลผุผองต่างๆ (สํานักข้อมูลสมุนไพร
อาจมีผลกระทบต่อสัตว์ได้ดังจากผลการศึกษาของ Chivapat et al.

กินสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลท่ีปริมาณสูง (500 mg/kg/day) ในระยะเวลา 6 เดือน มีผลกระทบต่อตับและไตของหนู
ดังนั้นจากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงว่าสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลมีคุณสมบัติในการฆ่าเช้ือแบคทีเรีย 

ได้ดีกว่าสกัดด้วยน้ําและเมื่อนํามาทดลองรักษาพบว่าการใช้วิธีรักษาแบบแช่มีผลกระทบต่อระบบกา
ของปลา ในการรักษาปริมาณท่ีเหมาะสมใช้แช่ไม่เกิน 3 มิลลิกรัม/ลิตร ระยะเวลา 30 นาที แช่เว้นวัน ติดต่อกัน 
ผสมสารสกัดเปลือกมังคุดกับอาหารท่ีปริมาณ 2 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ให้กินติดต่อกัน 10 วันสามารถลดปริมาณแบคทีเรีย

ดเช้ือได้อย่างชัดเจน ผลการศึกษาอาจใช้เป็นแนวทางในการใช้รักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียในปลา 
เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะ ช่วยลดสารตกค้างในผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคและลดอันตรายจากการใช้
สารเคมีของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา อีกท้ังควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการนําไปใช้ประโยชน์ในการฆ่าปลาและ
เช้ือโรคในช่วงเตรียมบ่อก่อนเลี้ยงกุ้ง ศึกษาระยะเวลาการหมดฤทธ์ิของความเป็นพิษต่อปลาหรือสัตว์นํ้าหลังจากใช้ฆ่าเช้ือและ
การใช้สารสกัดเปลือกมังคุดเป็นสารเคลือบอาหาร เมื่อผสมอาหารสําเร็จรูปกับยาหรือวิตามินต่างๆเพราะสารสกัดเ
มังคุดมีความเหนียวและมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือราและแบคทีเรีย ช่วยลดการปนเปื้อนสารพิษจากเช้ือราและปริมาณแบคทีเรียใน

. 2532. ฤทธ์ิในการต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อกลุ่มแบคทีเรีย
ก่อให้เกิดโรคท้องร่วงและกลุม่แบคทีเรียประจําถ่ินในลําไส.้ วารสารกรมการแพทย์ 14(6): 421

รุ่งกําเนิดวงศ.์ 2553. ผลของสารสกัดหยาบจากฟ้าทะลายโจร (Andrographis

ต่อองค์ประกอบเลือดระบบภูมคิุ้มกันและความต้านทานโรคในปลากะพงขาว (Lates calcarifer 

 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่. 19 หน้า. www.aquthai.org.
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มีรายงานสาเหตุปลาตาย 
มีผลมาจากคุณภาพนํ้าบริเวณนั้นขาดออกซิเจนและสารประกอบลิกนิน-แทนนิน 

ไม่ระบุปีท่ีพิมพ์) ดังนั้นจากผล
มิลลิกรัม/ลิตร แช่ภายใน

ลิตร เมื่อครบกําหนด
F. maritimus ได้ แต่ไม่หมด

ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความรุนแรงในการติดเช้ือ
รูปให้ปลากินพบว่าปลากินในช่วง 5-10 นาทีแรก จะมี

มีความแตกต่างกับแบบแช่อย่างชัดเจน ดังนั้นถ้าปลามีการติดเช้ือแบคทีเรีย
ท่ีอวัยวะภายในสามารถใช้สารสกัดเปลือกมังคุดผสมอาหารให้กินได้เพราะมีความปลอดภัย ส่วนการใช้สารสกัดเปลือกมังคุด

ในครั้งนี ้
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า การผสมสารสกัดเปลือกมังคุดให้ปลากินสามารถลดปริมาณแบคทีเรีย F. maritimus 

กิโลกรัม เพราะตรวจพบ
ซึ่งจากการศึกษาของธิดาพรและคณะ (2554) 

รวมในตับและตับอ่อนและลําไส้
โดส/วัน ป้อนให้ลูกสุกร

ท้ังนี้อาจเนื่องจากในเปลือกมังคุด
มีฤทธ์ิฝาดสมานสามารถ

สํานักข้อมูลสมุนไพร, 2000) 
et al. (2011) พบว่าหนู

เดือน มีผลกระทบต่อตับและไตของหน ู
ดังนั้นจากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงว่าสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยเอธานอลมีคุณสมบัติในการฆ่าเช้ือแบคทีเรีย  

ได้ดีกว่าสกัดด้วยน้ําและเมื่อนํามาทดลองรักษาพบว่าการใช้วิธีรักษาแบบแช่มีผลกระทบต่อระบบการหายใจ
นาที แช่เว้นวัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง พร้อมกับ

วันสามารถลดปริมาณแบคทีเรีย
ดเช้ือได้อย่างชัดเจน ผลการศึกษาอาจใช้เป็นแนวทางในการใช้รักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียในปลา 

เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะ ช่วยลดสารตกค้างในผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคและลดอันตรายจากการใช้
ก่ียวกับการนําไปใช้ประโยชน์ในการฆ่าปลาและ 

เช้ือโรคในช่วงเตรียมบ่อก่อนเลี้ยงกุ้ง ศึกษาระยะเวลาการหมดฤทธ์ิของความเป็นพิษต่อปลาหรือสัตว์นํ้าหลังจากใช้ฆ่าเช้ือและ
เมื่อผสมอาหารสําเร็จรูปกับยาหรือวิตามินต่างๆเพราะสารสกัดเปลือก

ช่วยลดการปนเปื้อนสารพิษจากเช้ือราและปริมาณแบคทีเรียใน

ฤทธ์ิในการต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อกลุ่มแบคทีเรียท่ี
: 421–426. 

Andrographis paniculata) 
Lates calcarifer Bloch, 1790). 
www.aquthai.org. 
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ธิดาพร ฉวีภักดิ,์ จามรี รักษ์บางแหลม และวริษฐา หนูป่ิน
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ในเขตฟาร์มทะเลกุ้งกุลาดําชุมชน บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง
 
ภรัณยู ถมพลกรัง* และ ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 
 
บทคัดย่อ 
 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก และผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญ่า ต่อกิจกรรมพัฒนาฟาร์มทะเลโดยชุมชน ภายใต้โครงการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ระหว่างเดือนสิงหาคม
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสร้างแบบจําลองพ้ืนผิวพารามิเตอร์สิ่งแวดล้อม แสดงผล จําแนกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี 
พบว่า ความลึก พีเอช ออกซิเจนละลาย ความเป็นด่าง ฟอสฟอรัสรวม 
นัยสําคัญ (p<0.05) เชิงสถานี พบว่า คุณภาพน้ําทุกพารามิเตอร์ ยกเว้นออกซิเจนละลาย มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ (p<0.05) เชิงฤดูกาล และพบว่า อุณหภูมิ ออกซิเจนละลาย และความเค็ม ระหว่างผิวน้ําและท้องน้ํา มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05)
นัยสําคัญ (p<0.05) เชิงสถานี สําหรับสัตว์หน้าดิน
มีค่าเฉลี่ย 1,023 ตัว/ตร.ม. (674 ตัว
ฝาชุกชุมสูงสุด ส่วน Tanaidacea 
ชุมชนในการเลือกชนิดสัตว์นํ้าและพ้ืนท่ีดําเนินการ เนื่องด้วยความเค็มน้ํามีค่าต่ําอยู่ในช่วง 
เดือนพฤศจิกายน 2549 คํานวณพ้ืนท่ีท่ีมีความเค็มมากกว่าหรือเท่ากับ 
แต่กลับเป็นน้ําจืดในเดือนกุมภาพันธ์ 
น้อยกว่า 1.0 mg-N/l และมีสัตว์หน้าดินชุกชุม คํานวณพ้ืนท่ีท่ีมีความชุกชุมสัตว์หน้าดินมากกว่าหรือเท่ากับ 
(ไม่รวมหอยสองฝา) ด้วย Map calculator 
ในเขตฟาร์มทะเลลดลงด้วยตามสมการของยงยุ
16,365 กก. ซึ่งสูญเสียไปถึง 76,152 
 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการศึกษาครั้งนี้ สามารถแสดง
ข้อมูล และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนท่ีได้ดี ซึ่งนําผลการศึกษาไปปรับแผนงานกิจกรรมฟาร์มทะเลโดยชุมชนได้
โดยพิจารณาความเค็มน้ําและแนวโน้มของความเค็มเป็นสําคัญ ในการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําในเขตฟาร์มทะเลโดยชุมชน ถ้าเป็น
น้ําจืดควรเลือกชนิดสัตว์นํ้าให้เหมาะสม เช่น 
ปลากดแก้ว และปลาบู่ทราย เป็นต้น 
 
คําสําคัญ : ภูมสิารสนเทศ  สภาพแวดล้อม 
___________________ 
*ผู้รับผดิชอบ : 1/19 หมู่ 3 ต.เขารูปช้าง อ
E-mail : pharanyu.th@gmail.com
 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
ในเขตฟาร์มทะเลกุ้งกุลาดําชุมชน บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 

และ ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง  

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก และผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญ่า ต่อกิจกรรมพัฒนาฟาร์มทะเลโดยชุมชน ภายใต้โครงการฟ้ืนฟู

ขลา ระหว่างเดือนสิงหาคม 2549 ถึงกุมภาพันธ์ 2550 รวม 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสร้างแบบจําลองพ้ืนผิวพารามิเตอร์สิ่งแวดล้อม แสดงผล จําแนกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี 
พบว่า ความลึก พีเอช ออกซิเจนละลาย ความเป็นด่าง ฟอสฟอรัสรวม และคลอโรฟิลล์ เอ มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี

เชิงสถานี พบว่า คุณภาพน้ําทุกพารามิเตอร์ ยกเว้นออกซิเจนละลาย มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี
เชิงฤดูกาล และพบว่า อุณหภูมิ ออกซิเจนละลาย และความเค็ม ระหว่างผิวน้ําและท้องน้ํา มีความ

P<0.05) คุณภาพตะกอนดิน พบว่า แอมโมเนียรวมและอินทรียวัตถุ มีความแตกต่างอย่างมี
เชิงสถานี สําหรับสัตว์หน้าดิน ความชุกชุมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ 

ตัว/ตร.ม. ไม่รวมหอยสองฝา) องค์ประกอบสัตว์หน้าดินเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย พบหอยสอง
Tanaidacea เป็นกลุ่มเด่นท่ีสุด จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม มีผลต่อกิจกรรมฟาร์มทะเลโดย

ชุมชนในการเลือกชนิดสัตว์นํ้าและพ้ืนท่ีดําเนินการ เนื่องด้วยความเค็มน้ํามีค่าต่ําอยู่ในช่วง 0-6.5
คํานวณพ้ืนท่ีท่ีมีความเค็มมากกว่าหรือเท่ากับ 5 พีพีที ด้วย Map calculator 

แต่กลับเป็นน้ําจืดในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ในขณะท่ีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีค่าออกซิเจนละลายมากกว่า 
และมีสัตว์หน้าดินชุกชุม คํานวณพ้ืนท่ีท่ีมีความชุกชุมสัตว์หน้าดินมากกว่าหรือเท่ากับ 

calculator ได้พ้ืนท่ี 65,154 ไร่ นอกจากนี้พบว่า เมื่อความเค็มลดลงทําให้ผลผลิตกุ้งกุลาดํา
ในเขตฟาร์มทะเลลดลงด้วยตามสมการของยงยุทธ และคณะ(2554) ผลจับกุ้งกุลาดําจากท่าข้ึนสัตว์น้ําปี 

152 กก.  
การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการศึกษาครั้งนี้ สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลง

และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนท่ีได้ดี ซึ่งนําผลการศึกษาไปปรับแผนงานกิจกรรมฟาร์มทะเลโดยชุมชนได้
โดยพิจารณาความเค็มน้ําและแนวโน้มของความเค็มเป็นสําคัญ ในการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําในเขตฟาร์มทะเลโดยชุมชน ถ้าเป็น
น้ําจืดควรเลือกชนิดสัตว์นํ้าให้เหมาะสม เช่น กุ้งก้ามกราม และปลาน้ําจืด โดยเฉพาะปลาท่ีหากินหน้าดิน เช่น ปลากดเหลือง 
ปลากดแก้ว และปลาบู่ทราย เป็นต้น  

สภาพแวดล้อม  ฟาร์มทะเลโดยชุมชน 

เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000  โทร. 0 7431 1895, 0 7431
mail : pharanyu.th@gmail.com 
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ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก และผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญ่า ต่อกิจกรรมพัฒนาฟาร์มทะเลโดยชุมชน ภายใต้โครงการฟ้ืนฟู

รวม 40 สถานี โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสร้างแบบจําลองพ้ืนผิวพารามิเตอร์สิ่งแวดล้อม แสดงผล จําแนกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี 

และคลอโรฟิลล์ เอ มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี
เชิงสถานี พบว่า คุณภาพน้ําทุกพารามิเตอร์ ยกเว้นออกซิเจนละลาย มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี
เชิงฤดูกาล และพบว่า อุณหภูมิ ออกซิเจนละลาย และความเค็ม ระหว่างผิวน้ําและท้องน้ํา มีความ

คุณภาพตะกอนดิน พบว่า แอมโมเนียรวมและอินทรียวัตถุ มีความแตกต่างอย่างมี
ความชุกชุมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) เชิงสถานี  

องค์ประกอบสัตว์หน้าดินเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย พบหอยสอง
เป็นกลุ่มเด่นท่ีสุด จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม มีผลต่อกิจกรรมฟาร์มทะเลโดย

5 พีพีที พบความเค็มสูงสุดใน
Map calculator ได้เท่ากับ 15,649 ไร่ 

ในขณะท่ีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีค่าออกซิเจนละลายมากกว่า 4 mg/l แอมโมเนียรวม
และมีสัตว์หน้าดินชุกชุม คํานวณพ้ืนท่ีท่ีมีความชุกชุมสัตว์หน้าดินมากกว่าหรือเท่ากับ 500 ตัว/ตร.ม.

ไร่ นอกจากนี้พบว่า เมื่อความเค็มลดลงทําให้ผลผลิตกุ้งกุลาดํา
ผลจับกุ้งกุลาดําจากท่าข้ึนสัตว์น้ําปี 2549 ได้เพียง 

การเปลี่ยนแปลง การแพร่กระจาย จําแนก
และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนท่ีได้ดี ซึ่งนําผลการศึกษาไปปรับแผนงานกิจกรรมฟาร์มทะเลโดยชุมชนได ้

โดยพิจารณาความเค็มน้ําและแนวโน้มของความเค็มเป็นสําคัญ ในการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําในเขตฟาร์มทะเลโดยชุมชน ถ้าเป็น
กุ้งก้ามกราม และปลาน้ําจืด โดยเฉพาะปลาท่ีหากินหน้าดิน เช่น ปลากดเหลือง 
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The Application of Geo-informatics Technology for Monitoring of
Variation in Community-base Sea Ranching
 

Pharanyu Thompolkrang* and Yougyut Predalumpaburt 
Coastal Aquaculture Research Institute
 

Abstract 
 

 Environmental variation around middle Songkhla Lake were monitored 3 times during August 
2006 to February 2007 in order to study the impact of the global climate changed and La Nina 
phenomena on community-base sea ranching activities, under Fisheries Resources in Songkhla Lake 
Restoration Project. The survey stations were divided into 40 sites. The application of geo
were used for environmental surface model creation, display, classification and
that, mean of Depth, pH, DO, Alkalinity, TP and Chlorophyll a were have significant different (
among stations, and found that all water quality parameters except DO were have significant different 
(p<0.05) among study period, and found that temperature, DO and Salinity were have significant different 
(p<0.05) among top and bottom. For sediment parameters, TAN and OM were have significant different 
(p<0.05) among stations. About macrobenthos found that, abundant of macrobenth
were have significant different (p<0.05), mean abundant were 1,023 ind./m
bivalve). While macrobenthos composition have changed slightly, that found bivalve highest abundant, 
which Tanaidacea were dominant group. 
ranching operation were influenced onto consideration in aquatic species and location. Cause of salinity 
was downed in study period in range of 0
equal and above 5 ppt were calculated with Map calculator as 15,649 rai, and became to freshwater 
absolutely in Febuary 2007. While DO still more than 4.0 mg/l, TAN less than 1.0 mg
macrobenthos abundant in almost study area. Macr
ind./m2 were calculated with Map calculator as 65,154 rai (exclude bivalve). Furthermore, when salinity 
were decreased, that caused of Black tiger shrimp production declined in community
according to equation of Youngyut et al. (2011). Thus, Black tiger shrimp landing production in 2006 as 
just 16,365 kg, that loss production as 76,152 kg.
 The application of geo-informatics in this study can be display environmental variation, distribution,
classification and spatial analysis, that operator in community
That, Salinity and trend should be considered in first priority for seed releasing into community
ranching zone, if became to freshwater 
freshwater prawn and freshwater fishes (especially bottom feeder such as Green catfish, Red tail mystus 
and Sand goby). 
 

Key words : Geo-informatics, Monitoring, Environment, Community
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Environmental variation around middle Songkhla Lake were monitored 3 times during August 
2006 to February 2007 in order to study the impact of the global climate changed and La Nina 

base sea ranching activities, under Fisheries Resources in Songkhla Lake 
Restoration Project. The survey stations were divided into 40 sites. The application of geo
were used for environmental surface model creation, display, classification and spatial analysis. Found 
that, mean of Depth, pH, DO, Alkalinity, TP and Chlorophyll a were have significant different (
among stations, and found that all water quality parameters except DO were have significant different 

d, and found that temperature, DO and Salinity were have significant different 
<0.05) among top and bottom. For sediment parameters, TAN and OM were have significant different 
<0.05) among stations. About macrobenthos found that, abundant of macrobenthos among stations 

<0.05), mean abundant were 1,023 ind./m2 (674 ind./m
bivalve). While macrobenthos composition have changed slightly, that found bivalve highest abundant, 

anaidacea were dominant group. Due to environmental variation, that community
ranching operation were influenced onto consideration in aquatic species and location. Cause of salinity 
was downed in study period in range of 0-6.5 ppt, that increased in November 2006, salinity are
equal and above 5 ppt were calculated with Map calculator as 15,649 rai, and became to freshwater 
absolutely in Febuary 2007. While DO still more than 4.0 mg/l, TAN less than 1.0 mg-N/l and plenty of 
macrobenthos abundant in almost study area. Macrobenthos abundant area which equal and above 500 

were calculated with Map calculator as 65,154 rai (exclude bivalve). Furthermore, when salinity 
were decreased, that caused of Black tiger shrimp production declined in community-base sea ranching 
cording to equation of Youngyut et al. (2011). Thus, Black tiger shrimp landing production in 2006 as 

production as 76,152 kg. 
informatics in this study can be display environmental variation, distribution,

classification and spatial analysis, that operator in community-base sea ranching activities can be improve. 
That, Salinity and trend should be considered in first priority for seed releasing into community
ranching zone, if became to freshwater should be selected for optimize aquatic species, such as Giant 
freshwater prawn and freshwater fishes (especially bottom feeder such as Green catfish, Red tail mystus 

informatics, Monitoring, Environment, Community-base, Sea ranching, Songkhla Lake
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Environmental 
around Middle Songkhla Lake 

Environmental variation around middle Songkhla Lake were monitored 3 times during August 
2006 to February 2007 in order to study the impact of the global climate changed and La Nina 

base sea ranching activities, under Fisheries Resources in Songkhla Lake 
Restoration Project. The survey stations were divided into 40 sites. The application of geo-informatics 

spatial analysis. Found 
that, mean of Depth, pH, DO, Alkalinity, TP and Chlorophyll a were have significant different (p<0.05) 
among stations, and found that all water quality parameters except DO were have significant different 

d, and found that temperature, DO and Salinity were have significant different 
<0.05) among top and bottom. For sediment parameters, TAN and OM were have significant different 

os among stations 
(674 ind./m2 excluded 

bivalve). While macrobenthos composition have changed slightly, that found bivalve highest abundant, 
Due to environmental variation, that community-base sea 

ranching operation were influenced onto consideration in aquatic species and location. Cause of salinity 
6.5 ppt, that increased in November 2006, salinity area which 

equal and above 5 ppt were calculated with Map calculator as 15,649 rai, and became to freshwater 
N/l and plenty of 

obenthos abundant area which equal and above 500 
were calculated with Map calculator as 65,154 rai (exclude bivalve). Furthermore, when salinity 

base sea ranching 
cording to equation of Youngyut et al. (2011). Thus, Black tiger shrimp landing production in 2006 as 

informatics in this study can be display environmental variation, distribution, 
base sea ranching activities can be improve. 

That, Salinity and trend should be considered in first priority for seed releasing into community-base sea 
should be selected for optimize aquatic species, such as Giant 

freshwater prawn and freshwater fishes (especially bottom feeder such as Green catfish, Red tail mystus 

a ranching, Songkhla Lake 

1/19, Khaorupchang Subdistrict, Muang District, Songkhla Province 90000 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในอ่างเก็บน้ําเข่ือนสิริกิติ์
 
สุธิดา โส๊ะบีน1* และ คฑาวุธ ปานบุญ
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืพะเยา
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืเชียงราย
 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในอ่างเก็บน้ําเข่ือนสิริกิติ์ 
ประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่าย
ถึง เดือนกันยายน 2552 รวม 4 เท่ียว ด้วยเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่างกัน คือ 
แบ่งพ้ืนท่ีเป็น 6 สถานีสํารวจ ในแต่ละสถานีสํารวจ สุ่มเก็บตัวอย่าง 
พ้ืนท่ีห่างฝั่ง พ้ืนท่ีริมฝั่ง ตามความลึกระดับ คือ น้ําตื้นและน้ําลึก 
ชนิดพันธ์ุ โครงสร้างมวลชีวภาพของประชาคมปลา ประสิทธิภาพผลจับปลา ความแปรปรวนของประสิทธิภาพเครื่องมือข่าย 
การประมาณการเลือกจับของเครื่อง
ชนิดพันธ์ุปลาจํานวน 17 ครอบครัว 
ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ผลจับปลาเฉลี่ยต่อหน่วยเครื่องมือข่ายของข่าย
มิลลิเมตร เท่ากับ 603.43, 991.48
ผลการวิเคราะห์ทางสถิต ิด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
พบว่าเดือนสํารวจ สถานีสํารวจ พ้ืนท่ีวางข่าย และความลึกระดับน้ํา ไม่มีความแตกต่างกัน 
ของเครื่องมือข่ายโดยน้ําหนักและจํานวนตัว มีความแตกต่างกัน 
พบว่าข่ายขนาดช่องตา 30 มิลลิเมตร
ปลาสังกะวาดเหลือง และ ปลาตะเพียนได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ข่ายขนาดช่องตา 
ช้างเหยียบ และปลาซ่าได้มีประสิทธิภาพสูงสุด และข่ายขนาดช่องตา 
ประสิทธิภาพสูงสุด ขนาดความยาวการเลือกจับร่วมของปลาเศรษฐกิจ 
เลือกจับด้วยข่ายขนาดช่องตา 30 
มาตรการให้ชาวประมงทําการประมงด้วยข่ายขนาดช่องตาไม่เล็กกว่า 
 
คําสําคัญ : อ่างเก็บน้ําเข่ือนสิริกิติ ์ ประสิทธิภาพข่าย  การเลือกจับ
   
*ผู้รับผดิชอบ : ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ
E-mail : suthida_soe@hotmail.com
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ประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในอ่างเก็บน้ําเข่ือนสิริกิติ์ 

คฑาวุธ ปานบุญ2 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืพะเยา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืเชียงราย 

การศึกษาประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในอ่างเก็บน้ําเข่ือนสิริกิติ์ 
ประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่าง ๆ ทําการรวบรวมข้อมูล

เท่ียว ด้วยเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่างกัน คือ 20, 30, 40, 55,
ในแต่ละสถานีสํารวจ สุ่มเก็บตัวอย่าง 2 ลักษณะ ตามลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกัน คือ 

พ้ืนท่ีห่างฝั่ง พ้ืนท่ีริมฝั่ง ตามความลึกระดับ คือ น้ําตื้นและน้ําลึก จากนั้นนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบความชุกชุมโดย
ชนิดพันธ์ุ โครงสร้างมวลชีวภาพของประชาคมปลา ประสิทธิภาพผลจับปลา ความแปรปรวนของประสิทธิภาพเครื่องมือข่าย 
การประมาณการเลือกจับของเครื่องมือข่ายโดยการประเมินเส้นโค้งการเลือกจับท่ีสมมาตร ผลการศึกษาพบองค์ประกอบของ

ครอบครัว 44 ชนิด ผลจับปลาเฉลี่ยต่อหน่วยเครื่องมือข่าย (CPUE) 
ตารางเมตรต่อคืน ผลจับปลาเฉลี่ยต่อหน่วยเครื่องมือข่ายของข่ายขนาดช่องตา 20, 30, 40, 55, 70 

48, 952.26, 448.75, 260.93 และ 76.63 กรัมต่อพ้ืนท่ีข่าย 
ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบแจกแจงหลายทางของเครื่องมือข่ายโดยน้ําหนักและจํานวนตัว 

เดือนสํารวจ สถานีสํารวจ พ้ืนท่ีวางข่าย และความลึกระดับน้ํา ไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.05
ของเครื่องมือข่ายโดยน้ําหนักและจํานวนตัว มีความแตกต่างกัน (p<0.05) ผลการประมาณการเลือกจับ

มิลลิเมตร สามารถเลือกจับปลากระสูบขีด ปลากระมัง ปลากระแห ปลาตะโกก ปลาไส้ตันตาขาว 
ปลาสังกะวาดเหลือง และ ปลาตะเพียนได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ข่ายขนาดช่องตา 40 มิลลิเมตร  สามารถเลือกจับปลาหมอ

ปลาซ่าได้มีประสิทธิภาพสูงสุด และข่ายขนาดช่องตา 55 มิลลิเมตร สามารถเ
ประสิทธิภาพสูงสุด ขนาดความยาวการเลือกจับร่วมของปลาเศรษฐกิจ 10 ชนิด เท่ากับ 11.5 เซนติเมตร เป็นความยาวท่ีถูก

30 และ 40 มิลลิเมตร ดังนั้น เพ่ือให้สามารถรักษาชนิดพันธ์ุปลา
รประมงด้วยข่ายขนาดช่องตาไม่เล็กกว่า 70 มิลลิเมตร ในอ่างเก็บน้ําเข่ือนสิริกิติ์

อ่างเก็บน้ําเข่ือนสิริกิติ ์ ประสิทธิภาพข่าย  การเลือกจับ 

เมือง จ.พะเยา 56000  โทร. 0 5443 1251 
: suthida_soe@hotmail.com 
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การศึกษาประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในอ่างเก็บน้ําเข่ือนสิริกิติ์  เพ่ือศึกษาและประเมิน
รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2551 
20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร 

ลักษณะ ตามลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกัน คือ 
จากนั้นนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบความชุกชุมโดย

ชนิดพันธ์ุ โครงสร้างมวลชีวภาพของประชาคมปลา ประสิทธิภาพผลจับปลา ความแปรปรวนของประสิทธิภาพเครื่องมือข่าย 
ผลการศึกษาพบองค์ประกอบของ
) เท่ากับ 555.58 กรัมต่อพ้ืนท่ี

20, 30, 40, 55, 70 และ 90 
กรัมต่อพ้ืนท่ีข่าย 100 ตารางเมตร  ตามลําดับ 
ของเครื่องมือข่ายโดยน้ําหนักและจํานวนตัว 

p>0.05) ส่วนผลจับปลาเฉลี่ย
การประมาณการเลือกจับของเครื่องมือข่าย 

สามารถเลือกจับปลากระสูบขีด ปลากระมัง ปลากระแห ปลาตะโกก ปลาไส้ตันตาขาว 
มิลลิเมตร  สามารถเลือกจับปลาหมอ

มิลลิเมตร สามารถเลือกจับปลาสลาดได้มี
เซนติเมตร เป็นความยาวท่ีถูก

เพ่ือให้สามารถรักษาชนิดพันธ์ุปลาไว้ได้ตลอดไป จึงควรมี
มิลลิเมตร ในอ่างเก็บน้ําเข่ือนสิริกิติ ์
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Catch Efficiency and Selection of Multi mesh size Gillnets in the Sirikit Reservoir
 
Suthida Soe-been1* and Khathawut 
1Phayao Inland Fisheries Research and Development Center
2Chiangrai Inland Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 
 
 A study on catch efficiency and selection of gillnets in the Sirikit Reservoir was assessed catch 
efficiency and selection of multi mesh size gillnets
during October 2008 to September 2009. The field 
station comprising 2 different categories
shallow and deep water categories. All received data were analyzed to fish diversity, biomass s
gillnets efficiency, catch selection of gillnets and symmetry of selectivity curve. The species composition 
study showed that there were 44 fish species from 17 families. The catch per unit of effort (CPUE) by using 
gillnets was 555.58 g/100 m2/night in average and each different mesh size of 20, 30, 40, 55, 70 and 90 mm 
were averaged to 603.43, 991.48, 952.26, 448.75, 260.93 and 76.63 g/100 m
no significant difference found (p>0.05) among weight and number of catc
stations, and depth, but there were significant different (p<0.05) among catch by mesh size.
curve of gillnets showing the highest catch performance of 30 mm mesh size were
macrolepidota (Valenciennes, 1842), Puntioplites  proctozysron 
(Bleeker,1853), Cyclocheilichthys enoplos 
Pangasius macronema Bleeker, 1851 and
gillnet were highest effected to Pristolepis fasciatus
Notopterus notopterus (Pallas, 1780), respectively.
length were mostly catch by 30 and 
mesh size of gillnet larger than 70 mm
 
Key words : Sirikit  Reservoir, Catch Efficiency
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A study on catch efficiency and selection of gillnets in the Sirikit Reservoir was assessed catch 
efficiency and selection of multi mesh size gillnets. Those data were collected from 4 sampling events 
during October 2008 to September 2009. The field surveys were carried out at 6 stations, each sampling 

mprising 2 different categories: horizontal and vertical distributes areas of offshore, inshore, 
All received data were analyzed to fish diversity, biomass s

gillnets efficiency, catch selection of gillnets and symmetry of selectivity curve. The species composition 
that there were 44 fish species from 17 families. The catch per unit of effort (CPUE) by using 

ight in average and each different mesh size of 20, 30, 40, 55, 70 and 90 mm 
were averaged to 603.43, 991.48, 952.26, 448.75, 260.93 and 76.63 g/100 m2/night, respectively. There were 
no significant difference found (p>0.05) among weight and number of catch of each sampling event, 
stations, and depth, but there were significant different (p<0.05) among catch by mesh size.
curve of gillnets showing the highest catch performance of 30 mm mesh size were

Puntioplites  proctozysron (Bleeker, 1865), Barbonymus schwanefeldii 
Cyclocheilichthys enoplos (Bleeker, 1851), Cyclocheilichthys repasson

Bleeker, 1851 and Barbonymus gonionotus (Bleeker,1850) and the 40
Pristolepis fasciatus (Bleeker, 1851), Dangila  lineata Sauvage, 1878

(Pallas, 1780), respectively. The 10 economically fish species at 11.5 cm total 
30 and 40 mm mesh size. Thus, it is suggested that fisherman must use the 

mesh size of gillnet larger than 70 mm in order to sustain fish diversity in the Sirikit Reservoir.

Efficiency, Selectivity 
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Those data were collected from 4 sampling events 
surveys were carried out at 6 stations, each sampling 
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All received data were analyzed to fish diversity, biomass structure, 
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that there were 44 fish species from 17 families. The catch per unit of effort (CPUE) by using 
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stations, and depth, but there were significant different (p<0.05) among catch by mesh size. The logistic 
curve of gillnets showing the highest catch performance of 30 mm mesh size were Hampala 
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โครงสร้างทางพันธุกรรมและการอพยพของประชากรปลากาดํา
ในแม่น้ํามูลตอนล่างและแม่น้ําโขง
 
อภิรดี หันพงศ์กิตติกูล1  วงศ์ปฐม 
1สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจดื
2สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื
 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรมของปลากาดํา
ย้ายถ่ินในบริเวณแม่นํ้ามูลตอนล่างและแม่นํ้าโขง 
เอในตัวอย่างปลากาดําท่ีรวบรวมจาก 
เหนือเข่ือนปากมูล บริเวณท้ายเข่ือนปากมูล 
2553 
 ผลการศึกษา พบว่า ประชากรปลากาดําในลุ่มน้ํามูลและแม่นํ้าโขงส่วนใหญ่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงโดย
มีจํานวนอัลลิลต่อตําแหน่งและค่า 
ค่าสังเกตเฮทเทอโรไซโกซิตีมีค่าระหว่าง 
วิวัฒนาการในธรรมชาติ โดยมีค่าระหว่าง 

ประชากรย่อยโดยมีค่า θ=0.12 (95%CI: 0.05 
พันธุกรรมกันมากกว่าประชากรท่ีรวบรวมจากแม่นํ้าโขง การศึกษาครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างทางภูมิศาสตร์
และระยะห่างทางพันธุกรรมช้ีให้เห็นพฤติกรรมของปลากาดําซึ่งเป็นปลาท่ีมีการอพยพ
อพยพของประชากรในพ้ืนท่ีศึกษามีค่าเท่ากับ 
กลุ่มประชากรย่อย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเปิดเข่ือนในช่วงเวลาท่ีสอดคล้องกับการอพยพของปลาน่าจะเป็น
ทางออกท่ีเหมาะสมในการดํารงไว้ซึ่ง
 
คําสําคัญ : ปลากาดํา  ลุ่มน้ํามูลตอนล่าง
   
*ผู้รับผดิชอบ : ช้ัน 6 อาคารปรดีากรรณสูต กรมประมง ลาดยาว จตุจักร กทม
E-mail : kunpagne@hotmail.com
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โครงสร้างทางพันธุกรรมและการอพยพของประชากรปลากาดํา 
และแม่น้ําโขง 

วงศ์ปฐม กมลรัตน์2 และ ยงยศ หร่ีคะนอง1 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจดื 

 

การศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรมของปลากาดํา มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสถานภาพประชากรและการอพยพ
ย้ายถ่ินในบริเวณแม่นํ้ามูลตอนล่างและแม่นํ้าโขง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็น

ากาดําท่ีรวบรวมจาก 4 พ้ืนท่ีในบริเวณพ้ืนท่ีแม่นํ้ามูลในเขตอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณ
เหนือเข่ือนปากมูล บริเวณท้ายเข่ือนปากมูล และแม่นํ้าโขงส่วนท่ีติดต่อกับแม่นํ้ามูล ในเดือน ตุลาคม 

ผลการศึกษา พบว่า ประชากรปลากาดําในลุ่มน้ํามูลและแม่นํ้าโขงส่วนใหญ่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงโดย
มีจํานวนอัลลิลต่อตําแหน่งและค่า allelic richness เท่ากับ 12.4±6.80 ถึง 17.0±6.86 และ
ค่าสังเกตเฮทเทอโรไซโกซิตีมีค่าระหว่าง 0.48 ถึง 0.74 แต่มีขนาดประชากรสืบพันธ์ุต่ํากว่าเกณฑ์เพ่ือการ

โดยมีค่าระหว่าง 36.3 ถึง 91.1 ประชากรปลากาดําท่ีศึกษามีความแตกต่างทางพันธุกรรมในแต่ละ

(95%CI: 0.05 ถึง 0.21) โดยประชากรย่อยในบริเวณพ้ืนท่ีแม่น้ํามูลมีความคล้ายคลึงทาง
พันธุกรรมกันมากกว่าประชากรท่ีรวบรวมจากแม่นํ้าโขง การศึกษาครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างทางภูมิศาสตร์
และระยะห่างทางพันธุกรรมช้ีให้เห็นพฤติกรรมของปลากาดําซึ่งเป็นปลาท่ีมีการอพยพระยะไกล
อพยพของประชากรในพ้ืนท่ีศึกษามีค่าเท่ากับ 2.0 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีเหมาะสมต่อการถ่ายเทยีนเพ่ือการคงความหลากหลายใน

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเปิดเข่ือนในช่วงเวลาท่ีสอดคล้องกับการอพยพของปลาน่าจะเป็น
ทางออกท่ีเหมาะสมในการดํารงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้าในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํามูล 

ลุ่มน้ํามูลตอนล่าง  แม่นํ้าโขง  ไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ 

อาคารปรดีากรรณสูต กรมประมง ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900  โทร. 0 2558 0178
: kunpagne@hotmail.com 
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มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสถานภาพประชากรและการอพยพ
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็น

พ้ืนท่ีในบริเวณพ้ืนท่ีแม่นํ้ามูลในเขตอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณ
ในเดือน ตุลาคม 2552 ถึงเดือนธันวาคม 

ผลการศึกษา พบว่า ประชากรปลากาดําในลุ่มน้ํามูลและแม่นํ้าโขงส่วนใหญ่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงโดย
และ 10.63 ถึง 13.46 ตามลําดับ 

ต่มีขนาดประชากรสืบพันธ์ุต่ํากว่าเกณฑ์เพ่ือการคงศักยภาพในเชิง
ประชากรปลากาดําท่ีศึกษามีความแตกต่างทางพันธุกรรมในแต่ละ

โดยประชากรย่อยในบริเวณพ้ืนท่ีแม่น้ํามูลมีความคล้ายคลึงทาง
พันธุกรรมกันมากกว่าประชากรท่ีรวบรวมจากแม่นํ้าโขง การศึกษาครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างทางภูมิศาสตร์

ระยะไกล จํานวนประชากรท่ีสามารถ
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีเหมาะสมต่อการถ่ายเทยีนเพ่ือการคงความหลากหลายใน

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเปิดเข่ือนในช่วงเวลาท่ีสอดคล้องกับการอพยพของปลาน่าจะเป็น

0 2558 0178 
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Genetic Inventory Survey and Migration
Lower part of Moon River Using Microsatellite Marker
 
Apiradee Hanpongkittikul1  Wongpathom Kamonrat
1Inland Fisheries Resources Research and Development
2Inland Fisheries Research and Development Bureau
 
Abstract 
 
 Genetic inventory and movement pattern of 
river in Varinchamrab District, Ubon Ratchathani Province (2) the upper area of Pak Moon Dam (3) the lower 
area of Pak Moon Dam and (4) Mekong river were conducted from October 2009 to September 2010 using 
microsatellite marker technique.  
 This genetic study’s result showed generally high genetic variations with the number of alleles 
per locus and allelic richness ranged from 12.4 ±6.80 to 17.0±6.86 and 10.6322 to 13.4646, respectively. 
Observed heterozygosities were relativel
number of effective population sizes (
populations (ranged from 36.3 to 91.1).
subpopulation (Fst = 0.12128, 95%CI: 0.0578 
from Moon river and Mekong river. However, l
samples in the study areas indicated that 
number of migrants per generation was slightly higher than appropriate level of gene flow for maintaining 
the desirable distribution of variation within and among subpopulations f
sluice gates, based on the spawning season of most migratory species
conservation in this area.  
 
Key words : Labeo chrysophekadion, 
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Using Microsatellite Marker 
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Genetic inventory and movement pattern of Labeo chrysophekadion from 4 study areas: (1) Moon 
river in Varinchamrab District, Ubon Ratchathani Province (2) the upper area of Pak Moon Dam (3) the lower 
area of Pak Moon Dam and (4) Mekong river were conducted from October 2009 to September 2010 using 

showed generally high genetic variations with the number of alleles 
per locus and allelic richness ranged from 12.4 ±6.80 to 17.0±6.86 and 10.6322 to 13.4646, respectively. 
Observed heterozygosities were relatively high and ranged from 0.4856 to 0.7402. Estimates of the 
number of effective population sizes (Ne) for all samples were smaller than recommended for natural 
populations (ranged from 36.3 to 91.1). Labeo chrysophekadion exhibited genetic differentiation 

95%CI: 0.0578 to 0.2096). Its showed genetic differentiation between
. However, lack of isolation-by-distance among the Labeo chrysophekadion

indicated that L. chrysophekadion is highly migratory fish species. Over all 
number of migrants per generation was slightly higher than appropriate level of gene flow for maintaining 
the desirable distribution of variation within and among subpopulations for evolution (2.0)

based on the spawning season of most migratory species, should be a good solution for fish 

chrysophekadion, Moon River, Mekong river, Microsatellite DNA 
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from 4 study areas: (1) Moon 
river in Varinchamrab District, Ubon Ratchathani Province (2) the upper area of Pak Moon Dam (3) the lower 
area of Pak Moon Dam and (4) Mekong river were conducted from October 2009 to September 2010 using 

showed generally high genetic variations with the number of alleles 
per locus and allelic richness ranged from 12.4 ±6.80 to 17.0±6.86 and 10.6322 to 13.4646, respectively. 

y high and ranged from 0.4856 to 0.7402. Estimates of the 
) for all samples were smaller than recommended for natural 

exhibited genetic differentiation between 
between population 

Labeo chrysophekadion 

is highly migratory fish species. Over all 
number of migrants per generation was slightly higher than appropriate level of gene flow for maintaining 

(2.0). Opening dam’s 
, should be a good solution for fish 

floor Preedakanasuta Building Department of Fisheries Ladyao Jatujak 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

การประเมินเศรษฐกิจสังคมและการยอมรับของชาวประมงเพื่อการ
ลุ่มน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
อําพร ศักด์ิเศรษฐ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสรุาษฎร์ธานี
 
บทคัดย่อ 
 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพ่ือประเมินสภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมง การยอมรับของชาวประมงใน
สถานภาพของแหล่งน้ําและการจัดการประมง รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชาวประมงในการจัดการประมง ในพ้ืนท่ี
ประมงน้ําจืดของลุ่มน้ําปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จากชาวประมงจํานวน 161 ครัวเรือน จาก
อยู่ใต้เส้นความยากจน การรับรู้ของชาวประมงในสถานภาพของแหล่งน้ําคือ ทรัพยากรปร
ท่ีต่ําลง การเจริญเติบโตของวัชพืชน้ําเพ่ิมมากข้ึน สัตว์น้ํามีจํานวนลดลง และบางครั้งสัตว์น้ําตายจากน้ําเน่าเสีย จากสาเหตุ
ดังกล่าวทําให้รายได้ของชาวประมงลดลง ในแง่ของการจัดการประมง ชาวประมงยอมรับบทบาทของกรมประมงและ
หน่วยงานรัฐบาลท้องถ่ินในการจัดการประมง นอกจากนี้ชาวประมงจะยอมรับในมาตรการการจัดการประมงบางมาตรการ
เท่านั้นเช่น การห้ามทําการประมงในพ้ืนท่ีและฤดูวางไข่ การไม่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย แต่ชาวประมงไม่เห็นด้วยกับ
มาตรการการควบคุมปริมาณของสัตว์นํ้าท่ีจับได้ การควบคุมจํานวนชาวประมง และการจํา
จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของพวกเขาให้ลดลง สําหรับกระบวนการจัดการประมงท่ีสําคัญในอนาคต 
เสนอแนะว่า ชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรจะมีส่วนร่วมมากข้ึนในการจัดการประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้ันตอน
การวางแผนและการตัดสินใจ 
 
คําสําคัญ : เศรษฐกิจสังคม  การประเมิน 
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การประเมินเศรษฐกิจสังคมและการยอมรับของชาวประมงเพื่อการจัดการประมงในพื้นท่ีประมงน้ําจืด
ลุ่มน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสรุาษฎร์ธาน ี

การศึกษาครั้งนี้เพ่ือประเมินสภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมง การยอมรับของชาวประมงใน
สถานภาพของแหล่งน้ําและการจัดการประมง รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชาวประมงในการจัดการประมง ในพ้ืนท่ี

จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบสอบถามก่ึงโครงสร้างในเชิงลึกถูกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ครัวเรือน จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ารายได้จากการทําประมงในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ 

อยู่ใต้เส้นความยากจน การรับรู้ของชาวประมงในสถานภาพของแหล่งน้ําคือ ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมลงเนื่องคุณภาพน้ํา
ท่ีต่ําลง การเจริญเติบโตของวัชพืชน้ําเพ่ิมมากข้ึน สัตว์น้ํามีจํานวนลดลง และบางครั้งสัตว์น้ําตายจากน้ําเน่าเสีย จากสาเหตุ
ดังกล่าวทําให้รายได้ของชาวประมงลดลง ในแง่ของการจัดการประมง ชาวประมงยอมรับบทบาทของกรมประมงและ

นในการจัดการประมง นอกจากนี้ชาวประมงจะยอมรับในมาตรการการจัดการประมงบางมาตรการ
เท่านั้นเช่น การห้ามทําการประมงในพ้ืนท่ีและฤดูวางไข่ การไม่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย แต่ชาวประมงไม่เห็นด้วยกับ
มาตรการการควบคุมปริมาณของสัตว์นํ้าท่ีจับได้ การควบคุมจํานวนชาวประมง และการจํากัดช่วงเวลาทําการประมง เพราะ
จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของพวกเขาให้ลดลง สําหรับกระบวนการจัดการประมงท่ีสําคัญในอนาคต 
เสนอแนะว่า ชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรจะมีส่วนร่วมมากข้ึนในการจัดการประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้ันตอน

การประเมิน  การยอมรบัของชาวประมง  การจัดการประมง  ลุม่น้ําปากพนัง
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จัดการประมงในพื้นท่ีประมงน้ําจืด 

การศึกษาครั้งนี้เพ่ือประเมินสภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมง การยอมรับของชาวประมงใน
สถานภาพของแหล่งน้ําและการจัดการประมง รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชาวประมงในการจัดการประมง ในพ้ืนท่ี

แบบสอบถามก่ึงโครงสร้างในเชิงลึกถูกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แสดงให้เห็นว่ารายได้จากการทําประมงในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ (80%)  

ะมงเสื่อมโทรมลงเนื่องคุณภาพน้ํา 
ท่ีต่ําลง การเจริญเติบโตของวัชพืชน้ําเพ่ิมมากข้ึน สัตว์น้ํามีจํานวนลดลง และบางครั้งสัตว์น้ําตายจากน้ําเน่าเสีย จากสาเหตุ
ดังกล่าวทําให้รายได้ของชาวประมงลดลง ในแง่ของการจัดการประมง ชาวประมงยอมรับบทบาทของกรมประมงและ

นในการจัดการประมง นอกจากนี้ชาวประมงจะยอมรับในมาตรการการจัดการประมงบางมาตรการ
เท่านั้นเช่น การห้ามทําการประมงในพ้ืนท่ีและฤดูวางไข่ การไม่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย แต่ชาวประมงไม่เห็นด้วยกับ

กัดช่วงเวลาทําการประมง เพราะ
จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของพวกเขาให้ลดลง สําหรับกระบวนการจัดการประมงท่ีสําคัญในอนาคต ชาวประมงส่วนใหญ่
เสนอแนะว่า ชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรจะมีส่วนร่วมมากข้ึนในการจัดการประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้ันตอน 

ลุม่น้ําปากพนัง 
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Socio-economic assessment and 
freshwater fishing area of Pak Phanang River Basin (PPRB), 
Nakhon Si Thammarat Province, Thailand
 
Amphorn Sakset 
Suratthani Inland Fisheries Development and Research Center
 
Abstract 
 
 Most government projects are implemented with little inputs and participation of the local 
people. The objective of this study was to determine the f
on the aquatic resources and fisheries management, and their recommendations for improvement of 
fisheries management in the freshwater fishing area of Pak Phanang River Basin (PPRB), Nakhon Si 
Thammarat Province, southern Thailand. An in
data from 161 fishers’ households. The findings of the study showed that the most fishing income (80%) 
was below poverty line. Based on the fishers’ perceptions, the aqua
deterioration in water quality, aquatic weed growth, fish stock decline and sometimes fish death affecting 
their fishing income. The fishers highly appreciate the role of the Department of Fisheries and local 
government units in fisheries management but they have a negative perception of farmers who use 
chemicals in agriculture because these chemicals are washed into the river, causing fish death. They 
agreed to some activities and measures such as no fishing in spawni
using illegal gears but they disagreed with some measures such as controlling the quantity of fish 
catches, number of fishers and time for fishing because these would affect their fishing income. The 
fishers mainly recommended that they should be more involved in fisheries management particularly in 
planning and decision-making steps. 
 
Key words : Socio-economic, Assessment, 

Pak Phanang River Basin, PPRB.
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economic assessment and fishers’ perceptions for fisheries management in the 
freshwater fishing area of Pak Phanang River Basin (PPRB),  

Province, Thailand 

hani Inland Fisheries Development and Research Center 

Most government projects are implemented with little inputs and participation of the local 
people. The objective of this study was to determine the fishers’ socioeconomic status, their perceptions 
on the aquatic resources and fisheries management, and their recommendations for improvement of 
fisheries management in the freshwater fishing area of Pak Phanang River Basin (PPRB), Nakhon Si 

nce, southern Thailand. An in-depth semi-structured questionnaire was used to collect 
data from 161 fishers’ households. The findings of the study showed that the most fishing income (80%) 
was below poverty line. Based on the fishers’ perceptions, the aquatic resources are declining due to the 
deterioration in water quality, aquatic weed growth, fish stock decline and sometimes fish death affecting 
their fishing income. The fishers highly appreciate the role of the Department of Fisheries and local 

nt units in fisheries management but they have a negative perception of farmers who use 
chemicals in agriculture because these chemicals are washed into the river, causing fish death. They 
agreed to some activities and measures such as no fishing in spawning season and spawning grounds, no 
using illegal gears but they disagreed with some measures such as controlling the quantity of fish 
catches, number of fishers and time for fishing because these would affect their fishing income. The 

ended that they should be more involved in fisheries management particularly in 
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ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจบางชนิดในแม่น้ําตาปี
 

ณิชารินทร์ แก้วฤทธิ์1  นายพิษณุ นาอนันต์
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎร์ธานี
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง
 
บทคัดย่อ 
 
 ชีววิทยาการสืบพันธ์ุของปลาท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจบางชนิดในแม่น้ําตาปี ดําเนินการระหว่างเดือน ธันวาคม 
ถึงพฤศจิกายน 2551 เก็บตัวอย่างปลาท่ีชาวประมงจับได้ด้วยแห เบ็ด 
กลางแม่นํ้า และปลายน้ํา ปลาท่ีพบเป็นประจํา 
ปลาซ่า ปลาสร้อยขาว ปลาสร้อยนกเขา ปลาร่องไม้ตับ ปลากดเหลือง ปลากระสูบขีด และปลาแขยงนวล โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือทราบความแตกต่างระหว่างเพศ ฤดูวางไข่ ขนาดแรกเริ่มเจริญพันธ์ุ ความดกไข่ ความสัมพันธ์ระหว่างความดกไข่ 
ต่อน้ําหนักและความยาวตัวปลา  
 ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนเพศผู้และเพศเมียของปลากระแห
(1:1.37) ปลากดเหลือง (1:1.72) และปลากระสูบขีด
(1:1.22) ปลาตะเพียนทอง (1:1.32
(1:1.49) ในรอบปีมีความแตกต่างกันทางสถิติ 
ปลาตะเพียนทอง อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม 
กรกฎาคม ถึงตุลาคม ปลากระมัง อยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคม 
อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 
ตุลาคม ปลาร่องไม้ตับอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน 
เดือนมิถุนายน ถึงตุลาคม ปลากระสูบขีด
ท้ังป ียกเว้นกุมภาพันธ์และมีนาคม และมีค่าสูงในช่วงเดือนกันยายน ถึงธันวาคม 
 
คําสําคัญ : ฤดูวางไข่  แหล่งอนุบาลลูกปลา
   
*ผู้รับผดิชอบ : ตู้ ปณ. 71 ม.4 ตําบล
E-mail : keawritp@hotmail.com

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจบางชนิดในแม่น้ําตาปี 

นายพิษณุ นาอนันต์2 และ นางณัฐธยาน ์รุกขสุคนธ์3 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎร์ธาน ี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง 

ชีววิทยาการสืบพันธ์ุของปลาท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจบางชนิดในแม่น้ําตาปี ดําเนินการระหว่างเดือน ธันวาคม 
เก็บตัวอย่างปลาท่ีชาวประมงจับได้ด้วยแห เบ็ด และข่าย เดือนละ 1 ครั้งใน 

กลางแม่นํ้า และปลายน้ํา ปลาท่ีพบเป็นประจํา 11 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลากระมัง 
ปลาซ่า ปลาสร้อยขาว ปลาสร้อยนกเขา ปลาร่องไม้ตับ ปลากดเหลือง ปลากระสูบขีด และปลาแขยงนวล โดยมีวัตถุประสงค์
พ่ือทราบความแตกต่างระหว่างเพศ ฤดูวางไข่ ขนาดแรกเริ่มเจริญพันธ์ุ ความดกไข่ ความสัมพันธ์ระหว่างความดกไข่ 

ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนเพศผู้และเพศเมียของปลากระแห (1:1.26) ปลาสร้อยนกเขา
และปลากระสูบขีด (1:1.19) ในรอบปีไม่แตกต่างกัน (p>0.05) อัตราส่วนเพศปลาตะเพียนขาว

1:1.32) ปลากระมัง (1:1.14) ปลาซ่า (1:1.21) ปลาสร้อยนกเขา
ในรอบปีมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ฤดูวางไข่ของปลาตะเพียนขาวอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกันยายน 

อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม ปลากระแหฤดูวางไข่ มีต่อเนื่องตลอดท้ังปีแต่มีค่าสูงในช่วงเดือน
อยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคม ปลาซ่าอยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน ถึงตุลาคม 

อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ปลาสร้อยนกเขา ฤดูวางไข่ มีต่อเนื่อง ตลอดท้ังปีแต่มีค่าสูงในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง
อยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน ปลากดเหลืองฤดูวางไข่ มีต่อเนื่องตลอดท้ังปีแต่

กระสูบขีด ในช่วงเดือน สิงหาคม ถึงพฤศจิกายน และปลาแขยงนวล
ยกเว้นกุมภาพันธ์และมีนาคม และมีค่าสูงในช่วงเดือนกันยายน ถึงธันวาคม  

แหล่งอนุบาลลูกปลา  แม่นํ้าตาป ี

ตําบลนาโตะ๊หมิง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000  โทร. 0 7527 8200
mail : keawritp@hotmail.com 
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ชีววิทยาการสืบพันธ์ุของปลาท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจบางชนิดในแม่น้ําตาปี ดําเนินการระหว่างเดือน ธันวาคม 2550 
ครั้งใน 3 จุดสํารวจ บริเวณต้นน้ํา 

ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลากระมัง 
ปลาซ่า ปลาสร้อยขาว ปลาสร้อยนกเขา ปลาร่องไม้ตับ ปลากดเหลือง ปลากระสูบขีด และปลาแขยงนวล โดยมีวัตถุประสงค์
พ่ือทราบความแตกต่างระหว่างเพศ ฤดูวางไข่ ขนาดแรกเริ่มเจริญพันธ์ุ ความดกไข่ ความสัมพันธ์ระหว่างความดกไข่  

ปลาสร้อยนกเขา (1:1.56) ปลาร่องไม้ตับ 
อัตราส่วนเพศปลาตะเพียนขาว 

ปลาสร้อยนกเขา (1:0.83) และปลาแขยงนวล 
อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกันยายน 

ฤดูวางไข่ มีต่อเนื่องตลอดท้ังปีแต่มีค่าสูงในช่วงเดือน
อยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน ถึงตุลาคม ปลาสร้อยขาว 

ฤดูวางไข่ มีต่อเนื่อง ตลอดท้ังปีแต่มีค่าสูงในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง
ฤดูวางไข่ มีต่อเนื่องตลอดท้ังปีแต่มีค่าสูงในช่วง

แขยงนวลฤดูวางไข่ มีต่อเนื่องตลอด

0 7527 8200 
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Reproductive biology of Some economic Species in the Tapee River
 

Nicharin Keawrit1* Pissanu Naanun2 
1Trang Inland Fisheries Research and Development
2Suratthani Inland Fisheries Research and Development
3Phattalung Inland Fisheries Research and Development
 

Abstract 
 

 Study on reproductive biology of some economic freshwater fishes in the Tapee 
December 2007 to November 2008 the samples were collected monthly survey points three times 
in a major river is the beginning point, middle river and the late river.
at 11 domiant species of Barbonymus gonionotus
Puntioplites protozysron, Labiobarbus saimensis
Osteochilus microcephalus, Hemibagrus filamentus
1851) of fish caught by fishermen too
locality were studied on sex difference, sex ratio, spawning season, size at first maturity, fecundity to 
length and weigth, The results indicated that sex ratios of
microcephalus, H. filamentus and H .macrolepidota
year of these 5 species were 1:1.26 1:1.56, 1:1.37, 1:1.72 and 1:1.19 respectively.
past year of B. gonionotus,  B. altus, 
wolffii (Bleekeer, 1851) 1:1.22  1:1.32, 1:1.14, 1:1.21, 1:0.83 and 1:1.49. 
gonionotus spawning season is from February to September, 
schwanenfeldi spawning season. has continued throughout the year, but was higher during July to 
October. P. protozysro in the range from April to August.
saimensis is from May to October. O. 
was higher during the months of August through October.
filamentus spawning season. has continued throughout the year, but was higher during June to October, 
H. macrolepidota capacity during August to November, and fish spawning season 
continued throughout the year except February and March. and higher during the months of Se
to December. The size of first maturity of 11 species female were 
10.5, 20.8, 23.8 and 10.7 centimeter, respectively and male were 
10.3, 19.5, 21.1 and 10.0 centimeter, respectively. 
30,510, 38,318, 21,426, 11,058, 17,496, 12,914, 9,339, 26,907, 53,202 and 9,871 eggs, respectively. 
relationship of fecundity of all species closely related to their length and weight. 
 

Key words : reproductive, biology, freshwater fishes, Tapee River
   
*Corresponding author : 10 Moo 4, Natoeming, Amphoe Mueang, Trang 92000  Tel. 075
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Study on reproductive biology of some economic freshwater fishes in the Tapee 
December 2007 to November 2008 the samples were collected monthly survey points three times 
in a major river is the beginning point, middle river and the late river. samples collected once a month 

Barbonymus gonionotus, Barbonymus altus, Barbonymus schwanenfeldi
Labiobarbus saimensis, Henicorhynchus saimensis, Osteochilus hasselti
Hemibagrus filamentus, Hampala macrolepidota, Mystus wolffii 

aught by fishermen too fishnet, fishhook, and net tool, and from person collect in the 
were studied on sex difference, sex ratio, spawning season, size at first maturity, fecundity to 

length and weigth, The results indicated that sex ratios of B. schwanenfeldi, H. saimensis
H .macrolepidota were not different (p>0.05). sex ratios in the past 

1:1.26 1:1.56, 1:1.37, 1:1.72 and 1:1.19 respectively. While, sex ration in the 
, B. schwanenfeldi, P. protozysron, L. saimensis, O. hasselti

(Bleekeer, 1851) 1:1.22  1:1.32, 1:1.14, 1:1.21, 1:0.83 and 1:1.49. Which are different (p<0.05)
spawning season is from February to September, B. altus is from February to May 

spawning season. has continued throughout the year, but was higher during July to 
in the range from April to August. L. saimensis  from June to October, 

O. hasselti fish spawning season are ongoing throughout the year, but 
was higher during the months of August through October. O. microcephalus from April to November. 

continued throughout the year, but was higher during June to October, 
capacity during August to November, and fish spawning season 

continued throughout the year except February and March. and higher during the months of Se
The size of first maturity of 11 species female were 19.5, 16.7, 19.8, 16.5, 10.5, 11.0, 12.3, 

centimeter, respectively and male were 19.7, 14.4, 14.9, 11.6, 10.4. , 11.3, 10.7, 
meter, respectively. fecundity of the fish and 11 species average 95,284, 

30,510, 38,318, 21,426, 11,058, 17,496, 12,914, 9,339, 26,907, 53,202 and 9,871 eggs, respectively. 
relationship of fecundity of all species closely related to their length and weight.  

reproductive, biology, freshwater fishes, Tapee River 

Natoeming, Amphoe Mueang, Trang 92000  Tel. 075-278200

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

Study on reproductive biology of some economic freshwater fishes in the Tapee river in 
December 2007 to November 2008 the samples were collected monthly survey points three times  

samples collected once a month  
Barbonymus schwanenfeldi, 

Osteochilus hasselti, 
Mystus wolffii (Bleekeer, 

, fishhook, and net tool, and from person collect in the 
were studied on sex difference, sex ratio, spawning season, size at first maturity, fecundity to 

H. saimensis, O. 
sex ratios in the past 

While, sex ration in the 
O. hasselti, and M. 

Which are different (p<0.05). B 
rom February to May B. 

spawning season. has continued throughout the year, but was higher during July to 
June to October, H. 

fish spawning season are ongoing throughout the year, but 
from April to November. H. 

continued throughout the year, but was higher during June to October, 
capacity during August to November, and fish spawning season M. wolffii. has 

continued throughout the year except February and March. and higher during the months of September 
19.5, 16.7, 19.8, 16.5, 10.5, 11.0, 12.3, 

19.7, 14.4, 14.9, 11.6, 10.4. , 11.3, 10.7, 
fecundity of the fish and 11 species average 95,284, 

30,510, 38,318, 21,426, 11,058, 17,496, 12,914, 9,339, 26,907, 53,202 and 9,871 eggs, respectively. The 
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    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ําในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
 
ประมุข ฤๅแก้วมา1 และ สุชยา ศิริวารีกุล
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสกลนคร
2สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดเลย 
 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ําในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 
ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2552 
หนองคาย ในการสํารวจเบื้องต้นพบว่ามีพรรณไม้น้ําท้ังสิ้
แพร่กระจายสูงสุด ได้แก่ สาหร่ายหางกระรอกร้อยละ
ร้อยละ 26.20, 9.39 และ 5.64 ตามลําดับ โดยพบค่าเฉลี่ยมวลชีวภาพน้ําหนักสดของพรรณไม้น้ําเท่ากับ 
ต่อตารางเมตร 
 จากการศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่
ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2553 (86.22 
รองลงมาได้แก่ ช่วงเดือนมิถุนายน 2553 (67.63 
ตามลําดับ พบน้อยท่ีสุดในช่วงเดือนมีนาคม
 
คําสําคัญ : พรรณไม้นํ้า  บึงโขงหลง 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 1535 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ
E-mail : prutmaikaewma@hotmail.com
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ําในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย

สุชยา ศิริวารีกุล2 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสกลนคร 

การศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ําในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 
2552 ถึงกันยายน 2553 โดยเก็บตัวอย่าง 22 จุด ซึ่งกระจายท่ัวพ้ืนท่ีบึงโขงหลง จังหวัด

หนองคาย ในการสํารวจเบื้องต้นพบว่ามีพรรณไม้น้ําท้ังสิ้น 19 ชนิด 12 วงศ์ พันธ์ุไม้ท่ีพบข้ึนหนาแน่นท้ังปริมาณและมีการ
สาหร่ายหางกระรอกร้อยละ 41.94 รองลงมาได้แก่ สาหร่ายข้าวเหนียว สาหร่ายเส้นด้าย และบัวแดง

ตามลําดับ โดยพบค่าเฉลี่ยมวลชีวภาพน้ําหนักสดของพรรณไม้น้ําเท่ากับ 

จากการศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพรก่ระจายของพรรณไม้น้ําในบึงโขงหลง 
2553 (86.22 กรัมต่อตารางเมตร) พบปริมาณและการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ํามากท่ีสุด 

2553 (67.63 กรัมต่อตารางเมตร) และช่วงเดือนธันวาคม 2552 (26.43 
ตามลําดับ พบน้อยท่ีสุดในช่วงเดือนมีนาคม 2553 (16.47 กรัมต่อตารางเมตร) 

บึงโขงหลง  จังหวัดหนองคาย 

ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทร. Tel.0 4271 7147
: prutmaikaewma@hotmail.com 
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ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ําในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 

การศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ําในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 
จุด ซึ่งกระจายท่ัวพ้ืนท่ีบึงโขงหลง จังหวัด

พันธ์ุไม้ท่ีพบข้ึนหนาแน่นท้ังปริมาณและมีการ
รองลงมาได้แก่ สาหร่ายข้าวเหนียว สาหร่ายเส้นด้าย และบัวแดง 

ตามลําดับ โดยพบค่าเฉลี่ยมวลชีวภาพน้ําหนักสดของพรรณไม้น้ําเท่ากับ 14.23+9.59 กรัม

กระจายของพรรณไม้น้ําในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 
กระจายของพรรณไม้น้ํามากท่ีสุด 
2552 (26.43 กรัมต่อตารางเมตร) 

7147 
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Diversity, Abundance and Distribution of Aqua
Nong Khai Province. 
 
Pramook Ruekaewma1 and Suchaya Sirivareekul
1Sakon Nakhon Inland Fisheries Resources Research and  Development Center
2Loei Inland Fisheries Resources Research and  Development Center
 
Abstract 
 
 Study on Aquatic Plant in Bueng Khong Long, Nong  Khai Province, was carried out on 22 stations 
from December 2009 to  September 2010  with 4 field surveys. These Aquatic Plant samples were 
analyzed into species, density, ecological indices and multivariat
 The results showed that 4 orders, 12 families and 19 species of Aquatic Plant were found in 
Bueng Khong Long. The highest of species composition was 
of Aquqtic Plant were Hydrilla verticillata 

26.20%, 9.39% and 5.64% respectively. The average abundance of Aquatic Plant was 14.23
 The highest Diversity, Abundance and Distribution of Aquatic Plant was July 2010 
while lower was May 2010 (67.63 g/m2), 
 
Key words : Aquatic Plant, Bueng Khong Long, Nong  Khai Province.
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Fisheries Resources Research and  Development Center 

Study on Aquatic Plant in Bueng Khong Long, Nong  Khai Province, was carried out on 22 stations 
from December 2009 to  September 2010  with 4 field surveys. These Aquatic Plant samples were 
analyzed into species, density, ecological indices and multivariate method of cluster analysis. 

The results showed that 4 orders, 12 families and 19 species of Aquatic Plant were found in 
Bueng Khong Long. The highest of species composition was  Utricularia  spp. (41.94%).

erticillata (L.f.) Royle, Najas graminea Del. and Nymphaea

26.20%, 9.39% and 5.64% respectively. The average abundance of Aquatic Plant was 14.23
The highest Diversity, Abundance and Distribution of Aquatic Plant was July 2010 

), December 2009 (26.43 g/m2) and March 2010 (16.47 g/m
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tic Plant in Bueng Khong Long,  

Study on Aquatic Plant in Bueng Khong Long, Nong  Khai Province, was carried out on 22 stations 
from December 2009 to  September 2010  with 4 field surveys. These Aquatic Plant samples were 

e method of cluster analysis.  
The results showed that 4 orders, 12 families and 19 species of Aquatic Plant were found in 

(41.94%). The community 
Nymphaea lotus L. of 

26.20%, 9.39% and 5.64% respectively. The average abundance of Aquatic Plant was 14.23+9.59 g/m2. 
The highest Diversity, Abundance and Distribution of Aquatic Plant was July 2010 (86.22 g/m2), 

g/m2) respectively. 

Fisheries Research and Development Center 47000  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

คํานํา 

 บึงโขงหลง มีพ้ืนท่ี 8,062 

เป็นกุด ท่ีแคบและยาวคล้ายจันทร์เสี้ยว ทางตอนใต้ ติดต่อแม่นํ้าสงคราม สภาพท่ัวไปบริเวณตอนเหนือของบึงมีลักษณะเป็น

เกาะแก่งอยู่มากมาย เช่น ดอนแก้ว ดอนโพธ์ิ ดอนน่อง และดอนสวรรค์ บึงโขงหลงมีความลึกเฉลี่ยในรอบปี 

การสํารวจพรรณไม้นํ้าในบึงโขงหลงพบพืชน้ําท้ังหมด

ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยถูกประกาศให้เป็นพ้ืนท่ีชุ่มน้ําโลก

(สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพของบึงโขงหลงพืชน้ํานับว่

นิเวศน์อย่างยิ่ง เพราะพืชน้ําเป็นท้ังแหล่งอาหาร ท่ีหลบภัย ท่ีอยู่อาศัย รวมถึงเป็นพ้ืนท่ีเพาะขยายพันธ์ุของท้ังสัตว์บก และ

สัตว์นํ้า ดังนั้นในการศึกษาชนิด ปริมาณ การแพร่กระจาย และปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อการแพร่กร

โขงหลงจึงมีความจําเป็น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการประเมินการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของระบบนิเวศน์ และ

ยังเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือประกอบการวางแผน กําหนดมาตรการ การจัดการทรัพยากรประมงท่ีเหมาะสม ซึ่งนําไปสู่

การแก้ปัญหาท่ีเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

 

วัตถุประสงค์ 

 1 ศึกษาชนิด และปริมาณของพรรณไม้นํ้าในบึงโขงหลง

 2 ศึกษาการแพร่กระจายพรรณไมน้้ําในบึงโขงหลง

 3 ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อชนิด ปริมาณ 

 

วิธีดําเนินการ 

1.แผนการศึกษา 

 วางแผนการศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างตามเส้นแนวตัดขวางโดยมีจุดสุ่มตัวอย่างท่ีห่างกัน ทุกจุดสุ่มตัวอย่างจะวัดระดับ

ความลึก และหาพิกัดตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ โดยกําหนดเส้นแนวตัดขวางพ้ืนท่ีบึงโขงหลง ให้ครอบคลุมท้ังหมดท้ังตอนบนซึ่ง

เป็นทางน้ําเข้า ตอนกลางซึ่งเป็นพ้ืนท่ีรับน้ํา

22 จุดสํารวจ รวม 4 เท่ียวสํารวจ ได้แก่ เดือนธันวาคม 

ตัวแทนฤดูหนาว แล้ง ฝน และปลายฤดูฝนต้นหนาวตามลําดับ

 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

8,062 ไร่  ครอบคลุมพ้ืนท่ี อําเภอบึงโขงหลง และ อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย มีลักษณะ

กุด ท่ีแคบและยาวคล้ายจันทร์เสี้ยว ทางตอนใต้ ติดต่อแม่นํ้าสงคราม สภาพท่ัวไปบริเวณตอนเหนือของบึงมีลักษณะเป็น

เกาะแก่งอยู่มากมาย เช่น ดอนแก้ว ดอนโพธ์ิ ดอนน่อง และดอนสวรรค์ บึงโขงหลงมีความลึกเฉลี่ยในรอบปี 

การสํารวจพรรณไม้นํ้าในบึงโขงหลงพบพืชน้ําท้ังหมด 38 วงศ ์62 สกุล 75 ชนิด(ไชยา, 2545) บึงโขงหลง จัดเป็นพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา

ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยถูกประกาศให้เป็นพ้ืนท่ีชุ่มน้ําโลก(Ramsar site)ระดับนานาชาติ ลําดับท่ี 

สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2545) 

ความหลากหลายทางชีวภาพของบึงโขงหลงพืชน้ํานับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบ

นิเวศน์อย่างยิ่ง เพราะพืชน้ําเป็นท้ังแหล่งอาหาร ท่ีหลบภัย ท่ีอยู่อาศัย รวมถึงเป็นพ้ืนท่ีเพาะขยายพันธ์ุของท้ังสัตว์บก และ

สัตว์นํ้า ดังนั้นในการศึกษาชนิด ปริมาณ การแพร่กระจาย และปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อการแพร่กร

โขงหลงจึงมีความจําเป็น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการประเมินการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของระบบนิเวศน์ และ

ยังเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือประกอบการวางแผน กําหนดมาตรการ การจัดการทรัพยากรประมงท่ีเหมาะสม ซึ่งนําไปสู่

ตลอดจนมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในบึงโขงหลงอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ศึกษาชนิด และปริมาณของพรรณไม้นํ้าในบึงโขงหลง 

ศึกษาการแพร่กระจายพรรณไมน้้ําในบึงโขงหลง 

ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของพรรณไม้นํ้าในบึงโขงหลง

วางแผนการศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างตามเส้นแนวตัดขวางโดยมีจุดสุ่มตัวอย่างท่ีห่างกัน ทุกจุดสุ่มตัวอย่างจะวัดระดับ

ความลึก และหาพิกัดตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ โดยกําหนดเส้นแนวตัดขวางพ้ืนท่ีบึงโขงหลง ให้ครอบคลุมท้ังหมดท้ังตอนบนซึ่ง

เป็นทางน้ําเข้า ตอนกลางซึ่งเป็นพ้ืนท่ีรับน้ํา และตอนล่างซึ่งเป็นปลายน้ําท่ีไหลออกสู่พ้ืนท่ีชุ่มน้ําในฤดูฝน ทําการสุ่มตัวอย่าง 

เท่ียวสํารวจ ได้แก่ เดือนธันวาคม 2552 เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน 

ตัวแทนฤดูหนาว แล้ง ฝน และปลายฤดูฝนต้นหนาวตามลําดับ 
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ครอบคลุมพ้ืนท่ี อําเภอบึงโขงหลง และ อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย มีลักษณะ 

กุด ท่ีแคบและยาวคล้ายจันทร์เสี้ยว ทางตอนใต้ ติดต่อแม่นํ้าสงคราม สภาพท่ัวไปบริเวณตอนเหนือของบึงมีลักษณะเป็น

เกาะแก่งอยู่มากมาย เช่น ดอนแก้ว ดอนโพธ์ิ ดอนน่อง และดอนสวรรค์ บึงโขงหลงมีความลึกเฉลี่ยในรอบปี 1.72 เมตร จาก

บึงโขงหลง จัดเป็นพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา

ระดับนานาชาติ ลําดับท่ี 1098 

าเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบ

นิเวศน์อย่างยิ่ง เพราะพืชน้ําเป็นท้ังแหล่งอาหาร ท่ีหลบภัย ท่ีอยู่อาศัย รวมถึงเป็นพ้ืนท่ีเพาะขยายพันธ์ุของท้ังสัตว์บก และ

สัตว์นํ้า ดังนั้นในการศึกษาชนิด ปริมาณ การแพร่กระจาย และปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อการแพร่กระจายของพรรณไม้นํ้าในบึง

โขงหลงจึงมีความจําเป็น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการประเมินการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของระบบนิเวศน์ และ 

ยังเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือประกอบการวางแผน กําหนดมาตรการ การจัดการทรัพยากรประมงท่ีเหมาะสม ซึ่งนําไปสู ่

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 

และการแพร่กระจายของพรรณไม้นํ้าในบึงโขงหลง 

วางแผนการศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างตามเส้นแนวตัดขวางโดยมีจุดสุ่มตัวอย่างท่ีห่างกัน ทุกจุดสุ่มตัวอย่างจะวัดระดับ

ความลึก และหาพิกัดตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ โดยกําหนดเส้นแนวตัดขวางพ้ืนท่ีบึงโขงหลง ให้ครอบคลุมท้ังหมดท้ังตอนบนซึ่ง

 และตอนล่างซึ่งเป็นปลายน้ําท่ีไหลออกสู่พ้ืนท่ีชุ่มน้ําในฤดูฝน ทําการสุ่มตัวอย่าง 

เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน 2553โดยเป็น
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ภาพท่ี 1  แผนท่ีแสดงจดุสํารวจในการศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของพรรณไม้นํ้า ในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย

จํานวน 22 จุดสาํรวจ 

 

2. การรวบรวมข้อมลู 

 2.1 การสุ่มตัวอย่างพรรณไม้นํ้า  

 2.1.1 สุ่มตัวอย่างโดยใช้กรอบไมส้ีเ่หลี่ยมจัตรุัสขนาด 

3 ซ้ํา นํามาจําแนกชนิดตามกองประมงน้ําจืด

แต่ละจดุสุม่ตัวอย่าง  

 2.2 การศึกษาคุณภาพน้ํา โดยใช้กระบอกเก็บน้ํา เก็บตัวอย่างน้ําท่ีระดับความลึก 

ตรวจวัดและวิเคราะห ์

 การตรวจวัดและวิเคราะห์คณุภาพน้ํา

- อุณหภูมินํ้าท่ีผิวน้ําโดยเครื่องมือ 

- ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําโดยการไตเตรท วิเคราะหโ์ดยวิธีของ 

- ความเป็นกรด-ด่าง โดยเครื่องมอื  

- ปริมาณการนําไฟฟ้าโดยเครื่องมอื 

- ความโปร่งแสงของน้ํา โดยใช้ 
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แผนท่ีแสดงจดุสํารวจในการศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของพรรณไม้นํ้า ในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย

ช้กรอบไมส้ีเ่หลี่ยมจัตรุัสขนาด 1x1 เมตร สุม่ตัวอย่างตามแนวพิกัดท่ีกําหนดไว้รวมจุดละ 

ซ้ํา นํามาจําแนกชนิดตามกองประมงน้ําจืด (2538) และสุชาดา (2542) และช่ังน้ําหนักตามประเภทของพรรณไม้นํ้าท่ีพบใน

การศึกษาคุณภาพน้ํา โดยใช้กระบอกเก็บน้ํา เก็บตัวอย่างน้ําท่ีระดับความลึก 30-50 เซนติเมตร แล้วนํามา

การตรวจวัดและวิเคราะห์คณุภาพน้ํา 

อุณหภูมินํ้าท่ีผิวน้ําโดยเครื่องมือ YSI  Model 30 มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียล 

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําโดยการไตเตรท วิเคราะหโ์ดยวิธีของ swingle (1969) มีหน่วยเป็นมิลลิกรมัต่อลิตร

ด่าง โดยเครื่องมอื  WTW Microprocessor pH meter 320 

ปริมาณการนําไฟฟ้าโดยเครื่องมอื YSI  Model 30 มีหน่วยเป็นไมโครซีเมนต ์

ความโปร่งแสงของน้ํา โดยใช้ Secchi-disc ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม. 
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แผนท่ีแสดงจดุสํารวจในการศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของพรรณไม้นํ้า ในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 

เมตร สุม่ตัวอย่างตามแนวพิกัดท่ีกําหนดไว้รวมจุดละ 

และช่ังน้ําหนักตามประเภทของพรรณไม้นํ้าท่ีพบใน

เซนติเมตร แล้วนํามา

มีหน่วยเป็นมิลลิกรมัต่อลิตร 
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- ความเป็นด่าง โดยการไตเตรทวิเคราะหโ์ดยวิธีของ 

- ความกระด้าง โดยการไตเตรทวิเคราะหโ์ดยวิธีของ 

- วัดค่าความลึกโดยใช้ลูกดิ่ง และสายวัดมีหน่วยเป็นเซนติเมตร

- ออร์โธฟอสเฟต โดยชุดเคลื่อนท่ีและเครื่อง

มิลลิกรัมต่อลิตร 

- ไนเตรทโดยทดสอบชุดเคลื่อนท่ีมีหน่วยเป็นมลิลิกรัมต่อลิตร

 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 3.1 ความถ่ีของการพบพันธ์ุไม้นํ้า 

น้ําในแต่ละชนิดจากการสุ่มตัวอยา่ง จากสูตร

 

เปอร์เซ็นต์ความถ่ี 

 

 

 3.2 โครงสร้างของชนิด และกลุ่มพันธ์ุไม้น้ํา

ตามกองประมงน้ําจืด(2538) และสุชาดา 

 3.3 ปริมาณมวลชีวภาพของน้ําหนักสด 

จําแนกชนิด แล้วช่ังตัวอย่างพันธ์ุไม้นํ้าท่ีจําแนกแล้วบันทึกชนิดและปริมาณท่ีพบต่อการสุ่มตัวอย่างแต่ละครั้ง

 3.4 การแพร่กระจายตามพ้ืนท่ี และฤดูกาลนําข้อมูลปริมาณมวลชีวภาพของน้ําหนักสดในแต่ละจุดสํารวจและเดือน

ท่ีทําการสํารวจโดยจัดทําแผนผังการกร

 3.5 ดัชนีความคล้ายคลึงแบบ 
 

 S = 100 [1- (Σ
 

 โดย S = ค่าดัชนีความคลา้ยคลึง มีคา่อยูร่ะหว่าง 

 S = 0 แสดงว่าท้ังสองตัวอย่างไม่มีชนิดและปริมาณท่ีเหมือนกันเลย

 S = 100 

 I = จํานวนชนิด 

 K = จํานวนชนิด 

 I = ชนิดท่ีพบในจุดสํารวจท่ีเปรียบเทียบกัน 

 3.6 การเปลี่ยนแปลงของชนิดและปริมาณพันธ์ุไม้น้ําตามพ้ืนท่ีจุดสํารวจ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ 

ข้อมูลเมทริกซ์ชนิดและปริมาณพันธ์ุไม้น้ําท่ีพบตามวิธี 

โปรแกรม Primer 

 3.7 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของพันธ์ุไม้น้ํากับคุณภาพน้ําในแต่ละพ้ืนท่ี และฤดูกาลโดยวิธีการ

ทางสถิติเพ่ือหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
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ความเป็นด่าง โดยการไตเตรทวิเคราะหโ์ดยวิธีของ swingle (1969) มีหน่วยเป็นมิลลิกรมัต่อลติร

ความกระด้าง โดยการไตเตรทวิเคราะหโ์ดยวิธีของ swingle (1969) มีหน่วยเป็นมิ

วัดค่าความลึกโดยใช้ลูกดิ่ง และสายวัดมีหน่วยเป็นเซนติเมตร 

โดยชุดเคลื่อนท่ีและเครื่อง Hach DR/2000 ท่ีคลืน่ความถ่ี 885 

ไนเตรทโดยทดสอบชุดเคลื่อนท่ีมีหน่วยเป็นมลิลิกรัมต่อลิตร 

ความถ่ีของการพบพันธ์ุไม้นํ้า (frequency of occurrence) โดยคํานวณจากค่าเปอรเ์ซ็นต์ความถ่ีท่ีพบพันธ์ุไม้

น้ําในแต่ละชนิดจากการสุ่มตัวอยา่ง จากสูตร 

เปอร์เซ็นต์ความถ่ี = จํานวนครั้งของการสุ่มท่ีมีพืชชนิดนั้นปรากฏ x 100

จํานวนครั้งของการสุ่มตัวอย่างท้ังหมด 

โครงสร้างของชนิด และกลุ่มพันธ์ุไม้น้ํา โดยนําตัวอย่างพันธ์ุไม้น้ําท่ีได้จากการสุ่มมาจําแนกชนิด 

และสุชาดา (2542) 

ปริมาณมวลชีวภาพของน้ําหนักสด (wet weight biomass) โดยนําตัวอย่างพันธ์ุ

แล้วช่ังตัวอย่างพันธ์ุไม้นํ้าท่ีจําแนกแล้วบันทึกชนิดและปริมาณท่ีพบต่อการสุ่มตัวอย่างแต่ละครั้ง

การแพร่กระจายตามพ้ืนท่ี และฤดูกาลนําข้อมูลปริมาณมวลชีวภาพของน้ําหนักสดในแต่ละจุดสํารวจและเดือน

ท่ีทําการสํารวจโดยจัดทําแผนผังการกระจายในรูปตาราง และกราฟ 

ดัชนีความคล้ายคลึงแบบ Bray-curtis (Bray-curtis Similarity Index) ตามสูตร 

Σ(i=1→n)Yi j – Yik/ Σ (j=1→n) (Yij + Yik))] 

ค่าดัชนีความคลา้ยคลึง มีคา่อยูร่ะหว่าง 0-100 

แสดงว่าท้ังสองตัวอย่างไม่มีชนิดและปริมาณท่ีเหมือนกันเลย 

= 100 แสดงว่าท้ังสองตัวอย่างมีชนิดและปริมาณท่ีเหมือนกัน 

จํานวนชนิด i ท่ีพบในตัวอย่างจุดสํารวจแรก 

จํานวนชนิด j ท่ีพบในตัวอย่างจุดสํารวจท่ีสอง 

ชนิดท่ีพบในจุดสํารวจท่ีเปรียบเทียบกัน (1 ... n) 

การเปลี่ยนแปลงของชนิดและปริมาณพันธ์ุไม้น้ําตามพ้ืนท่ีจุดสํารวจ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ 

ข้อมูลเมทริกซ์ชนิดและปริมาณพันธ์ุไม้น้ําท่ีพบตามวิธี Custer analysis และ Multi-dimensional scaling 

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของพันธ์ุไม้น้ํากับคุณภาพน้ําในแต่ละพ้ืนท่ี และฤดูกาลโดยวิธีการ

ทางสถิติเพ่ือหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (correlation coefficient, r)  

137 

มีหน่วยเป็นมิลลิกรมัต่อลติร 

มีหน่วยเป็นมลิลิกรมัต่อลติร 

885 นาโนเมตร มหีน่วยเป็น

โดยคํานวณจากค่าเปอรเ์ซ็นต์ความถ่ีท่ีพบพันธ์ุไม้

100 

โดยนําตัวอย่างพันธ์ุไม้น้ําท่ีได้จากการสุ่มมาจําแนกชนิด (Species) 

โดยนําตัวอย่างพันธ์ุไม้น้ําท่ีได้จากการสุ่มมา

แล้วช่ังตัวอย่างพันธ์ุไม้นํ้าท่ีจําแนกแล้วบันทึกชนิดและปริมาณท่ีพบต่อการสุ่มตัวอย่างแต่ละครั้ง 

การแพร่กระจายตามพ้ืนท่ี และฤดูกาลนําข้อมูลปริมาณมวลชีวภาพของน้ําหนักสดในแต่ละจุดสํารวจและเดือน

 

การเปลี่ยนแปลงของชนิดและปริมาณพันธ์ุไม้น้ําตามพ้ืนท่ีจุดสํารวจ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ multivariate ของ

ensional scaling (MDS) ของ

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของพันธ์ุไม้น้ํากับคุณภาพน้ําในแต่ละพ้ืนท่ี และฤดูกาลโดยวิธีการ
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ผลการศึกษา 

1. ชนิดและปริมาณมวลชีวภาพของพรรณไม้นํ้า

 1.1 ชนิดของพรรณไม้นํ้า 

 การศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจ

ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2552 ถึงกันยายน 

โดยพิกัดจุดในการสํารวจเบื้องต้นพบว่ามีพรรณไม้น้ําท้ังสิ้

มีค่าร้อยละสะสม 83.17 ได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายข้าวเหนียว สาหร่ายเส้นด้าย และบัวแดง ร้อยละ 

26.20, 9.39 และ 5.64 ของจํานวนท้ังหมดตามลําดับ

ท้ังนี้พรรณไม้นํ้ายังสามารถจําแนกได้ตามลักษณะทางนิเวศวิทยาโดยแบ่งเป็น 

(Floating type) จํานวน 3 ชนิด ได้แก่ จอกหูหนู บัวบา และกระจ่อม คิดเป็นร้อยละ 

type) จํานวน 2 ชนิด ได้แก่ บัวสาย และบัวหลวงคิดเ

ได้แก่ เทปเล็ก เทปยักษ์ สาหร่ายข้าวเหนียว สาหร่ายพุงชะโด สาหร่ายไฟ สาหร่ายเส้นด้าย และสาหร่ายหางกระรอก คิดเป็น

ร้อยละ 70.42 และประเภทชายน้ํา (Marginal type)

หญ้าแห้วหมู หญ้าพองลม หญ้าปล้อง และผักปอด คิดเป็นร้อยละ 
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ชนิดและปริมาณมวลชีวภาพของพรรณไม้นํ้า 

การศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ําในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 

ถึงกันยายน 2553 โดยเก็บตัวอย่าง 22 จุด ซึ่งกระจายท่ัวพ้ืนท่ีบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย

งต้นพบว่ามีพรรณไม้น้ําท้ังสิ้น 19 ชนิด 12 วงศ์ (ตารางท่ี 1) พบว่าองค์ประกอบหลัก 

ได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายข้าวเหนียว สาหร่ายเส้นด้าย และบัวแดง ร้อยละ 

ของจํานวนท้ังหมดตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 

ท้ังนี้พรรณไม้นํ้ายังสามารถจําแนกได้ตามลักษณะทางนิเวศวิทยาโดยแบ่งเป็น 4 ประเภท โดยแบ่งเป็นประเภทลอยน้ํา

ได้แก่ จอกหูหนู บัวบา และกระจ่อม คิดเป็นร้อยละ 2.94 ประเภทโผล่พ้นน้ํา

บัวสาย และบัวหลวงคิดเป็นร้อยละ 19.81 ประเภทใต้น้ํา (Submerged type)

สาหร่ายข้าวเหนียว สาหร่ายพุงชะโด สาหร่ายไฟ สาหร่ายเส้นด้าย และสาหร่ายหางกระรอก คิดเป็น

(Marginal type) จํานวน 7 ชนิดได้แก่ กกสามเหลี่ยม หญ้าไซ แห้วทรงกระเทียม 

หญ้าแห้วหมู หญ้าพองลม หญ้าปล้อง และผักปอด คิดเป็นร้อยละ 6.83  
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ายของพรรณไม้น้ําในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 

โขงหลง จังหวัดหนองคาย 

พบว่าองค์ประกอบหลัก 4 ชนิด  

ได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายข้าวเหนียว สาหร่ายเส้นด้าย และบัวแดง ร้อยละ 41.94, 

ประเภท โดยแบ่งเป็นประเภทลอยน้ํา  

ประเภทโผล่พ้นน้ํา (Emerged 

(Submerged type) จํานวน 7 ชนิด

สาหร่ายข้าวเหนียว สาหร่ายพุงชะโด สาหร่ายไฟ สาหร่ายเส้นด้าย และสาหร่ายหางกระรอก คิดเป็น

ชนิดได้แก่ กกสามเหลี่ยม หญ้าไซ แห้วทรงกระเทียม  
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ตารางท่ี 1  แสดงชนิดของพรรณไม้นํ้าแยกตามหลักการจําแนกอาณาจักรพืช และวงศ์ ในบึงโขงหลง
ระหว่างเดือนธันวาคม 

ลําดับ ประเภท วงศ์

1 
 
พืชกลุ่มแอลจีสีเขยีว CHARACEAE

2 พืชกลุ่มเฟิร์น SALVINIACEAE

3 พืชใบเลี้ยงเดี่ยว CYPERACEAE

4 
 

CYPERACEAE

5 
 

CYPERACEAE

6 
 

HYDROCHARITACEAE

7 
 

HYDROCHARITACEAE

8 
  

9 
 

NAJADACEAE

10 
 

POACEAE

11 
 

POACEAE

12 
 

POACEAE

13 พืชใบเลี้ยงคู่ CERATOPHYLLACEAE

14 
 

GENTIANACEAE

15 
 

LENTIBULARIACEAE

16 
 

NYMPHAEACEAE

17 
 

NYMPHAEACEAE

18 
 

ONAGRACEAE

19 
 

TRAPACEAE

 
 1.2 ปริมาณมวลชีวภาพของน้ําหนกัสด 
 จากการสํารวจชนิด และการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ําบึงโขงหลงพบว่า
ท้ังหมด 19 ชนิดเท่ากับ 14.23+
แพร่กระจายสูงสุด ได้แก่ สาหร่ายข้าวเหนี
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แสดงชนิดของพรรณไม้นํ้าแยกตามหลักการจําแนกอาณาจักรพืช และวงศ์ ในบึงโขงหลง
ระหว่างเดือนธันวาคม 2552 ถึงกันยายน 2553 

วงศ์ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์

CHARACEAE สาหร่ายไฟ Stone  wort Chara spp.

SALVINIACEAE จอกหหูน ู
Cuculate 
salvinai Salvinia

CYPERACEAE หญ้าแหว้หม ู Spike rush 
Eleocharis

Henschel

CYPERACEAE 
แห้ว
ทรงกระเทียม 

Nutgrass, 
Cocograss Cyperus rotundus 

CYPERACEAE กกสามเหลี่ยม Bulrush Scirpus grossus

HYDROCHARITACEAE 
สาหร่ายหาง
กระรอก Hydrilla Hydrilla

HYDROCHARITACEAE เทปเล็ก 
Tapegrass, 
Ribbon weed Vallisneria

เทปยักษ ์ Tapegrass Vallisneria

NAJADACEAE 
สาหร่าย
เส้นด้าย 

Bushy pond 
weed Najas graminea 

POACEAE หญ้าพองลม Floating grass Hygroryza aristata 

POACEAE หญ้าไซ 
Southern 
cutgrass Leersia 

POACEAE หญ้าปล้อง 
 

Hymenachne 

pseudointerrupta 

CERATOPHYLLACEAE 
สาหร่ายพุง
ชะโด 

Coontail, 
Hornwort Ceratophyllum 

GENTIANACEAE บัวบา 
Water snow 
flake 

Nymphoides indica 

Kuntze

LENTIBULARIACEAE 
สาหร่ายขา้ว
เหนียว 

Common  
bladderwort Utricularia 

NYMPHAEACEAE บัวหลวง Lotus Nelumbo nucifera

NYMPHAEACEAE บัวสาย,บวัแดง Water  lily Nymphaea

ONAGRACEAE 
ผักปอด,
แพงพวยน้าํ 

Creeping 
water 
primrose Jussiaea repens 

TRAPACEAE กระจ่อม 
Water 
chestnut Trapa 

ปริมาณมวลชีวภาพของน้ําหนกัสด (wet weight biomass)  
ชนิด และการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ําบึงโขงหลงพบว่ามีน้ําหนักสดเฉลี่ยจากพรรณไม้น้ํา

+ 9.59 กรัมต่อตารางเมตร โดยพบพรรณไม้น้ําท่ีข้ึนหนาแน่นท้ังปริมาณ และมีการ
สาหร่ายข้าวเหนยีวมีนํ้าหนักเปียกเฉลี่ยเท่ากับ 113.39+55.48 กรัมต่อตารางเมตร รองลงมาได้แก่ 
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แสดงชนิดของพรรณไม้นํ้าแยกตามหลักการจําแนกอาณาจักรพืช และวงศ์ ในบึงโขงหลง จ.หนองคาย  

ชื่อวิทยาศาสตร ์

Chara spp. 

Salvinia cucullata Roxb.  
Eleocharis dulcis (Burm.f.)  
Henschel 

Cyperus rotundus L. 

Scirpus grossus L.f. 

Hydrilla verticillata (L.f.) Royle. 

Vallisneria spiralis L. 

Vallisneria gigantea Graeb. 

Najas graminea Del. 

Hygroryza aristata (Retz.) Nees 

Leersia hexandra (L.) SW. 
Hymenachne 

pseudointerrupta C. Muell 

Ceratophyllum demersum (L.) 
Nymphoides indica (L.) O. 
Kuntze 

Utricularia spp. 

Nelumbo nucifera Gaertn. 

Nymphaea lotus  L. 

Jussiaea repens L. 

Trapa quadrispinosa Roxb. 

มีน้ําหนักสดเฉลี่ยจากพรรณไม้น้ํา
ท่ีข้ึนหนาแน่นท้ังปริมาณ และมีการ
กรัมต่อตารางเมตร รองลงมาได้แก่ 
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สาหร่ายหางกระรอกมีน้ําหนักเปียกเฉลี่ยเท่ากับ 
เท่ากับ 25.38+19.85 กรัมต่อตารางเมตร และบัวแดงมีน้ําหนักเปียกเฉลี่ยเท่ากับ
ตามลําดับ 
 ส่วนในการสํารวจท้ัง 4 ครั้งพบว่าการสํารวจครั้งท่ี 
ตารางเมตร รองลงมาได้แก่ ครั้งท่ี 3 น้ําหนักเฉลี่ยรวม 
ตารางเมตร และครั้งท่ี 2 น้ําหนักเฉลี่ยรวม 4.77 

 
ตารางท่ี 2  แสดงชนิด และการแพร่กระจายของพรรณไม้นํ้าในบึงโขงหลง

ถึงกันยายน 2553 

ลําดับท่ี      ชนิด ครั้งท่ี

1 สาหร่ายเส้นด้าย 17.14

2 จอกหูหน ู 1.21

3 แห้วทรงกระเทียม 1.40

4 กกสามเหลี่ยม 4.51

5 สาหร่ายหางกระรอก 19.11

6 เทปเล็ก 1.93

7 เทปยักษ์ 0.00

8 สาหร่ายไฟ 8.11

9 หญ้าพองลม 5.38

10 หญ้าไซ 0.42

11 หญ้าปล้อง 0.00
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รอกมีน้ําหนักเปียกเฉลี่ยเท่ากับ 70.84+64.25 กรัมต่อตารางเมตร สาหร่ายเส้นด้าย
กรัมต่อตารางเมตร และบัวแดงมีน้ําหนักเปียกเฉลี่ยเท่ากับ 15.24+15.71

ครั้งพบว่าการสํารวจครั้งท่ี 4 พบพรรณไม้นํ้ามากท่ีสุดมีนํ้าหนักเฉลี่ยรวม 
น้ําหนักเฉลี่ยรวม 19.57 กรัมตอ่ตารางเมตร ครั้งท่ี 1 น้ําหนักเฉลีย่รวม 

4.77 กรัมต่อตารางเมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

แสดงชนิด และการแพร่กระจายของพรรณไม้นํ้าในบึงโขงหลง จ.หนองคาย ระหว่างเดือนธันวาคม 

น้ําหนักพันธ์ุไม้นํ้าท่ีสาํรวจพบ 
(กรัมต่อตารางเมตร) 

ค่าเฉลี่ยครั้งท่ี1 ครั้งท่ี2 ครั้งท่ี3 ครั้งท่ี4 

17.14 1.69 36.70 45.98 25.38 

1.21 2.31 3.79 0.08 1.85 

1.40 2.16 2.88 4.62 2.77 

4.51 0.27 4.24 29.92 9.73 

19.11 13.41 110.34 140.49 70.84 

1.93 0.09 0.00 6.08 2.03 

0.00 0.57 4.45 2.27 1.82 

8.11 11.74 0.00 8.90 7.19 

5.38 1.67 3.11 6.82 4.24 

0.42 0.00 0.00 0.00 0.10 

0.00 0.00 0.00 15.15 3.79 
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กรัมต่อตารางเมตร สาหร่ายเส้นด้ายมีน้ําหนักเปียกเฉลี่ย
15.71กรัมต่อตารางเมตร 

พบพรรณไม้นํ้ามากท่ีสุดมีนํ้าหนักเฉลี่ยรวม 24.93 กรัมต่อ
น้ําหนักเฉลีย่รวม 7.65 กรัมต่อ

หนองคาย ระหว่างเดือนธันวาคม 2552  

ค่าเฉลี่ย 

 
  SD 

 19.85 

1.58 

1.38 

13.60 

 64.25 

2.84 

2.00 

5.04 

2.30 

0.21 

7.58 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

ลําดับท่ี     ชนิด 

12 หญ้าแห้วหม ู

13 ผักปอด 

14 สาหร่ายพุงชะโด 

15 สาหร่ายข้าวเหนียว 

16 บัวหลวง 

17 บัวสาย,บัวแดง 

18 บัวบา 

19 กระจ่อม 

น้ําหนักรวม 

น้ําหนักเฉลี่ย 
 
2. การแพร่กระจายของพรรณไมน้้ํา
 การแพร่กระจายตามพ้ืนท่ี

จากการสํารวจการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ําในบึงโขงหลงท้ังหมด 
มีมวลชีวภาพสดเฉลี่ยสูงท่ีสุด 95.32
เฉลี่ย 81.19+72.04, 69.79+68.91, 68.71
ส่วนสถานีท่ีพบมวลชีวภาพต่ําท่ีสุด
การสํารวจการแพร่กระจายในฤดูกาลต่างๆ
ต้นฤดูหนาวนั้น พบปริมาณมวลชีวภาพพรรณไม้น้ํามากท่ีสุดมีน้ําหนักเฉลี่ยรวม 
ครั้งท่ี 3 ท่ีสํารวจในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน
เมตร ครั้งท่ี 1 ท่ีสํารวจในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่ว
ต่อตารางเมตร และพบปริมาณมวลชีวภาพพรรณไม้น้ําน้อยท่ีสุดในครั้งท่ี 
พบปริมาณมวลชีวภาพพรรณไม้นํ้าน้ําหนักเฉลี่ยรวม 
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น้ําหนักพันธ์ุไม้นํ้าท่ีสาํรวจพบ 
(กรัมต่อตารางเมตร) 

ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี2 ครั้งท่ี3 ครั้งท่ี4 

0.00 0.04 1.84 0.00 

0.72 0.00 0.00 2.65 

0.55 0.52 8.90 12.31 

78.88 54.39 150.36 169.92 

0.83 0.08 7.77 3.07 

3.45 0.63 32.84 24.05 

1.02 1.02 4.68 1.40 

0.68 0.00 0.00 0.00 

145.34 90.58 371.89 473.73 

7.65 4.77 19.57 24.93 

การแพร่กระจายของพรรณไมน้้ํา 
การแพร่กระจายตามพ้ืนท่ีและฤดกูาล 
จากการสํารวจการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ําในบึงโขงหลงท้ังหมด 22 สถานีตามตารางท่ี 

95.32+85.80 กรัมต่อตารางเมตร รองลงมาได้แก่สถานีท่ี 22, 13, 3, 1 
68.91, 68.71+57.14, 67.61+83.47 และ 62.61+42.78 กรัมต่อตารางเมตร ตามลําดับ 
สุด ได้แก่ สถานีท่ี 14 พบปริมาณ 11.82+17.10 กรัมต่อตารางเมตร

การสํารวจการแพร่กระจายในฤดูกาลต่างๆ นั้น พบว่าการสํารวจครั้งท่ี 4 ท่ีสํารวจในช่วงเดือนกันยายนเป็นช่วงปลายฤดูฝน
พบปริมาณมวลชีวภาพพรรณไม้น้ํามากท่ีสุดมีน้ําหนักเฉลี่ยรวม 86.13 กรัมต่อตารางเมตร

ท่ีสํารวจในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน พบปริมาณมวลชีวภาพพรรณไม้น้ําเฉลี่ยรวม 
ท่ีสํารวจในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว พบปริมาณมวลชีวภาพพรรณไม้น้ําเฉลี่ยรวม 

พบปริมาณมวลชีวภาพพรรณไม้น้ําน้อยท่ีสุดในครั้งท่ี 2 ท่ีสํารวจในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน 
พบปริมาณมวลชีวภาพพรรณไม้นํ้าน้ําหนักเฉลี่ยรวม 16.47 กรัมต่อตารางเมตรตามลําดับ (ตารางท่ี 
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ค่าเฉลี่ย 

 
 SD 

0.47 0.91 

0.84 1.25 

5.57 5.98 

113.39 55.48 

2.94 3.46 

15.24 15.71 

2.03 1.77 

0.17 0.34 

270.39 182.23 

14.23 9.59 

สถานีตามตารางท่ี 3 พบว่าสถานีท่ี 5  
22, 13, 3, 1 และ2 มีมวลชีวภาพสด

กรัมต่อตารางเมตร ตามลําดับ  
กรัมต่อตารางเมตร (ตารางท่ี 3) ส่วน 

ท่ีสํารวจในช่วงเดือนกันยายนเป็นช่วงปลายฤดูฝน
กรัมต่อตารางเมตร รองลงมาได้แก่ 

พบปริมาณมวลชีวภาพพรรณไม้น้ําเฉลี่ยรวม 67.62 กรัมต่อตาราง
พบปริมาณมวลชีวภาพพรรณไม้น้ําเฉลี่ยรวม 26.43 กรัม 

ท่ีสํารวจในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน  
ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3  แสดงปริมาณมวลชีวภาพน้ําหนักสดของพรรณไม้น้ํา
และสถานีของบึงโขงหลง จ.หนองคาย ระหว่างเดือนธันวาคม 

พ้ืนท่ี/สถาน ี
1 2 

1 29.55 7.42 

2 34.85 17.73 

3 36.06 14.55 

4 29.85 14.47 

5 33.94 17.20 

6 22.27 19.70 

เฉลี่ยน้ําหนักพรรณไม้น้ําพ้ืนท่ีตอนบน 

7 29.92 14.24 

8 25.23 13.48 

9 24.92 8.94 

10 27.35 19.05 

11 20.61 22.88 

12 11.67 10.68 

13 22.73 5.00 

14 6.21 1.44 

15 4.62 3.41 

เฉลี่ยน้ําหนักพรรณไม้น้ําพ้ืนท่ีตอนกลาง 

16 28.48 29.70 

17 23.64 8.03 

18 14.85 37.20 

19 8.26 15.45 

20 42.73 10.00 

21 41.06 39.55 

22 62.58 32.20 

เฉลี่ยน้ําหนักพรรณไม้น้ําพ้ืนท่ีตอนล่าง 

ค่าเฉลี่ยท้ังหมด 26.43 16.47 
 
 โดยพบการกระจายตามปริมาณมวลชีวภาพน้ําหนักสดของพรรณไม้น้ํามากท่ีสุดในพ้ืนท่ีตอนบนของบึงโขงหลง
พบปริมาณมวลชีวภาพสดเฉลี่ย 65.04 กรัมต่อตารางเมตร รองลงมาได้แก่พ้ืนท่ีตอนกลางพบปริมาณมวลชีวภาพสดเฉลี่ย 
43.50 กรัมต่อตารางเมตร และ พบปริมาณมวลชีวภาพน้ําหนักสดของพรรณไม้น้ําน้อยท่ีสุดในพ้ืนท่ีตอนล่างของบึงโขงหลง
พบปริมาณมวลชีวภาพสดเฉลี่ย 42.82 กรัมต่อตารางเมตร
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แสดงปริมาณมวลชีวภาพน้ําหนักสดของพรรณไม้น้ํา (กรัมต่อตารางเมตร) จากการสํารวจ 
หนองคาย ระหว่างเดือนธันวาคม 2552 ถึงกันยายน 2553 

คร้ังท่ี  
ค่าเฉลี่ย 3 4 

42.58 190.91 67.61 

 104.70 93.18 62.61 

 143.94 80.30 68.71 

 43.64 98.64 46.65 

 200.30 129.85 95.32 

 100.30 55.15 49.36 

65.04 

 66.82 88.33 49.83 

 54.70 109.09 50.63 

146.21 60.00 60.02 

 40.53 137.42 56.09 

 104.77 100.30 62.14 

 43.71 4.77 17.71 

97.65 153.79 69.79 

2.35 37.27 11.82 

17.58 28.41 13.50 

 43.50 

 67.42 64.85 47.61 

44.70 3.94 20.08 

 6.82 114.85 43.43 

 29.32 10.53 15.89 

 5.61 101.52 39.96 

 81.52 44.24 51.59 

 42.42 187.58 81.19 

42.82 

 67.62 86.13 49.16 

โดยพบการกระจายตามปริมาณมวลชีวภาพน้ําหนักสดของพรรณไม้น้ํามากท่ีสุดในพ้ืนท่ีตอนบนของบึงโขงหลง
กรัมต่อตารางเมตร รองลงมาได้แก่พ้ืนท่ีตอนกลางพบปริมาณมวลชีวภาพสดเฉลี่ย 

พบปริมาณมวลชีวภาพน้ําหนักสดของพรรณไม้น้ําน้อยท่ีสุดในพ้ืนท่ีตอนล่างของบึงโขงหลง
กรัมต่อตารางเมตร (ตารางท่ี 3) 
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จากการสํารวจ 4 ครั้งในแต่ละพ้ืนท่ี 

  SD 

83.47 

42.78 

57.14 

36.65 

85.80 

37.60 

33.83 

42.66 

61.29 

54.94 

46.69 

17.60 

68.91 

17.10 

11.83 

21.42 

18.48 

49.32 

9.44 

44.25 

20.05 

72.04 

42.42 

โดยพบการกระจายตามปริมาณมวลชีวภาพน้ําหนักสดของพรรณไม้น้ํามากท่ีสุดในพ้ืนท่ีตอนบนของบึงโขงหลง 
กรัมต่อตารางเมตร รองลงมาได้แก่พ้ืนท่ีตอนกลางพบปริมาณมวลชีวภาพสดเฉลี่ย 

พบปริมาณมวลชีวภาพน้ําหนักสดของพรรณไม้น้ําน้อยท่ีสุดในพ้ืนท่ีตอนล่างของบึงโขงหลง 
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3. ดัชนีทางนิเวศวิทยา 
 3.1 ค่าดัชนีความชุกชุมหรือดัชนีความมากชนิด 
 ค่าดัชนีความชุกชุมหรือดัชนีความมากชนิด ในแต่ละจุดสํารวจ
จ.หนองคาย ระหว่างเดือนธันวาคม 
อยู่ในช่วง 0.25-1.84 โดยมีค่าสูงสุดในจุดสํารวจท่ี 
0.65+0.15 มีค่าพิสัยอยู่ในช่วง 0.23
ส่วนค่าดัชนีความมากชนิดมีค่าเฉลี่ย 
ในจุดสํารวจท่ี 15 (ตารางท่ี 4) 

 3.2 เส้นโค้งการจัดลําดับความชุกชุม
 การแพร่กระจายของประชากรพรรณไม้น้ําท่ีพบท้ังหมดตามจุดสํารวจ
ธันวาคม 2552 ถึงกันยายน 2553
พรรณไม้น้ําท่ีพบมากับการเรียงลําดับในมาตราส่วน 
abundance distribution  
 ผลการศึกษาการแพร่กระจ
จากพรรณไม้น้ําท่ีพบท้ังหมดในบึงโขงหลง
แพร่กระจายหลากหลาย ชุกชุมของพรรณไม้น้ําเด่นท่ีสุดในจุดสํารวจท่ี 
จุดสํารวจท่ี 14 จุดสํารวจท่ี 5 และจุดสํารวจท่ี 
จุดสํารวจท่ี 8 จุดสํารวจท่ี 17จุดสํารวจท่ี 
พรรณไม้น้ําชนิดเด่นชัดเจนมากกว่าร้อยละ 
จุดสํารวจท่ี 12 มีองค์ประกอบพรรณไม้นํ้าท่ีชุกชุมหลากหลายต่ําท่ีสุด 

 3.3 การเปลี่ยนแปลงของชนิดและปริมาณพรรณไม้นํ้าตามพ้ืนท่ีจุดสํารวจ 
การเปลี่ยนแปลงของชนิดและปริมาณพรรณไม้น้ําตามพ้ืนท่ีจุดสํารวจ 

ข้อมูลเมทริกซ์ ชนิดและปริมาณพรรณไม้น้ําท่ีพบตามวิธี 
(Analysis of similarity) ของโปรแกรม 
ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงของพรรณไม้นํ้า ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิความคล้ายคลึงร้อยละ 
9 กลุ่ม  โดยพบว่าทุกกลุ่มในแต่ละจุดสํารวจจะพบ สาหร่ายข้าวเหนียว และสาหร่ายหางกระรอก
องค์ประกอบหลักแต่แตกต่างกันท่ีปริมาณท่ีพบ นอกจาก

กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วยสถานีท่ี 
 กลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วยสถานีท่ี 
ทรงกระเทียม สาหร่ายพุงชะโด บวับาและบัวแดง เป็นหลัก 
 กลุ่มท่ี 3 ประกอบด้วยสถานีท่ี 

กลุ่มท่ี 4 ประกอบด้วยสถานีท่ี 
หญ้าแห้วหมู  

กลุ่มท่ี 6 ประกอบด้วยสถานีท่ี 
และหญ้าพองลม  
 กลุ่มท่ี 7 ประกอบด้วยสถานีท่ี 

กลุ่มท่ี 8 ประกอบด้วยสถานีท่ี 
กลุ่มท่ี 9 ประกอบด้วยสถานีท่ี 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ค่าดัชนีความชุกชุมหรือดัชนีความมากชนิด (species richness index) 
ค่าดัชนีความชุกชุมหรือดัชนีความมากชนิด ในแต่ละจุดสํารวจ ซึ่งคํานวณจากพรรณไม้น้ํา

หนองคาย ระหว่างเดือนธันวาคม 2552 ถึงกันยายน 2553 ค่าดัชนีความหลากหลายมีค่าเฉลี่ย 
โดยมีค่าสูงสุดในจุดสํารวจท่ี 6 และน้อยท่ีสุดในจุดสํารวจท่ี 15 ค่าดัชนีความเท่าเทียมมีค่าเฉลี่ย 

0.23-0.86 โดยมีค่าสูงสุดในจุดสํารวจท่ี 14 และค่าดัชนีความเท่าเทียมน้อยท่ีสุดจุดสํารวจท่ี 
ส่วนค่าดัชนีความมากชนิดมีค่าเฉลี่ย 0.67+2.3 มีค่าพิสัยอยู่ในช่วง 0.24+ 1.13 โดยมีค่าสูงสุดในจุดสํารวจท่ี 

เส้นโค้งการจัดลําดับความชุกชุม 
การแพร่กระจายของประชากรพรรณไม้น้ําท่ีพบท้ังหมดตามจุดสํารวจในบึงโขงหลง

2553 โดยการเปรียบเทียบเส้นโค้งท่ีได้จากความสัมพันธ์ระหว่างค่าร้อยละสะสมของปริมาณ
พรรณไม้น้ําท่ีพบมากับการเรียงลําดับในมาตราส่วน logarithm ของสิ่งมีชีวิตจากมากไปน้อย ตามวิธีของ 

ผลการศึกษาการแพร่กระจายโดยความชุกชุมและความหลากหลายของพรรณไม้น้ําในแต่ละจุดสําร
ในบึงโขงหลง จ.หนองคาย ระหว่างเดือนธันวาคม 2552 ถึงกันยายน 

แพร่กระจายหลากหลาย ชุกชุมของพรรณไม้น้ําเด่นท่ีสุดในจุดสํารวจท่ี 10 จุดสํารวจท่ี 11 จุดสํารวจท่ี 
และจุดสํารวจท่ี 6 รองลงมาได้แก่ จุดสํารวจท่ี 2 จุดสํารวจท่ี 1 จุดสํารวจท่ี 
จุดสํารวจท่ี 21จุดสํารวจท่ี 13 จุดสํารวจท่ี 9 จุดสํารวจท่ี 7 และจุดสํารวจท่ี 

พรรณไม้น้ําชนิดเด่นชัดเจนมากกว่าร้อยละ 70 ส่วนในจุดสํารวจท่ี 15 จุดสํารวจท่ี 10 จุดสํารวจท่ี 
มีองค์ประกอบพรรณไม้นํ้าท่ีชุกชุมหลากหลายต่ําท่ีสุด (ภาพท่ี 2) 

การเปลี่ยนแปลงของชนิดและปริมาณพรรณไม้นํ้าตามพ้ืนท่ีจุดสํารวจ  
การเปลี่ยนแปลงของชนิดและปริมาณพรรณไม้น้ําตามพ้ืนท่ีจุดสํารวจ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ 

ข้อมูลเมทริกซ์ ชนิดและปริมาณพรรณไม้น้ําท่ีพบตามวิธี Custer analysis เปรียบเทียบความแตกต่างด้วยวิธี 
ของโปรแกรม Primer ซึ่งบ่งบอกถึงความคล้ายคลึงของชนิด และปริมาณท่ีพบในพันธ์ุเดียวกัน 

ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงของพรรณไม้นํ้า ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิความคล้ายคลึงร้อยละ 
โดยพบว่าทุกกลุ่มในแต่ละจุดสํารวจจะพบ สาหร่ายข้าวเหนียว และสาหร่ายหางกระรอก

องค์ประกอบหลักแต่แตกต่างกันท่ีปริมาณท่ีพบ นอกจากนี้ยังพบพรรณไม้นํ้าท่ีพบเฉพาะกลุม่ ในบริเวณท่ีแตกต่างกันดังนี้
ประกอบด้วยสถานีท่ี 4, 16, 20, 10 และสถานีท่ี 18 พบพรรณไม้นํ้าท่ีพบเฉพาะก
ประกอบด้วยสถานีท่ี 7, 8, 22, 6, 5, 7, 11, และสถานีท่ี 13 พบพรรณไม้นํ้าท่ีพบเฉพาะกลุ่

ทรงกระเทียม สาหร่ายพุงชะโด บวับาและบัวแดง เป็นหลัก  
ประกอบด้วยสถานีท่ี 17 และสถานีท่ี 9 พบพรรณไม้นํ้าท่ีพบเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ เทปเล็ก 
ประกอบด้วยสถานีท่ี 2 และสถานีท่ี 3 พบพรรณไม้นํ้าท่ีพบเฉพาะกลุม่ได้แก่จอกหูหนู หญ้าพองลม 

ประกอบด้วยสถานีท่ี 1 พบพรรณไม้นํ้าท่ีพบเฉพาะกลุม่ไดแ้ก่ กกสามเหลี่ยมใหญ่ ผักปอด หญ้าปล้อง 

ประกอบด้วยสถานีท่ี 14 พบพรรณไม้นํ้าท่ีพบเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ เทปยักษ์ และเทปเล็ก
ประกอบด้วยสถานีท่ี 9 พบพรรณไม้นํ้าท่ีพบเฉพาะกลุม่ ได้แก่ บัวแดง และบัวหลวง 
ประกอบด้วยสถานีท่ี 21 พบพรรณไม้นํ้าท่ีพบเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ แห้วทรงกระเทียม และบัวแดง 
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ซึ่งคํานวณจากพรรณไม้น้ําท่ีพบท้ังหมดในบึงโขงหลง 
ค่าดัชนีความหลากหลายมีค่าเฉลี่ย 1.26+0.35 ค่าพิสัย 

ค่าดัชนีความเท่าเทียมมีค่าเฉลี่ย 
และค่าดัชนีความเท่าเทียมน้อยท่ีสุดจุดสํารวจท่ี 15 

โดยมีค่าสูงสุดในจุดสํารวจท่ี 2 และน้อยท่ีสุด

ในบึงโขงหลง จ.หนองคาย ระหว่างเดือน
ค้งท่ีได้จากความสัมพันธ์ระหว่างค่าร้อยละสะสมของปริมาณ

ของสิ่งมีชีวิตจากมากไปน้อย ตามวิธีของ species 

ของพรรณไม้น้ําในแต่ละจุดสํารวจ ซึ่งคํานวณ
ถึงกันยายน 2553 โดยพบการ
จุดสํารวจท่ี 16 จุดสํารวจท่ี 18 
จุดสํารวจท่ี 22 จุดสํารวจท่ี 20 

และจุดสํารวจท่ี 4 มีองค์ประกอบ
จุดสํารวจท่ี 3 จุดสํารวจท่ี 19 และ 

ด้วยวิธีการวิเคราะห์ multivariate ของ
เปรียบเทียบความแตกต่างด้วยวิธี Anosim 

ซึ่งบ่งบอกถึงความคล้ายคลึงของชนิด และปริมาณท่ีพบในพันธ์ุเดียวกัน  
ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงของพรรณไม้นํ้า ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิความคล้ายคลึงร้อยละ 50 สามารถแบ่งออกได้ 

โดยพบว่าทุกกลุ่มในแต่ละจุดสํารวจจะพบ สาหร่ายข้าวเหนียว และสาหร่ายหางกระรอก (ภาพท่ี 3) เป็น
ม ในบริเวณท่ีแตกต่างกันดังนี ้

พบพรรณไม้นํ้าท่ีพบเฉพาะกลุม่ได้แก่ บัวแดง 
พบพรรณไม้นํ้าท่ีพบเฉพาะกลุม่ ได้แก่ แห้ว

ได้แก่ เทปเล็ก  
พบพรรณไม้นํ้าท่ีพบเฉพาะกลุม่ได้แก่จอกหูหนู หญ้าพองลม และ

พบพรรณไม้นํ้าท่ีพบเฉพาะกลุม่ไดแ้ก่ กกสามเหลี่ยมใหญ่ ผักปอด หญ้าปล้อง 

ได้แก่ เทปยักษ์ และเทปเล็ก 
บัวแดง และบัวหลวง  

ได้แก่ แห้วทรงกระเทียม และบัวแดง  
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 ส่วนกลุ่มท่ี 5 ประกอบด้วยสถานท่ีี 
สาร่ายหางกระรอกเป็นหลัก ไม่พบพรรณไม้นํ้าท่ีพบเฉพาะกลุม่
 

 

ภาพท่ี 2  เส้นโค้งการแพร่กระจายความหลากหลายและชุกชุมของพรรณไม้นํ้าในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
ระหว่างเดือนธันวาคม 2552 ถึงกันยายน 

 

ตารางท่ี 4  ค่าดัชนีทางนิเวศวิทยาตามจดุสํารวจ

จุดสํารวจ ดัชนีความชุกชุม 

  1       0.72 
  2       1.13 
  3       0.92 
  4       0.42 
  5       0.99 
  6       1.06 
  7       0.63 
  8       0.53 
  9       0.62 
  10       0.52 
  11       0.82 
  12       0.83 
  13       0.81 
  14       0.50 
  15       0.24 
  16       0.74 
  17       0.58 
  18       0.64 
  19       0.48 
  20       0.54 
  21       0.42 
  22       0.50 

ค่าเฉลี่ย       0.67 

SD       0.23 
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ประกอบด้วยสถานท่ีี 12 และสถานีท่ี 15 พบการกระจายของสาหร่ายข้าวเหนียว สาหรา่ยไฟ และ
เป็นหลัก ไม่พบพรรณไม้นํ้าท่ีพบเฉพาะกลุม่ 

 

เส้นโค้งการแพร่กระจายความหลากหลายและชุกชุมของพรรณไม้นํ้าในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
ถึงกันยายน 2553 

ค่าดัชนีทางนิเวศวิทยาตามจดุสํารวจในบึงโขงหลง จ.หนองคาย ระหว่างเดือนธันวาคม 2552 

ดัชนีความเท่าเทียม ดัชนีความหลากหลาย

          0.64               1.33 
          0.61               1.50 
          0.30               0.69 
          0.76               1.23 
          0.70               1.69 
          0.77               1.84 
          0.61               1.18 
          0.74               1.33 
          0.59               1.15 
          0.82               1.47 
          0.67               1.48 
          0.52               1.08 
          0.67               1.47 
          0.86               1.38 
          0.23               0.25 
          0.80               1.65 
          0.71               1.27 
          0.82               1.59 
          0.58               0.94 
          0.63               1.12 
          0.66               1.07 
          0.56               1.00 

          0.65               1.26 

          0.15               0.35 
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พบการกระจายของสาหร่ายข้าวเหนียว สาหรา่ยไฟ และ 

เส้นโค้งการแพร่กระจายความหลากหลายและชุกชุมของพรรณไม้นํ้าในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 

2552 ถึงกันยายน 2553 

ดัชนีความหลากหลาย 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 
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ภาพท่ี 3  ภาพ dendogram จากการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม 
ในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย

 
คุณภาพของน้ํา 
 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําในบึงโขงหลงตามจุดสํารวจพรรณไม้น้ําท้ัง
มีระดับความลึกสูงสุด 5.20 เมตร ตื้นท่ีสุด 
0.10 เมตร อุณหภูมิน้ําเฉลี่ย 28.26
ค่าออกซิเจนละลายน้ําเฉลี่ย 7.98+
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างเฉลี่ย 6.38
เซนติเมตร ค่าสูงสุด 20.00 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรค่าต่ําสุด 
20.80+11.57 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า
33.41+19.40 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสูงสุด 
0.07+0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสูงสุด 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสูงสุด 3.78 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าต่ําสุด 
คุณภาพน้ําในท้ัง 22 จุดสํารวจ 
 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพรรณไม้นํ้ากับคุณภาพน้ํา
 จากการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างพรรณไม้น้ําท้ังหมดกับคุณภาพน้ําในบึงโขงหลงตามจุดสํารวจพรรณไม้น้ํา
ท้ัง 22 จุด พบว่าพรรณไม้นํ้าท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ
ความเป็นกรดเป็นด่าง ความนําไฟฟ้า 
สัมประสิทธ์ิ (r) เท่ากับ 0.8013, 0.0094*
ตามลําดับ  ส่วนค่าแอมโมเนียนั้นไม่พบในการสํารวจคุณภาพน้ําในท้ัง 

 
วิจารณ์ผลการศึกษา 
 การศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2552 ถึงกันยายน 
โดยใช้พิกัดจุดในการสํารวจตามพ้ืนท่ีเบื้อง

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 
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จากการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (Cluster analysis) ของการแพร่กระจายโครงสร้างพรรณไม้นํ้า
ในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย  ระหว่างเดือนธันวาคม 2552 ถึงกันยายน 2553 

จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําในบึงโขงหลงตามจุดสํารวจพรรณไม้น้ําท้ัง 22 จุด พบว่ามีความลึกเฉลี่ย
เมตร ตื้นท่ีสุด 0.50 เมตร ความโปร่งใสเฉลี่ย 1.23+ 0.70 เมตรค่าสูงสุด 

28.26+2.24 องศาเซลเซียสค่าสูงสุด 32 องศาเซลเซียสค่าต่ําสุด 
+2.24 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสูงสุด 11.95 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าต่ําสุด 

6.38+00.00 ค่าสูงสุด 7.20 ค่าต่ําสุด 5.54 ค่าความนําไฟฟ้าเฉลี่ย 
ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรค่าต่ําสุด 5.00 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ค่าความเป็นด่างเฉลี่ย 

มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสูงสุด 50.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าต่ําสุด 0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความกระด้างเฉลี่ย 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสูงสุด 60.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าต่ําสุด 6.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าไนไตรทเฉลี่ย 

มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสูงสุด 0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าต่ําสุด 0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าฟอสเฟสเฉลี่ย 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าต่ําสุด 0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนค่าแอมโมเนียนั้นไม่พบในการสํารวจ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพรรณไม้นํ้ากับคุณภาพน้ํา 
วิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างพรรณไม้น้ําท้ังหมดกับคุณภาพน้ําในบึงโขงหลงตามจุดสํารวจพรรณไม้น้ํา

จุด พบว่าพรรณไม้นํ้าท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ (*) และมีนัยสําคัญยิ่ง (**)ดังนี้ ความลึก
ความเป็นกรดเป็นด่าง ความนําไฟฟ้า ความเป็นด่าง ความกระด้าง ไนไตรท ออโธฟอสเฟส 

0.0094*, 0.0008** <.0001** <.0001** 0.0021** 0.0027** 0.0331* 0.6266
ส่วนค่าแอมโมเนียนั้นไม่พบในการสํารวจคุณภาพน้ําในท้ัง 22 จุดสํารวจ 

การศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ําในบึงโขงหลง 
ถึงกันยายน 2553 โดยเก็บตัวอย่าง 22 จุด  ซึ่งกระจายท่ัวพ้ืนท่ีบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 

โดยใช้พิกัดจุดในการสํารวจตามพ้ืนท่ีเบื้องต้นพบว่ามีพรรณไม้น้ําท้ังสิ้น 19 ชนิด 12 วงศ์ ต่างจากไชยา
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ของการแพร่กระจายโครงสร้างพรรณไม้นํ้า 

พบว่ามีความลึกเฉลี่ย 2.06+1.01 เมตร 
เมตรค่าสูงสุด 3.50 เมตรค่าต่ําสุด 

องศาเซลเซียสค่าต่ําสุด 23 องศาเซลเซียส  
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าต่ําสุด 2.40 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ค่าความนําไฟฟ้าเฉลี่ย 10.11 ไมโครซีเมนต์ต่อ

ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ค่าความเป็นด่างเฉลี่ย 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความกระด้างเฉลี่ย 

มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าไนไตรทเฉลี่ย 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าฟอสเฟสเฉลี่ย 1.56+0.93 

มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนค่าแอมโมเนียนั้นไม่พบในการสํารวจ

วิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างพรรณไม้น้ําท้ังหมดกับคุณภาพน้ําในบึงโขงหลงตามจุดสํารวจพรรณไม้น้ํา
ความลึก ความโปร่งใส อุณหภูม ิ

ความกระด้าง ไนไตรท ออโธฟอสเฟส และแอมโมเนีย พบมีค่า
0.0008** <.0001** <.0001** 0.0021** 0.0027** 0.0331* 0.6266 <.0001** 

กระจายของพรรณไม้น้ําในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย  
ท่ีบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 
ต่างจากไชยา (2545) ท่ีศึกษา



146 

โครงสร้างสังคมพืชนํ้าในบึงโขงหลง โดยการสํารวจท่ัวบริเวณแหล่งนํ้าในช่วงเวลา
พร้อมท้ังสุ่มตัวอย่าง 5 สถาน ีในแต่ละพ้ืนท่ี 
พบพืชนํ้า 38 วงศ ์62 สกุล 75 ชนิด ความมากน้อยของชนิดพันธ์ุท่ีแตกต่างกันอาจจะมาจากวิธีการเก็บข้อมูลท่ีแตกต่างกัน
 จากการศึกษาครั้งนี้สามารถจําแนกพรรณไม้นํ้าได้ตามลักษณะทางนิเว
ประเภทลอยน้ํา (Floating type)จํานวน 3 
จํานวน 2 ชนิด ได้แก่ บัวสาย และบัวหลวง ประเภทใต้น้ํา
สาหร่ายข้าวเหนียว สาหร่ายพุงชะโด สาหร่ายไฟ สาหร่าย
type) จํานวน 7 ชนิด ได้แก่ กกสามเหลี่ยม หญ้าไซ แห้วทรงกระเทียม หญ้าแห้วหมู หญ้าพองลม หญ้าปล้อง และผักปอด 
ต่างจากการสํารวจของไชยา (2545) ท่ีพบพืชชายนํ้า
8 ชนิด 
 จากการสํารวจพบชนิดพันธ์ุของไม้นํ้าเป็นค่าองค์ประกอบร้อยละของโครงสร้างพันธ์ุไม้นํ้าดังรายละเอียดในตารางท่ี 
องค์ประกอบหลัก 4 ชนิด มีค่าร้อยละสะสม 83.17 
ร้อยละ 41.94  26.20  9.39 และ 5.64 ของจํานวนท้ังหมดตามลําดับ
บึงโขงหลง มีค่ามวลชีวภาพเฉลี่ยสูงสุด พืชเด่นคือ
ดชันีความสําคัญเท่ากับ 84.66% 54.30% และ
 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการสํารวจพรรณไม้น้ําในหนองหารพบว่าชนิดและการแพร่กระจายในชนิดเด่น และ
โครงสร้างของพรรณไม้น้ําแตกต่างกันค่อนข้างสูงโดยในการสํารวจของไมตรี และคณะ 
หนองหาร จํานวนท้ังสิ้น 44 ชนิด เป็นพันธ์ุไม้น้ําท่ีข้ึนในน้ํา 
ศึกษาเรื่องทรัพยากรประมงและสภาวะการทําประมงภายหลังการปรับปรุงหนองหาร พบว่า พันธ์ุไม้น้ําในหนองหารมีจํานวน
ท้ังสิ้น 43 ชนิด มีปริมาณน้ําหนักสดเท่ากับ 
มีปริมาณร้อยละ 77 ประมุขและคณะ (2548
พันธ์ุไม้นํ้าประเภทชายน้ํามากท่ีสุด 20 ชนิด แต่ปริมาณท่ีพบมากท่ีสุดคือประเภทลอยน้ํา
56.32 เดือนมีนาคม 2544 พบร้อยละ 49
แพร่กระจายของพรรณไม้น้ําครั้งนี้ พบการแพร่กระจายจากการคํานวณจากร้อยละความถ่ีท่ีพบแต่ละชนิด 
ได้แก่ ผักตบชวา ดีปลีนํ้าเล็ก สาหร่ายสาหร่ายหางกระรอก จอกหูหนู และเทปยักษ์ ต่างจากจากการสํารวจครั้งนี้ท่ีพบชนิด
พันธ์ุของไม้น้ําเป็นค่ามวลชีวภาพสดจากค่าเฉลี่ยในการสํารวจ 
องค์ประกอบร้อยละของโครงสร้างกลุ่มพรรณไม้น้ําประเภท ประเภทใต้น้ํา
รองลงมา ได้แก่ ประเภทชายน้ํา (Marginal type)
19.81 ประเภทลอยน้ํา (Floating type) คิดเป็นร้อยละ 
หนองหารมีชุมชนเมืองโดยรอบทําให้มีนํ้า และของเสียจากชุมชนไหลลงสู่หนองหารจึงส่งผลให้พรรณไม้น้ํามีอาหารใช้ในการ
เจริญเติบโตได้อย่างด ี
 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําในบึงโขงหลงตามจุดสํารวจพรรณไม้น้ําท้ัง 
เมตร ความโปร่งใสเฉลี่ย 1.23+0.70 เมตร อุณหภูมิน้ําเฉลี่ย 
7.98+2.24 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นกรดเป็นด่างเฉลี่ย 
เซนติเมตร ค่าความเป็นด่างเฉลี่ย 20.80+11.57 
ลิตร ค่าไนไตรทเฉลี่ย 0.07+0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าฟอสเฟสเฉลี่ย 
ไม่พบในการสํารวจคุณภาพน้ําในท้ัง 22 จุดสํารวจ และจากการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพั
คุณสมบัติของน้ําในบึงโขงหลงตามจุดสํารวจพรรณไม้น้ําท้ัง 
และมีนัยสําคัญยิ่ง(**) ดังนี้ ความลึก ความโปร่งใส 
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โดยการสํารวจท่ัวบริเวณแหล่งนํ้าในช่วงเวลา 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว
 ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2545 

ความมากน้อยของชนิดพันธ์ุท่ีแตกต่างกันอาจจะมาจากวิธีการเก็บข้อมูลท่ีแตกต่างกัน
จากการศึกษาครั้งนี้สามารถจําแนกพรรณไม้นํ้าได้ตามลักษณะทางนิเวศวิทยาโดยแบ่งเป็น 4 ประเภท โดยแบ่งเป็น

ชนิด ได้แก่ จอกหูหนู บัวบา และกระจ่อม ประเภทโผล่พ้นน้ํา
บัวสาย และบัวหลวง ประเภทใต้น้ํา (Submerged type) จํานวน 7 ชนิด ได้แก่ 

สาหร่ายข้าวเหนียว สาหร่ายพุงชะโด สาหร่ายไฟ สาหร่ายเส้นด้าย และสาหร่ายหางกระรอก และประเภทชายน้ํา 
ได้แก่ กกสามเหลี่ยม หญ้าไซ แห้วทรงกระเทียม หญ้าแห้วหมู หญ้าพองลม หญ้าปล้อง และผักปอด 

ท่ีพบพืชชายนํ้า 58 ชนิด พืชใต้นํ้า 13 ชนิด พืชลอยนํ้า 12 ชนิด 

จากการสํารวจพบชนิดพันธ์ุของไม้นํ้าเป็นค่าองค์ประกอบร้อยละของโครงสร้างพันธ์ุไม้นํ้าดังรายละเอียดในตารางท่ี 
83.17 ได้แก่ สาหร่ายข้าวเหนียว สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายเส้นด้าย และบัวแดง
ของจํานวนท้ังหมดตามลําดับ สอดคล้องกับไชยา (2545)ท่ีสํารวจพรรณไม้น้ําใน

พืชเด่นคือ สาหร่ายข้าวเหนียว สาหร่ายหางกระรอก และแห้วทรงกระเทียม
และ 31.09% ตามลําดับ  

เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการสํารวจพรรณไม้น้ําในหนองหารพบว่าชนิดและการแพร่กระจายในชนิดเด่น และ
โครงสร้างของพรรณไม้น้ําแตกต่างกันค่อนข้างสูงโดยในการสํารวจของไมตรี และคณะ (2535) รายงานว่าพบพันธ์ุ

ชนิด เป็นพันธ์ุไม้น้ําท่ีข้ึนในน้ํา 24 ชนิด และ พวกชายน้ํา 20 ชนิด สันทนาและคณะ 
ศึกษาเรื่องทรัพยากรประมงและสภาวะการทําประมงภายหลังการปรับปรุงหนองหาร พบว่า พันธ์ุไม้น้ําในหนองหารมีจํานวน

ากับ 6.42 กิโลกรัมต่อตารางเมตร พรรณไม้น้ําท่ีพบส่วนใหญ่เป็นพวกวัชพืชใต้น้ํา 
2548) รายงานการพบพันธ์ุไม้น้ําในหนองหาร มีจํานวนท้ังสิ้น 

ชนิด แต่ปริมาณท่ีพบมากท่ีสุดคือประเภทลอยน้ํา ในช่วงเดือนตุลาคม 
49.71 ปริมาณน้ําหนักสดมีค่าเฉลี่ย 4.09 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

พบการแพร่กระจายจากการคํานวณจากร้อยละความถ่ีท่ีพบแต่ละชนิด 
เล็ก สาหร่ายสาหร่ายหางกระรอก จอกหูหนู และเทปยักษ์ ต่างจากจากการสํารวจครั้งนี้ท่ีพบชนิด

พันธ์ุของไม้น้ําเป็นค่ามวลชีวภาพสดจากค่าเฉลี่ยในการสํารวจ 4 ครั้ง 22 สถานีเท่ากับ 49.08 กรัมต่อตารางเมตร และ
องค์ประกอบร้อยละของโครงสร้างกลุ่มพรรณไม้น้ําประเภท ประเภทใต้น้ํา (Submerged type) คิด

(Marginal type) คิดเป็นร้อยละ 6.83 ประเภทโผล่พ้นน้ํา (Emerged type)
คิดเป็นร้อยละ 2.94 ซึ่งมีความแตกต่างของมวลชีวภาพสดท่ีพบค่อนข้างสูงอาจมาจาก

หนองหารมีชุมชนเมืองโดยรอบทําให้มีนํ้า และของเสียจากชุมชนไหลลงสู่หนองหารจึงส่งผลให้พรรณไม้น้ํามีอาหารใช้ในการ

จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําในบึงโขงหลงตามจุดสํารวจพรรณไม้น้ําท้ัง 22 จุด พบว่ามีความลึกเฉลี่ย 
เมตร อุณหภูมิน้ําเฉลี่ย 28.26+2.24 องศาเซลเซียส ค่าออกซิเจนละลายน้ําเฉลี่ย 

มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นกรดเป็นด่างเฉลี่ย 6.38+00.00 ค่าความนําไฟฟ้าเฉลี่ย 10.11
11.57 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสูงสุด ค่าความกระด้างเฉลี่ย 33.41

มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าฟอสเฟสเฉลี่ย 1.56+0.93 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนค่าแอมโมเนียนั้น
จุดสํารวจ และจากการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างพรรณไม้น้ําท้ังหมดกับ

คุณสมบัติของน้ําในบึงโขงหลงตามจุดสํารวจพรรณไม้น้ําท้ัง 22 จุด พบว่าพรรณไม้น้ําท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ
ความโปร่งใส อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความนําไฟฟ้า ความเป็นด่าง

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

ฤดูหนาว และฤดูร้อน 
. 2545 พบพ้ืนท่ีบึงโขงหลง

ความมากน้อยของชนิดพันธ์ุท่ีแตกต่างกันอาจจะมาจากวิธีการเก็บข้อมูลท่ีแตกต่างกัน 
ประเภท โดยแบ่งเป็น

ได้แก่ จอกหูหนู บัวบา และกระจ่อม ประเภทโผล่พ้นน้ํา (Emerged type)
ได้แก่ เทปเล็ก เทปยักษ์ 

และประเภทชายน้ํา (Marginal 
ได้แก่ กกสามเหลี่ยม หญ้าไซ แห้วทรงกระเทียม หญ้าแห้วหมู หญ้าพองลม หญ้าปล้อง และผักปอด 

 และพืชโผล่เหนือนํ้า  

จากการสํารวจพบชนิดพันธ์ุของไม้นํ้าเป็นค่าองค์ประกอบร้อยละของโครงสร้างพันธ์ุไม้นํ้าดังรายละเอียดในตารางท่ี 4 
สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายเส้นด้าย และบัวแดง 

ท่ีสํารวจพรรณไม้น้ําใน 
และแห้วทรงกระเทียม โดยมีค่า

เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการสํารวจพรรณไม้น้ําในหนองหารพบว่าชนิดและการแพร่กระจายในชนิดเด่น และ
รายงานว่าพบพันธ์ุไม้น้ําใน

ชนิด สันทนาและคณะ (2537) 
ศึกษาเรื่องทรัพยากรประมงและสภาวะการทําประมงภายหลังการปรับปรุงหนองหาร พบว่า พันธ์ุไม้น้ําในหนองหารมีจํานวน

กิโลกรัมต่อตารางเมตร พรรณไม้น้ําท่ีพบส่วนใหญ่เป็นพวกวัชพืชใต้น้ํา  
ม้น้ําในหนองหาร มีจํานวนท้ังสิ้น 41 ชนิด พบชนิด 

 ในช่วงเดือนตุลาคม 2543 พบร้อยละ 
กิโลกรัมต่อตารางเมตร ส่วนการ

พบการแพร่กระจายจากการคํานวณจากร้อยละความถ่ีท่ีพบแต่ละชนิด 5 อันดับแรก 
เล็ก สาหร่ายสาหร่ายหางกระรอก จอกหูหนู และเทปยักษ์ ต่างจากจากการสํารวจครั้งนี้ท่ีพบชนิด

กรัมต่อตารางเมตร และ
คิดเป็นร้อยละ 76.42 

(Emerged type) คิดเป็นร้อยละ 
ซึ่งมีความแตกต่างของมวลชีวภาพสดท่ีพบค่อนข้างสูงอาจมาจาก

หนองหารมีชุมชนเมืองโดยรอบทําให้มีนํ้า และของเสียจากชุมชนไหลลงสู่หนองหารจึงส่งผลให้พรรณไม้น้ํามีอาหารใช้ในการ

จุด พบว่ามีความลึกเฉลี่ย 2.06+1.01 
องศาเซลเซียส ค่าออกซิเจนละลายน้ําเฉลี่ย 

10.11 ไมโครซีเมนต์ต่อ
33.41+19.40 มิลลิกรัมต่อ

มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนค่าแอมโมเนียนั้น 
นธ์ระหว่างพรรณไม้น้ําท้ังหมดกับ

จุด พบว่าพรรณไม้น้ําท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ(*) 
ความเป็นกรดเป็นด่าง ความนําไฟฟ้า ความเป็นด่าง ความ



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

กระด้าง ไนไตรท ออโธฟอสเฟส และแอมโมเนีย
<.0001** 0.0021** 0.0027** 0.0331* 0.6266
ในท้ัง 22 จุดสํารวจ สอดคล้องกับไชยา 
ความโปร่งใส ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด
 
ข้อเสนอแนะ 
 พรรณไม้น้ําในบึงโขงหลงยังคงมีความหลากหลายทางชีวภาพ และกระจายกันไม่หนาแน่นมากนักเมื่อเทียบกับ
แหล่งน้ําขนาดใหญ่อ่ืนๆ เนื่องจากชุมชนโดยรอบเป็นชุมชนเกษตรกรรม เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาพรรณไม้นํ้าหนาแน่น และ
การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพของบึงโขงหลงในอนาคตควรมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงของพรรณไม้นํ้า และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการจัด
 
เอกสารอ้างอิง 
ไชยา อุดมศร.ี 2545. โครงสร้างสงัคมพืชนํ้าในบึงโขงหลง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
ประมุข ฤๅแก้วมา, ศริาณี งอยจันทร์ศรี

ปริมาณการแพร่กระจายของพันธ์ุไม้นํ้า
ประมงน้ําจดืสกลนคร

มานพ แจ้งกิจ, จินตนา ดํารงไตรภพ
ในลําน้ําพอง ชี มูล
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 

ไมตรี ดวงสวัสดิ,์ สเุกน บุญไพโรจน์ และประสิทธ์ิ ประสาทพรชัย
เอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 

สันทนา ดวงสวัสดิ,์ อนุสรณ์ ฤทธาคนี
ชนิดและปรมิาณสัตว์นํ้าท่ีอาศัยอยู่กับวัชพืชน้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตน์
เอกสารวิชาการฉบับท่ี 

สันทนา ดวงสวัสดิ,์ โยธิน ลีนานนท์, 
ภายหลังการปรับปรุงหนองหาน
43 หน้า. 

สุชาดา ศรีเพ็ญ, คุณหญิง. 2530. พรรณไม้นํ้า
สุมนา สุธีมีชัยกุล, ศักดิส์ิทธ์ิ วิบูลสุข และบญุส่ง ศรเีจรญิธรรม

จังหวัดสกลนคร.กลุ่มงานวิจั

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

และแอมโมเนีย พบมีค่าสัมประสิทธ์ิ(r) เท่ากับ 0.8013 0.0094*  0.0008** <.0001** 
<.0001** 0.0021** 0.0027** 0.0331* 0.6266 <.0001** ตามลําดับ ส่วนค่าแอมโมเนียนั้นไม่พบในการสํารวจคุณภาพน้ํา

สอดคล้องกับไชยา 2545 ท่ีพบว่าคุณภาพน้ํา มีความสัมพันธ์กับคุณภาพนํ้าบางประการได้แก่
ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด และปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด 

พรรณไม้น้ําในบึงโขงหลงยังคงมีความหลากหลายทางชีวภาพ และกระจายกันไม่หนาแน่นมากนักเมื่อเทียบกับ
ขนาดใหญ่อ่ืนๆ เนื่องจากชุมชนโดยรอบเป็นชุมชนเกษตรกรรม เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาพรรณไม้นํ้าหนาแน่น และ

การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพของบึงโขงหลงในอนาคตควรมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงของพรรณไม้นํ้า และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการจัดการบึงโขงหลงในอนาคต

โครงสร้างสงัคมพืชนํ้าในบึงโขงหลง และกุดทิง จังหวัดหนองคาย. วิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์ 194 หน้า. 
ศริาณี งอยจันทร์ศร,ี วิระธรรม ทองพันธ์ุ, วิระวรรณ ระยัน และสินธุวัฒน์ สุทธิอาจ

ปริมาณการแพร่กระจายของพันธ์ุไม้นํ้าในหนองหาร จังหวัดสกลนคร. รายงานประจําปีศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจดืสกลนคร. 22 หน้า. 
จินตนา ดํารงไตรภพ, นภาพร ศรีพุฒินิพนธ์ และนฤพล  สุขุมาสวิน. 2547. นิเวศวิทยาและทรัพยากรประมง
ในลําน้ําพอง ชี มูล. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 30/2547. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดร้อยเอ็ด
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง. 88 หน้า. 
สเุกน บุญไพโรจน์ และประสิทธ์ิ ประสาทพรชัย. 2535. ชนิดปริมาณการแพร่กระจายของพั
เอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 73. สถาบนัวิจัยประมงน้ําจืด กรมประมง. 93 หน้า. 

อนุสรณ์ ฤทธาคน,ี สถิต จันทรเดช และราตรี พรมสุคนธ์. 2523. การแพร่กระจายของวัชพืชน้ํา 
ชนิดและปรมิาณสัตว์นํ้าท่ีอาศัยอยู่กับวัชพืชน้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตน.์  
เอกสารวิชาการฉบับท่ี 2/2523 สถาบันประมงน้ําจดืแห่งชาติ กองประมงน้ําจืด กรมประมง

, บุญส่ง ศรีเจริญธรรม และฎีกา รัตนชํานอง. 2537.ทรัพยากรประมงและสภาวะการประมง
ภายหลังการปรับปรุงหนองหาน. เอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 158. สถาบันวิจัยประมงน้ําจืด กรมประมง

พรรณไม้นํ้า. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บูลสุข และบญุส่ง ศรเีจรญิธรรม. 2543. การทําการประมงและผลจับสตัว์นํ้าในหนองหาร 

กลุ่มงานวิจยัและพัฒนาประมงในแหล่งน้ําใหญ,่ กองประมงน้ําจืด
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0.8013 0.0094*  0.0008** <.0001** 
ส่วนค่าแอมโมเนียนั้นไม่พบในการสํารวจคุณภาพน้ํา

ท่ีพบว่าคุณภาพน้ํา มีความสัมพันธ์กับคุณภาพนํ้าบางประการได้แก่ ความลึก 

พรรณไม้น้ําในบึงโขงหลงยังคงมีความหลากหลายทางชีวภาพ และกระจายกันไม่หนาแน่นมากนักเมื่อเทียบกับ
ขนาดใหญ่อ่ืนๆ เนื่องจากชุมชนโดยรอบเป็นชุมชนเกษตรกรรม เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาพรรณไม้นํ้าหนาแน่น และ

การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพของบึงโขงหลงในอนาคตควรมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะทราบถึงการ
การบึงโขงหลงในอนาคต 

วิทยานิพนธ์. 

สุทธิอาจ.2548. การศึกษาชนิด 
รายงานประจําปีศูนย์วิจัยและพัฒนา

นิเวศวิทยาและทรัพยากรประมง
และพัฒนาประมงน้ําจืดร้อยเอ็ด 

ชนิดปริมาณการแพร่กระจายของพันธ์ุไม้นํ้า. 

การแพร่กระจายของวัชพืชน้ํา  

กองประมงน้ําจืด กรมประมง. 14 หน้า.  
ทรัพยากรประมงและสภาวะการประมง

สถาบันวิจัยประมงน้ําจืด กรมประมง.  

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ. 
ประมงและผลจับสตัว์นํ้าในหนองหาร 

งน้ําจืด, กรมประมง. 41 หน้า. 
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นิสัยการกินอาหารของปลาบางชนิดในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี
 
วิภารัตน์ ทองงอก*  มณฑรพ กากแก้ว และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจดื
 
บทคัดย่อ 

 
 ทําการเก็บรวบรวมตัวอย่างปลา 12 
หลาว Cryptarius truncatus (Valenciennes in Cuvierand Valenciennes, 
(Thunberg, 1792) ปลากดหัวกบ Batrachocephalus mino 

(Bleeker, 1847) ปลากระบอก Liza tade

ปลากระมัง Puntioplites proctozystron 
ปลาซิวควาย Rasbora tornieri (Ahl, 1922) 
Coilia lindmani (Bleeker, 1858) ด้วยเครื่องมือข่ายท้ังหมด 
3 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 
Point method และ Numerical method
 ผลการศึกษาพบว่า ปลากดอุก ปลากดคันหลาว ปลากดหัวโม่ง ปลากระบอก ปลากระบาก ปลากระมัง และปลา
ตะเพียนทอง กินได้ท้ังพืชและสัตว์ (omnivorous)
ปลาหางไก่ กินเนื้อเป็นอาหาร (carnivorous)
ปลากดอุก คือ ปลาและกุ้ง มีปูและไส้เดือนทะเลเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลากดคันหลาวคือ ไส้เดือนท
และแอมฟิพอดเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลากดหัวโม่งคือไส้เดือนทะเลและหอย มีแอมฟิพอดเป็นอาหารรอง อาหาร
หลักของปลากดหัวกบ คือ ปลา มีแอมฟิพอดและตัวอ่อนแมลงเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลากดหัวลิง
อาหารหลักของปลากระบอกคือฟองน้ํา มีแพลงก์ตอ
กระบาก คือ แพลงก์ตอนพืช มีฟองน้ําเป็นอาหารรอง
แมลงน้ํา และไส้เดือนทะเลเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลาจวดหางก่ิวคือกุ้ง มีปูเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลาซิว
ควายคือแมลงน้ํา มีพืชและปลาเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลาตะเพียนทองคือสาหร่ายไฟ มีแมลงน้ํา ไส้เดือนน้ํา 
ฟองน้ํา และแอมฟิพอดเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลาหางไก่
ตัวอ่อนแมลงเป็นอาหารรอง ผลการจับกลุ่มความคล้ายคลึงของการกินอาหารท่ีระดับร้อยละ 
ปลากดหัวโม่ง ปลากระมังและปลาตะเพียนทอง เป็นคู่แข่งการกินอาหารซึ่งกันและกัน และเมื่อความยาวปลาเพ่ิม
ปลากดอุกจะเปลี่ยนอาหารหลักจากกุ้งมาเป็นปลา ในขณะท่ีปลากดคันหลาว ปลากดหัวโม่ง ปลาจวดหางก่ิว ปลาซิวควาย 
ปลาตะเพียนทอง และปลาหางไก่ กินอาหารหลักชนิดเดิมแต่ในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนมากอย่างชัดเจน 
 
คําสําคัญ : การกินอาหาร  แม่นํ้าปราจีนบุรี 
   
*ผู้รับผดิชอบ : กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
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นิสัยการกินอาหารของปลาบางชนิดในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุร ี

มณฑรพ กากแก้ว และ อุไรวรรณ กว้างขวาง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจดื  

12 ชนิด ได้แก่ ปลากดอุก Nemapteryx nenga (Hamilton, 
Valenciennes in Cuvierand Valenciennes, 1840) ปลากดหัวโม่ง

Batrachocephalus mino (Hamilton, 1822) ปลากดหัวลิง 
Liza tade (Forsskål, 1775) ปลากระบาก Paramugil parmata

 (Bleeker, 1865)  ปลาจวดหางก่ิว Bahaba polykladiskos

(Ahl, 1922) ปลาตะเพียนทอง Barbonymus altus (Gunther, 1868) 
ด้วยเครื่องมือข่ายท้ังหมด 8 จุดสํารวจ ตลอดลําน้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี ทุกๆ 
ถึงเดือนกันยายน 2552 วิเคราะห์กลุ่มอาหารในทางเดินอาหาร โดยดัดแปลงจากวิธี 

Numerical method  
ผลการศึกษาพบว่า ปลากดอุก ปลากดคันหลาว ปลากดหัวโม่ง ปลากระบอก ปลากระบาก ปลากระมัง และปลา

omnivorous) ในขณะท่ีปลากดหัวกบ ปลากดหัวลิง ปลาจวดหางก่ิว ปลาซิวควาย และ
(carnivorous) โดยอาหารหลักและอาหารรองของปลาแต่ละชนิดเป็นดังนี้ อาหารหลักของ

ปลาและกุ้ง มีปูและไส้เดือนทะเลเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลากดคันหลาวคือ ไส้เดือนท
และแอมฟิพอดเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลากดหัวโม่งคือไส้เดือนทะเลและหอย มีแอมฟิพอดเป็นอาหารรอง อาหาร

ปลา มีแอมฟิพอดและตัวอ่อนแมลงเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลากดหัวลิง
อาหารหลักของปลากระบอกคือฟองน้ํา มีแพลงก์ตอนพืช ไส้เดือนทะเล และไส้เดือนน้ําเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลา

แพลงก์ตอนพืช มีฟองน้ําเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลากระมัง คือ ไส้เดือนน้ํา มีแพลงก์ตอนสัตว์ สาหร่ายไฟ
แมลงน้ํา และไส้เดือนทะเลเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลาจวดหางก่ิวคือกุ้ง มีปูเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลาซิว
ควายคือแมลงน้ํา มีพืชและปลาเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลาตะเพียนทองคือสาหร่ายไฟ มีแมลงน้ํา ไส้เดือนน้ํา 
ฟองน้ํา และแอมฟิพอดเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลาหางไก่ คือ แพลงก์ตอนสัตว์ มีไส้เดือนน้ํา แมลงน้ํา ไส้เดือนทะเล 
ตัวอ่อนแมลงเป็นอาหารรอง ผลการจับกลุ่มความคล้ายคลึงของการกินอาหารท่ีระดับร้อยละ 70 พบว่า ปลากดคันหลาวและ
ปลากดหัวโม่ง ปลากระมังและปลาตะเพียนทอง เป็นคู่แข่งการกินอาหารซึ่งกันและกัน และเมื่อความยาวปลาเพ่ิม
ปลากดอุกจะเปลี่ยนอาหารหลักจากกุ้งมาเป็นปลา ในขณะท่ีปลากดคันหลาว ปลากดหัวโม่ง ปลาจวดหางก่ิว ปลาซิวควาย 
ปลาตะเพียนทอง และปลาหางไก่ กินอาหารหลักชนิดเดิมแต่ในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนมากอย่างชัดเจน  

แม่นํ้าปราจีนบุรี  แม่นํ้าบางปะกง 

กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2579 9526 
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Hamilton, 1822) ปลากดคัน-
ปลากดหัวโม่ง Arius maculatus 
ปลากดหัวลิง Ketengus typus 

Paramugil parmata (Cantor, 1849)  
Bahaba polykladiskos (Bleeker, 1852) 

(Gunther, 1868) และปลาหางไก่ 
จุดสํารวจ ตลอดลําน้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี ทุกๆ 
เคราะห์กลุ่มอาหารในทางเดินอาหาร โดยดัดแปลงจากวิธี 

ผลการศึกษาพบว่า ปลากดอุก ปลากดคันหลาว ปลากดหัวโม่ง ปลากระบอก ปลากระบาก ปลากระมัง และปลา
ในขณะท่ีปลากดหัวกบ ปลากดหัวลิง ปลาจวดหางก่ิว ปลาซิวควาย และ

โดยอาหารหลักและอาหารรองของปลาแต่ละชนิดเป็นดังนี้ อาหารหลักของ
ปลาและกุ้ง มีปูและไส้เดือนทะเลเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลากดคันหลาวคือ ไส้เดือนทะเล มีไส้เดือนน้ํา

และแอมฟิพอดเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลากดหัวโม่งคือไส้เดือนทะเลและหอย มีแอมฟิพอดเป็นอาหารรอง อาหาร
ปลา มีแอมฟิพอดและตัวอ่อนแมลงเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลากดหัวลิง คือ เกล็ดปลา 

และไส้เดือนน้ําเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลา
ไส้เดือนน้ํา มีแพลงก์ตอนสัตว์ สาหร่ายไฟ 

แมลงน้ํา และไส้เดือนทะเลเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลาจวดหางก่ิวคือกุ้ง มีปูเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลาซิว
ควายคือแมลงน้ํา มีพืชและปลาเป็นอาหารรอง อาหารหลักของปลาตะเพียนทองคือสาหร่ายไฟ มีแมลงน้ํา ไส้เดือนน้ํา 

แพลงก์ตอนสัตว์ มีไส้เดือนน้ํา แมลงน้ํา ไส้เดือนทะเล 
พบว่า ปลากดคันหลาวและ

ปลากดหัวโม่ง ปลากระมังและปลาตะเพียนทอง เป็นคู่แข่งการกินอาหารซึ่งกันและกัน และเมื่อความยาวปลาเพ่ิมข้ึนพบว่า 
ปลากดอุกจะเปลี่ยนอาหารหลักจากกุ้งมาเป็นปลา ในขณะท่ีปลากดคันหลาว ปลากดหัวโม่ง ปลาจวดหางก่ิว ปลาซิวควาย 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Feeding Habit of Some fishes in Bangpakong River and Prachinburi River
 
Wiparat Thong-ngok*  Montharop Karkkaew
Inland Fisheries Resources Research 
 
Abstract 
 
 Study on gut analysis of some 
by gill net every 3 month at 8 stations ranged from Prachinburi to Chachoengsao Province, during 
December 2008-September 2009. 12 dominant fish species, namely 
Cryptarius truncatus (Valenciennes in Cuvierand Valenciennes, 1840), 
Batrachocephalus mino (Hamilton, 1822), 
Paramugil parmata (Cantor, 1849)

(Bleeker, 1852), Rasbora tornieri 

(Bleeker, 1858) were investigated by analysis of stomach content. Data were analyzed by using applied 
point and numerical methods.
 The result of this study have been summarized as follows 
L. tade, P. parmata, P. proctozystron and B. altus 

polykladiskos, R. tornieri and 
and secondary food were crab and polychaete. Basic food of 
food were oligochaete and amphipod. Basic food of 
secondary food was amphipod.
insect larvae. Basic food of K. typus 

were phytoplankton, polychaete and oligochaete. Basic food of 
secondary food was sponge. Basic food of 
zooplankton, chara, insect and polychaete. Basic food of 
food was crab. Basic food of R. tornie

B. altus was chara and secondary food were insect oligochaete sponge and amphipod. Basic food of 
lindmani was zooplankton and secondary food were oligochaete, insect, polychaete and ins
The result from MDS analysis showed that 
were competitor. And total length increased 
C. truncates, B. polykladiskos, R. tornie

explicitly.  
 

Key words : feeding habit, diet composition, Prachinburi river, Bangpakong river
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Feeding Habit of Some fishes in Bangpakong River and Prachinburi River

Montharop Karkkaew and Uraiwan Khwangkwang 
Inland Fisheries Resources Research and Development Institute 

Study on gut analysis of some fishes in Bangpakong River and Prachinburi River were collected 
by gill net every 3 month at 8 stations ranged from Prachinburi to Chachoengsao Province, during 

September 2009. 12 dominant fish species, namely Nemapteryx nenga (

iennes in Cuvierand Valenciennes, 1840), Arius maculatus 

(Hamilton, 1822), Ketengus typus (Bleeker, 1847), Liza tade 

Paramugil parmata (Cantor, 1849), Puntioplites proctozystron (Bleeker, 1865), 
Rasbora tornieri (Ahl, 1922), Barbonymus altus (Gunther, 1868)

were investigated by analysis of stomach content. Data were analyzed by using applied 
point and numerical methods. 

sult of this study have been summarized as follows N. nenga, C. truncatus

L. tade, P. parmata, P. proctozystron and B. altus were omnivorous while
and C. lindmani were carnivorous. Basic food of N. nenga 

and secondary food were crab and polychaete. Basic food of C. truncates was polychaete and secondary 
food were oligochaete and amphipod. Basic food of A. maculatus was polychaete and mollusk and 
secondary food was amphipod. Basic food of B.  mino was fish and secondary food were amphipod and 

K. typus was fish scale. Basic food of L. tade was sponge and secondary food 
were phytoplankton, polychaete and oligochaete. Basic food of P. parmata 

secondary food was sponge. Basic food of P. proctozystron was oligochaete and secondary food were 
zooplankton, chara, insect and polychaete. Basic food of B. polykladiskos was shrimp and secondary 

R. tornieri was insect and secondary food were plant and fish. Basic food of 
was chara and secondary food were insect oligochaete sponge and amphipod. Basic food of 
was zooplankton and secondary food were oligochaete, insect, polychaete and ins

The result from MDS analysis showed that C. truncates and A. maculatus, P. proctozystron

were competitor. And total length increased N. nenga would change basic food from shrimp to fish but 
B. polykladiskos, R. tornieri, B. altus and C. lindmani were still the same and increased 

feeding habit, diet composition, Prachinburi river, Bangpakong river 
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Prachinburi River were collected 
by gill net every 3 month at 8 stations ranged from Prachinburi to Chachoengsao Province, during 

Nemapteryx nenga (Hamilton, 1822), 
Arius maculatus (Thunberg, 1792), 

Liza tade (Forsskal, 1775), 
(Bleeker, 1865), Bahaba polykladiskos 

(Gunther, 1868) and Coilia lindmani 

were investigated by analysis of stomach content. Data were analyzed by using applied 

N. nenga, C. truncatus, A. maculatus, 
omnivorous while B. mino, K. typus, B. 

N. nenga were fish and shrimp 
was polychaete and secondary 

was polychaete and mollusk and 
was fish and secondary food were amphipod and 

was sponge and secondary food 
P. parmata was phytolankton and 

was oligochaete and secondary food were 
was shrimp and secondary 

was insect and secondary food were plant and fish. Basic food of 
was chara and secondary food were insect oligochaete sponge and amphipod. Basic food of C. 

was zooplankton and secondary food were oligochaete, insect, polychaete and insect larvae. 
A. maculatus, P. proctozystron and B. altus 

would change basic food from shrimp to fish but 
were still the same and increased 
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สภาวะทรัพยากรกุ้งทรายชนิด Trachypenaeus
 
ปิยะโชค สินอนันต์1* และ ขวัญชัย ปานแก้ว
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
 
บทคัดย่อ 

 
 การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งทราย 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดความยาวเรือต่ํากว่า 
ในเขตจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ
กุ้งทรายเท่ากับ 0.307 และ 0.538 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ตามลําดับ ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียด 
ของกุ้งทรายรวมเพศอยู่ในรูปสมการ W = 
3.50-10.50 เซนติเมตร มีสมการการเติบโตของ 
การตายรวม (Z) เท่ากับ 8.87 ต่อปี ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ 
โดยการประมง (F) เท่ากับ 5.81 ต่อปี กุ้งทรายเริ่มเข้าสู่ข่ายการประมงท่ีความยาว 
ระดับผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน (MSY) และมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืน
การลงแรงประมงท่ีเหมาะสมของผลผลิตและมูลค่าเท่ากับร้อยละ 
 
คําสําคัญ : ประเมินสภาวะทรัพยากร  กุ้งทราย 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 2 หมู่ท่ี 2 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 
E-mail : ptsinanun@yahoo.com 
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Trachypenaeus fulvus Dall, 1957 บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

และ ขวัญชัย ปานแก้ว2 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 

การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งทราย (Trachypenaeus fulvus Dall, 1957) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดความยาวเรือต่ํากว่า 14 เมตร และอวนรุน บริเวณท่าเทียบเรือ

ขตจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2552 พบว่า อัตราการจับเฉลี่ยของ
ช่ัวโมง ตามลําดับ ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียด (TL) 

W = 0.0066TL3.3119  กุ้งทรายท่ีเข้ามาในข่ายการประมงมีขนาดความยาวอยู่ในช่วง 
เซนติเมตร มีสมการการเติบโตของ von Bertalanffy เท่ากับ Lt = 13.40 (1-e

-1.56(t

ต่อปี ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ (M) เท่ากับ 3.06 ต่อปี และค่าสัมประสิทธ์ิการตาย
ต่อปี กุ้งทรายเริ่มเข้าสู่ข่ายการประมงท่ีความยาว 3.50 เซนติเมตร จํานวน 
และมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืน (MEY) เท่ากับ 147 ตัน และ 6.35 ล้านบาท 

การลงแรงประมงท่ีเหมาะสมของผลผลิตและมูลค่าเท่ากับร้อยละ 80 และ 60 ของการลงแรงประมงใน พ.ศ

กุ้งทราย  อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
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บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก  
เมตร และอวนรุน บริเวณท่าเทียบเรือ

พบว่า อัตราการจับเฉลี่ยของ 
TL) กับน้ําหนักตัว (W) 

กุ้งทรายท่ีเข้ามาในข่ายการประมงมีขนาดความยาวอยู่ในช่วง 
1.56(t-0.00)) ค่าสัมประสิทธ์ิ 

ต่อปี และค่าสัมประสิทธ์ิการตาย
เซนติเมตร จํานวน 89 ล้านตัว มี

ล้านบาท ตามลําดับ ระดับ 
ศ. 2552 ตามลําดับ 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Stock Assessment of Brown Rough Shrimp (

in the Eastern Gulf of Thailand
 
Piyachoke Sinanun1* and Kwanchai Pankaew
1Eastern Marine Fisheries Research and Development Center
2Southern Marine Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 

 
 Stock Assessment of Brown Rough Shrimp (
of Thailand was conducted by collecting data from otter board trawler less than 14 m and push net at 
fishing ports in Trat, Chantaburi and Rayong province during January to December 2009. 
showed that average catch per unit of effort of 
equation between total length (TL)  and body weight (W) of the total shrimp, male and female shrimp 
were  W = 0.0066 TL3.3119 . Size distribution was recruited to fishing gro
The von Bertalanffy growth equation
coefficient (Z), natural mortality coefficient
5.81 per year, respectively. While size of recruitment in fishing ground was at 3.50 cm with 89 million 
individual. Maximum sustainable yield (MSY) was 147 tons and the maximum sustainable economic yield 
(MEY) was 6.35 million baht. Optimum fishing efforts were
 
Key words : stock assessment, brown rough shrimp, the Eastern Gulf of Thailand
   
*Corresponding author : 2 Moo 2, Ban Phe
E-mail : ptsinanun@yahoo.com
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Stock Assessment of Brown Rough Shrimp (Trachypenaeus fulvus 

in the Eastern Gulf of Thailand 

Kwanchai Pankaew2 
Eastern Marine Fisheries Research and Development Center 

Fisheries Research and Development Center 

Stock Assessment of Brown Rough Shrimp (Trachypenaeus fulvus Dall, 1957) in the Eastern Gulf 
of Thailand was conducted by collecting data from otter board trawler less than 14 m and push net at 
fishing ports in Trat, Chantaburi and Rayong province during January to December 2009. 

ch per unit of effort of T. fulvus were 0.307 and 0.538 kg/hr., respectively.
equation between total length (TL)  and body weight (W) of the total shrimp, male and female shrimp 

. Size distribution was recruited to fishing ground in range from 3.50
The von Bertalanffy growth equation was expressed in equation Lt = 13.40 (1-e

Z), natural mortality coefficient (M) and fishing mortality coefficient
per year, respectively. While size of recruitment in fishing ground was at 3.50 cm with 89 million 

individual. Maximum sustainable yield (MSY) was 147 tons and the maximum sustainable economic yield 
baht. Optimum fishing efforts were 80% and 60% of the fishing effort in 2009.

stock assessment, brown rough shrimp, the Eastern Gulf of Thailand

2 Moo 2, Ban Phe, Muang District, Rayong 21160. Tel. 0 3865 1764
ptsinanun@yahoo.com 
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 Dall, 1957)  

Dall, 1957) in the Eastern Gulf 
of Thailand was conducted by collecting data from otter board trawler less than 14 m and push net at 
fishing ports in Trat, Chantaburi and Rayong province during January to December 2009. The results 

were 0.307 and 0.538 kg/hr., respectively. the 
equation between total length (TL)  and body weight (W) of the total shrimp, male and female shrimp 

und in range from 3.50-10.50 cm. 
e-1.56(t-0.00)). Total mortality 

and fishing mortality coefficient (F) were 8.87, 3.06 and 
per year, respectively. While size of recruitment in fishing ground was at 3.50 cm with 89 million 

individual. Maximum sustainable yield (MSY) was 147 tons and the maximum sustainable economic yield 
80% and 60% of the fishing effort in 2009. 

stock assessment, brown rough shrimp, the Eastern Gulf of Thailand 
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สภาวะทรัพยากรกุ้งตะกาดชนิด Metapenaeus

บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
 
ปิยะโชค สินอนันต์*  ทิวารัตน์ สินอนันต์ และ ทัศน์พงษ์ กลมเกลยีว 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
 
บทคัดย่อ 

 
 การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งตะกาด 
ฝั่งตะวันออก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดความยาวเรือต่ํากว่า 
ท่าเทียบเรือในเขตจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ
ของกุ้งตะกาดเท่ากับ 1.46 และ 1.82 กิโลกรัม
4.00-16.50 เซนติเมตร สมการการเติบโตของ 
เท่ากับ 8.92 ต่อปี ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ 
(F) เท่ากับ 6.73 ต่อปี กุ้งตะกาดเริ่มเข้าสู่ข่ายการประมงท่ีความยาว 
สูงสุดท่ียั่งยืน (MSY) และมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืน
ประมงท่ีเหมาะสมของผลผลิตและมูลค่าเท่ากับร้อยละ 
 
คําสําคัญ : ประเมินสภาวะทรัพยากร  กุ้งตะกาด 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 2 หมู่ท่ี 2 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 
E-mail : ptsinanun@yahoo.com 
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Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837)

ทิวารัตน์ สินอนันต์ และ ทัศน์พงษ์ กลมเกลยีว  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งตะกาด (Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837))
ฝั่งตะวันออก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดความยาวเรือต่ํากว่า 14 เมตร และอวนรุน บริเวณ
ท่าเทียบเรือในเขตจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2552 พบว่า อัตราการจับเฉลี่ย

กิโลกรัม/ช่ัวโมง ตามลําดับ กุ้งตะกาดท่ีเข้ามาในข่ายการประมงมีความยาวระหว่าง 
มตร สมการการเติบโตของ von Bertalanffy คือ Lt = 18.15 (1-e

-1.21(t-0.00)) ค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม
ต่อปี ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ (M) เท่ากับ 2.19 ต่อปี และค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง 

ต่อปี กุ้งตะกาดเริ่มเข้าสู่ข่ายการประมงท่ีความยาว 4.25 เซนติเมตร จํานวน 39 ล้านตัว มีระดับผลผลิต
และมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืน (MEY) เท่ากับ 127.44 ตัน และ 16.53 ล้านบาท ตามลําดับ ระดับการลงแรง

ประมงท่ีเหมาะสมของผลผลิตและมูลค่าเท่ากับร้อยละ 95 และ 65 ของการลงแรงประมงใน พ.ศ. 2552

กุ้งตะกาด  อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
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1837) 

(H. Milne Edwards, 1837)) บริเวณอ่าวไทย 
เมตร และอวนรุน บริเวณ
พบว่า อัตราการจับเฉลี่ย

ช่ัวโมง ตามลําดับ กุ้งตะกาดท่ีเข้ามาในข่ายการประมงมีความยาวระหว่าง 
ค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม (Z) 

ต่อปี และค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง 
ล้านตัว มีระดับผลผลิต

ล้านบาท ตามลําดับ ระดับการลงแรง
2552 ตามลําดับ 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Stock Assessment of Jinga Shrimp (

in the Eastern Gulf of Thailand
 
Piyachoke Sinanun*  Thiwarat Sinanun and Tadpong Klomkleaw
Eastern Marine Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 

 
 Stock Assessment of Brown Jinga Shrimp (
Eastern Gulf of Thailand was conducted by collecting data from otter board trawler less than 14 m and 
push net at fishing ports in Trat, Chantaburi and Rayong province during January to December 2009. Th
results showed that average catch per unit effort of 
distribution was recruited to fishing ground in range from 4.00
equation was expressed in equation L
coefficient (M) and fishing mortality coefficient
of recruitment in fishing ground was at 4.25 cm with 39 million individual. Maximum sustainable yield (MSY) 
was 127.44 tons and the maximum sustainable economic yield (MEY) was 16.53 million baht
fishing efforts were 95% and 65% of the fishing effort in 2009. 
 
Key words :  stock assessment, jinga shrimp, the Eastern Gulf of Thailand
   
*Corresponding author : 2 Moo 2,  Ban Phe,
E-mail : ptsinanun@yahoo.com
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Stock Assessment of Jinga Shrimp (Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards,

in the Eastern Gulf of Thailand 

Thiwarat Sinanun and Tadpong Klomkleaw 
Eastern Marine Fisheries Research and Development Center 

Stock Assessment of Brown Jinga Shrimp (Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837)) in the 
Eastern Gulf of Thailand was conducted by collecting data from otter board trawler less than 14 m and 
push net at fishing ports in Trat, Chantaburi and Rayong province during January to December 2009. Th
results showed that average catch per unit effort of M. affinis were 1.461 and 1.820 kg/hr respectively. Size 
distribution was recruited to fishing ground in range from 4.00-16.50 cm. The von Bertalanffy growth 

expressed in equation Lt = 18.15 (1-e
-1.21(t-0.00)) Total mortality coefficient 

and fishing mortality coefficient (F) were 8.92, 2.19 and 6.73 per year, respectively. While size 
of recruitment in fishing ground was at 4.25 cm with 39 million individual. Maximum sustainable yield (MSY) 
was 127.44 tons and the maximum sustainable economic yield (MEY) was 16.53 million baht
fishing efforts were 95% and 65% of the fishing effort in 2009.  

stock assessment, jinga shrimp, the Eastern Gulf of Thailand 

2 Moo 2,  Ban Phe, Muang District, Rayong 21160. Tel. 0 3865 1764 
inanun@yahoo.com 
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Milne Edwards, 1837)) 

(H. Milne Edwards, 1837)) in the 
Eastern Gulf of Thailand was conducted by collecting data from otter board trawler less than 14 m and 
push net at fishing ports in Trat, Chantaburi and Rayong province during January to December 2009. The 

were 1.461 and 1.820 kg/hr respectively. Size 
16.50 cm. The von Bertalanffy growth 

Total mortality coefficient (Z), natural mortality 
were 8.92, 2.19 and 6.73 per year, respectively. While size 

of recruitment in fishing ground was at 4.25 cm with 39 million individual. Maximum sustainable yield (MSY) 
was 127.44 tons and the maximum sustainable economic yield (MEY) was 16.53 million baht. Optimum 

Tel. 0 3865 1764  
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การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแข้งไก่ 

ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
 
พรอนันต์ คีรีรัตน*์  มนตรี สุมณฑา  สนธยา บุญสุข  วรรลี สิงห์ธงยาม และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน
 
บทคัดย่อ 

 
 การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแข้งไก่ 
พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการประมงจากเรือประมงอวนล้อมจับ 
ปั่นไฟ อวนล้อมจับ อวนล้อมจับขนาดตาอวน 
แพร่กระจายตลอดแนวชายฝั่ง ตั้งแต่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวป่า อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้านตะวันตกของภูเก็ต 
พ้ืนท่ีอ่าวพังงาและกระบี่ ฝั่งทะเลจังหวัดตรังและสตูล ตลอดจนเกาะต่างๆ
สิมิลัน เกาะราชา เกาะพีพี เกาะรอก เกาะตะรุเตา ตลอดจนหมู่เกาะอาดัง
243.33  2.47  2.79  26.10  30.68 และ 0.62 
ระหว่าง 4.50-45.50 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
49.64 (1-e-1.61(t - 0)) ค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม
1.7319 ต่อปี ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง 
0.7297 ต่อปี ปลาขนาดความยาวส้อมหางระหว่าง 
มีจํานวนเท่ากับ 243 ล้านตัว ระดับผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน 
สัมพัทธ์เท่ากับ 0.4 และมีมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืน 
โดยปี พ.ศ. 2550 ปริมาณการจับและมูลค่าของปลาแข้งไก่ มีค่าเท่ากับ 
ระดับการลงแรงประมงเกินผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืนร้อยละ 
 
คําสําคัญ : ประเมินสภาวะทรัพยากร  ปลาแข้งไก่ 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 77 หมู่ 7 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
E-mail : afdecfish@yahoo.com 
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การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแข้งไก่ (Megalaspis  cordyla (Linnaeus, 1758))

ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 

มนตรี สุมณฑา  สนธยา บุญสุข  วรรลี สิงห์ธงยาม และ ธศินี นนทพันธ ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน (ภูเก็ต)  

การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแข้งไก่ (Megalaspis cordyla) ทางฝั่งทะเลอันดามัน ในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง 
พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการประมงจากเรือประมงอวนล้อมจับ 6 ประเภท คือ อวนล้อมจับ
ปั่นไฟ อวนล้อมจับ อวนล้อมจับขนาดตาอวน 1.50 เซนติเมตร อวนล้อมซั้ง อวนเขียว และอวนตังเก ท่ีมีการทําการประมง

ตั้งแต่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวป่า อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้านตะวันตกของภูเก็ต 
ระบี่ ฝั่งทะเลจังหวัดตรังและสตูล ตลอดจนเกาะต่างๆ ทางฝั่งทะเลอันดามันคือ หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะ

สิมิลัน เกาะราชา เกาะพีพี เกาะรอก เกาะตะรุเตา ตลอดจนหมู่เกาะอาดัง-ราวี โดยมีอัตราการจับเฉลี่ยปลาแข้งไก่ เท่ากับ 
0.62 กก./วัน ตามลําดับ ปลาแข้งไก่ท่ีถูกจับมาใช้ประโยชน์มีความยาวส้อมหาง

เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.38 เซนติเมตร มีสมการเติบโตของ von Bertalanffy
ค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม (Z) เท่ากับ 6.4083 ต่อปี ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ 

ต่อปี ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง (F) เท่ากับ 4.6764 ต่อปี และค่าอัตราการใช้ประโยชน์
ต่อปี ปลาขนาดความยาวส้อมหางระหว่าง 4.00-6.00 เซนติเมตร เป็นกลุ่มความยาวแรกท่ีเริ่มเข้าสู่ข่ายกา

ล้านตัว ระดับผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน (MSY) เท่ากับ 24,147.33 เมตริกตัน ท่ีระดับการลงแรงประมง
และมีมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืน (MEY) เท่ากับ 829.75 ล้านบาท ท่ีระดับการลงแรงประมงสัมพัทธ์เท่ากับ 

ณการจับและมูลค่าของปลาแข้งไก่ มีค่าเท่ากับ 17,826.28 เมตริกตัน และ 514
ระดับการลงแรงประมงเกินผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืนร้อยละ 60 และมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืนร้อยละ 70 

ปลาแข้งไก่  ทะเลอันดามัน 
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(Linnaeus, 1758)) 

ทางฝั่งทะเลอันดามัน ในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง 
ประเภท คือ อวนล้อมจับ

เซนติเมตร อวนล้อมซั้ง อวนเขียว และอวนตังเก ท่ีมีการทําการประมง
ตั้งแต่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวป่า อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้านตะวันตกของภูเก็ต 

ทางฝั่งทะเลอันดามันคือ หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะ 
ราวี โดยมีอัตราการจับเฉลี่ยปลาแข้งไก่ เท่ากับ 

วัน ตามลําดับ ปลาแข้งไก่ท่ีถูกจับมาใช้ประโยชน์มีความยาวส้อมหาง
von Bertalanffy เท่ากับ Lt = 

ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ (M) เท่ากับ 
ต่อปี และค่าอัตราการใช้ประโยชน์ (E) เท่ากับ 

เซนติเมตร เป็นกลุ่มความยาวแรกท่ีเริ่มเข้าสู่ข่ายการประมง 
เมตริกตัน ท่ีระดับการลงแรงประมง

ล้านบาท ท่ีระดับการลงแรงประมงสัมพัทธ์เท่ากับ 0.3 
14.81 ล้านบาท ซึ่งมี
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Stock Assessment of Hardtail Scad (

along the Andaman Sea Coast of Thailand
 
Pornanan Keereerut*  Montri
and Tasinee Nontapan  

Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket)
 
Abstract 

 
 The stock assessment on the hardtail scad (
area of Ranong, Phang-nga, Phuket, Krabi, Trang and Satun Province by collecting data from six type of 
purse seine comprising light luring purse seine (LPS), Thai purse seine (TPS), purse seine with the mesh 
size of 1.5 centimeters. (TPS 1.5), fish aggregating device purse seine (FADs), green purse seine (GPS), and 
Chinese purse seine (CPS). The fishing grounds included Kuraburi, Takuapa, Thaimuang Districts of Phang
nga Province, West Coast of Phuket, Phang
Islands of the Andaman Sea Coast such as Surin, Similan, Raya, Phi Phi, Rok, Tarutao and Adang
Islands. The average catch of the hardtail scad were 243.33, 2.47, 2.79, 26.10, 30.68 and 0.62 kg/day 
respectively. The fork length of hardtail scad were in range from 4.50
17.38 cm. The von Bertalanffy growth equation was L
(Z) was 6.4083 per year, the natural mortality coeffic
coefficient was 4.6764 per year and exploitation rate (E) was
scad caught by these fisheries was in the size range of 4.00
individual fish. The maximum sustainable yield (MSY) was 24,147.33 metric tons at the F
the maximum sustainable economics yield (MEY) was 829.75 million baht at the F
the catch and value of the hardtail scad were 17
60 percent of the MSY and over 70 percent of the MEY.
 
Key words : stock assessment, hardtail scad, Andaman Sea
   
*Corresponding author : 77 Moo 7, Vichit Sub
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Stock Assessment of Hardtail Scad ( Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758))

along the Andaman Sea Coast of Thailand 

Montri Sumonta  Sonthaya Boonsuk  Wanlee Singtongyam

Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 

The stock assessment on the hardtail scad (Megalaspis cordyla) along the Andaman Sea in the 
nga, Phuket, Krabi, Trang and Satun Province by collecting data from six type of 

purse seine comprising light luring purse seine (LPS), Thai purse seine (TPS), purse seine with the mesh 
meters. (TPS 1.5), fish aggregating device purse seine (FADs), green purse seine (GPS), and 

The fishing grounds included Kuraburi, Takuapa, Thaimuang Districts of Phang
nga Province, West Coast of Phuket, Phang-nga and Krabi Bays, Trang and Satun Coast as well as the 
Islands of the Andaman Sea Coast such as Surin, Similan, Raya, Phi Phi, Rok, Tarutao and Adang
Islands. The average catch of the hardtail scad were 243.33, 2.47, 2.79, 26.10, 30.68 and 0.62 kg/day 

he fork length of hardtail scad were in range from 4.50-45.50 cm with average fork length 
17.38 cm. The von Bertalanffy growth equation was Lt = 49.64 (1-e

-1.61(t - 0)). The total mortality coefficient 
(Z) was 6.4083 per year, the natural mortality coefficient (M) was 1.7319 per year, the fishing mortality 
coefficient was 4.6764 per year and exploitation rate (E) was 0.7297 per year.The first group of hardtail 
scad caught by these fisheries was in the size range of 4.00-6.00 cm with the number of 24.3×10
ndividual fish. The maximum sustainable yield (MSY) was 24,147.33 metric tons at the F
the maximum sustainable economics yield (MEY) was 829.75 million baht at the F
the catch and value of the hardtail scad were 17,826.28 metric tons and 514.81 million baht which over 
60 percent of the MSY and over 70 percent of the MEY. 

stock assessment, hardtail scad, Andaman Sea 

: 77 Moo 7, Vichit Sub-district, Muang District, Phuket Province
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) along the Andaman Sea in the 
nga, Phuket, Krabi, Trang and Satun Province by collecting data from six type of 

purse seine comprising light luring purse seine (LPS), Thai purse seine (TPS), purse seine with the mesh 
meters. (TPS 1.5), fish aggregating device purse seine (FADs), green purse seine (GPS), and 

The fishing grounds included Kuraburi, Takuapa, Thaimuang Districts of Phang-
, Trang and Satun Coast as well as the 

Islands of the Andaman Sea Coast such as Surin, Similan, Raya, Phi Phi, Rok, Tarutao and Adang-Rawi 
Islands. The average catch of the hardtail scad were 243.33, 2.47, 2.79, 26.10, 30.68 and 0.62 kg/day 

45.50 cm with average fork length 
). The total mortality coefficient 

ient (M) was 1.7319 per year, the fishing mortality 
0.7297 per year.The first group of hardtail 
6.00 cm with the number of 24.3×107 

ndividual fish. The maximum sustainable yield (MSY) was 24,147.33 metric tons at the F-factor of 0.4 and 
the maximum sustainable economics yield (MEY) was 829.75 million baht at the F-factor of 0.3. In 2007, 

,826.28 metric tons and 514.81 million baht which over 

district, Muang District, Phuket Province 83000 
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การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง 

ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
 
ธุมาวดี ใจเย็น*  สนธยา บุญสุข  มนตรี สุมณฑา  วรรลี สิงห์ธงยาม 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน 
 
บทคัดย่อ 

 
 การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง 
ประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการทําการประมงจากเครื่องมือ
อวนล้อมจับขนาดตาอวน 1.5 เซนติเมตร อวนล้อมซั้ง อวนตังเก และอวนเขียว 
พังงา  ภูเก็ต  กระบี่  ตรัง และสตูล ในระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ
ของปลาข้างเหลืองในแต่ละเครื่องมือมีค่าเท่ากับ 
มีแหล่งทําการประมงตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน ท่ีระดับความลึก 
หนาแน่นบริเวณอ่าวพังงา มีช่วงความยาวตลอดตัวท่ีถูกจับมาใช้ประโยชน์ระหว่าง 
เติบโตของ von Bertalanffy เท่ากับ L t = 
ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ (M) เท่ากับ 
7.21 ต่อปี ปลาข้างเหลืองมีกลุ่มความยาวแรกท่ีเริ่มเข้าสู่ข่ายการประมง คือ 
เมษายน และกรกฎาคม โดยมีระดับผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน 
(MEY) เท่ากับ 21.63 ล้านบาท ในขณะท่ีมีปริมาณการจับ และมูลค่าของปลาข้างเหลืองใน
เมตริกตัน และ 20.35 ล้านบาท แสดงว่าปริมาณการจับและมูลค่าเกินผลผลิตสูงสุด และมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืนอยู่ร้อยละ 
และ 40 ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : ประเมินสภาวะทรัพยากร  ปลาข้างเหลือง
   
*ผู้รับผดิชอบ : 77  หมู่ 7 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
E-mail : afdecfish@yahoo.com 
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การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง (Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833))

ฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 

มนตรี สุมณฑา  วรรลี สิงห์ธงยาม และ ธศินี นนทพันธ ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน (ภูเก็ต) 

การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง (Selaroides leptolepis (Cuvier,1833)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการทําการประมงจากเครื่องมืออวนล้อมจับ 6 ชนิด คือ อวนล้อมจับปั่นไฟ 

เซนติเมตร อวนล้อมซั้ง อวนตังเก และอวนเขียว ท่ีนําสัตว์น้ํามาข้ึนท่าในเขต
ในระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2550 ผลการศึกษาพบว่า อัตราการจับเฉลี่ย

มือมีค่าเท่ากับ 118.13, 77.31, 0.31, 40.73, 0.32 และ 0.12 กิโลกรัม
มีแหล่งทําการประมงตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน ท่ีระดับความลึก 14-70 เมตร  โดยพบว่ามีแหล่งทําการประมง
หนาแน่นบริเวณอ่าวพังงา มีช่วงความยาวตลอดตัวท่ีถูกจับมาใช้ประโยชน์ระหว่าง 5.00-23.00 เซนติเมตร

= 24.30 (1-e-0.93 (t- (-0.0043)) ) ค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม (Z)
เท่ากับ 1.48  ต่อปี  ค่าสัมประสิทธ์ิการตายเนื่องจากการทําประมง 

ปลาข้างเหลืองมีกลุ่มความยาวแรกท่ีเริ่มเข้าสู่ข่ายการประมง คือ 5.00-6.00 เซนติเมตร ในเดื
โดยมีระดับผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน (MSY) เท่ากับ 1,149.20 เมตริกตัน และมีมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืน 

ในขณะท่ีมีปริมาณการจับ และมูลค่าของปลาข้างเหลืองใน พ.ศ. 2550 
แสดงว่าปริมาณการจับและมูลค่าเกินผลผลิตสูงสุด และมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืนอยู่ร้อยละ 

ปลาข้างเหลือง  ทะเลอันดามัน 
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(Cuvier, 1833)) 

ทางฝั่งทะเลอันดามันของ
คือ อวนล้อมจับปั่นไฟ อวนดํา  

ท่ีนําสัตว์น้ํามาข้ึนท่าในเขตจังหวัดระนอง 
ผลการศึกษาพบว่า อัตราการจับเฉลี่ย

กิโลกรัม/วัน ตามลําดับ  
เมตร  โดยพบว่ามีแหล่งทําการประมง

เซนติเมตร มีสมการการ
(Z) เท่ากับ 8.69 ต่อปี  

ต่อปี  ค่าสัมประสิทธ์ิการตายเนื่องจากการทําประมง (F) เท่ากับ 
เซนติเมตร ในเดือนกุมภาพันธ์ 

เมตริกตัน และมีมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืน 
2550 เท่ากับ 1,132.28 

แสดงว่าปริมาณการจับและมูลค่าเกินผลผลิตสูงสุด และมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืนอยู่ร้อยละ 30 
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Stock Assessment of Yellowstripe Scad (

along the Andaman Sea Coast of Thailand
 
Thumawadee Jaiyen*  Sontaya Boonsuk  
and Tasinee  Nontapun  

Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket)
 
Abstract 

 
 The stock assessment of yellowstripe scad, 
Andaman Sea coast of Thailand
light luring purse seine, Thai purse seine, 1.5 cm mesh size purse seine, fish aggregating device purse 
seine, Chinese purse seine and green purse seine which
Phuket, Krabi, Trang and Satun Province
average catch per unit of effort of the yellowstripe scad fr
77.31, 0.31, 40.73, 0.32 and 0
coast  which in the range 14-
yellowstripe scad size of recruitment
Bertalanffy growth equation was 
coefficient (Z), the natural mortality coefficient 
1.48 and 7.21 respectively. The smallest fish size of recruitment in fish
5.00-6.00 cm in February April and July. The maximum sustainable yield (MSY) was 
and the maximum sustainable economics yield (MEY) was 
value of this fish were 1,132.28
MSY and MEY. 
 
Key words : stock assessment, 
   
*Corresponding author : 77 Moo
Tel. 0 7639 1138, 40  E-mail : afdecfish@yahoo.com
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Stock Assessment of Yellowstripe Scad (Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833))

Andaman Sea Coast of Thailand 

Jaiyen*  Sontaya Boonsuk  Montri Sumontha  Wanlee Singtongyam 

Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 

The stock assessment of yellowstripe scad, Selaroides leptolepis 
Andaman Sea coast of Thailand was pursued by collecting data from six types of purse seines comprising 
light luring purse seine, Thai purse seine, 1.5 cm mesh size purse seine, fish aggregating device purse 

ne, Chinese purse seine and green purse seine which landed at fishing ports in Ranong, Phang
Phuket, Krabi, Trang and Satun Provinces during January to December in 2007. The study showed the 
average catch per unit of effort of the yellowstripe scad from each of purse seiner that  were 

0.12 kg/day, respectively. The fishing ground was along the Andaman Sea 
-70 meter depth. The mainly fishing ground were in the Phang
recruitment to fishing ground were in range of 

Bertalanffy growth equation was expressed as L t = 24.30 (1-e
-0.93 (t- (-0.0043)) ) .The per year of 

natural mortality coefficient (M), and the fishing mortality coefficient (F) were
respectively. The smallest fish size of recruitment in fishing ground were in the range of

6.00 cm in February April and July. The maximum sustainable yield (MSY) was 
and the maximum sustainable economics yield (MEY) was 21.63 million baht. In 2007, the catch and 

1,132.28 metric tons and 20.35  million baht which were 

stock assessment, yellowstripe scad, Andaman Sea 

*Corresponding author : 77 Moo 7, Vichit Sub-district, Muang District, Phuket Province 83000
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 (Cuvier,1833) along the 
by collecting data from six types of purse seines comprising 

light luring purse seine, Thai purse seine, 1.5 cm mesh size purse seine, fish aggregating device purse 
landed at fishing ports in Ranong, Phang-nga, 

during January to December in 2007. The study showed the 
om each of purse seiner that  were 118.13, 

kg/day, respectively. The fishing ground was along the Andaman Sea 
70 meter depth. The mainly fishing ground were in the Phang-nga Bay. The 

to fishing ground were in range of 5.00-23.00 cm. The von 
.The per year of total mortality 

fishing mortality coefficient (F) were 8.69, 
ing ground were in the range of 

6.00 cm in February April and July. The maximum sustainable yield (MSY) was 1,149.20  metric tons 
million baht. In 2007, the catch and 

 30% and 40% above the 

district, Muang District, Phuket Province 83000 
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การประมงแมงกะพรุนบริเวณจังหวัดระนอง
 

มนตรี สุมณฑา*  จริยา ฤทธิสมาน และ ศิตวิทย์ บุณยรัตน์พันธุ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน 
 
บทคัดย่อ 

 
 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประมงแมงกะพรุนบริเวณจังหวัดระนองระหว่างฤดูกาล พ
2552-2553 ในพ้ืนท่ีอําเภอละอุ่น อําเภอเมือง อําเภอกะเปอร์ และอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง โดยการสุ่มตัวอย่างเรือ
ทําการประมงแมงกะพรุน จํานวน 1,448 และ 
64 แพ ตามลําดับ พบว่ามีเครื่องมือท่ีใช้ทําการประมง คือ สวิงตักแมงกะพรุน และตะขอตักแมงกะพรุน
หางยาวท้องแบนซึ่งมี และไม่มีถุงอวนใส่แมงกะพรุน และเรือหางยาวขนาดความยาว 
ท่ีลอยใกล้บริเวณผิวน้ํา แล้วตักแมงกะพรุนใส่ในห้องท้องเรือ หรือถุงอวนใส่แมงกะพรุน  โดย พ
การประมงหนาแน่นในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม
ตุลาคม-พฤศจิกายน มีการทําการประมงแมงกะพรุนตลอดแนวชายฝั่
ละอุ่น ถึงชายฝั่งทะเล อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 
 ฤดูทําการประมงแมงกะพรุน พ.ศ
smithii) ได้เพียงชนิดเดียว โดยเรือหางยาวท้องแบน มีอัตราการจับเฉลี่ย 
35.00 และ 47.25 บาท/เท่ียว ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 
เฉลี่ย 35.00 และ 47.25 บาท/เท่ียว เรือหางยาวท้องแบนท่ีมีถุงอวน มีอัตราการจับเฉลี่ย 
มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 50.00 และ 67.50 บาท
เหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 410.28 และ 217.69
และ 367.49 ตัว/เท่ียว มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 
778.60 บาท/เท่ียว คิดเป็นรายได้เหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 
และ 2552-2553 มีการรับซื้อแมงกะพรุนจํานวน  
ท้ังหมด เท่ากับ 51.25 และ 14.69 ล้านบาท ตามลําดับ
 
คําสําคัญ : แมงกะพรุน  การประมง  จังหวัดระนอง
   
*ผู้รับผดิชอบ : 77 หมู่ 7 ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภเูก็ต 
E-mail : montri.sumontha@gmail.com
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การประมงแมงกะพรุนบริเวณจังหวัดระนอง 

จริยา ฤทธิสมาน และ ศิตวิทย์ บุณยรัตน์พันธุ ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน (ภูเก็ต) 

ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประมงแมงกะพรุนบริเวณจังหวัดระนองระหว่างฤดูกาล พ.
ในพ้ืนท่ีอําเภอละอุ่น อําเภอเมือง อําเภอกะเปอร์ และอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง โดยการสุ่มตัวอย่างเรือ

และ 1,276 เท่ียวเรือ และรวบรวมข้อมูลจากแพรับซื้อแมงกะพรุน จํานวน 
แพ ตามลําดับ พบว่ามีเครื่องมือท่ีใช้ทําการประมง คือ สวิงตักแมงกะพรุน และตะขอตักแมงกะพรุน

หางยาวท้องแบนซึ่งมี และไม่มีถุงอวนใส่แมงกะพรุน และเรือหางยาวขนาดความยาว 7-12 เมตร ซึ่งออกหาแมงกะพรุน
กล้บริเวณผิวน้ํา แล้วตักแมงกะพรุนใส่ในห้องท้องเรือ หรือถุงอวนใส่แมงกะพรุน  โดย พ.ศ. 2551

การประมงหนาแน่นในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม  และ พ.ศ. 2552-2553 มีการทําการประมงหนาแน่นในช่วงเดือน
พฤศจิกายน มีการทําการประมงแมงกะพรุนตลอดแนวชายฝัง่ ตั้งแต่ในแม่นํ้ากระบุรี บริเวณปากคลองละอุ่น อําเภอ

ละอุ่น ถึงชายฝั่งทะเล อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง  
ศ. 2551-2552 และ 2552-2553 มีการจับแมงกะพรุนลอดช่อง 

ได้เพียงชนิดเดียว โดยเรือหางยาวท้องแบน มีอัตราการจับเฉลี่ย  33.00 และ 32.50 ตัว/เท่ียว มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 
เท่ียว ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 82.50 และ 73.13 บาท/เท่ียว คิดเป็นรายได้เหนือต้นทุนผันแปร

เรือหางยาวท้องแบนท่ีมีถุงอวน มีอัตราการจับเฉลี่ย 184.11 และ 
บาท/เท่ียว ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 460.28 และ 285.19 บาท/
217.69 บาท/เท่ียว และเรือหางยาวขนาด 7-12 เมตร มีอัตราการจับเฉลี่ย 

ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 135.00 และ 154.00 บาท/เท่ียว ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 
คิดเป็นรายได้เหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 685.40 และ 624.60 บาท/เท่ียว ในฤดูกาล พ

มีการรับซื้อแมงกะพรุนจํานวน  20,499,200 และ 6,530,000 ตัว  คิดเป็นรายได้รวมของชาวประมง
ล้านบาท ตามลําดับ 

จังหวัดระนอง 

ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภเูก็ต 83000  โทร. 0 7639 1138-40 
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.ศ. 2551-2552 และ 
ในพ้ืนท่ีอําเภอละอุ่น อําเภอเมือง อําเภอกะเปอร์ และอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง โดยการสุ่มตัวอย่างเรือ

รวบรวมข้อมูลจากแพรับซื้อแมงกะพรุน จํานวน 78 และ 
แพ ตามลําดับ พบว่ามีเครื่องมือท่ีใช้ทําการประมง คือ สวิงตักแมงกะพรุน และตะขอตักแมงกะพรุน โดยใช้เรือ 

เมตร ซึ่งออกหาแมงกะพรุน 
2551-2552  มีการทํา

มีการทําการประมงหนาแน่นในช่วงเดือน
ง ตั้งแต่ในแม่นํ้ากระบุรี บริเวณปากคลองละอุ่น อําเภอ

มีการจับแมงกะพรุนลอดช่อง (Lobonema 
เท่ียว มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 

เท่ียว คิดเป็นรายได้เหนือต้นทุนผันแปร
และ 126.75 ตัว/เท่ียว  
/เท่ียว คิดเป็นรายได้

เมตร มีอัตราการจับเฉลี่ย 350.18 
ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 820.40 และ 

ในฤดูกาล พ.ศ. 2551-2552 
ว  คิดเป็นรายได้รวมของชาวประมง
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Jellyfish Fishery in Ranong Province
 
Montri Sumontha*  Jariya Ritthisaman and Sitawit Bunyarattapandu

Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket)
 
Abstract 

 
 Jellyfish fishery in Ranong Province
and Suk Samran district in Ranong Province during2008
boats were collected 1,448 and
shown jellyfish fishing gears were jellyfish scoop net and jellyfish scoop hook, which operated with 3 
types of boat, namely small long
length 7-12 m. The fishing was operated by searching jellyfish and caugh
continue on boat or bag. The highest peak of operations during the fishing season of 2008
2009-2010 were between October and December and October and November respectively. 
 A single species, white jellyfish (
operations, small long-tailed boat small long
m, during the fishing season of 2008
350.18 head/trip and 32.50, 126.75 and
35.00, 50.00 and 135.00 baht/trip and
revenues were 82.50, 460.28 and 820.40 baht/tr
respectively and profits were 35.00, 410.28 and 685.40 baht/trip and 
boat-seasonal respectively. Total landing of white jellyfish were 20,499,200 and 
changed to be total fishermen revenue were 51.25 and
2009-2010 respectively.  
 
Key words : jellyfisht, fishery, Ranong Province
   
*Corresponding author : 77 Mu 7 Vichit Subdistric, Muang District, 
E-mail : montri.sumontha@gmail.com
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Jellyfish Fishery in Ranong Province 

Montri Sumontha*  Jariya Ritthisaman and Sitawit Bunyarattapandu 

Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 

Jellyfish fishery in Ranong Province was conducted by collecting data in 
and Suk Samran district in Ranong Province during2008-009 and 2009-2010. The sampling jellyfish fishing, 
boats were collected 1,448 and 1,276 trips from the 78 and 64 jellyfish collectors respectively. The result 

gears were jellyfish scoop net and jellyfish scoop hook, which operated with 3 
types of boat, namely small long-tailed boat, small long-tailed boat with bag and long

12 m. The fishing was operated by searching jellyfish and caught by the gears then it kept in 
continue on boat or bag. The highest peak of operations during the fishing season of 2008

2010 were between October and December and October and November respectively. 
A single species, white jellyfish (Lobonema smithii), was captured among three types of boat 

tailed boat small long-tailed boat with jellyfish bag and long
m, during the fishing season of 2008-2009 and 2009-2010, catch rates of jellyfish were 

126.75 and 367.49 head/trip boat-seasonal respectively. Fishing costs were 
135.00 baht/trip and 47.25, 67.50 and 154.00 baht/trip boat

, 460.28 and 820.40 baht/trip and 73.13, 285.19 and  778.60 baht/trip
and profits were 35.00, 410.28 and 685.40 baht/trip and 47.25,  217.69 and

seasonal respectively. Total landing of white jellyfish were 20,499,200 and 
changed to be total fishermen revenue were 51.25 and 14.69 million baht in season 2008

: jellyfisht, fishery, Ranong Province 

*Corresponding author : 77 Mu 7 Vichit Subdistric, Muang District, Phuket 83000. Tel. 0 7639 1138
mail : montri.sumontha@gmail.com 
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was conducted by collecting data in La-Un, Muang, Kapoe 
2010. The sampling jellyfish fishing, 

1,276 trips from the 78 and 64 jellyfish collectors respectively. The result 
gears were jellyfish scoop net and jellyfish scoop hook, which operated with 3 

tailed boat with bag and long-tailed boat with 
by the gears then it kept in 

continue on boat or bag. The highest peak of operations during the fishing season of 2008-2009 and 
2010 were between October and December and October and November respectively.  

), was captured among three types of boat 
tailed boat with jellyfish bag and long-tailed boat of 7-12 

2010, catch rates of jellyfish were 33.00, 184.11 and 
seasonal respectively. Fishing costs were 

and 154.00 baht/trip boat-seasonal respectively, 
73.13, 285.19 and  778.60 baht/trip boat-seasonal 

,  217.69 and 624.60 baht/trip 
seasonal respectively. Total landing of white jellyfish were 20,499,200 and  6,530,000 heads while 

14.69 million baht in season 2008-2009 and 

Tel. 0 7639 1138-40  
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การประมงลอบปูม้าในจังหวัดตรัง : การศึกษาการเลือกจับ
 
อภิรักษ์ สงรักษ์1  วินัย โพธิ์สุวรรณ2 และ ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี
1ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
2ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
 
บทคัดย่อ 
 
 การเลือกจับของเครื่องมือประมงปูม้า 
ตัวอย่างปูม้าจากชุมชนประมงชายฝั่ง จํานวน 
ประมงปูม้า 3 ประเภท ได้แก่ ลอบแดง ลอบกลมชนิดพับ และลอบชนิดพับ จากการรวบรวมตัวอย่างปูม้าจํานวน 
จากบ้านฉางหลาง (1,208 ตัว) บ้านน้ําราบ 
(ICW) ของปูม้าระหว่าง 4.75-13.25 ซม. (บ้านฉางหลาง
สําราญ) ตามลําดับ ขนาดแรกจับ (ICWc) 
ในลอบแดง, 9.31 (8.69-9.93) ซม. ในลอบกลมชนิดพับ
การเลือกจับเท่ากับ 2.04, 1.43 และ 1.88 ตามลําดับ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าขนาดแรกจับของปูม้าจากเครื่องมือลอบแดง
มีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธ์ุของปูม้า (ICW
ใกล้ฝัง่ของชาวประมงพ้ืนบ้าน ท้ังนี้อาจจะมีความแตกต่างของข้อมูลในรอบปี ด้วยสาเหตุจากการกระจายของเครื่องมือตาม
แหล่งทําการประมง และฤดูกาลทําประมงในแต่ละชุมชน

 
คําสําคัญ : การเลือกจับ  ลอบ  ปมู้า, Portunus pelagicus
   
*ผู้รับผดิชอบ : คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail : ffistnt@ku.ac.th 
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การศึกษาการเลือกจับ 

ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี1* 
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

การเลือกจับของเครื่องมือประมงปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) ในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง โดยการเก็บ
ตัวอย่างปูม้าจากชุมชนประมงชายฝั่ง จํานวน 3 หมู่บ้าน ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกรกฎาคม 

ประเภท ได้แก่ ลอบแดง ลอบกลมชนิดพับ และลอบชนิดพับ จากการรวบรวมตัวอย่างปูม้าจํานวน 
บ้านน้ําราบ (1,357 ตัว) และบ้านหาดสําราญ (1,555 ตัว) มีช่วงความกว้างกระดองด้านใน 

บ้านฉางหลาง) 5.25-14.00 ซม. (บ้านน้ําราบ) และ 5.25-14
) และช่วงการเลือกจับท่ีเหมาะสมของปูม้า มีค่าเท่ากับ 7.74

ในลอบกลมชนิดพับ, และ 9.41 (8.65-10.17) ซม. ในลอบชนดิพับ ตามลําดับ
ตามลําดับ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าขนาดแรกจับของปูม้าจากเครื่องมือลอบแดง
(ICW50% = 7.80 ซม.) เนื่องจากการประมงปูม้าในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง เป็นการประมง

ท้ังนี้อาจจะมีความแตกต่างของข้อมูลในรอบปี ด้วยสาเหตุจากการกระจายของเครื่องมือตาม
แหล่งทําการประมง และฤดูกาลทําประมงในแต่ละชุมชน 

Portunus pelagicus 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

Conference on Fisheries 2012 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง โดยการเก็บ
ถึงเดือนกรกฎาคม 2554 จากเครื่องมือ

ประเภท ได้แก่ ลอบแดง ลอบกลมชนิดพับ และลอบชนิดพับ จากการรวบรวมตัวอย่างปูม้าจํานวน 4,120 ตัว 
มีช่วงความกว้างกระดองด้านใน 

14.00 ซม. (บ้านหาด
74 (7.04-8.42) ซม.  

ดพับ ตามลําดับ มีค่าปัจจัย
ตามลําดับ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าขนาดแรกจับของปูม้าจากเครื่องมือลอบแดง 

เนื่องจากการประมงปูม้าในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง เป็นการประมง
ท้ังนี้อาจจะมีความแตกต่างของข้อมูลในรอบปี ด้วยสาเหตุจากการกระจายของเครื่องมือตาม



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Trap fisheries for blue swimming crab in Trang Province
 
Apirak Songrak1  Winai Bodhisuwan
1Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries, 
2Department of Statistics, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand.
 
Abstract 
 
 The blue swimming crab (
in Trang Province, Thailand. There are three types of traps used along the Trang coast for blue swimming 
crab, namely: fixed box trap, collapsible vertical trap, and collapsible box trap. The impact of climate 
change on stock dynamics and gear selection is a factor 
study investigated the three types of crab traps for selectivity, and analyzed the probability of capture 
with respect to inner carapace width (ICW). Blue swimming crabs were randomly sampled on a monthly 
basis from October 2010 to July 2011 from the catches of small
Chang Lang, Ban Nam Rab and Ban Haad Sum Ran. The total numbers of crabs in those three villages 
were 1,208, 1,357 and 1,555, respectively. The ICW ranged
14.00 cm at Ban Nam Rab and 5.25
selection ranges of blue swimming crabs were 7.74 (7.06
cm in the collapsible vertical trap and 9.41 (8.65
factors (SF) were 2.04, 1.43 and 1.88, respectively.
was smaller than the crab size at maturity (ICW
from the use of the fixed box trap. Moreover, the catch composition among the three gear types also 
showed variation with respect to the fishing ground and seasonal shifts related to climate change.
 
Key words : Selectivity, trap, blue swimming crab, 
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Trap fisheries for blue swimming crab in Trang Province : A selectivity approach

Winai Bodhisuwan2 and Thanitha Thapanand-Chaidee1* 
Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand.
Department of Statistics, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand.

The blue swimming crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) is an important commercial species 
rovince, Thailand. There are three types of traps used along the Trang coast for blue swimming 

crab, namely: fixed box trap, collapsible vertical trap, and collapsible box trap. The impact of climate 
change on stock dynamics and gear selection is a factor in the trapping of blue swimming crabs. This 
study investigated the three types of crab traps for selectivity, and analyzed the probability of capture 
with respect to inner carapace width (ICW). Blue swimming crabs were randomly sampled on a monthly 

from October 2010 to July 2011 from the catches of small-scale fishers in three fishing villages: Ban 
Chang Lang, Ban Nam Rab and Ban Haad Sum Ran. The total numbers of crabs in those three villages 
were 1,208, 1,357 and 1,555, respectively. The ICW ranged from 4.75-13.25 cm at Ban Chang Lang, 5.25
14.00 cm at Ban Nam Rab and 5.25-14.00 cm at Ban Haad Sum Ran. The sizes at first capture (ICW
selection ranges of blue swimming crabs were 7.74 (7.06-7.74) cm in the fixed box trap, 9.31 (8.69

the collapsible vertical trap and 9.41 (8.65-10.17) cm in the collapsible box trap. 
(SF) were 2.04, 1.43 and 1.88, respectively. This study showed that the ICW

was smaller than the crab size at maturity (ICW50%= 7.80 cm) and that the crab stock was therefore at risk 
from the use of the fixed box trap. Moreover, the catch composition among the three gear types also 
showed variation with respect to the fishing ground and seasonal shifts related to climate change.

Selectivity, trap, blue swimming crab, Portunus pelagicus, Thailand 
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การประมงทะเลพื้นบ้านบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
 
วิโรจน์ คงอาษา*  หัสพงศ์ สมชนะกจิ และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนลา่ง 
 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาการประมงทะเลพ้ืนบ้านบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม
ปี 2550 จากเครื่องมือประมง 5 ชนิด ดังนี้ อวนลอยปลากระบอกเป็นอวนสามช้ันมีขนาดตาอวนช้ันในและช้ันนอกเท่ากับ 
3.5 และ 10.0-11.0 เซนติเมตร ตามลําดับ 
อัตราการจับสัตว์น้ํามีค่า 8.207-20.234 กิโลกรัม
สัตว์นํ้า ได้แก่ ปลา กุ้ง ปู และสัตว์นํ้าอ่ืนๆ ร้อยละ 
อวนช้ันในและช้ันนอกเท่ากับ 3.5 และ 11.0
วันละ 10-15 ครั้ง อัตราการจับสัตว์นํ้ามีค่า 6.
องค์ประกอบสัตว์น้ํา ได้แก่ ปลา กุ้ง ปู และสัตว์น้ําอ่ืนๆ ร้อยละ 
เป็นอวนสามช้ันมีขนาดตาอวนช้ันในและช้ันนอกเท่ากับ 
ใช้เวลา 1/2-1 ช่ัวโมง/ครั้ง วันละ 5 ครั้ง อัตราการจับสัตว์น้ํามีค่า 
มากท่ีสุดคือ ปลาหัวอ่อน (Osteogeneiosus militaris
92.20  4.79  1.99 และ 1.02 ตามลําดับ โพงพางเป็นถุงอวนรู
เท่ากับ 2.0-2.5  2.0 และ 1.0 เซนติเมตร ตามลําดับ ทําการประมงในช่วงน้ําลงใช้เวลา 
มีค่า 1.386-76.599 กิโลกรัม/วัน โดยกุ้งแก้ว 
ปลาหน้าดิน  ปลาเป็ด  ปู  ปลาผิวน้ํา  สัตว์น้ําอ่ืนๆ และปลาหมึก ร้อยละ 
0.63 ตามลําดับ และยอปีกเป็นช้อนขนาดใหญ่ทําการประมงประกอบกับปีกแบบปีกโป๊ะ เนื้ออวนส่วนปากช้อนและปลาย
ช้อนมีขนาดตา 2.0 และ 1.5 เซนติเมตร ตามลําดับ ทําการประมงในช่วงน้ําลงใช้เวลา 
มีค่า 7.146-33.843 กิโลกรัม/วัน โดยกุ้งหัวมัน 
ปลาหน้าดิน  ปลาเป็ด  สัตว์นํ้าอ่ืนๆ และปู ร้อยละ
 
คําสําคัญ : ประมงทะเลพ้ืนบ้าน  อ่าวนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
*ผู้รับผดิชอบ : 79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ
E-mail : w_kongasa@hotmail.com  
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การประมงทะเลพื้นบ้านบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช 

สมชนะกจิ และ นพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนลา่ง (สงขลา) 

การศึกษาการประมงทะเลพ้ืนบ้านบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม
ดังนี้ อวนลอยปลากระบอกเป็นอวนสามช้ันมีขนาดตาอวนช้ันในและช้ันนอกเท่ากับ 

ตามลําดับ ทําการประมงท้ังกลางวันและกลางคืนใช้เวลา 5-30 นาที/ครั้ง วันละ 
กิโลกรัม/วัน โดยปลากระบอกดํา (Liza subviridis) จับได้มากท่ีสุด

ได้แก่ ปลา กุ้ง ปู และสัตว์นํ้าอ่ืนๆ ร้อยละ 82.32  12.43  3.15 และ 2.10 ตามลําดับ อวนลอยกุ้งสามช้ันมีขนาดตา
.0 เซนติเมตร ตามลําดับ ทําการประมงในเวลากลางวัน ใช้เวลา 
.672-13.642 กิโลกรัม/วัน โดยกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis

ได้แก่ ปลา กุ้ง ปู และสัตว์น้ําอ่ืนๆ ร้อยละ 49.65  42.46  7.50 และ 0.39 ตามลําดับ อวนจมปลากด
เป็นอวนสามช้ันมีขนาดตาอวนช้ันในและช้ันนอกเท่ากับ 6.5 และ 14.0 เซนติเมตร ตามลําดับ ทําการประมงในเวลากลางวัน 

ครั้ง อัตราการจับสัตว์น้ํามีค่า 6.068-24.894 กิโลกรัม/วัน ปลาในวงศ์ปลากดท่ีจับได้
Osteogeneiosus militaris) องค์ประกอบสัตว์น้ําได้แก่ ปลา กุ้ง ปู และสัตว์น้ําอ่ืนๆ ร้อยละ 

ตามลําดับ โพงพางเป็นถุงอวนรปูทรงกรวยขนาดตาอวนของส่วนปากถุง กลางถุงและปลายถุง
เซนติเมตร ตามลําดับ ทําการประมงในช่วงน้ําลงใช้เวลา 1-2 ช่ัวโมง/ครั้ง อัตราการจับสัตว์น้ํา
วัน โดยกุ้งแก้ว (Metapenaeus lysianassa) จับได้มากท่ีสุด องค์ประกอบสัตว์น้ําได้แก่ กุ้ง

สัตว์น้ําอ่ืนๆ และปลาหมึก ร้อยละ 53.30  20.84  9.62  7.91 
ตามลําดับ และยอปีกเป็นช้อนขนาดใหญ่ทําการประมงประกอบกับปีกแบบปีกโป๊ะ เนื้ออวนส่วนปากช้อนและปลาย

เซนติเมตร ตามลําดับ ทําการประมงในช่วงน้ําลงใช้เวลา 1-2 ช่ัวโมง/ครั้ง อัตราการจับสัตว์น้ํา
วัน โดยกุ้งหัวมัน (Metapenaeus brevicornis) จับได้มากท่ีสุด องค์ประกอบสัตว์นํ้าได้แก่ กุ้ง 

สัตว์นํ้าอ่ืนๆ และปู ร้อยละ 51.86  27.99  14.45  2.96 และ 2.74 ตามลําดับ 

ประมงทะเลพ้ืนบ้าน  อ่าวนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000  โทร. 0 7431 2595 
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การศึกษาการประมงทะเลพ้ืนบ้านบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม  
ดังนี้ อวนลอยปลากระบอกเป็นอวนสามช้ันมีขนาดตาอวนช้ันในและช้ันนอกเท่ากับ 

ครั้ง วันละ 5-15 ครั้ง 
จับได้มากท่ีสุด องค์ประกอบ

ตามลําดับ อวนลอยกุ้งสามช้ันมีขนาดตา
เซนติเมตร ตามลําดับ ทําการประมงในเวลากลางวัน ใช้เวลา 1/2-1 ช่ัวโมง/ครั้ง

Penaeus merguiensis) จับได้มากท่ีสุด 
ตามลําดับ อวนจมปลากด

เซนติเมตร ตามลําดับ ทําการประมงในเวลากลางวัน 
วัน ปลาในวงศ์ปลากดท่ีจับได ้

องค์ประกอบสัตว์น้ําได้แก่ ปลา กุ้ง ปู และสัตว์น้ําอ่ืนๆ ร้อยละ 
ปทรงกรวยขนาดตาอวนของส่วนปากถุง กลางถุงและปลายถุง

ครั้ง อัตราการจับสัตว์น้ํา
องค์ประกอบสัตว์น้ําได้แก่ กุ้ง 

91  5.79  1.91 และ 
ตามลําดับ และยอปีกเป็นช้อนขนาดใหญ่ทําการประมงประกอบกับปีกแบบปีกโป๊ะ เนื้ออวนส่วนปากช้อนและปลาย

ครั้ง อัตราการจับสัตว์น้ํา 
จับได้มากท่ีสุด องค์ประกอบสัตว์นํ้าได้แก่ กุ้ง 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Small-scale Fishery in Nakhon Si Thammarat Bay
 
Wirot Kongasa*  Hassapong 
Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla)
 
Abstract 
 
 Study on small scale fisheries in Nakhon Si Thammarat Bay was conducted during 
December 2007 from 5 kinds of fishing gears e.g. mullet gill nets, shrimp trammel nets, catfish gill nets, stow 
nets and stow nets with wing. The mullet gill nets comprised 3 layers which mesh
was 3.5 cm and of the two outer
nighttimes, net soaking time took 5
8.207-20.234 kg/day, the catch of the black mullets (
comprised 82.32% fish, 12.43% shrimps, 3.15% crabs and 2.10% others. The shrimp trammel nets 
comprised 3 layers which mesh
Fishings were operated during daytime, net so
per day. Catch rates were 6.678
higher than others. Catches comprised 49.65% fish, 42.46% shrimps, 7.50% crabs and 0.39% oth
catfish gill nets comprised 3 layers which mesh
layers was 14.0 cm. Fishings were operated during daytime, net soaking time took 5
were operated per day. Catch rates we
family Ariidae was higher than others. Catches comprised 92.20% fish, 4.79% shrimps, 1.99% crabs and 
1.02% others. The stow nets were bag
nets from 2.0-2.5 to 2.0 and 1.0 cm. Fishings were operated during low
hours. Catch rates were 1.386-
Catches comprised 53.30% shrimps, 20
1.91% others and 0.63% squids. Similar to stake trap, the stow nets with wing were large lift nets, their 
wings made of wood. Mesh sizes of the nets from mouth to codend were 2.0 and 1.
operated during low-tide, net soaking time took 1
of Metapenaeus brevicornis was higher than others. Catches comprised 51.86% shrimps, 27.99% demersal 
fish, 14.45% trash fish, 2.96% others and 2.74% crabs.
 
Key words : small-scale fishery, Nakhon Si Thammarat Bay, Nakhon Si Thammarat Province
   
*Corresponding author : 79/1 Vichianchom Rd., Bor
Tel. 0 7431 2595  E-mail : w_kongasa@hotmail.com
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Nakhon Si Thammarat Bay 

Somchanakij and Nopparattana Ruangpatikorn 
Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 

Study on small scale fisheries in Nakhon Si Thammarat Bay was conducted during 
December 2007 from 5 kinds of fishing gears e.g. mullet gill nets, shrimp trammel nets, catfish gill nets, stow 
nets and stow nets with wing. The mullet gill nets comprised 3 layers which mesh
was 3.5 cm and of the two outer layers was 10.0-11.0 cm. Fishings were operated during day and 
nighttimes, net soaking time took 5-30 minutes and 5-15 times were operated per day. Catch rates were 

20.234 kg/day, the catch of the black mullets (Liza subviridis) was higher than othe
comprised 82.32% fish, 12.43% shrimps, 3.15% crabs and 2.10% others. The shrimp trammel nets 
comprised 3 layers which mesh-size of the inner layer was 3.5 cm and of the two outer layers was 11.0 cm. 
Fishings were operated during daytime, net soaking time took 0.5-1.0 hour and 10
per day. Catch rates were 6.678-13.642 kg/day, the catch of the banana shrimps (Penaeus merguiensis
higher than others. Catches comprised 49.65% fish, 42.46% shrimps, 7.50% crabs and 0.39% oth
catfish gill nets comprised 3 layers which mesh-size of the inner layer was 6.5 cm and of the two outer 
layers was 14.0 cm. Fishings were operated during daytime, net soaking time took 5
were operated per day. Catch rates were 6.068-24.894 kg/day, the catch of Osteogeneiosus militaris
family Ariidae was higher than others. Catches comprised 92.20% fish, 4.79% shrimps, 1.99% crabs and 
1.02% others. The stow nets were bag-like which mesh sizes were reduced from mouth par

2.5 to 2.0 and 1.0 cm. Fishings were operated during low-tide, net soaking time took 1
-79.599 kg/day, the catch of Metapenaeus lysianassa

Catches comprised 53.30% shrimps, 20.84% demersal fish, 9.62% trash fish, 7.91% crabs, 5.79% pelagic fish, 
1.91% others and 0.63% squids. Similar to stake trap, the stow nets with wing were large lift nets, their 
wings made of wood. Mesh sizes of the nets from mouth to codend were 2.0 and 1.

tide, net soaking time took 1-2 hours. Catch rates were 7.146
was higher than others. Catches comprised 51.86% shrimps, 27.99% demersal 

6% others and 2.74% crabs. 

scale fishery, Nakhon Si Thammarat Bay, Nakhon Si Thammarat Province

79/1 Vichianchom Rd., Bor-Yang, Muang District, Songkhla Province 90000
w_kongasa@hotmail.com 
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Study on small scale fisheries in Nakhon Si Thammarat Bay was conducted during January-
December 2007 from 5 kinds of fishing gears e.g. mullet gill nets, shrimp trammel nets, catfish gill nets, stow 
nets and stow nets with wing. The mullet gill nets comprised 3 layers which mesh-size of the inner layer 

11.0 cm. Fishings were operated during day and 
15 times were operated per day. Catch rates were 

) was higher than others. Catches 
comprised 82.32% fish, 12.43% shrimps, 3.15% crabs and 2.10% others. The shrimp trammel nets 

size of the inner layer was 3.5 cm and of the two outer layers was 11.0 cm. 
1.0 hour and 10-15 times were operated 

Penaeus merguiensis) was 
higher than others. Catches comprised 49.65% fish, 42.46% shrimps, 7.50% crabs and 0.39% others. The 

size of the inner layer was 6.5 cm and of the two outer 
layers was 14.0 cm. Fishings were operated during daytime, net soaking time took 5-30 minutes and 5 times 

Osteogeneiosus militaris of the 
family Ariidae was higher than others. Catches comprised 92.20% fish, 4.79% shrimps, 1.99% crabs and 

like which mesh sizes were reduced from mouth part to codend 
tide, net soaking time took 1-2 
lysianassa was higher than others. 

.84% demersal fish, 9.62% trash fish, 7.91% crabs, 5.79% pelagic fish, 
1.91% others and 0.63% squids. Similar to stake trap, the stow nets with wing were large lift nets, their 
wings made of wood. Mesh sizes of the nets from mouth to codend were 2.0 and 1.5 cm. Fishings were 

2 hours. Catch rates were 7.146-33.843 kg/day, the catch 
was higher than others. Catches comprised 51.86% shrimps, 27.99% demersal 

scale fishery, Nakhon Si Thammarat Bay, Nakhon Si Thammarat Province 

Yang, Muang District, Songkhla Province 90000 
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การประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
 
อุดม เครือเนียม* และ นนัทพล สุขสําราญ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
 
บทคัดย่อ 

 

 ศึกษาการประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตามท่าข้ึนสัตว์น้ํา จํานวน 
ในแหล่งทําประมงจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 
ลอบหมึกทุกเดือน โดยชาวประมงวางลอบตั้งแต่ 
มีแหล่งประมงท่ีระดับน้ําลึก 3-45 เมตร ลักษณะพ้ืนท้องทะเลเป็นทรายถึงทรายปนโคลน จับได้หมึกหอม 
กิโลกรัม/ลอบ 10 ลูก หมึกกระดองลายเสือ 0.18
10 ลูก องค์ประกอบสัตว์นํ้าท่ีจับได้เฉลี่ยท้ังปีได้แก่ หมึกหอมร้อยละ
ปลาร้อยละ 2.28 หมึกกระดองใหญ่ร้อยละ 
7.50-30.50 (16.09±0.90) เซนติเมตร เพศเมียมีความยาวลําตัว 
(ไม่จําแนกเพศ) มีความยาวลําตัว 9.00-26.50 (17.45±1.64)
ลําตัว 11.50-25.50 (19.42±3.23) เซนติเมตร หมึกหอมเพศผู้มีจํานวนมากกว่
(p<0.05) พบหมึกหอมมีการวางไข่ตลอดท้ังปี โดยมีช่วงวางไข่สูง 
มิถุนายน-ธันวาคม วางไข่สูงสุดในเดือนตุลาคม ชาวประมงมีรายได้จากการขายหมึกเฉลี่ย 
ดําเนินการเฉลี่ย 55,826.00 บาท/เดือน รายได้สุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 
 
คําสําคัญ : ลอบหมึก  หมึกหอม  อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
   
*ผู้รับผดิชอบ : 2 หมู่ 2 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 
E-mail : emdec2003@yahoo.com  
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การประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

สุขสําราญ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 

ศึกษาการประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตามท่าข้ึนสัตว์น้ํา จํานวน 
ในแหล่งทําประมงจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2553 พบว่า มีการทําประมง

ทุกเดือน โดยชาวประมงวางลอบตั้งแต่ 10-300 ลูก ใช้เรือขนาดความยาว 6-8.5 เมตร เครื่องยนต์ 
เมตร ลักษณะพ้ืนท้องทะเลเป็นทรายถึงทรายปนโคลน จับได้หมึกหอม 

0.18-1.21 กิโลกรัม/ลอบ 10 ลูก และหมึกกระดองใหญ่ 0.01
ลูก องค์ประกอบสัตว์นํ้าท่ีจับได้เฉลี่ยท้ังปีได้แก่ หมึกหอมร้อยละ 85.93 รองลงมาคือ กระดองลายเสือร้อยละ 

หมึกกระดองใหญ่ร้อยละ 1.88 และกลุ่มปูร้อยละ 0.03 ขนาดของหมึกหอมเพศผู้ท่ีจับได้มีความยาวลําตัว 
เซนติเมตร เพศเมียมีความยาวลําตัว 7.50-26.50 (15.65±0.87) เซนติเมตร หมึกกระดองลายเสือ

26.50 (17.45±1.64) เซนติเมตร และหมึกกระดองใหญ่ (ไม่จําแนกเพศ
เซนติเมตร หมึกหอมเพศผู้มีจํานวนมากกว่าเพศเมียอย่างมีนัยสําคัญในอัตราส่วน 

พบหมึกหอมมีการวางไข่ตลอดท้ังปี โดยมีช่วงวางไข่สูง 2 ช่วง คือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
ธันวาคม วางไข่สูงสุดในเดือนตุลาคม ชาวประมงมีรายได้จากการขายหมึกเฉลี่ย 81,242.69 บาท

เดือน รายได้สุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 25,416.69 บาท/เดือน 

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

ระยอง 21160 โทร. 0 3865 1764 

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

ศึกษาการประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตามท่าข้ึนสัตว์น้ํา จํานวน 10 แห่ง 
พบว่า มีการทําประมง 

เมตร เครื่องยนต์ 9-115 แรงม้า  
เมตร ลักษณะพ้ืนท้องทะเลเป็นทรายถึงทรายปนโคลน จับได้หมึกหอม 0.60-4.04 

0.01-0.19 กิโลกรัม/ลอบ 
รองลงมาคือ กระดองลายเสือร้อยละ 9.88 กลุ่ม
ขนาดของหมึกหอมเพศผู้ท่ีจับได้มีความยาวลําตัว 

เซนติเมตร หมึกกระดองลายเสือ 
ไม่จําแนกเพศ) มีความยาว

าเพศเมียอย่างมีนัยสําคัญในอัตราส่วน 1:0.54 
ช่วง คือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน และเดือน

บาท/เดือน มีค่าใช้จ่าย



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Squid Trap Fishery in the Eastern Gulf of Thailand
 

Udom Khrueniam* and Nunth

Eastern Marine Fisheries Research and Development Center 
 

Abstract 

 

 Squid trap fishery along the eastern Gulf of Thailand was studied by collecting data from 10 
landing sites located in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces during January
found that squid trap fishery was operated all year.  Each fisher set 10
6-8.5 meter long, the engines were 9
to muddy-sand bottoms. Catch rates of the big fin reef squid were 0.60
were 0.18-1.21 and those of needle cuttlefish were 1.01
85.93% of big fin reef squid, 9.88% of pharoah cuttlefish, 2.88% of fish, 1.88% of needle cuttlefish, and 
0.03% of crab. Sizes of the big fin reef squid were 7.50
cm for males and females, respectivey. The sizes of the pharoah cuttlefish (both sexes) were 9.00
(17.45±1.64), and of the needle cuttlefish (both sexes) were 11.50
squids were more abondant than the female, with the sex raio of 1:0.5
spawned throughout the year with 2 peaks during Febuary
was found in October.  Total income from squid trap fishery was 81,242.69
55,826.00 baht/month and the net income was 25,416.69
 

Key words : squid trap, bigfin reef squid
   
*Corresponding author : 2 Moo
E-mail : emdec2003@yahoo.com
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Fishery in the Eastern Gulf of Thailand  

and Nunthapon Suksamrarn 

Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong)  

Squid trap fishery along the eastern Gulf of Thailand was studied by collecting data from 10 
landing sites located in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces during January
found that squid trap fishery was operated all year.  Each fisher set 10-300 traps per trip. Fishing boats were 
8.5 meter long, the engines were 9-115 horse powers. Fishing grounds were 3-45 meter depth with sandy 

sand bottoms. Catch rates of the big fin reef squid were 0.60-4.04; those of pharoah cuttlefish 
and those of needle cuttlefish were 1.01-0.19 kilogram/10 traps. Catch

85.93% of big fin reef squid, 9.88% of pharoah cuttlefish, 2.88% of fish, 1.88% of needle cuttlefish, and 
0.03% of crab. Sizes of the big fin reef squid were 7.50-30.50 (16.09±0.09) cm and 7.50

respectivey. The sizes of the pharoah cuttlefish (both sexes) were 9.00
(17.45±1.64), and of the needle cuttlefish (both sexes) were 11.50-25.50 (19.42±3.32) cm. Male big fin reef 
squids were more abondant than the female, with the sex raio of 1:0.54 (p<0.05). Big fin reef squid 
spawned throughout the year with 2 peaks during Febuary-April and June-December. The highest spawning 
was found in October.  Total income from squid trap fishery was 81,242.69 baht/month, operation cost was 

th and the net income was 25,416.69 baht/month 

squid trap, bigfin reef squid, eastern Gulf of Thailand  

: 2 Moo 2, Phe Sub-district, Muang District, Rayong 21160 
: emdec2003@yahoo.com 
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Squid trap fishery along the eastern Gulf of Thailand was studied by collecting data from 10 fish 
landing sites located in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces during January-December 2010. It was 

300 traps per trip. Fishing boats were 
45 meter depth with sandy 

4.04; those of pharoah cuttlefish 
0.19 kilogram/10 traps. Catch composition were 

85.93% of big fin reef squid, 9.88% of pharoah cuttlefish, 2.88% of fish, 1.88% of needle cuttlefish, and 
30.50 (16.09±0.09) cm and 7.50-26.50 (15.56±0.87) 

respectivey. The sizes of the pharoah cuttlefish (both sexes) were 9.00-26.50 
25.50 (19.42±3.32) cm. Male big fin reef 

4 (p<0.05). Big fin reef squid 
December. The highest spawning 
baht/month, operation cost was 

district, Muang District, Rayong 21160  Tel. 0 3856 1764 
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ทรัพยากรปลาทูจากการประมงพื้นบ้านบริเวณจังหวัดตราด
 
จารุภา ศิริ1* และ ธีรยุทธ ศรีคุ้ม2 
1สํานักงานประมงจังหวัดตราด 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
 
บทคัดย่อ 
 
 ศึกษาทรัพยากรประมงปลาทูจากการประมงพ้ืนบ้านบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดตราด โดยใช้ข้อมูลการสํารวจจาก
เครื่องมืออวนลอยปลาทู และโป๊ะไม้ไผ่ ตั้งแต่เดือนตุลาคมพ
ลอยปลาทูมีแหล่งทําการประมงบริเวณช่องเกาะช้าง จนถึงอํา
ตลอดท้ังปี แต่จะมีการทําประมงอวนลอยปลาทูหนาแน่นในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม 
ส่วนโป๊ะไม้ไผ่ มีแหล่งทําการประมงบริเวณอ่าวตราด และช่องเกาะช้าง ท่ีระดับน้ําลึก 
อัตราการจับปลาทูจากอวนลอยปลาทู และโป๊ะไม้ไผ่ มีอัตราการจับปลาทูเฉลี่ย 
ตามลําดับ โดยพบปลาทูเป็นองค์ประกอบจากอวนลอยปลาทู ร้อยละ 
มีองค์ประกอบปลาทูร้อยละ 70.45 รองลงมาได้แก่กลุ่มปลาหน้าดิน ขนาดปลาทูท่ีจับได้จากอวนลอยปลาทู พบความยาว
ปลาทูในช่วง 10.0-21.50 เซนติเมตร และมีความยาวเฉลี่ย 
ในช่วง 9.0-21.0 เซนติเมตร และมีความยาวเฉลี่ย 
จากอวนลอยปลา จะเห็นว่าโป๊ะไม้ไผ่เป็นเครื่องมือท่ีจับปลาทูได้มากและมีขนาดเล็กกว่าปลาทูท่ีจับจากอวนลอยปลาทู
ซึ่งแสดงว่าปลาทูขนาดเล็กเข้ามาอาศัยเลี้ยงตัวอ่อนในบริเวณใกล้ชายฝั่ง 
ชายฝั่ง 
 
คําสําคัญ : ปลาทู  การประมงพ้ืนบ้าน  จังหวัดตราด
   
*ผู้รับผดิชอบ : 408/9 หมู่ 8 ต.วังกระแจะ อ
E-mail : jarupa_siri@yahoo.com 
 
  

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012

ทรัพยากรปลาทูจากการประมงพื้นบ้านบริเวณจังหวัดตราด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 

ศึกษาทรัพยากรประมงปลาทูจากการประมงพ้ืนบ้านบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดตราด โดยใช้ข้อมูลการสํารวจจาก
เครื่องมืออวนลอยปลาทู และโป๊ะไม้ไผ่ ตั้งแต่เดือนตุลาคมพ.ศ. 2550-ธันวาคม พ.ศ. 2551 ผลการศึกษา พบว่าเครื่องมืออวน
ลอยปลาทูมีแหล่งทําการประมงบริเวณช่องเกาะช้าง จนถึงอําเภอคลองใหญ่ ท่ีระดับน้ําลึก 3-15 เมตร ทําการประมงได้
ตลอดท้ังปี แต่จะมีการทําประมงอวนลอยปลาทูหนาแน่นในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม 
ส่วนโป๊ะไม้ไผ่ มีแหล่งทําการประมงบริเวณอ่าวตราด และช่องเกาะช้าง ท่ีระดับน้ําลึก 5-11 เมตร และทําการประมงตลอดท้ังปี
อัตราการจับปลาทูจากอวนลอยปลาทู และโป๊ะไม้ไผ่ มีอัตราการจับปลาทูเฉลี่ย 1.0±0.01 กก./ผืน และ 220

โดยพบปลาทูเป็นองค์ประกอบจากอวนลอยปลาทู ร้อยละ 41.84 รองลงมาได้แก่ปลาตะเพียนน้ําเค็ม โป๊ะไม้ไผ่
รองลงมาได้แก่กลุ่มปลาหน้าดิน ขนาดปลาทูท่ีจับได้จากอวนลอยปลาทู พบความยาว

เซนติเมตร และมีความยาวเฉลี่ย 16.07±1.26 ซม. ขนาดปลาทูจากโป๊ะไม้ไผ่ พบความยาวปลาทู
เซนติเมตร และมีความยาวเฉลี่ย 14.52±2.01 ซม. เมื่อพิจารณาขนาดปลาทูท่ีเข้ามาในข่ายทําการประมง

โป๊ะไม้ไผ่เป็นเครื่องมือท่ีจับปลาทูได้มากและมีขนาดเล็กกว่าปลาทูท่ีจับจากอวนลอยปลาทู
ปลาทูขนาดเล็กเข้ามาอาศัยเลี้ยงตัวอ่อนในบริเวณใกล้ชายฝั่ง เมื่อมีขนาดโตข้ึนจะเคลื่อนย้ายฝูงออกนอกบริเวณ

จังหวัดตราด 

วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทร. 0 3951 1269 
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ศึกษาทรัพยากรประมงปลาทูจากการประมงพ้ืนบ้านบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดตราด โดยใช้ข้อมูลการสํารวจจาก
ผลการศึกษา พบว่าเครื่องมืออวน

เมตร ทําการประมงได้
ตลอดท้ังปี แต่จะมีการทําประมงอวนลอยปลาทูหนาแน่นในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม  

และทําการประมงตลอดท้ังป ี
220.04±91.32 กก./โป๊ะ 

รองลงมาได้แก่ปลาตะเพียนน้ําเค็ม โป๊ะไม้ไผ ่
รองลงมาได้แก่กลุ่มปลาหน้าดิน ขนาดปลาทูท่ีจับได้จากอวนลอยปลาทู พบความยาว

ขนาดปลาทูจากโป๊ะไม้ไผ่ พบความยาวปลาทู
จารณาขนาดปลาทูท่ีเข้ามาในข่ายทําการประมง

โป๊ะไม้ไผ่เป็นเครื่องมือท่ีจับปลาทูได้มากและมีขนาดเล็กกว่าปลาทูท่ีจับจากอวนลอยปลาทู  
เมื่อมีขนาดโตข้ึนจะเคลื่อนย้ายฝูงออกนอกบริเวณ



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Indo-Pacific Mackerel Resource 
 
Jarupa Siri1* and Teerayut Srikum
1Trat Province Fisheries Provincial Office
2Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong)
 
Abstract 
 
 Studies on the status of Indo
The data was collected from Indo
December 2007. The fisheries area of Indo
and landing along the upper Gulf of Trat until Bann Klong Yai, Ampher Klong Yai, Trat Province and the 
deep of water was 2 to 15 meters. The fisheries area of Bamboo Stake trap were Gulf of Trat in Tambon 
Haung nam khaw, Tambon Aow Yai and the sea between Chang Island and landing and the deep of water 
was 5 to 11 meters. CPUE of Indo
trap were 1.0+0.01 kg./net and 220.04
from Indo-Pacific mackerel from Indo
70.45% respectively. The ranges of Indo
10.0-21.50 cm. (average was 16.07 cm.) The ranges of Indo
trap were 9.0-21.0 cm. (average was 14.52 cm.) The results showed that Bamboo Stake trap are effective 
fishing than Indo-Pacific mackerel gill nets fo
the young Indo-Pacific mackerel, has move into near shore for growth, after that it will move into offshore.
 
Key words : Indo-Pacific mackerel, small scale fisheries, Trat Province
   
*Corresponding author : 408/9 Moo 8, Wungkrajae Sub
Tel. 0-3951-1269  E-mail : jarupa_siri
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

Pacific Mackerel Resource from Small Scale Fisheries in Trat Province

* and Teerayut Srikum2 
Trat Province Fisheries Provincial Office 
Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong) 

Studies on the status of Indo-Pacific mackerel resource from small scale fisheries in Trat Provinces. 
The data was collected from Indo-Pacific mackerel gill nets and Bamboo Stake trap during October to 
December 2007. The fisheries area of Indo-Pacific mackerel gill nets were the sea between Chang Island 
and landing along the upper Gulf of Trat until Bann Klong Yai, Ampher Klong Yai, Trat Province and the 
deep of water was 2 to 15 meters. The fisheries area of Bamboo Stake trap were Gulf of Trat in Tambon 

ung nam khaw, Tambon Aow Yai and the sea between Chang Island and landing and the deep of water 
was 5 to 11 meters. CPUE of Indo-Pacific mackerel from Indo-Pacific mackerel gill nets and Bamboo Stake 

0.01 kg./net and 220.04+91.32 kg./trap/day respectively. The ratio of Indo
Pacific mackerel from Indo-Pacific mackerel gill nets and Bamboo Stake trap were 41.84% and 

70.45% respectively. The ranges of Indo-Pacific mackerels catches from Indo-Pacific mackerel gill nets w
21.50 cm. (average was 16.07 cm.) The ranges of Indo-Pacific mackerels catches from Bamboo Stake 

21.0 cm. (average was 14.52 cm.) The results showed that Bamboo Stake trap are effective 
Pacific mackerel gill nets for quantity but smaller sizes than one. Considering the mode of 

Pacific mackerel, has move into near shore for growth, after that it will move into offshore.

Pacific mackerel, small scale fisheries, Trat Province 

: 408/9 Moo 8, Wungkrajae Sub-distrct, Muang District, Trat Province 23000 
jarupa_siri@yahoo.com 
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from Small Scale Fisheries in Trat Province 

Pacific mackerel resource from small scale fisheries in Trat Provinces. 
Pacific mackerel gill nets and Bamboo Stake trap during October to 

erel gill nets were the sea between Chang Island 
and landing along the upper Gulf of Trat until Bann Klong Yai, Ampher Klong Yai, Trat Province and the 
deep of water was 2 to 15 meters. The fisheries area of Bamboo Stake trap were Gulf of Trat in Tambon 

ung nam khaw, Tambon Aow Yai and the sea between Chang Island and landing and the deep of water 
Pacific mackerel gill nets and Bamboo Stake 

respectively. The ratio of Indo-Pacific mackerel 
Pacific mackerel gill nets and Bamboo Stake trap were 41.84% and 

Pacific mackerel gill nets were 
Pacific mackerels catches from Bamboo Stake 

21.0 cm. (average was 14.52 cm.) The results showed that Bamboo Stake trap are effective 
r quantity but smaller sizes than one. Considering the mode of 

Pacific mackerel, has move into near shore for growth, after that it will move into offshore. 

distrct, Muang District, Trat Province 23000  
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การประมงอวนล้อมซ้ังจากเรือท่ีข้ึนท่าในจังหวัดระยอง
 
ปิยะโชค สินอนันต์1* และ ประพัตร์ แก้วมณี
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
2สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง 
 
บทคัดย่อ 
 
 ศึกษาการประมงอวนล้อมซั้งจากเรือท่ีข้ึนสัตว์น้ํา
พบว่าเรือประมงอวนล้อมซั้งท้ังหมดเข้าเทียบท่าบริเวณปากน้ําระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
มีแหล่งทําประมงเกือบครอบคลุมพ้ืนท่ีอ่าวไทย 
บริเวณกลางอ่าวไทย ฤดูทําการประมงหนาแน่นในช่วงเดือนมกราคม 
ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือการประมงค่อนข้างเบาบางข้ึ
ด้วยการวิเคราะห์ส่วนประกอบของการแจกแจงแบบปกติตามวิธีการของ 
คือ กลุ่มท่ีทําประมง 1-7.5 วัน กลุ่มทําประมง 
อัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 5,211  3,966 และ 
ผกผันกับจํานวนวันทําการประมง องค์ประกอบสัตว์น้ําจากเรือท้ัง 
ของท้ัง 3 กลุ่ม คือ ปลาลัง (Rastrelliger kanagurta
เล็กน้อยท่ีกลุ่มเรือท่ีทําประมง 1-7.5 วัน พบปลาข้างเหลือง 
มากกว่ากลุ่มอ่ืน และกลุ่มเรือท่ีทําประมงมากกว่า 
ของปลาผิวน้ําชนิดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
cordyla) ปลาทู (Rastrelliger brachysoma
ปลาท้ัง 7 ชนิด ท่ีจับได้มีความยาวเฉลี่ยน้อยกว่าความยาวแรกเริ่มเจริญพันธ์ุ
 
คําสําคัญ : อวนล้อมซั้ง  จังหวัดระยอง 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 2 หมู่ท่ี 2 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 
E-mail : ptsinanun@yahoo.com 
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การประมงอวนล้อมซ้ังจากเรือท่ีข้ึนท่าในจังหวัดระยอง 

ประพัตร์ แก้วมณี2 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

ศึกษาการประมงอวนล้อมซั้งจากเรือท่ีข้ึนสัตว์น้ําในจังหวัดระยอง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 
พบว่าเรือประมงอวนล้อมซั้งท้ังหมดเข้าเทียบท่าบริเวณปากน้ําระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ประมงเกือบครอบคลุมพ้ืนท่ีอ่าวไทย และเข้าทําประมงในประเทศกัมพูชาบางส่วน โดยมีการทําประมงหนาแน่น
ฤดูทําการประมงหนาแน่นในช่วงเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน ส่วนในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ

ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือการประมงค่อนข้างเบาบางข้ึนอยู่กับความรุนแรงของลมมรสุม จัดแบ่งเรือป
ด้วยการวิเคราะห์ส่วนประกอบของการแจกแจงแบบปกติตามวิธีการของ Cassie ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามจํานวนวันทําประมง 

วัน กลุ่มทําประมง 7.6-13.5 วัน และกลุ่มทําประมงมากกว่า 13.5 วัน ซึ่งพบเรือแต่ละกลุ่มมี
และ 3,467 กิโลกรัม/วัน ตามลําดับ โดยท่ีอัตราการจับเฉลี่ยมีความสัมพันธ์แบบ

องค์ประกอบสัตว์น้ําจากเรือท้ัง 3 กลุ่ม มีความแตกต่างกันเล็กน้อย
Rastrelliger kanagurta) ปลาทูแขก (Decapterus maruadsi) และปลาโอแตกต่างกัน

วัน พบปลาข้างเหลือง (Selaroides leptolepis) และปลาโอเป็น
มากกว่ากลุ่มอ่ืน และกลุ่มเรือท่ีทําประมงมากกว่า 13.5 วัน จับปลาโอได้น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน ผลการศึกษาองค์ประกอบความยาว
ของปลาผิวน้ําชนิดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 7 ชนิด คือปลาสีกุนบั้ง (Atule mate) ปลาทูแขก ปลาแข้งไก่ 

Rastrelliger brachysoma) ปลาลังปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus) ป
ท่ีจับได้มีความยาวเฉลี่ยน้อยกว่าความยาวแรกเริ่มเจริญพันธ์ุ 

ระยอง 21160  โทร. 0 3865 1764 
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2546 ถึง ธันวาคม 2547 
เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 

โดยมีการทําประมงหนาแน่น
ส่วนในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ

จัดแบ่งเรือประมงอวนล้อมซั้ง
ตามจํานวนวันทําประมง 

ซึ่งพบเรือแต่ละกลุ่มมี
โดยท่ีอัตราการจับเฉลี่ยมีความสัมพันธ์แบบ

มีความแตกต่างกันเล็กน้อย สัตว์น้ําหลักท่ีจับได้
และปลาโอแตกต่างกัน

และปลาโอเป็นองค์ประกอบท่ี
วัน จับปลาโอได้น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน ผลการศึกษาองค์ประกอบความยาว

ปลาทูแขก ปลาแข้งไก่ (Megalaspis 
ปลาข้างเหลือง พบว่า 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Fishery Status of Purse Seine with Fish Aggregating Devices 

Landed in Rayong Province
 
Piyachok Sinanun1* and Prapat Kaewmanee
1Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong)
2Ranong Marine Fisheries Station
 
ABSTRACT 
 
 The study on purse seine fishery with fish aggregating devices landed in Rayong Province was 
conducted from January 2003 to December 2004. Results showed that all purse seine fishing boats 
landed in Paknam Rayong, Muang District
Gulf of Thailand and some areas of Cambodian territorial waters. It showed high density of fishin
middle of the Gulf of Thailand. There were high fishing season from January to June and low season 
depended on intensity of Sout
Cassie’s method were devided into 3 groups by number of fishing days per trip 1
than 13.5 days, of which Catch rates were 5,211, 3,966 and 3,467 kg/day respectively. 
inverse relationship with the number of fishing day. There was slightly different composition of marine 
species between 3 groups of fishing boats while main composition were indian mackerel,
small tuna. The group of 1-7.5 d
trevally and small tuna, while the small tuna catch rate in group of more than 13.5 days was less than 
other groups. Consideration on length composition of 7 species of economically importan
which were Atule mate, Decapterus maruadsi, Megalaspis cordyla, Rastrelliger brachysoma, R. kanagurta, 
Selar crumenopthalmus and Selaroides leptolepis

this study was less than their le
 
Key words : purse scine, Rayong
   
*Corresponding author : 2 Mu 2, 
E-mail : ptsinanun@yahoo.com
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Fishery Status of Purse Seine with Fish Aggregating Devices  

Landed in Rayong Province 

* and Prapat Kaewmanee2 
Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong) 
Ranong Marine Fisheries Station 

purse seine fishery with fish aggregating devices landed in Rayong Province was 
conducted from January 2003 to December 2004. Results showed that all purse seine fishing boats 
landed in Paknam Rayong, Muang District of Rayong Province only and their fishin
Gulf of Thailand and some areas of Cambodian territorial waters. It showed high density of fishin
middle of the Gulf of Thailand. There were high fishing season from January to June and low season 

intensity of Southwest and Northeast Monsoon. Purse seine fishing boats analyzed by 
Cassie’s method were devided into 3 groups by number of fishing days per trip 1
than 13.5 days, of which Catch rates were 5,211, 3,966 and 3,467 kg/day respectively. 
inverse relationship with the number of fishing day. There was slightly different composition of marine 
species between 3 groups of fishing boats while main composition were indian mackerel,

7.5 days showed different in main composition which were yellow stripe 
trevally and small tuna, while the small tuna catch rate in group of more than 13.5 days was less than 
other groups. Consideration on length composition of 7 species of economically importan

Atule mate, Decapterus maruadsi, Megalaspis cordyla, Rastrelliger brachysoma, R. kanagurta, 

Selar crumenopthalmus and Selaroides leptolepis, it was showed that the average length of all species in 
this study was less than their length at first maturity. 

Rayong Province 

: 2 Mu 2, Ban Phe Sub-district, Muang District, Rayong 21160. 
ptsinanun@yahoo.com 
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purse seine fishery with fish aggregating devices landed in Rayong Province was 
conducted from January 2003 to December 2004. Results showed that all purse seine fishing boats 

of Rayong Province only and their fishing grounds covered the 
Gulf of Thailand and some areas of Cambodian territorial waters. It showed high density of fishing in the 
middle of the Gulf of Thailand. There were high fishing season from January to June and low season 

hwest and Northeast Monsoon. Purse seine fishing boats analyzed by 
Cassie’s method were devided into 3 groups by number of fishing days per trip 1-7.5, 7.6-13.5 and more 
than 13.5 days, of which Catch rates were 5,211, 3,966 and 3,467 kg/day respectively. Catch rate showed 
inverse relationship with the number of fishing day. There was slightly different composition of marine 
species between 3 groups of fishing boats while main composition were indian mackerel, round scad and 

ays showed different in main composition which were yellow stripe 
trevally and small tuna, while the small tuna catch rate in group of more than 13.5 days was less than 
other groups. Consideration on length composition of 7 species of economically important pelagic fish 

Atule mate, Decapterus maruadsi, Megalaspis cordyla, Rastrelliger brachysoma, R. kanagurta, 

the average length of all species in 

Muang District, Rayong 21160. Tel. 0 3865 1764 
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การประมงอวนล้อมซ้ังในอ่าวไทย : ถึงเวลาในการจัดการ
 
ปวโรจน์ นรนาถตระกูล1,2*  ปิยะโชค สินอนนัต์
และ Amararatne Yakupitiyage1 
1สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
4ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
5ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
 
บทคัดย่อ 
 
 ซั้งในอ่าวไทยทําด้วยไม้ไผ่ ลวดแบบตีเกลียว และทางมะพร้าว โดยใช้แท่
อวนท่ีใช้เป็นอวนล้อมจับขนาดตาอวน 2.5 
อยู่บริเวณกลางอ่าวไทยท่ีระดับน้ําลึก 25-60 
ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2550 
องค์ประกอบหลักร้อยละ 88.07 รองลงมาคือ ปลาหน้าดิน ปลาเป็ด และปลาหมึก ร้อยละ 
ชนิดของปลาผิวน้ําท่ีพบเป็นองค์ประกอบหลัก คือ ปลาลัง
และปลาสีกุนตาโต (Selar crumenophthalmus
กลุ่มปลาโอ ซึ่งประกอบด้วยปลาโอลาย (Euthynnus affinis
(Thunnus tonggol) มีองค์ประกอบร้อยละ 
ของสัตว์นํ้า 10 ชนิด เล็กกว่าขนาดแรกเริ่มเจริญพันธ์ุ และมีเพียง 
ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าการประมงอวนล้อมซั้งจับสัตว์น้ําขนาดเล็กในปริมาณมาก ซึ่งอาจนําไปสู่ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรประมงและความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
 
คําสําคัญ : ซั้ง  อ่าวไทย  อวนล้อมจับ  ปลาผิวน้าํ 
   
*ผู้รับผดิชอบ : E-mail : pavarot_n@yahoo.com
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ถึงเวลาในการจัดการ 

ปิยะโชค สินอนนัต์3  นันทชัย บุญจร4  ภัคจุฑา เขมากรณ์5  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 

ซั้งในอ่าวไทยทําด้วยไม้ไผ่ ลวดแบบตีเกลียว และทางมะพร้าว โดยใช้แท่งคอนกรีตทรงลูกบาศก์ยึดเพ่ือให้ซั้งอยู่กับท่ี
2.5 เซนติเมตร เรือประมงท่ีใช้มีขนาดความยาว 18-28 เมตร แหล่งทําการประมง

60 เมตร การเก็บข้อมูลจากเรือประมงอวนล้อมซั้งใน 6 
2550 พบว่าอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 3,351.36 กิโลกรัม/วัน ซึ่งมีปลาผิวน้ําเป็น

รองลงมาคือ ปลาหน้าดิน ปลาเป็ด และปลาหมึก ร้อยละ 5.13  4.33 และ 
ประกอบหลัก คือ ปลาลัง (Rastrelliger kanagurta) ปลาทูแขก (Decapterus russelli

Selar crumenophthalmus) ร้อยละ 25.37  23.65 และ 8.24 ของสัตว์น้ําท้ังหมด ตามลําดับ โดยท่ี
Euthynnus affinis) ปลาโอแกลบ (Auxis thazard thazard
 8.26 ของสัตว์นํ้าท้ังหมด จากการวิเคราะห์ความยาวสัตว์น้ําพบว่า ความยาวเฉลี่ย

ชนิด เล็กกว่าขนาดแรกเริ่มเจริญพันธ์ุ และมีเพียง 2 ชนิดเท่านั้น มีท่ีความยาวมากกว่าขนาดแรกเริ่มเจริญพันธ์ุ
ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าการประมงอวนล้อมซั้งจับสัตว์น้ําขนาดเล็กในปริมาณมาก ซึ่งอาจนําไปสู่ความเสื่อมโทรมของ

ประมงและความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

ปลาผิวน้าํ  ทรัพยากรประมง  การจัดการประมง 

pavarot_n@yahoo.com 
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งคอนกรีตทรงลูกบาศก์ยึดเพ่ือให้ซั้งอยู่กับท่ี 
เมตร แหล่งทําการประมง 
6 จังหวัดของอ่าวไทย 
วัน ซึ่งมีปลาผิวน้ําเป็น
และ 2.47 ตามลําดับ 
Decapterus russelli) 

ของสัตว์น้ําท้ังหมด ตามลําดับ โดยท่ี
zard thazard) และปลาโอดํา 

ของสัตว์นํ้าท้ังหมด จากการวิเคราะห์ความยาวสัตว์น้ําพบว่า ความยาวเฉลี่ย
ชนิดเท่านั้น มีท่ีความยาวมากกว่าขนาดแรกเริ่มเจริญพันธ์ุ 

ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าการประมงอวนล้อมซั้งจับสัตว์น้ําขนาดเล็กในปริมาณมาก ซึ่งอาจนําไปสู่ความเสื่อมโทรมของ
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FADs fishery in the Gulf of Thailand: time to manage
 
Pavarot Noranarttragoon1,2*  
and Amararatne Yakupitiyage
1Asian Institute of Technology
2Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center
3Eastern Marine Fisheries Research and Development Center
4Chumphon Marine Fisheries Research and Development Center
5Southern Marine Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 
 
 Fish aggregating devices (FADs) in t
and coconut leaves, and fastened to a concrete block. Purse seines with 2.5 cm mesh size are used to 
surround the fish by fishing boats ranging from 18
Gulf of Thailand at the depth of 25
economically important species were analyzed by collecting the data from fishing boats using FADs at six 
main fishing ports along the Gulf of
average CPUE was 3,351.36 kg day
4.33% trash fishes and 2.47% squids and cuttlefishes. The major pelagic species were Indian mac
(Rastrelliger kanagurta), Indian scad (
which were 25.37%, 23.65% and 8.24% of total catch respectively while small tunas (kawakawa; 
Euthynnus affinis, frigate tuna; 
total catch. The mean length of 10 economically important species were smaller than size at first 
maturity while 2 species were larger than size at first maturity. The results indicated that juvenile fish 
were largely caught by FADs fishery which may led to fisheries resources depletion and loss in economy. 
Although there is a set of measures to control the use of purse seines, effective management of the 
FADs capacity is urgently needed also.
 
Key words : FADs, Gulf of Thailand, purse seine, pelagic fish, fisheries resources, fisheries management
   
*Corresponding author : E-mail :
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

FADs fishery in the Gulf of Thailand: time to manage 

 Piyachok Sinanan3  Nantachai Boonjohn4  Pakjuta Khemakorn
and Amararatne Yakupitiyage1 
Asian Institute of Technology 

Research and Development Center 
Eastern Marine Fisheries Research and Development Center 
Chumphon Marine Fisheries Research and Development Center 
Southern Marine Fisheries Research and Development Center 

Fish aggregating devices (FADs) in the Gulf of Thailand are made of bamboo poles, twisted wire 
and coconut leaves, and fastened to a concrete block. Purse seines with 2.5 cm mesh size are used to 
surround the fish by fishing boats ranging from 18-28 m overall length. Fishing grounds are in t
Gulf of Thailand at the depth of 25-60 m. Catch per unit effort (CPUE), species composition and size of 
economically important species were analyzed by collecting the data from fishing boats using FADs at six 
main fishing ports along the Gulf of Thailand during January-December 2007. The results show that 
average CPUE was 3,351.36 kg day-1 which composed of 88.07% pelagic fishes, 5.13% demersal fishes, 
4.33% trash fishes and 2.47% squids and cuttlefishes. The major pelagic species were Indian mac

), Indian scad (Decapterus russelli) and bigeye scad (Selar crumenophthalmus
which were 25.37%, 23.65% and 8.24% of total catch respectively while small tunas (kawakawa; 

, frigate tuna; Auxis thazard thazard and longtail tuna; Thunnus tonggol
total catch. The mean length of 10 economically important species were smaller than size at first 
maturity while 2 species were larger than size at first maturity. The results indicated that juvenile fish 

re largely caught by FADs fishery which may led to fisheries resources depletion and loss in economy. 
Although there is a set of measures to control the use of purse seines, effective management of the 

ity is urgently needed also. 

Ds, Gulf of Thailand, purse seine, pelagic fish, fisheries resources, fisheries management

mail : pavarot_n@yahoo.com 
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Pakjuta Khemakorn5 

he Gulf of Thailand are made of bamboo poles, twisted wire 
and coconut leaves, and fastened to a concrete block. Purse seines with 2.5 cm mesh size are used to 

28 m overall length. Fishing grounds are in the central 
60 m. Catch per unit effort (CPUE), species composition and size of 

economically important species were analyzed by collecting the data from fishing boats using FADs at six 
December 2007. The results show that 

which composed of 88.07% pelagic fishes, 5.13% demersal fishes, 
4.33% trash fishes and 2.47% squids and cuttlefishes. The major pelagic species were Indian mackerel 

Selar crumenophthalmus) 
which were 25.37%, 23.65% and 8.24% of total catch respectively while small tunas (kawakawa; 

Thunnus tonggol) were 8.26% of 
total catch. The mean length of 10 economically important species were smaller than size at first 
maturity while 2 species were larger than size at first maturity. The results indicated that juvenile fish 

re largely caught by FADs fishery which may led to fisheries resources depletion and loss in economy. 
Although there is a set of measures to control the use of purse seines, effective management of the 

Ds, Gulf of Thailand, purse seine, pelagic fish, fisheries resources, fisheries management 



172 

การประมงอวนล้อมติดบริเวณอ่าวไทยตอนใน
 
ปวโรจน์ นรนาถตระกูล*  อัญญานี แย้มรุ่งเรือง และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน
 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาการประมงอวนล้อมติดโดยสุ่มตัวอย่างสัตว์นํ้าจากเรือ ณ ท่าเทียบเรือประมงในเขตอ่าวไทยตอนใน ตั้งแต่
จังหวัดชลบุรี ถึงสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนมกราคม ปี 
ความยาว 12-22 เมตร เครื่องยนต์ 140-350 
ไนลอน ขนาดตาอวน 4.0-4.6 เซนติเมตร และขนาดตาอวน 
7-10 เมตร ไม่มีสายมาน ชาวประมงมีอวนท่ีมีขนาดตาอวนแตกต่างกัน และใช้สลับกันข้ึนอยู่กับปริมาณ ขนาด แ
ของสัตว์นํ้าเป้าหมาย ทําการประมงเวลากลางคืน โดยการวางอวนล้อมรอบฝูงปลาแล้วทําให้ฝูงปลาว่ายน้ําชนอวน สัตว์น้ําจะ
ถูกปลดออกบนเรือ ส่วนใหญ่วางอวน 1 
สมุทรสงคราม ท่ีระดับน้ําลึก 5-15 เมตร และบริ
17–22 เมตร อัตราการจับสัตว์นํ้าในปี 2546  
มีอัตราการจับสัตว์น้ําเฉลี่ยเท่ากับ 2,197
ปลามงโกรย และปลาหลังเขียวสั้น คิดเป็นร้อยละ 
ปลาสีกุนเขียว และปลาสะดือขอ เท่ากับ 15
แรกเริ่มสืบพันธ์ุ ส่วนความยาวเฉลี่ยของปลาหลังเขียวสั้น ปลาหลังเขียวข้างจุด และปลาลัง เท่ากับ 
17.59 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งมีความยาวมากกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุ

 
คําสําคัญ : อวนล้อมติด  อ่าวไทยตอนใน  ปลาผิวน้ํา  ปลาทู
   
*ผู้รับผดิชอบ : 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 
E-mail : pavarot_n@yahoo.com 
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การประมงอวนล้อมติดบริเวณอ่าวไทยตอนใน 

อัญญานี แย้มรุ่งเรือง และ ไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 

การศึกษาการประมงอวนล้อมติดโดยสุ่มตัวอย่างสัตว์นํ้าจากเรือ ณ ท่าเทียบเรือประมงในเขตอ่าวไทยตอนใน ตั้งแต่
ถึงสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนมกราคม ปี 2546 ถึงเดือนธันวาคม ปี 2548 พบว่า เรืออวนล้อมติดมีขนาด

350 แรงม้า จํานวนลูกเรือ 10-25 คน ผืนอวนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทําด้วยเส้นด้าย
เซนติเมตร และขนาดตาอวน 4.7 เซนติเมตร ความยาวอวน 400-800 

เมตร ไม่มีสายมาน ชาวประมงมีอวนท่ีมีขนาดตาอวนแตกต่างกัน และใช้สลับกันข้ึนอยู่กับปริมาณ ขนาด แ
ของสัตว์นํ้าเป้าหมาย ทําการประมงเวลากลางคืน โดยการวางอวนล้อมรอบฝูงปลาแล้วทําให้ฝูงปลาว่ายน้ําชนอวน สัตว์น้ําจะ

1 ครั้ง/เท่ียว โดยมีการทําประมงหนาแน่นบริเวณก้นโป๊ะแม่กลอง จังหวัด
เมตร และบริเวณหน้าหาดบางแสนถึงด้านเหนือเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ท่ีระดับน้ําลึก 
2546  2547 และ 2548 เท่ากับ 2,202.59  1,874.07 และ 2,501.00 
197.64 กิโลกรัม/ลํา/วัน องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ํา 3 อันดับแรก คือ ปลาทู 

ปลามงโกรย และปลาหลังเขียวสั้น คิดเป็นร้อยละ 49.42  19.41 และ 14.24 ตามลําดับ ขนาดความยาวเฉลี่ยของปลาทู 
15.74  16.41 และ 12.37 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งมีความยาวน้อยกว่าขนาด

ยาวเฉลี่ยของปลาหลังเขียวสั้น ปลาหลังเขียวข้างจุด และปลาลัง เท่ากับ 13.56  14.21 
เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งมีความยาวมากกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุ 

อวนล้อมติด  อ่าวไทยตอนใน  ปลาผิวน้ํา  ปลาทู 

 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130  โทร. 0 2816

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

การศึกษาการประมงอวนล้อมติดโดยสุ่มตัวอย่างสัตว์นํ้าจากเรือ ณ ท่าเทียบเรือประมงในเขตอ่าวไทยตอนใน ตั้งแต่
พบว่า เรืออวนล้อมติดมีขนาด

คน ผืนอวนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทําด้วยเส้นด้าย
800 เมตร ความลึกอวน  

เมตร ไม่มีสายมาน ชาวประมงมีอวนท่ีมีขนาดตาอวนแตกต่างกัน และใช้สลับกันข้ึนอยู่กับปริมาณ ขนาด และความชุกชุม
ของสัตว์นํ้าเป้าหมาย ทําการประมงเวลากลางคืน โดยการวางอวนล้อมรอบฝูงปลาแล้วทําให้ฝูงปลาว่ายน้ําชนอวน สัตว์น้ําจะ

เท่ียว โดยมีการทําประมงหนาแน่นบริเวณก้นโป๊ะแม่กลอง จังหวัด
เวณหน้าหาดบางแสนถึงด้านเหนือเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ท่ีระดับน้ําลึก  

2,501.00 ตามลําดับ โดย
อันดับแรก คือ ปลาทู  

ตามลําดับ ขนาดความยาวเฉลี่ยของปลาทู 
เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งมีความยาวน้อยกว่าขนาด

13.56  14.21 และ 

2816 7636 
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Encircling Gill Net Fishery in the Inner Gulf of Thailand 
 
Pavarot Noranarttragoon*  Anyanee Yamrungrueng
Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan)
 
Abstract 
 
 Encircling gill net fishery had been studied in the inner Gulf of Thailand during January 2003 to 
December 2005 by collecting the data at fishing ports from Chonburi to Samut Songkharm province. Th
results found that the encircling gill 
horse power with 10-25 crews on board. The net was rectangular nylon multifilament 
400-800 m in length and 7-10 m in depth. The net’s
according to target species; therefore, the fishers changed the net based on species, size and abundance. 
Fishing operation was done in nighttime. The fish school was encircled by the net; then, the fish were 
entangled in the net. They were removed from t
1 time/trip. The most important fishing grounds were southward of bamboo stake trap area, Samut 
Songkharm province, where the depth was 5
Chonburi province, where the depth was 17
2005 was 2,202.59, 1,874.07 and 2,501.00 kg/boat/day
kg/boat/day. The three-major pelagic species were 
perforata, which were 49.42 %, 19.41 % and 14.24 % respectively.
Alepes djeddaba and A. kalla
first maturity while the average length of
17.59 cm respectively which was larger than size at first maturity.

 
Key words : encircling gill net, inner Gulf
   
*Corresponding author : 49 Soi Prarachaveriyaporn 16, Bangpueng Sub
Samut Prakan Province 10130 
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Encircling Gill Net Fishery in the Inner Gulf of Thailand  

Anyanee Yamrungrueng and Pirochana Saikliang 
Research and Development Center (Samut Prakan) 

Encircling gill net fishery had been studied in the inner Gulf of Thailand during January 2003 to 
December 2005 by collecting the data at fishing ports from Chonburi to Samut Songkharm province. Th
results found that the encircling gill net fishing boat ranged from 12-22 m length motorized 140

25 crews on board. The net was rectangular nylon multifilament 
10 m in depth. The net’s mesh sizes were varied from 4.0 to 4.

according to target species; therefore, the fishers changed the net based on species, size and abundance. 
Fishing operation was done in nighttime. The fish school was encircled by the net; then, the fish were 
entangled in the net. They were removed from the net on board. The majority of fishing operation was 
1 time/trip. The most important fishing grounds were southward of bamboo stake trap area, Samut 

the depth was 5-15 m and Bangsaen Beach to the north of Sichang Island, 
rovince, where the depth was 17-22 m. The catch per unit effort (CPUE) in 2003, 2004 and 

2005 was 2,202.59, 1,874.07 and 2,501.00 kg/boat/day respectively while the average CPUE was 
major pelagic species were Rastrelliger brachysoma, Hilsa kelee

, which were 49.42 %, 19.41 % and 14.24 % respectively. The average length of
kalla was 15.74, 16.41 and 12.37 cm respectively which was

rity while the average length of S. perforata, S. gibbosa and R. kanagurta 
17.59 cm respectively which was larger than size at first maturity. 

: encircling gill net, inner Gulf of Thailand, pelagic fish, Indo-Pacific mackerel

Soi Prarachaveriyaporn 16, Bangpueng Sub-district, Prapradaeng District, 
Samut Prakan Province 10130  Tel. 0 2816 7636  E-mail : pavarot_n@yahoo.com 
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Encircling gill net fishery had been studied in the inner Gulf of Thailand during January 2003 to 
December 2005 by collecting the data at fishing ports from Chonburi to Samut Songkharm province. The 

22 m length motorized 140-350 
25 crews on board. The net was rectangular nylon multifilament without purse line, 

mesh sizes were varied from 4.0 to 4.6 cm and 4.7 cm 
according to target species; therefore, the fishers changed the net based on species, size and abundance. 
Fishing operation was done in nighttime. The fish school was encircled by the net; then, the fish were 

board. The majority of fishing operation was  
1 time/trip. The most important fishing grounds were southward of bamboo stake trap area, Samut 

15 m and Bangsaen Beach to the north of Sichang Island, 
22 m. The catch per unit effort (CPUE) in 2003, 2004 and 

while the average CPUE was 2,197.64 
Hilsa kelee and Sardinella 

The average length of R. brachysoma, 
was 15.74, 16.41 and 12.37 cm respectively which was smaller than size at 

kanagurta was 13.56, 14.21 and 

mackerel 

district, Prapradaeng District,  
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การประมงอวนลอยกุ้งสามช้ันบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
วราภรณ์ เดชบุญ1*  นพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
2สํานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาการประมงอวนลอยกุ้งสามช้ันบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ
โดยรวบรวมตัวอย่างจากเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามช้ันบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทําการประมงในเวลากลางวัน
และกลางคืน จํานวน 4 แห่ง 350 ลํา พบว่าอวนลอยกุ้งสามช้ันทําประมงในเวลากลางวันใช้เรือหางยาวท่ีเป็นเรือไม้ขนาด
ความยาวเรือ 6.0-11.2 ม. ใช้เครื่องยนต์ขนาด
การประมงได้ตลอดท้ังปี มีอัตราการจับสัตว์น้ําท้ัง
เป็นกุ้งแชบ๊วยจับได้ร้อยละ 25.97 ขนาดความยาวเหยียดเฉลี่ย 
ความยาวเหยียดเฉลี่ย 10.91 ซม. ต้นทุนในการทําประมงท้ังหมด เท่ากับ 
1,475.79 บาท/วัน/ลํา รายได้สุทธิ เท่ากับ 
ทําประมงเวลากลางคืนใช้เรือประมงมีขนาดความยาว 
การประมงน้ําลึกประมาณ 13-17 ม. สามารถทําการประมงได้ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน มีอัตราการจับสัตว์น้ํา
ท้ังหมดเฉลี่ย 1.401 กก./ความยาวอวน 100 
เฉลี่ย 11.52 ซม. กุ้งแชบ๊วยจับได้ร้อยละ 0.83 
ท้ังหมด เท่ากับ 2,137.27 บาท/วัน/ลํา รายได้ท้ังหมด เท่ากับ 
กําไรสุทธิ 388.68 บาท/วัน/ลํา 
 
คําสําคัญ : อวนลอยกุ้งสามช้ัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
*ผู้รับผดิชอบ : 79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ
E-mail : dechwara@gmail.com 
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การประมงอวนลอยกุ้งสามช้ันบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรืองปฏิกรณ์1 และ สมเกียรติ อินทร์ชู2 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

การศึกษาการประมงอวนลอยกุ้งสามช้ันบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ
โดยรวบรวมตัวอย่างจากเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามช้ันบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทําการประมงในเวลากลางวัน

ลํา พบว่าอวนลอยกุ้งสามช้ันทําประมงในเวลากลางวันใช้เรือหางยาวท่ีเป็นเรือไม้ขนาด
ใช้เครื่องยนต์ขนาด 10.5-21.0 แรงม้า แหล่งทําการประมงน้ําลึกไม่เกิน 

การประมงได้ตลอดท้ังปี มีอัตราการจับสัตว์น้ําท้ังหมดเฉลี่ย 1.188 กก./ความยาวอวน 100 ม. กุ้งทะเลท่ีจับได้ส่วนใหญ่
ขนาดความยาวเหยียดเฉลี่ย 15.32 ซม. และกุ้งโอคักจับได้ร้อยละ 
ต้นทุนในการทําประมงท้ังหมด เท่ากับ 954.15 บาท/วัน/ลํา รายได้

ลํา รายได้สุทธิ เท่ากับ 803.04 บาท/วัน/ลํา  กําไรสุทธิ 521.64 บาท/วัน/ลํา  ส่วนอวนลอยกุ้งสามช้ัน
ทําประมงเวลากลางคืนใช้เรือประมงมีขนาดความยาว 6.5-8.0 ม. ใช้เครื่องยนต์ขนาด 10.5-21.0

ารถทําการประมงได้ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน มีอัตราการจับสัตว์น้ํา
100 ม. กุ้งทะเลท่ีจับได้ส่วนใหญ่เป็นกุ้งโอคัก ร้อยละ 49.12 ขนาดความยาวเหยียด
83 ขนาดความยาวเหยียดเฉลี่ย 13.45 ซม. ส่วนกุ้งโอคักมีต้นทุนในการทําประมง

ลํา รายได้ท้ังหมด เท่ากับ 2,525.95 บาท/วัน/ลํา รายได้สุทธิ เท่ากับ 1,089

อวนลอยกุ้งสามช้ัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บ่อยาง อ.เมือง จ. สงขลา 90000 
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การศึกษาการประมงอวนลอยกุ้งสามช้ันบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2552 
โดยรวบรวมตัวอย่างจากเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามช้ันบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทําการประมงในเวลากลางวัน 

ลํา พบว่าอวนลอยกุ้งสามช้ันทําประมงในเวลากลางวันใช้เรือหางยาวท่ีเป็นเรือไม้ขนาด 
แหล่งทําการประมงน้ําลึกไม่เกิน 20 ม. สามารถทํา 

กุ้งทะเลท่ีจับได้ส่วนใหญ ่
และกุ้งโอคักจับได้ร้อยละ 13.32 ขนาด 

ลํา รายได้ท้ังหมดเท่ากับ 
ลํา  ส่วนอวนลอยกุ้งสามช้ัน

.0 แรงม้า แหล่งทํา 
ารถทําการประมงได้ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน มีอัตราการจับสัตว์น้ํา

ขนาดความยาวเหยียด
ส่วนกุ้งโอคักมีต้นทุนในการทําประมง

1,089.30 บาท/วัน/ลํา 
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Shrimp Trammel Net Fishery in Nakhon Si Thammarat Province
 
Waraporn Dechboon1*  Nopparattana
1Southern Marine Fisheries Research and Development 
2Kalasin Provincial Fisheries Office
 
Abstract 
 
 Study on shrimp trammel net fishery in Nakhon Si 
January-December 2009. Data on the shrimp trammel net fishery operating in daytime and nighttime had
been collected from 350 boats in Nakhon Si Thammarat Province. The results were found that shrimp
fisheries operating in daytime
were used with operated all year round. The fishing
rate was 1.188 kg/100 meter net length. The catch composition in percentage were 25.97 of banana 
shrimp and 13.32 of jinga shrimp. The average total length of banana shrimp and jinga shrimp were 15.32 
and 10.91 cm. The total cost, gross revenue, net income and net profit were 954.15
521.64 baht/day/boat, respectively. 
that, 6.5-8.0 meter length of fishing boats with o
during May-September. The fishing ground was located between 13
1.401 kg/100 meter net length. The catch composition in percentage were 49.12 of jinga shrimp and 
of banana shrimp. The average total length of banana shrimp and jinga shrimp were 13.45 and 11.52 cm. 
The total cost, gross revenue, net income 
baht/day/boat, respectively. 

 
Key words : shrimp trammel net fishery
   
*Corresponding author : 79/1 Wichianchom Rd., Bo
Songkhla Province 90000  E-mail : 
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Shrimp Trammel Net Fishery in Nakhon Si Thammarat Province 

Nopparattana Ruangpatikorn1 and Somkiet Inchu2 
Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 
Kalasin Provincial Fisheries Office 

Study on shrimp trammel net fishery in Nakhon Si Thammarat Province 
December 2009. Data on the shrimp trammel net fishery operating in daytime and nighttime had

been collected from 350 boats in Nakhon Si Thammarat Province. The results were found that shrimp
fisheries operating in daytime, 6.0-11.2 meter length of fishing boats with outboard engines 10.5
were used with operated all year round. The fishing ground was located less than 20 m depth. The catch 

meter net length. The catch composition in percentage were 25.97 of banana 
of jinga shrimp. The average total length of banana shrimp and jinga shrimp were 15.32 

10.91 cm. The total cost, gross revenue, net income and net profit were 954.15
respectively. For shrimp fisheries operating in nighttime, the results were found 

8.0 meter length of fishing boats with outboard engines 10.5-21.0 hp were used with operated 
September. The fishing ground was located between 13-17 m depth. The catch rate was 
meter net length. The catch composition in percentage were 49.12 of jinga shrimp and 

nana shrimp. The average total length of banana shrimp and jinga shrimp were 13.45 and 11.52 cm. 
The total cost, gross revenue, net income and net profit were 2,137.27, 2,525.95, 

net fishery, Nakhon Si Thammarat Province 

79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang Sub-district, Muang District, 
mail : dechwara@gmail.com 
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Thammarat Province was conducted during 
December 2009. Data on the shrimp trammel net fishery operating in daytime and nighttime had 

been collected from 350 boats in Nakhon Si Thammarat Province. The results were found that shrimp 
11.2 meter length of fishing boats with outboard engines 10.5-21.0 hp 

ground was located less than 20 m depth. The catch 
meter net length. The catch composition in percentage were 25.97 of banana 

of jinga shrimp. The average total length of banana shrimp and jinga shrimp were 15.32 
10.91 cm. The total cost, gross revenue, net income and net profit were 954.15, 1,475.79, 803.04 and 

me, the results were found 
21.0 hp were used with operated 
17 m depth. The catch rate was 

meter net length. The catch composition in percentage were 49.12 of jinga shrimp and 0.83 
nana shrimp. The average total length of banana shrimp and jinga shrimp were 13.45 and 11.52 cm. 

and net profit were 2,137.27, 2,525.95, 1,089.30 and 388.68 

District,  
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การวางไข่ของปลาทู Rastrelliager brachysoma 
จากพ่อแม่พันธุ์ท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียน
 
สุทธิชัย ฤทธิธรรม  พรรณติยา ใจอ่อน และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
 
บทคัดย่อ 
 
 ปลาทู Rastrelliger brachysoma 

5 ตัว ต่อ ลูกบาศก์เมตร สามารถผสมพันธ์ุวางไข่ได้เองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องกระตุ้นด้วยวิธีการอ่ืนใด ปลาทูมีพฤติกรรม
การวางไข่เป็นฝูงช่วงเวลาหลังตะวันตกดินเล็กน้อย 
ผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย เท่ากับ 0.8775±0.23
ลูกบาศก์มิลลิเมตร ไข่มีระยะเวลาในการพัฒนาจนลูกปลาฟักเป็นตัว ประมาณ 
เซลเซียส ลูกปลาแรกฟักมีความยาวเหยียดเฉลี่ย เท่ากับ
ไดอะตอม โรติเฟอร์ โคพีพอต และอาร์ทีเมียแรกฟัก ระยะเวลา 
ปลาทูตัวเต็มวัย ในระยะเวลา 28-30 วัน ลูกปลามีขนาดความยาว 
และถุงน้ําเช้ือเมื่อเลี้ยงในกระชังในบ่อดินเป็นเวลา 
 
คําสําคัญ : การวางไข่ พัฒนาการตัวอ่อน ระบบน้ําหมุนเวียน ปลาทู 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 127 หมู่ 8 ต. โคกขาม อ. เมือง จ
E-mail : rittitum@yahoo.com 
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Rastrelliager brachysoma (Bleeker, 1851) 
จากพ่อแม่พันธุ์ท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียน 

และ วรดร สุขสวัสด์ิ  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร 

Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) วัยเจริญพันธ์ุท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียน อัตราความหนาแน่น
ตัว ต่อ ลูกบาศก์เมตร สามารถผสมพันธ์ุวางไข่ได้เองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องกระตุ้นด้วยวิธีการอ่ืนใด ปลาทูมีพฤติกรรม

การวางไข่เป็นฝูงช่วงเวลาหลังตะวันตกดินเล็กน้อย 20.30–21.00 นาฬิกา  ไข่มีสัณฐานกลมใส ครึ่งจมครึ่งลอย ขนาดเส้น
233 มิลลิเมตร หยดน้ํามันมีหยดเดียว ปริมาตรเฉลี่ย เท่ากับ 

ลูกบาศก์มิลลิเมตร ไข่มีระยะเวลาในการพัฒนาจนลูกปลาฟักเป็นตัว ประมาณ 16 ช่ัวโมง 30 นาที ท่ีอุณหภูมิน้ํา 
ลูกปลาแรกฟักมีความยาวเหยียดเฉลี่ย เท่ากับ 2.2906±0.1150 มิลลิเมตร อนุบาลลูกปลาวัยอ่อนด้วย คลอเรลลา 

ไดอะตอม โรติเฟอร์ โคพีพอต และอาร์ทีเมียแรกฟัก ระยะเวลา 18 วัน ลูกปลามีลักษณะของสีลําตัวและลายจุดสีดําเหมือน
วัน ลูกปลามีขนาดความยาว 2.5 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังพบว่า ลูกปลาเริ่มสร้างรังไข่

เช้ือเมื่อเลี้ยงในกระชังในบ่อดินเป็นเวลา 3 เดือน  

การวางไข่ พัฒนาการตัวอ่อน ระบบน้ําหมุนเวียน ปลาทู Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)

เมือง จ. สมุทรสาคร 74000 โทร 0 3442 6220 
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วัยเจริญพันธ์ุท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียน อัตราความหนาแน่น 
ตัว ต่อ ลูกบาศก์เมตร สามารถผสมพันธ์ุวางไข่ได้เองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องกระตุ้นด้วยวิธีการอ่ืนใด ปลาทูมีพฤติกรรม

นาฬิกา  ไข่มีสัณฐานกลมใส ครึ่งจมครึ่งลอย ขนาดเส้น
มิลลิเมตร หยดน้ํามันมีหยดเดียว ปริมาตรเฉลี่ย เท่ากับ 0.00743±0.00039 

นาที ท่ีอุณหภูมิน้ํา 31 องศา-
บาลลูกปลาวัยอ่อนด้วย คลอเรลลา 

วัน ลูกปลามีลักษณะของสีลําตัวและลายจุดสีดําเหมือน
เซนติเมตร นอกจากนี้ยังพบว่า ลูกปลาเริ่มสร้างรังไข่

(Bleeker, 1851) 
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Spawning of Short-body 
Brood Stock raised in Water Recirculation System
 
Suttichai Rittitum  Pantiya Jai
Samutsakorn Coastal Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 
 
 Mature Short-body Mackerel 
recirculation tank at density 5 individuals per cubic meter. Spawning occurred naturally, between 8.30 
9.00 pm, without any artificial stimulation. Group spawning behavior was observed. Egg was transparent, 
roundish and semi-buoyancy, average diameter 0.8775±0.233 millimeters. Egg contained single oil drop, 
average volume 0.00743±0.00039 cubic millimeter. The hatching period was around 16 hours 30 minutes 
at water temperature 31oC. The newly hatch larva average total length was 
Fish larva feed on chlorella, diatom, rotifer, copepod and newly hatch artemia. The color of body and 
black spot  occurred in 18 days. The fish larva grew up to juvenile stage, body length 2.5 centimeters, 
within 28-30 days. The result also shown that juvenile fish, raised in cage in earthen pond, began to 
develop ovary and testis at 3 months old.
 
Key words : Spawning, Embryo development, Water recirculation system, Short

Rastrelliger brachysoma 

   
*Corresponding author : 127 Moo 8, Tambol Kokharm, Muang 
Tel. 0 3442 6220  E-mail : rittitum@yahoo.com
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body Mackerel Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)
Brood Stock raised in Water Recirculation System 

Suttichai Rittitum  Pantiya Jai-on and Voradorn Suksawat 
Samutsakorn Coastal Fisheries Research and Development Center 

body Mackerel Rastrelliager brachysoma (Bleeker, 1851) were rose in water 
recirculation tank at density 5 individuals per cubic meter. Spawning occurred naturally, between 8.30 
9.00 pm, without any artificial stimulation. Group spawning behavior was observed. Egg was transparent, 

oyancy, average diameter 0.8775±0.233 millimeters. Egg contained single oil drop, 
average volume 0.00743±0.00039 cubic millimeter. The hatching period was around 16 hours 30 minutes 

C. The newly hatch larva average total length was 2.2906 ± 0.1150 millimeters. 
Fish larva feed on chlorella, diatom, rotifer, copepod and newly hatch artemia. The color of body and 
black spot  occurred in 18 days. The fish larva grew up to juvenile stage, body length 2.5 centimeters, 

e result also shown that juvenile fish, raised in cage in earthen pond, began to 
develop ovary and testis at 3 months old. 

: Spawning, Embryo development, Water recirculation system, Short-body Mackerel, 
Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) 

127 Moo 8, Tambol Kokharm, Muang District, Samutsakorn Province 74000
mail : rittitum@yahoo.com 
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(Bleeker, 1851): 

, 1851) were rose in water 
recirculation tank at density 5 individuals per cubic meter. Spawning occurred naturally, between 8.30 – 
9.00 pm, without any artificial stimulation. Group spawning behavior was observed. Egg was transparent, 

oyancy, average diameter 0.8775±0.233 millimeters. Egg contained single oil drop, 
average volume 0.00743±0.00039 cubic millimeter. The hatching period was around 16 hours 30 minutes 

2.2906 ± 0.1150 millimeters. 
Fish larva feed on chlorella, diatom, rotifer, copepod and newly hatch artemia. The color of body and 
black spot  occurred in 18 days. The fish larva grew up to juvenile stage, body length 2.5 centimeters, 

e result also shown that juvenile fish, raised in cage in earthen pond, began to 

body Mackerel, 

District, Samutsakorn Province 74000 
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คํานํา 
 ปลาทูและปลาลังกินแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหารหลัก 
Bhaskaran, 2009) ซึ่งแพลงก์ตอนเป็นสิ่งมีชีวิตในช้ันปฐมภูมิของวงจรห่วงโซ่อาหารธรรมชาติท่ีมีอยู่มากมายในทะเล จึงถือว่า
ใช้ประโยชน์จากข้ันตอนการถ่ายทอดได้สั้นท่ีสุดและมากท่ีสุด
ชะล้างสารอินทรีย์ปริมาณมหาศาลจากแผ่นดินลงสู่ทะเลในฤดูมรสุม จึงสามารถจับปลาทูและปลาลังได้มาก แต่ในปัจจุบันมี
การทําประมงปลาทูมากเกินไป ซึ่งผลตอบแทนต่อสังคมส่วนรวมควรจะมากกว่านี้ หากทรัพยากรปลาทูได้รับการจัดการ 
(สมหญิง, 2536) เนื่องจากผลผลิตในทะเลมีจํากัด อีกท้ั
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจึงเป็นทางออกสําหรับการผลิตอาหารโปรตีนเพ่ือการบริโภคของมนุษย์ ซึ่งองค์การสหประชาชาติ
ประมาณว่ามนุษย์จะเพ่ือข้ึนถึง 9,000 ล้านคนในอีก 
 อาหารเป็นปัจจัยการผลิตท่ีจําเป็นในก
แพลงก์ตอนพืชและสัตว์ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติได้ส่วนหนึ่ง
ต้องการเพ่ิมผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ือความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์
ได้ทุกชนิด เช่น ไดอะตอม สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน ไดโนแฟลกเจลเลท
เก่ียวเนื่องกับการใช้ปลาป่นมากเท่ากับการผลิตสัตว์นํ้าชนิดอ่ืนๆ แนวคิดในวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาทูจึงเป็นการตอบโจทย์ข้อ
สําคัญเรื่องการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน อีกท้ังยังช่วยลดผลกระทบในทางอ้อมได้อีกหลายประการ อาทิเช่น ภาวะน้ําทะเล
เปลี่ยนสีโดยการกรองกินแพลงก์ตอนพืชออกไป
 การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุให้สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นหัวใจสําคัญอันดับแรกของข้ันตอนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ทุกชนิด นอกเหนือจากการกําหนดวิธีการขุนเลี้ยง ส่วนผสมของอาหารให้มีคุณค่าครบถ้วนต่อการพัฒนาอวัยวะสืบพันธ์ุแล้ว 
คุณภาพน้ําจะต้องดี คงท่ี ต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนฐานตามระบบนิเวศดั้งเดิมของพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ําชนิดนั้นๆ
ดังนั้น การพัฒนาระบบน้ําหมุนเวียนเพ่ือการขุ
พันธ์ุปลาทูได้ต่อเนื่องไม่ข้ึนกับฤดูกาล มีปริมาณมากเพียงพอโดยใช้ค่าใช้จ่ายท่ีน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการรวบรวมจาก
ธรรมชาติ อีกท้ังสามารถรองรับงานวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ุปลาทูให้มีคุณลักษณ
จะสามารถทําให้ธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาทูขับเคลื่อนได้ครบวงจร
 
วัตถุประสงค์ 
 1. ศึกษาการวางไข่และวิธีการเก็บรวบรวมไข่ปลาทูจากพ่อแม่พันธ์ุท่ีเลี้ยงในระบบน้าํหมุนเวียน
 2. ศึกษาวิธีการอนุบาลลูกปลาทูในโรงเพาะฟัก
 
วิธีดําเนินการและอุปกรณ์ 
 ดําเนินการศึกษาทดลองท่ีศูนย์วิจยัและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 
 1. การขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ 
 รวบรวมปลาวัยรุ่นจากโป๊ะในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงครามในเดือนพฤศจิกายน 
เป็นเวลานาน 6 เดือน ให้อาหารวันละ 3 ครั้ง
ของลูกปลากะพงเสริมน้ํามันปลาและวิตามินซี จนเติบโตถึงวัยเจริญพันธ์ุ และในเดือนมิถุนายน 
25 ตัว ข้ึนมาขุนเลี้ยงในโรงเพาะฟัก 
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ปลาทูและปลาลังกินแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหารหลัก (สุนีย์ และอําพัน, 2508
ซึ่งแพลงก์ตอนเป็นสิ่งมีชีวิตในช้ันปฐมภูมิของวงจรห่วงโซ่อาหารธรรมชาติท่ีมีอยู่มากมายในทะเล จึงถือว่า

ใช้ประโยชน์จากข้ันตอนการถ่ายทอดได้สั้นท่ีสุดและมากท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอ่าวไทยท่ีแม่น้ําสายใหญ่ๆ หลายสาย
ชะล้างสารอินทรีย์ปริมาณมหาศาลจากแผ่นดินลงสู่ทะเลในฤดูมรสุม จึงสามารถจับปลาทูและปลาลังได้มาก แต่ในปัจจุบันมี
การทําประมงปลาทูมากเกินไป ซึ่งผลตอบแทนต่อสังคมส่วนรวมควรจะมากกว่านี้ หากทรัพยากรปลาทูได้รับการจัดการ 

เนื่องจากผลผลิตในทะเลมีจํากัด อีกท้ังต้องรักษาสภาวะแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพด้วย 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจึงเป็นทางออกสําหรับการผลิตอาหารโปรตีนเพ่ือการบริโภคของมนุษย์ ซึ่งองค์การสหประชาชาติ

ล้านคนในอีก 50 ปี ข้างหน้า  
อาหารเป็นปัจจัยการผลิตท่ีจําเป็นในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูงท่ีสุด ปลาทูสามารถกรองกิน

แพลงก์ตอนพืชและสัตว์ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติได้ส่วนหนึ่ง จึงน่าจะเป็นส่วนสําคัญในการลดการใช้ปัจจัยการผลิตได้มาก เมื่อ
ต้องการเพ่ิมผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ือความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ รวมท้ังปลาทูสามารถย่อยแพลงก์ตอน
ได้ทุกชนิด เช่น ไดอะตอม สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน ไดโนแฟลกเจลเลท สาหร่ายสีเขียว และ ฯลฯ จึงน่าจะไม่เพ่ิมภาระ
เก่ียวเนื่องกับการใช้ปลาป่นมากเท่ากับการผลิตสัตว์นํ้าชนิดอ่ืนๆ แนวคิดในวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาทูจึงเป็นการตอบโจทย์ข้อ
คัญเรื่องการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน อีกท้ังยังช่วยลดผลกระทบในทางอ้อมได้อีกหลายประการ อาทิเช่น ภาวะน้ําทะเล

เปลี่ยนสีโดยการกรองกินแพลงก์ตอนพืชออกไป 
การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุให้สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นหัวใจสําคัญอันดับแรกของข้ันตอนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
อกเหนือจากการกําหนดวิธีการขุนเลี้ยง ส่วนผสมของอาหารให้มีคุณค่าครบถ้วนต่อการพัฒนาอวัยวะสืบพันธ์ุแล้ว 

คุณภาพน้ําจะต้องดี คงท่ี ต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนฐานตามระบบนิเวศดั้งเดิมของพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ําชนิดนั้นๆ
ดังนั้น การพัฒนาระบบน้ําหมุนเวียนเพ่ือการขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุต้องอยู่ในลําดับความสําคัญแรก เพ่ือให้สามารถผลิตลูก
พันธ์ุปลาทูได้ต่อเนื่องไม่ข้ึนกับฤดูกาล มีปริมาณมากเพียงพอโดยใช้ค่าใช้จ่ายท่ีน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการรวบรวมจาก
ธรรมชาติ อีกท้ังสามารถรองรับงานวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ุปลาทูให้มีคุณลักษณะท่ีตรงกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่ง
จะสามารถทําให้ธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาทูขับเคลื่อนได้ครบวงจร 

ศึกษาการวางไข่และวิธีการเก็บรวบรวมไข่ปลาทูจากพ่อแม่พันธ์ุท่ีเลี้ยงในระบบน้าํหมุนเวียน
ศึกษาวิธีการอนุบาลลูกปลาทูในโรงเพาะฟัก 

ดําเนินการศึกษาทดลองท่ีศูนย์วิจยัและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร 127 หมู่ 8 ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง 

รวบรวมปลาวัยรุ่นจากโป๊ะในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงครามในเดือนพฤศจิกายน 2553 นํามาเลี้ยงในกระชังในบ่อดิน
ครั้ง ช่วงเวลากลางวัน ด้วยอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยมีชีวิต ร่วมกับอาหารเม็ดสําเร็จรูป

ของลูกปลากะพงเสริมน้ํามันปลาและวิตามินซี จนเติบโตถึงวัยเจริญพันธ์ุ และในเดือนมิถุนายน 2554 
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2508) (Sivadas and 
ซึ่งแพลงก์ตอนเป็นสิ่งมีชีวิตในช้ันปฐมภูมิของวงจรห่วงโซ่อาหารธรรมชาติท่ีมีอยู่มากมายในทะเล จึงถือว่า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอ่าวไทยท่ีแม่น้ําสายใหญ่ๆ หลายสาย 
ชะล้างสารอินทรีย์ปริมาณมหาศาลจากแผ่นดินลงสู่ทะเลในฤดูมรสุม จึงสามารถจับปลาทูและปลาลังได้มาก แต่ในปัจจุบันมี
การทําประมงปลาทูมากเกินไป ซึ่งผลตอบแทนต่อสังคมส่วนรวมควรจะมากกว่านี้ หากทรัพยากรปลาทูได้รับการจัดการ 

งต้องรักษาสภาวะแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพด้วย  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจึงเป็นทางออกสําหรับการผลิตอาหารโปรตีนเพ่ือการบริโภคของมนุษย์ ซึ่งองค์การสหประชาชาติ

ารเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูงท่ีสุด ปลาทูสามารถกรองกิน
จึงน่าจะเป็นส่วนสําคัญในการลดการใช้ปัจจัยการผลิตได้มาก เมื่อ

รวมท้ังปลาทูสามารถย่อยแพลงก์ตอน
สาหร่ายสีเขียว และ ฯลฯ จึงน่าจะไม่เพ่ิมภาระ

เก่ียวเนื่องกับการใช้ปลาป่นมากเท่ากับการผลิตสัตว์นํ้าชนิดอ่ืนๆ แนวคิดในวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาทูจึงเป็นการตอบโจทย์ข้อ
คัญเรื่องการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน อีกท้ังยังช่วยลดผลกระทบในทางอ้อมได้อีกหลายประการ อาทิเช่น ภาวะน้ําทะเล

การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุให้สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นหัวใจสําคัญอันดับแรกของข้ันตอนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
อกเหนือจากการกําหนดวิธีการขุนเลี้ยง ส่วนผสมของอาหารให้มีคุณค่าครบถ้วนต่อการพัฒนาอวัยวะสืบพันธ์ุแล้ว 

คุณภาพน้ําจะต้องดี คงท่ี ต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนฐานตามระบบนิเวศดั้งเดิมของพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ําชนิดนั้นๆ 
นเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุต้องอยู่ในลําดับความสําคัญแรก เพ่ือให้สามารถผลิตลูก

พันธ์ุปลาทูได้ต่อเนื่องไม่ข้ึนกับฤดูกาล มีปริมาณมากเพียงพอโดยใช้ค่าใช้จ่ายท่ีน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการรวบรวมจาก
ะท่ีตรงกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่ง

ศึกษาการวางไข่และวิธีการเก็บรวบรวมไข่ปลาทูจากพ่อแม่พันธ์ุท่ีเลี้ยงในระบบน้าํหมุนเวียน 

ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง 

นํามาเลี้ยงในกระชังในบ่อดิน
ช่วงเวลากลางวัน ด้วยอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยมีชีวิต ร่วมกับอาหารเม็ดสําเร็จรูป

2554 ย้ายปลาทู จํานวน  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 2. การกระตุ้นการวางไข่ 
 ในเดือนมิถุนายน 2554 คัดเลือกปลาท่ีสมบูรณ์ จํานวน 
5 ตัว ต่อ ลูกบาศก์เมตร น้ําท่ีใช้ในระบบเตรียมจากน้ําทะเลชายฝั่งท่ีพักไว้ในบ่อดิน นํามาปรับแต่งความเค็มให้ได้เท่ากับ 
ส่วนในพัน ควบคุมคุณภาพให้มีความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 
ต่อลิตร ฆ่าเช้ือด้วยแคลเซียมไฮโปค
 ระบบหมุนเวียนน้ํา ประกอบด้วย  ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 
เมตร วัสดุกรองในถังกรองชีวภาพ ประกอบด้วย เปลือกหอยนางรม และทราย อัตราการไหลเวียนของน้ํา 
ต่อ ช่ัวโมง (ภาพท่ี 1) และใช้โปรตนีสกิมเมอร์เก็บสารอินทรยี์ส่วนเกินออกจากน้ํา ควบคุมกระแสน้ําในถังเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุให้มี
ความเร็วประมาณ 0.5 เมตร ต่อ วินาที

ภาพท่ี 1  ระบบน้ําหมุนเวียน เลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุปลาทู

 
 ดูดตะกอนทุกวัน พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ํา 
ปูนใสเพ่ือควบคุมความเป็นกรดเปน็ด่าง เติมอากาศให้ออกซิเจนท่ีละลายในน้ําอ่ิมตัวอยู่ตลอดเวลา ควบคุมอุณหภูมิให้ผันแปร
ระหว่างวันน้อยท่ีสุดโดยการสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก ผนังดา้นข้างบุดว้ยแผ่นพลาสติ
ให้แสงสว่างเป็นไปตามปกติในรอบวัน
 การขุนเลีย้งพ่อแม่พันธ์ุในระบบน้าํหมุนเวียน ให้อาหารผสมแบบเปยีกวันละ 
อาหารเมด็ลูกกุ้งกุลาดําวัยอ่อน 25 
เปอร์เซ็นต์ เสริมคณุค่าทางอาหารด้วย น้ํามันปลา วิตามินซี และวิตามินอี

 
 3. การฟักไข่และอนุบาลลูกปลา
 รวบรวมไข่ปลาทูโดยใช้กระชังผ้าโอล่อนแก้วกรองน้ําท่ีทางน้ําล้น ฟักไข่ในถังพลาสติก ศึกษาวิธีการอนุบาลลูกปลา
ในแบบต่างๆ ศึกษาอาหารมีชีวิตและอาหารสําเร็จรูป
ระยะแรกฟักด้วยไดอะตอม คลอเรลลา โรติเฟอร์ โคพีพอต และอาร์ทีเมียแรกฟัก เมื่อลูกปลาเติบโตถึง 
ไปเลี้ยงในกระชังในบ่อดิน  
 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

 
คัดเลือกปลาท่ีสมบูรณ์ จํานวน 25 ตัว มาเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียน อัตราความหนาแน่น 

ตัว ต่อ ลูกบาศก์เมตร น้ําท่ีใช้ในระบบเตรียมจากน้ําทะเลชายฝั่งท่ีพักไว้ในบ่อดิน นํามาปรับแต่งความเค็มให้ได้เท่ากับ 
ส่วนในพัน ควบคุมคุณภาพให้มีความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 7.5 – 8.0 อัลคาไลน์อยู่ระหว่าง 

ฆ่าเช้ือด้วยแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ 12 ส่วนในพัน กรองด้วยถุงกรองขนาด 10 ไมครอน 
ระบบหมุนเวียนน้ํา ประกอบด้วย  ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร ถังกรองชีวภาพ ขนาด 

เมตร วัสดุกรองในถังกรองชีวภาพ ประกอบด้วย เปลือกหอยนางรม และทราย อัตราการไหลเวียนของน้ํา 
และใช้โปรตนีสกิมเมอร์เก็บสารอินทรยี์ส่วนเกินออกจากน้ํา ควบคุมกระแสน้ําในถังเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุให้มี
เมตร ต่อ วินาที 

ระบบน้ําหมุนเวียน เลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุปลาทู 

ดูดตะกอนทุกวัน พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ํา 5 เปอร์เซ็นต์ ต่อ วัน ควบคมุความเคม็ให้อยู่ในระดับ 
ปูนใสเพ่ือควบคุมความเป็นกรดเปน็ด่าง เติมอากาศให้ออกซิเจนท่ีละลายในน้ําอ่ิมตัวอยู่ตลอดเวลา ควบคุมอุณหภูมิให้ผันแปร
ระหว่างวันน้อยท่ีสุดโดยการสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก ผนังดา้นข้างบุดว้ยแผ่นพลาสตกิ PE สีดํา ด้านบนบุด้วนแผ่นพลาสติกใส 
ให้แสงสว่างเป็นไปตามปกติในรอบวัน 

การขุนเลีย้งพ่อแม่พันธ์ุในระบบน้าํหมุนเวียน ให้อาหารผสมแบบเปยีกวันละ 5 – 6 ครั้ง ส่วน ผสมประกอบด้วย
25 เปอร์เซ็นต์ ปลาหมึกสด 25 เปอร์เซ็นต์ เพรียงทราย 25 เปอร์เซน็ต์ สาหรา่ยสไปรรูินา 

เปอร์เซ็นต์ เสริมคณุค่าทางอาหารด้วย น้ํามันปลา วิตามินซี และวิตามินอี 

การฟักไข่และอนุบาลลูกปลา 
รวบรวมไข่ปลาทูโดยใช้กระชังผ้าโอล่อนแก้วกรองน้ําท่ีทางน้ําล้น ฟักไข่ในถังพลาสติก ศึกษาวิธีการอนุบาลลูกปลา

ศึกษาอาหารมีชีวิตและอาหารสําเร็จรูป อนุบาลลูกปลาระยะแรกฟักในถังไฟเบอร์กลาส ให้อาหารลูกปลาวัยอ่อน
ระยะแรกฟักด้วยไดอะตอม คลอเรลลา โรติเฟอร์ โคพีพอต และอาร์ทีเมียแรกฟัก เมื่อลูกปลาเติบโตถึง 

ก

ข

ค

ก. ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร สําหรับเลี�ยงพ่อแม่พนัธ์ุปลาทู
ข. ถังพลาสติก ขนาด 0.5 ลกูบาศก์เมตร บรรจุวสัดุกรอง
ค. โปรตีนสกมิเมอร์ อัตราการไหล 4 ลกูบาศก์เมตร ต่อ ชั-วโมง
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ตัว มาเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียน อัตราความหนาแน่น 
ตัว ต่อ ลูกบาศก์เมตร น้ําท่ีใช้ในระบบเตรียมจากน้ําทะเลชายฝั่งท่ีพักไว้ในบ่อดิน นํามาปรับแต่งความเค็มให้ได้เท่ากับ 30 

อัลคาไลน์อยู่ระหว่าง 116 – 120 มิลลิกรัม 
ไมครอน  

ลูกบาศก์เมตร ถังกรองชีวภาพ ขนาด 0.5 ลูกบาศก์
เมตร วัสดุกรองในถังกรองชีวภาพ ประกอบด้วย เปลือกหอยนางรม และทราย อัตราการไหลเวียนของน้ํา 4 ลูกบาศก์เมตร 

และใช้โปรตนีสกิมเมอร์เก็บสารอินทรยี์ส่วนเกินออกจากน้ํา ควบคุมกระแสน้ําในถังเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุให้มี

 

เปอร์เซ็นต์ ต่อ วัน ควบคมุความเคม็ให้อยู่ในระดับ 30 ส่วนในพัน เติมน้ํา
ปูนใสเพ่ือควบคุมความเป็นกรดเปน็ด่าง เติมอากาศให้ออกซิเจนท่ีละลายในน้ําอ่ิมตัวอยู่ตลอดเวลา ควบคุมอุณหภูมิให้ผันแปร

สีดํา ด้านบนบุด้วนแผ่นพลาสติกใส 

ครั้ง ส่วน ผสมประกอบด้วย
เปอร์เซน็ต์ สาหรา่ยสไปรรูินา 25 

รวบรวมไข่ปลาทูโดยใช้กระชังผ้าโอล่อนแก้วกรองน้ําท่ีทางน้ําล้น ฟักไข่ในถังพลาสติก ศึกษาวิธีการอนุบาลลูกปลา
อนุบาลลูกปลาระยะแรกฟักในถังไฟเบอร์กลาส ให้อาหารลูกปลาวัยอ่อน

ระยะแรกฟักด้วยไดอะตอม คลอเรลลา โรติเฟอร์ โคพีพอต และอาร์ทีเมียแรกฟัก เมื่อลูกปลาเติบโตถึง 2.5 เซนติเมตร จึงย้าย
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 4. การเก็บข้อมูล 
 นับจํานวนโดยการสุ่มทุกครั้งเพ่ือหาค่าพิสัย และค่าเฉลี่ยของปริมาณไข่ปลา บันทึกถ่ายภาพโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ 
และวัดขนาดไข่และลูกปลาโดยโปรแกรมสําเร็จรูป 
การเก็บข้อมูล ดังนี ้

4.1 ศึกษาคุณภาพน้ําในระบบน้ําหมุนเวียน
4.2 ศึกษาพฤติกรรมการวางไข่ ความถ่ีและปริมาณ
4.3 ประเมินอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตรารอดตาย

 การประเมินอัตราการปฏิสนธิ นับจํานวนไข่ดีเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับจํานวนไข่ท้ังหมด แล้วหาค่าเฉลี่ย 
นับไข่ท่ีมีการพัฒนามาถึงระยะClosing of blastopore 
 
 อัตราการปฏิสนธิ (เปอร์เซ็นต)์ 
 
 
 การประเมินอัตราการฟัก โดยใช้ไข่ท่ีศึกษาอัตราการปฏิสนธิ
เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับจํานวนไข่ปลาท่ีได้รับการปฏสินธิ  สงัเกตและตรวจนับจาํนวนลูกปลาเพ่ือคิดเป็นอัตรารอดตาย
จากลูกปลาท่ีฟัก 

 
 อัตราการฟัก (เปอรเ์ซ็นต)์ = จํานวนลูกปลาท่ีฟักเป็นตัว 
 จํานวนไข่ท่ีไดร้ับการปฏิสนธิ
 

 อัตราการรอด (เปอรเ์ซ็นต)์ = จํานวนลูกปลาท่ีรอดชีวิต 
 จํานวนลูกปลาท่ีฟักออกจากไข่ 

 
4.4 ศึกษาคัพภวิทยา สุ่มลูกปลาประมาณ 

ระยะของพัฒนาการ วัดขนาดไข่และความยาวของลูกปลา 
นําข้อมูลท่ีได้มาคํานวนหาค่าเฉลี่ย 
 

สูตรคํานวณปริมาตรถุงไข่แดง 

 ปริมาตรถุงไข่แดง = 4/3
 โดยท่ี R1 = ความยาวของแกนย่อย

 R2 = ความยาวของแกนหลัก
 

 4.5 ตรวจวัดคุณภาพน้ําในระบบน้าํหมุนเวียนและบ่ออนุบาลเป็นระยะเวลา 
 วิเคราะหค์ุณภาพน้ําโดยวิเคราะหค์่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
ความเป็นด่าง (alkalinity) (APHA, AWWA and WEF, 
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จํานวนโดยการสุ่มทุกครั้งเพ่ือหาค่าพิสัย และค่าเฉลี่ยของปริมาณไข่ปลา บันทึกถ่ายภาพโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ 
และวัดขนาดไข่และลูกปลาโดยโปรแกรมสําเร็จรูป Dindcapture 2.0 ของเลนส์กล้องถ่ายรูปแบบเคลื่อนย้ายได้ ศึกษาและ

ศึกษาคุณภาพน้ําในระบบน้ําหมุนเวียน 
ศึกษาพฤติกรรมการวางไข่ ความถ่ีและปริมาณ 

อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตรารอดตาย (จิรยุทธ และคณะ, 2551) 

นับจํานวนไข่ดีเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับจํานวนไข่ท้ังหมด แล้วหาค่าเฉลี่ย 
Closing of blastopore  

) = จํานวนไข่ท่ีเจรญิถึงระยะ closing of blastopore (ฟอง)
จํานวนไข่ท้ังหมด (ฟอง) 

โดยใช้ไข่ท่ีศึกษาอัตราการปฏิสนธิ ศึกษาอัตราการฟัก จนกระท่ังไข่ฟักเป็นตัว นับจํานวนปลา
เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับจํานวนไข่ปลาท่ีได้รับการปฏสินธิ  สงัเกตและตรวจนับจาํนวนลูกปลาเพ่ือคิดเป็นอัตรารอดตาย

จํานวนลูกปลาท่ีฟักเป็นตัว (ตัว) X 100 
จํานวนไข่ท่ีไดร้ับการปฏิสนธิ (ฟอง) 

จํานวนลูกปลาท่ีรอดชีวิต (ตัว) X 100 
จํานวนลูกปลาท่ีฟักออกจากไข่ (ตัว) 

ศึกษาคัพภวิทยา สุ่มลูกปลาประมาณ 30 ตัวจากถังอนุบาล นํามาถ่ายรูปภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จับเวลาทุก
วัดขนาดไข่และความยาวของลูกปลา (total length) ขนาดของถุงไข่แดง และหยดน้ํามัน 

สูตรคํานวณปริมาตรถุงไข่แดง (Fukuhara, 1986 อ้างตามธวัช, 2547)  

4/3 π (R1)
2R2 

ความยาวของแกนย่อย 
ความยาวของแกนหลัก 

ตรวจวัดคุณภาพน้ําในระบบน้าํหมุนเวียนและบ่ออนุบาลเป็นระยะเวลา 30 วัน  
วิเคราะหค์ุณภาพน้ําโดยวิเคราะหค์่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) แอมโมเนีย  ไนไตรท์  อุณหภมูิของน้ํา และ

APHA, AWWA and WEF, 2005) 
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จํานวนโดยการสุ่มทุกครั้งเพ่ือหาค่าพิสัย และค่าเฉลี่ยของปริมาณไข่ปลา บันทึกถ่ายภาพโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ 
ของเลนส์กล้องถ่ายรูปแบบเคลื่อนย้ายได้ ศึกษาและ

 

นับจํานวนไข่ดีเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับจํานวนไข่ท้ังหมด แล้วหาค่าเฉลี่ย  

) X 100 

จนกระท่ังไข่ฟักเป็นตัว นับจํานวนปลา
เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับจํานวนไข่ปลาท่ีได้รับการปฏสินธิ  สงัเกตและตรวจนับจาํนวนลูกปลาเพ่ือคิดเป็นอัตรารอดตาย

ตัวจากถังอนุบาล นํามาถ่ายรูปภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จับเวลาทุก
ขนาดของถุงไข่แดง และหยดน้ํามัน (oil globule) 

ไนไตรท์  อุณหภมูิของน้ํา และ



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ผลการศึกษา 
 1. การขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์
จําแนกเพศจากลักษณะภายนอกได้
 

 2. การวางไข่  ปลาวางไข่ครั้งแรกในวันท่ี 
ระบบนาน 70 วัน พฤติกรรมผสมพันธ์ุวางไข่แบบรวมฝูง หลังจากตะวันตกดิน 
หยุดเว้นระยะบางวันไม่แน่นอน ปริมาณไข่ท่ีวางแต่ละครั้งผันแปรระหว่าง
ระหว่าง 63.97±24.22 เปอร์เซ็นต์
พฤศจิกายน 2554 ปลาหยุดวางไข่ 
 

 3. การฟักไข่และอนุบาลลูกปลา
มิลลิเมตร หยดน้ํามันมีหยดเดียว ปริมาตรเฉลี่ย 
เปลือกน้อยมาก ระยะเวลาในการฟักออกเป็นตัว 
 ฟักไข่ในถังพลาสติกขนาด 
ย้ายลูกปลาออกไปอนุบาลในถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 
อุณหภูมิช่วงกลางคืนโดยคลุมถังด้วยผ้าพลาสติก ลูกปลาเริ่มกินอาหารหลังจากฟักเป็นตัว 
คลอเรลลา ไดอะตอม ลูกปลาเริ่มกินโรติเฟอร์ได้เมื่ออายุ
6 วัน เสริมคุณค่าทางอาหารในแพลงก์ตอนสัตว์ด้วย 
(ตารางท่ี 2) 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

การขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ ์ ปลาทูวัยรุ่นสามารถเติบโตถึงวัยเจรญิพันธ์ุสร้างไข่และน้ําเช้ือสมบูรณ์ แต่ไมส่ามารถ
จําแนกเพศจากลักษณะภายนอกได ้

ปลาวางไข่ครั้งแรกในวันท่ี 11 กันยายน 2554 (ข้ึน 14 ค่ํา เดือน 10
วัน พฤติกรรมผสมพันธ์ุวางไข่แบบรวมฝูง หลังจากตะวันตกดิน 20.30 – 21.00 

หยุดเว้นระยะบางวันไม่แน่นอน ปริมาณไข่ท่ีวางแต่ละครั้งผันแปรระหว่าง 14,560.37±7,367.32 
เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟักอยู่ระหว่าง 57.08±19.27 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 

 

การฟักไข่และอนุบาลลูกปลา  ไข่มีสัณฐานกลมใส ครึ่งจมครึ่งลอย เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 
มิลลิเมตร หยดน้ํามันมีหยดเดียว ปริมาตรเฉลี่ย 0.00743±0.00039 ลูกบาศก์มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างถุงไข่แดงและ
เปลือกน้อยมาก ระยะเวลาในการฟักออกเป็นตัว 16 ช่ัวโมง 30 นาที ท่ีอุณหภูมินํ้า 31 องศาเซลเซียส

ฟักไข่ในถังพลาสติกขนาด 150 ลิตร ในโรงเพาะฟักท่ีอุณหภูมิห้อง หลังจากลูกปลาฟักออก เป็นตัวแล้ว 
ลาออกไปอนุบาลในถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร ภายนอกโรงเพาะฟัก พรางแสง 

อุณหภูมิช่วงกลางคืนโดยคลุมถังด้วยผ้าพลาสติก ลูกปลาเริ่มกินอาหารหลังจากฟักเป็นตัว 24
คลอเรลลา ไดอะตอม ลูกปลาเริ่มกินโรติเฟอร์ได้เมื่ออาย ุ1.5 - 2 วัน และกินโคพีพอต ไรน้ํากร่อย อาทีเมียแรกฟักได้เมื่ออายุ 
วัน เสริมคุณค่าทางอาหารในแพลงก์ตอนสัตว์ด้วย Super Selco ฝึกให้กินอาหารผงสําเร็จรูปแบบผสม เมื่ออายุได้ 
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ปลาทูวัยรุ่นสามารถเติบโตถึงวัยเจรญิพันธ์ุสร้างไข่และน้ําเช้ือสมบูรณ์ แต่ไมส่ามารถ

10) หลังจากนําเข้าขุนเลี้ยงใน
21.00 นาฬิกา วางไข่อย่างต่อเนื่อง

14,560.37±7,367.32 ฟอง อัตราการผสมอยู่
ตารางท่ี 1) หลังจากวันท่ี 13 

ไข่มีสัณฐานกลมใส ครึ่งจมครึ่งลอย เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.8775±0.233 
ลูกบาศก์มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างถุงไข่แดงและ

องศาเซลเซียส 
ลิตร ในโรงเพาะฟักท่ีอุณหภูมิห้อง หลังจากลูกปลาฟักออก เป็นตัวแล้ว 24 ช่ัวโมง 

ลูกบาศก์เมตร ภายนอกโรงเพาะฟัก พรางแสง 60 เปอร์เซ็นต์ รักษา
24 - 36 ช่ัวโมง ให้อาหารด้วย 

วัน และกินโคพีพอต ไรน้ํากร่อย อาทีเมียแรกฟักได้เมื่ออายุ 
ฝึกให้กินอาหารผงสําเร็จรูปแบบผสม เมื่ออายุได้ 7 วัน 
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ลําดับ วันที ่ ข้างขึ้น/แรม อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน้ํา
   (ºC) (ºC
1 11 ก.ย. 2554 ขึ้น 14 ค่ําเดือน 10 29 27
2 16 ก.ย. 2554 แรม 4 ค่ํา เดือน 10 28 27
3 17 ก.ย. 2554 แรม 5 ค่ํา เดือน 10 29.5 28
4 18 ก.ย. 2554 แรม 6 ค่ํา เดือน 10 28.5 27
5 19 ก.ย. 2554 แรม 7 ค่ํา เดือน 10 28 27
6 23 ก.ย. 2554 แรม 11 ค่ํา เดือน 10 30 28.5
7 25 ก.ย. 2554 แรม 13 ค่ํา เดือน 10 29 28
8 27 ก.ย. 2554 แรม 15 ค่ํา เดือน 10 29.5 28
9 29 ก.ย. 2554 ขึ้น 2 ค่ํา เดือน 11 30.5 29
10 2 ต.ค. 2554 ขึ้น 5 ค่ํา เดือน 11 29.5 28
11 5 ต.ค. 2554 ขึ้น 8 ค่ํา เดือน 11 29.5 28
12 8 ต.ค. 2554 ขึ้น 11 ค่ํา เดือน 11 31 29
13 10 ต.ค. 2554 ขึ้น 13 ค่ํา เดือน 11 30 28
14 18 ต.ค. 2554 แรม 6 ค่ํา เดือน 11 30 29
15 24 ต.ค. 2554 แรม 12 ค่ํา เดือน 11 31.5 30
16 27  ต.ค. 2554 แรม 15 ค่ํา เดือน 11 31 30
17 29 ต.ค. 2554 ขึ้น 2 ค่ํา เดือน 11 31 30
18 11 พ.ย. 2554 แรม 1 ค่ํา เดือน 12 30.5 29
19 13 พ.ย. 2554 แรม 3 ค่ํา เดือน 12 30 29
 รวม    
 อัตราเฉลี่ย 

 
  28.40±

1.01

     

 
7 

อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม ปริมาณไข ่ อัตราไข่ด ี อัตราฟักไข่
C) (S.%) (ฟอง) ปริมาณ เปอร์เซ็นต ์ ปริมาณ 
27 28 20,000 0 0.00 0 
27 28 20,560 16,563 80.56 9,806 
28 28 14,050 9,807 69.80 6,235 
27 29 23,270 15,560 66.87 8,674 
27 29 8,235 7,091 86.11 4,520 
28.5 28 20,982 18,268 87.07 12,908 
28 28 18,473 17,052 92.31 8,932 
28 30 12,275 8,572 69.83 5,642 
29 30 12,789 11,571 90.48 8,344 
28 28 24,276 22,440 92.44 14,382 
28 28 29,478 18,666 63.32 12,670 
29 28 200 87 43.50 56 
28 29 12,200 6,231 51.07 4,280 
29 29 14,945 8,743 58.50 6,785 
30 29 11,526 9,589 83.19 6,880 
30 27 11,220 6,018 53.64 3,451 
30 28 8,160 4,284 52.50 2,384 
29 30 10,608 4,692 44.23 1,122 
29 30 3,400 1,020 30.00 306 

 236,087    
28.40± 
1.01 

28.63± 
0.90 
 

14,560.37± 
7,367.32 

 63.97±24.22 
 

 

     

อัตราฟักไข ่ อายุ 48 ชั่วโมง 
เปอร์เซ็นต ์ ปริมาณ เปอร์เซ็นต ์
0.00 0 0.00 
59.20 5,462 55.70 
63.58 4,586 73.55 
55.75 5,672 65.39 
63.74 3,006 66.50 
70.66 9,232 71.52 
52.38 7,564 84.68 
65.82 3,123 55.35 
72.11 5,410 64.84 
64.09 13,566 94.33 
67.88 8,120 64.09 
64.37 32 57.14 
68.69 3,451 80.63 
77.60 2,338 34.46 
71.75 3,190 46.37 
57.34 1,238 35.87 
55.65 1,030 43.20 
23.91 816 72.73 
30.00 204 66.67 
   
57.08±19.27 
 

 59.63±21.34 
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ตารางท่ี 2  อาหารท่ีใช้อนุบาลลูกปลาทูแตล่ะช่วงอายุ

ชนิดอาหาร 

คลอเรลลา ไดอะตอม  
โรติเฟอร ์
โคพีพอต  อาร์ทีเมียแรกฟัก 
ไรน้ํากร่อย 
อาหารผงสําเรจ็รูปแบบผสม 
อาร์ทีเมียอายุ 3-4 วัน  
อาหารเมด็สําเร็จรูปขนาดเล็ก 
 
 4. การเจริญพัฒนาของคัพภะ
หยดน้ํามันอยู่ทางด้านล่างทางท้ายของถุงไข่แดง
 4.1 การปฏิสนธิ (Fertilization
พลาสซึม (cytoplasmic cap) (ภาพท่ี 
 ระยะแบ่งเซลล์ (Cleavege
กระดูกแข็ง การแบ่งครั้งแรกเป็น 2 เซลล์ เกิดข้ึนในเวลา 
(ภาพท่ี 2c) 16 เซลล์ภายใน 32 นาที 
(ภาพท่ี 2g) และ 128 เซลล์ ภายใน 
 4.2 ระยะ Morular 6
ลักษณะคล้ายจานแบนเริ่มปกคลุม (ภาพท่ี
 4.3 ระยะ Blastula 6
(blastodisc) ระยะนี้มีเซลล์เล็กๆท่ีมีขนาดต่างกันเรียงซ้อนกันหลายช้ัน และค่อยๆ
ห่อหุ้มไข่แดง (periblast) และเกิดช่องว่างระหว่าง 
 4.4 ระยะ Gastrula 7 
ความหนาข้ึนเป็นสัน มีลักษณะคล้ายวงแหวนท่ีเรียกว่า 
เหลือเฉพาะส่วนของ yolk plug จาก
เซลล์ดังกล่าว  
 4.5 ระยะ Neurula 8 
ข้ึนซึ่งเรียกว่าระยะ neurula และเกิด 
ท้ังหมดอย่างสมบูรณ์และปิดบริเวณด้านหาง 
อย่างชัดเจน (ภาพท่ี 2l) 
 4.6 ระยะตัวอ่อน (Embryo
แตกต่างระหว่างบริเวณส่วนหัว (cephalic region
จากไข่แดง มีช่องว่างระหว่างตัวอ่อนกับเปลือกไข่ 
(ภาพท่ี 2m) 13 ช่ัวโมง 3 นาที หัวใจเริ่มเต้น มองเห็นแกนกลางของลําตัวชัดข้ึน เห็นตาชัดเจนและเริ่มเห็นเลนส์ตา
ยาวขางลําตัวยาวข้ึนจะมีการบิดตัวและมีการดิ้นเกิดข้ึน 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

อาหารท่ีใช้อนุบาลลูกปลาทูแตล่ะช่วงอาย ุ
ช่วงอายุ (วัน) 

1 - 5 6 - 10 11 – 15 16 - 20 21 - 25
     
      
     

      

     
     

การเจริญพัฒนาของคัพภะ  ลูกปลาแรกฟักมีขนาดความยาวเหยียดระหว่าง 2
หยดน้ํามันอยู่ทางด้านล่างทางท้ายของถุงไข่แดง 

Fertilization) หลังการจากไข่ผสมกับสเปิร์มประมาณ 22 นาที จะเกิดการรวมตัวของไซโต
ภาพท่ี 2a) 
Cleavege) มีการแบ่งเซลล์ติดต่อกันหลายครั้ง ซึ่งเป็นรูปแบบของการพัฒนาคัพภะของปลา

เซลล์ เกิดข้ึนในเวลา 50 วินาที ภายหลังปฏิสนธิ (ภาพท่ี 2b) 
นาที (ภาพท่ี 2e), 32 เซลล์ภายใน 43 นาที (ภาพท่ี 2f), 64 เซลล์ภายใน 

4 ช่ัวโมง 19 นาที (ภาพท่ี 2h) จนเกิดเป็นช้ันของเซลล์ (blastoderm
Morular 6 ช่ัวโมง 32 นาที เซลล์มีขนาดเล็กลงมากจนมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน มี 

ภาพท่ี 2i) 
6 ช่ัวโมง 47 นาที หลังจากปฏิสนธิช้ันของเซลล์เริ่มเป็นแผ่นหนาข้ึนและโค้งเป็นรูปโดม 

ระยะนี้มีเซลล์เล็กๆท่ีมีขนาดต่างกันเรียงซ้อนกันหลายช้ัน และค่อยๆ แบนลงมาคลุมถุงไข่แดงเกิดช้ันเนื้อเยื่อท่ี
และเกิดช่องว่างระหว่าง blastoderm กับ periblast เรียกว่า blastocoel 

 ช่ัวโมง 2 นาที ช้ันของเซลล์ท่ีเรียงซ้อนกันหลายช้ันแผ่ลงมาคลุมไข่แดงโดยรอบและเพ่ิม
ความหนาข้ึนเป็นสัน มีลักษณะคล้ายวงแหวนท่ีเรียกว่า germ ring (ภาพท่ี 2k) ตอนปลายของระยะนี้ไข่แดงจะถูกคลุมมากข้ึน

จากนั้นจะเกิดสันของตัวอ่อน (embryonic shield) บริเวณด้านบน 

8 ช่ัวโมง 11 นาที จะเห็นรูปร่างของตัวอ่อน (embryonic body
และเกิด blastopore closure ซึ่งเป็นช้ันเซลล์ท่ีโค้งเป็นรูปโดมแผ่ไปครอบคลุมพ้ืนท่ีไข่แดง

ท้ังหมดอย่างสมบูรณ์และปิดบริเวณด้านหาง (posterior end) ของตัวอ่อน ประมาณ 8 ช่ัวโมง ตัวอ่อนยาวข้ึนและสังเกตได้

Embryo) 8 ช่ัวโมง 54 นาที มองเห็นการสร้างระบบประสาท (neuru
cephalic region) และส่วนหาง (caudal region) มากข้ึน ตัวอ่อนเจริญและเริ่มยกตัวสูงข้ึน

จากไข่แดง มีช่องว่างระหว่างตัวอ่อนกับเปลือกไข่ (perivitelline space) กว้างข้ึน เป็นระยะท่ีลําตัวเริ่มเกิดปล้อง 
หัวใจเริ่มเต้น มองเห็นแกนกลางของลําตัวชัดข้ึน เห็นตาชัดเจนและเริ่มเห็นเลนส์ตา

ยาวขางลําตัวยาวข้ึนจะมีการบิดตัวและมีการดิ้นเกิดข้ึน (ภาพท่ี 2o) 
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25 26 วันข้ึนไป 
 
 
 

 
 
 

2.2906±0.1150 มิลลิเมตร  

นาที จะเกิดการรวมตัวของไซโต 

มีการแบ่งเซลล์ติดต่อกันหลายครั้ง ซึ่งเป็นรูปแบบของการพัฒนาคัพภะของปลา
) 4 เซลล์ภายในเวลา 4 นาที 

เซลล์ภายใน 1 ช่ัวโมง 13 นาที 
blastoderm) ท่ี animal pole  

นาที เซลล์มีขนาดเล็กลงมากจนมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน มี blastoderm 

เริ่มเป็นแผ่นหนาข้ึนและโค้งเป็นรูปโดม 
แบนลงมาคลุมถุงไข่แดงเกิดช้ันเนื้อเยื่อท่ี

blastocoel (ภาพท่ี 2j) 
นาที ช้ันของเซลล์ท่ีเรียงซ้อนกันหลายช้ันแผ่ลงมาคลุมไข่แดงโดยรอบและเพ่ิม

ตอนปลายของระยะนี้ไข่แดงจะถูกคลุมมากข้ึน
บริเวณด้านบน (dorsal lip) ของช้ัน

embryonic body) เป็นแนวชัดเจนและยาว
ซลล์ท่ีโค้งเป็นรูปโดมแผ่ไปครอบคลุมพ้ืนท่ีไข่แดง

ช่ัวโมง ตัวอ่อนยาวข้ึนและสังเกตได้

neurulation) เริ่มแยกความ
มากข้ึน ตัวอ่อนเจริญและเริ่มยกตัวสูงข้ึน

กว้างข้ึน เป็นระยะท่ีลําตัวเริ่มเกิดปล้อง (somite) 
หัวใจเริ่มเต้น มองเห็นแกนกลางของลําตัวชัดข้ึน เห็นตาชัดเจนและเริ่มเห็นเลนส์ตา เมื่อความ
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 4.7 ระยะฟัก (Hatching out) 16 
ตัวปลาหลุดออกจากเปลือกไข่ (ภาพท่ี 2p)
 

        
 

        
 

        
    

       
 
ภาพท่ี 2  พัฒนาการของคัพภะปลาทู (Rastrelliger  brachysoma

c) ระยะ 4 เซลล;์ d) ระยะ 8 เซลล์
i) ระยะ Morula; j) ระยะ Blastula; k
Somite; n) ระยะ Developing embryo

 
 5. พัฒนาการของลูกปลาทู 
 ลูกปลาทูแรกฟัก (ภาพท่ี 3a) มีความยาวเหยียดเฉลี่ย 
±0.216 ลูกบาศก์มิลลิเมตร หยดน้ํามันขนาดเฉลี่ย 
ยังไม่พัฒนา ปากปลาเปิดเมื่ออายุ 48 ช่ัวโมง 
 ลูกปลาอาย ุ3 วัน มีขนาดความยาวเหยียด
มีพัฒนาเริ่มแยกออก ถุงลมสมบูรณ์ ดวงตาเป็นสีดํา ถุงไข่แดงและหยดน้ํามันหมดแล้ว ขากรรไกรล่างพัฒนาสมบูรณ์ 
มีอาหารในกระเพาะ (ภาพท่ี 3d) อาย ุ5 วัน 

a)

e)

i)

m)

Proceeding of The Annual Conference 

16 ช่ัวโมง 26 นาที ลูกปลาจะดิ้นแรงและเคลื่อนตวัถ่ีข้ึนจนเปลือกไข่แตกออกทําให้
) 

    

    

       

  

Rastrelliger  brachysoma) a) ระยะปฏิสนธิ; b) ระยะ 
เซลล;์ e) ระยะ 16 เซลล;์ f) ระยะ 32 เซลล์; g) ระยะ 64 เซลล์

Blastula; k) ระยะ Gastrula; l) ระยะ Neurula; m) ระยะ Developing embryo
Developing embryo-Optic bud; o) หัวใจเต้น; p) Hatching out  

มีความยาวเหยียดเฉลี่ย 2.2906±0.1150 มิลลิเมตร ไข่แดงมีปริมาตรเฉลี่ย
ลูกบาศก์มิลลิเมตร หยดน้ํามันขนาดเฉลี่ย 0.00746 ± 0.00118 ลูกบาศก์มิลลิเมตร ตัวปลาใส ระบบทางเดินอาหาร

ช่ัวโมง (ภาพท่ี 3c) 
วัน มีขนาดความยาวเหยียดเฉลี่ย 3.0388±0.1017 มิลลิเมตร มีการพัฒนาครีบหูท่ีแข็งแรง ครีบหาง

มีพัฒนาเริ่มแยกออก ถุงลมสมบูรณ์ ดวงตาเป็นสีดํา ถุงไข่แดงและหยดน้ํามันหมดแล้ว ขากรรไกรล่างพัฒนาสมบูรณ์ 
วัน มีอาหารในลําไส ้(ภาพท่ี 3e) 

b) c)

f) g)

j) k)

n) o)
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วถ่ีข้ึนจนเปลือกไข่แตกออกทําให้

 

 

     

                                         

ระยะ cleavage 2 เซลล์; 
เซลล์; h) ระยะ 128 เซลล์; 
Developing embryo-

มิลลิเมตร ไข่แดงมีปริมาตรเฉลี่ย 0.744 
ลูกบาศก์มิลลิเมตร ตัวปลาใส ระบบทางเดินอาหาร

มิลลิเมตร มีการพัฒนาครีบหูท่ีแข็งแรง ครีบหาง
มีพัฒนาเริ่มแยกออก ถุงลมสมบูรณ์ ดวงตาเป็นสีดํา ถุงไข่แดงและหยดน้ํามันหมดแล้ว ขากรรไกรล่างพัฒนาสมบูรณ์  

d)

h)

l)

p)



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 ลูกปลาอาย ุ7 วัน มีขนาดความยาวเหยียด
ชัดเจนมากข้ึน เริม่มีการพัฒนาจุดสีท่ีบริเวณด้านล่างของลําตัว
เริ่มปรากฏ หางเริ่มขอด มองเห็นกระเพาะลมชัดเจน
 ลูกปลาอาย ุ12 วัน มีขนาดความยาวเหยียด
สันหลังและกลา้มเนื้อแข็งแรง ส่วนหัวเหนือดวงตาขยายใหญ่ข้ึน มกีารพัฒนาจุดสีท่ีบริเวณหลัง
ลําตัวเริ่มมสีีขาวเหลือบ จุดสีดําท่ีบริเวณหลังชัดเจน
 ลูกปลาใช้เวลาในการเจริญเติบโตจนถึงความยาวประมาณ 
ต่างๆ เหมือนปลาตัวเต็มวัย มีบริเวณหลังเป็นสีฟ้าและมลีายจดุสดีํากระจายอยู่ท่ัว
 ลูกปลาอายุ 3 เดือน เริ่มมีพัฒนาการของรังไข่และถุงน้ําเช้ือ
 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3  พัฒนาการของลูกปลาทู (

d) อายุ 3 วัน; e) อายุ 7 วัน
 
 6. คุณภาพน้ํา 
 6.1 คุณภาพน้ําในถังระบบน้ําหมุนเวียนเพ่ือขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุมี
องศาเซลเซียส และช่วงบ่าย 27.5 –
ปริมาณแอมโมเนีย (Ammonia) 0.0
ตลอดเวลา 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

วัน มีขนาดความยาวเหยียดเฉลีย่ 4.3134 ± 0.1646 มิลลเิมตร มีระบบทางเดินอาหารท่ีแยกกัน
ชัดเจนมากข้ึน เริม่มีการพัฒนาจุดสีท่ีบริเวณด้านล่างของลําตัว (ภาพท่ี 3f) อาย ุ9 วัน Operculum 

อด มองเห็นกระเพาะลมชัดเจน (ภาพท่ี 3g)     
วัน มีขนาดความยาวเหยียดเฉลี่ย 6.1598 ± 1.4043 มิลลิเมตร ตาสีดาํเห็นเป็นกระจกตา กระดูก

สันหลังและกลา้มเนื้อแข็งแรง ส่วนหัวเหนือดวงตาขยายใหญ่ข้ึน มกีารพัฒนาจุดสีท่ีบริเวณหลัง (ภาพท่ี 
ลําตัวเริ่มมสีีขาวเหลือบ จุดสีดําท่ีบริเวณหลังชัดเจน (ภาพท่ี 3i) 

ลูกปลาใช้เวลาในการเจริญเติบโตจนถึงความยาวประมาณ 2.54 เซนติเมตร เท่ากับ 28 
มีบริเวณหลังเป็นสีฟ้าและมลีายจดุสดีํากระจายอยู่ท่ัว 
น เริ่มมีพัฒนาการของรังไข่และถุงน้ําเช้ือ 

 

 

 

 

(Rastrelliger  brachysoma) a) ระยะแรกฟัก; b) อายุ 12 
วัน; f) อายุ 9 วัน; g) อายุ 15 วัน; h) อาย ุ23 วัน (ภาพ : อภิชาติ เติมวิชชากร

คุณภาพน้ําในถังระบบน้ําหมุนเวียนเพ่ือขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุมี อุณหภูมิน้ําช่วงเช้าอยู่ระหว่าง
– 32 องศาเซลเซียส พีเอช (pH) 7.5 - 8 ความเป็นด่าง (Akalinity

0.0 - 0.5 ppm ปริมาณไนไตร์ท 0.0 ppm ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ําอ่ิมตัวท่ี 

a) 

c) 

e) 

g) 

185 

มิลลเิมตร มีระบบทางเดินอาหารท่ีแยกกัน
Operculum แยกส่วน ก้านครีบหาง

ตาสีดาํเห็นเป็นกระจกตา กระดูก
ภาพท่ี 3h) อาย ุ15 วัน 

28 วัน โดยมีการพัฒนาอวัยวะ

 

 

 

 

12 ช่ัวโมง; c) อายุ 1 วัน;  
อภิชาติ เติมวิชชากร) 

อุณหภูมิน้ําช่วงเช้าอยู่ระหว่าง 26 - 31.5  
Akalinity) 116 - 120 ppm 

ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ําอ่ิมตัวท่ี 6.3 ppm 

b) 

d) 

h) 

f ) 
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 6.2 ควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ทุกวันๆ ละ 
หลังจากปล่อยลูกปลาลงอนุบาลประมาณ 

 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ําบางพารามิเตอร์ในบ่ออนุบาลลูกปลาทู ใน

บ่อ 
อุณหภูม ิ

เช้า บ่าย 
1 29.52±1.21 30.53±1.27
2 29.38±1.26 30.80±1.08
3 29.53±1.08 30.67±1.13

 
วิจารณ์ผล 
 ไข่ปลาทูท่ีได้จากพ่อแม่พันธ์ุท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเพาะฟักในครั้งนี้  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.8775 ± 0.233 มิลลิเมตร หยดน้ํามันมีหยดเดียว ปริมาตรเฉลี่ย 
มีความยาวเหยียดเฉลี่ย 2.2906±0.1150 มิลลิ
แดงและหยดน้ํามัน เนื่องจากพ่อแม่พันธ์ุท่ีขุนเลี้ยงได้รับอาหารท่ีแตกต่างจากสารอาหารธรรมชาติในทะเล อุรุพันธ์ุ 
วิเคราะห์ไว้ว่า ไข่ปลาทูในอ่าวไทยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ระหว่าง 
ระหว่าง 168 – 246 ไมครอน และลูกปลาทูท่ีได้จากถุงลากแพลงก์ตอนท่ีมีความยาวเหยียด 
เทียบลักษณะกับลูกปลาทูท่ีอนุบาลในโรงเพาะฟักท่ีมีพัฒนาการอวัยวะท่ีปรากฏเท่าๆ กัน
 ปลาทูท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนสามารถผสมพันธ์ุวางไข่ได้เองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องกระตุ้นด้วยวิธีการอ่ืนใด มี
การวางไข่อย่างต่อเนื่อง 3 – 4 วัน ในแต่ละชุด โดยไม่สัมพันธ์กับข้างข้ึนข้างแรม
ผลการศึกษาในครั้งนี้สนับสนุนการศึกษาในปลาทูธรรมชาติในอ่าวไทยท่ีรายงา
มากท่ีสุด 2 ช่วง คือ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม และสิงหาคม ถึง กันยายน 
(พัชรี และนพรัตน์, 2538) (รัตนา, 2544) (
ผลของการขุนเลี้ยง อาจทําให้การวางไข่อาจแปรเปลี่ยนไปจากธรรมชาติ ซึ่งโดยปกติแล้วช่วงฤดูวางไข่จะกว้างข้ึน 
2548) ผลการศึกษาของ กําพล และธศินี 
เป็นไปตามช่วงเวลาท่ีฝนตก ไพเราะ (2541) 
มีค่าเฉลี่ยผลผลิตเบื้องต้นสูง เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีเป็นตัวชักนําให้พ่อแม่พันธ์ุปลา
วางไข่ช่วงแรกของปี ค่า GI สัมพันธ์เชิงบวกกับอุณหภูมิผิวน้ําทะเล ดังนั้น จึงสันนิษฐานได้ว่า พ่อแม่ปลาพร้อมพัฒนาไข่และ
น้ําเช้ือทันทีตลอดท้ังปีหากได้รับอาหารสมบูรณ์ โดยฝนชะล้างสารอินทรีย์จากแผ่นดินลงมาตามด้วยแสงแดด
ทะเลสูงข้ึน เกิดเป็นแพลงก์ตอนสะพรั่งสมบูรณ์เมื่อใด ปลาทูก็พร้อมวางไข่หลังจากนั้นทันที
 ทัศพล และคณะ (2550) รายงานว่า ปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีการวางไข่ก่อนปลาทูในบริเวณอ่าวไทย
ตอนกลาง หากพิจารณาในส่วนของฝนจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งฝนจะตกทางเหนือในช่วงต้นปีแล้วเลื่อนลงมา
ทางใต้ในช่วงปลายปี เราจะพบว่าทางอ่าวไทยตอนบนได้รับสารอินทรีย์จากแม่น้ําท่ีชักนําให้แพ
ตอนกลาง ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าปริมาณอาหารเป็นตัวกําหนดฤดูกาลวางไข่ของปลาทู สนับสนุนข้อสรุปของไพเราะ 
ในเรื่องผลผลิตเบื้องต้นและเรื่องการอพยพของพ่อแม่พันธ์ุปลาทูทางฝั่งอันดามัน เพราะพ่อแม่ปลาต้องสะสมอาหารให้
เพียงพอ จึงสามารถสรา้งเซลล์สืบพันธ์ุให้สมบูรณ์ 
 อุรุพันธ์ุ (2509) รายงานว่าปลาทูมีความดกของไข่ท้ังสิ้น 
ประมาณ 100,000 - 166,000 ฟอง ส่วนรายงานของ ยอดยิ่ง และทวี 
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ควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง เติมน้ําปูนใสทุกวัน เริ่มดูดตะกอน
หลังจากปล่อยลูกปลาลงอนุบาลประมาณ 5 วัน เพ่ือให้คุณภาพน้ําในบ่ออนุบาลคงท่ีเป็นระยะเวลา 30 

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ําบางพารามิเตอร์ในบ่ออนุบาลลูกปลาทู ในระยะเวลา 30 วัน 
pH Alkalinity NH3-N 

(ppm) (ppm) 
30.53±1.27 7.68±0.24 118.07±1.44 0.23±0.14 
30.80±1.08 7.70±0.25 117.87±1.48 0.27±0.23 
30.67±1.13 7.67±0.24 118.87±1.13 0.22±0.14 

ไข่ปลาทูท่ีได้จากพ่อแม่พันธ์ุท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเพาะฟักในครั้งนี้  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
มิลลิเมตร หยดน้ํามันมีหยดเดียว ปริมาตรเฉลี่ย 0.00743±0.00039 ลูกบาศก์มิลลิเมตร ลูกปลาแรกฟัก

มิลลิเมตร ซึ่งมีโอกาสแตกต่างไปจากธรรมชาติบ้าง เช่น การสะสมอาหารในถุงไข่
แดงและหยดน้ํามัน เนื่องจากพ่อแม่พันธ์ุท่ีขุนเลี้ยงได้รับอาหารท่ีแตกต่างจากสารอาหารธรรมชาติในทะเล อุรุพันธ์ุ 
วิเคราะห์ไว้ว่า ไข่ปลาทูในอ่าวไทยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ระหว่าง 692 – 898 ไมครอน หยดน้ํามันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 

ไมครอน และลูกปลาทูท่ีได้จากถุงลากแพลงก์ตอนท่ีมีความยาวเหยียด 1.9 มิลลิเมตร ซึ่งเล็กกว่าเมื่อ
เทียบลักษณะกับลูกปลาทูท่ีอนุบาลในโรงเพาะฟักท่ีมีพัฒนาการอวัยวะท่ีปรากฏเท่าๆ กัน 

ยนสามารถผสมพันธ์ุวางไข่ได้เองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องกระตุ้นด้วยวิธีการอ่ืนใด มี
วัน ในแต่ละชุด โดยไม่สัมพันธ์กับข้างข้ึนข้างแรม พฤติกรรมผสมพันธ์ุวางไข่เป็นฝูง 

ผลการศึกษาในครั้งนี้สนับสนุนการศึกษาในปลาทูธรรมชาติในอ่าวไทยท่ีรายงานว่ามีการวางไข่ตลอดท้ังปี โดยมีช่วงท่ีวางไข่
ช่วง คือ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม และสิงหาคม ถึง กันยายน (กรมประมง, 2508) (

(นิรชา และธิดารัตน์, 2548) (ปิยวรรณ และคณะ, 2549) (ทัศพล แ
อาจทําให้การวางไข่อาจแปรเปลี่ยนไปจากธรรมชาติ ซึ่งโดยปกติแล้วช่วงฤดูวางไข่จะกว้างข้ึน 

ผลการศึกษาของ กําพล และธศินี (2550) พบว่า ปลาทูทางฝั่งอันดามันมีฤดูวางไข่ท่ีเลื่อนไปมาไม่ตรงกันในแต่ละปี 
(2541) ได้กล่าวเพ่ิมเติมไว้ว่า กระแสน้ําท่ีไหลมาบรรจบกันทางฝั่งอันดามันทําให้

มีค่าเฉลี่ยผลผลิตเบื้องต้นสูง เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีเป็นตัวชักนําให้พ่อแม่พันธ์ุปลาทูมีการเคลื่อนย้ายฝูง เพ่ือผสมพันธ์ุวางไข่ในฤดู
สัมพันธ์เชิงบวกกับอุณหภูมิผิวน้ําทะเล ดังนั้น จึงสันนิษฐานได้ว่า พ่อแม่ปลาพร้อมพัฒนาไข่และ

น้ําเช้ือทันทีตลอดท้ังปีหากได้รับอาหารสมบูรณ์ โดยฝนชะล้างสารอินทรีย์จากแผ่นดินลงมาตามด้วยแสงแดด
ทะเลสูงข้ึน เกิดเป็นแพลงก์ตอนสะพรั่งสมบูรณ์เมื่อใด ปลาทูก็พร้อมวางไข่หลังจากนั้นทันที 

รายงานว่า ปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีการวางไข่ก่อนปลาทูในบริเวณอ่าวไทย
ตอนกลาง หากพิจารณาในส่วนของฝนจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งฝนจะตกทางเหนือในช่วงต้นปีแล้วเลื่อนลงมา
ทางใต้ในช่วงปลายปี เราจะพบว่าทางอ่าวไทยตอนบนได้รับสารอินทรีย์จากแม่น้ําท่ีชักนําให้แพลงก์ตอนสะพรั่งก่อนอ่าวไทย
ตอนกลาง ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าปริมาณอาหารเป็นตัวกําหนดฤดูกาลวางไข่ของปลาทู สนับสนุนข้อสรุปของไพเราะ 
ในเรื่องผลผลิตเบื้องต้นและเรื่องการอพยพของพ่อแม่พันธ์ุปลาทูทางฝั่งอันดามัน เพราะพ่อแม่ปลาต้องสะสมอาหารให้

างเซลล์สืบพันธ์ุให้สมบูรณ์ (โชคชัย, 2548) เป็นการอพยพตามอาหาร 
รายงานว่าปลาทูมีความดกของไข่ท้ังสิ้น 200,000 – 500,000 ฟอง โดยมีกลุ่มไข่ท่ีเจริญดีท่ีสุด

ส่วนรายงานของ ยอดยิ่ง และทวี (2523) ท่ีอนุมาณโดยการวัดขนาดของไข่เม็ดขนาดใหญ่
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ครั้ง เติมน้ําปูนใสทุกวัน เริ่มดูดตะกอน
30 วัน 

NO2-N 
(ppm) 

 0.01±0.04 
 0.12±0.20 
 0.03±0.05 

ไข่ปลาทูท่ีได้จากพ่อแม่พันธ์ุท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเพาะฟักในครั้งนี้  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 
ลูกบาศก์มิลลิเมตร ลูกปลาแรกฟัก 

ซึ่งมีโอกาสแตกต่างไปจากธรรมชาติบ้าง เช่น การสะสมอาหารในถุงไข่
แดงและหยดน้ํามัน เนื่องจากพ่อแม่พันธ์ุท่ีขุนเลี้ยงได้รับอาหารท่ีแตกต่างจากสารอาหารธรรมชาติในทะเล อุรุพันธ์ุ (2509) 

ไมครอน หยดน้ํามันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 
มิลลิเมตร ซึ่งเล็กกว่าเมื่อ

ยนสามารถผสมพันธ์ุวางไข่ได้เองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องกระตุ้นด้วยวิธีการอ่ืนใด มี
พฤติกรรมผสมพันธ์ุวางไข่เป็นฝูง  

นว่ามีการวางไข่ตลอดท้ังปี โดยมีช่วงท่ีวางไข่
2508) (อุรุพันธ์ุ, 2509) 
ทัศพล และคณะ, 2550) 

อาจทําให้การวางไข่อาจแปรเปลี่ยนไปจากธรรมชาติ ซึ่งโดยปกติแล้วช่วงฤดูวางไข่จะกว้างข้ึน (โชคชัย, 
พบว่า ปลาทูทางฝั่งอันดามันมีฤดูวางไข่ท่ีเลื่อนไปมาไม่ตรงกันในแต่ละปี 

ได้กล่าวเพ่ิมเติมไว้ว่า กระแสน้ําท่ีไหลมาบรรจบกันทางฝั่งอันดามันทําให ้
ทูมีการเคลื่อนย้ายฝูง เพ่ือผสมพันธ์ุวางไข่ในฤดู

สัมพันธ์เชิงบวกกับอุณหภูมิผิวน้ําทะเล ดังนั้น จึงสันนิษฐานได้ว่า พ่อแม่ปลาพร้อมพัฒนาไข่และ
น้ําเช้ือทันทีตลอดท้ังปีหากได้รับอาหารสมบูรณ์ โดยฝนชะล้างสารอินทรีย์จากแผ่นดินลงมาตามด้วยแสงแดดและอุณหภูมิน้ํา

รายงานว่า ปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีการวางไข่ก่อนปลาทูในบริเวณอ่าวไทย
ตอนกลาง หากพิจารณาในส่วนของฝนจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งฝนจะตกทางเหนือในช่วงต้นปีแล้วเลื่อนลงมา

ลงก์ตอนสะพรั่งก่อนอ่าวไทย
ตอนกลาง ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าปริมาณอาหารเป็นตัวกําหนดฤดูกาลวางไข่ของปลาทู สนับสนุนข้อสรุปของไพเราะ (2541) 
ในเรื่องผลผลิตเบื้องต้นและเรื่องการอพยพของพ่อแม่พันธ์ุปลาทูทางฝั่งอันดามัน เพราะพ่อแม่ปลาต้องสะสมอาหารให้

ฟอง โดยมีกลุ่มไข่ท่ีเจริญดีท่ีสุด
ท่ีอนุมาณโดยการวัดขนาดของไข่เม็ดขนาดใหญ่ท่ี
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ช่วงปลายฝักของแม่ปลาทูในฤดูวางไข่ สันนิษฐานว่าในช่วงฤดูวางไข่ครั้งแรกแม่ปลาทูวางไข่
ทัศพล และคณะ (2550) กล่าวว่าพ่อแม่ปลาทูมีการวางไข่แบบ 
ปลาทูวางไข่แบบฝูง แม่ปลาวางไข่ครั้งละไม่มากนักเป็นระยะๆ ต่อเนื่องกันตลอดช่วงฤดู การศึกษาครั้งนี้เก็บไข่ได้เฉลี่ยครั้งละ 
18,571.43 ฟอง ซึ่งมาจากพ่อแม่ปลารวมกัน 
เพศปลาได้จากการดูลักษณะภายนอก
 อัตราการผสมอาจเก่ียวกับจํานวนของปลาตัวผู้ท่ีมีอยู่ในฝูง เนื่องจากยังไม่สามารถคัดเพศปลาได้ แต่จากอัตราการ
ฟักและความแข็งแรงของลูกปลาท่ีสามารถพัฒนาผ่านระยะ 
หนึ่งว่า การเตรียมอาหารขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุยังไม่ดีพอ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ใช้ สไปรูรินาเป็นตัวแทนของแพลงก์ตอนพืช
ในสูตรอาหาร ในขณะท่ีผลการสํารวจอาหารในกระเพาะปลาทูตามธรรมชาติในอ่าวไทย พบไดอะตอมเป็นหลัก รองลงมาเป็น
ไดโนแฟกเจลเลท (สุนีย์ และอําพัน, 
สัตว์นํ้าด้วย การศึกษาครั้งนี้ให้อาหารในเวลากลางวัน 
ท้ังคืน โดยกินอาหารได้ดีท่ีสุดเวลา 24.00
 ปลาทูเป็นปลาผิวน้ําท่ีมีความว่องไว ไข่และลูกปลามีพัฒนาการท่ีรวดเร็วมาก ฟักออกเป็นตัวในเวลา 
นาที ปากเปิดกว้างเริ่มมีอาหารในกระเพาะในเวลา 
กลุ่มปลาเก๋าท่ีเป็นปลากินเนื้อ ไข่ลอยขนาดเส้นผ่า
ประมาณ 19 ช่ัวโมง แต่พบอาหารในกระเพาะช้ากว่า และลูกปลาเก๋าเสือเปลี่ยนแปลงรูปร่างเข้าสู่วัยรุ่น ในเวลา 
(อาคม และ คณะ, 2546) ปลากะรังจุดฟ้า 
เฝ้าดูแล ใช้เวลาฟัก 68 ช่ัวโมง การเปลี่ยนแปลงรูปร่างเข้าสู่ระยะวัยรุ่นใช้เวลานาน 
เปลี่ยนแปลงรูปร่างเข้าสู่วัยรุ่นเพียง 
เชิงพานิชดําเนินการได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม

 
สรุป 
 ปลาทูสามารถวางไข่ได้ในท่ีจํากัด เมื่อเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเพาะฟักท่ีมีการควบคุมคุณภาพน้ําให้มี
สารอินทรีย์ปนเปื้อนน้อยท่ีสุด ออกซิเจนท่ีละลายในน้ําให้อ่ิมตัวคงท่ี อุณหภูมิมีการผันแปรในรอบวันน้อย และได้รับอาหารท่ีมี
คุณค่าตามท่ีพ่อแม่พันธ์ุปลาต้องการอย่างสมบูรณ์ ปลาทูท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนมีพฤติกรรมการวางไข่แบบเป็นฝูง 
แม่ปลาวางไข่ครั้งละไม่มาก เป็นระยะๆ ต่อเนื่องกันไป มีช่วง
นําลูกปลาเลี้ยงในกระชังบ่อดินเป็นเวลา 

 
ข้อเสนอแนะ 
 คัพภวิทยาและพัฒนาการของลูกปลาทูเมื่อนําไปใช้ในการประเมินทรัพยากร น่าจะมีข้อระมัดระวังในเรื่
ความแตกต่างระหว่างไข่ปลาจากธรรมชาติและไข่ปลาท่ีผ่านระบบการขุนเลี้ยง ซึ่งควรจะมีการศึกษาในรายละเอียดเพ่ิมข้ึน 
การพัฒนาอาหารพ่อแม่พันธ์ุเพ่ือให้ได้ไข่และน้ําเช้ือท่ีแข็งแรง การพัฒนาสายพันธ์ุปลาทูโดยการปรับให้เป็นสายพันธ์ุบ้าน
จะช่วยให้การผลิตปลาทูเพ่ือการเพาะเลี้ยงเชิงพานิชเป็นไปได้ สายพันธ์ุท่ีเกิดจากโรงเพาะฟักไม่ควรนํากลับไปปล่อยในทะเลอีก
อันเป็นการทําให้เกิดความแปรปรวนของพันธุกรรม ควรทําการวิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการร
แพลงก์ตอนเป็นการใช้อาหารธรรมชาติในข้ันปฐมภูมิให้สมบูรณ์
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ช่วงปลายฝักของแม่ปลาทูในฤดูวางไข่ สันนิษฐานว่าในช่วงฤดูวางไข่ครั้งแรกแม่ปลาทูวางไข่ 
กล่าวว่าพ่อแม่ปลาทูมีการวางไข่แบบ Multi spawning ผลการศึกษาในครั้งนี้อาจสรุปได้ชัดเจน

ปลาทูวางไข่แบบฝูง แม่ปลาวางไข่ครั้งละไม่มากนักเป็นระยะๆ ต่อเนื่องกันตลอดช่วงฤดู การศึกษาครั้งนี้เก็บไข่ได้เฉลี่ยครั้งละ 
ฟอง ซึ่งมาจากพ่อแม่ปลารวมกัน 25 ตัว โดยไม่ทราบจํานวนปลาตัวเมียท่ีแน่นอน เนื่องจากไม่สามารถจําแนก

เพศปลาได้จากการดูลักษณะภายนอก ซึ่งต้องศึกษาโดยละเอียดเพ่ิมเติมอีก 
อัตราการผสมอาจเก่ียวกับจํานวนของปลาตัวผู้ท่ีมีอยู่ในฝูง เนื่องจากยังไม่สามารถคัดเพศปลาได้ แต่จากอัตราการ

ฟักและความแข็งแรงของลูกปลาท่ีสามารถพัฒนาผ่านระยะ 48 ช่ัวโมงไปได้ก็ค่อนข้างต่ําด้วย ทําให้อาจสันนิษฐานได้อีกทาง
า การเตรียมอาหารขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุยังไม่ดีพอ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ใช้ สไปรูรินาเป็นตัวแทนของแพลงก์ตอนพืช

ในสูตรอาหาร ในขณะท่ีผลการสํารวจอาหารในกระเพาะปลาทูตามธรรมชาติในอ่าวไทย พบไดอะตอมเป็นหลัก รองลงมาเป็น
, 2508) นอกจากนี้ ความถ่ีและช่วงเวลาให้อาหารก็มีผลต่อความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธ์ุ

สัตว์นํ้าด้วย การศึกษาครั้งนี้ให้อาหารในเวลากลางวัน 5 – 6 ครั้ง เท่านั้น ซึ่งหิรัญ (มปป) รายงานว่า ปลาทูกินอาหารท้ังวัน
24.00 – 03.00 นาฬิกา  

ปลาทูเป็นปลาผิวน้ําท่ีมีความว่องไว ไข่และลูกปลามีพัฒนาการท่ีรวดเร็วมาก ฟักออกเป็นตัวในเวลา 
นาที ปากเปิดกว้างเริ่มมีอาหารในกระเพาะในเวลา 2 วัน ถุงไข่แดงและหยดน้ํามันยุบหมดภายในเวลา 
กลุ่มปลาเก๋าท่ีเป็นปลากินเนื้อ ไข่ลอยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและหยดน้ํามันใกล้เคียงกับปลาทู มีระยะเวลาในการฟักเป็นตัว 

ช่ัวโมง แต่พบอาหารในกระเพาะช้ากว่า และลูกปลาเก๋าเสือเปลี่ยนแปลงรูปร่างเข้าสู่วัยรุ่น ในเวลา 
ปลากะรังจุดฟ้า 52 วัน (ธวัช และคณะ 2547) ส่วนปลาสลิดหินเหลืองซึ่งเป็นกลุ่มปลาไข่ติดท่ีพ่อแม่

ช่ัวโมง การเปลี่ยนแปลงรูปร่างเข้าสู่ระยะวัยรุ่นใช้เวลานาน 45 วัน (สุทธิชัย
เปลี่ยนแปลงรูปร่างเข้าสู่วัยรุ่นเพียง 28 วัน มีความยาวลําตัว 2.54 เซนติเมตร ซึ่งน่าจะทําให้การผลิตลูกปลาเพ่ื

ดําเนินการได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม พบการกินกันเองในลูกปลาวัยอ่อนรุ่นเดียวกันท่ีมีขนาดแตกต่างกันมาก

ปลาทูสามารถวางไข่ได้ในท่ีจํากัด เมื่อเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเพาะฟักท่ีมีการควบคุมคุณภาพน้ําให้มี
ออกซิเจนท่ีละลายในน้ําให้อ่ิมตัวคงท่ี อุณหภูมิมีการผันแปรในรอบวันน้อย และได้รับอาหารท่ีมี

คุณค่าตามท่ีพ่อแม่พันธ์ุปลาต้องการอย่างสมบูรณ์ ปลาทูท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนมีพฤติกรรมการวางไข่แบบเป็นฝูง 
แม่ปลาวางไข่ครั้งละไม่มาก เป็นระยะๆ ต่อเนื่องกันไป มีช่วงเว้นระยะท่ีไม่แน่นอนโดยไม่สัมพันธ์กับข้างข้ึนข้างแรม
นําลูกปลาเลี้ยงในกระชังบ่อดินเป็นเวลา 3 เดือน พบว่า ปลาเริ่มมีการสร้างรังไข่และถุงน้ําเช้ือแล้ว

คัพภวิทยาและพัฒนาการของลูกปลาทูเมื่อนําไปใช้ในการประเมินทรัพยากร น่าจะมีข้อระมัดระวังในเรื่
ความแตกต่างระหว่างไข่ปลาจากธรรมชาติและไข่ปลาท่ีผ่านระบบการขุนเลี้ยง ซึ่งควรจะมีการศึกษาในรายละเอียดเพ่ิมข้ึน 
การพัฒนาอาหารพ่อแม่พันธ์ุเพ่ือให้ได้ไข่และน้ําเช้ือท่ีแข็งแรง การพัฒนาสายพันธ์ุปลาทูโดยการปรับให้เป็นสายพันธ์ุบ้าน

รเพาะเลี้ยงเชิงพานิชเป็นไปได้ สายพันธ์ุท่ีเกิดจากโรงเพาะฟักไม่ควรนํากลับไปปล่อยในทะเลอีก
อันเป็นการทําให้เกิดความแปรปรวนของพันธุกรรม ควรทําการวิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการร
แพลงก์ตอนเป็นการใช้อาหารธรรมชาติในข้ันปฐมภูมิให้สมบูรณ ์
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 3 ครั้งๆ ละ 20,000 ฟอง  
ผลการศึกษาในครั้งนี้อาจสรุปได้ชัดเจนว่า

ปลาทูวางไข่แบบฝูง แม่ปลาวางไข่ครั้งละไม่มากนักเป็นระยะๆ ต่อเนื่องกันตลอดช่วงฤดู การศึกษาครั้งนี้เก็บไข่ได้เฉลี่ยครั้งละ 
ตัว โดยไม่ทราบจํานวนปลาตัวเมียท่ีแน่นอน เนื่องจากไม่สามารถจําแนก

อัตราการผสมอาจเก่ียวกับจํานวนของปลาตัวผู้ท่ีมีอยู่ในฝูง เนื่องจากยังไม่สามารถคัดเพศปลาได้ แต่จากอัตราการ
ช่ัวโมงไปได้ก็ค่อนข้างต่ําด้วย ทําให้อาจสันนิษฐานได้อีกทาง

า การเตรียมอาหารขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุยังไม่ดีพอ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ใช้ สไปรูรินาเป็นตัวแทนของแพลงก์ตอนพืช
ในสูตรอาหาร ในขณะท่ีผลการสํารวจอาหารในกระเพาะปลาทูตามธรรมชาติในอ่าวไทย พบไดอะตอมเป็นหลัก รองลงมาเป็น

ความถ่ีและช่วงเวลาให้อาหารก็มีผลต่อความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธ์ุ
รายงานว่า ปลาทูกินอาหารท้ังวัน

ปลาทูเป็นปลาผิวน้ําท่ีมีความว่องไว ไข่และลูกปลามีพัฒนาการท่ีรวดเร็วมาก ฟักออกเป็นตัวในเวลา 16 ช่ัวโมง 30 
วัน ถุงไข่แดงและหยดน้ํามันยุบหมดภายในเวลา 2 ½ วัน ในขณะท่ี

นศูนย์กลางและหยดน้ํามันใกล้เคียงกับปลาทู มีระยะเวลาในการฟักเป็นตัว 
ช่ัวโมง แต่พบอาหารในกระเพาะช้ากว่า และลูกปลาเก๋าเสือเปลี่ยนแปลงรูปร่างเข้าสู่วัยรุ่น ในเวลา 39 วัน 

งซึ่งเป็นกลุ่มปลาไข่ติดท่ีพ่อแม่
สุทธิชัย, 2545) ลูกปลาทูใช้เวลา

เซนติเมตร ซึ่งน่าจะทําให้การผลิตลูกปลาเพ่ือการเลี้ยง 
พบการกินกันเองในลูกปลาวัยอ่อนรุ่นเดียวกันท่ีมีขนาดแตกต่างกันมาก 

ปลาทูสามารถวางไข่ได้ในท่ีจํากัด เมื่อเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเพาะฟักท่ีมีการควบคุมคุณภาพน้ําให้มี
ออกซิเจนท่ีละลายในน้ําให้อ่ิมตัวคงท่ี อุณหภูมิมีการผันแปรในรอบวันน้อย และได้รับอาหารท่ีมี

คุณค่าตามท่ีพ่อแม่พันธ์ุปลาต้องการอย่างสมบูรณ์ ปลาทูท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนมีพฤติกรรมการวางไข่แบบเป็นฝูง  
เว้นระยะท่ีไม่แน่นอนโดยไม่สัมพันธ์กับข้างข้ึนข้างแรม และเมื่อ

เดือน พบว่า ปลาเริ่มมีการสร้างรังไข่และถุงน้ําเช้ือแล้ว 

คัพภวิทยาและพัฒนาการของลูกปลาทูเมื่อนําไปใช้ในการประเมินทรัพยากร น่าจะมีข้อระมัดระวังในเรื่อง 
ความแตกต่างระหว่างไข่ปลาจากธรรมชาติและไข่ปลาท่ีผ่านระบบการขุนเลี้ยง ซึ่งควรจะมีการศึกษาในรายละเอียดเพ่ิมข้ึน 
การพัฒนาอาหารพ่อแม่พันธ์ุเพ่ือให้ได้ไข่และน้ําเช้ือท่ีแข็งแรง การพัฒนาสายพันธ์ุปลาทูโดยการปรับให้เป็นสายพันธ์ุบ้าน 

รเพาะเลี้ยงเชิงพานิชเป็นไปได้ สายพันธ์ุท่ีเกิดจากโรงเพาะฟักไม่ควรนํากลับไปปล่อยในทะเลอีก 
อันเป็นการทําให้เกิดความแปรปรวนของพันธุกรรม ควรทําการวิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการระบบเลี้ยงปลาทะเลท่ีกิน 
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รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งท่ี 4 สาขาพืชและชีววิทยา
, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์กรุงเทพฯ. หน้า 209-218. 
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กรมประมง. 197 หน้า. 
Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

ความสําเร็จในการผสมเทียมปลาตะกรับ. 
18 หน้า. 
หน้า. 

Rastrelliger 

ในน่านน้ําไทย. เอกสารวิชาการ
ยและพัฒนาประมงทะเล, กรม

คัพภะและพัฒนาการของลูกปลากะรังจุดฟ้า 
สํานักวิจัยและพัฒนาประมง

Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) 
2548, ศูนยวิ์จัยและ

ชีววิทยาการสืบพันธ์ุของปลาทูและปลาลังใน
ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน, สํานักวิจัยและ

ชีววิทยาการสืบพันธ์ุของปลาทูจากเครื่องมืออวนล้อมติดปลาทู บริเวณเขต
และสรุาษฎร์ธานี เอกสารวิชาการฉบับท่ี 

กรมประมง. 40 หน้า. 
(Bleeker, 1851)] ทางฝั่งอันดามัน

กองประมงทะเล, กรม

การศึกษาจํานวนครั้งท่ีแม่ปลาทูวางไข่โดยการตรวจวัดขนาดของไข่ปลาในรัง
งานปลาผวิน้ํา, กองประมง

Bleeker, 1851) และปลาลัง 
9/2544. ศูนย์พัฒนาประมง

รายงานการสัมมนาวิชาการ

ผลการวิเคราะหส์ิง่ท่ีมีอยู่ในกระเพาะและลําใส้ของปลาทูในอ่าวไทย ปี 
สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขา



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

สุทธิชัย ฤทธิธรรม. 2545. พฤติกรรมการวางไข่ในท่ีจํากัดและพัฒนาการของคัพภะปลาสลิดหินเหลือง 
moluccensis bleeker)
4-7 กุมภาพันธ์ 2545, 

หิรัญ กลิ่นเมือง. มปป. การศึกษาลักษณะบางประการของอุปนิสัยการกินอาหารของปลาทูในอ่าวไทย
ฉบับท่ี 12, งานปลาผิวน้ํา

อาคม สิงหบุญ, ไพบูลย์ บญุลิปตานนท์ และ สามารถ เดชสถิต
Epinephelus fuscoguttatus

พัฒนาประมงชายฝั่ง, กรมประมง
อุรุพันธ์ุ บุญประกอบ. 2509. การสํารวจแหล่งวางไข่ปลาทู

พืชและชีววิทยา สาขาสตัว์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

American Public Association (APHA, AWWA,
and Wastewater. (21st Ed.). American Public Health Association, Washington D.C.

M. Sivadas and M. M. Bhaskaran. 2009.
kanagurta (Cuvier) from 
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พฤติกรรมการวางไข่ในท่ีจํากัดและพัฒนาการของคัพภะปลาสลิดหินเหลือง 
bleeker). การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 40 สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง

, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ. หน้า 537-545. 
การศึกษาลักษณะบางประการของอุปนิสัยการกินอาหารของปลาทูในอ่าวไทย
งานปลาผิวน้ํา, กองประมงทะเล, กรมประมง. 14 หน้า. 

ไพบูลย์ บญุลิปตานนท์ และ สามารถ เดชสถิต. 2546. พัฒนาการคัพภะและลูกปลาวัยอ่อนของปลาเก๋าเสือ 
Epinephelus fuscoguttatus (Forskal, 1775). ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่

กรมประมง. 29 หน้า. 
การสํารวจแหล่งวางไข่ปลาทู. รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 

พืชและชีววิทยา สาขาสตัว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร, 2-4 กุมภาพันธ์ 2509, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ. หน้า 327-329 

American Public Association (APHA, AWWA, WEF). 2005. Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater. (21st Ed.). American Public Health Association, Washington D.C.

M. Sivadas and M. M. Bhaskaran. 2009. Stomach content analysis of the Indian mackerel 
(Cuvier) from Calicut, Kerala. Indian J. Fish., 56(2): 143-146, 2009
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พฤติกรรมการวางไข่ในท่ีจํากัดและพัฒนาการของคัพภะปลาสลิดหินเหลือง (Pomacentrus 

สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง, 

การศึกษาลักษณะบางประการของอุปนิสัยการกินอาหารของปลาทูในอ่าวไทย. รายงานวิชาการ

ปลาวัยอ่อนของปลาเก๋าเสือ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี,่ สํานักวิจัยและ

รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 5 สาขา

2005. Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater. (21st Ed.). American Public Health Association, Washington D.C. 

Stomach content analysis of the Indian mackerel Rastrelliger 

146, 2009 
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การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus
ด้วยปลาสดและอาหารเม็ดปลาทะเล 
 
ธวัช ศรีวีระชัย1*  ศุภลักษณ์ ทองสง2 และ สถาพร วินาถา
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ภูเก็ต 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ตราด 
 
บทคัดย่อ 
 
 การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าโดยใช้ปลาสดและอาหารเม็ดปลาทะเลในกระชังขนาด
กระชังละ 250 ตัว ในบ่อคอนกรีตระบบน้ําหมุนเวียนระบบปิดขนาด
พัฒนาประมงชายฝั่งตราด ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน
จุดฟ้าท่ีอนุบาลด้วยอาหารปลาสดและอาหารเม็ดปลาทะเล มีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย
น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 1.66±0.48 และ1.37±
น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 20.97±4.99 และ 13.34±
0.087±0.015 เซนติเมตร/วัน  อัตราการเจริญเติบโ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเท่ากับ 3.30±0.33 และ
และต้นทุนอาหารเฉลี่ยเท่ากับ 1.57±0.14 และ
ทะเลพบว่า อัตราการเจริญเติบโตโดยพิจารณาจากน้ําหนักสุดท้ายและน้ําหนักเฉลี่ยต่อวัน มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p<0.05) แต่ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตโดยความยาวเฉลี่ย เซนติเมตรต่อวัน อัตรารอดตาย และ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
 
คําสําคัญ : การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus
   
*ผู้รับผดิชอบ : 100 ถนนป่าคลอก-เมืองใหม่
E-mail : tawatscr@gmail.com 
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Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) ในกระชัง
 

และ สถาพร วินาถา2 

การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าโดยใช้ปลาสดและอาหารเม็ดปลาทะเลในกระชังขนาด 1.0 × 2.0 × 1.5 
ในบ่อคอนกรีตระบบน้ําหมุนเวียนระบบปิดขนาด 8 × 20 × 1.5 เมตร ความจุนํ้า 240 

มิถุนายน 2552 ถึงวันท่ี 4 สิงหาคม 2552 ผลการทดลองปรากฏว่า ลูกปลากะรัง
จุดฟ้าท่ีอนุบาลด้วยอาหารปลาสดและอาหารเม็ดปลาทะเล มีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 4.63±0.53 และ 4.35±

1.37±0.43 กรัม  มีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 11.25±0.91 และ 10.03
13.34±3.86 กรัม  มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยด้านความยาว 

การเจริญเติบโตเฉลี่ยด้านน้ําหนัก 0.297±0.078 และ 0.087±0.015 
และ 2.71±0.14  อัตรารอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 89.50±5.61 
และ 1.44±0.24 บาท/ตัว ตามลําดับ ซึ่งการอนุบาลด้วยปลาสด

อัตราการเจริญเติบโตโดยพิจารณาจากน้ําหนักสุดท้ายและน้ําหนักเฉลี่ยต่อวัน มีความแตกต่างกัน
แต่ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตโดยความยาวเฉลี่ย เซนติเมตรต่อวัน อัตรารอดตาย และ

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05) 

Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802)  ปลาสด  

เมืองใหม ่อําเภอถลาง จังหวัดภเูก็ต 83110  โทร. 0 7662 1831 
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ในกระชัง 

1.0 × 2.0 × 1.5 เมตร 
240 ตัน ท่ีศูนย์วิจัยและ

ผลการทดลองปรากฏว่า ลูกปลากะรัง
4.35±0.48 เซนติเมตร 
10.03±0.95 เซนติเมตร 

มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยด้านความยาว 0.102±0.017 และ 
0.015 กรัม/วัน อัตราการ

 และ 90.40±4.53% 
ซึ่งการอนุบาลด้วยปลาสดกับอาหารเม็ดปลา

อัตราการเจริญเติบโตโดยพิจารณาจากน้ําหนักสุดท้ายและน้ําหนักเฉลี่ยต่อวัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
แต่ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตโดยความยาวเฉลี่ย เซนติเมตรต่อวัน อัตรารอดตาย และ

อาหารเมด็ปลาทะเล 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง 

Nursing of Blue Spotted Grouper 
in Net Cage with Fresh Fish and Formulated Feed
 
Tawat Sriveerachai1*  Supaluk 
1Phuket Coastal Fisheries Research and Development
2Trat Coastal Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 
 
 Fresh fish and formulated feed were use for nursing Blue
leopardus Lacepede,1802) in floating net cage of 1.0×2.0×
Fisheries Research and Development Center during June 
nursing Blue-spotted grouper by fresh fish and formulated feed had
and 4.35±0.48 centimeters, 
experiment ended, average final length was 11.25±0.91 and 10.03±
was 20.97±4.99 and 13.34±
centimeters/day or 0.297±0.078 and 0.087±0.015 grams/day. FCR was 3.30±
survival rate was 89.50±5.61 and 90.40±4.53
baht/fish, respectively. The statistic
day of weight of the blue-spotted grouper nursed by raw fish was significantly different (p<0.05) from fish 
pellets feed. While average final length, average growth rate per day of length,
were non-significantly difference (p>0.05).

 
Key words : Nursing of Blue-spotted grouper

Formulated feed 
   
*Corresponding author : 100 Paklok 
Tel. 0-7662-1831  E-mail : tawatsrc@gmail.com
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Nursing of Blue Spotted Grouper (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802) 
in Net Cage with Fresh Fish and Formulated Feed 

Supaluk Thongsong2 and Sathaporn Vinatha2 

Fisheries Research and Development Center 
earch and Development Center 

Fresh fish and formulated feed were use for nursing Blue-spotted grouper 
02) in floating net cage of 1.0×2.0×1.5 meter had been conducted at Trat Coastal 

Fisheries Research and Development Center during June 1st - August 4th 2009. The result show that the 
spotted grouper by fresh fish and formulated feed had average initial length of 4.63±0.53 

 average initial weight of 1.66±0.48 and 1.37±
average final length was 11.25±0.91 and 10.03±0.95 centimeters, Average final weight 

s 20.97±4.99 and 13.34±3.86 grams. Average growth rate was 0.102
centimeters/day or 0.297±0.078 and 0.087±0.015 grams/day. FCR was 3.30±0.33
survival rate was 89.50±5.61 and 90.40±4.53%. And average feed cost was 1.57±0.14 and 1.44±

The statistical test shown that average final weight and average growth rate per 
spotted grouper nursed by raw fish was significantly different (p<0.05) from fish 

pellets feed. While average final length, average growth rate per day of length,
significantly difference (p>0.05). 

spotted grouper (Plectropomus leopardus Lacepede,1802),
Formulated feed  

*Corresponding author : 100 Paklok - Muangmai Road, Thalang District, Phuket Province 83110 
tawatsrc@gmail.com 
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Lacepede, 1802)  

spotted grouper (Plectropomus 
1.5 meter had been conducted at Trat Coastal 

2009. The result show that the 
average initial length of 4.63±0.53 

average initial weight of 1.66±0.48 and 1.37±0.43 grams. When the 
0.95 centimeters, Average final weight 

age growth rate was 0.102±0.017 and 0.087±0.015 
0.33 and 2.71±0.14. Average 

average feed cost was 1.57±0.14 and 1.44±0.24 
al test shown that average final weight and average growth rate per 

spotted grouper nursed by raw fish was significantly different (p<0.05) from fish 
pellets feed. While average final length, average growth rate per day of length, FCR, and survival rate 

Lacepede,1802), Fresh fish, 

Muangmai Road, Thalang District, Phuket Province 83110  
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ผลผลิตปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus
ในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแบบน้ําหมุนเวียน
 
อรัญญา อัศวอารีย์1*  วลีรัตน์ มูสิกะสังข์1  
1สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่ง สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
2กลุ่มวิชาการ สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
 
บทคัดย่อ 
 
 จากการทดลองเลี้ยงปลากะรังจุดฟ้าในระบบน้ําหมุนเวียน บ่อคอนกรีตขนาด 
หมุนเวียนของน้ํา 600 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน แบ่งเป็น 
ต่อลูกบาศก์เมตร น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต้น เท่ากับ 
ปลาหลังเขียวกินเป็นอาหาร วันละมื้อจนอ่ิม เพ่ือศึกษาผลผลิตท่ีเหมาะสม เป็นระยะเวลา 
พบว่า น้ําหนักเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนต่อวัน ท่ีระดับความหนาแน่น 
ตัวต่อลูกบาศก์ และเมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
รอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และผลตอบแทน มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิ(p>0.05) 
 
คําสําคัญ : ปลากะรังจุดฟ้า  ความหนาแน่น  ระบบน้ําหมุนเวียน
   
*ผู้รับผดิชอบ : 1/19 หมู่ 3 ถนนเก้าแสน ซอย 
โทร. 0 7431 1895  E-mail : aa95208@gmail.com
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Plectropomus leopardus Lacepede, 1802) 
ในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแบบน้ําหมุนเวียน 

  โสมลดา ประเสริฐสม2 และ ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร1 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่ง สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง 
กลุ่มวิชาการ สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง 

จากการทดลองเลี้ยงปลากะรังจุดฟ้าในระบบน้ําหมุนเวียน บ่อคอนกรีตขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร ท่ีอัตราการ
เปอร์เซ็นต์ต่อวัน แบ่งเป็น 3 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา ท่ีระดับความหนาแน่น 50

ต่อลูกบาศก์เมตร น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต้น เท่ากับ 24.00±6.03, 24.32±9.85 และ 24.62±3.90 กรัมต่อตัว ตามลําดับ ให้
ปลาหลังเขียวกินเป็นอาหาร วันละมื้อจนอ่ิม เพ่ือศึกษาผลผลิตท่ีเหมาะสม เป็นระยะเวลา 10 เดือน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

ท่ีระดับความหนาแน่น 50 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ดีกว่าท่ีระดับความหนาแน่น 
ตัวต่อลูกบาศก์ และเมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนผลผลิต อัตราการ
รอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และผลตอบแทน มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ

ปลากะรังจุดฟ้า  ความหนาแน่น  ระบบน้ําหมุนเวียน 

ถนนเก้าแสน ซอย 1 ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000   
mail : aa95208@gmail.com 
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ลูกบาศก์เมตร ท่ีอัตราการ
50, 75 และ 100 ตัว

กรัมต่อตัว ตามลําดับ ให้
เดือน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
ความหนาแน่น 75 และ 100 

ส่วนผลผลิต อัตราการ
รอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และผลตอบแทน มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ

 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Production of Leopard Coral Grouper
Culture in Recirculating Aquaculture System
 
Aranya Assava-aree1*  Waleerat Musikasung
1Coastal Aquaculture Research Institute, Coastal Fisheries Research and Development Bureau, 
Department of Fisheries 
2Technical Group, Coastal Fisheries Research and Development Bureau, Department
 
Abstract 
 
 Leopard coral grouper, 
To observe a growth rates, specific growth rates, survi
stocking densities of 50, 75 and 100 individual per 1 m
tank was connected to recirculating aquaculture system at a flow rate of 60
initial weight of Leopard coral
g/fish respectively. Fishes were fed with trash fish once per day during 10 months of culture period. The 
results showed that the fishes in treatment at 50 ind. m
significantly different than others treatments (p<0.05). Meanwhile survival rate feed conversion, specific 
growth rate and a profit were not significant (p>0.05).
 
Key words : Leopard coral grouper, 
   
*Corresponding author : 1/19 Moo 3 Kao
Songkhla Province. Tel. 0 7431 1895  E
 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

Production of Leopard Coral Grouper (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802) 
Culture in Recirculating Aquaculture System 

*  Waleerat Musikasung1  Somlada Prasertsom2 and Youngyut Predalumpaburt
Coastal Aquaculture Research Institute, Coastal Fisheries Research and Development Bureau, 

Technical Group, Coastal Fisheries Research and Development Bureau, Department

grouper, Plectropomus leopardus was rearing in 5 ton rectangular concrete tanks. 
specific growth rates, survival rates and feed conversion. 

stocking densities of 50, 75 and 100 individual per 1 m3 with 3 replicates each were conducted. Each 
tank was connected to recirculating aquaculture system at a flow rate of 600% per day. The average 
initial weight of Leopard coral grouper in each treatment was 24.00±6.03, 24
g/fish respectively. Fishes were fed with trash fish once per day during 10 months of culture period. The 

shes in treatment at 50 ind. m3 have higher average daily weight gain which 
significantly different than others treatments (p<0.05). Meanwhile survival rate feed conversion, specific 
growth rate and a profit were not significant (p>0.05). 

grouper, Plectropomus leopardus, density, recirculating system

*Corresponding author : 1/19 Moo 3 Kao-Saen Rd. Tumbon KhaoRupChang, Muang District, 
Tel. 0 7431 1895  E-mail : aa95208@gmail.com 
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Lacepede, 1802) 

and Youngyut Predalumpaburt1 
Coastal Aquaculture Research Institute, Coastal Fisheries Research and Development Bureau, 

Technical Group, Coastal Fisheries Research and Development Bureau, Department of Fisheries 

on rectangular concrete tanks. 
val rates and feed conversion. Three differences of 

with 3 replicates each were conducted. Each 
0% per day. The average 

24.32±9.85 and 24.62±3.90 
g/fish respectively. Fishes were fed with trash fish once per day during 10 months of culture period. The 

have higher average daily weight gain which 
significantly different than others treatments (p<0.05). Meanwhile survival rate feed conversion, specific 

density, recirculating system 

Saen Rd. Tumbon KhaoRupChang, Muang District,  
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การเจริญเติบโตของปลาดุกทะเล (Plotosus
 
วลีรัตน์ มูสิกะสังข*์  กฤษณา องอาจ และ 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 
 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาผลของระบบบําบัดน้ําหมุนเวียนชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกทะเล
3 ชุดการทดลอง ชุดละ 3 ถังๆ ละ 500 ลิตร
น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 12.15±1.98 กรัมและความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย
หมุนเวียนชีวภาพแบบปิด โดยชุดบําบัดประกอบด้วยถังกรองดักตะกอนขนาด
และถังบรรจุอวนขนาด 500 ลิตรเพ่ือนําน้ําท่ีใช้เลี้ยงกลับมาบําบัดแล้วเวียนใช้ใหม่
พบว่าปลาดุกทะเลในการทดลองท้ัง 3 ชุด มี
51.72±9.33 กรัม ความยาวเฉลี่ยสุดท้าย 23
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการเจริญเติบโตทางสถิติพบว่า น้ําหนักสุดท้ายและ นน
มีความแตกต่างกับชุดการทดลองท่ี 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท้ัง 3 ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) พบว่าประสิทธิภาพของระบบน้ําหมุนเวียนชีวภาพ
 
คําสําคัญ : ปลาดุกทะเล  ระบบน้าํหมุนเวียนชีวภาพ
   

*ผู้รับผดิชอบ : 1/19 ถนนเก้าแสน ซอย 1 ต
E-mail : mwaleerat@yahoo.com 
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Plotosus canius Hamilton, 1822) ในระบบน้ําหมุนเวียนชีวภาพ

 พุทธ ส่องแสงจินดา 

การศึกษาผลของระบบบําบัดน้ําหมุนเวียนชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกทะเล โดยแบ่งการทดลองออกเป็น
ลิตร เลี้ยงด้วยความหนาแน่น 100, 150 และ 200 ตัวต่อถัง ซึ่งปลาดุกทะเลมีขนาด

กรัมและความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 13.33±0.84 ซ.ม. แต่ละชุดการทดลองติดตั้งระบบบําบัดน้ํา
โดยชุดบําบัดประกอบด้วยถังกรองดักตะกอนขนาด 500 ลิตร ถังกรองตกตะกอนขนาด
ลิตรเพ่ือนําน้ําท่ีใช้เลี้ยงกลับมาบําบัดแล้วเวียนใช้ใหม่ หลังจากการเลี้ยงเป็นระยะเวลา

ชุด มีน้ําหนักเฉลี่ยสุดท้าย 66.57±15.10 กรัม, 63.85
23.75±1.76 ซ.ม., 23.08±1.33 ซม. และ 21.77±1.35 ซ.ม. 

วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการเจริญเติบโตทางสถิติพบว่า น้ําหนักสุดท้ายและ นน.เพ่ิมต่อวัน ของชุดการทดลองท่ี 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนอัตราเติบโตจําเพาะ และอัตราแลกเนื้อ 

องไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่ท้ัง 3 ชุดการทดลองพบอัตรารอดตายมีความแตกต่างอย่างมี
พบว่าประสิทธิภาพของระบบน้ําหมุนเวียนชีวภาพสามารถบําบัดสารแอมโมเนียท้ังหมดในน้ําได้ 

ระบบน้าํหมุนเวียนชีวภาพ 

ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000   
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ในระบบน้ําหมุนเวียนชีวภาพ 

โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 
ตัวต่อถัง ซึ่งปลาดุกทะเลมีขนาด

แต่ละชุดการทดลองติดตั้งระบบบําบัดน้ํา
ถังกรองตกตะกอนขนาด 500 ลิตร 

หลังจากการเลี้ยงเป็นระยะเวลา 150 วัน 
85±10.99 กรัม และ  
. ตามลําดับ จากการ

เพ่ิมต่อวัน ของชุดการทดลองท่ี 1 และ 2  
ส่วนอัตราเติบโตจําเพาะ และอัตราแลกเนื้อ  

ชุดการทดลองพบอัตรารอดตายมีความแตกต่างอย่างมี
สามารถบําบัดสารแอมโมเนียท้ังหมดในน้ําได้  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Growth of Eel Catfish (Plotosus canius
Recirculation System 
 
Waleerat Musikasung*  Kritsana
Coastal Aquaculture Research Institute
 
Abstract 
 
 Study on effect of biological 
canius Hamilton, 1822). The experiment is divided into three treatments, 
replicate. Every replication composed of 500 L of culture tank with a density of 
individual per tank. The initial body weight of the 
were average 13.33±0.84 cm. 
500 L of sedimentation tank, 500 L of filter tank and 500 L of 
fed back to culture. After experiment for a period of 150 days, the result 
body weight were average 66.
23.75±1.76 cm., 23.08±1.33 cm
weight and weight gain per day of density 200 are statistically significant (p<0.05) while density 100 as 
well as 150 are not statistically significant (p>0.05). For s
not statistically significant (p>0.05)
biological recirculation system showed that total ammonia is
 
Key words : Plotosus canius, eel catfish, Biological recirculation system
   

*Corresponding author : 1/19 
Songkhla Province 90000  E-mail
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Plotosus canius Hamilton, 1822) in Biological

Waleerat Musikasung*  Kritsana Ong-art and Putth Songsangjinda 
Coastal Aquaculture Research Institute 

Study on effect of biological recirculation systems on the growth of the 
. The experiment is divided into three treatments, Each

composed of 500 L of culture tank with a density of 
individual per tank. The initial body weight of the eel catfish were average 12.15

 Each treatment was installed the recirculation systems which comprised of 
tank, 500 L of filter tank and 500 L of biofilter tank which water was treated and 

fed back to culture. After experiment for a period of 150 days, the result showed that the 
.57±15.10 g., 63.85±10.99 g. and 51.72±9.33 g and total
cm. and 21.77±1.35 cm. respectively. The analysis of data showed that 

ain per day of density 200 are statistically significant (p<0.05) while density 100 as 
well as 150 are not statistically significant (p>0.05). For specific growth rate and feed conversion ratio are 
not statistically significant (p>0.05) and survival rate are statistically significant (p<0.05). 
biological recirculation system showed that total ammonia is reduce in the RAS. 

, eel catfish, Biological recirculation system 

19 Kaosan Road, Soi 1, Khoarupchang Subdistrict, Muang District, 
mail : mwaleerat@yahoo.com 
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Biological  

systems on the growth of the eel catfish (Plotosus 
Each treatment has three 

composed of 500 L of culture tank with a density of 100, 150 and 200 
15±1.98 g. and total length 
systems which comprised of 

tank which water was treated and 
showed that the eel catfish had 
and total length were average 

respectively. The analysis of data showed that body 
ain per day of density 200 are statistically significant (p<0.05) while density 100 as 

and feed conversion ratio are 
and survival rate are statistically significant (p<0.05). The efficiency of 

RAS.  

Kaosan Road, Soi 1, Khoarupchang Subdistrict, Muang District,  
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อัตราการให้อากาศต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายในการอนุบาล
Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775
 
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย1*  สุภาพ ไพรพนาพงศ์
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ภูเก็ต 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่พังงา 
 
บทคัดย่อ 
 
 ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลากะรังเสือวัยอ่อนอายุ
อากาศท่ีแตกต่างกัน แบ่งการทดลองเป็น 2 
อากาศ), 100, 200, 300, 400 และ 500 มิลลิลิตร
200, 400, 600 และ 800 มิลลิลิตร/นาที ผลการทดลองช่วงแรกพบว่า ชุดการทดลองท่ีไม่ให้อากาศ ลูกปลาตายหมด ส่วน
ลูกปลาท่ีให้อากาศ 100, 200, 300, 400 และ 
0.31±0.03, 0.28±0.02, 0.29±0.01 และ 
และ 0.00046 กรัม ผลการทดลองช่วงท่ี 2 
และ 1.44±0.04 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 0
ความยาวและน้ําหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการอนุบาลในแต่ละช่วงการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) อัตรารอดตายของลูกปลาในการอนุบาลช่วงท่ี 
และ 0.98±0.17% ตามลําดับ โดยอัตราการให้อากาศท่ี 
ทดลองอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<
58.50±1.32 และ 60.67±3.61% ตามลําดับ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับอัตราการให้อากาศท่ี 
กับอัตราการให้อากาศท่ี 600 มิลลิลิตร/นาที
สําหรับลูกปลากะรังเสืออายุ 1-12 วัน และอายุ 

 
คําสําคัญ : ปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus
   
* ผู้รับผดิชอบ : 100 หมู่ท่ี 4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ
E-mail : npritsana@yahoo.com 
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี 13/2555
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อัตราการให้อากาศต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายในการอนุบาลปลากะรังเสือ 
Forsskal, 1775) วัยอ่อน 

ไพรพนาพงศ์2 และ มลฤดี ลิ้มสวุรรณ1 

ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลากะรังเสือวัยอ่อนอายุ 1-30 วัน ท่ีอนุบาลโดยใช้อัตราการให้
 ช่วง ช่วงแรกอนุบาลลูกปลาอายุ 1-12 วัน ด้วยอัตราการให้อากาศท่ี 
มิลลิลิตร/นาที ช่วงท่ี 2 อนุบาลลูกปลาอายุ 13-30 วัน ด้วยอัตราการให้อากาศท่ี 
ผลการทดลองช่วงแรกพบว่า ชุดการทดลองท่ีไม่ให้อากาศ ลูกปลาตายหมด ส่วน
และ 500 มิลลิลิตร/นาที เมื่ออายุ 12 วัน ลูกปลามีความยาวเฉลี่ย 

และ 0.30±0.02 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 0.00046, 0.00043, 
2 เมื่ออายุ 30 วัน ลูกปลามีความยาวเฉลี่ย 1.49±0.06, 1.46
0.048±0.001, 0.044±0.003, 0.043±0.007 และ 0.041±0.

เฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการอนุบาลในแต่ละช่วงการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
อัตรารอดตายของลูกปลาในการอนุบาลช่วงท่ี 1 เท่ากับ 0.00, 3.92±0.54, 4.97±0.25, 2.63

ตามลําดับ โดยอัตราการให้อากาศท่ี 200 มิลลิลิตร/นาที ให้อัตรารอดตายสูงสุด แตกต่างกับชุดการ
p<0.05) อัตรารอดตายของลูกปลาช่วงท่ี 2 เท่ากับ 42.83±

ตามลําดับ โดยอัตราการให้อากาศท่ี 800 มิลลิลิตร/นาที ให้อัตรารอดตายสูงสุด แตกต่า
กับอัตราการให้อากาศท่ี 200 และ 400 มิลลิลิตร/นาที แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ 

นาที  ผลจากการทดลองสรุปได้ว่า อัตราการให้อากาศท่ีทําให้อัตรารอดตายดีท่ีสุด 
วัน และอายุ 13-30 วัน คือ 200 มิลลิลิตร/นาที และ 600-800 มิลลิลิตร

Epinephelus fuscoguttatus)วัยอ่อน  อัตราการให้อากาศ  การเจรญิเตบิโต

ถลาง จ.ภูเก็ต 83110.  โทร. 08 6685 4177 
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วัน ท่ีอนุบาลโดยใช้อัตราการให้
ด้วยอัตราการให้อากาศท่ี 0 (ไม่ได้ให้

วัน ด้วยอัตราการให้อากาศท่ี 
ผลการทดลองช่วงแรกพบว่า ชุดการทดลองท่ีไม่ให้อากาศ ลูกปลาตายหมด ส่วน

วัน ลูกปลามีความยาวเฉลี่ย 0.30±0.01, 
, 0.00046, 0.00044 
46±0.03, 1.40±0.06 
005 กรัม ตามลําดับ 

เฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการอนุบาลในแต่ละช่วงการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  
63±0.38, 1.66±0.36 

นาที ให้อัตรารอดตายสูงสุด แตกต่างกับชุดการ
±2.51, 50.50±3.50, 

นาที ให้อัตรารอดตายสูงสุด แตกต่าง
แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 

อัตราการให้อากาศท่ีทําให้อัตรารอดตายดีท่ีสุด 
มิลลิลิตร/นาที ตามลําดับ 

การเจรญิเตบิโต  อัตรารอดตาย 

หน้า. 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Effect of Aeration Rates on Growth and Survival Rates of Tiger Grouper 
fuscoguttatus (Forsskal, 1775
 
Pritsana Klingsukklai1*  Suparp
1Phuket Coastal Fisheries Research and Development Center
2Phangnga Coastal Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 
 
 Growth and survival rate of 1
rates were studied. The larvae age 1
100, 200, 300, 400 and 500 ml/min., and the larvae age 13
of 200, 400, 600 and 800 ml/min. The results showed that no survival was found in non aeration unit. 
Growth of 12 days old larvae in term of average total length were 
0.29 ±0.01 and 0.30±0.02 cm, 
at 100, 200, 300, 400 and 500 ml/min aeration rates, respectively. The larvae 30 days old nursed at 
400, 600 and 800 ml/min had 
and average body weight 0.048
was no significant difference 
Survival rates of the larvae from 1 to 12 days old
and 0.98±0.17% respectively. The 200 ml/min aeration rate gave the highest survival rate 
Survival rates from 13 to 30 da
respectively. The 800 ml/min aeration rate gave the highest survival rate which was significantly different 
with 200 and 400 ml/min, but not significantly different with 600 ml/min. In conclusi
aeration rates for the best survival of 1
ml/min and 600-800 ml/min respectively.
 
Key Words : Tiger grouper (Epinephelus fuscoguttatus
   
*Corresponding author : 100 Moo 4 Paklok, Talang District, Phuket Province 83110. Tel. 08 6685 4177 
E-mail : npritsana@yahoo.com
Published : Technical Paper No.

Department of Fisheries. 
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Effect of Aeration Rates on Growth and Survival Rates of Tiger Grouper 
Forsskal, 1775) Larvae 

Suparp Pripanapong2 and Monrudee Limsuwan1 
Phuket Coastal Fisheries Research and Development Center 
Phangnga Coastal Fisheries Research and Development Center 

Growth and survival rate of 1-30 days old tiger grouper larvae nursing with different aeration 
rates were studied. The larvae age 1-12 days old were nursed with aeration rates of 

ml/min., and the larvae age 13-30 days old were nursed with aeration rates 
ml/min. The results showed that no survival was found in non aeration unit. 

Growth of 12 days old larvae in term of average total length were 0.30±0.01
 and average body weight 0.00046, 0.00043, 0.00046

at 100, 200, 300, 400 and 500 ml/min aeration rates, respectively. The larvae 30 days old nursed at 
ml/min had average total length of 1.49±0.06, 1.46±0.03, 1.40

048±0.001, 0.044±0.003, 0.043±0.007 and 0.041±0.00
was no significant difference (p>0.05) in total length and body weight attained 
Survival rates of the larvae from 1 to 12 days old were 0.00, 3.92±0.54, 4.97±0

respectively. The 200 ml/min aeration rate gave the highest survival rate 
Survival rates from 13 to 30 days old were 42.83±2.51, 50.50±3.50, 58.50
respectively. The 800 ml/min aeration rate gave the highest survival rate which was significantly different 
with 200 and 400 ml/min, but not significantly different with 600 ml/min. In conclusi
aeration rates for the best survival of 1-12 days old and 13-30 days old tiger grouper larvae were 200 

800 ml/min respectively. 

Epinephelus fuscoguttatus) larvae, aeration rate, growth, survival r

: 100 Moo 4 Paklok, Talang District, Phuket Province 83110. Tel. 08 6685 4177 
npritsana@yahoo.com 

Technical Paper No. 13/2012. Coastal Fisheries Research and Development Burear. 
Department of Fisheries. 20 pp. 
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Effect of Aeration Rates on Growth and Survival Rates of Tiger Grouper Epinephelus 

30 days old tiger grouper larvae nursing with different aeration 
12 days old were nursed with aeration rates of 0 (no aeration),  

30 days old were nursed with aeration rates 
ml/min. The results showed that no survival was found in non aeration unit. 

01, 0.31±0.03, 0.28±0.02,  
00046, 0.00044 and 0.00046g, 

at 100, 200, 300, 400 and 500 ml/min aeration rates, respectively. The larvae 30 days old nursed at 200, 
40±0.06 and 1.44±0.04 cm, 
005 g, respectively. There 

attained in every experiment. 
0.25, 2.63±0.38, 1.66±0.36 

respectively. The 200 ml/min aeration rate gave the highest survival rate (p<0.05). 
50±1.32 and 60.67±3.61% 

respectively. The 800 ml/min aeration rate gave the highest survival rate which was significantly different 
with 200 and 400 ml/min, but not significantly different with 600 ml/min. In conclusion, the suitable 

30 days old tiger grouper larvae were 200 

aeration rate, growth, survival rate  

: 100 Moo 4 Paklok, Talang District, Phuket Province 83110. Tel. 08 6685 4177  

. Coastal Fisheries Research and Development Burear. 
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ผลของอุณหภูมิและความเข้มแสงต่ออัตรารอดตายของลูกปลาตะกรับ
Scatophagus argus Linnaeus, 1766
 
จิระยุทธ ร่ืนศิริกุล*  มาวิทย์ อัศวอารีย์ และ ละออ ชูศรีรัตน์
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 
 
บทคัดย่อ 
 
 ศึกษาผลของอุณหภูมิและความเข้มแสงต่ออัตรารอดตายของลูกปลาตะกรับอายุ 
คือ ระดับปกติ (nt) 27-29 oC และระดับสูง 
ปานกลาง (ml) และสูง (hl) แบ่งการศึกษาเป็น 
(T2), nt ml (T3), ht ml (T4), nt hl
(19.71+14.12), T2 (17.32+1.69) และ T6 
มีอัตรารอดตาย (%) สูง ได้แก่ T3 (36.06+
การทดลอง (T3-T6) พบว่า T6 มีอัตรารอดตาย 
ชุดการทดลองอ่ืนๆ แต่ความยาวเฉลี่ยของลูกปลาในชุดการทดลองท่ีมีอุณหภูมิสูง 
มีค่ามากกว่าชุดการทดลองท่ีมีอุณหภูมิปกติ 
(p<0.05) การทดลองตอนท่ี 3 ศึกษาเพียงปัจจัยเดียวคืออุณหภูมิ พบว่าอัตรารอดตาย 
อุณหภูมิปกติ (0.72+0.65%) และอุณหภูมิสูง 
ทดลองท่ีมีอุณหภูมิสูงลูกปลามีความยาว (3.28
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังนั้นการอนุบาลลูกปลาตะกรับอายุ 
อุณหภูมิไม่มีผลต่ออัตรารอดตายแต่ทําให้ลูกปลาโตเร็วข้ึน
 
คําสําคัญ : ปลาตะกรับ (Scatophagus argus
   
*ผู้รับผดิชอบ : 1/19 หมู่ 3 ถ.เก้าแสน ต.เขารูปช้าง อ
E-mail : jruensirikul@yahoo.com 
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ผลของอุณหภูมิและความเข้มแสงต่ออัตรารอดตายของลูกปลาตะกรับ 
Linnaeus, 1766  

อัศวอารีย์ และ ละออ ชูศรีรัตน ์

ศึกษาผลของอุณหภูมิและความเข้มแสงต่ออัตรารอดตายของลูกปลาตะกรับอายุ 1-15 วัน ที่อุณหภูมิ 
และระดับสูง (ht) 30-32 oC ท่ีระดับความเข้มแสง (l) 3 ระดับ คือ ความเข้มแสงต่ํา 

แบ่งการศึกษาเป็น 3 ตอน การทดลองตอนท่ี 1 มี 6 ชุดการทดลอง (T) คือ 
 (T5) และ ht hl (T6) พบว่าชุดการทดลองท่ีมีอัตรารอดตาย 

T6 (18.06+3.42) แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
+5.89), T4 (33.80+2.73) และ T5 (45.16+9.47) การทดลองตอนท่ี 

มีอัตรารอดตาย (%) สูงสุด (7.26+2.16) แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
ชุดการทดลองอ่ืนๆ แต่ความยาวเฉลี่ยของลูกปลาในชุดการทดลองท่ีมีอุณหภูมิสูง (T4 : 4.63+0.42 มม., T6 : 5.06
มีค่ามากกว่าชุดการทดลองท่ีมีอุณหภูมิปกติ (T3 : 2.93+0.35 มม., T5 : 3.33+0.31 มม.) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ศึกษาเพียงปัจจัยเดียวคืออุณหภูมิ พบว่าอัตรารอดตาย (%) ของลูกปลาในชุดการทดลองท่ีมี
และอุณหภูมิสูง (3.64+5.63%) แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

(3.28+0.25 มม.) มากกว่าชุดการทดลองท่ีมีอุณหภูมิปกติ (2.77
ดังนั้นการอนุบาลลูกปลาตะกรับอายุ 1-15 วันควรควบคุมความเข้มแสงไม่ให้ต่ํา ส่วนการเพ่ิม

อุณหภูมิไม่มีผลต่ออัตรารอดตายแต่ทําให้ลูกปลาโตเร็วข้ึน 

argus Linnaeus, 1766)  อุณหภูมิ  ความเข้มแสง  อัตรารอดตาย

เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000  โทร. 0 7431 1895 
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ที่อุณหภูมิ (t) 2 ระดับ 
ระดับ คือ ความเข้มแสงต่ํา (ll) 

คือ nt ll (T1), ht ll 
พบว่าชุดการทดลองท่ีมีอัตรารอดตาย (%) ต่ํา คือ T1 

<0.05) กับชุดการทดลองท่ี
การทดลองตอนท่ี 2 มี 4 ชุด

นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับ
, T6 : 5.06+0.31 มม.) 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ของลูกปลาในชุดการทดลองท่ีมี

แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ชุดการ
(2.77+0.12 มม.) อย่างมี

วันควรควบคุมความเข้มแสงไม่ให้ต่ํา ส่วนการเพ่ิม

อุณหภูมิ  ความเข้มแสง  อัตรารอดตาย 
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Effects of Water Temperature and Light Intensity on 
of Spotted Scat (Scatophagus 
 
Jirayuth Ruensirikul*  Mavit Assava
Coastal Aquaculture Research Institute
 
Abstract 

 
 The effects of two levels of water temperature
and three levels of light intensity 
old spotted scat larvae was investigated using 
composed of 6 treatments (T) : nt ll (T
The results showed that the survival rate of 
were significantly lower than T3 (36.06
2 composed of 4 treatments
(7.26 +2.16%) but was not significantly different with
ht-treatments (T4 : 4.63+0.42 mm
2.93+0.35 mm., T5 : 3.33+0.31 mm
The results showed that the survival rate obtained f
water temperature treatments
temperature treatment (3.28
treatment (2.77+0.12 mm.). The results indicated that the light intensity in 1
larvae nursing should not low while water temperature was not effect on survival rate but fish larvae 
grow faster in high water temperature.

 
Key words : spotted scat, Scatophagus  argus 
   
*Corresponding author : 1/19 Moo 3, Khaorupchang Sub
Tel. 0 7431 1895  E-mail : jruensirikul@yahoo.com
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Water Temperature and Light Intensity on Survival Rate 
catophagus argus Linnaeus, 1766) Larvae 

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

The effects of two levels of water temperature (t) : normal (nt : 27-29 oC) and high
and three levels of light intensity (l) : low (ll), medium (ml) and high (hl) on survival rate of 1
old spotted scat larvae was investigated using the three following sub-experiments. 

T) : nt ll (T1), ht ll (T2), nt ml (T3), ht ml (T4), nt hl
The results showed that the survival rate of  T1 (19.71+14.12%), T2 (17.32+1.69%

T3 (36.06+5.89%), T4 (33.80+2.73%) and T5 (45.16+
4 treatments (T3-T6). The results showed that T6 attained the highest survival rate

but was not significantly different with other treatments while the total length of larvae of 
0.42 mm., T6 : 5.06+0.31 mm.) was significantly higher than nt
0.31 mm.). Sub-experiment 3 was studied only on water temperature factor. 

The results showed that the survival rate obtained from normal (0.72+0.65 %) and high (3.64
water temperature treatments were not significantly different but the total length of larvae

(3.28+0.25 mm.) was significantly higher than normal water temperature 
The results indicated that the light intensity in 1-15 days old spotted scat 

larvae nursing should not low while water temperature was not effect on survival rate but fish larvae 
grow faster in high water temperature. 

Scatophagus  argus Linnaeus, 1766, temperature, light intensity, survival rate

: 1/19 Moo 3, Khaorupchang Sub-distric, Muang Distric, Songkhla Province 90000 
jruensirikul@yahoo.com 
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C) and high (ht : 30-32 oC) 
on survival rate of 1-15 days 

experiments. Sub-experiment 1 
nt hl (T5) and ht hl (T6). 

1.69%) and T6 (18.06+3.42%) 
+9.47 %). Sub-experiment 

attained the highest survival rate  
other treatments while the total length of larvae of 
) was significantly higher than nt-treatments (T3 : 

experiment 3 was studied only on water temperature factor. 
0.65 %) and high (3.64+5.63%) 

the total length of larvae of high water 
was significantly higher than normal water temperature 

15 days old spotted scat 
larvae nursing should not low while water temperature was not effect on survival rate but fish larvae 

Linnaeus, 1766, temperature, light intensity, survival rate 

distric, Muang Distric, Songkhla Province 90000  
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ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสม
(Sesarma mederi H. Milne Edward
 
วัฒนา ฉิมแก้ว1*  ก้องเกียรติ ปานพรหมมินทร์
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ชุมพร 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่สมุทรสาคร
3สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสมท่ีอนุบาลในบ่อคอนกรีตกลมท่ีมี
ปริมาตร 0.314 ลูกบาศก์เมตร ทําการทดลอง 
และ ช่วงท่ี 2 จากระยะ crab วันท่ี 15 ถึง วันท่ี 
 การทดลองท่ี 1 ช่วงท่ี 1 อนุบาลลูกปูแสมด้วยความหนาแน่น 
ท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 50 และ 75 ตัว
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนการเจริญเติบโตท้ังความกว้างและความยาวกระดองมีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ช่วงท่ี 2 อนุบาลลูกปูแสมท่ีความหนาแน่น 
รอดตายแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
เจริญเติบโตท้ังความกว้างกระดอง ความยาวกระดอง และน้ําหนักสูงกว่าท่ีอนุบาลด้วยคว
ตารางเมตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05
 การทดลองท่ี 2 ช่วงท่ี 1 อนุบาลลูกปูแสมด้วยความหนาแน่น 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05
มีความกว้างและความยาวกระดองสูงกว่าชุดท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 
(p<0.05) ช่วงท่ี 2 อนุบาลลูกปูแสมท่ีความหนาแน่น 
หนาแน่น 570 ตัว/ตารางเมตร มีอัตรารอดตาย การเ
ท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 760 และ 950 
 
คําสําคัญ : ลูกปูแสม  ความหนาแน่น  อัตรารอดตาย 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 63/3 ม.5 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ
E-mail : cschumporn@gmail.com 
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ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสม 
dward, 1854) ท่ีอนุบาลในบ่อคอนกรตี 

ก้องเกียรติ ปานพรหมมินทร์2  วารินทร์ ธนาสมหวัง3 และ พรทิพย์ ทองบ่อ2 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่สมุทรสาคร 

การศึกษาผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสมท่ีอนุบาลในบ่อคอนกรีตกลมท่ีมี
ลูกบาศก์เมตร ทําการทดลอง 2 ครั้ง แต่ละครั้งมี 2 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 จากระยะ zoea I ถึง ระยะ

ถึง วันท่ี 55 
อนุบาลลูกปูแสมด้วยความหนาแน่น 50, 75 และ 100 ตัว/ลิตร พบว่าชุ

ตัว/ลิตร มีอัตรารอดตายสูงกว่าชุดการทดลอง ท่ีความหนาแน่น 
ส่วนการเจริญเติบโตท้ังความกว้างและความยาวกระดองมีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
อนุบาลลูกปูแสมท่ีความหนาแน่น 190, 380 และ 570 ตัว/ตารางเมตร พบว่า มีอัตรา

รอดตายแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ชุดท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 190 ตัว
เจริญเติบโตท้ังความกว้างกระดอง ความยาวกระดอง และน้ําหนักสูงกว่าท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 

<0.05) 
อนุบาลลูกปูแสมด้วยความหนาแน่น 100, 125 และ 150 ตัว/ลิตร พบว่า มีอัตรารอดตาย

>0.05) สําหรับด้านการเจริญเติบโต ชุดท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 
มีความกว้างและความยาวกระดองสูงกว่าชุดท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 125 และ 150 ตัว/ลิตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

อนุบาลลูกปูแสมท่ีความหนาแน่น 570, 760 และ 950 ตัว/ตารางเมตร พบว่า ลูกปูท่ีอนุบาลด้วยความ
ตารางเมตร มีอัตรารอดตาย การเจริญเติบโตท้ังความกว้างกระดอง ความยาวกระดอง และน้ําหนักสูงกว่า

950 ตัว/ตารางเมตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

อัตรารอดตาย  การเจริญเตบิโต 

เมือง จ.ชุมพร 86000  โทร. 0 7765 7092 
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การศึกษาผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสมท่ีอนุบาลในบ่อคอนกรีตกลมท่ีมี
ถึง ระยะ crab วันท่ี 15 

ลิตร พบว่าชุดการทดลอง 
ลิตร มีอัตรารอดตายสูงกว่าชุดการทดลอง ท่ีความหนาแน่น 100 ตัว/ลิตร 

ส่วนการเจริญเติบโตท้ังความกว้างและความยาวกระดองมีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
ตารางเมตร พบว่า มีอัตรา

ตัว/ตารางเมตร มีการ
ามหนาแน่น 380 และ 570 ตัว/

ลิตร พบว่า มีอัตรารอดตาย
ความหนาแน่น 100 ตัว/ลิตร  
ลิตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ตารางเมตร พบว่า ลูกปูท่ีอนุบาลด้วยความ
ความยาวกระดอง และน้ําหนักสูงกว่า
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Effects of Stocking Density on the Survival Rates and Growth of Young Mangrove Crab 
(Sesarma mederi H. Milne
 
Watthana Chimkaew1*  Kongkiat Panprommin
1Chumporn Coastal Fisheries Research and Development Center
2Samutsakhon Coastal Fisheries Research and Development Center
3Coastal Fisheries Research and Development Bureau
 
Abstract 
 
 The effects of stocking density on the survival and growth of young mangrove crab (
mederi H. Milne Edward, 1854) reared in 0.314 m
Each experiment consisted of two se
stage, and section 2 from 15 days old to 55 days old young crab stage.
 In the experiment I section 1, the stocking densities of 50, 75 and 100 zoea/liter were tested. The 
crab reared at 50 and 75 zoea/liter showed significa
(p<0.05) but there was no significant difference in growth in carapace width and length (p>0.05). In section 
2 with stocking densities of 190, 380 and 570 individuals/m
treatments were not significantly different (p>0.05). But the average carapace width, carapace length, and 
body weight of crab stocked at 190 individuals/m
individuals/m2 (p<0.05). 
 In experiment II section 1, the stocking densities of 100, 125 and 150 zoea/liter were tested. The 
results showed no significant difference (p>0.05) in survival rates in all treatments. But growth in carapace 
width and carapace length of crab stocked at 100 zoea/li
150 zoea/liter (p<0.05). In section 2 with stocking densities of 570, 760 and 950 individuals/m
reared at 570 individuals/m2 
carapace length and body weight (p<0.05) than those reared at 760 and 950 individuals/m
  
Key words : young mangrove crab, stocking density, survival rates, growth
   
*Corresponding author : 63/3 Moo 5, Nacha
Tel. 0 7765 7092  E-mail : cschumporn@gmail.com
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Effects of Stocking Density on the Survival Rates and Growth of Young Mangrove Crab 
ilne Edward, 1854) in Concrete Tank 

Kongkiat Panprommin2  Varin Tanasomwang3 and Porntip Thongbor
Chumporn Coastal Fisheries Research and Development Center 
Samutsakhon Coastal Fisheries Research and Development Center 
Coastal Fisheries Research and Development Bureau 

effects of stocking density on the survival and growth of young mangrove crab (
H. Milne Edward, 1854) reared in 0.314 m3 concrete tanks were investigated in two experiments. 

Each experiment consisted of two sections; section 1 started from zoea 1 to 15 days old young crab 
stage, and section 2 from 15 days old to 55 days old young crab stage. 

In the experiment I section 1, the stocking densities of 50, 75 and 100 zoea/liter were tested. The 
crab reared at 50 and 75 zoea/liter showed significantly higher survival rates than those at 100 zoea/liter 
(p<0.05) but there was no significant difference in growth in carapace width and length (p>0.05). In section 
2 with stocking densities of 190, 380 and 570 individuals/m2, the average survival rates of
treatments were not significantly different (p>0.05). But the average carapace width, carapace length, and 
body weight of crab stocked at 190 individuals/m2 was significantly higher than those at 380 and 570 

ment II section 1, the stocking densities of 100, 125 and 150 zoea/liter were tested. The 
results showed no significant difference (p>0.05) in survival rates in all treatments. But growth in carapace 
width and carapace length of crab stocked at 100 zoea/liter was significantly higher than those at 125 and 
150 zoea/liter (p<0.05). In section 2 with stocking densities of 570, 760 and 950 individuals/m

 showed significantly higher survival rates and growth in carapace wid
carapace length and body weight (p<0.05) than those reared at 760 and 950 individuals/m

young mangrove crab, stocking density, survival rates, growth 

*Corresponding author : 63/3 Moo 5, Nacha-aung Sub-District, Maung  District, Chumporn Province 86000 
mail : cschumporn@gmail.com 
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Effects of Stocking Density on the Survival Rates and Growth of Young Mangrove Crab 

and Porntip Thongbor2  

effects of stocking density on the survival and growth of young mangrove crab (Sesarma 
concrete tanks were investigated in two experiments. 

oea 1 to 15 days old young crab 

In the experiment I section 1, the stocking densities of 50, 75 and 100 zoea/liter were tested. The 
ntly higher survival rates than those at 100 zoea/liter 

(p<0.05) but there was no significant difference in growth in carapace width and length (p>0.05). In section 
, the average survival rates of crab in all 

treatments were not significantly different (p>0.05). But the average carapace width, carapace length, and 
was significantly higher than those at 380 and 570 

ment II section 1, the stocking densities of 100, 125 and 150 zoea/liter were tested. The 
results showed no significant difference (p>0.05) in survival rates in all treatments. But growth in carapace 

ter was significantly higher than those at 125 and 
150 zoea/liter (p<0.05). In section 2 with stocking densities of 570, 760 and 950 individuals/m2, the crab 

showed significantly higher survival rates and growth in carapace width, 
carapace length and body weight (p<0.05) than those reared at 760 and 950 individuals/m2. 

District, Maung  District, Chumporn Province 86000  
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ดุลไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของการเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดินด้วยอาหารปลาสด
 
กฤษณา องอาจ*  วลีรัตน์ มูสิกะสังข์ และ พุทธ ส่องแสงจินดา
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง  กรมประมง
 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาดุลไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของการเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดิน ได้ดําเนินการทดลองท่ีบ่อเลี้ยงปลา
กะพงขาวของเกษตรกรในตําบลระวะ อําเภอระโนด
ความยาวเฉลี่ย 5.6±0.2 ซม. และมีนํ้าหนักเฉลี่ย 
ได้ผลผลิตปลากะพงขาว 950 กก. ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําท้ิงจากบ่อเลี้ยง
ปลากะพงขาวท่ีท้ิงออกสู่สิ่งแวดล้อมจะมีปริมาณน้อย คือ 
รุ่น ตามลําดับ ในขณะท่ีปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากอาหารมีค่าค่อนข้างสูงคือ 
ไนโตรเจนระเหยสู่บรรยากาศและตกตะกอนสู่ดินมีค่า 
ตกตะกอนลงสู่ดิน 39.69 กก./รุ่น การตกตะก
ปริมาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัสท่ีเหลือจากการผลิตปลาในปริมาณมาก ซึ่งนําไปสู่ปัญหาการกินอาหารลดลง ความสกปรก
เน่าเสียของตะกอนดินก้นบ่อและการเจริญเติบโตของปลา สําหรับค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ําตลอดกา
คุณภาพดินจะมีค่าเฉลี่ยของแอมโมเนียรวม และฟอสฟอรัสท้ังหมดในปริมาณสูง
 
คําสําคัญ : ดุลไนโตรเจน  ดุลฟอสฟอรัส  คณุภาพน้ํา  คณุภาพดิน  ปลากะพงขาว  บ่อดิน
   
* ผู้รับผดิชอบ : 1/19 ถนนเก้าแสน ซอย 1 ต
E-mail : time2544@yahoo.com 
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ดุลไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของการเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดินด้วยอาหารปลาสด 

วลีรัตน์ มูสิกะสังข์ และ พุทธ ส่องแสงจินดา 
กรมประมง 

การศึกษาดุลไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของการเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดิน ได้ดําเนินการทดลองท่ีบ่อเลี้ยงปลา
กะพงขาวของเกษตรกรในตําบลระวะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ในบ่อขนาด 2.03 ไร่ (3,248 ตรม.) 

และมีนํ้าหนักเฉลี่ย 2.40±0.13 ก./ตัว จํานวน 3,000 ตัว ใช้อาหารปลาสดท้ังหมด 
ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําท้ิงจากบ่อเลี้ยง

ปลากะพงขาวท่ีท้ิงออกสู่สิ่งแวดล้อมจะมีปริมาณน้อย คือ 8.8 และ 1.05 กก./รุ่น ส่วนในปลามีปริมาณ 10
รุ่น ตามลําดับ ในขณะท่ีปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากอาหารมีค่าค่อนข้างสูงคือ 123.5 และ 87
ไนโตรเจนระเหยสู่บรรยากาศและตกตะกอนสู่ดินมีค่า 69.1 และ 109.4 กก./รุ่น ส่วนฟอสฟอรัสจากบ่อเริ่มสะสมมากข้ึนแล้ว

รุ่น การตกตะกอนดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าบ่อเลี้ยงปลาระบบท่ีมีการเติมน้ําอย่างเดียวเป็นท่ีรองรับ
ปริมาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัสท่ีเหลือจากการผลิตปลาในปริมาณมาก ซึ่งนําไปสู่ปัญหาการกินอาหารลดลง ความสกปรก
เน่าเสียของตะกอนดินก้นบ่อและการเจริญเติบโตของปลา สําหรับค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ําตลอดการเลี้ยงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วน
คุณภาพดินจะมีค่าเฉลี่ยของแอมโมเนียรวม และฟอสฟอรัสท้ังหมดในปริมาณสูง 

ดุลไนโตรเจน  ดุลฟอสฟอรัส  คณุภาพน้ํา  คณุภาพดิน  ปลากะพงขาว  บ่อดิน 

ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 0 7431 1895 
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การศึกษาดุลไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของการเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดิน ได้ดําเนินการทดลองท่ีบ่อเลี้ยงปลา
.) เริ่มเลี้ยงปลาขนาด

ตัว ใช้อาหารปลาสดท้ังหมด 4,536 กก. 
ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําท้ิงจากบ่อเลี้ยง

10.5 และ 47.9 กก./
87.2 กก./รุ่น ปริมาณ

รุ่น ส่วนฟอสฟอรัสจากบ่อเริ่มสะสมมากข้ึนแล้ว
อนดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าบ่อเลี้ยงปลาระบบท่ีมีการเติมน้ําอย่างเดียวเป็นท่ีรองรับ

ปริมาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัสท่ีเหลือจากการผลิตปลาในปริมาณมาก ซึ่งนําไปสู่ปัญหาการกินอาหารลดลง ความสกปรก
รเลี้ยงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วน
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Nitrogen and Phosphorus Budget in Seabass (
Culture Pond with Trash fish
 

Kritsana Ong-art*  Waleerat Musikasang and Putth Songsangjinda
Coastal Aquaculture Research Institute, Department of 
 
Abstract 
 Nitrogen and phosphorus budget in seabass culture p
Songkhla Province. Seabass (Lates calcarifer
in length and weight about 5.6
3,000 inds/pond. Total production of 950 kg of seabass was harvested while was used total trash fish of 
4,536 kg. The results showed that the amount of nitrogen and phosphorus compounds in effluen
seabass culture pond was about 8.
about 10.5 and 47.9 kg/crop respectively. While nitrogen and phosphorus from feeds was relatively high 
about 123.5 and 87.2 kg/crop.Nitrogen losses occurr
69.1 and 109.4 kg/crop. Phosphorus outputs from ponds occurred primarily by accumulation in the 
bottom sediments 39.69 kg/crop. This indicates that the pond that has water addition only, sediment 
have just remained in soil bottom composed with nitrogen and phosphorus from feed and affected 
feeding activity and fish growth. Average water quality throughout the study is in the normal range. The 
amount of total ammonia and total phosphorus in sediment is very 
 
Key words : Nitrogen budget, Phosphorus budget, Culture, Seabass, Pond
   
* Corresponding author : 1/19 Kaosang soi 1, Tumbol Kaorupchang, Muang district, Songkhla 90000.  
Tel. 0 7431 1895  E-mail : time2544@yahoo.com
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Nitrogen and Phosphorus Budget in Seabass (Lates calcarifer Bloch) 
with Trash fish 

art*  Waleerat Musikasang and Putth Songsangjinda 
Coastal Aquaculture Research Institute, Department of Fisheries 

Nitrogen and phosphorus budget in seabass culture pond was studied in Thumbol Rava Ranot 
Lates calcarifer Bloch) cultured in 2.03 rai (3,248 m

in length and weight about 5.6±0.2 cm and about 2.4±0.13 g. Seabasses were stocked in the pond at 
3,000 inds/pond. Total production of 950 kg of seabass was harvested while was used total trash fish of 
4,536 kg. The results showed that the amount of nitrogen and phosphorus compounds in effluen
seabass culture pond was about 8.8 and 1.05 kg/crop These were compounds transfered to seabass 

kg/crop respectively. While nitrogen and phosphorus from feeds was relatively high 
kg/crop.Nitrogen losses occurred primarily to the atmosphere and sediments about 

and 109.4 kg/crop. Phosphorus outputs from ponds occurred primarily by accumulation in the 
bottom sediments 39.69 kg/crop. This indicates that the pond that has water addition only, sediment 

remained in soil bottom composed with nitrogen and phosphorus from feed and affected 
feeding activity and fish growth. Average water quality throughout the study is in the normal range. The 
amount of total ammonia and total phosphorus in sediment is very high concentration.

budget, Phosphorus budget, Culture, Seabass, Pond 

Corresponding author : 1/19 Kaosang soi 1, Tumbol Kaorupchang, Muang district, Songkhla 90000.  
mail : time2544@yahoo.com 
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Bloch)  

ond was studied in Thumbol Rava Ranot 
m2) rearing pond averaged 

were stocked in the pond at 
3,000 inds/pond. Total production of 950 kg of seabass was harvested while was used total trash fish of 
4,536 kg. The results showed that the amount of nitrogen and phosphorus compounds in effluent from 

and 1.05 kg/crop These were compounds transfered to seabass 
kg/crop respectively. While nitrogen and phosphorus from feeds was relatively high 

ed primarily to the atmosphere and sediments about 
and 109.4 kg/crop. Phosphorus outputs from ponds occurred primarily by accumulation in the 

bottom sediments 39.69 kg/crop. This indicates that the pond that has water addition only, sediment 
remained in soil bottom composed with nitrogen and phosphorus from feed and affected 

feeding activity and fish growth. Average water quality throughout the study is in the normal range. The 
high concentration. 

Corresponding author : 1/19 Kaosang soi 1, Tumbol Kaorupchang, Muang district, Songkhla 90000.   
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ผลของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis 
ในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดํา (Penaeus monodon
 

เพ็ญศรี เมืองเยาว์1  สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ
1สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่ง กรมประมง
2ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
3สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กรมประมง
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาผลของสาหร่ายไส้ไก่ต่อการหมุนเวียนและดุลไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดําท่ีมีการให้
อาหารแตกต่างกันกัน 3 รูปแบบ ได้ดําเนินการในบ่อน้ํากร่อยจําลองขนาดเล็กจํานวน 
เติมน้ําความเค็ม 16 ส่วนในพันส่วน ปริมาตร 
เพ่ิมออกซิเจนหน้าดินและให้สารอาหารในดินเลนละลายออกมาในน้ําสัปดาห์ละ 
ออกตามรูปแบบการให้อาหาร คือ ไม่ให้อาหารสําเร็จรูป 
สาหร่ายไส้ไก่ (T3) ความหนาแน่น 27 กรัม/
เฉลี่ย 0.013±0.000 กรัม ด้วยความหนาแน่น 
เปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเพ่ือคํานวณดุลของปริมาณสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ และวัดการเติบโตของกุ้งทุก ๆ สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า สาหร่ายไส้ไก่สามารถนําสารประกอบ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสไปใช้ได้ดีกว่าแพลงก์ตอนพืช โดยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปริม
ต่ําสุด เท่ากับ 0.300 กรัมต่อบ่อ และมีปริมาณฟอสฟอรัส เท่ากับ 
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เท่ากับ 0.528, 0.047 
T3 ได้รับไนโตรเจนและฟอสฟอรัสผ่านทางผลผลิตธรรมชาติ
129.98% ของไนโตรเจนและ 12.72% ของฟอสฟอรัสในดิน ส่วนบ่อ 
ปริมาณ 0.149 กรัมต่อบ่อ (3.47% ของไนโตรเจนในดิน
ขณะท่ีบ่อ T1 และ T3 มีปริมาณการปลดปล่อยไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เท่ากับ 
41.68% ของไนโตรเจนในดิน) และ 0.110 
ผลจากการทดลองครั้งนี้พบว่า ในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งท่ีปลูกสาหร่ายไส้ไก่มีการหมุนเวียนสารอาหารสะสมอยู่ในดินกลับมา
สู่ตัวกุ้งได้มากกว่า (32.70% ของไนโตรเจน และ 
ตกค้างในน้ําและดินน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับระบบท่ีให้อาหารสําเร็จรูป แสดงให้เห็นว่าการปลูกสาหร่ายไส้ไก่เป็นวิธีการหนึ่ง
ท่ีทําให้สามารถลดการตกค้างของสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดําได้ หลังจากเลี้ยงกุ้งเป็นเวลา 
4 สัปดาห์ การเติบโตของกุ้งในบ่อ T2 และ 
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ช้ีให้เห็นว่าการปลูกสาหร่ายไส้ไก่สามารถฟ้ืนฟูระบบนิเวศให้กลับคืนมาเหมาะสมกับการเลี้ยง
กุ้งกุลาดําและช่วยให้กุ้งมีการเติบโตดีในช่วง 
 

คําสําคัญ : กุ้งกุลาดํา  สาหร่ายไสไ้ก่  การหมุนเวียนสารอาหาร
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Ulva intestinalis L.) ต่อการหมุนเวียนและดุลไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
Penaeus monodon Fabricius) ท่ีมีการให้อาหารแตกต่างกัน 3 

สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ2  เสาวภา อังสุภานิช2 และ พุทธ ส่องแสงจินดา3 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่ง กรมประมง 
ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

กรมประมง 

การศึกษาผลของสาหร่ายไส้ไก่ต่อการหมุนเวียนและดุลไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดําท่ีมีการให้
รูปแบบ ได้ดําเนินการในบ่อน้ํากร่อยจําลองขนาดเล็กจํานวน 9 บ่อท่ีใส่ดินเลนจากบ่อเลี้ยงกุ้งและ

ส่วนในพันส่วน ปริมาตร 125 ลิตร (ความลึกของน้ํา 5 ซม.) เตรียมบ่อทุกบ่อโดยการคราดดินเลนเพ่ือ
เพ่ิมออกซิเจนหน้าดินและให้สารอาหารในดินเลนละลายออกมาในน้ําสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ แบ่งการทดลอง
ออกตามรูปแบบการให้อาหาร คือ ไม่ให้อาหารสําเร็จรูป (T1) ให้อาหารสําเร็จรูป (T2) และไม่ให้อาหารสํา

/ตร.ม. เป็นเวลา 2 สัปดาห์ แล้วจึงปล่อยกุ้งกุลาดําระยะโพสต์ลาวาร์ 
กรัม ด้วยความหนาแน่น 53 ตัว/ตร.ม. ลงเลี้ยงในทุกชุดการทดลองเป็นเวลา 5 สัปดาห์ เก็บข้อมูลการ

ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเพ่ือคํานวณดุลของปริมาณสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ และวัดการเติบโตของกุ้งทุก ๆ สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า สาหร่ายไส้ไก่สามารถนําสารประกอบ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสไปใช้ได้ดีกว่าแพลงก์ตอนพืช โดยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปริมาณไนโตรเจนในน้ําของบ่อ 

และมีปริมาณฟอสฟอรัส เท่ากับ 0.071 กรัมต่อบ่อ ขณะท่ีในบ่อ T1 
0.047 กรัมต่อบ่อ และ  0.623, 0.195 กรัมต่อบ่อ ตามลําดับ และกุ้งท่ีเลี้ยงในบ่อ

บไนโตรเจนและฟอสฟอรัสผ่านทางผลผลิตธรรมชาติ สูงสุด (5.576 และ 0.110 กรัมต่อบ่อ ตามลําดับ
ของฟอสฟอรัสในดิน ส่วนบ่อ T2 มีการสะสมสุทธิของไนโตรเจนกลับสู่ดินพ้ืนบ่อใน

ของไนโตรเจนในดิน) และปลดปล่อยฟอสฟอรัสเท่ากับ 0.083 (9.60% ของฟอสฟอรัสในดิน
มีปริมาณการปลดปล่อยไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เท่ากับ 1.220 และ 1.790 กรัมต่อบ่อ 

0.110 และ 0.233 กรัมต่อบ่อ (12.72 และ 26.94% ของฟอสฟอรัสในดิน
ผลจากการทดลองครั้งนี้พบว่า ในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งท่ีปลูกสาหร่ายไส้ไก่มีการหมุนเวียนสารอาหารสะสมอยู่ในดินกลับมา

ของไนโตรเจน และ 12.83% ของฟอสฟอรัสในดิน) ทําให้สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
บเทียบกับระบบท่ีให้อาหารสําเร็จรูป แสดงให้เห็นว่าการปลูกสาหร่ายไส้ไก่เป็นวิธีการหนึ่ง

ท่ีทําให้สามารถลดการตกค้างของสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดําได้ หลังจากเลี้ยงกุ้งเป็นเวลา 
และ T3 ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ขณะท่ีกุ้งในบ่อ T1 มีการเติบโตต่ํากว่าอย่างมี

ช้ีให้เห็นว่าการปลูกสาหร่ายไส้ไก่สามารถฟ้ืนฟูระบบนิเวศให้กลับคืนมาเหมาะสมกับการเลี้ยง
กุ้งกุลาดําและช่วยให้กุ้งมีการเติบโตดีในช่วง 4 สัปดาห์แรกไม่แตกต่างกับการให้อาหารเม็ดสําเร็จรูป 

การหมุนเวียนสารอาหาร  ดุลไนโตรเจน  ดุลฟอสฟอรสั  บ่อเลี้ยงกุ้ง
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ต่อการหมุนเวียนและดุลไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 
3 รูปแบบ 

การศึกษาผลของสาหร่ายไส้ไก่ต่อการหมุนเวียนและดุลไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดําท่ีมีการให้
บ่อท่ีใส่ดินเลนจากบ่อเลี้ยงกุ้งและ

เตรียมบ่อทุกบ่อโดยการคราดดินเลนเพ่ือ
สัปดาห์ แบ่งการทดลอง

และไม่ให้อาหารสําเร็จรูปแต่ปลูก
สัปดาห์ แล้วจึงปล่อยกุ้งกุลาดําระยะโพสต์ลาวาร์ 20 น้ําหนัก

สัปดาห์ เก็บข้อมูลการ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเพ่ือคํานวณดุลของปริมาณสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ และวัดการเติบโตของกุ้งทุก ๆ สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า สาหร่ายไส้ไก่สามารถนําสารประกอบ
าณไนโตรเจนในน้ําของบ่อ T3 มีค่า

T1 และ T2 มีปริมาณ
กรัมต่อบ่อ ตามลําดับ และกุ้งท่ีเลี้ยงในบ่อ 

กรัมต่อบ่อ ตามลําดับ) คิดเป็น 
มีการสะสมสุทธิของไนโตรเจนกลับสู่ดินพ้ืนบ่อใน

ของฟอสฟอรัสในดิน) 
กรัมต่อบ่อ (28.44 และ 

ของฟอสฟอรัสในดิน) ตามลําดับ 
ผลจากการทดลองครั้งนี้พบว่า ในระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้งท่ีปลูกสาหร่ายไส้ไก่มีการหมุนเวียนสารอาหารสะสมอยู่ในดินกลับมา

ทําให้สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
บเทียบกับระบบท่ีให้อาหารสําเร็จรูป แสดงให้เห็นว่าการปลูกสาหร่ายไส้ไก่เป็นวิธีการหนึ่ง

ท่ีทําให้สามารถลดการตกค้างของสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดําได้ หลังจากเลี้ยงกุ้งเป็นเวลา 
มีการเติบโตต่ํากว่าอย่างมี

ช้ีให้เห็นว่าการปลูกสาหร่ายไส้ไก่สามารถฟ้ืนฟูระบบนิเวศให้กลับคืนมาเหมาะสมกับการเลี้ยง 

บ่อเลี้ยงกุ้ง 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Effects of gutweed (Ulva intestinalis 
phosphorus in black tiger shrimp (
3 different feeding regimes
 

Pensri Muangyao1  Sommai Chiayvareesajja
1Coastal Aquaculture Research Institute, Department of Fisheries
2Department of Aquatic Science, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University
3Marine Shrimp Culture Research Institute, Department of Fisheries
 

Abstract 
 

 Study on the effects of Gutweed (
and phosphorus in Black tiger shrimp (
conducted in 9 brackish water microcosms of which the sludge from shrimp pond and 125 liters (depth 5 
cm) of brackish water at 16 ppt were added into the
two weeks in order to increase oxygen transfer and nutrient release from sludge. The experiment had 3 
feeding regimes; without pelleted feed (T1), with commercial pelleted feed (T2) and without pelleted fee
but planting Gutweed (T3). Gutweed was grown in the T3 at a density of 27 g/m
tiger shrimp postlarvae (PL20; average weight 0.013±0.000 g) were stocked into each microcosm at a density 
of 53 individual/m2 and cultivated for 5 
the ecosystem was quantified using static nutrient budget model. Shrimp growth was also determined 
every week. The result showed that nutrients uptaken by Gutweed was higher than that of phytop
Nitrogen concentration in water column of T3 was the lowest (0.300 g/pond) and phosphorus 
concentration was 0.071 g/pond while those of T1 and T2 were 0.528, 0.047 g/pond and 0.623, 0.195 
g/pond respectively. Shrimp T3 ingested
productivity (5.576 and 0.110 g/pond or 129.98 and 12.72% of nitrogen and phosphorus in sediment). In 
contrast, nitrogen accumulated in sediment of T2 at 0.149 g/pond 
release phosphorus at 0.083 g/pond (9.60%
accumulation in sediment of T1 and T3 was decreased about 1.220 and 1.790 g/pond (28.44 and
nitrogen in sediment) and about 0.110 and 0.233 g/pond (12.72 
respectively. It was found that the plantation of Gutweed in the ecosystem of black tiger shrimp pond can 
enhanced the cycling of nutrients from sediment to shrimp biomass (
phosphorus in sediment) The plantation of Gutweed resulting in the higher reduction of nitrogen and 
phosphorus in sediment than the pond that pelleted feed was used. This indicates that the plantation of 
Gutweed is one of the alternative ways to decrease nitrogen and 
sediment in a shrimp pond. After 4 weeks cultivation there was no significant difference (P>0.05) between 
growth of shrimp in T2 and T3, but growth in T1 was significantly lower (P<0.05). Planting Gutweed is 
therefore an effective alternative way to rehabilitate the shrimp pond ecosystem to make it suitable for 
black tiger shrimp culture and promote good growth in first 4 weeks comparable to the feeding of 
commercial pellets.  
 
Key words : Black Tiger Prawn, Gut weed, Transfor
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Ulva intestinalis L.) on transformation and budget of nitrogen and 
black tiger shrimp (Penaeus monodon Fabricius) pond fed with 

3 different feeding regimes 

Sommai Chiayvareesajja2  Saowapa Angsupanich2 and Putth Songsangjinda
Coastal Aquaculture Research Institute, Department of Fisheries 

of Aquatic Science, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University
Marine Shrimp Culture Research Institute, Department of Fisheries 

Study on the effects of Gutweed (Ulva intestinalis L.) on transformation and budget of nitrogen 
and phosphorus in Black tiger shrimp (Penaeus monodon Fabricius) pond fed with 3 different regimes was 
conducted in 9 brackish water microcosms of which the sludge from shrimp pond and 125 liters (depth 5 
cm) of brackish water at 16 ppt were added into the microcosms. The sludge was raked once a week for 
two weeks in order to increase oxygen transfer and nutrient release from sludge. The experiment had 3 
feeding regimes; without pelleted feed (T1), with commercial pelleted feed (T2) and without pelleted fee
but planting Gutweed (T3). Gutweed was grown in the T3 at a density of 27 g/m2 for two weeks, then, Black 
tiger shrimp postlarvae (PL20; average weight 0.013±0.000 g) were stocked into each microcosm at a density 

and cultivated for 5 weeks. The amount of nitrogen and phosphorus transformation in 
the ecosystem was quantified using static nutrient budget model. Shrimp growth was also determined 
every week. The result showed that nutrients uptaken by Gutweed was higher than that of phytop
Nitrogen concentration in water column of T3 was the lowest (0.300 g/pond) and phosphorus 
concentration was 0.071 g/pond while those of T1 and T2 were 0.528, 0.047 g/pond and 0.623, 0.195 

respectively. Shrimp T3 ingested the highest amounts of nitrogen and phosphorus through natural 
productivity (5.576 and 0.110 g/pond or 129.98 and 12.72% of nitrogen and phosphorus in sediment). In 
contrast, nitrogen accumulated in sediment of T2 at 0.149 g/pond (3.47% of nitrogen in sediment

hosphorus at 0.083 g/pond (9.60% of phosphorus in sediment). Net nitrogen and phosphorus 
accumulation in sediment of T1 and T3 was decreased about 1.220 and 1.790 g/pond (28.44 and

and about 0.110 and 0.233 g/pond (12.72 และ 26.94% of phosphorus in sediment
respectively. It was found that the plantation of Gutweed in the ecosystem of black tiger shrimp pond can 
enhanced the cycling of nutrients from sediment to shrimp biomass (32.70% of nitrogen

n sediment) The plantation of Gutweed resulting in the higher reduction of nitrogen and 
phosphorus in sediment than the pond that pelleted feed was used. This indicates that the plantation of 
Gutweed is one of the alternative ways to decrease nitrogen and phosphorus accumulation in the 
sediment in a shrimp pond. After 4 weeks cultivation there was no significant difference (P>0.05) between 
growth of shrimp in T2 and T3, but growth in T1 was significantly lower (P<0.05). Planting Gutweed is 

ctive alternative way to rehabilitate the shrimp pond ecosystem to make it suitable for 
black tiger shrimp culture and promote good growth in first 4 weeks comparable to the feeding of 

Black Tiger Prawn, Gut weed, Transformation, Nitrogen budget, Phosphorus budget, Shrimp pond
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Fabricius) pond fed with  
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L.) on transformation and budget of nitrogen 
Fabricius) pond fed with 3 different regimes was 

conducted in 9 brackish water microcosms of which the sludge from shrimp pond and 125 liters (depth 5 
microcosms. The sludge was raked once a week for 

two weeks in order to increase oxygen transfer and nutrient release from sludge. The experiment had 3 
feeding regimes; without pelleted feed (T1), with commercial pelleted feed (T2) and without pelleted feed 

for two weeks, then, Black 
tiger shrimp postlarvae (PL20; average weight 0.013±0.000 g) were stocked into each microcosm at a density 

weeks. The amount of nitrogen and phosphorus transformation in 
the ecosystem was quantified using static nutrient budget model. Shrimp growth was also determined 
every week. The result showed that nutrients uptaken by Gutweed was higher than that of phytoplankton. 
Nitrogen concentration in water column of T3 was the lowest (0.300 g/pond) and phosphorus 
concentration was 0.071 g/pond while those of T1 and T2 were 0.528, 0.047 g/pond and 0.623, 0.195 

of nitrogen and phosphorus through natural 
productivity (5.576 and 0.110 g/pond or 129.98 and 12.72% of nitrogen and phosphorus in sediment). In 

3.47% of nitrogen in sediment) and 
. Net nitrogen and phosphorus 

accumulation in sediment of T1 and T3 was decreased about 1.220 and 1.790 g/pond (28.44 and 41.68% of 
26.94% of phosphorus in sediment) in 

respectively. It was found that the plantation of Gutweed in the ecosystem of black tiger shrimp pond can 
% of nitrogen and 12.83% of 

n sediment) The plantation of Gutweed resulting in the higher reduction of nitrogen and 
phosphorus in sediment than the pond that pelleted feed was used. This indicates that the plantation of 

phosphorus accumulation in the 
sediment in a shrimp pond. After 4 weeks cultivation there was no significant difference (P>0.05) between 
growth of shrimp in T2 and T3, but growth in T1 was significantly lower (P<0.05). Planting Gutweed is 

ctive alternative way to rehabilitate the shrimp pond ecosystem to make it suitable for 
black tiger shrimp culture and promote good growth in first 4 weeks comparable to the feeding of 

mation, Nitrogen budget, Phosphorus budget, Shrimp pond 
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ชีววิทยาการสืบพันธุ์ การเพาะพันธุ ์และการพัฒนาตัวอ่อนกุ้งมดแดง
(Rhynchocinetes durbanensis Gordon, 1936)
 
ชมพูนุท หลักดี*  วรดร สุขสวัสด์ิ  ชัยวุฒิ สุดทองคง  ธรรมนูญ วุ่นซ่ิงซ่ี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
 
บทคัดย่อ 
 
 กุ้งมดแดง (Rhynchocinetes durbanensis
สวยงาม จากการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุกุ้งมดแดงในบ่อระบบ
นาน 9 วัน แมกุ้่งท่ีเลี้ยงด้วยอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยเสริมด้วยเพรียงทราย 
เดียวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) การศึกษาปริมาณลูกกุ้งท่ีได้จากแม่พันธ์ุกุ้งแต่ละตัว
3.5–4.9 เซนติเมตร ใหป้ริมาณลูกกุ้งระยะซูเอีย
กุ้ง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (R2) เท่ากับ
ขนาด 350 ลิตร อาหารท่ีใช้อนุบาลลูกกุ้งเริ่มต้นด้วยแพลงก์ตอนพืชร่วมกับโรติเฟอร์ อาร์ทีเมียแรกฟัก อา
และอาหารผสม  ผลการอนุบาลพบว่าลูกกุ้งมดแดง
ระยะโพสต์ลาวา 1 ระยะ ลูกกุ้งใช้เวลาพัฒนาการนับจากฟักเป็นตัวจนถึงระยะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย ตั้งแต่
36–84 วัน โดยมอัีตรารอดเฉลี่ย 49.715+2.628
 
คําสําคัญ : กุ้งมดแดง  ชีววิทยาการสืบพันธ์ุ 
   
*ผู้รับผิดชอบ : 127 หมู่ 8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ
E-mail : mi_chompunut2@yahoo.com
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และการพัฒนาตัวอ่อนกุ้งมดแดง 
Gordon, 1936) 

สุดทองคง  ธรรมนูญ วุ่นซ่ิงซ่ี และ บันลือ เทศปัญ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร 

Rhynchocinetes durbanensis) เป็นกุ้งสวยงามขนาดเล็กซึ่งเป็นท่ีต้องการของตลาดสัตว์ทะเล
เลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุกุ้งมดแดงในบ่อระบบกรองชีวภาพ อุณหภูมินํ้า 26.0-29.0 องศาเซลเซียส

อาร์ทีเมียตัวเต็มวัยเสริมด้วยเพรียงทราย มีขนาดใหญ่กว่าแม่กุ้งท่ีให้อาร์ทีเมียตัวเต็มวัยเพียงอย่าง
การศึกษาปริมาณลูกกุ้งท่ีได้จากแม่พันธ์ุกุ้งแต่ละตัว พบว่า แม่กุ้งขนาดความยาว

ปริมาณลูกกุ้งระยะซูเอีย 1 จํานวน 505–2,576 ตัว  จํานวนลูกกุ้งท่ีได้มีความสัมพันธ์กับขนาดของ
เท่ากับ 0.8533  การอนุบาลลูกกุ้งระยะซูเอีย ถึงระยะโพสต์ลาวา

ลูกกุ้งเริ่มต้นด้วยแพลงก์ตอนพืชร่วมกับโรติเฟอร์ อาร์ทีเมียแรกฟัก อา
กุ้งมดแดงมีระยะการพัฒนาของตัวอ่อน 10 ระยะ คือ ระยะซูเอีย 

พัฒนาการนับจากฟักเป็นตัวจนถึงระยะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย ตั้งแต่
2.628 เปอร์เซ็นต์  

  การเพาะ  การพัฒนาตัวอ่อน  

เมือง จ.สมุทรสาคร 74000  โทร. 0 3442 6220 
mail : mi_chompunut2@yahoo.com 
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เป็นกุ้งสวยงามขนาดเล็กซึ่งเป็นท่ีต้องการของตลาดสัตว์ทะเล
องศาเซลเซียส พบว่าแม่กุ้งอุ้มไข่

มีขนาดใหญ่กว่าแม่กุ้งท่ีให้อาร์ทีเมียตัวเต็มวัยเพียงอย่าง
แม่กุ้งขนาดความยาว 

ท่ีได้มีความสัมพันธ์กับขนาดของแม่
ลาวา ในถังพลาสติก

ลูกกุ้งเริ่มต้นด้วยแพลงก์ตอนพืชร่วมกับโรติเฟอร์ อาร์ทีเมียแรกฟัก อาร์ทีเมียอายุ 3 วัน 
ระยะ คือ ระยะซูเอีย 9 ระยะ และ

พัฒนาการนับจากฟักเป็นตัวจนถึงระยะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย ตั้งแต ่



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Reproductive Biology, Breeding and Larval Development of
(Rhynchocinetes durbanensis
 
Chompunut Hlakdee*  Woradon Suksawat  Chaiwud Sudthongkong
and Bunlue Tedpan 
Samutsakorn Coastal Fisheries Research and development Center
 
Abstract 
 
 Hingebeak shrimp (Rhynchocinetes durbanensis
marketing demand in aquarium trade. Shrimp broodstock was raised in water recirculation tank 
accommodated with biological filtration system. The egg’s incubation period was 9 days at water 
temperature of 26.0-29.0 oC. Adult female fed on adult artemia supplemented wit
significantly larger size (P<0.05) than ones fed adult artemia solely. Number of zoea produced from each 
female was related to mother’s size. Mature female length between
of zoea between 505–2,576 (R
feeding with phytoplankton, rotifer, newly hatch artemia nauplii, 3 days old artemia and mixed food. The 
larval development consisted of 9 zoea stages and 1 post larva stage, and then me
juvenile within 36–84 days with average survival rate of 49.715
 
Key words : Hinge-beak shrimp, reproductive biology, breeding, larval development
   
*Corresponding author : 127 Moo 8, Tambol Kokharm, Muang District, 
Tel. 0 3442 6220  E-mail : mi_chompunut2@yahoo.com
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

Reproductive Biology, Breeding and Larval Development of Hinge-beak shrimp 
durbanensis Gordon, 1936) 

Woradon Suksawat  Chaiwud Sudthongkong  Tammanoon Vunzingzi

Samutsakorn Coastal Fisheries Research and development Center 

Rhynchocinetes durbanensis) was small beautiful marine shrimp with high 
mand in aquarium trade. Shrimp broodstock was raised in water recirculation tank 

accommodated with biological filtration system. The egg’s incubation period was 9 days at water 
C. Adult female fed on adult artemia supplemented wit

significantly larger size (P<0.05) than ones fed adult artemia solely. Number of zoea produced from each 
female was related to mother’s size. Mature female length between 3.5–4.9 cm correlated with

2,576 (R2=0.8533). The shrimp larvae were reared in 350 liter plastic container 
feeding with phytoplankton, rotifer, newly hatch artemia nauplii, 3 days old artemia and mixed food. The 
larval development consisted of 9 zoea stages and 1 post larva stage, and then me

84 days with average survival rate of 49.715+2.628%.  

beak shrimp, reproductive biology, breeding, larval development

Corresponding author : 127 Moo 8, Tambol Kokharm, Muang District, Samutsakorn Pro
mi_chompunut2@yahoo.com 
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beak shrimp 

Tammanoon Vunzingzi 

) was small beautiful marine shrimp with high 
mand in aquarium trade. Shrimp broodstock was raised in water recirculation tank 

accommodated with biological filtration system. The egg’s incubation period was 9 days at water 
C. Adult female fed on adult artemia supplemented with sandworm attained 

significantly larger size (P<0.05) than ones fed adult artemia solely. Number of zoea produced from each 
4.9 cm correlated with number 

0.8533). The shrimp larvae were reared in 350 liter plastic container 
feeding with phytoplankton, rotifer, newly hatch artemia nauplii, 3 days old artemia and mixed food. The 
larval development consisted of 9 zoea stages and 1 post larva stage, and then metamorphosed into the 

beak shrimp, reproductive biology, breeding, larval development 

Samutsakorn Province 74000  
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การพัฒนาระบบติดตามและควบคุมคุณภาพน้ําในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําโดยใช้ 
 
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร1*  โกเมศ ปิยะพันธุ์
1สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่ง สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
บทคัดย่อ 
 
 คณะผู้วิจัยได้พัฒนาระบบติดตามและควบคุมคุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงสัต
Programmable logic controller Process meter 
พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแรงดันและโซลินอยด์วาล์ว เพ่ือเปิด
เพ่ิมออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา(DO)โดยอัตโนมัติ
<3 mg/l โซลินอยด์วาล์วจะทํางานร่วมด้วยโดยเปิดให้ออกซิเจนจากถังเข้าสู่ระบบการให้อากาศ พร้อมกับเปิด
ร้องเตือน เพ่ือให้ผู้เลี้ยงเข้ามาดูแลอีกด้วย 
 ในบ่อเลี้ยงปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงในระบบปิ
อย่างดี เมื่อออกซิเจนท่ีละลายน้ําลดลงอุปกรณ์ป้ัมน้ําและโซลินอยด์วาล์ว ก็สามารถทํางานโดยเพ่ิมออกซิเจนได้ดี ท้ังนี้ต้องคอย
ดูแลและบํารุงรักษาท้ังวัดออกซิเจนปั้มน้ําเป็นประจํา เพ่ือให้ระบบมีเสถียรภาพ 
 
 
คําสําคัญ : ระบบติดตามและควบคุม  คุณภาพน้ํา
   
*ผู้รับผดิชอบ : 1/19 หมู่ 3 ถนนเก้าแสน ซอย 
โทร. 0 7431 1895  E-mail : yutnica@gmail.com
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การพัฒนาระบบติดตามและควบคุมคุณภาพน้ําในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําโดยใช้ PLC  

พันธุ์2  ภรัณยู ถมพลกรัง1 และ อรัญญา อัศวอารีย์1 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่ง สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง 

สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

คณะผู้วิจัยได้พัฒนาระบบติดตามและควบคุมคุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําระบบปิดน้ําหมุนเวียน 
controller Process meter เครื่องวัดออกซิเจนในน้ํา ปั้มน้ําเพ่ิมออกซิเจน ถังเก็บก๊าซออกซิเจน

โซลินอยด์วาล์ว เพ่ือเปิด-ปิดก๊าซออกซิเจน ระบบติดตามและควบคุมคุณภาพน้ําสามารถ
โดยอัตโนมัติ เมื่อ DO<4 mg/l ระบบจะสั่งการให้ปั้มน้ําเพ่ิมออกซิเจนทํางาน

จะทํางานร่วมด้วยโดยเปิดให้ออกซิเจนจากถังเข้าสู่ระบบการให้อากาศ พร้อมกับเปิด

ท่ีเลี้ยงในระบบปดิน้ําหมุนเวียน พบว่าระบบสามารถควบคุมออกซิเจนท่ีละลายน้ําได้เป็น
อย่างดี เมื่อออกซิเจนท่ีละลายน้ําลดลงอุปกรณ์ป้ัมน้ําและโซลินอยด์วาล์ว ก็สามารถทํางานโดยเพ่ิมออกซิเจนได้ดี ท้ังนี้ต้องคอย

งวัดออกซิเจนปั้มน้ําเป็นประจํา เพ่ือให้ระบบมีเสถียรภาพ และมคีวามเช่ือถือได้สูง 

คุณภาพน้ํา  การเลีย้งสัตว์นํ้า 

ถนนเก้าแสน ซอย 1 ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000  
mail : yutnica@gmail.com 
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ว์น้ําระบบปิดน้ําหมุนเวียน ประกอบด้วย 
เครื่องวัดออกซิเจนในน้ํา ปั้มน้ําเพ่ิมออกซิเจน ถังเก็บก๊าซออกซิเจน

ระบบติดตามและควบคุมคุณภาพน้ําสามารถ
ระบบจะสั่งการให้ปั้มน้ําเพ่ิมออกซิเจนทํางานและเมื่อ DO 

จะทํางานร่วมด้วยโดยเปิดให้ออกซิเจนจากถังเข้าสู่ระบบการให้อากาศ พร้อมกับเปิดไซเรน 

ซิเจนท่ีละลายน้ําได้เป็น
อย่างดี เมื่อออกซิเจนท่ีละลายน้ําลดลงอุปกรณ์ป้ัมน้ําและโซลินอยด์วาล์ว ก็สามารถทํางานโดยเพ่ิมออกซิเจนได้ดี ท้ังนี้ต้องคอย

 

 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Development of water quality 
using programmable logic controller (PLC)
 
Youngyut Predalumpaburt1  
1Coastal Aquaculture Research Institute
Department of Fisheries 
2Songkhla Institute for Skill Development, Region
 
Abstract 
 
 Water quality monitoring and control system for recirculating aquaculture system was 
developed using programmable logic controller (PLC), Process meter, DO meter, aerated pump, oxygen 
tank and solenoid valve. PLC was programmed to control aerated pump and solenoid valve in order to 
automatically maintain dissolved oxygen level at >
aerated pump at DO. <4 mg/l
can alert when DO. Level <3 mg/l.
 The system has been tested in sea bass recirculating aquaculture system and found
dissolved oxygen can be controlled. Aerated pump and solenoid valve work well when 
setting point. In order to get system stability and reliability, oxygen sensor should be maintained and 
cleaned. 
 
Key words : Monitoring, Programmable 
   
*Corresponding author : 1/19 Moo 3 Kaosan 
Tel. 0 7431 1895  E-mail : yutnica@gmail.com
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

Development of water quality monitoring and control system for fish pond
using programmable logic controller (PLC) 

  Komes Piyaphan2  Pharanyu Thompolkrang1  Aranya Assava
Aquaculture Research Institute, Coastal Fisheries Research and Development Bureau, 

e for Skill Development, Region, Department of Skill Development

Water quality monitoring and control system for recirculating aquaculture system was 
developed using programmable logic controller (PLC), Process meter, DO meter, aerated pump, oxygen 
tank and solenoid valve. PLC was programmed to control aerated pump and solenoid valve in order to 
automatically maintain dissolved oxygen level at >4 mg/l The system can be set to start aerating

4 mg/l and releasing pure oxygen gas at DO. <3 mg/l Furthermore, The system 
3 mg/l. 

The system has been tested in sea bass recirculating aquaculture system and found
dissolved oxygen can be controlled. Aerated pump and solenoid valve work well when 

In order to get system stability and reliability, oxygen sensor should be maintained and 

Monitoring, Programmable Logic Controller, Water quality, aquaculture

*Corresponding author : 1/19 Moo 3 Kaosan Rd. Soi.1 T. Khaorupchang Muang, Songkhla 90000 
mail : yutnica@gmail.com 
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monitoring and control system for fish pond 

Aranya Assava-aree1 
Coastal Fisheries Research and Development Bureau, 

Skill Development 

Water quality monitoring and control system for recirculating aquaculture system was 
developed using programmable logic controller (PLC), Process meter, DO meter, aerated pump, oxygen 
tank and solenoid valve. PLC was programmed to control aerated pump and solenoid valve in order to 

he system can be set to start aerating for 
3 mg/l Furthermore, The system 

The system has been tested in sea bass recirculating aquaculture system and found that 
dissolved oxygen can be controlled. Aerated pump and solenoid valve work well when DO decreased to 

In order to get system stability and reliability, oxygen sensor should be maintained and 

Water quality, aquaculture 

, Songkhla 90000  
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ความผันแปรและแนวโน้มของคุณภาพน้ําบางประการบริเวณแหล่งเลี้ยงปลาในกระชัง 
ในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 20 
 
นิคม ละอองศิริวงศ์*1  ลักขณา ละอองศิริวงศ์
และ ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร1 
1สถาบันวิจัยการเพาะเลีย้งสตัว์นํ้าชายฝั่ง 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่สุราษฎร์ธานี
 
บทคัดย่อ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ํารายเดือนบริเวณแหล่งเลี้ยงปลาในกระชังในทะเลสาบสงขลาตอนนอก 
สถานีเกาะยอ และสถานีบ้านหัวเขา จังหวัดสงขลา ระหว่างปี พ
คุณภาพน้ํา  ผลการศึกษาพบว่า ความเค็ม  พีเอช  อุณหภูมิน้ํา  ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา และแอมโมเนียรวมผันแปรตาม
ฤดูกาล (p<0.05) โดยในช่วงเดือนตุลาคม
เข้มข้นของแอมโมเนียรวมสูงข้ึนชัดเจน ในบางปีความเค็มกับพีเอชยังมีความผันแปรผิดปกติ  โดยมีค่าต่ําลงอย่างมากในเดือน
เมษายนหรือเดือนอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ฤดูฝน นอกจากนั้นความเค็มรวมถึงออกซิเจนท่ีละลายน้ํา และคลอโรฟิลล์เอยังผันแปรเป็นวัฏ
จักร โดยความผันแปรเป็นวัฏจักรของความเค็มสัมพันธ์กับปรากฎการณ์เอลนีโญแ
ของออกซิเจนท่ีละลายน้ําอาจเช่ือมโยงกับจํานวนกระชังเลี้ยงปลา  ผลการวิเคราะห์แนวโน้มชนิดทิศทางเดียวโดยใช้การ
ทดสอบ seasonal Kendall-tau พบว่า ความเค็ม  ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา  แอมโมเนียรวม และฟอสฟอรัสรวมบริเวณกระชัง
เลี้ยงปลาท้ังสองแห่งมีแนวโน้มลดลง (p<0.05) 
การศึกษานี้สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดย
คุณภาพน้ําท่ีควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ ออกซิเจนท่ีละลายน้ํากับค
ชัดเจน 

 
คําสําคัญ : ความผันแปร  แนวโนม้  คุณภาพน้ํา  แหล่งเลี้ยงปลาในกระชัง  ทะเลสาบสงขลาตอนนอก
   
*ผู้รับผดิชอบ : ถ.เก้าแสน ซ.1 ต.เขารูปช้าง อ
E-mail : lnikhom@hotmail.com 
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ความผันแปรและแนวโน้มของคุณภาพน้ําบางประการบริเวณแหล่งเลี้ยงปลาในกระชัง  
20 ปี (พ.ศ. 2535-2554) 

ลักขณา ละอองศิริวงศ์1  ประมัยพร ทองคณารักษ์1  อาภรณ์ เทพพานิช2 

ะพัฒนาประมงชายฝัง่สุราษฎร์ธาน ี

การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ํารายเดือนบริเวณแหล่งเลี้ยงปลาในกระชังในทะเลสาบสงขลาตอนนอก 
สถานีเกาะยอ และสถานีบ้านหัวเขา จังหวัดสงขลา ระหว่างปี พ.ศ. 2535-2554  เพ่ือศึกษาความผันแปรและแนวโน้มของ
คุณภาพน้ํา  ผลการศึกษาพบว่า ความเค็ม  พีเอช  อุณหภูมิน้ํา  ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา และแอมโมเนียรวมผันแปรตาม

โดยในช่วงเดือนตุลาคม-เดือนมกราคม  ความเค็ม  พีเอช  และอุณหภูมิน้ําลดลงอย่างมาก  ส่วนความ
ในบางปีความเค็มกับพีเอชยังมีความผันแปรผิดปกติ  โดยมีค่าต่ําลงอย่างมากในเดือน

เมษายนหรือเดือนอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ฤดูฝน นอกจากนั้นความเค็มรวมถึงออกซิเจนท่ีละลายน้ํา และคลอโรฟิลล์เอยังผันแปรเป็นวัฏ
จักร โดยความผันแปรเป็นวัฏจักรของความเค็มสัมพันธ์กับปรากฎการณ์เอลนีโญและลานีญา ขณะท่ีความผันแปรเป็นวัฏจักร
ของออกซิเจนท่ีละลายน้ําอาจเช่ือมโยงกับจํานวนกระชังเลี้ยงปลา  ผลการวิเคราะห์แนวโน้มชนิดทิศทางเดียวโดยใช้การ

พบว่า ความเค็ม  ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา  แอมโมเนียรวม และฟอสฟอรัสรวมบริเวณกระชัง
(p<0.05) ส่วนคลอโรฟิลล์เอมีแนวโน้มลดลงเฉพาะสถานีเกาะยอ 

คุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดย
คุณภาพน้ําท่ีควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ ออกซิเจนท่ีละลายน้ํากับความเค็ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่าง

ความผันแปร  แนวโนม้  คุณภาพน้ํา  แหล่งเลี้ยงปลาในกระชัง  ทะเลสาบสงขลาตอนนอก 

เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000  โทร. 0 7431 1895 
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การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ํารายเดือนบริเวณแหล่งเลี้ยงปลาในกระชังในทะเลสาบสงขลาตอนนอก 2 สถานี คือ 
นแปรและแนวโน้มของ

คุณภาพน้ํา  ผลการศึกษาพบว่า ความเค็ม  พีเอช  อุณหภูมิน้ํา  ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา และแอมโมเนียรวมผันแปรตาม
เดือนมกราคม  ความเค็ม  พีเอช  และอุณหภูมิน้ําลดลงอย่างมาก  ส่วนความ

ในบางปีความเค็มกับพีเอชยังมีความผันแปรผิดปกติ  โดยมีค่าต่ําลงอย่างมากในเดือน
เมษายนหรือเดือนอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ฤดูฝน นอกจากนั้นความเค็มรวมถึงออกซิเจนท่ีละลายน้ํา และคลอโรฟิลล์เอยังผันแปรเป็นวัฏ

ละลานีญา ขณะท่ีความผันแปรเป็นวัฏจักร
ของออกซิเจนท่ีละลายน้ําอาจเช่ือมโยงกับจํานวนกระชังเลี้ยงปลา  ผลการวิเคราะห์แนวโน้มชนิดทิศทางเดียวโดยใช้การ

พบว่า ความเค็ม  ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา  แอมโมเนียรวม และฟอสฟอรัสรวมบริเวณกระชัง
ส่วนคลอโรฟิลล์เอมีแนวโน้มลดลงเฉพาะสถานีเกาะยอ (p<0.05) จากผล

คุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดย
วามเค็ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่าง



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Variability and Trend of Some Water Quality at  the Vicinity of Fish
Outer Songkhla Lake in Two Decades (1992 
 
Nikhom La-ongsiriwong*1  Lakana La
and Youngyut Predalumpaburt
1Coastal Aquaculture Research Institute
2Suratthani Coastal Fisheries Research and  Development Center
 
Abstract 
 
 Analysis of monthly water quality data was performed on two fish
Songkhla Lake: Ko Yo and Ban Hua Khao, Songkhl
variability and trend. The salinity, pH, temperature, transparency and total ammonia nitrogen (TAN) 
showed seasonal variability (p<0.05). Salinity, pH, temperature and transparency decreased dramatically 
during October-January, in contrast, total ammonia increased sharply during those months. In addition in 
some years, there were irregular variability in salinity and pH which still decreased dramatically in April or 
other months that are not rainy season. Furt
La Nina and El Nino events. Cyclical variability of DO at Ko Yo probably related to the number of cages. 
Seasonal Kendall-tau trend analysis showed decreasing in salinity, DO, TAN and total phos
found at both fish-cage culture vicinities (p<0.05). Decreasing in chlorophyll
station (p< 0.05).  This study can be summarized that water quality at the fish
outer Songkhla Lake was rather de
vicinities should be emphasized on DO and salinity due to its obvious change.
 
Key words : Variability, Trend, Water quality, Fish cage culture, Outer Songkhla Lake.
   
*Corresponding author : Kaosan Rd. Soi 1 T.Khaorubchang, Muang Songkhla 90000 Tel. 0 7431 1895 
E-mail : lnikhom@hotmail.com
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ability and Trend of Some Water Quality at  the Vicinity of Fish
Outer Songkhla Lake in Two Decades (1992 – 2011) 

Lakana La-ongsiriwong1  Pramaipron Thongkanarak
and Youngyut Predalumpaburt1 

astal Aquaculture Research Institute 
Suratthani Coastal Fisheries Research and  Development Center 

Analysis of monthly water quality data was performed on two fish-cage culture vicinities in outer 
Songkhla Lake: Ko Yo and Ban Hua Khao, Songkhla province, collected during 1992
variability and trend. The salinity, pH, temperature, transparency and total ammonia nitrogen (TAN) 
showed seasonal variability (p<0.05). Salinity, pH, temperature and transparency decreased dramatically 

January, in contrast, total ammonia increased sharply during those months. In addition in 
some years, there were irregular variability in salinity and pH which still decreased dramatically in April or 
other months that are not rainy season. Furthermore, salinity showed cyclical variability associated with 
La Nina and El Nino events. Cyclical variability of DO at Ko Yo probably related to the number of cages. 

tau trend analysis showed decreasing in salinity, DO, TAN and total phos
cage culture vicinities (p<0.05). Decreasing in chlorophyll-a was only found at Ko Yo 

station (p< 0.05).  This study can be summarized that water quality at the fish
outer Songkhla Lake was rather deteriorate. The water quality concerning at the fish
vicinities should be emphasized on DO and salinity due to its obvious change. 

Variability, Trend, Water quality, Fish cage culture, Outer Songkhla Lake.
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ability and Trend of Some Water Quality at  the Vicinity of Fish-Cage Culture,  

Pramaipron Thongkanarak1  Aporn Thepphanich2 

cage culture vicinities in outer 
a province, collected during 1992-2011 to study 

variability and trend. The salinity, pH, temperature, transparency and total ammonia nitrogen (TAN) 
showed seasonal variability (p<0.05). Salinity, pH, temperature and transparency decreased dramatically 

January, in contrast, total ammonia increased sharply during those months. In addition in 
some years, there were irregular variability in salinity and pH which still decreased dramatically in April or 

hermore, salinity showed cyclical variability associated with 
La Nina and El Nino events. Cyclical variability of DO at Ko Yo probably related to the number of cages. 

tau trend analysis showed decreasing in salinity, DO, TAN and total phosphorus was 
a was only found at Ko Yo 

station (p< 0.05).  This study can be summarized that water quality at the fish-cage culture vicinities in 
teriorate. The water quality concerning at the fish-cage culture 

Variability, Trend, Water quality, Fish cage culture, Outer Songkhla Lake. 
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คํานํา 
 การเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกเกิดข้ึนครั้งแรกในปี พ
หัวเขา  อําเภอสิงหนคร  โดยสถานีประมงทะเลสงขลา 
ไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของทะเลสาบสงขลาตอนนอก
พ.ศ. 2548 พบว่า บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกมีการเลี้ยงปลาในกระชังมากท่ีสุดในจังหวัดสงขลาประมาณ 
กระชัง เกือบท้ังหมดเป็นการเลี้ยงปลากะพงขาว 
กับปัญหาต่างๆ หลายประการด้วยกัน เช่น คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม  คุณภาพของพันธ์ุปลา
ตายท้ังตายแบบทยอยตายและฉับพลันพร้อมกันเป็นจํานวนมาก 
จังหวัดสงขลา, 2551; นิคม และคณะ, 2553
กระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังในทะเลสาบสงขลาตอนนอก เพราะเป็นสาเหตุหลักท่ีทําให้ปลาในกระชังตายพร้อมกันเป็น
จํานวนมาก (นิคม และคณะ, 2553) อย่างไรก็ตาม ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ย
ทะเลสาบสงขลาตอนนอกยังไม่มีรายงานทางวิชาการยืนยัน
 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งได้ให้ความสําคัญกับคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลา
ตอนนอกเป็นเวลานานแล้ว  โดยได้กําหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอและบ้านหั
เขาทุกเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน 
(Trend analysis) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งท่ีใช้กันมากเมื่อแปลผลข้อมูลคุณภาพน้ํา 
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําท้ังท่ี
Fernandez, 2010) ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจถึงวัฏจักรตามธรรมชาติและอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ต่อคุณภาพน้ํา  ท้ังท่ี
เกิดข้ึนในระดับภูมิภาคและระดับโลก (MacDonald 
บริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 
จัดการเลี้ยงให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อกรมประมง เพ่ือกําหนดแนวทางวางแผนการเลี้ยง
สัตว์นํ้าท่ียั่งยืนต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาความผันแปรของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอ และบ้านหัวเขาในทะเลสาบสงขลา
ตอนนอก ในรอบ 20 ปี (พ.ศ. 2535-2554) 
 2. เพ่ือศึกษาแนวโน้มและอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอและบ้านหัวเขาใน
ทะเลสาบสงขลาตอนนอก ในรอบ 20 ปี (พ.
 
วิธีดําเนินการ 
1. พ้ืนท่ีศึกษา 
 พ้ืนท่ีศึกษาตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลาตอนนอกใกล้กับปากทะเลสาบ 
ความเค็มเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่าง 0-33 ส่วนในพันส่วน แต่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงของน้ํากร่อยจนถึงน้ําเค็ม 
2547; นิคม และคณะ, 2549) บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีศึกษาเป็นแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมสําคัญของจังหวัดสงขลา
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การเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกเกิดข้ึนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2514-2515 
หัวเขา  อําเภอสิงหนคร  โดยสถานีประมงทะเลสงขลา (ปัจจุบันคือ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
ไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของทะเลสาบสงขลาตอนนอก เช่น รอบๆ เกาะยอ บ้านหัวเขา และบ้านท่าเสา เป็นต้น จากข้อมูลในปี 

พบว่า บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกมีการเลี้ยงปลาในกระชังมากท่ีสุดในจังหวัดสงขลาประมาณ 
กระชัง เกือบท้ังหมดเป็นการเลี้ยงปลากะพงขาว (กรมประมง, 2548) ในช่วงท่ีผ่านมาการเลี้ยงปลาในกระ
กับปัญหาต่างๆ หลายประการด้วยกัน เช่น คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม  คุณภาพของพันธ์ุปลา  โรคและปรสิต รวมถึงปัญหาปลา
ตายท้ังตายแบบทยอยตายและฉับพลันพร้อมกันเป็นจํานวนมาก (นิคม และคณะ, 2547; สํานักงานเกษตรและสหกรณ์

2553) โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมนั้นเป็นปัญหาสําคัญท่ีส่งผล
กระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังในทะเลสาบสงขลาตอนนอก เพราะเป็นสาเหตุหลักท่ีทําให้ปลาในกระชังตายพร้อมกันเป็น

อย่างไรก็ตาม ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ย
ทะเลสาบสงขลาตอนนอกยังไม่มีรายงานทางวิชาการยืนยัน 

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งได้ให้ความสําคัญกับคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลา
ตอนนอกเป็นเวลานานแล้ว  โดยได้กําหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอและบ้านหั

จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2555) ทําให้มีข้อมูลยาวนานเพียงพอสําหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม 
ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งท่ีใช้กันมากเมื่อแปลผลข้อมูลคุณภาพน้ํา (Chapman, 1996)  โดยสามารถแสดงให้

เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําท้ังท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย์และ/หรืออิทธิพลจากฤดูกาล 
ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจถึงวัฏจักรตามธรรมชาติและอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ต่อคุณภาพน้ํา  ท้ังท่ี

MacDonald et al. , 2009) การศึกษาความผันแปรและแนวโน้มของคุณภาพน้ํา
บริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 20 ปี  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เลี้ยงปลาในกระชังในการวางแผน
จัดการเลี้ยงให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อกรมประมง เพ่ือกําหนดแนวทางวางแผนการเลี้ยง

เพ่ือศึกษาความผันแปรของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอ และบ้านหัวเขาในทะเลสาบสงขลา
 

เพ่ือศึกษาแนวโน้มและอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอและบ้านหัวเขาใน
.ศ. 2535-2554) 

พ้ืนท่ีศึกษาตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลาตอนนอกใกล้กับปากทะเลสาบ (รูปท่ี 1) มีความลึกของน้ําเฉลี่ย 
ส่วนในพันส่วน แต่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงของน้ํากร่อยจนถึงน้ําเค็ม 

บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีศึกษาเป็นแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมสําคัญของจังหวัดสงขลา
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2515 ท่ีบ้านบ่อเก๋ง  ตําบล
ปัจจุบันคือ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง) ต่อมาได้ขยาย

เช่น รอบๆ เกาะยอ บ้านหัวเขา และบ้านท่าเสา เป็นต้น จากข้อมูลในปี  
พบว่า บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกมีการเลี้ยงปลาในกระชังมากท่ีสุดในจังหวัดสงขลาประมาณ 3,900 

ในช่วงท่ีผ่านมาการเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณนี้ประสบ
โรคและปรสิต รวมถึงปัญหาปลา

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์
เฉพาะอย่างยิ่งปัญหาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมนั้นเป็นปัญหาสําคัญท่ีส่งผล

กระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังในทะเลสาบสงขลาตอนนอก เพราะเป็นสาเหตุหลักท่ีทําให้ปลาในกระชังตายพร้อมกันเป็น
อย่างไรก็ตาม ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาใน

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งได้ให้ความสําคัญกับคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลา
ตอนนอกเป็นเวลานานแล้ว  โดยได้กําหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอและบ้านหัว

ทําให้มีข้อมูลยาวนานเพียงพอสําหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม 
โดยสามารถแสดงให้

หรืออิทธิพลจากฤดูกาล (Ragavan and 
ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจถึงวัฏจักรตามธรรมชาติและอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ต่อคุณภาพน้ํา  ท้ังท่ี

วโน้มของคุณภาพน้ํา
ปี  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เลี้ยงปลาในกระชังในการวางแผน

จัดการเลี้ยงให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อกรมประมง เพ่ือกําหนดแนวทางวางแผนการเลี้ยง

เพ่ือศึกษาความผันแปรของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอ และบ้านหัวเขาในทะเลสาบสงขลา 

เพ่ือศึกษาแนวโน้มและอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอและบ้านหัวเขาใน 

มีความลึกของน้ําเฉลี่ย 1-1.5 เมตร 
ส่วนในพันส่วน แต่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงของน้ํากร่อยจนถึงน้ําเค็ม (นิคม และคณะ, 

บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีศึกษาเป็นแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมสําคัญของจังหวัดสงขลา 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1  ท่ีตั้งของสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําเกาะยอและหัวเขา
 

2. ท่ีมาของข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีใช้ศึกษาเป็นข้อมูล
ในทะเลสาบสงขลาตอนนอก 2 สถานี คือ สถานีเกาะยอ
2554  โดยตัวแปรคุณภาพน้ําท่ีศึกษาประกอบด้วย ความเค็ม  พีเอช  อุณหภูมิน้ํา  ออก
แอมโมเนียรวม  ไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรัสรวม
 ความเค็มวัดในภาคสนามด้วยเครื่องมือวัดความเค็มยี่ห้อ 
multiline P-4 และเครื่องมือวัดคุณภาพน้ําภาคสนามยี่ห้อ
ยี่ห้อ Knick model 752 เครื่องมือวัดคุณภาพน้ําภาคสนามยี่ห้อ 
ภาคสนามยี่ห้อ YSI model 650QS 
model 57 เครื่องมือวัดคุณภาพน้ําภาคสนามยี่ห้อ 
model 650QS 
 คลอโรฟิลล์เอวิเคราะห์โดยสกัดแพลงก์ตอนพืชท่ีกรองด้วยกระดาษกรอง 
อะซีโตน 90% แล้ววัดความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์เอด้วยเครื่อง
แอมโมเนียรวมวิเคราะห์ด้วยวิธี phenolhypochlorite (Strickland and Parsons, 1972) 
ซึ่งดัดแปลงโดยกรมประมง (2551) 
ซึ่งดัดแปลงโดยนิคม และยงยุทธ (2546

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ท่ีตั้งของสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําเกาะยอและหัวเขา 

ข้อมูลท่ีใช้ศึกษาเป็นข้อมูลคุณภาพน้ํารายเดือนจากสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลา
สถานี คือ สถานีเกาะยอ และสถานีบ้านหัวเขา (รูปท่ี 1) ซึ่งเก็บรวบรวมระหว่างปี พ

โดยตัวแปรคุณภาพน้ําท่ีศึกษาประกอบด้วย ความเค็ม  พีเอช  อุณหภูมิน้ํา  ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา คลอโรฟิลล์เอ  
แอมโมเนียรวม  ไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรัสรวม  

ความเค็มวัดในภาคสนามด้วยเครื่องมือวัดความเค็มยี่ห้อ ATAGO เครื่องมือวัดคุณภาพน้ําภาคสนามยี่ห้อ
และเครื่องมือวัดคุณภาพน้ําภาคสนามยี่ห้อ YSI model 650QS  พีเอชวัดในภาคส

เครื่องมือวัดคุณภาพน้ําภาคสนามยี่ห้อ WTW multiline P-4 
YSI model 650QS อุณหภูมิน้ําและออกซิเจนท่ีละลายน้ําวัดในภาคสนามด้วยเครื่องวัดออกซิเจนยี่ห้อ

ดคุณภาพน้ําภาคสนามยี่ห้อ WTW multiline P-4 และเครื่องมือวัดคุณภาพน้ําภาคสนามยี่ห้อ

วิเคราะห์โดยสกัดแพลงก์ตอนพืชท่ีกรองด้วยกระดาษกรอง cellulose acetate
แล้ววัดความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์เอด้วยเครื่อง spectrophotometer (Strickland and Parsons, 1972

phenolhypochlorite (Strickland and Parsons, 1972) 
) ส่วนไนโตรเจนรวมกับฟอสฟอรัสรวมวิเคราะห์ด้วยวิธี alkaline persulfate oxidation 
2546) 
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คุณภาพน้ํารายเดือนจากสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลา 
ซึ่งเก็บรวบรวมระหว่างปี พ.ศ. 2535 - 

ซิเจนท่ีละลายน้ํา คลอโรฟิลล์เอ  

เครื่องมือวัดคุณภาพน้ําภาคสนามยี่ห้อ WTW 
พีเอชวัดในภาคสนามด้วยเครื่องมือวัดพีเอช

4 และเครื่องมือวัดคุณภาพน้ํา
อุณหภูมิน้ําและออกซิเจนท่ีละลายน้ําวัดในภาคสนามด้วยเครื่องวัดออกซิเจนยี่ห้อ YSI 

และเครื่องมือวัดคุณภาพน้ําภาคสนามยี่ห้อ YSI 

cellulose acetate ด้วยสารละลาย 
hotometer (Strickland and Parsons, 1972) 

phenolhypochlorite (Strickland and Parsons, 1972) และ indophenol blue  
alkaline persulfate oxidation 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ค่ามัธยฐานวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเพ่ือให้มั่นใจว่าค่ากลางท่ีได้ไม่ได้รับผลกระทบจากข้อมูล
ท่ีมีค่าผิดแปลกไปจากกลุ่มข้อมูลส่วนใหญ่ (extreme data value) 
ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานมีข้อมูลในลักษณะนี้รวมอยู่ด้วย 
 การวิเคราะห์แนวโน้มชนิดทิศทางเดียว 
น้ําท่ีศึกษาใช้การทดสอบ seasonal Kenda
อนุกรมเวลาท่ีมีอิทธิพลของฤดูกาลเข้ามาเก่ียวข้อง 
tau ดําเนินการตาม Winkler  (2004)  
 สําหรับการศึกษาความผันแปรตามฤดูกาลของคุณภ
แปรปรวนแบบนอนพาราเมตริก การวิเคราะห์แนวโนม้และความผนัแปรตามฤดูกาลกําหนดระดับความเช่ือมั่นท่ี 
โปรแกรม SAS รุ่น 8.0 

 
ผลการศึกษา 
1. คุณภาพน้ํารายปีบรเิวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 
 1.1 คุณภาพน้ํารายปีบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอ
 ค่ามัธยฐานรายปีของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอในรอบ 
พบว่า ในปี พ.ศ. 2542-2544 ปี พ.ศ. 2549
อยู่ระหว่าง 9-19 ส่วนในพันส่วน ขณะท่ีความเค็มในปี พ
ระหว่าง 30-31 ส่วนในพันส่วน 
 อุณหภูมินํ้าและพีเอชมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละปี ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
ตามลําดับ  สําหรับออกซิเจนท่ีละลายน้ํามีค่าลดลงทุก 
และปี พ.ศ. 2551-2552 ขณะท่ีคลอโรฟิลล์เอมีค่าสูงข้ึนทุก 
แอมโมเนียรวมในปี พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2547 
ไนโตรเจน/ลิตร ซึ่งต่ํากว่าปีอ่ืนๆ 2-3 เท่า  ส่วนไนโตรเจนรวมกับฟอสฟอรัสรวม พบว่า ช่วงปี พ
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2548 และ พ.ศ. 2542-2548 

 
 1.2 คุณภาพน้ํารายปีบริเวณกระชังเลี้ยงปลาบ้านหัวเขา
 ค่ามัธยฐานรายปีของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาบ้านหัวเขาในรอบ 
ตารางท่ี 3 พบว่า ความเค็มมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับท่ีบริเวณกระชังเลี้ยงเกาะยอ โดยช่วง
ปี พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2551-2552 และ พ.ศ. 
2535 ปี พ.ศ. 2541 และป ีพ.ศ. 2548 มีค่าสูงกว่าปีอ่ืนๆ
 อุณหภูมิน้ําและพีเอชมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละปีเช่นเดียวกับบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอ
ละลายน้ําในบริเวณนี้ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ระหว่าง 
ไมโครกรัม/ลิตร แต่มีค่าสูงข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเป็นช่วงๆ  เช่น ปี พ
 แอมโมเนียรวมมีค่าข้ึน-ลงเป็นช่วง
มีค่าต่ํากว่าปีอ่ืนๆ โดยอยู่ระหว่าง 0.019-0
มีค่าใกล้เคียงกัน ยกเว้นในปี พ.ศ. 2551 กับ พ
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ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ค่ามัธยฐานวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเพ่ือให้มั่นใจว่าค่ากลางท่ีได้ไม่ได้รับผลกระทบจากข้อมูล
(extreme data value)  (ภิรมย์ และคณะ, 2548; Hirsch et al

ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานมีข้อมูลในลักษณะนี้รวมอยู่ด้วย (Hirsch et al., 1982) 
การวิเคราะห์แนวโน้มชนิดทิศทางเดียว (monotonic trend) และอัตราการเปลี่ยนแปลง (หน่วย

seasonal Kendall-tau  การทดสอบนี้เป็นรีเกรซช่ันแบบนอนพาราเมตริก ซึ่งเหมาะกับข้อมูล
อนุกรมเวลาท่ีมีอิทธิพลของฤดูกาลเข้ามาเก่ียวข้อง (Hirsch et al., 1982) การวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ 

สําหรับการศึกษาความผันแปรตามฤดูกาลของคุณภาพน้ําใช้การทดสอบ Kruskal-Wallis ซึ่งเป็นการทดสอบความ
แปรปรวนแบบนอนพาราเมตริก การวิเคราะห์แนวโนม้และความผนัแปรตามฤดูกาลกําหนดระดับความเช่ือมั่นท่ี 

คุณภาพน้ํารายปีบรเิวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 20 ป ี(พ.ศ. 2535-2554) 
คุณภาพน้ํารายปีบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอ 

ค่ามัธยฐานรายปีของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอในรอบ 20 ปี  (พ.ศ. 2535-2554
2549-2552 (ยกเว้นปี พ.ศ. 2550) และ พ.ศ. 2554 มีความเค็มค่าต่ํากว่าปีอ่ืนๆ โดย

ส่วนในพันส่วน ขณะท่ีความเค็มในปี พ.ศ. 2535 ปี พ.ศ. 2541 และปี พ.ศ. 2548 มีค่าสูงกว่าปีอ่ืนๆ โดยอยู่

อุณหภูมินํ้าและพีเอชมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละปี ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 29-30 องศาเซล
ตามลําดับ  สําหรับออกซิเจนท่ีละลายน้ํามีค่าลดลงทุก 3-4 ปี ต่อเนื่องกัน 2 ปี คือ ปี พ.ศ. 2540-2541 

ขณะท่ีคลอโรฟิลล์เอมีค่าสูงข้ึนทุก 4-5 ปี คือ ในปี พ.ศ. 2538 ปี พ.ศ. 2544 
2547 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2552-2554 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.021

เท่า  ส่วนไนโตรเจนรวมกับฟอสฟอรัสรวม พบว่า ช่วงปี พ.ศ. 2549
2548  

รายปีบริเวณกระชังเลี้ยงปลาบ้านหัวเขา 
ค่ามัธยฐานรายปีของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาบ้านหัวเขาในรอบ 20 ปี (พ.ศ. 2535

ความเค็มมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับท่ีบริเวณกระชังเลี้ยงเกาะยอ โดยช่วง
. 2554  มีค่าต่ํากว่าปีอ่ืนๆ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 9-19 ส่วนในพันส่วน ส่วนปี พ

มีค่าสูงกว่าปีอ่ืนๆ 
อุณหภูมิน้ําและพีเอชมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละปีเช่นเดียวกับบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอ

ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ระหว่าง 5.4-6.0 มิลลิกรัม/ลิตร สําหรับคลอโรฟิลล์เอส่วนใหญ่มีค่าอยู่ระหว่าง 
ลิตร แต่มีค่าสูงข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเป็นช่วงๆ  เช่น ปี พ.ศ. 2543  พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2552

ลงเป็นช่วงๆ โดยในปี พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2539  พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2551 
0.031 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร  ขณะท่ีค่ามัธยฐานของไนโตรเจนรวมส่วนใหญ่

กับ พ.ศ. 2552 ส่วนฟอสฟอรัสรวมในปี พ.ศ. 2549 2554 มีค่าสูงกว่าปีอ่ืนๆ
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ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ค่ามัธยฐานวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเพ่ือให้มั่นใจว่าค่ากลางท่ีได้ไม่ได้รับผลกระทบจากข้อมูล
et al., 1991) เพราะ

หน่วย/ปี) ของคุณภาพ
การทดสอบนี้เป็นรีเกรซช่ันแบบนอนพาราเมตริก ซึ่งเหมาะกับข้อมูล

การวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ seasonal Kendall-

ซึ่งเป็นการทดสอบความ
แปรปรวนแบบนอนพาราเมตริก การวิเคราะห์แนวโนม้และความผนัแปรตามฤดูกาลกําหนดระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% โดยใช้

)  

2554) แสดงในตารางท่ี 2 
มค่าต่ํากว่าปีอ่ืนๆ โดย

มีค่าสูงกว่าปีอ่ืนๆ โดยอยู่

องศาเซลเซียส และ 7.7-8.0 
 ปี พ.ศ. 2545-2546 

2544 และปี พ.ศ. 2549 
021-0.025 มิลลิกรัม-

2549-2554 มีค่าสูงกว่า

2535-2554) แสดงใน
ความเค็มมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับท่ีบริเวณกระชังเลี้ยงเกาะยอ โดยช่วงปี พ.ศ. 2542-2544  

ส่วนในพันส่วน ส่วนปี พ.ศ. 

อุณหภูมิน้ําและพีเอชมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละปีเช่นเดียวกับบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอ ออกซิเจนท่ี
ลิตร สําหรับคลอโรฟิลล์เอส่วนใหญ่มีค่าอยู่ระหว่าง 5-7 

2552 เป็นต้น 
2551 และ 2553-2554  

ลิตร  ขณะท่ีค่ามัธยฐานของไนโตรเจนรวมส่วนใหญ ่
มีค่าสูงกว่าปีอ่ืนๆ 
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ตารางที่ 2  ค่ามัธยฐานรายปีของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอในรอบ 
 

ปี พ.ศ. 
ความเค็ม 

(ส่วนในพันส่วน) 

อุณหภูมิน้ํา 

(องศาเซลเซียส) 
พีเอช 

ออกซิเจนที่ละลายน้ํา

(มิลลิกรัม

2535 30.0 30.3 8.0 

2536 24.5 29.0 7.8 

2537 23.0 29.0 7.7 

2538 24.0 28.3 7.5 

2539 23.0 29.0 7.9 

2540 24.0 29.0 7.7 

2541 30.0 30.0 7.9 

2542 17.7 29.0 7.7 

2543 14.9 29.3 7.8 

2544 15.9 29.5 7.8 

2545 26.3 29.3 7.8 

2546 22.2 29.3 7.9 

2547 27.3 29.4 7.9 

2548 31.0 30.0 8.0 

2549 8.8 30.2 7.9 

2550 25.7 30.3 8.0 

2551 16.9 28.3 7.7 

2552 12.0 29.9 7.7 

2553 28.1 30.5 8.0 

2554 18.7 29.6 7.7 
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ค่ามัธยฐานรายปีของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอในรอบ 20 ปี (พ.ศ. 2535-2554) 

ออกซิเจนที่ละลายน้ํา 

มิลลิกรัม/ลิตร) 

คลอโรฟิลล์เอ 

(ไมโครกรัม/ลิตร) 

แอมโมเนียรวม 

(มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร) 

ไนโตรเจนรวม

(มิลลิกรัม-ไนโตรเจน

5.9 4.9 - - 

6.6 4.2 - - 

6.3 5.8 0.048 - 

6.8 13.7 0.041 - 

6.7 6.3 0.054 - 

4.6 7.2 0.065 - 

4.3 4.6 0.020 - 

5.7 6.1 0.048 - 

5.4 6.4 0.064 - 

5.7 9.3 0.032 - 

4.6 5.4 0.053 - 

4.9 4.9 0.058 0.37

5.8 5.9 0.025 0.29

5.2 6.3 0.064 0.30

6.6 10.1 0.022 0.46

6.1 5.8 0.044 0.49

5.6 7.4 0.033 0.47

5.7 4.4 0.025 0.45

4.9 6.4 0.021 0.42

5.4 6.0 0.022 0.53
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ไนโตรเจนรวม 

ไนโตรเจน/ลิตร) 

ฟอสฟอรัสรวม 

(มิลลิกรัม-ฟอสฟอรัส/ลิตร) 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 0.052 

 0.060 

 0.077 

 0.066 

0.37 0.076 

0.29 0.071 

0.30 0.046 

0.46 0.105 

0.49 0.086 

0.47 0.069 

0.45 0.078 

42 0.095 

53 0.103 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ตารางที่ 3  ค่ามัธยฐานรายปีของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาบ้านหัวเ
 

ปี พ.ศ. 
ความเค็ม 

(ส่วนในพันส่วน) 
อุณหภูมิน้ํา 

(องศาเซลเซียส) 
พีเอช 

ออกซิเจนที่ละลายน้ํา
(มิลลิกรัม

2535 29.5 29.8 8.0 
2536 29.0 28.8 7.9 
2537 20.0 29.0 7.8 
2538 21.0 28.2 7.7 
2539 28.0 29.0 7.9 
2540 25.5 29.0 7.8 
2541 30.5 30.0 7.9 
2542 20.3 28.8 7.9 
2543 15.6 29.2 7.9 
2544 17.8 29.1 7.9 
2545 28.4 29.2 8.0 
2546 23.6 29.1 8.0 
2547 28.4 29.6 8.0 
2548 31.4 29.5 7.9 
2549 12.1 29.5 7.7 
2550 21.6 29.3 8.0 
2551 12.7 28.0 7.8 
2552 13.2 29.0 7.5 
2553 28.7 28.7 8.0 
2554 17.3 29.5 7.8 

 7 

ค่ามัธยฐานรายปีของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาบ้านหัวเขาในรอบ 20 ปี (พ.ศ. 2535-2554) 

ออกซิเจนที่ละลายน้ํา
มิลลิกรัม/ลิตร) 

คลอโรฟิลล์เอ
(ไมโครกรัม/ลิตร) 

แอมโมเนียรวม 
(มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร) 

ไนโตรเจนรวม
(มิลลิกรัม-ไนโตรเจน

5.5 4.3 - - 
6.4 6.4 - - 
5.4 6.2 0.019 - 
6.8 9.4 0.053 - 
6.2 5.0 0.028 - 
5.4 6.6 0.054 - 
4.8 5.3 0.057 - 
6.0 4.7 0.039 - 
5.7 10.5 0.061 - 
5.5 7.5 0.057 - 
5.5 10.8 0.025 - 
5.5 6.0 0.037 0.38
5.6 5.3 0.044 0.36
5.5 8.5 0.066 0.34
5.7 10.8 0.054 0.40
5.8 8.5 0.039 0.38
5.8 9.2 0.031 0.55
5.4 10.8 0.046 0.49
5.7 6.4 0.019 0.40
4.7 6.0 0.022 0.44

2
1
6
  

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555          

ไนโตรเจนรวม 
ไนโตรเจน/ลิตร) 

ฟอสฟอรัสรวม 
(มิลลิกรัม-ฟอสฟอรัส/ลิตร) 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 0.050 
 0.057 
 0.057 
 0.056 

0.38 0.078 
0.36 0.096 
0.34 0.077 
0.40 0.086 
38 0.099 
55 0.088 

0.49 0.110 
40 0.106 
44 0.066 
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2. ข้อมูลอนุกรมเวลาของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลีย้งปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 
 ข้อมูลอนุกรมเวลาของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอและบ้านหั
รอบ 20 ป ี(พ.ศ. 2535-2554) แสดงดังรูปท่ี 
เมื่อทดสอบความผันแปรตามฤดูกาล พบว่า ความเค็มมีความผันแปรตามฤดูกาล 
ฤดูฝนชุกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเป็นประจําทุกปี แต่บางปี
มีค่าต่ําในเดือนอ่ืนๆ ด้วย  โดยในปี พ
ความเค็มมีค่าต่ํายาวนานตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือ
กันยายน  
 อุณหภูมิน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาท้ังสองแห่งไม่แสดงแนวโน้มเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
และออกซิเจนท่ีละลายน้ําท่ีแสดงแนวโน้มลดลง 
ท้ังสามตัวแปรบริเวณกระชังเลี้ยงปลาท้ังสองแห่งผันแปรตามฤดูกาล 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมและเพ่ิมข้ึนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  ซึ่งแตกต่างจากออกซิเจนท่ีละลายน้ํา
ส่วนใหญ่มคี่าเพ่ิมข้ึนและลดลงในช่วงดัง กล่าวตามลําดับ
 สําหรับคลอโรฟิลล์เอไม่สามารถมองเห็นแนวโน้มได้ 
บริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอท่ีผันแปรตามฤดูกาล 
ค่าสูงสุดในรอบปีช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม
แอมโมเนียรวมไม่สามารถมองเห็นแนวโน้มได้เช่นเดียวกับคลอโรฟิลล์เอ 
แอมโมเนียรวมมีความผันแปรตามฤดูกาล 
0.050 มก.ไนโตรเจน/ล. แต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมความเข้มข้นของ
แอมโมเนียรวมเพ่ิมข้ึนประมาณ 2-5 
 จากรูปท่ี 8 และรูปท่ี 9 เห็นได้ว่า ความเข้มข้นของไนโตรเจนรวมและฟ
ยอและบ้านหัวเขาสามารถเห็นแนวโน้มเพ่ิมข้ึนค่อนข้างชัดเจน จากการทดสอบทางสถิติ พบว่า ความเข้มข้นของไนโตรเจนรวม
และฟอสฟอรสัรวมบริเวณกระชังเลี้ยงปลาท้ังสองแห่งไม่ผันแปรตามตามฤดูกาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2  อนุกรมเวลารายเดือนของความเค็มบริเวณกระชังเลีย้งปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 

(พ.ศ. 2535-2554) 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 
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เกาะยอ บ้านหวัเขา

ข้อมูลอนุกรมเวลาของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลีย้งปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 
ข้อมูลอนุกรมเวลาของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอและบ้านหัวเขาในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ใน

แสดงดังรูปท่ี 2-9  ความเค็มบริเวณกระชังเลี้ยงปลาท้ังสองแห่งแสดงแนวโน้มลดลง 
เมื่อทดสอบความผันแปรตามฤดูกาล พบว่า ความเค็มมีความผันแปรตามฤดูกาล (p<0.05)  โดยมีค่าต่ําลงอย่างเห็นได้ชัดใน

งแต่เดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเป็นประจําทุกปี แต่บางปี
ในปี พ.ศ. 2542, พ.ศ. 2543, พ.ศ. 2552  มีค่าต่ําในเดือนเมษายน ส่วนในปี พ

ความเค็มมีค่าต่ํายาวนานตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ขณะท่ีปี พ.ศ. 2551 ยาวนานตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือน

อุณหภูมิน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาท้ังสองแห่งไม่แสดงแนวโน้มเพ่ิมข้ึนหรือลดลง (รูปท่ี 
และออกซิเจนท่ีละลายน้ําท่ีแสดงแนวโน้มลดลง (รูปท่ี 4 และรูปท่ี 5) เมื่อทดสอบความผนัแปรตามฤดูกาล พบว่า คุณภาพน้ํา
ท้ังสามตัวแปรบริเวณกระชังเลี้ยงปลาท้ังสองแห่งผันแปรตามฤดูกาล (p<0.05) โดยท้ังอุณหภูมิน้ําและพีเอชมีค่าต่ําลงช่วง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมและเพ่ิมข้ึนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  ซึ่งแตกต่างจากออกซิเจนท่ีละลายน้ํา

ค่าเพ่ิมข้ึนและลดลงในช่วงดัง กล่าวตามลําดับ 
สําหรับคลอโรฟิลล์เอไม่สามารถมองเห็นแนวโน้มได้ (รูปท่ี 6) เมื่อทดสอบความผันแปรตามฤดูกาล พบว่า เฉพาะ

บริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอท่ีผันแปรตามฤดูกาล (p<0.05) โดยท่ัวไปคลอโรฟิลล์เอบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอมักมี
ดในรอบปีช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม และมีค่าต่ําสุดในรอบปีช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 

แอมโมเนียรวมไม่สามารถมองเห็นแนวโน้มได้เช่นเดียวกับคลอโรฟิลล์เอ (รูปท่ี 7) เมื่อทดสอบความผันแปรตามฤดูกาล พบว่า 
แอมโมเนียรวมมีความผันแปรตามฤดูกาล (p<0.05) โดยท่ัวไปแอมโมเนียรวมบริเวณกระชังเลี้ยงปลามีความเข้มข้นต่ํากว่า 

แต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมความเข้มข้นของ
5 เท่า  
เห็นได้ว่า ความเข้มข้นของไนโตรเจนรวมและฟอสฟอรัสรวมบรเิวณกระชังเลีย้งปลาเกาะ

ยอและบ้านหัวเขาสามารถเห็นแนวโน้มเพ่ิมข้ึนค่อนข้างชัดเจน จากการทดสอบทางสถิติ พบว่า ความเข้มข้นของไนโตรเจนรวม
และฟอสฟอรสัรวมบริเวณกระชังเลี้ยงปลาท้ังสองแห่งไม่ผันแปรตามตามฤดูกาล (p>0.05) 

ยเดือนของความเค็มบริเวณกระชังเลีย้งปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 
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ข้อมูลอนุกรมเวลาของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลีย้งปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 20 ป ี(พ.ศ. 2535-2554) 
วเขาในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ใน
องแห่งแสดงแนวโน้มลดลง (รูปท่ี 2) 

โดยมีค่าต่ําลงอย่างเห็นได้ชัดใน
งแต่เดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเป็นประจําทุกปี แต่บางป ี

มีค่าต่ําในเดือนเมษายน ส่วนในปี พ.ศ. 2549 
ยาวนานตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือน

รูปท่ี 3 ) ซึ่งแตกต่างจากพีเอช
นแปรตามฤดูกาล พบว่า คุณภาพน้ํา

โดยท้ังอุณหภูมิน้ําและพีเอชมีค่าต่ําลงช่วง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมและเพ่ิมข้ึนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  ซึ่งแตกต่างจากออกซิเจนท่ีละลายน้ํา

เมื่อทดสอบความผันแปรตามฤดูกาล พบว่า เฉพาะ
โดยท่ัวไปคลอโรฟิลล์เอบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอมักมี

และมีค่าต่ําสุดในรอบปีช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 
เมื่อทดสอบความผันแปรตามฤดูกาล พบว่า 

ปแอมโมเนียรวมบริเวณกระชังเลี้ยงปลามีความเข้มข้นต่ํากว่า 
แต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมความเข้มข้นของ

อสฟอรัสรวมบรเิวณกระชังเลีย้งปลาเกาะ
ยอและบ้านหัวเขาสามารถเห็นแนวโน้มเพ่ิมข้ึนค่อนข้างชัดเจน จากการทดสอบทางสถิติ พบว่า ความเข้มข้นของไนโตรเจนรวม

ยเดือนของความเค็มบริเวณกระชังเลีย้งปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 20 ปี  
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รูปท่ี 3  อนุกรมเวลารายเดือนของอุณหภูมินํ้าบริเวณกระชั

(พ.ศ. 2535-2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4  อนุกรมเวลารายเดือนของพีเอชบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 

(พ.ศ. 2535-2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 5  อนุกรมเวลารายเดือนของออกซิเจนท่ีละลายน้ําบรเิวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลา

(พ.ศ. 2535-2554) 
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อนุกรมเวลารายเดือนของอุณหภูมินํ้าบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 

พีเอชบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 20 ปี 

อนุกรมเวลารายเดือนของออกซิเจนท่ีละลายน้ําบรเิวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอก
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ในรอบ 20 ปี  

ปี  

ตอนนอกในรอบ 20 ปี 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 
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รูปท่ี 6  อนุกรมเวลารายเดือนของคลอโร

(พ.ศ. 2535-2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 7  อนุกรมเวลารายเดือนของแอมโมเนียรวมบรเิวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลา

(พ.ศ. 2537-2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 8  อนุกรมเวลารายเดือนของไนโตรเจน

(พ.ศ. 2546-2554) 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 
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เกาะยอ บ้านหัวเขา

อนุกรมเวลารายเดือนของคลอโรฟิลล์เอบริเวณกระชังเลีย้งปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ในรอบ 

อนุกรมเวลารายเดือนของแอมโมเนียรวมบรเิวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอก

อนุกรมเวลารายเดือนของไนโตรเจนรวมบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอก
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ฟิลล์เอบริเวณกระชังเลีย้งปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ในรอบ 20 ปี  

ตอนนอกในรอบ 18 ปี  

ตอนนอกในรอบ 9 ปี  
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รูปท่ี 9  อนุกรมเวลารายเดือนของฟอสฟอรัสรวมบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลา

(พ.ศ. 2542-2554) 
 
 
3. การทดสอบความมีนัยสําคัญของแนวโน้มคุณภาพน้ําบริเวณกระชั

(พ.ศ. 2535-2554) 

 ผลการทดสอบแนวโน้มของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 

2535-2554) โดยใช้ seasonal Kendall tau

แอมโมเนียรวม และฟอสฟอรัสรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง (p>0.05) 

 ความเค็ม  ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา  แอมโมเนียรวม และฟอสฟอรัสรวมมีแนวโน้มลดลงท้ังสองแห่ง ความเค็มบริเวณ

กระชังเลี้ยงปลาเกาะยอลดลงปีละ 0.12 ส่วนในพันส่วน  ส่วนบ้านหัวเขาลดลงปีละ 

บริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอลดลงปีละ 0.03 

และฟอสฟอรัสรวมลดลงด้วยอัตราท่ีเท่ากันท้ังสองแห่ง คือ 

ฟอสฟอรัส/ลิตร ตามลําดับ สําหรับพีเอชมีแนวโน้มลดลงเฉพาะบริเวณกระชังเลี้ยงปลาบ้านหัวเขาในอัตราปีละ 

ขณะท่ีคลอโรฟิลล์เอ มีแนวโน้มลดลงเฉพาะบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอในอัตราปีละ 
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เกาะยอ บ้านหัวเขา

อนุกรมเวลารายเดือนของฟอสฟอรัสรวมบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 

การทดสอบความมีนัยสําคัญของแนวโน้มคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ในรอบ 

ผลการทดสอบแนวโน้มของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 

seasonal Kendall tau แสดงดังตารางท่ี 4 พบว่า ความเค็ม  พีเอช  ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา

และฟอสฟอรัสรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนอุณหภูมิน้ํา

แอมโมเนียรวม และฟอสฟอรัสรวมมีแนวโน้มลดลงท้ังสองแห่ง ความเค็มบริเวณ

ส่วนในพันส่วน  ส่วนบ้านหัวเขาลดลงปีละ 0.15 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา

03 มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนบ้านหัวเขาลดลงปีละ 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร  แอมโมเนียรวม

ากันท้ังสองแห่ง คือ 0.0003 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร และ 

ลิตร ตามลําดับ สําหรับพีเอชมีแนวโน้มลดลงเฉพาะบริเวณกระชังเลี้ยงปลาบ้านหัวเขาในอัตราปีละ 

มีแนวโน้มลดลงเฉพาะบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอในอัตราปีละ 0.02 ไมโครกรัม
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ในรอบ 13 ปี  

งเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ในรอบ 20 ปี 

ผลการทดสอบแนวโน้มของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 20 ปี (พ.ศ. 

ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา  คลอโรฟิลล์เอ

ส่วนอุณหภูมิน้ํา และไนโตรเจนรวม 

แอมโมเนียรวม และฟอสฟอรัสรวมมีแนวโน้มลดลงท้ังสองแห่ง ความเค็มบริเวณ

ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา

ลิตร  แอมโมเนียรวม

ลิตร และ 0.0002 มิลลิกรัม-

ลิตร ตามลําดับ สําหรับพีเอชมีแนวโน้มลดลงเฉพาะบริเวณกระชังเลี้ยงปลาบ้านหัวเขาในอัตราปีละ 0.006 หน่วย 

ไมโครกรัม/ลิตร  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ตารางท่ี 4  ผลการทดสอบแนวโน้มของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 
(พ.ศ. 2535-2554) โดยใช้ 

 

ตัวแปรคุณภาพน้ํา เกาะยอ  
แนวโน้ม 

ความเค็ม ลดลง 
อุณหภูมินํ้า ไม่เปลี่ยนแปลง
พีเอช ไม่เปลี่ยนแปลง
ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา ลดลง 
คลอโรฟิลลเ์อ ลดลง 
แอมโมเนียรวม* ลดลง 
ไนโตรเจนรวม** ไม่เปลี่ยนแปลง
ฟอสฟอรัสรวม*** ลดลง 
หมายเหตุ  *  ข้อมูลปี 2537-
 **  ข้อมูลปี 2546-
 ***  ข้อมูลปี 2542-
 
วิจารณ์ผล 
 ความเค็ม  อุณหภูมินํ้า และพีเอชบริเวณกระชังเลี้
เหล่านี้มีค่าต่ําลงชัดเจนช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์เป็นประจําทุกปี  เนื่องจากเป็นฤดูฝนหรือ
รอยต่อกับฤดูฝน จึงมีน้ําจืดไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาตอนนอกเป็นจํานวนมาก  ทําให้ความเค็มและพีเอชของน้ํา
ส่วนอุณหภูมินํ้านั้นเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิอากาศ  นอกจากนี้บางปีความเค็มและพีเอชบริเวณกระชังเลี้ยงปลายังมีค่าต่ําใน
เดือนท่ีเป็นฤดูร้อน เช่น เดือนเมษายน ปี พ
เกิดปรากฏการณ์ลานีญาจึงมีฝนตกชุก 
climatechange.pdf) กล่าวว่าช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนเป็นระยะท่ีลานีญามีผลกระทบต่อสภาวะฝนของประเทศไทยชัดเจน
กว่าช่วงอ่ืน  การเปลี่ยนแปลงของความเค็มและพีเอชดังกล่าวนี้เป็นความผันแปรท่ีผิดป
ความผันแปรในลักษณะนี้ คาดว่าเป็นผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนอัน
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
 ความผันแปรผิดปกติของความเค็มส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังในทะเลสาบสงขลาตอนนอกเป็นอย่า
มาก โดยความเค็มท่ีต่ํายาวนานต่อเนื่องกันหลายเดือนทําให้ปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงในกระชังมีกลิ่นโคลน ขณะท่ีความ
แปรปรวนอย่างมากของความเค็มอาจทําให้ปลาเครียดและอ่อนแอ 
ความเค็มอย่างฉับพลันทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของปลากะพงขาวล
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 - พ.ศ
จังหวัดสงขลาตายเนื่องจากปรสิตและโรคเป็นจํานวนมาก  โดยเฉพาะปลาท่ีมีขนาดเล็กไม่เกิน 
 ค่ามัธยฐานรายปีของความเค็มบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกมีค่าต่ําและสูงกว่าปกติทุกๆ 
3-4 ปี และ 4-6 ปี  ตามลําดับ (ตารางท่ี 
ข้อมูลในระยะยาวนั้นแสดงให้เห็นว่าข้อมูลนั้นมีความผันแปรตามวั
ความเค็มในบริเวณนี้ผันแปรตามวัฏจักร

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ผลการทดสอบแนวโน้มของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 
โดยใช้ seasonal Kendall tau  ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 

 บ้านหัวเขา 
 อัตราเปลี่ยน แปลง 

(หน่วย/ป)ี 
แนวโน้ม 

0.12 ลดลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง - ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง - ลดลง 

0.03 ลดลง 
0.02 ไม่เปลี่ยนแปลง 
0.0003 ลดลง 

ไม่เปลี่ยนแปลง - ไม่เปลี่ยนแปลง 
0.0002 ลดลง 

-2554 
-2554 
-2554 

ความเค็ม  อุณหภูมินํ้า และพีเอชบริเวณกระชังเลีย้งปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกผันแปรตามฤดูกาล
เหล่านี้มีค่าต่ําลงชัดเจนช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์เป็นประจําทุกปี  เนื่องจากเป็นฤดูฝนหรือ
รอยต่อกับฤดูฝน จึงมีน้ําจืดไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาตอนนอกเป็นจํานวนมาก  ทําให้ความเค็มและพีเอชของน้ํา
ส่วนอุณหภูมินํ้านั้นเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิอากาศ  นอกจากนี้บางปีความเค็มและพีเอชบริเวณกระชังเลี้ยงปลายังมีค่าต่ําใน

เช่น เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2542, พ.ศ. 2543, พ.ศ. 2552 เป็นต้น  ท้ังนี้เพราะในปีเหล่านี้
ตกชุก ซึ่งมันทนา (2545) อ้างตามวนิดา (http://www.tmd.go.th/globalwarming_

กล่าวว่าช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนเป็นระยะท่ีลานีญามีผลกระทบต่อสภาวะฝนของประเทศไทยชัดเจน
การเปลี่ยนแปลงของความเค็มและพีเอชดังกล่าวนี้เป็นความผันแปรท่ีผิดปกติซึ่ง

คาดว่าเป็นผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนอันเป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
(Climate Change) 

ความผันแปรผิดปกติของความเค็มส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังในทะเลสาบสงขลาตอนนอกเป็นอย่า
มาก โดยความเค็มท่ีต่ํายาวนานต่อเนื่องกันหลายเดือนทําให้ปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงในกระชังมีกลิ่นโคลน ขณะท่ีความ
แปรปรวนอย่างมากของความเค็มอาจทําให้ปลาเครียดและอ่อนแอ เยาวนิตย์ และคณะ (2553
ความเค็มอย่างฉับพลันทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของปลากะพงขาวลดลง  ปลาจึงอ่อนแอ  ยอมรับเช้ือก่อโรคได้ง่าย  ซึ่ง

ศ. 2552 ปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงในกระชังในทะเลสาบสงขลาตอนนอก และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ใน
จังหวัดสงขลาตายเนื่องจากปรสิตและโรคเป็นจํานวนมาก  โดยเฉพาะปลาท่ีมีขนาดเล็กไม่เกิน 150 

ายปีของความเค็มบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกมีค่าต่ําและสูงกว่าปกติทุกๆ 
ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3)  สมเกียรติ (2546) กล่าวว่า การเคลื่อนไหวข้ึนลงซ้ําๆ กันของ

ข้อมูลในระยะยาวนั้นแสดงให้เห็นว่าข้อมูลนั้นมีความผันแปรตามวัฎจักร (cyclical variability) 
ค็มในบริเวณนี้ผันแปรตามวัฏจักร ซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา
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ผลการทดสอบแนวโน้มของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 20 ปี  

อัตราเปลี่ยน แปลง 
(หน่วย/ป)ี 
0.15 
- 
0.006 
0.02 
- 
0.0003 
- 
0.0002 

ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกผันแปรตามฤดูกาล คุณภาพน้ํา
เหล่านี้มีค่าต่ําลงชัดเจนช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์เป็นประจําทุกปี  เนื่องจากเป็นฤดูฝนหรือ
รอยต่อกับฤดูฝน จึงมีน้ําจืดไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาตอนนอกเป็นจํานวนมาก  ทําให้ความเค็มและพีเอชของน้ําลดต่ําลง  
ส่วนอุณหภูมินํ้านั้นเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิอากาศ  นอกจากนี้บางปีความเค็มและพีเอชบริเวณกระชังเลี้ยงปลายังมีค่าต่ําใน

เป็นต้น  ท้ังนี้เพราะในปีเหล่านี ้
(http://www.tmd.go.th/globalwarming_ 

กล่าวว่าช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนเป็นระยะท่ีลานีญามีผลกระทบต่อสภาวะฝนของประเทศไทยชัดเจน
กติซึ่งยังไม่เคยมีผู้ใดรายงานไว้  

เป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

ความผันแปรผิดปกติของความเค็มส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังในทะเลสาบสงขลาตอนนอกเป็นอย่าง
มาก โดยความเค็มท่ีต่ํายาวนานต่อเนื่องกันหลายเดือนทําให้ปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงในกระชังมีกลิ่นโคลน ขณะท่ีความ

2553) พบว่าการเปลี่ยนแปลง 
ปลาจึงอ่อนแอ  ยอมรับเช้ือก่อโรคได้ง่าย  ซึ่งในช่วง

ปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงในกระชังในทะเลสาบสงขลาตอนนอก และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ใน
150 กรัม 

ายปีของความเค็มบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกมีค่าต่ําและสูงกว่าปกติทุกๆ  
กล่าวว่า การเคลื่อนไหวข้ึนลงซ้ําๆ กันของ

 ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า 
บจากปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา  โดยกรมอุนิยมวิทยา
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รายงานว่าประเทศไทยเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ
info.php?File ID=17) ซึ่งสอดคล้องกับความผันแปรตามวัฏจักรของความเค็ม
 คุณภาพน้ําอ่ืนๆ ท่ีผันแปรตามวัฏจักร คือ ออกซิเจนท่ีละลายน้ํากับคลอโรฟิลล์เอบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอ 
ความผันแปรตามวัฏจักรของออกซิเจนท่ีละลายน้ําอาจเช่ือมโยงกับจํานวนกระชัง ออกซิเจนท่ีละลา
เกาะยอต่ําลงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 และปี พ
1,680 กระชัง และ 1,375 กระชัง ตามลําดับ ในปีต่อมาผู้เลี้ยงประสบปัญหาจึงมีกระชังเหลือเพียง 
กระชังเลี้ยงปลาเพ่ิมข้ึนอีกครั้งในปี พ.ศ. 2545 
(สํานักงานประมงอําเภอเมืองสงขลา, 2540
ผลการศึกษานี้สามารถช้ีให้เห็นว่าการเลี้ยงปลาในกระชัง
ปริมาณเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
 ความเข้มข้นของแอมโมเนียรวมบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกผันแปรตามฤดูกาล  โดยมีค่า
สูงข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเป็นประจําทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมซึ่งเป็นฤดู
ใกล้เคียงกับฤดูฝน เช่น เดือนเมษายน พ.ศ. 2542 
มาจากแหล่งกําเนิดภายนอกโดยปะปนมากับน้ําท่า
กระชังเลี้ยงปลาเกาะยอซึ่งมักมีคลอโรฟิลล์เอสูงข้ึนในช่วงดังกล่าว 
การเลี้ยงปลาในกระชัง  โดยไปเพ่ิมความต้องการออกซิเจนของแหล่งน้ําในเวลากลางคืนทําให้ออกซิเจนท่ีละลายน้ําลดลง
ซึ่งท่ีผ่านมามีรายงานถึงปลาท่ีเลี้ยงในกระชังตายพร้อมกันเป็นจํานวนมากหรือกินอาหารลดลงในฤดูฝนเสมอ 
2547) แสดงให้เห็นว่าปัญหาคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกส่วนหนึ่งเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของ
แอมโมเนียในฤดูฝน ดังนั้นแนวทางท่ีอาจเป็นไปได้เพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ย
ระบายน้ําเสียจากแหล่งกําเนิดภายนอกลงสู่ทะเลสาบสงขลาตอนนอกในฤดูฝน
 จากผลการทดสอบแนวโน้มคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอและบ้านหัวเขา พบว่า ความเค็มมีแนวโน้ม
ลดลงปีละ 0.12 และ 0.15 ส่วนในพันส่วน ตามลําดับ นั่นคือในรอบ 
บริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกลดลง 
20 ปีท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  ออกซิเจนท่ีละลายน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอและบ้านหัวเขามีแนวโน้มลดลงอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติด้วยอัตราปีละ 0.03 และ 
เลี้ยงปลาเกาะยอและบ้านหัวเขาในปัจจุบันได้ลดลงจากเมื่อยี่สิบปีท่ีแล้วประมาณ 
ตามลําดับ   ช้ีให้เห็นว่า  คุณภาพน้ําบริเวณกระชัง
ส่วนพีเอชมีแนวโน้มลดลงเฉพาะบริเวณกระชังเลี้ยงปลาบ้านหัวเขาสอดคล้องกับความเค็มท่ีมีแนวโน้มลดลง  สําหรับ
ไนโตรเจนรวมแม้มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง แต่จากรูปท่ี 
ค่อนข้างชัดเจน  ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจไนโตรเจนรวมอย่างใกล้ชิด  เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของไนโตรเจนเป็นสาเหตุสําคัญ
ของการเกิดยูโทรฟิเคชัน   โดยในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมามีสิ่งบ่งช้ีถึงความรุนแรงของยูโทรฟิเคชันหลายประการ เช่น การสะพรั่ง
ของแพลงก์ตอนพืชเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548 
Cladophora บริเวณกระชังเลี้ยงปลาด้านตะวันตกของเกาะยอ 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ความเค็มบริเว

(พ.ศ. 2535-2554)  ผันแปรท้ังตามฤดูกาลตามวัฏจักร และเนื่องจากเหตุการณ์ผิดปกติ ความผันแปรตามวัฎจักรและ

เนื่องจากเหตุการณ์ผิดปกติของความเค็มเก่ียวข้องกับปรากฎการณ์
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ประเทศไทยเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญปานกลางหรือรุนแรงเฉลี่ยทุกๆ 5-6 ปี (http://www.tmd.go
วามผันแปรตามวัฏจักรของความเค็ม 

คุณภาพน้ําอ่ืนๆ ท่ีผันแปรตามวัฏจักร คือ ออกซิเจนท่ีละลายน้ํากับคลอโรฟิลล์เอบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอ 
ความผันแปรตามวัฏจักรของออกซิเจนท่ีละลายน้ําอาจเช่ือมโยงกับจํานวนกระชัง ออกซิเจนท่ีละลายน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลา

และปี พ.ศ. 2541 (ตารางท่ี 2) ในปีดังกล่าวบริเวณเกาะยอมีการเลี้ยงปลากันมากถึง 
กระชัง ตามลําดับ ในปีต่อมาผู้เลี้ยงประสบปัญหาจึงมีกระชังเหลือเพียง 878 

2545 โดยมีจํานวน 1,365 กระชัง  ออกซิเจนท่ีละลายน้ําก็ลดลงด้วยเช่นกัน 
2540; สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา, 2545 อ้างตามกัลยานี และศักดิ์ชัย

การเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณเกาะยอให้ยั่งยืน จําเป็นอย่างยิ่งต้องควบคุมกระชังให้มี

ความเข้มข้นของแอมโมเนียรวมบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกผันแปรตามฤดูกาล  โดยมีค่า
สูงข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเป็นประจําทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมซึ่งเป็นฤดฝูน รวมถึงเดือนอ่ืนๆ ท่ีมีความเค็มต่ํา

2542 และ พ.ศ. 2552  แสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมข้ึนของแอมโมเนียรวมในบริเวณนี้
มาจากแหล่งกําเนิดภายนอกโดยปะปนมากับน้ําท่า ซึ่งได้กระตุ้นให้เกิดการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช

งเลี้ยงปลาเกาะยอซึ่งมักมีคลอโรฟิลล์เอสูงข้ึนในช่วงดังกล่าว (รูปท่ี 6) การสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชส่งผลกระทบต่อ
การเลี้ยงปลาในกระชัง  โดยไปเพ่ิมความต้องการออกซิเจนของแหล่งน้ําในเวลากลางคืนทําให้ออกซิเจนท่ีละลายน้ําลดลง

งตายพร้อมกันเป็นจํานวนมากหรือกินอาหารลดลงในฤดูฝนเสมอ 
ปัญหาคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกส่วนหนึ่งเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของ

แอมโมเนียในฤดูฝน ดังนั้นแนวทางท่ีอาจเป็นไปได้เพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลา คือ การเข้มงวดการ
ลงสู่ทะเลสาบสงขลาตอนนอกในฤดูฝน 

จากผลการทดสอบแนวโน้มคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอและบ้านหัวเขา พบว่า ความเค็มมีแนวโน้ม
ส่วนในพันส่วน ตามลําดับ นั่นคือในรอบ 20 ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ถึง พ

บริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกลดลง 2-3 ส่วนในพันส่วน ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณฝนบริเวณนี้ในรอบ 
ปีท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  ออกซิเจนท่ีละลายน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอและบ้านหัวเขามีแนวโน้มลดลงอย่างมี

และ 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ แสดงว่า ออกซิเจนท่ีละลายน้ําบริเวณกระชัง
เลี้ยงปลาเกาะยอและบ้านหัวเขาในปัจจุบันได้ลดลงจากเมื่อยี่สิบปีท่ีแล้วประมาณ 0.6 มิลลิกรัม/ลิตร และ 
ตามลําดับ   ช้ีให้เห็นว่า  คุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในปัจจุบันเสื่อมโทรมลงค่อนข้างมาก 
ส่วนพีเอชมีแนวโน้มลดลงเฉพาะบริเวณกระชังเลี้ยงปลาบ้านหัวเขาสอดคล้องกับความเค็มท่ีมีแนวโน้มลดลง  สําหรับ
ไนโตรเจนรวมแม้มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง แต่จากรูปท่ี 8 สามารถมองเห็นแนวโน้มเพ่ิมข้ึนของไนโตรเจ
ค่อนข้างชัดเจน  ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจไนโตรเจนรวมอย่างใกล้ชิด  เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของไนโตรเจนเป็นสาเหตุสําคัญ

ปีท่ีผ่านมามีสิ่งบ่งช้ีถึงความรุนแรงของยูโทรฟิเคชันหลายประการ เช่น การสะพรั่ง
2548 ท่ีมีค่าคลอโรฟิลล์เอสูงถึง 140 ไมโครกรัม/ลิตร (รูปท่ี 

บริเวณกระชังเลี้ยงปลาด้านตะวันตกของเกาะยอ (หมู่ท่ี 8 และ 9) พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ความเค็มบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ในรอบ 

ผันแปรท้ังตามฤดูกาลตามวัฏจักร และเนื่องจากเหตุการณ์ผิดปกติ ความผันแปรตามวัฎจักรและ

เนื่องจากเหตุการณ์ผิดปกติของความเค็มเก่ียวข้องกับปรากฎการณ์เอลนีโญและลานีญา ส่วนอุณหภูมิน้ํา พีเอช และ
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www.tmd.go.th/info/ 

คุณภาพน้ําอ่ืนๆ ท่ีผันแปรตามวัฏจักร คือ ออกซิเจนท่ีละลายน้ํากับคลอโรฟิลล์เอบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอ 
ยน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลา

ในปีดังกล่าวบริเวณเกาะยอมีการเลี้ยงปลากันมากถึง 
878 กระชัง เมื่อจํานวน

กระชัง  ออกซิเจนท่ีละลายน้ําก็ลดลงด้วยเช่นกัน 
อ้างตามกัลยานี และศักดิ์ชัย, 2548)  

จําเป็นอย่างยิ่งต้องควบคุมกระชังให้มี

ความเข้มข้นของแอมโมเนียรวมบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกผันแปรตามฤดูกาล  โดยมีค่า
รวมถึงเดือนอ่ืนๆ ท่ีมีความเค็มต่ํา

การเพ่ิมข้ึนของแอมโมเนียรวมในบริเวณนี้
ซึ่งได้กระตุ้นให้เกิดการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช โดยเฉพาะบริเวณ

การสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชส่งผลกระทบต่อ
การเลี้ยงปลาในกระชัง  โดยไปเพ่ิมความต้องการออกซิเจนของแหล่งน้ําในเวลากลางคืนทําให้ออกซิเจนท่ีละลายน้ําลดลง  

งตายพร้อมกันเป็นจํานวนมากหรือกินอาหารลดลงในฤดูฝนเสมอ (นิคม และคณะ, 
ปัญหาคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกส่วนหนึ่งเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของ

งปลา คือ การเข้มงวดการ

จากผลการทดสอบแนวโน้มคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอและบ้านหัวเขา พบว่า ความเค็มมีแนวโน้ม
ถึง พ.ศ. 2554 ความเค็ม

ส่วนในพันส่วน ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณฝนบริเวณนี้ในรอบ  
ปีท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  ออกซิเจนท่ีละลายน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอและบ้านหัวเขามีแนวโน้มลดลงอย่างมี

ลิตร ตามลําดับ แสดงว่า ออกซิเจนท่ีละลายน้ําบริเวณกระชัง
ลิตร และ 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร 

เลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในปัจจุบันเสื่อมโทรมลงค่อนข้างมาก 
ส่วนพีเอชมีแนวโน้มลดลงเฉพาะบริเวณกระชังเลี้ยงปลาบ้านหัวเขาสอดคล้องกับความเค็มท่ีมีแนวโน้มลดลง  สําหรับ

สามารถมองเห็นแนวโน้มเพ่ิมข้ึนของไนโตรเจนรวมด้วยสายตาได้
ค่อนข้างชัดเจน  ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจไนโตรเจนรวมอย่างใกล้ชิด  เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของไนโตรเจนเป็นสาเหตุสําคัญ

ปีท่ีผ่านมามีสิ่งบ่งช้ีถึงความรุนแรงของยูโทรฟิเคชันหลายประการ เช่น การสะพรั่ง
รูปท่ี 6) การสะพรั่งของ 
2553  

ณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ในรอบ 20 ปี 

ผันแปรท้ังตามฤดูกาลตามวัฏจักร และเนื่องจากเหตุการณ์ผิดปกติ ความผันแปรตามวัฎจักรและ

ส่วนอุณหภูมิน้ํา พีเอช และ



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

แอมโมเนียรวมผันแปรตามฤดูกาล โดยอุณหภูมินํ้าและพีเอชมีค่าต่ําลงพร้อมๆ กับความเค็มในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน

มกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูฝนหรือช่วงรอยต่อของฤดู  ขณะเดียวกันในช่วงดังกล่าวความเข้มข้นของแอมโมเนีย

รวมเพ่ิมสูงข้ึนอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงผลกระทบ

ทะเลสาบสงขลาตอนนอก ซึ่งการเพ่ิมข้ึนของแอมโมเนียรวมเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้บริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอประสบกับ

ปัญหายูโทรฟิเคชัน ออกซิเจนท่ีละลายน้ําและคลอโรฟิลล์เอผันแปรตามวัฏจักรเฉพาะบริเวณกระชังเลี้ยงปล

ผันแปรตามวัฏจักรของออกซิเจนท่ีละลายน้ําสัมพันธ์กับจํานวนกระชัง

ยั่งยืนจําเป็นต้องควบคุมจํานวนกระชังให้พอเหมาะกับพ้ืนท่ีเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ํา 

 ความเค็ม  ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา

กระชังเลี้ยงปลาเกาะยอและบ้านหัวเขา  ส่วนคลอโรฟิลล์เอมีแนวโน้มลดลงเฉพาะบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอ ขณะท่ี

พีเอชมีแนวโน้มลดลงเฉพาะบริเวณกระชังเลี้ยงปลาบ้านหัวเขา  ซึ่งคุณภาพน้ําเหล่านี้ลดลงอย่างช้าๆ ยกเว้นอ

ละลายน้ําท่ีลดลงค่อนข้างมาก และจากแนวโน้มลดลงของออกซิเจนท่ีละลายน้ําซึ่งเป็นตัวแปรวิกฤตสําหรับคุณภาพน้ําและ

การดํารงชีวิตของสัตว์นํ้าสามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกแย่ลงกว่า

ในอดีต 

 

ข้อเสนอแนะ 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํามีประโยชน์อย่างยิ่ง  เพราะข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําสามารถให้

ข้อสนเทศ (information) ในด้านต่างๆ ของแหล่งน้ําท้ังความผันแปรและแนวโน้ม ข้อสนเทศเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารจัดการแหล่งน้ําเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าอย่างยั่งยืน  และใช้พยากร

ความผันแปรของความเค็ม ซึ่งข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาหรือแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

อ่ืนๆ จะมีประโยชน์มากยิ่งข้ึนหากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านอ่ืนไปพร้อมๆ กัน เช่น จํานวนกระชังหรือพ้ืนท่ีกา

ผลผลิต ตลอดจนถึงเหตุการณ์เก่ียวข้องอ่ืนท่ีเกิดข้ึน  นอกจากนี้การศึกษาแนวโน้มต้องใช้ข้อมูลยาวนานต่อเนื่องกันหลายปี

อาจต้องประสบกับปัญหาความแม่นยําหรือไม่แน่นอนของข้อมูลซึ่งมีผลต่อการทดสอบแนวโน้ม ปัญหานี้เกิดจากการเปลี่ยน

วิธีการวิเคราะห์ บุคลากร สถานีเก็บตัวอย่าง เป็นต้น 

การตรวจติดตามคุณภาพน้ําจึงจําเป็นต้องมีกระบวนการของการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ

 

เอกสารอ้างอิง 

กัลยานี พรพิเนตพงศ์ และ ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์

เนื่องจากความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสง

ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

กรมประมง. 2548. โครงการจัดทําฐานข้อมูลภมูิสารสนเทศประมงชายฝั่งทะเล

การสํารวจพ้ืนท่ีประมงชายฝั่

 

กรมประมง. 2551. วิธีวิเคราะห์นํ้าเพ่ื

ประเทศไทย จํากัด. กรุงเทพฯ

นิคม ละอองศิริวงศ.์ 2546. การวิเคราะห์นํ้า ใน

สัตว์นํ้าชายฝั่ง. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

นียรวมผันแปรตามฤดูกาล โดยอุณหภูมินํ้าและพีเอชมีค่าต่ําลงพร้อมๆ กับความเค็มในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน

มกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูฝนหรือช่วงรอยต่อของฤดู  ขณะเดียวกันในช่วงดังกล่าวความเข้มข้นของแอมโมเนีย

รวมเพ่ิมสูงข้ึนอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของน้ําเสียจากแผ่นดินต่อคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาใน

ทะเลสาบสงขลาตอนนอก ซึ่งการเพ่ิมข้ึนของแอมโมเนียรวมเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้บริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอประสบกับ

ออกซิเจนท่ีละลายน้ําและคลอโรฟิลล์เอผันแปรตามวัฏจักรเฉพาะบริเวณกระชังเลี้ยงปล

ผันแปรตามวัฏจักรของออกซิเจนท่ีละลายน้ําสัมพันธ์กับจํานวนกระชัง ซึ่งสามารถยืนยันให้เห็นว่าการเลี้ยงปลาในกระชังอย่าง

ยั่งยืนจําเป็นต้องควบคุมจํานวนกระชังให้พอเหมาะกับพ้ืนท่ีเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ํา 

ความเค็ม  ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา และฟอสฟอรัสรวมในรอบ 20 ปี (พ.ศ. 2535-2554

กระชังเลี้ยงปลาเกาะยอและบ้านหัวเขา  ส่วนคลอโรฟิลล์เอมีแนวโน้มลดลงเฉพาะบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอ ขณะท่ี

พีเอชมีแนวโน้มลดลงเฉพาะบริเวณกระชังเลี้ยงปลาบ้านหัวเขา  ซึ่งคุณภาพน้ําเหล่านี้ลดลงอย่างช้าๆ ยกเว้นอ

และจากแนวโน้มลดลงของออกซิเจนท่ีละลายน้ําซึ่งเป็นตัวแปรวิกฤตสําหรับคุณภาพน้ําและ

การดํารงชีวิตของสัตว์นํ้าสามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกแย่ลงกว่า

คุณภาพน้ํามีประโยชน์อย่างยิ่ง  เพราะข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําสามารถให้

ในด้านต่างๆ ของแหล่งน้ําท้ังความผันแปรและแนวโน้ม ข้อสนเทศเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารจัดการแหล่งน้ําเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าอย่างยั่งยืน  และใช้พยากรณ์เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได้  โดยเฉพาะ

ความผันแปรของความเค็ม ซึ่งข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาหรือแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

อ่ืนๆ จะมีประโยชน์มากยิ่งข้ึนหากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านอ่ืนไปพร้อมๆ กัน เช่น จํานวนกระชังหรือพ้ืนท่ีกา

ผลผลิต ตลอดจนถึงเหตุการณ์เก่ียวข้องอ่ืนท่ีเกิดข้ึน  นอกจากนี้การศึกษาแนวโน้มต้องใช้ข้อมูลยาวนานต่อเนื่องกันหลายปี

อาจต้องประสบกับปัญหาความแม่นยําหรือไม่แน่นอนของข้อมูลซึ่งมีผลต่อการทดสอบแนวโน้ม ปัญหานี้เกิดจากการเปลี่ยน

ก็บตัวอย่าง เป็นต้น (Gowen  et al., 2002; Wahlin and Grimvall, 

การตรวจติดตามคุณภาพน้ําจึงจําเป็นต้องมีกระบวนการของการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ

ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน.์ 2548. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการเพาะเลี้ยงปลากระพงขาว

เนื่องจากความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลาท่ีตําบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา. วารสารสงขลานครินทร์ 

ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร.์ (reprint). 

โครงการจัดทําฐานข้อมูลภมูิสารสนเทศประมงชายฝั่งทะเล พ.ศ. 2547 (รายงานฉบับสมบรูณ์ 

การสํารวจพ้ืนท่ีประมงชายฝัง่ทะเลและจัดทําสํามะโนชาวประมง. หน้า 1-157.  

วิธีวิเคราะห์นํ้าเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง. พิมพ์ครั้งท่ี 2. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

กรุงเทพฯ. 239 หน้า. 

การวิเคราะห์นํ้า ใน: วิธีวิเคราะห์นํ้าเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง. กรมประมง. หน้า 63-148. 
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นียรวมผันแปรตามฤดูกาล โดยอุณหภูมินํ้าและพีเอชมีค่าต่ําลงพร้อมๆ กับความเค็มในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน

มกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูฝนหรือช่วงรอยต่อของฤดู  ขณะเดียวกันในช่วงดังกล่าวความเข้มข้นของแอมโมเนีย

ของน้ําเสียจากแผ่นดินต่อคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาใน

ทะเลสาบสงขลาตอนนอก ซึ่งการเพ่ิมข้ึนของแอมโมเนียรวมเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้บริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอประสบกับ

ออกซิเจนท่ีละลายน้ําและคลอโรฟิลล์เอผันแปรตามวัฏจักรเฉพาะบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอ ความ

ซึ่งสามารถยืนยันให้เห็นว่าการเลี้ยงปลาในกระชังอย่าง

ยั่งยืนจําเป็นต้องควบคุมจํานวนกระชังให้พอเหมาะกับพ้ืนท่ีเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ํา  

2554) มีแนวโน้มลดลงท้ังบริเวณ

กระชังเลี้ยงปลาเกาะยอและบ้านหัวเขา  ส่วนคลอโรฟิลล์เอมีแนวโน้มลดลงเฉพาะบริเวณกระชังเลี้ยงปลาเกาะยอ ขณะท่ี 

พีเอชมีแนวโน้มลดลงเฉพาะบริเวณกระชังเลี้ยงปลาบ้านหัวเขา  ซึ่งคุณภาพน้ําเหล่านี้ลดลงอย่างช้าๆ ยกเว้นออกซิเจนท่ี

และจากแนวโน้มลดลงของออกซิเจนท่ีละลายน้ําซึ่งเป็นตัวแปรวิกฤตสําหรับคุณภาพน้ําและ

การดํารงชีวิตของสัตว์นํ้าสามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกแย่ลงกว่า

คุณภาพน้ํามีประโยชน์อย่างยิ่ง  เพราะข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําสามารถให้

ในด้านต่างๆ ของแหล่งน้ําท้ังความผันแปรและแนวโน้ม ข้อสนเทศเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ

ณ์เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได้  โดยเฉพาะ

ความผันแปรของความเค็ม ซึ่งข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาหรือแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

อ่ืนๆ จะมีประโยชน์มากยิ่งข้ึนหากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านอ่ืนไปพร้อมๆ กัน เช่น จํานวนกระชังหรือพ้ืนท่ีการเลี้ยง 

ผลผลิต ตลอดจนถึงเหตุการณ์เก่ียวข้องอ่ืนท่ีเกิดข้ึน  นอกจากนี้การศึกษาแนวโน้มต้องใช้ข้อมูลยาวนานต่อเนื่องกันหลายปี

อาจต้องประสบกับปัญหาความแม่นยําหรือไม่แน่นอนของข้อมูลซึ่งมีผลต่อการทดสอบแนวโน้ม ปัญหานี้เกิดจากการเปลี่ยน

., 2002; Wahlin and Grimvall, 2008) ดังนั้น 

การตรวจติดตามคุณภาพน้ําจึงจําเป็นต้องมีกระบวนการของการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 

สตร์ของการเพาะเลี้ยงปลากระพงขาว

วารสารสงขลานครินทร์  

รายงานฉบับสมบรูณ์ ): บทท่ี 2 

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

อการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง. สถาบันวิจยัการเพาะเลีย้ง
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นิคม  ละอองศิริวงศ,์ ภาสกร ถมพลกรัง, ลักขณา ละอองศิริวงศ์

ผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสตัว์น้าํและการประมงในทะเลสาบสงขลา

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ กรมประมง

นคิม ละอองศิริวงศ์, ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร และ 

และสาเหตุการตายของปลากะพงขา

สถาบันวิจยัการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 

นิคม ละอองศิริวงศ,์ คมน์ ศิลปาจารย์ และลักขณา ละอองศิริวงศ์

ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข. 

ภิรมย์ กมลรตันกุล, มนต์ชัย ชาลาประวรรตน์ และ ทวีสิน ตันประยรู 

พิมพ์ครั้งท่ี 4. เท็กซ์แอนด์เจอร์นัลพับลิเคชั

เยาวนิตย์ ดนยดล, จุไรวรรณ รุ่งกําเนิดวงศ์ และสมพร รุ่งกําเนิดวงศ์

ตอบสนองของระบบคุ้มกันและการยอมรับเช้ือ 

1790). เอกสารวิชาการฉบับท่ี 11/

ชายฝั่ง กรมประมง. 11 หน้า. 

วนิดา สุขสุวรรณ. http://www.tmd.go.th/globalwarming_climatechange.pdf

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันออก (การติดต่อส่วนบุคคล

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา. 

เอกสารฉบับท่ี 19/2551. 60 หน้า

สํานักงานประมงอําเภอเมืองสงขลา. 2540. 

ปลากะพงขาวในกระชังเขตท้องท่ีทะเลสาบสงขลาตอนลา่ง

Chapman, D. (editor). 1996. Water quality assessments. 2

Gowen, R.J., D.J. Hydes, D.K. Mills, B.M. Stewart, J. Brown, C.E. Gibson, T.M. Shammon, M. Allen and S.J. 

Malcolm.  2002.  Assessing trends in nutrients concentrations in coastal shelf seas: a case study 

in the Irish sea.  Estuarine, Coastal and Shelf Science.  54: 927

Hirsch, R.M., J.R. Slack and R. A. Smith. 1982. 

Water Resources Research.  18: 107

Hirsch, R.M., J.R. R.B. Alexander and R. A. Smith. 

of trends in water quality. Water Resources Research. 

MacDOnald, D.D., M. J.R. Clark, P. H. W

quality based on experience in Canada 1. Theory and framework.  T

Chemistry. 28(2): 204-213. 

McBride, B.G. 2005. Using statistical methods for water quality management: Issues, problems a

solution. John Wiley & Sons, 

Ragavan, A.J. and G.C. Fernandez. 2010. 

http://www2.sas.com/proceedings/sui31/205

Strickland, J.D.H. and T.R. Parsons. 1972.

Board of Canada Bulletin 167. 
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ลักขณา ละอองศิริวงศ ์และ ทองเพชร สันบูกา. 2547. ยูโทรฟิ-

น้าํและการประมงในทะเลสาบสงขลา. สถาบันวิจยัการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ กรมประมง. 40 หน้า. 

ปรีดาลัมพะบุตร และ ทองเพชร สันบูกา. 2549. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณ ภาพน้ํากับตะกอนดิน

และสาเหตุการตายของปลากะพงขาวในกระชังในทะเลสาบสงขลาตอนนอก. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 

ยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง. 30 หน้า

คมน์ ศิลปาจารย์ และลักขณา ละอองศิริวงศ.์ 2553. การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดสงขลา

. วารสารการประมง. 63(5) : 441-451. 

มนต์ชัย ชาลาประวรรตน์ และ ทวีสิน ตันประยรู (บรรณาธิการ). 2548. หลักการทําวิจัยให้สําเร็จ

เท็กซ์แอนด์เจอร์นัลพับลิเคชัน,  กรุงเทพฯ. 148 หน้า. 

จุไรวรรณ รุ่งกําเนิดวงศ์ และสมพร รุ่งกําเนิดวงศ.์ 2553. ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มต่อการ

ตอบสนองของระบบคุ้มกันและการยอมรับเช้ือ Strepcoccus sp. ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 

/2553. สถาบันวิจัยการเพาะเลีย้งสัตว์นํ้าชายฝั่ง สํานักวิจัยและพัฒนาประมง

http://www.tmd.go.th/globalwarming_climatechange.pdf. (1 กุมภาพันธ์ 255

การติดต่อส่วนบุคคล). 

. 2551. การศึกษาเศรษฐกิจการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง จังหวัดสงขลา

หน้า. 

. การขุดลอกร่องน้ําเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในทะเลสาบสงขลา 

เขตท้องท่ีทะเลสาบสงขลาตอนลา่ง. 15 หน้า (เอกสารโรเนียว). 

Water quality assessments. 2nd edition. E & FN SPON, Cambridge. 

M. Stewart, J. Brown, C.E. Gibson, T.M. Shammon, M. Allen and S.J. 

Malcolm.  2002.  Assessing trends in nutrients concentrations in coastal shelf seas: a case study 

in the Irish sea.  Estuarine, Coastal and Shelf Science.  54: 927-939. 

lack and R. A. Smith. 1982. Techniques of trend analysis for monthly water quality data.

Water Resources Research.  18: 107-121. 

and R. A. Smith. 1991. Selection method for the detection and estimation 

. Water Resources Research. 27:803-813. 

MacDOnald, D.D., M. J.R. Clark, P. H. Whitfield and M.P. Wong. 2009. Design monitoring programs for water 

quality based on experience in Canada 1. Theory and framework.  Trends in Analytical 

Using statistical methods for water quality management: Issues, problems a

 New Jersey. 313 pp. 

.J. and G.C. Fernandez. 2010. Modelling water quality trend in long term time series. 

/www2.sas.com/proceedings/sui31/205-31.pdf (10 ธันวาคม 2553). 

J.D.H. and T.R. Parsons. 1972. A practical handbook of seawater analysis. Fisheries Research

Board of Canada Bulletin 167. Ottawa. 310 pp. 
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- เคชัน:  

เลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 

าพน้ํากับตะกอนดิน

เอกสารวิชาการฉบับท่ี 28/2549. 

หน้า. 

การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดสงขลา:  

หลักการทําวิจัยให้สําเร็จ.  

ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มต่อการ

Lates calcarifer Bloch, 

สํานักวิจัยและพัฒนาประมง

2555) 

ากะพงขาวในกระชัง จังหวัดสงขลา. 

าะเลี้ยงสัตว์นํ้าในทะเลสาบสงขลา : การเลีย้ง 

edition. E & FN SPON, Cambridge. 626 pp. 

M. Stewart, J. Brown, C.E. Gibson, T.M. Shammon, M. Allen and S.J. 

Malcolm.  2002.  Assessing trends in nutrients concentrations in coastal shelf seas: a case study 

for monthly water quality data. 

Selection method for the detection and estimation 

Design monitoring programs for water 

rends in Analytical 

Using statistical methods for water quality management: Issues, problems and 

rend in long term time series. 

Fisheries Research 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Wahlin, K. and A. Grimvall. 2008. 

lessons from Swedish environmental data. 

Winkler, S. 2004. A user-written sas program for estimating tempor

http://sjr.state.fl.us/technicalreports/tp/sj2004

 

 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

lin, K. and A. Grimvall. 2008. Uncertainty in water quality and its implications for trend detection: 

om Swedish environmental data. Environmental Science & Policy. 2: 115

written sas program for estimating temporal trends and their magnitude. 

tate.fl.us/technicalreports/tp/sj2004-4.pdf (6 มิถุนายน 2550) 
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ty in water quality and its implications for trend detection: 

Environmental Science & Policy. 2: 115-124. 

al trends and their magnitude. 
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การทําการประมง และเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในทะเลสาบสงขลา
 
สุภาพ สังขไพฑูรย์1*  วิชัย วัฒนกุล1  พิษณุ นาอนันต์
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืพัทลุง 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืสุราษฎร์ธานี
3สํานักงานประมงจังหวัดพัทลุง 
 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาการทําการประมง และเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง ได้ทําการสํารวจ
และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชาวประมง จํานวน 
2552 ถึงกันยายน 2553 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างชาวประมงท่ีไปสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ 
มีประสบการณ์ในการทําการประมงเฉลี่ย 19±12 
อิสลามในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน ร้อยละ 50.5 
(ไซ) เบ็ดราว และอวนล้อม สัดส่วนร้อยละ 56
6,966.97±3,514.55 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ 
สัตว์นํ้าท่ีจับได้ท้ังหมดส่วนใหญ่ขายให้กับผู้รวบรวมภายในหมู่บ้าน ร้อยละ 
สงขลา คือ คลื่นลมแรง ทําให้สัตว์น้ําจืดอพยพหนีไปอยู่บริเวณอ่ืนซึ่งเป็นน้ําจืด
 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงเก่ียวกับระดับความคาดหวังต่อความคงอยู่ของทรัพยากรประมง กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.6) มีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละพ้ืนท่ีพบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยกลุ่มตัวอย่างชาวประมงบริเวณตอนบนมีระดับความคาดหวังสูงสุด ระดับความ
คาดหวังต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
และเมื่อเปรียบเทียบในแต่ละพ้ืนท่ี พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
ระดับความคาดหวังต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงสูงสุด
คําสําคัญ : การทําการประมง  เศรษฐกิจสังคม 
   
*ผู้รับผดิชอบ : หมู่ท่ี 4 ต.ลําปํา อ.เมือง จ.พัทลุง 
E-mail : s_suparp@yahoo.com 
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การทําการประมง และเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง 

พิษณุ นาอนันต์2 และ ยงยุทธ ลิ่มพานิช3 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืสุราษฎร์ธาน ี

การศึกษาการทําการประมง และเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง ได้ทําการสํารวจ
และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชาวประมง จํานวน 111 ครัวเรือน ระหว่างเดือนตุลาคม 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างชาวประมงท่ีไปสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.6) เป็นเพศชายมีอายุเฉลี่ย
19±12 ปี ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.9) จบระดับประถมศึกษา นับถือศาสนาพุทธและ

50.5 และ 49.5 ตามลําดับ เครื่องมือทําการประมงท่ีนิยมใช้มี 5 ชนิด คือ ข่าย แห
56.5, 22.4, 18.1, 1.5 และ 1.5 ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างชาวประมงมีราย

บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.0) มีรายได้จากการทําการประมงเป็นรายได้หลักของครัวเรือน 
สัตว์นํ้าท่ีจับได้ท้ังหมดส่วนใหญ่ขายให้กับผู้รวบรวมภายในหมู่บ้าน ร้อยละ 80 ปัญหาอุปสรรคในการทําการประมงในทะเลสาบ

น้ําจืดอพยพหนีไปอยู่บริเวณอ่ืนซึ่งเป็นน้ําจืด  
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงเก่ียวกับระดับความคาดหวังต่อความคงอยู่ของทรัพยากรประมง กลุ่ม

มีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละพ้ืนท่ีพบว่า 
โดยกลุ่มตัวอย่างชาวประมงบริเวณตอนบนมีระดับความคาดหวังสูงสุด ระดับความ

คาดหวังต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.5) มีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง 
ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยกลุ่มตัวอย่างบริเวณตอนล่างมี

ระดับความคาดหวังต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงสูงสุด 
การทําการประมง  เศรษฐกิจสังคม  ทะเลสาบสงขลา 

พัทลุง 93000  โทร. 0 7460 4533 
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การศึกษาการทําการประมง และเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง ได้ทําการสํารวจ
ระหว่างเดือนตุลาคม 

เป็นเพศชายมีอายุเฉลี่ย 46±11 ป ี
จบระดับประถมศึกษา นับถือศาสนาพุทธและ

ชนิด คือ ข่าย แห ลอบ 
ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างชาวประมงมีรายได้เฉลี่ย 

มีรายได้จากการทําการประมงเป็นรายได้หลักของครัวเรือน  
ปัญหาอุปสรรคในการทําการประมงในทะเลสาบ

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงเก่ียวกับระดับความคาดหวังต่อความคงอยู่ของทรัพยากรประมง กลุ่ม
มีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละพ้ืนท่ีพบว่า มีความ

โดยกลุ่มตัวอย่างชาวประมงบริเวณตอนบนมีระดับความคาดหวังสูงสุด ระดับความ
มีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยกลุ่มตัวอย่างบริเวณตอนล่างมี



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 
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Abstract 
 
 A study on fishery activities and socio
was conducted by using questionnaires to interviewed from 111 fishers households during October 2009 
to September 2010.  
 The results showed that most of informants were male (85.6%), the average age
Average 19±12 years experience in fishing. Their education were primary level (73.9%) Buddhism and 
Islam were nearly the same propotion was 50.0% and 49.5%, respective
fishing gears used namely the gill net, cast net, trap, l
1.5% and 1.5%, respectively). Average income
who earning income from capture fishery were 91.0%. Most commom captured
wholesellers. . Problem for capture were rage and seawater backing, making of freshwater were immigrants 
fleeing.  
 Most of informants (58.6%) were expectation for presistance of fishery resources at the medium 
level, and were different significant in each
highest level. Most of informants (59.5%) were expectation for fisheries management at the medium 
level, and were different significant in each 
highest level. 
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Fishery Activities and Socio-economics of Fishers in Songkhla Lake,

*  Vichai Vatanakul1  Pitsanu Na Anan2 and Yongyuth Limpanich
Phatthalung Inland Fisheries Research and Development Center 
Surat Thani Inland Fisheries Research and Development Center 
Phatthalung Provincial Fisheries Office 

A study on fishery activities and socio-economics of fisher in Songkhla Lake, Phatthalung Province 
questionnaires to interviewed from 111 fishers households during October 2009 

The results showed that most of informants were male (85.6%), the average age
Average 19±12 years experience in fishing. Their education were primary level (73.9%) Buddhism and 
Islam were nearly the same propotion was 50.0% and 49.5%, respectively. There were 5 main types of 
fishing gears used namely the gill net, cast net, trap, long line and surrounding net (56.5%, 22.4%, 18.1%, 

Average income was 6,966.97±3,514.55 Baht/household/month.
who earning income from capture fishery were 91.0%. Most commom captured 
wholesellers. . Problem for capture were rage and seawater backing, making of freshwater were immigrants 

Most of informants (58.6%) were expectation for presistance of fishery resources at the medium 
level, and were different significant in each area (p<0.05), who lived in the upper part were expect the 
highest level. Most of informants (59.5%) were expectation for fisheries management at the medium 
level, and were different significant in each area (p<0.05), who lived in the lower part were expe

Fishery activities, socio-economics, Songkhla Lake 
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economics of Fishers in Songkhla Lake, 

and Yongyuth Limpanich3 

economics of fisher in Songkhla Lake, Phatthalung Province 
questionnaires to interviewed from 111 fishers households during October 2009  

The results showed that most of informants were male (85.6%), the average age 46±11 years old. 
Average 19±12 years experience in fishing. Their education were primary level (73.9%) Buddhism and 

ly. There were 5 main types of 
ong line and surrounding net (56.5%, 22.4%, 18.1%, 

/household/month. The informants 
 (80%) were sold to local 

wholesellers. . Problem for capture were rage and seawater backing, making of freshwater were immigrants 

Most of informants (58.6%) were expectation for presistance of fishery resources at the medium 
area (p<0.05), who lived in the upper part were expect the 

highest level. Most of informants (59.5%) were expectation for fisheries management at the medium 
lower part were expect the 

Phatthalung 93000  Tel. 0 7460 4533 
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คํานํา 
 ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบน้ําจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย โดยมีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 
ความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์นํ้าท่ีหล่อเลี้ยงประชากรในพ้ืนท่ี ก่อให้เกิดอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
และท่ีสําคัญคือการทําการประมง เนือ่งจากเป็นแหล่งทําการประมงขนาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีจับสัตว์น้ํา 
พ้ืนท่ีนํ้า 6,537.75 ไร ่มีชุมชนชาวประมง จํานวน 
1,995 ครัวเรือน ซึ่งประกอบอาชีพประมง โดยการทําการประมงในทะเลสาบส
(สํานักงานประมงจังหวัดพัทลุง, 2547) 
 ปัจจุบันชนิดและปริมาณของทรัพยากรสัตว์น้ํามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจเนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนและการ
ขยายตัวของชุมชนส่งผลให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังการทําการประมงท่ีมากเกินควร และกา
ท่ีผิดกฎหมาย จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการวางแผนในการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงใน
ทะเลสาบสงขลา เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป มะลิ 
ประมงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องคํานึงถึงสภาวะการประมง เช่น การประเมินผลผลิต ปริมาณผลจับต่อหน่วยแรงงาน 
per unit of effort: CPUE) และการทําการประมงและเศรษฐกิจสังคมของชาวประมง แต่เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวใน
ทะเลสาบสงขลายังมีน้อยมาก และไม่เป็นปัจจุบัน จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาการทําการประมงและเศรษฐกิจ
สังคมของชาวประมงในทะเลสาบสงขลา เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเสนอแนะรูปแบบในการฟ้ืนฟูและการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อ
 
วัตถุประสงค์ 
 1. สํารวจสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของชาวประมง
 2. ประเมินสภาวะการทําการประมง
 3. สํารวจความคิดเห็นของชาวประมงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
 4. ศึกษาความคิดเห็นของชาวประมงต่อมาตรการการจัดการทรัพยากรประมง
 
วิธีดําเนินการ 
1. การวางแผนการวิจัย 
 1.1 การเลือกพ้ืนท่ีศึกษา 
 ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษาโดยคัดเลือกชาวประมงท่ีอาศัยอยู่รอบทะเลสาบสงขลา เขตพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 
อยู่ในพ้ืนท่ี 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอเขาชัยสน อําเภอบางแก้ว และอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
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ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบน้ําจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย โดยมีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 653,775 
ความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์นํ้าท่ีหล่อเลี้ยงประชากรในพ้ืนท่ี ก่อให้เกิดอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

องจากเป็นแหล่งทําการประมงขนาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีจับสัตว์น้ํา 9,807 ตารางกิโลเมตร เป็น
มีชุมชนชาวประมง จํานวน 142 หมู่บ้าน ในส่วนของจังหวัดพัทลุง มี 5 อําเภอ 10 

ครัวเรือน ซึ่งประกอบอาชีพประมง โดยการทําการประมงในทะเลสาบสงขลาตอนใน (ทะเลหลวง

ปัจจุบันชนิดและปริมาณของทรัพยากรสัตว์น้ํามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจเนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนและการ
ขยายตัวของชุมชนส่งผลให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังการทําการประมงท่ีมากเกินควร และกา
ท่ีผิดกฎหมาย จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการวางแผนในการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงใน
ทะเลสาบสงขลา เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป มะลิ (2545) ได้เสนอไว้ว่าในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องคํานึงถึงสภาวะการประมง เช่น การประเมินผลผลิต ปริมาณผลจับต่อหน่วยแรงงาน 

และการทําการประมงและเศรษฐกิจสังคมของชาวประมง แต่เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวใน
บสงขลายังมีน้อยมาก และไม่เป็นปัจจุบัน จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาการทําการประมงและเศรษฐกิจ

สังคมของชาวประมงในทะเลสาบสงขลา เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเสนอแนะรูปแบบในการฟ้ืนฟูและการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 

สํารวจสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของชาวประมง 
ประเมินสภาวะการทําการประมง 
สํารวจความคิดเห็นของชาวประมงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 
ศึกษาความคิดเห็นของชาวประมงต่อมาตรการการจัดการทรัพยากรประมง 

ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษาโดยคัดเลือกชาวประมงท่ีอาศัยอยู่รอบทะเลสาบสงขลา เขตพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 
อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอเขาชัยสน อําเภอบางแก้ว และอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
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653,775 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์นํ้าท่ีหล่อเลี้ยงประชากรในพ้ืนท่ี ก่อให้เกิดอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

ตารางกิโลเมตร เป็น
10 ตําบล 60 หมู่บ้าน 

ทะเลหลวง) และทะเลน้อย 

ปัจจุบันชนิดและปริมาณของทรัพยากรสัตว์น้ํามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจเนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนและการ
ขยายตัวของชุมชนส่งผลให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังการทําการประมงท่ีมากเกินควร และการทําการประมง 
ท่ีผิดกฎหมาย จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการวางแผนในการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงใน

ได้เสนอไว้ว่าในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องคํานึงถึงสภาวะการประมง เช่น การประเมินผลผลิต ปริมาณผลจับต่อหน่วยแรงงาน (catch 

และการทําการประมงและเศรษฐกิจสังคมของชาวประมง แต่เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวใน
บสงขลายังมีน้อยมาก และไม่เป็นปัจจุบัน จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาการทําการประมงและเศรษฐกิจ

สังคมของชาวประมงในทะเลสาบสงขลา เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเสนอแนะรูปแบบในการฟ้ืนฟูและการบริหาร

ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษาโดยคัดเลือกชาวประมงท่ีอาศัยอยู่รอบทะเลสาบสงขลา เขตพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 
อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอเขาชัยสน อําเภอบางแก้ว และอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (ภาพท่ี 1) 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  แผนท่ีโดยสังเขปแสดงพ้ืนท่ีศึกษา บริเวณทะเลสาบสงขลาจังหวัดพัทลุง
ท่ีมา : จังหวัดพัทลุง (2554) 

 

 1.2 ประชากรศึกษา 
 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษา จากการสํารวจข้อมูลจํานวนชาวประมงท่ีทําการประมงใน
ทะเลสาบสงขลา อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี 
2547) 
 2) ขนาดตัวอย่าง หาขนาดตัวอย่างชาวประมง 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร 
 n = N/[1+Ne
 เมื่อ n = จํานวนตัวอย่างท่ีต้องการสุม่
 N = จํานวนชาวประมงท่ีอาศัยอยู่ใน 

 e = ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง กําหนดให้ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 

 แทนค่า n = 1,879/[1+1,879(.1)
 = 95

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

แผนท่ีโดยสังเขปแสดงพ้ืนท่ีศึกษา บริเวณทะเลสาบสงขลาจังหวัดพัทลุง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษา จากการสํารวจข้อมูลจํานวนชาวประมงท่ีทําการประมงใน
ทะเลสาบสงขลา อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี 4 อําเภอ ของจังหวัดพัทลุง มีจํานวน 1,879 ครัวเรือน (สํานักงานประมงจังหวัดพัทลุง

ขนาดตัวอย่าง หาขนาดตัวอย่างชาวประมง เมื่อทราบจํานวนประชากร (N) ท่ีแน่นอนแล้ว สามารถคํานวณหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Taro Yamane (Yamane, 1973) ดังนี ้ 

N/[1+Ne2] 
จํานวนตัวอย่างท่ีต้องการสุม่ 
จํานวนชาวประมงท่ีอาศัยอยู่ใน 4 อําเภอของจังหวัดพัทลุง 
ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง กําหนดให้ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์

1,879/[1+1,879(.1)2] 
95 ราย 

พื�นที�ศึกษา 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษา จากการสํารวจข้อมูลจํานวนชาวประมงท่ีทําการประมงใน
สํานักงานประมงจังหวัดพัทลุง, 

ท่ีแน่นอนแล้ว สามารถคํานวณหา

ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง กําหนดให้ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 10  
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 สุ่มตัวอย่างเพ่ือสัมภาษณ์ชาวประมงรายบุคคลจํานวนไม่น้อยกว่า 
(cluster sampling หรือ area cluster)  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําแบบสัมภาษณ์ท่ีสัมภาษณ์เสร็จแล้วมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล กําหนดรหัส 
นําไปวิเคราะห์ทางสถิต ิโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ใช้สถิติพรรณนา 
และสถิติอ้างอิง (inferential statistics) 
Analysis of Variance (ANOVA) 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น และรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งกลุ่มตัวอยา่งชาวประมง
ออกเป็น 3 บริเวณ คือ บริเวณตอนบน ตอนกลาง และบริเวณตอนล่าง ดังนี้
 ๏ บริเวณตอนบน คือ ชาวประมงในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
 ๏ บริเวณตอนกลาง คือ ชาวประมงในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเขาชัยสน และอําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
 ๏ บริเวณตอนลา่ง คือ ชาวประมงในเขตพ้ืนท่ีอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
 
ผลการศึกษา 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 
 จากผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวประมงในทะเลสาบสงขลาเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 85.6 อายุเฉลี่ย 46±11 ปี มีค่าพิสัย 
การทําการประมงเฉลี่ย 19±12 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 
ตอนปลายหรือสูงกว่า ร้อยละ 12.6 มธัยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ
ศาสนาพุทธ และอิสลาม สัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 
สถานภาพทางสังคม และร้อยละ 19.8 มีสถานภาพทางสังคม ได้แก่ ตําแหน่งกํานัน
ด้านต่างๆ ของชุมชน เช่น กรรมการสถานศึกษา กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 
 
ตารางท่ี 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างชาวประมง บรเิวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
เพศ 
ชาย 
หญิง 
อายุ 
น้อยกว่า 30 ป ี
31-40 ป ี
41-50 ป ี
51-60 ป ี
มากกว่า 60 ป ี
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สุ่มตัวอย่างเพ่ือสัมภาษณ์ชาวประมงรายบุคคลจํานวนไม่น้อยกว่า 95 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มพ้ืนท่ี 

นําแบบสัมภาษณ์ท่ีสัมภาษณ์เสร็จแล้วมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล กําหนดรหัส 
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistics) 

 ทดสอบความแตกต่าง เช่น ระดับความคิดเห็น และรายได้ โดยวิธี 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น และรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งกลุ่มตัวอยา่งชาวประมง
บริเวณ คือ บริเวณตอนบน ตอนกลาง และบริเวณตอนล่าง ดังนี ้
บริเวณตอนบน คือ ชาวประมงในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

คือ ชาวประมงในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเขาชัยสน และอําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
บริเวณตอนลา่ง คือ ชาวประมงในเขตพ้ืนท่ีอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

จากผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวประมงในทะเลสาบสงขลาเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ปี มีค่าพิสัย 23-83 ปี กลุ่มอายุ 41-50 ปี เป็นกลุ่มท่ีมากท่ีสุด ร้อยละ 37.0

ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 73.9 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา
ธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 7.2 และไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 6.3 

ศาสนาพุทธ และอิสลาม สัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 50.5 และ 49.5 ตามลําดบั จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 84.7 และร้อยละ 93.7 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 

มีสถานภาพทางสังคม ได้แก่ ตําแหน่งกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 
ๆ ของชุมชน เช่น กรรมการสถานศึกษา กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 17.1 (ตารางท่ี 1) 

ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างชาวประมง บรเิวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง  
จํานวน (ราย) ร้อยละ
  
95 85.6 
16 14.4 
  
9 8.1 
27 24.3 
41 37.0 
22 19.8 
12 10.8 
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ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มพ้ืนท่ี 

นําแบบสัมภาษณ์ท่ีสัมภาษณ์เสร็จแล้วมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล กําหนดรหัส (coding) เพ่ือ
descriptive statistics) 

ทดสอบความแตกต่าง เช่น ระดับความคิดเห็น และรายได้ โดยวิธี One-Way 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น และรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งกลุ่มตัวอยา่งชาวประมง

คือ ชาวประมงในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเขาชัยสน และอําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

จากผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวประมงในทะเลสาบสงขลาเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
37.0 ประสบการณ์ใน

รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา
3 กลุ่มตัวอย่างนับถือ

บ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5±2 คน 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.2 ไม่ได้มี

ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 2.7 ส่วนกรรมการ

ร้อยละ 

 
 

 
 
 
 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประสบการณ์ในการทําการประมง
น้อยกว่า 10 ป ี
10-20 ป ี
20-30 ป ี
มากกว่า 30 ป ี
ระดับการศึกษา 
ไม่ได้เรียนหนังสือ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า 
บุตร 
ญาต/ิพ่ีน้อง 
สถานภาพทางสังคม 
กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
กรรมการหมู่บ้าน/วัด/โรงเรียน 
ราษฎร 
 
 ลักษณะการประกอบอาชีพ กลุ่มตัวอย่างชาวประมงท่ีทําการประมงเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 
ทําการประมงร่วมกับอาชีพเสริม ได้แก่ ทํานา เลี้ยงสัตว์ ทําสวน รับจ้าง และ
 
ตารางท่ี 2  ลักษณะการประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง

อาชีพ 

ทําการประมง 
การประมง + อาชีพอ่ืน 
 
 อาชีพท่ีเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่มตัวอย่างชาวประมง  รายได้หลักในท่ีนี้พิจารณาจากแหล่งของรายได้ท่ีเป็น
รายได้ประจําของครัวเรือน คือ การทําการประมงซึ่งหมายถึงการจับสัตว์นํ้าจากทะเลสาบสงขลา ร้อยละ 
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 3.6  ส่วนอาชีพรับจ้าง และอ
 
ตารางท่ี 3  อาชีพท่ีเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในทะเลสาบสงลา จังหวัดพัทลุง

อาชีพ 

ทําการประมง 
การเกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
อ่ืนๆ (รับราชการ) 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

จํานวน (ราย) 
ประสบการณ์ในการทําการประมง  

33 
41 
19 
18 
 
7 
82 
8 

 14 
2 
1 
 
3 
19 
89 

ลักษณะการประกอบอาชีพ กลุ่มตัวอย่างชาวประมงท่ีทําการประมงเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 
ทําการประมงร่วมกับอาชีพเสริม ได้แก่ ทํานา เลี้ยงสัตว์ ทําสวน รับจ้าง และค้าขาย 

ลักษณะการประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง

จํานวน (ราย) 

55 
56 

อาชีพท่ีเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่มตัวอย่างชาวประมง  รายได้หลักในท่ีนี้พิจารณาจากแหล่งของรายได้ท่ีเป็น
รายได้ประจําของครัวเรือน คือ การทําการประมงซึ่งหมายถึงการจับสัตว์นํ้าจากทะเลสาบสงขลา ร้อยละ 

ส่วนอาชีพรับจ้าง และอาชีพค้าขายมีน้อย เพียงร้อยละ 2.7 และ 

อาชีพท่ีเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในทะเลสาบสงลา จังหวัดพัทลุง

จํานวน (ราย) 

101 
4 
3 
2 
1 
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ร้อยละ 
 
29.7 
37.0 
17.1 
26.2 
 
6.3 
73.9 
7.2 
12.6 
1.8 
0.9 
 
2.7 
17.1 
80.2 

ลักษณะการประกอบอาชีพ กลุ่มตัวอย่างชาวประมงท่ีทําการประมงเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 49.6ร้อยละ 50.4  

ลักษณะการประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง 

ร้อยละ 

49.6 
50.4 

อาชีพท่ีเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่มตัวอย่างชาวประมง  รายได้หลักในท่ีนี้พิจารณาจากแหล่งของรายได้ท่ีเป็น
รายได้ประจําของครัวเรือน คือ การทําการประมงซึ่งหมายถึงการจับสัตว์นํ้าจากทะเลสาบสงขลา ร้อยละ 91.0 รองลงมา คือ 

และ 1.8 ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 

อาชีพท่ีเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในทะเลสาบสงลา จังหวัดพัทลุง 

ร้อยละ 

91.0 
3.6 
2.7 
1.8 
0.9 
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 ประเภทเครื่องมือทําการประมงท่ีครัวเรือนประมงนิยมใช้ ได้แก่ ข่าย แห ลอบ 
ซึ่งใช้แหเป็นเครื่องมือหลัก ร้อยละ 56.5 รองลงมา คือ แห ลอบ 
และอวนล้อมมีสัดส่วนเท่ากัน คือ ร้อยละ 1.5 
 
ตารางท่ี 4  ประเภทของเครื่องมือทําการประมงของครัวเรือนประมงในทะเลสาบสงขลา ท่ีจังหวัดพัทลุง

เครื่องมือทําการประมง 

ข่าย 
แห 
ลอบ (ไซ) 
เบ็ดราว 
อวนล้อม 
 
 การทําการประมงของครัวเรือนประมงท่ีใช้เครื่องมือทําการประมงเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 
ทําการประมงร่วมกัน 2 ชนิด และ 3 ชนิด ร้อยละ 
 
ตารางท่ี  5  จํานวนการใช้เครื่องมือประมงของครัวเรือนประมง

จํานวนการใช้เครื่องมือทําการประมง 

เครื่องมือทําการประมงชนิดเดียว 
เครื่องมือทําการประมงร่วมกัน 2 ชนิด 
เครื่องมือทําการประมงร่วมกัน 3 ชนิด 
 
 รายได้ท้ังหมดของครัวเรือนเฉลี่ย 
และต่ําสุด 2,500.00 บาท   
 เปรียบเทียบรายได้ของชาวประมงจําแนกตามพ้ืนท่ี 
สูงสุดเฉลี่ย 8,183.71 ± 4,272.55 บาทต่อเดือน 
ชาวประมงตอนล่างมีรายได้น้อยสุดเฉลี่ย 5,934
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.05 (p<0.05) 
ตอนบนและตอนล่าง ส่วนบริเวณตอนบนกับตอนล่างมีรายได้ไม่แตกต่าง
 
ตารางท่ี 6  ผลการเปรียบเทียบรายได้ของกลุม่ตัวอย่างชาวประมงในทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง จําแนกตามพ้ืนท่ี

พ้ืนท่ี จํานวน Mean

ตอนบน 29 6,474.14
ตอนกลาง 44 8,183.71
ตอนล่าง 38 5,934.20
รวม 111 6,966.97
 

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012

ประเภทเครื่องมือทําการประมงท่ีครัวเรือนประมงนิยมใช้ ได้แก่ ข่าย แห ลอบ (ไซ) เบ็ดราว ข่าย และอวนล้อม
รองลงมา คือ แห ลอบ (ไซ) สัดส่วนร้อยละ 22.4, 18.1 ตามลําดับ และเบ็ดราว 
1.5 (ตารางท่ี 4) 

ประเภทของเครื่องมือทําการประมงของครัวเรือนประมงในทะเลสาบสงขลา ท่ีจังหวัดพัทลุง 

จํานวน (ราย) ร้อยละ 

78 56.5 
31 22.4 
25 18.1 
2 1.5 
2 1.5 

การทําการประมงของครัวเรือนประมงท่ีใช้เครื่องมือทําการประมงเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 50.5 
ชนิด ร้อยละ 45.9 และ 3.6 ตามลําดับ (ตารางท่ี 5) 

จํานวนการใช้เครื่องมือประมงของครัวเรือนประมง 

จํานวน (ราย) ร้อยละ 

56 50.5 
51 45.9 
4 3.6 

รายได้ท้ังหมดของครัวเรือนเฉลี่ย 6,966.97±3,514.55 บาทต่อเดือน รายได้สูงสุด 18,333.33 

เปรียบเทียบรายได้ของชาวประมงจําแนกตามพ้ืนท่ี (ตารางท่ี 6)พบว่าชาวประมงท่ีอยู่บริเวณตอนกลางมีรายได้
บาทต่อเดือน รองลงมาคือบริเวณตอนบนเฉลี่ย 6,474.14±3,000.17 

934.20±2,376.86 บาทต่อเดือน และเมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่ามี
p<0.05) โดยชาวประมงท่ีอาศัยอยู่บริเวณตอนกลางมีรายได้แตกต่างกับบริเวณ

ตอนบนและตอนล่าง ส่วนบริเวณตอนบนกับตอนล่างมีรายได้ไม่แตกต่าง 

ผลการเปรียบเทียบรายได้ของกลุม่ตัวอย่างชาวประมงในทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง จําแนกตามพ้ืนท่ี

Mean S.D. F 

6,474.14 3,000.17 4.885 
8,183.71 4,272.55  
5,934.20 2,376.86  
6,966.97 3,514.55  
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เบ็ดราว ข่าย และอวนล้อม  
ตามลําดับ และเบ็ดราว 

 

50.5 และมีเครื่องมือ 

 

18,333.33 บาทต่อเดือน  

พบว่าชาวประมงท่ีอยู่บริเวณตอนกลางมีรายได้
17 บาทต่อเดือน ส่วน

บาทต่อเดือน และเมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่ามี
ยได้แตกต่างกับบริเวณ

ผลการเปรียบเทียบรายได้ของกลุม่ตัวอย่างชาวประมงในทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง จําแนกตามพ้ืนท่ี 

Sig. 

.009 
 
 
 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 การใช้ประโยชน์จากสัตว์นํ้า
สัตว์นํ้าท่ีจับได้ท้ังหมด เพ่ือการบริโภคและแปรรูป สัดสวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 
 ปัญหาและอุปสรรคในการทําการประมง ได้แก่
 1. คลื่นลมแรง ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการออกไปทําการประมง
 2. น้ําทะเลหนุนเข้ามาในพ้ืนท่ีทําการประมงทําให้สัตว์น้ําจื
พ้ืนท่ีตอนบน 
 3. ต้นทุนสูงข้ึน ได้แก่ ค่าน้ํามัน และค่าเครื่องมือทําการประมง
 4. ปริมาณของสตัว์นํ้าทีจับได้ลดลง
 5. การลักขโมยเครื่องมือประมง
 จากการศึกษาความตระหนักของครัวเรือนประมงท่ีจะทําให้ทรัพยากรประมงคงอยู่ตลอดไป และโอกาสท่ีจะปฏิบัติ
ต่อกิจกรรมเหล่านั้น พบว่ามีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 
คะแนน ครัวเรือนประมงส่วนใหญ่มีระดับความคาดหวังต่อความคงอ
58.6 รองลงมาคือ อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 
 

ตารางท่ี 7  ระดับความคาดหวังของครัวเรือนประมงต่อความคงอยูข่องทรัพยากรประมง

 

ระดับความคาดหวังต่ํา 
ระดับความคาดหวังปานกลาง 
ระดับความคาดหวังสูง 

 

 กลุ่มตัวอย่างชาวประมงในแต่ละพ้ืนท่ี มีความคาดหวังต่อการคงอยู่ของทรัพยากรประมงต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ท่ี 0.5 (p<0.05) โดยชาวประมงท่ีอาศัยอยู่บริเวณตอนบนจะมีความคาดหวังสูงสุด รองลงมาคือ ชาวประมงท่ีอาศัยอยู่บริเวณ
ตอนกลาง และตอนล่างมีระดับความคาดหวังต่ําสุด 
ตอนล่างมีระดับความคาดหวังแตกต่างกับชาวประมงบริเวณตอนบนและ
ตอนบนกับตอนกลางมีความคาดหวังต่อการคงอยู่ของทรัพยากรประมงไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 8  ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังต่อการคงอยู่ของทรัพยากรประมงของกลุ่มตัวอย่างชาวประมง
ในทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง จําแนกตามพ้ืนท่ี

พ้ืนท่ี จํานวน 

ตอนบน 29 
ตอนกลาง 44 
ตอนล่าง 38 
รวม (เฉลี่ย) 111 

 

 จากการศึกษาทัศนคติของครัวเรือนประมง ต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ความเป็นไปได้ท่ีจะปฏิบัตติ่อกิจกรรมเหล่านั้น พบว่า ครัวเรือนประมงสว่นใหญ่มีความคาดหวัง
ต่อแนวทางการจัดการประมงอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
และ 13.5 ตามลําดับ 
 ในส่วนความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น พบว่า ระดับการเข้าร่วมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
รองลงมา คือ ในระดับสูง และระดับต่ํา ร้อยละ 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

การใช้ประโยชน์จากสัตว์นํ้าท่ีได้จากการทําการประมง ส่วนใหญข่ายให้กับผู้รวบรวมภายในหมู่บ้านร้อยละ 
สัตว์นํ้าท่ีจับได้ท้ังหมด เพ่ือการบริโภคและแปรรูป สัดสวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 10 ลักษณะการขายเป็นเงินสดท้ังหมด

ปัญหาและอุปสรรคในการทําการประมง ได้แก่ 
ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการออกไปทําการประมง 

น้ําทะเลหนุนเข้ามาในพ้ืนท่ีทําการประมงทําให้สัตว์น้ําจืดบางชนิดต้องหนีอพยพเพ่ือไปหาแหล่งท่ีอยู่ใหม่ คือ

ได้แก่ ค่าน้ํามัน และค่าเครื่องมือทําการประมง 
ปริมาณของสตัว์นํ้าทีจับได้ลดลง 
การลักขโมยเครื่องมือประมง 

จากการศึกษาความตระหนักของครัวเรือนประมงท่ีจะทําให้ทรัพยากรประมงคงอยู่ตลอดไป และโอกาสท่ีจะปฏิบัติ
ต่อกิจกรรมเหล่านั้น พบว่ามีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 0-40 คะแนน เฉลี่ย 19.63 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คะแนน ครัวเรือนประมงส่วนใหญ่มีระดับความคาดหวังต่อความคงอยู่ของทรัพยากรประมงอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ

รองลงมาคือ อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 27.9 และอยู่ในระดับต่ํา ร้อยละ 13.5 (ตารางท่ี 7)  

ระดับความคาดหวังของครัวเรือนประมงต่อความคงอยูข่องทรัพยากรประมง 

จํานวน 

15 
65 
31 

กลุ่มตัวอย่างชาวประมงในแต่ละพ้ืนท่ี มีความคาดหวังต่อการคงอยู่ของทรัพยากรประมงต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
โดยชาวประมงท่ีอาศัยอยู่บริเวณตอนบนจะมีความคาดหวังสูงสุด รองลงมาคือ ชาวประมงท่ีอาศัยอยู่บริเวณ

ตอนกลาง และตอนล่างมีระดับความคาดหวังต่ําสุด (ตารางท่ี 8) เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่า ชาวประมงบริเวณ
ตอนล่างมีระดับความคาดหวังแตกต่างกับชาวประมงบริเวณตอนบนและตอนกลาง  ส่วนชาวประมงท่ีอาศัยอยู่บริเวณ
ตอนบนกับตอนกลางมีความคาดหวังต่อการคงอยู่ของทรัพยากรประมงไม่แตกต่างกัน  

ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังต่อการคงอยู่ของทรัพยากรประมงของกลุ่มตัวอย่างชาวประมง
ในทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง จําแนกตามพ้ืนท่ี 

Mean S.D. F 

25.07 13.26 18.732 
23.52 12.99  
10.97 3.39  
(19.63) (12.42)  

จากการศึกษาทัศนคติของครัวเรือนประมง ต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ความเป็นไปได้ท่ีจะปฏิบัตติ่อกิจกรรมเหล่านั้น พบว่า ครัวเรือนประมงสว่นใหญ่มีความคาดหวัง
ต่อแนวทางการจัดการประมงอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 86.5 รองลงมา คือ อยู่ในระดับต่ํา และระดับสูง ร้อยละ 

ในส่วนความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น พบว่า ระดับการเข้าร่วมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
รองลงมา คือ ในระดับสูง และระดับต่ํา ร้อยละ 18.9 และ 12.6 ตามลําดับ (ตารางท่ี 9) 
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ขายให้กับผู้รวบรวมภายในหมู่บ้านร้อยละ 80 ของ
ลักษณะการขายเป็นเงินสดท้ังหมด 

ดบางชนิดต้องหนีอพยพเพ่ือไปหาแหล่งท่ีอยู่ใหม่ คือ

จากการศึกษาความตระหนักของครัวเรือนประมงท่ีจะทําให้ทรัพยากรประมงคงอยู่ตลอดไป และโอกาสท่ีจะปฏิบัติ
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.42 

ยู่ของทรัพยากรประมงอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 

ร้อยละ 

13.5 
58.6 
27.9 

กลุ่มตัวอย่างชาวประมงในแต่ละพ้ืนท่ี มีความคาดหวังต่อการคงอยู่ของทรัพยากรประมงต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
โดยชาวประมงท่ีอาศัยอยู่บริเวณตอนบนจะมีความคาดหวังสูงสุด รองลงมาคือ ชาวประมงท่ีอาศัยอยู่บริเวณ

เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่า ชาวประมงบริเวณ
ตอนกลาง  ส่วนชาวประมงท่ีอาศัยอยู่บริเวณ

ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังต่อการคงอยู่ของทรัพยากรประมงของกลุ่มตัวอย่างชาวประมง 

Sig. 

0.000 
 
 
 

จากการศึกษาทัศนคติของครัวเรือนประมง ต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ความเป็นไปได้ท่ีจะปฏิบัตติ่อกิจกรรมเหล่านั้น พบว่า ครัวเรือนประมงสว่นใหญ่มีความคาดหวัง

รองลงมา คือ อยู่ในระดับต่ํา และระดับสูง ร้อยละ 17.1 

ในส่วนความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น พบว่า ระดับการเข้าร่วมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.5 
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ตารางท่ี 9  ระดับความคาดหวังตอ่แนวทางการจัดการประมง
ระดับการคาดหวัง 

 

ระดับการคาดหวังต่ํา 
ระดับการคาดหวังปานกลาง 
ระดับการคาดหวังสูง 
รวม 

 

 กลุ่มตัวอย่างชาวประมงในแต่ละพ้ืนท่ี มีความคาดหวังต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญท่ี 0.5 (p<0.05) โดยชาวประมงท่ีอาศัยอยู่บริเวณตอนล่างจะมีความคาดหวังสูงสุด รองลงมาคือ ชาวประมงท่ีอาศัย
อยู่บริเวณตอนกลาง และตอนบนมีความคาดหวังต่ําสุด 
อาศัยยู่บริเวณตอนล่างมีระดับความคาดหวังแตกต่างกับชาวประมงบริเวณตอนบน และตอนกลาง ส่วนชาวประมงท่ีอาศัยอยู่
บริเวณตอนบนกับตอนกลางมีระดับความคาดหวังไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 10  ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังต่อแนวทางในการจดัการทรัพยากรประมงของกลุ่มตัวอย่าง  ชาวประมงใน
ทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง จําแนกตามพ้ืนท่ี

พ้ืนท่ี จํานวน Mean

ตอนบน 29 3.52
ตอนกลาง 44 4.34
ตอนล่าง 38 5.39
รวม (เฉลี่ย) 111 (4.49)

 

สรุป และวิจารณ์ผลการศึกษา 
 1. กลุ่มตัวอย่างชาวประมงส่วนใหญ่เป็น 
อายุมากท่ีสุด 83 ปี น้อยท่ีสุด 23 ปี กลุ่มอายุช่วง 
จบระดับประถมศึกษา นับถือศาสนาพุทธ และอิสลามในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน ร้อยละ 
(ร้อยละ 84.7) เป็นหัวหน้าครอบครัว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
ของนิติกร และคณะ (2552) รายงานข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านสังคมของชาวประมงในแม่น้ําตาปี พบว่าชาว
มีอายุเฉลี่ย อายุเฉลี่ย 44.5±12 ปี ชาวประมงส่วนใหญ่ 
กลุ่มท่ีมากท่ีสุด ร้อยละ 53.3 จะเห็นได้ว่ากลุ่
 2. ลักษณะการประกอบอาชีพ กลุ่มตัวอย่างชาวประมงส่วนใหญ่ 
(ได้แก่ ทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ
เมื่อพิจารณาในส่วนของอาชีพท่ีเป็นแหล่งรายได้หลักของครัวเรือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
จากการทําการประมงเป็นอาชีพหลัก รองลงมาคือ 
และ 0.9 ตามลําดับ ประสบการณ์ในการทําก
ร้อยละ 36.9 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 
ครัวเรือน 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 
 3. เครื่องมือทําการประมง ท่ีนิยมใช้มี 
มากท่ีสุด สัดส่วนร้อยละ 56.5 รองลงมา คือ แห และลอบ ร้อยละ 
ประมงเพียงครั้งละ 1 ชนิด ร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ 
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ระดับความคาดหวังตอ่แนวทางการจัดการประมง 
แนวทางการจัดการ การเข้าร่วม

จํานวน ร้อยละ จํานวน 

30 27.0 14 
66 59.5 76 
15 13.5 21 
111 100.0 111 

กลุ่มตัวอย่างชาวประมงในแต่ละพ้ืนท่ี มีความคาดหวังต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงต่างกันอย่างมี
โดยชาวประมงท่ีอาศัยอยู่บริเวณตอนล่างจะมีความคาดหวังสูงสุด รองลงมาคือ ชาวประมงท่ีอาศัย

อยู่บริเวณตอนกลาง และตอนบนมีความคาดหวังต่ําสุด (ตารางท่ี 10) เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่าชาวประมงท่ี
อาศัยยู่บริเวณตอนล่างมีระดับความคาดหวังแตกต่างกับชาวประมงบริเวณตอนบน และตอนกลาง ส่วนชาวประมงท่ีอาศัยอยู่
บริเวณตอนบนกับตอนกลางมีระดับความคาดหวังไม่แตกต่างกัน  

ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังต่อแนวทางในการจดัการทรัพยากรประมงของกลุ่มตัวอย่าง  ชาวประมงใน
ทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง จําแนกตามพ้ืนท่ี 

Mean S.D. F 

3.52 2.38478 7.577 
4.34 1.98767  
5.39 1.60303  
(4.49) (2.09)  

กลุ่มตัวอย่างชาวประมงส่วนใหญ่เป็น (ร้อยละ 85.6) เป็นเพศชาย เพศหญิง ร้อยละ 14.4 
ปี กลุ่มอายุช่วง 41-50 ปี เป็นกลุ่มท่ีมากท่ีสุด ร้อยละ 37.0 การศึกษาส่วนใหญ่ 

จบระดับประถมศึกษา นับถือศาสนาพุทธ และอิสลามในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน ร้อยละ 50.5 และ 49.5 
เป็นหัวหน้าครอบครัว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.2) ไม่ได้มีสถานภาพทางสังคม สอดคล้องกับการศึกษา

รายงานข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านสังคมของชาวประมงในแม่น้ําตาปี พบว่าชาว
ปี ชาวประมงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.35) จบระดับประถมศึกษา กลุ่มอายุช่วง 

จะเห็นได้ว่ากลุม่ตัวอย่างชาวประมงส่วนใหญ่มีอายุมาก และมีการศึกษาน้อย 
ลักษณะการประกอบอาชีพ กลุ่มตัวอย่างชาวประมงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.4) ทําการประมงร่วมกับอาชีพอ่ืน 

ได้แก่ ทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ) ส่วนทําการประมงเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 
เมื่อพิจารณาในส่วนของอาชีพท่ีเป็นแหล่งรายได้หลักของครัวเรือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
จากการทําการประมงเป็นอาชีพหลัก รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 3.6 รับจ้าง ค้าขาย และอ่ืนๆ ร้อยละ 

ตามลําดับ ประสบการณ์ในการทําการประมงเฉลี่ย 19.0±12.0 ปี กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ช่วง 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5±2 คน มีมากท่ีสุด 14 คน และน้อยท่ีสุด 1 คน ส่วนใหญ่มีสมาชิกใน

เครื่องมือทําการประมง ท่ีนิยมใช้มี 5 ชนิด ได้แก่ ข่าย แห ลอบ (ไซ) เบ็ดราว และอวนล้อม พบว่าข่ายนิยมใช้
คือ แห และลอบ ร้อยละ 22.4 และ 8.1 ตามลําดับ ส่วนมากใช้เครื่องมือทําการ
รองลงมาคือ 2 ชนิด ร้อยละ 45.9 ชนิด จะเห็นได้ว่า ข่ายเป็นเครื่องมือท่ีนิยมใช้กัน
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การเข้าร่วม 

ร้อยละ 

12.6 
68.5 
18.9 
100.0 

กลุ่มตัวอย่างชาวประมงในแต่ละพ้ืนท่ี มีความคาดหวังต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงต่างกันอย่างมี
โดยชาวประมงท่ีอาศัยอยู่บริเวณตอนล่างจะมีความคาดหวังสูงสุด รองลงมาคือ ชาวประมงท่ีอาศัย

เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่าชาวประมงท่ี
อาศัยยู่บริเวณตอนล่างมีระดับความคาดหวังแตกต่างกับชาวประมงบริเวณตอนบน และตอนกลาง ส่วนชาวประมงท่ีอาศัยอยู่

ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังต่อแนวทางในการจดัการทรัพยากรประมงของกลุ่มตัวอย่าง  ชาวประมงใน

Sig. 

0.01 
 
 
 

4 อายุเฉลี่ย 46±11 ปี 
การศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.9) 

5 ตามลําดับ ส่วนใหญ่ 
ไม่ได้มีสถานภาพทางสังคม สอดคล้องกับการศึกษา

รายงานข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านสังคมของชาวประมงในแม่น้ําตาปี พบว่าชาวประมงในแม่น้ําตาป ี
จบระดับประถมศึกษา กลุ่มอายุช่วง 41-60 ปี เป็น

มตัวอย่างชาวประมงส่วนใหญ่มีอายุมาก และมีการศึกษาน้อย  
ทําการประมงร่วมกับอาชีพอ่ืน 

ส่วนทําการประมงเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 49.5  
ร้อยละ 91.0) มีรายได้หลัก

รับจ้าง ค้าขาย และอ่ืนๆ ร้อยละ 2.7, 1.8 
ปี กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ช่วง 10-20 ปี มีมากท่ีสุด 

คน ส่วนใหญ่มีสมาชิกใน

เบ็ดราว และอวนล้อม พบว่าข่ายนิยมใช้
ตามลําดับ ส่วนมากใช้เครื่องมือทําการ

นเครื่องมือท่ีนิยมใช้กัน



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

มากท่ีสุดเนื่องจากสามารถใช้ได้ทุกพ้ืนท่ีในทะเลสาบสงขลา อาจเนื่องจากสภาพพ้ืนท้องน้ําเป็นพ้ืนท่ีราบและข่ายสามารถจับ
สัตว์นํ้าได้หลากหลายชนิดรวมท้ังกุ้งก้ามกรามซึ่งเป็นสัตว์นํ้าเศรษฐกิจท่ีมีราคาสูง
 4. รายได้ของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงเฉลี่ยครัวเรือนละ 
สํานักงานประมงจังหวัดพัทลุง รายงานไว้ว่ารายได้ต่อครัวเรื่อนของชาวประมงในทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง เฉลี่ย 
บาทต่อปี (เฉลี่ย 7,027.66 บาทต่อเดือน
เมื่อเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงจําแนกตามพ้ืนท่ี พบว่ากลุ่มชาวประมงบริเวณตอนกล
รายได้เฉลี่ยสูงสุด 8,183.71±4,272
และ 5934.20±2376.86 บาท ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
 5. ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมง
 ด้านความคาดหวังต่อการคงอยู่ของทรัพยากรประมง กลุ่มตัวอย่างชาวประมงส่วนใหญ่ 
คาดหวังต่อการคงอยู่ของทรัพยากรประมงอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ มีความคาดหวังอยู่ในระดับสูงระดับสูง 
27.9) และมีความคาดหวังอยู่ในระดับต่ํา ร้อยละ 
ประมงตามพ้ืนท่ี พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
คาดหวังสูงสุด  
 ความคาดหวังต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมง กลุ่มตัวอย่างชาวประมงส่วนใหญ่ 
ความคาดหวังปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบตามพ้ืนท่ีพบว่ามีความแตกต่างกัน
ชาวประมงบริเวณตอนล่างมีระดับความคาดหวังต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงสูงสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ด้านการมสี่วนร่วมของชุมชน
 1. ควรให้ชุมชนบริเวณทะเลสาบสงขลา มีสิทธิหน้าท่ีในการดูแลรักษาทรัพยากรประมงรวมท้ังการฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อม โดยรัฐคอยควบคุมดูแลช่วยเหลือ ท้ังนี้เพ่ือให้ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากร มีความรักและหวง
แหน ซึ่งจะนําไปสู่การจัดการท่ีง่ายข้ึน เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากชุมชนในพ้ืนท่ี
 2. ในการกําหนดมาตรการควรให้ชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ประโยชน์จา
ความคิดเห็นในการกําหนดแนวทางร่วมกันเพ่ือลดปัญหาความชัดแย้งของแต่ละกลุ่ม
 องค์กรภาครัฐ/ระดับท้องถ่ิน
 1. ให้ความรู้ แนะนํา และส่งเสริมด้านการเลี้ยงปลาให้แก่ชาวประมงและชุมชน ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งท่ีช่วยเพ่ิมผลผลิต
ให้กับแหล่งน้ําและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงได้อีกทางหนึ่ง
 2. ให้ความรู้และสร้างจิตํานึกให้แก่ชุมชนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
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Yamane, Taro. 1973. Statistics : An Introductory Analysis. Third editio. New York : Harper and Row 

Publication. : 1088-1089.

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

มากท่ีสุดเนื่องจากสามารถใช้ได้ทุกพ้ืนท่ีในทะเลสาบสงขลา อาจเนื่องจากสภาพพ้ืนท้องน้ําเป็นพ้ืนท่ีราบและข่ายสามารถจับ
สัตว์นํ้าได้หลากหลายชนิดรวมท้ังกุ้งก้ามกรามซึ่งเป็นสัตว์นํ้าเศรษฐกิจท่ีมีราคาสูง 

รายได้ของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงเฉลี่ยครัวเรือนละ 6,966.97±3,514.55 บาทต่อเดือน สอดคล้องกับรายงานของ
สํานักงานประมงจังหวัดพัทลุง รายงานไว้ว่ารายได้ต่อครัวเรื่อนของชาวประมงในทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง เฉลี่ย 

บาทต่อเดือน) (สํานักงานประมงจังหวัดพัทลุง, 2547) เมื่อพิจารณาจากแหล่งของรายได้ ส่วนใหญ่ 
เมื่อเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงจําแนกตามพ้ืนท่ี พบว่ากลุ่มชาวประมงบริเวณตอนกล

272.55 บาทต่อเดือน รองลงมาคือบริเวณตอนบน และตอนล่า
บาท ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

บแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมง 
ด้านความคาดหวังต่อการคงอยู่ของทรัพยากรประมง กลุ่มตัวอย่างชาวประมงส่วนใหญ่ 

คาดหวังต่อการคงอยู่ของทรัพยากรประมงอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ มีความคาดหวังอยู่ในระดับสูงระดับสูง 
และมีความคาดหวังอยู่ในระดับต่ํา ร้อยละ 13.5 เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อการคงอยู่ของทรัพยากร

ามแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยกลุ่มชาวประมงบริเวณตอนบนมีระดับความ

ความคาดหวังต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมง กลุ่มตัวอย่างชาวประมงส่วนใหญ่ 
ความคาดหวังปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบตามพ้ืนท่ีพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
ชาวประมงบริเวณตอนล่างมีระดับความคาดหวังต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงสูงสุด 

ด้านการมสี่วนร่วมของชุมชน 
ควรให้ชุมชนบริเวณทะเลสาบสงขลา มีสิทธิหน้าท่ีในการดูแลรักษาทรัพยากรประมงรวมท้ังการฟ้ืนฟู
โดยรัฐคอยควบคุมดูแลช่วยเหลือ ท้ังนี้เพ่ือให้ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากร มีความรักและหวง

แหน ซึ่งจะนําไปสู่การจัดการท่ีง่ายข้ึน เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากชุมชนในพ้ืนท่ี 
ในการกําหนดมาตรการควรให้ชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ประโยชน์จา

ความคิดเห็นในการกําหนดแนวทางร่วมกันเพ่ือลดปัญหาความชัดแย้งของแต่ละกลุ่ม 
ระดับท้องถ่ิน 

ให้ความรู้ แนะนํา และส่งเสริมด้านการเลี้ยงปลาให้แก่ชาวประมงและชุมชน ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งท่ีช่วยเพ่ิมผลผลิต
ษ์ทรัพยากรประมงได้อีกทางหนึ่ง 

ให้ความรู้และสร้างจิตํานึกให้แก่ชุมชนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

แผนท่ีจังหวัดพัทลุง ท่ีมา: http:\\www.ptho.moph.go.th/slide0085.htm 
การบรหิารจัดการทรัพยากรประมงน้ําจืด: กรณีศึกษาลุ่มน้ําโขงตอนล่าง

กรมประมง, กรุงเทพฯ. 73 น. 
สุภาพ สังขไพฑรูย ์และสุวีณา บานเย็น. 2552. สภาวะการประมง และความคิดเห็นตอ่การมีส่วนร่วมในการ

จัดการทรัพยากรของชุมชนชาวประมงรอบแม่นํ้าตาป.ี เอกสารวิชาการฉบับท่ี 7/2552
กรมประมง. 42 หน้า.  

2547. โครงการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง. กรมประมง
Yamane, Taro. 1973. Statistics : An Introductory Analysis. Third editio. New York : Harper and Row 

1089. 
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มากท่ีสุดเนื่องจากสามารถใช้ได้ทุกพ้ืนท่ีในทะเลสาบสงขลา อาจเนื่องจากสภาพพ้ืนท้องน้ําเป็นพ้ืนท่ีราบและข่ายสามารถจับ

บาทต่อเดือน สอดคล้องกับรายงานของ
สํานักงานประมงจังหวัดพัทลุง รายงานไว้ว่ารายได้ต่อครัวเรื่อนของชาวประมงในทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง เฉลี่ย 84,322 

เมื่อพิจารณาจากแหล่งของรายได้ ส่วนใหญ่ 
เมื่อเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงจําแนกตามพ้ืนท่ี พบว่ากลุ่มชาวประมงบริเวณตอนกลางมี

องลงมาคือบริเวณตอนบน และตอนล่างเฉลี่ย 6,474.14 ±3,000.17 
บาท ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

ด้านความคาดหวังต่อการคงอยู่ของทรัพยากรประมง กลุ่มตัวอย่างชาวประมงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.6) มีความ
คาดหวังต่อการคงอยู่ของทรัพยากรประมงอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ มีความคาดหวังอยู่ในระดับสูงระดับสูง (ร้อยละ 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อการคงอยู่ของทรัพยากร
โดยกลุ่มชาวประมงบริเวณตอนบนมีระดับความ

ความคาดหวังต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมง กลุ่มตัวอย่างชาวประมงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.5) มีระดับ
อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยกลุ่ม

ชาวประมงบริเวณตอนล่างมีระดับความคาดหวังต่อแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงสูงสุด  

ควรให้ชุมชนบริเวณทะเลสาบสงขลา มีสิทธิหน้าท่ีในการดูแลรักษาทรัพยากรประมงรวมท้ังการฟ้ืนฟู
โดยรัฐคอยควบคุมดูแลช่วยเหลือ ท้ังนี้เพ่ือให้ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากร มีความรักและหวง

ในการกําหนดมาตรการควรให้ชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ได้ร่วมแสดง

ให้ความรู้ แนะนํา และส่งเสริมด้านการเลี้ยงปลาให้แก่ชาวประมงและชุมชน ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งท่ีช่วยเพ่ิมผลผลิต

ให้ความรู้และสร้างจิตํานึกให้แก่ชุมชนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

slide0085.htm สืบค้น 5 กรกฎาคม 2554.  
กรณีศึกษาลุ่มน้ําโขงตอนล่าง. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 

และความคิดเห็นตอ่การมีส่วนร่วมในการ
2552. สํานักวิจัยและพัฒนา

กรมประมง. 116 น. 
Yamane, Taro. 1973. Statistics : An Introductory Analysis. Third editio. New York : Harper and Row 
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ประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในพรุควนเคร็ง
 
หฤษฎ์ บินโต๊ะหีม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง 
 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทําการ
สุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา คือ 
พฤศจิกายน 2549 ถึงสิงหาคม 2550 โดยสุ่มตัวอย่างรวม 
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับปลาของชุดเครื่องมือข่าย
 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพผลจับของชุดเครื่องมือข่ายพบมีค่าเฉลี่ย
ต่อคนื โดยข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร มีผลจับเฉลี่ยสูงสุด 
ของชุดเครื่องมือข่ายตามจุดสํารวจพบท่ีจุดสํารวจบ้านบางปอมีค่าสูงสุด 
บ้านย่านแดงมีผลจับต่ําสุด 85.75 กรัมต่อพ้ืนท่ี
146.03 กรัมต่อพ้ืนท่ีข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และบ้านบางปอมีผลจับปลาในกลุ่มปลากินเนื้อสูงสุด 
100 ตารางเมตรต่อคืน ส่วนผลจับปลาของชุดเครื่องมือข่ายตามเดือนสํารวจพบเดือ
กรัมต่อพ้ืนท่ีข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยพบปลาหมอไทยมีค่าสูงสุด
ในเดือนพฤศจิกายน 2549 และเดือนสิงหาคม 
100 ตารางเมตรต่อคืน ตามลําดับ  ผลจับตามกลุ่มปลาพบกลุ่มปลาตะเพียนมีผลจับเฉลี่ยสูงสุด 
100 ตารางเมตรต่อคืน ประสิทธิภาพการเลือกจับปลาของชุดเครื่องมือข่ายพบข่ายขนาดช่องตา 
ในการเลือกชนิดพันธ์ุปลามากท่ีสุดรวม 24 ชนิด และข่ายขนาด 
 
คําสําคัญ : พรุควนเคร็ง  ประสิทธิภาพการจับ  การเลือกจับ  เครื่องมือข่าย
   
*ผู้รับผดิชอบ : หมู่ 4 ต.ลําปํา อ.เมือง จ.พัทลุง 
E-mail : bint_h25@hotmail.com, haritbint@gmail.com 
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ประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การศึกษาประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทําการ
ขนาดช่องตา คือ 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร ดําเนินการระหว่างเดือน
โดยสุ่มตัวอย่างรวม 3 ครั้ง จาก 7 จุดสํารวจ ในพ้ืนท่ี 3 บริเวณ แล้วนําข้อมูลท่ีได้มา

วิเคราะห์ประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับปลาของชุดเครื่องมือข่าย 
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพผลจับของชุดเครื่องมือข่ายพบมีค่าเฉลี่ย 385.26 กรัมต่อพ้ืนท่ีข่าย 

มิลลิเมตร มีผลจับเฉลี่ยสูงสุด 727.73 กรัมต่อพ้ืนท่ีข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน 
ตามจุดสํารวจพบท่ีจุดสํารวจบ้านบางปอมีค่าสูงสุด 553.90 กรัมต่อพ้ืนท่ี 100 

กรัมต่อพ้ืนท่ี 100 ตารางเมตร จุดสํารวจบ้านเคร็งมีผลจับปลาในกลุ่มปลาตะเพียนสูงสุด 
ตารางเมตรต่อคืน และบ้านบางปอมีผลจับปลาในกลุ่มปลากินเนื้อสูงสุด 79.00 

ตารางเมตรต่อคืน ส่วนผลจับปลาของชุดเครื่องมือข่ายตามเดือนสํารวจพบเดือนมีนาคม 2550 มีค่าผลจับสูงสุด 
ตารางเมตรต่อคืน โดยพบปลาหมอไทยมีค่าสูงสุด 107.16  กรัมต่อพ้ืนท่ีข่าย 100 

และเดือนสิงหาคม 2550 มีผลจับกลุ่มปลาตะเพียนสูงสุด 112.42 และ 103.58 
ตามลําดับ  ผลจับตามกลุ่มปลาพบกลุ่มปลาตะเพียนมีผลจับเฉลี่ยสูงสุด 103.

ตารางเมตรต่อคืน ประสิทธิภาพการเลือกจับปลาของชุดเครื่องมือข่ายพบข่ายขนาดช่องตา 30 มิลลิเมตร มีความ
ชนิด และข่ายขนาด 90 มิลลิเมตร มีความสามารถเลือกจับปลาได้น้อยท่ีสุด 

พรุควนเคร็ง  ประสิทธิภาพการจับ  การเลือกจับ  เครื่องมือข่าย 

พัทลุง 93000  โทร.0-7460-4533 
mail : bint_h25@hotmail.com, haritbint@gmail.com  
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จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การศึกษาประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทําการ
มิลลิเมตร ดําเนินการระหว่างเดือน

บริเวณ แล้วนําข้อมูลท่ีได้มา

กรัมต่อพ้ืนท่ีข่าย 100 ตารางเมตร
ตารางเมตรต่อคืน ผลจับปลา

100 ตารางเมตร และ 
ตารางเมตร จุดสํารวจบ้านเคร็งมีผลจับปลาในกลุ่มปลาตะเพียนสูงสุด 

79.00 กรัมต่อพ้ืนท่ีข่าย 
มีค่าผลจับสูงสุด 431.15 
100 ตารางเมตรต่อคืน 

103.58 กรัมต่อพ้ืนท่ีข่าย 
.65 กรัมต่อพ้ืนท่ีข่าย 

มิลลิเมตร มีความสามารถ
มิลลิเมตร มีความสามารถเลือกจับปลาได้น้อยท่ีสุด 5 ชนิด 
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Catch Efficiency and Selectivity of 

Nakhon Si Thammarat Province
 

Harit Bintoheem 
Phatthalung Inland Fisheries Research and Development Center
 

Abstract 
 
 A study on catch efficiency and selectivity of 
Thammarat Province was carried out by using a set of 6 mesh sizes gillnet (20, 30, 40, 55, 70 and 90 mm). 
Field survey was conducted during November 2006 to August 20
of 3 areas. All data were analyzed to find out the catch efficiency and selectivity on a set of gillnet. 
 The result indicated that an average CPUE of gillnet was estimated to be 385.26 g/100 m
and the highest catch of 727.73 g/100 m
catch of 553.90 g/100 m2/night was found at Bangpao station and the lowest catch of 85.75 g/100 
m2/night was found at Yandeang station.  The highest CPUE on Cyprinid gr
g/100 m2/night at Kreng station and the lowest CPUE of carnivore group was found about 79.00 g/100 
m2/night at Bangpao station.  By temporal study, sampling in March 2007 was found at the highest catch 
of 431.15 g/100 m2/night which 
the highest catch of Cyprinid group found in November 2006 and August 2007 sampling period of 112.42 
and 103.58 g/100 m2/night, respectively.
 The result on selectivity of gillnet
at the highest diversity fish species of 24 species, and 90 mm of mesh size gillnet can be caught at the 
lowest diversity fish species of 5 species. 
 
Key words : Kuan Kreng Peatswamp,  catch e
   
*Corresponding author : Moo 4 T.
E-mail : bint_h25@hotmail.com, haritbint@gmail.com 
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Catch Efficiency and Selectivity of Gillnet in Kuan Kreng Peatswamp,

Nakhon Si Thammarat Province 

Phatthalung Inland Fisheries Research and Development Center 

A study on catch efficiency and selectivity of gillnet in Kuan Kreng Peatswamp, Nakhon Si 
Thammarat Province was carried out by using a set of 6 mesh sizes gillnet (20, 30, 40, 55, 70 and 90 mm). 
Field survey was conducted during November 2006 to August 2007 at 3 periods from 7 sampling stations 
of 3 areas. All data were analyzed to find out the catch efficiency and selectivity on a set of gillnet. 

The result indicated that an average CPUE of gillnet was estimated to be 385.26 g/100 m
st catch of 727.73 g/100 m2/night was belonging to 20 mm mash size gillnet.

/night was found at Bangpao station and the lowest catch of 85.75 g/100 
/night was found at Yandeang station.  The highest CPUE on Cyprinid group was found about 146.03 

/night at Kreng station and the lowest CPUE of carnivore group was found about 79.00 g/100 
/night at Bangpao station.  By temporal study, sampling in March 2007 was found at the highest catch 

ich Anabas testudineus was the highest catch of 107.16 g/100 m
the highest catch of Cyprinid group found in November 2006 and August 2007 sampling period of 112.42 

/night, respectively. 
The result on selectivity of gillnet sampling indicated that 30 mm mesh size gillnet can be caught 

at the highest diversity fish species of 24 species, and 90 mm of mesh size gillnet can be caught at the 
lowest diversity fish species of 5 species.  

: Kuan Kreng Peatswamp,  catch efficiency,  selectivity,  gillnet 

: Moo 4 T. Lampam, A. Muang, C. Phatthalung 93000 Tel. 0
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Peatswamp, 

in Kuan Kreng Peatswamp, Nakhon Si 
Thammarat Province was carried out by using a set of 6 mesh sizes gillnet (20, 30, 40, 55, 70 and 90 mm). 

07 at 3 periods from 7 sampling stations 
of 3 areas. All data were analyzed to find out the catch efficiency and selectivity on a set of gillnet.  

The result indicated that an average CPUE of gillnet was estimated to be 385.26 g/100 m2/night 
/night was belonging to 20 mm mash size gillnet. The highest 

/night was found at Bangpao station and the lowest catch of 85.75 g/100 
oup was found about 146.03 

/night at Kreng station and the lowest CPUE of carnivore group was found about 79.00 g/100 
/night at Bangpao station.  By temporal study, sampling in March 2007 was found at the highest catch 

was the highest catch of 107.16 g/100 m2/night. Also, 
the highest catch of Cyprinid group found in November 2006 and August 2007 sampling period of 112.42 

sampling indicated that 30 mm mesh size gillnet can be caught 
at the highest diversity fish species of 24 species, and 90 mm of mesh size gillnet can be caught at the 

Phatthalung 93000 Tel. 0 7460 4533 



238 

โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในแม่น้ําตาปี
 
หฤษฎ์ บินโต๊ะหีม1*  ธีรภัทร์ ตงวัฒนากร1 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฏร์ธานี
 
บทคัดย่อ 
 
 โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในแม่นํ้าตาปี สุ่มตัวอย่างด้วยกระแสไฟฟ้าและข่ายขนาดช่องตา
ต่างกัน คือ 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร
จํานวน 9 จุดสํารวจ แล้วนําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลา
การวิเคราะห์ทางสถิติแบบหลายตัวแปรด้วยวิธีการวิเคราะห์การจัดกลุ่มและการจัดลําดับ
 ผลการศึกษาพบพันธ์ุปลา 118 ชนิด 
ปลาซ่า และปลาตะเพียนขาว มีสัดส่วนโดยจํานวนและน้ําหนักมากท่ีสุด
กลุ่มปลา พบกลุ่มปลาเกล็ด กลุ่มปลากินเนื้อ กลุ่มปลาหนัง และกลุ่มปลาอ่ืน ๆ สัดส่วนร้อยละ 
โดยน้ําหนัก ตามลําดับ มีค่าเฉลี่ยของดัชนีความมากชนิด ดัชนีความหลากหลาย และดัชนีความเท่าเทียม เท่ากับ 
2.99±0.29 และ 0.94±0.01 ตามลําดับ  
 การศึกษาการแพร่กระจายของพันธ์ุปลาท่ีพบมากจํานวน 
มากท่ีสุดจํานวน 4 ชนิด การสํารวจเดือนเมษายน 
การจัดลําดับความชุกชุม (ranked species abundance curve) 
ธันวาคม 2550 มีการแพร่กระจายโดยความชุกชุมและความหลากหลายมากท่ี
100 ตารางเมตรต่อ 12 ช่ัวโมง ส่วนการวิเคราะห์การจัดกลุ่มและการจัดลําดับ แบ่งได้ 
บ้านเคียนซา มีชนิดและปริมาณของประชาคมปลาท่ีคล้ายคลึงกันมากท่ีสุด และบ้านยางค้อมกับบ้านค้อล่าง จากผลการ
ครั้งนี้พบว่าบริเวณสํารวจมีผลต่อการแพร่กระจายของชนิดและปริมาณประชาคมปลาในแม่นํ้าตาปี
 
คําสําคัญ : โครงสร้าง  การแพร่กระจาย  ประชาคมปลา
   
*ผู้รับผดิชอบ : หมู่ 4 ต.ลําปํา อ.เมือง จ.พัทลุง 
E-mail : bint_h25@hotmail.com, haritbint@gmail.com 
 
  

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012

โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในแม่น้ําตาปี 

  วิชัย วัฒนกุล1 และ พิษณุ นาอนันต์2 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฏร์ธาน ี

โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในแม่นํ้าตาปี สุ่มตัวอย่างด้วยกระแสไฟฟ้าและข่ายขนาดช่องตา
มิลลิเมตร ดําเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2550 ถึงเดือนสิงหาคม 

จุดสํารวจ แล้วนําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลา ดัชนีบ่งช้ีสภาพนิเวศ
การวิเคราะห์ทางสถิติแบบหลายตัวแปรด้วยวิธีการวิเคราะห์การจัดกลุ่มและการจัดลําดับ 

ชนิด 45 วงศ์ พบวงศ์ปลาตะเพียนมากท่ีสุด 36 ชนิด โครงสร้างประชาคมปลาพบ
มีสัดส่วนโดยจํานวนและน้ําหนักมากท่ีสุด ร้อยละ 10.64 และ 15.64 ตามลําดับ

กลุ่มปลา พบกลุ่มปลาเกล็ด กลุ่มปลากินเนื้อ กลุ่มปลาหนัง และกลุ่มปลาอ่ืน ๆ สัดส่วนร้อยละ 69.21, 18
โดยน้ําหนัก ตามลําดับ มีค่าเฉลี่ยของดัชนีความมากชนิด ดัชนีความหลากหลาย และดัชนีความเท่าเทียม เท่ากับ 

การศึกษาการแพร่กระจายของพันธ์ุปลาท่ีพบมากจํานวน 6 ชนิด พบว่าบ้านหัวท่า มีความชุกชุมของพันธ์ุปลา
ชนิด การสํารวจเดือนเมษายน 2551 มีความชุกชุมของพันธ์ุปลามากท่ีสุด 3 ชนิด จากการวิเคราะห์เส้นโค้ง

ranked species abundance curve) พบประชาคมปลาบ้านเคียนซา และประชาคมปลาในเดือน
มีการแพร่กระจายโดยความชุกชุมและความหลากหลายมากท่ีสุด ผลจับปลารวมเฉลี่ย 654

ช่ัวโมง ส่วนการวิเคราะห์การจัดกลุ่มและการจัดลําดับ แบ่งได้ 5 กลุ่ม พบการสํารวจบ้านมอเก็ตและ
บ้านเคียนซา มีชนิดและปริมาณของประชาคมปลาท่ีคล้ายคลึงกันมากท่ีสุด และบ้านยางค้อมกับบ้านค้อล่าง จากผลการ
ครั้งนี้พบว่าบริเวณสํารวจมีผลต่อการแพร่กระจายของชนิดและปริมาณประชาคมปลาในแม่นํ้าตาป ี

ประชาคมปลา  แม่นํ้าตาป ี

พัทลุง 93000  โทร. 0 7460 4533 
mail : bint_h25@hotmail.com, haritbint@gmail.com  
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โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในแม่นํ้าตาปี สุ่มตัวอย่างด้วยกระแสไฟฟ้าและข่ายขนาดช่องตา
ถึงเดือนสิงหาคม 2551 รวม 3 ครั้ง 

ดัชนีบ่งช้ีสภาพนิเวศ และ

ชนิด โครงสร้างประชาคมปลาพบ
ตามลําดับ ส่วนองค์ประกอบ

18.87, 6.51 และ 5.41 
โดยน้ําหนัก ตามลําดับ มีค่าเฉลี่ยของดัชนีความมากชนิด ดัชนีความหลากหลาย และดัชนีความเท่าเทียม เท่ากับ 5.88±1.20, 

ชนิด พบว่าบ้านหัวท่า มีความชุกชุมของพันธ์ุปลา 
ชนิด จากการวิเคราะห์เส้นโค้ง

พบประชาคมปลาบ้านเคียนซา และประชาคมปลาในเดือน
654.74 กรัมต่อพ้ืนท่ี 

กลุ่ม พบการสํารวจบ้านมอเก็ตและ
บ้านเคียนซา มีชนิดและปริมาณของประชาคมปลาท่ีคล้ายคลึงกันมากท่ีสุด และบ้านยางค้อมกับบ้านค้อล่าง จากผลการศึกษา
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Structure and Distribution of fish Community in Tapee River
 
Harit Bintoheem1*  Teerapat Tongwattanakorn
1Phatthalung Inland Fisheries Research and Development Center
2Suratthani Inland Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 
 
 Study on structure and distribution of fish community in The Tapee River was carried out by 
electrofishing and a set of multi mesh size gillnets (20, 30, 40, 55, 70 and 90 mm). Field survey was 
conducted during November 2006
to find out the fish community structure, distribution pattern and ecological indices. Multivariate method of 
cluster and ordination multi- dimensional scaling were used for data analysis. 
 The result indicated that
families. Labiobarbus siamensis
species composition by number (
community grouping by weight
respectively. For fish community structure, the average richness, diversity and evenne
2.99±0.29 และ 0.94±0.01, respectively.
 The result of fish distribution found that there were 4 species from the most 6 highest abundance 
found at Ban Huatha. In April 2008 found highest abundance. Ranking species abundance
similarity of diversity at Ban Kaensa and in November 2007. An average catch of 654.74 g/100 m
Cluster and MDS analysis were classified into 5 groups, At Ban Moket and Ban Kaensa showed that highest 
similarity of species. This can be
on distribution of fish community structure in Tapee River.
 
Key words : Structure, Distributi
   
*Corresponding author : Moo 4 T.
E-mail : bint_h25@hotmail.com, haritbint@gmail.com 
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Structure and Distribution of fish Community in Tapee River 

Teerapat Tongwattanakorn1  Vichai Vatanakul1 and Pissanu Na
Inland Fisheries Research and Development Center 

Inland Fisheries Research and Development Center 

Study on structure and distribution of fish community in The Tapee River was carried out by 
electrofishing and a set of multi mesh size gillnets (20, 30, 40, 55, 70 and 90 mm). Field survey was 
conducted during November 2006-August 2007 at 3 times from 9 sampling stations. All data was analyzed 
to find out the fish community structure, distribution pattern and ecological indices. Multivariate method of 

dimensional scaling were used for data analysis.  
The result indicated that fish community in The Tapee  River was found as 118 species of 45 
Labiobarbus siamensis and Barbodes gonionotus (Bleeker, 1850) were the highest abundance fish 

species composition by number (10.64%) and weight (15.64%), respectively. The composition of fish 
weight were 69.21, 18.87, 6.51 และ 5.41% of carp, murrels, catfish and miscellaneous, 

respectively. For fish community structure, the average richness, diversity and evenne
94±0.01, respectively.  

The result of fish distribution found that there were 4 species from the most 6 highest abundance 
found at Ban Huatha. In April 2008 found highest abundance. Ranking species abundance
similarity of diversity at Ban Kaensa and in November 2007. An average catch of 654.74 g/100 m
Cluster and MDS analysis were classified into 5 groups, At Ban Moket and Ban Kaensa showed that highest 
similarity of species. This can be concluded that the sampling stations period played more
on distribution of fish community structure in Tapee River. 

: Structure, Distribution, Fish community, The Tapee River 
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Pissanu Na-Anan2  

Study on structure and distribution of fish community in The Tapee River was carried out by 
electrofishing and a set of multi mesh size gillnets (20, 30, 40, 55, 70 and 90 mm). Field survey was 

ampling stations. All data was analyzed 
to find out the fish community structure, distribution pattern and ecological indices. Multivariate method of 

fish community in The Tapee  River was found as 118 species of 45 
(Bleeker, 1850) were the highest abundance fish 

%) and weight (15.64%), respectively. The composition of fish 
carp, murrels, catfish and miscellaneous, 

respectively. For fish community structure, the average richness, diversity and evenness index were 5.88±1.20, 

The result of fish distribution found that there were 4 species from the most 6 highest abundance 
found at Ban Huatha. In April 2008 found highest abundance. Ranking species abundance curve showed 
similarity of diversity at Ban Kaensa and in November 2007. An average catch of 654.74 g/100 m2/12 hrs. 
Cluster and MDS analysis were classified into 5 groups, At Ban Moket and Ban Kaensa showed that highest 

concluded that the sampling stations period played more important role 
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ปัจจัยความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของ
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําเพชรบุรี
 
วรรณเพ็ญ เกตุกล่ํา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าเพชรบุรี
 
บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
ทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุร ี2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา
สัตว์น้ําเพชรบุรี ตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปร
ความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา คือ ผู้ประกอบอาชีพด้านการจับสัตว์นํ้าซึ่งได้จากการคํานวณโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่
จํานวน 244 คน และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี จํานวน 
ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี
ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําตามความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพด้านจับ
อยู่ในระดับปานกลาง และตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี
อยู่ในระดับมาก 
 2. ผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามอายุ และความเก่ียวข้องกับทรัพยากรสัตว์น้ํา
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
 3. ปัจจัยความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา ประกอบด้วย ลักษณะการบริหาร 
โครงสร้างองคก์ร และค่านิยมร่วม สามารถร่วมกันทํานาย
ทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรีได้ร้อยละ 55.90
 
คําสําคัญ : ปัจจัยความสําเรจ็  ประสิทธิภาพ
   
*ผู้รับผดิชอบ : 122 ม.1 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ
E-mail : penpetch11@gmail.com 
 

Proceeding of The Annual Conference 

ปัจจัยความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของ 
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ําเพชรบุร ี

สัตว์นํ้าเพชรบุร ี

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของศูนย์วิจัยและ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุ

ของผู้ประกอบอาชีพด้านการจับสัตว์น้ํา 3) วิเคราะห์อํานาจการทํานายของปัจจัย
ความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา คือ ผู้ประกอบอาชีพด้านการจับสัตว์นํ้าซึ่งได้จากการคํานวณโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี จํานวน 30 คน 
ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

มูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําตามความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพด้านจับ
อยู่ในระดับปานกลาง และตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี

ผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามอายุ และความเก่ียวข้องกับทรัพยากรสัตว์น้ํา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วน เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้ไม่มีความแตกต่างกัน
ปัจจัยความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา ประกอบด้วย ลักษณะการบริหาร 
ร และค่านิยมร่วม สามารถร่วมกันทํานายประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา

55.90 

ประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการ  ทรัพยากรสตัว์นํ้า 

บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100  โทร. 0 3277 0748  
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ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของศูนย์วิจัยและ
ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุ

วิเคราะห์อํานาจการทํานายของปัจจัย
ความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา คือ ผู้ประกอบอาชีพด้านการจับสัตว์นํ้าซึ่งได้จากการคํานวณโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง 

คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําตามความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี โดยรวม

ผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามอายุ และความเก่ียวข้องกับทรัพยากรสัตว์น้ํา
ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี

ส่วน เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้ไม่มีความแตกต่างกัน 
ปัจจัยความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา ประกอบด้วย ลักษณะการบริหาร 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของศูนย์วิจัยและ



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Thesis Title: Success Factors Affecting Efficiency of Aquatic 
Phetchaburi Fisheries Test and Research Center
 
Wanpen Ketklam 
Phetchaburi Aquaculture Genetic Research and Development Center
 
Abstract 
 
 This research aimed: 1) to study the efficiency of aquatic resource management of Phetchaburi 
Fisheries Test and Research Center; 2) to compare the efficiency of aquatic resource management of 
Phetchaburi Fisheries Test and Research Center according to the personal factors of the research samples, 
and 3) to analyze predictability of success factors
of Phetchaburi Fisheries Test and Research Center. The sample size was determined by using Taro Yamane 
formula. The samples were 244 fishermen and 30 officials working in Phetchaburi Fisheries Test a
Research Center. They were selected by using simple random sampling technique. The research tools were 
the questionnaire and interview form. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, 
standard deviation, one-way ANOVA, multiple regress
 The research results were as follows:
 1. The efficiency of aquatic resource management according to the fishermen’s opinion was at a 
medium level, but it was at a high level according to the officials working in 
and Research Center. 
 2. The opinion on the efficiency of aquatic resource management of fishermen with different age 
and aquatic resource relevance was different with statistical significance at 0.05 level, while the opinion 
of those with different gender, educational level, and income was not different.
 3. The success factors affecting the efficiency of aquatic resource management were management 
style, organizational structure, and shared value. They could altogether predict t
resource management of Phetchaburi Fisheries Test and Research Center with the percentage at 55.90. 
 
Key words : Success Factors, Efficiency
   
*Corresponding author : 122 Moo 1, Leampakbia, Banleam, 
E-mail : penpetch11@gmail.com
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Thesis Title: Success Factors Affecting Efficiency of Aquatic Resource Management of 
Phetchaburi Fisheries Test and Research Center 

Phetchaburi Aquaculture Genetic Research and Development Center 

This research aimed: 1) to study the efficiency of aquatic resource management of Phetchaburi 
Fisheries Test and Research Center; 2) to compare the efficiency of aquatic resource management of 
Phetchaburi Fisheries Test and Research Center according to the personal factors of the research samples, 
and 3) to analyze predictability of success factors affecting the efficiency of aquatic resource management 
of Phetchaburi Fisheries Test and Research Center. The sample size was determined by using Taro Yamane 
formula. The samples were 244 fishermen and 30 officials working in Phetchaburi Fisheries Test a
Research Center. They were selected by using simple random sampling technique. The research tools were 
the questionnaire and interview form. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, 

way ANOVA, multiple regression analysis, and content analysis.
The research results were as follows: 
The efficiency of aquatic resource management according to the fishermen’s opinion was at a 

medium level, but it was at a high level according to the officials working in Phetchaburi Fisheries Test 

The opinion on the efficiency of aquatic resource management of fishermen with different age 
and aquatic resource relevance was different with statistical significance at 0.05 level, while the opinion 

those with different gender, educational level, and income was not different. 
The success factors affecting the efficiency of aquatic resource management were management 

style, organizational structure, and shared value. They could altogether predict t
resource management of Phetchaburi Fisheries Test and Research Center with the percentage at 55.90. 
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Resource Management of 

This research aimed: 1) to study the efficiency of aquatic resource management of Phetchaburi 
Fisheries Test and Research Center; 2) to compare the efficiency of aquatic resource management of 
Phetchaburi Fisheries Test and Research Center according to the personal factors of the research samples, 

affecting the efficiency of aquatic resource management 
of Phetchaburi Fisheries Test and Research Center. The sample size was determined by using Taro Yamane 
formula. The samples were 244 fishermen and 30 officials working in Phetchaburi Fisheries Test and 
Research Center. They were selected by using simple random sampling technique. The research tools were 
the questionnaire and interview form. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, 

ion analysis, and content analysis. 

The efficiency of aquatic resource management according to the fishermen’s opinion was at a 
Phetchaburi Fisheries Test 

The opinion on the efficiency of aquatic resource management of fishermen with different age 
and aquatic resource relevance was different with statistical significance at 0.05 level, while the opinion 

 
The success factors affecting the efficiency of aquatic resource management were management 

style, organizational structure, and shared value. They could altogether predict the efficiency of aquatic 
resource management of Phetchaburi Fisheries Test and Research Center with the percentage at 55.90.  
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บทนํา 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ทรัพยากรสัตว์นํ้า ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสํา
และรักษาให้คงอยู่ได้ ถ้ามีการใช้อย่างถูกวิธีและไม่เกินกําลังท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนแล้วก็สามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างสม่ําเสมอและยั่งยืน ผลผลิตจากการทําการจับสัตว์นํ้า นอกจากนํามาใช้เพ่ือบริโภคภายในประเทศแล้ว ยังมี
ส่วนท่ีเหลือส่งเป็นสินค้าออกในรูปแบบต่างๆ แต่เนื่อ
และปริมาณของสัตว์นํ้าลดจํานวนลง ซึ่งถ้าหายังคงปล่อยให้สภาพการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป  ย่อมก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรสัตว์นํ้าท่ีนํามาใช้เป็นอาหารและประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ดังนั้นทุกฝ่ายจึงควรร่วมมือกัน
ความอุดมสมบูรณ์สืบต่อไป 
 ปัจจุบันทรัพยากรสัตว์นํ้าของประเทศไทยได้ลดจํานวนลงอย่างมาก
ความสํานึกรับผดิชอบ กรมประมงจึงได้กําหนดให้มีการใช้มาตรการบริหารจดัการทรัพยากรสัตว์นํ้า
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันท่ี 15 กุมภาพันธ์
การกําหนดห้ามใช้เครื่องมือทําจับสัตว์นํ้าบางชนิด
ประกาศใช้มาตรการดังกล่าวมาตัง้แต ่ปีพ.ศ.
รักษาประชากรสัตว์นํ้าใหค้งความสมดลุตลอดมา
มกราคม 2550 ซึ่งกรมประมงยึดหลักปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ
ดังกล่าว เพ่ือให้สัตว์นํ้าคงความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อยา่งยั่งยืนตลอดไป
ได้แก่  เครื่องมืออวนลากทุกชนิด  เครื่องมืออวนติดด้วยวิธีล้อมตดิปลาทู
ช้อน หรืออวนยก ท่ีใช้ประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
กับเรือกลท่ีมีขนาดความยาวเรือเกินกว่า 14 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องปัจจยัความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าของศูนยวิ์จัยและ
ทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี ผู้วิจยัได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการทรัพยากรสตัว์นํ้าของศูนย์วิจั
 2. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสตัว์นํ้า
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผูป้ระกอบอาชีพด้านการจับสัตว์นํ้า
 3. เพ่ือวิเคราะห์อํานาจการทํานายของปัจจัยความ
ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี

 
สมมติฐานการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องปัจจยัความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าของศูนยวิ์จัยและ
ทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี ผู้วิจยัได้กําหนดสมมติฐานการวิจัยไว้
 1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสั
ของผู้ประกอบอาชีพด้านการจับสัตว์นํ้าอยู่ในระดับมาก
 2. ผู้ประกอบอาชีพด้านการจับสตัว์นํ้าท่ีมีปัจจัยส่วนบคุคลต่
ทรัพยากรสตัว์นํ้าของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสตัว์นํ้าเพชรบรุีแตกต่างกัน
 3. ปัจจัยความสําเร็จท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการ
สัตว์นํ้าของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี

Proceeding of The Annual Conference 

ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ สามารถสร้า
ถ้ามีการใช้อย่างถูกวิธีและไม่เกินกําลังท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนแล้วก็สามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิด

ประโยชน์ได้อย่างสม่ําเสมอและยั่งยืน ผลผลิตจากการทําการจับสัตว์นํ้า นอกจากนํามาใช้เพ่ือบริโภคภายในประเทศแล้ว ยังมี
ๆ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจบุันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก 

และปริมาณของสัตว์นํ้าลดจํานวนลง ซึ่งถ้าหายังคงปล่อยให้สภาพการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป  ย่อมก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรสัตว์นํ้าท่ีนํามาใช้เป็นอาหารและประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ดังนั้นทุกฝ่ายจึงควรร่วมมือกันดูแลให้ทรัพยากรสัตว์นํ้า

ปัจจุบันทรัพยากรสัตว์นํ้าของประเทศไทยได้ลดจํานวนลงอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจับสัตว์นํ้าท่ีขาด
กรมประมงจึงได้กําหนดให้มีการใช้มาตรการบริหารจดัการทรัพยากรสัตว์นํ้า (ปิดอ่าวทะเลฝั่งอ่า

กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม ของทุกป ีสาระสําคัญของมาตรการดังกล่าวเป็น
การกําหนดห้ามใช้เครื่องมือทําจับสัตว์นํ้าบางชนิด ท่ีอาจส่งผลต่อการแพร่ขยายพันธ์ุของสัตว์นํ้าในช่วงเวลานี้

.2496 นับมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา 56 ปี ซึ่งท่ีผ่านมาก็ประสบผลสําเรจ็ในการ
รักษาประชากรสัตว์นํ้าใหค้งความสมดลุตลอดมา ซึ่งประกาศท่ีมผีลใช้บังคับในปัจจุบัน คือ ประกาศฉบับ ลงวันท่ี 

ซึ่งกรมประมงยึดหลักปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ อย่างเคร่งครดัและเข้มงวดกวดขันในการใช้มาตรการ
เพ่ือให้สัตว์นํ้าคงความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อยา่งยั่งยืนตลอดไป  สําหรับเครื่องมือจับสัตว์นํ้าต้องห้าม

เครื่องมืออวนติดด้วยวิธีล้อมตดิปลาทู เครื่องมืออวนล้อมจับ   เครือ่งมืออวนครอบ 
ช้อน หรืออวนยก ท่ีใช้ประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) ทําการประมงปลากะตัก เครื่องมืออวนรุนท่ีใช้ประกอบ

14 เมตรข้ึนไป (บ้านเมืองออนไลน,์ 2553) 

ในการวิจัยเรื่องปัจจยัความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าของศูนยวิ์จัยและ
ทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี ผู้วิจยัได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 3 ประการ  ดังนี ้

เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการทรัพยากรสตัว์นํ้าของศูนย์วิจยัและทดสอบพันธ์ุสตัว์นํ้าเพชรบุรี
เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสตัว์นํ้าของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสตัว์นํ้าเพชรบุรี

ของผูป้ระกอบอาชีพด้านการจับสัตว์นํ้า 
เพ่ือวิเคราะห์อํานาจการทํานายของปัจจัยความสาํเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรสัตว์นํ้า

ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุร ี

ในการวิจัยเรื่องปัจจยัความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าของศูนยวิ์จัยและ
ยได้กําหนดสมมติฐานการวิจัยไว้ 3 ประการ  ดังนี ้

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสตัว์นํ้าของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี
อยู่ในระดับมาก 

ผู้ประกอบอาชีพด้านการจับสตัว์นํ้าท่ีมีปัจจัยส่วนบคุคลตา่งกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสตัว์นํ้าเพชรบรุีแตกต่างกัน 

ปัจจัยความสําเร็จท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการทรัพย์นํ้าสามารถทํานายประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรีได ้
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สามารถสร้างข้ึนทดแทน
ถ้ามีการใช้อย่างถูกวิธีและไม่เกินกําลังท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนแล้วก็สามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิด

ประโยชน์ได้อย่างสม่ําเสมอและยั่งยืน ผลผลิตจากการทําการจับสัตว์นํ้า นอกจากนํามาใช้เพ่ือบริโภคภายในประเทศแล้ว ยังมี
บันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ทําให้ชนิด

และปริมาณของสัตว์นํ้าลดจํานวนลง ซึ่งถ้าหายังคงปล่อยให้สภาพการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป  ย่อมก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
ดูแลให้ทรัพยากรสัตว์นํ้ายังคงมี

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจับสัตว์นํ้าท่ีขาด
ปิดอ่าวทะเลฝั่งอ่าวไทย) 

สาระสําคัญของมาตรการดังกล่าวเป็น
ท่ีอาจส่งผลต่อการแพร่ขยายพันธ์ุของสัตว์นํ้าในช่วงเวลานี ้โดยได้

ปี ซึ่งท่ีผ่านมาก็ประสบผลสําเรจ็ในการ
ซึ่งประกาศท่ีมผีลใช้บังคับในปัจจุบัน คือ ประกาศฉบับ ลงวันท่ี 24 

ข้มงวดกวดขันในการใช้มาตรการ
สําหรับเครื่องมือจับสัตว์นํ้าต้องห้าม  

เครือ่งมืออวนครอบ อวน
เครื่องมืออวนรุนท่ีใช้ประกอบ

ในการวิจัยเรื่องปัจจยัความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าของศูนยวิ์จัยและ

ยและทดสอบพันธ์ุสตัว์นํ้าเพชรบุร ี 
ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสตัว์นํ้าเพชรบุร ี

การบริหารจดัการทรัพยากรสัตว์นํ้า

ในการวิจัยเรื่องปัจจยัความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าของศูนยวิ์จัยและ

พันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรตีามความคิดเห็น

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

การบริหารจัดการทรัพยากร



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ขอบเขตการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยความสาํเรจ็ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าของศูนยวิ์จัยและ

ทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี  ผู้วิจยัได้กําหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้

 1. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีในการศึกษา  ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบรุี

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง

2.1 ประชากร คือ ผู้ประกอบอาชีพด้านการจับสัตว์น้ํา และเจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ํา

เพชรบุรี  จํานวนท้ังสิ้น 630 คน 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนท่ีมีอาชีพด้านการจับสัตว์น้ําในเขตอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และ

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ 

(Yamane, 1970  อ้างถึงใน ยุทธ ไกรวรรณ์

ตัวอย่างในส่วนของประชาชนท่ีมีอาชีพด้านการจับสัตว์น้ํา

เพชรบุรีผู้วิจัยเลือกศึกษาท้ังหมดท้ัง 

 3. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คอื

3.1 ตัวแปรต้น (Independent

3.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าท่ี และรายได้

3.1.2 ปัจจัยความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้า ได้แก่ โครงสร้างองค์กร 

กลยุทธ์ ระบบการบริหาร บุคลากร รูปแบบการบริหาร

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables

และทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี 4 

ด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน และด้านการเสริมสร้างและสร้างจิตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้า

 4. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงปจัจัยความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบรหิารจดัการทรัพยากรสัตว์นํ้า

ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี 

 5. ขอบเขตด้านระยะเวลา

ทําการศึกษาวิจัยตั้งแตเ่ดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี ผู้วิจัยศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการโดยใช้แนวคิดของ

อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ, 2543 : 24

ทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี โดยใช้ขอบเขต อํานาจหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีเป็นกรอบการศึกษา 

โดยสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี ้

 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยความสาํเรจ็ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าของศูนยวิ์จัยและ

ทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี  ผู้วิจยัได้กําหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี ้

นท่ีในการศึกษา  ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบรุี

ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

คือ ผู้ประกอบอาชีพด้านการจับสัตว์น้ํา และเจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ํา

คือ ประชาชนท่ีมีอาชีพด้านการจับสัตว์น้ําในเขตอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และ

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ 

อ้างถึงใน ยุทธ ไกรวรรณ์, 2550 : 157) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 

ประชาชนท่ีมีอาชีพด้านการจับสัตว์น้ํา 244 คน ส่วนเจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ํา

เพชรบุรีผู้วิจัยเลือกศึกษาท้ังหมดท้ัง 30 คน  

ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คอื  

Independent Variables) ประกอบด้วย  

ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าท่ี และรายได้

ปัจจัยความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้า ได้แก่ โครงสร้างองค์กร 

ร บุคลากร รูปแบบการบริหาร ทักษะการบริหาร และค่านิยมร่วม 

Dependent Variables) ได้แก่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าของศูนย์วิจัย

4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตพันธ์ุสัตว์น้ํา ด้านการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ

ด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน และด้านการเสริมสร้างและสร้างจิตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้า 

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงปจัจัยความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบรหิารจดัการทรัพยากรสัตว์นํ้า

ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี  

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ทําการศึกษาวิจัยตั้งแตเ่ดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2553 

กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง ปัจจัยความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของ

ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี ผู้วิจัยศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการโดยใช้แนวคิดของ

, 2543 : 24-32) และศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของศูนย์วิจัยและ

ทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี โดยใช้ขอบเขต อํานาจหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีเป็นกรอบการศึกษา 
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ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยความสาํเรจ็ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าของศูนยวิ์จัยและ

นท่ีในการศึกษา  ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบรุ ี

คือ ผู้ประกอบอาชีพด้านการจับสัตว์น้ํา และเจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ํา

คือ ประชาชนท่ีมีอาชีพด้านการจับสัตว์น้ําในเขตอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และ

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ 

ค่าความคลาดเคลื่อน ±5% ได้กลุ่ม

ส่วนเจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ํา

ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าท่ี และรายได ้

ปัจจัยความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้า ได้แก่ โครงสร้างองค์กร 

ได้แก่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าของศูนย์วิจัย

ด้านการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาต ิ

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงปจัจัยความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบรหิารจดัการทรัพยากรสัตว์นํ้า

ปัจจัยความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของ

ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี ผู้วิจัยศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการโดยใช้แนวคิดของแม็คเค็นเซย์ (McKinsey 

และศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของศูนย์วิจัยและ

ทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี โดยใช้ขอบเขต อํานาจหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีเป็นกรอบการศึกษา 
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ตัวแปรอิสระ   

                                                                                                                     
                                                                                                               
                                                                                                                             
  
 
                                                     
                                                                                    
                                                                                                                
                                                                                                                             
                                                                                     
                                                                                                                             
                                                                                                                      
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ทําให้ทราบระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

 2. ทําให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพการบรหิารจดัการ

ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุร ี

 3. ทําให้ทราบข้อมูล สภาพปัญหาและอุปสรรคพร้อมท้ังแนวทางพัฒน

พันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงการดําเนินงานตามนโยบาย โดยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน

อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัด

ทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี นั้น  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

Research) ท่ีมุ่งเน้นถึงการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของศูนย์วิจัยและทดสอบพัน

สัตว์นํ้าเพชรบุรีเก็บข้อมูลการวิจัยด้วยการใช้แบบสอบถาม 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางการศึกษา  ดังนี้

 

                  ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

1. เพศ  
2. อายุ   
3. สถานภาพสมรส  
4. ระดับการศึกษา  
5. ตําแหน่งหน้าท่ี  
6. รายได้   
 

ปัจจัยความสําเร็จในการบริหารจัดการ
         (McKinsey 7s Framework) 
 

1. ด้านโครงสร้างองค์กร 
2. ด้านกลยุทธ์  
3. ด้านระบบการบริหาร  
4. ด้านบุคลากร  
5. ด้านรูปแบบการบริหาร  
6. ด้านทักษะการบริหาร 
7. ด้านค่านิยมร่วม 
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ทําให้ทราบระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสตัว์นํ้าของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสตัว์นํ้าเพชรบุรี

ทําให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพการบรหิารจดัการทรัพยากรสัตว์นํ้าของ

สภาพปัญหาและอุปสรรคพร้อมท้ังแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของศูนย์วิจัยและทดสอบ

เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงการดําเนินงานตามนโยบาย โดยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของศูนย์วิจัยและ

ทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี นั้น  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ 

ท่ีมุ่งเน้นถึงการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของศูนย์วิจัยและทดสอบพัน

สัตว์นํ้าเพชรบุรีเก็บข้อมูลการวิจัยด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ (Interview Schedule

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางการศึกษา  ดังนี ้

ปัจจัยความสําเร็จในการบริหารจัดการ 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา
 

1. ด้านการผลิตพันธ์ุสตัว์นํ้า 
2. ด้านการเพ่ิมผลผลติสตัว์นํ้าใน 
    แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
3. ด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน  
4. ด้านการเสริมและสร้างจติอนุรกัษ์ 
    ทรัพยากรสัตว์นํ้า 
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ทรัพยากรสตัว์นํ้าของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสตัว์นํ้าเพชรบุร ี

ทรัพยากรสัตว์นํ้าของ

ของศูนย์วิจัยและทดสอบ

เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงการดําเนินงานตามนโยบาย โดยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน

การทรัพยากรสัตว์น้ําของศูนย์วิจัยและ

และเชิงคุณภาพ (Qualitative 

ท่ีมุ่งเน้นถึงการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุ

Interview Schedule) ใน

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา 

ด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน   
ด้านการเสริมและสร้างจติอนุรกัษ์  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 1. หน่วยท่ีใช้ในการวิจัย 

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 4. การสร้างและหาคณุภาพเครื่องมือ

 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 6. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 

หน่วยท่ีใช้ในการวิจัย 

 หน่วยท่ีใช้ในการวิจัยเป็นปัจเจกบุคคล ได้แก่  ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ํา

เพชรบุรี และผู้ประกอบอาชีพด้านการจับสัตว์นํ้าในพ้ืนท่ีเขตอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

ในพ้ืนท่ีอําเภอบ้านแหลม จํานวน 600 

30 คน รวมท้ังสิ้น 630 คน 

 

การเก็บรวมรวมข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดําเนินการเก็บร

 1. ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือท่ีได้ออกแบบไว้แล้วดังนี้

 1.1 แบบสอบถามในส่วนของผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์นํ้า ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเองระหว่างวันท่ี 

1-7 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00-17.00 

 1.2 แบบสอบถามในส่วนของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนย์วิจัย

ระหว่างวันท่ี 8-11 ตุลาคม 2553 เวลา 

 1.3 ผู้วิจัยติดต่อประมงจังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือขอสัมภาษณต์ามแบบสมัภาษณ์ท่ีออกแบบไว้ โดยนดัสมัภาษณ์ใน

วันท่ี 12 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30

 1.4 ผู้วิจัยนัดสมัภาษณ์

ตุลาคม 2553 เวลา 13.30-16.00 น

 2. นําแบบสอบถามท่ีเป็นข้อมลูจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดท่ีผ่านการตรวจสอบความสมบรูณ์  ความเรยีบร้อย  ความ

ถูกต้องไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง 

 3.นําบทสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูล  และเรียบเรียงประเด็น

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดาํเนนิการตามข้ันตอน ดังนี้

 1. นําแบบสอบถามท่ีไดค้ืนมาท้ังหมดม

ได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ ์

 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การสร้างและหาคณุภาพเครื่องมือ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

หน่วยท่ีใช้ในการวิจัยเป็นปัจเจกบุคคล ได้แก่  ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ํา

เพชรบุรี และผู้ประกอบอาชีพด้านการจับสัตว์นํ้าในพ้ืนท่ีเขตอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี

นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพด้านการจับสัตว์น้ํา (สํานักงานประมงจังหวัด

600 คน และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี จํานวน 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเองตามข้ันตอน  ดังนี ้

ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือท่ีได้ออกแบบไว้แล้วดังนี ้

แบบสอบถามในส่วนของผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์นํ้า ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเองระหว่างวันท่ี 

17.00 น. 

แบบสอบถามในส่วนของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี เก็บข้อมูล

เวลา 08.30-16.30 น. 

ผู้วิจัยติดต่อประมงจังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือขอสัมภาษณต์ามแบบสมัภาษณ์ท่ีออกแบบไว้ โดยนดัสมัภาษณ์ใน

13.30-14.30 น. 

ผู้วิจัยนัดสมัภาษณกั์บเจ้าหนา้ท่ีระดับผู้บริหารของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าระหว่างวันท่ี 

น. 

นําแบบสอบถามท่ีเป็นข้อมลูจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดท่ีผ่านการตรวจสอบความสมบรูณ์  ความเรยีบร้อย  ความ

ด้วยตนเอง  

นําบทสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูล  และเรียบเรียงประเด็น 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดาํเนนิการตามข้ันตอน ดังนี ้

นําแบบสอบถามท่ีไดค้ืนมาท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์จากแบบสอบถามในแตล่ะตอนทุกข้อ
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หน่วยท่ีใช้ในการวิจัยเป็นปัจเจกบุคคล ได้แก่  ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ํา

 

สํานักงานประมงจังหวัด, (2553) 

คน และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี จํานวน 

 

แบบสอบถามในส่วนของผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์นํ้า ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเองระหว่างวันท่ี  

และทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี เก็บข้อมูล

ผู้วิจัยติดต่อประมงจังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือขอสัมภาษณต์ามแบบสมัภาษณ์ท่ีออกแบบไว้ โดยนดัสมัภาษณ์ใน

กับเจ้าหนา้ท่ีระดับผู้บริหารของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าระหว่างวันท่ี 13-15 

นําแบบสอบถามท่ีเป็นข้อมลูจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดท่ีผ่านการตรวจสอบความสมบรูณ์  ความเรยีบร้อย  ความ

ในแตล่ะตอนทุกข้อ ท้ังนีเ้พ่ือให้
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 2. ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแ

 2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

 2.2 ปัจจัยความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้า

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2.3 เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการบริหาร

เพชรบุร ีจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ป

พบความแตกต่างได้ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ 

 2.4 วิเคราะห์อํานาจการทํานายของปัจจัยความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสตัว์น้าํ

ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

Analysis) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคร

 

ผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาผลการสัมภาษณ์

 จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยฯ จํานวน 

ท่ีได้ ดังนี ้

 1. สภาพการบริหารงานของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสตัว์นํ้าเพชรบรุีในปัจจุบัน

 ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีให้ความเหน็ท่ีสอดคล้องกันเก่ียวกับสภาพปญัหาในการบริหารงานของศูนย์วิจยัฯในปัจจุบัน

ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน คือ การท่ีศูนย์วิจัยฯ มีบุคลากรไมเ่พียงพ

วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจําเป็นและทันสมัยในการปฏิบัติงาน ดังคําใหส้ัมภาษณ์ท่ีว่า

 “ขาดแคลนบุคลากร งบประมาณ” 
และวัสดุ อุปกรณ์อยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถใช้งานได้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และบุคลากร 1 
มอบหมายไม่ดีเท่าท่ีควร” (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหญิง

ชัดเจน ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน และขาดการทํางานเป็นทีม
2. ปัจจัยด้านการบริหารด้านโครงสร้าง

 เจ้าหน้าท่ีให้ความเห็นว่าโครงสรา้งองค์กรควรมีลักษณะท่ี

 “ควรมีโครงสร้างท่ีไม่ซับซ้อน มีสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน มีความคล่องตัวในการบริหารงาน และผู้บริหารและผู้

ปฏิบัติควรปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
ความสะดวกและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

 3. ปัจจัยด้านการบริหารด้านกลยทุธ์ 

 เจ้าหน้าท่ีให้ความเห็นว่ากลยุทธ์ ควรมีลักษณะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ดังคําให้

สัมภาษณ์ท่ีว่า 

 “สํารวจความต้องการของประชาชนว่าต้องการให้หน่วยงานผลิตสัตว์น้ําชนิดใด ต้องการความช่วยเหลือด้านใด 

โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์วิจัยฯ ให้ประชาชนรับทราบอยู่เสมอ
ประมงชํานาญการหญิง) 
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ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ําเร็จรูปทางสถิตติามลักษณะของข้อมูล

ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะหโ์ดยการนับความถ่ี และหาค่าร้อยละ 

ความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้า วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean)

เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ํา

จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ํา ด้วยค่า (t–test) และ One-Way ANOVA 

พบความแตกต่างได้ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ (Scheffe) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 

วิเคราะห์อํานาจการทํานายของปัจจัยความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสตัว์น้าํ

ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา(Content Analysis) 

ผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาผลการสัมภาษณ์ 

จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยฯ จํานวน 5 คน สามารถสรุปข้อมูล

สภาพการบริหารงานของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสตัว์นํ้าเพชรบรุีในปัจจุบัน 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีให้ความเหน็ท่ีสอดคล้องกันเก่ียวกับสภาพปญัหาในการบริหารงานของศูนย์วิจยัฯในปัจจุบัน

ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน คือ การท่ีศูนย์วิจัยฯ มีบุคลากรไมเ่พียงพอ นอกจากนี้ยังขาดงบประมาณ และ

วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจําเป็นและทันสมัยในการปฏิบัติงาน ดังคําใหส้ัมภาษณ์ท่ีว่า 

” (นักวิชาการประมงชํานาญการชาย) “งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
และวัสดุ อุปกรณ์อยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถใช้งานได้” (นักวิชาการประมงชํานาญการชาย) “บุคลากรในหน่วยงานมีน้อย ไม่

1 คน รับผิดชอบงานหลายอย่าง ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหญิง) “การแบ่งงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีไ

ชัดเจน ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน และขาดการทํางานเป็นทีม” (นักวิชาการประมงชํานาญการหญิง
ปัจจัยด้านการบริหารด้านโครงสร้าง ควรมลีักษณะอย่างไร 

เจ้าหน้าท่ีให้ความเห็นว่าโครงสรา้งองค์กรควรมีลักษณะท่ีไม่ซับซ้อน มีความยืดหยุ่น  ดังคําให้สัมภาษณ์ท่ีว่

ควรมีโครงสร้างท่ีไม่ซับซ้อน มีสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน มีความคล่องตัวในการบริหารงาน และผู้บริหารและผู้

ปฏิบัติควรปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง” (นักวิชาการประมงชํานาญการหญิง) “โครงสร้างองค์กรควรยืดหยุ่นได้ 
ความสะดวกและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน” (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหญิง) 

ปัจจัยด้านการบริหารด้านกลยทุธ์ ควรมีลักษณะอย่างไร 

เจ้าหน้าท่ีให้ความเห็นว่ากลยุทธ์ ควรมีลักษณะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ดังคําให้

สํารวจความต้องการของประชาชนว่าต้องการให้หน่วยงานผลิตสัตว์น้ําชนิดใด ต้องการความช่วยเหลือด้านใด 

โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์วิจัยฯ ให้ประชาชนรับทราบอยู่เสมอ” (เจ้าพนักงานประมงชํานาญงานชาย
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ตามลักษณะของข้อมูล  ดังนี ้

และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

Mean) และค่าเบี่ยงเบน

ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ํา

Way ANOVA กรณีท่ี

โดยกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี .05 

วิเคราะห์อํานาจการทํานายของปัจจัยความสําเร็จท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสตัว์น้าํ

Stepwise Multiple Regression 

คน สามารถสรุปข้อมูล 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีให้ความเหน็ท่ีสอดคล้องกันเก่ียวกับสภาพปญัหาในการบริหารงานของศูนย์วิจยัฯในปัจจุบัน

อ นอกจากนี้ยังขาดงบประมาณ และ

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
บุคลากรในหน่วยงานมีน้อย ไม่

คน รับผิดชอบงานหลายอย่าง ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับ
การแบ่งงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีไม่

นักวิชาการประมงชํานาญการหญิง) 

ดังคําให้สัมภาษณ์ท่ีว่า 

ควรมีโครงสร้างท่ีไม่ซับซ้อน มีสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน มีความคล่องตัวในการบริหารงาน และผู้บริหารและผู้

โครงสร้างองค์กรควรยืดหยุ่นได้ เพ่ือ

เจ้าหน้าท่ีให้ความเห็นว่ากลยุทธ์ ควรมีลักษณะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ดังคําให้

สํารวจความต้องการของประชาชนว่าต้องการให้หน่วยงานผลิตสัตว์น้ําชนิดใด ต้องการความช่วยเหลือด้านใด  

เจ้าพนักงานประมงชํานาญงานชาย) (นักวิชาการ



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 4. ปัจจัยด้านการบริหารด้านระบบการบ

 ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีให้ความเห็นว่าระบบการบริหารงานท่ีดีควรเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางและ

ตัดสินใจ เน้นการทํางานเป็นทีม และส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร ดังคําให้สัมภาษณ์ท่ีว่า

 “ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
เพ่ิมเติม” (นักวิชาการประมงชํานาญการชาย

ระบบการสื่อสารภายในองค์กรท่ีดี
งบประมาณท่ีได้รับ และติดตามข้อมูลข่าวสารทุกช่องทางเพ่ือนําประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

(เจ้าพนักงานประมงชํานาญงานชาย

 5. ปัจจัยด้านการบริหารด้านบุคลากร

 ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีให้ความเห็นว่าการบริหารงานบุคคลท่ีดี ผู้บริห

ความสามารถและความถนัดของบุคลากร และเน้นการทํางานร่วมกันเป็นทีม ดังคําให้สัมภาษณ์ท่ีว่า

 “การบริหารงานบุคคลจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ โดยใช้คนให้ถูกกับงาน และมีความเป็นธรรมต่อการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาล” (นักวิชาการประมงชํา

ความสามารถของแต่ละบุคคล และจัดการอบรมเพ่ิมพูนความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีอยู่เสมอ
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหญิง

ระหว่างหน่วยงานภายใน” (นักวิชาการประมงชํานาญการหญิง
 6. ปัจจัยด้านการบริหารด้านรูปแบบการบริหารงาน

 เจ้าหน้าท่ีให้ความเห็นว่ารูปแบบการบริหารงานควร

ให้กับหัวหน้างานต่าง ๆ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน

อย่างต่อเนื่อง ดังคําให้สัมภาษณ์ท่ีว่า

 “ไม่รวมอํานาจการบริหารไว้ท่ีบุคคลคนเดียว ควรมอบหมายให้กับฝา่ยต่าง ๆ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิบัติ และผู้บริหารควรออกติดตามประเมินผ

ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป สร้างความมั่นคงให้กับพนักงาน และสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยการใหร้างวัลแก่ผู้ท่ีมผีลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น และมีแผนการจ้างงานท่ีแน่นอนเพ่ือเพ่ิมหลักประกันความมั่นคงให้กั

ปฏิบัติงานหญิง) 

 7. ปัจจัยด้านการบริหารด้านทักษะการบรหิาร

 เจ้าหน้าท่ีให้ความเห็นว่า

งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 “โดดเด่น และสร้างสรรค์กว่าหน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่สิ้นเปลืองวัตถุดิบในการผลิต มีต้นทุนต่ํา โดยส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาความรู้ในหน่วยงาน” (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหญิง

 8. ปัจจัยด้านการบริหารด้านค่านยิมร่วม

 เจ้าหน้าท่ีให้ความเห็นว่าค่านิยมร่วมท่ีดี ควรปลูกฝังให้บุคลากรมีความรักในงานและหน่วยงานของตนเอง โดยปฏิบัติ

หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือส่วนรวม และคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 

 “ให้รักหน่วยงาน คํานึงถึงผลประโยชน์ข

คณะ” (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหญิง
(เจ้าพนักงานประมงชํานาญงานชาย

 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ปัจจัยด้านการบริหารด้านระบบการบริหารงาน ควรมลีักษณะอย่างไร 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีให้ความเห็นว่าระบบการบริหารงานท่ีดีควรเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางและ

ตัดสินใจ เน้นการทํางานเป็นทีม และส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร ดังคําให้สัมภาษณ์ท่ีว่า 

ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมคิด ร่วมทํา และสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาศึกษาหาความรู้
นักวิชาการประมงชํานาญการชาย) “การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีควรมีความชัดเจน มีความเป็นสัดส่วน และมี

ระบบการสื่อสารภายในองค์กรท่ีดี” (นักวิชาการประมงชํานาญการหญิง) “ควรวางแผนการทํางานให้สอดคล้
งบประมาณท่ีได้รับ และติดตามข้อมูลข่าวสารทุกช่องทางเพ่ือนําประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

เจ้าพนักงานประมงชํานาญงานชาย) 

ปัจจัยด้านการบริหารด้านบุคลากร ควรมลีักษณะอย่างไร 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีให้ความเห็นว่าการบริหารงานบุคคลท่ีดี ผู้บริหารควรมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู้

ความสามารถและความถนัดของบุคลากร และเน้นการทํางานร่วมกันเป็นทีม ดังคําให้สัมภาษณ์ท่ีว่า

การบริหารงานบุคคลจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ โดยใช้คนให้ถูกกับงาน และมีความเป็นธรรมต่อการบริหารงาน
นักวิชาการประมงชํานาญการชาย) “จัดคนให้เหมาะสมกับลักษณะงาน โดยพิจารณาจาก

ความสามารถของแต่ละบุคคล และจัดการอบรมเพ่ิมพูนความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีอยู่เสมอ” (เจ้าพนักงานประมงชํานาญงานชาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหญิง) “เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลในทุกข้ันตอน และเพ่ิมความคล่องตัวในกา

นักวิชาการประมงชํานาญการหญิง) 

ปัจจัยด้านการบริหารด้านรูปแบบการบริหารงาน ควรมลีักษณะอย่างไร 

รูปแบบการบริหารงานควรยึดหลักการกระจายอํานาจ โดยมอบหมายอํานาจการตัดสินใจ

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน

อย่างต่อเนื่อง ดังคําให้สัมภาษณ์ท่ีว่า 

ไม่รวมอํานาจการบริหารไว้ท่ีบุคคลคนเดียว ควรมอบหมายให้กับฝา่ยต่าง ๆ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิบัติ และผู้บริหารควรออกติดตามประเมินผลงานอย่างสม่ําเสมอ” (เจ้าพนักงานประมงชํานาญงานชาย

ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป สร้างความมั่นคงให้กับพนักงาน และสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยการใหร้างวัลแก่ผู้ท่ีมผีลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น และมีแผนการจ้างงานท่ีแน่นอนเพ่ือเพ่ิมหลักประกันความมั่นคงให้กับพนักงานจ้าง

ปัจจัยด้านการบริหารด้านทักษะการบรหิารควรมีลักษณะอยา่งไร 

เจ้าหน้าท่ีให้ความเห็นว่าทักษะการบริหารควรมีลักษณะท่ีโดดเด่นกว่าหน่วยงานอ่ืน

งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังคําให้สัมภาษณ์ท่ีว่า 

โดดเด่น และสร้างสรรค์กว่าหน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่สิ้นเปลืองวัตถุดิบในการผลิต มีต้นทุนต่ํา โดยส่งเสริมให้มีการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหญิง) 

ปัจจัยด้านการบริหารด้านค่านยิมร่วม ควรมีลักษณะอย่างไร 

ค่านิยมร่วมท่ีดี ควรปลูกฝังให้บุคลากรมีความรักในงานและหน่วยงานของตนเอง โดยปฏิบัติ

หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือส่วนรวม และคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 

ให้รักหน่วยงาน คํานึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลัก เสียสละเพ่ือส่วนรวม และมีความสามัคคีในหมู่

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหญิง) (นักวิชาการประมงชํานาญการหญิง) “รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
เจ้าพนักงานประมงชํานาญงานชาย) 
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ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีให้ความเห็นว่าระบบการบริหารงานท่ีดีควรเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางและ

ร่วมคิด ร่วมทํา และสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาศึกษาหาความรู้
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีควรมีความชัดเจน มีความเป็นสัดส่วน และมี

ควรวางแผนการทํางานให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีได้รับ และติดตามข้อมูลข่าวสารทุกช่องทางเพ่ือนําประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน”  

ารควรมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู้

ความสามารถและความถนัดของบุคลากร และเน้นการทํางานร่วมกันเป็นทีม ดังคําให้สัมภาษณ์ท่ีว่า 

การบริหารงานบุคคลจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ โดยใช้คนให้ถูกกับงาน และมีความเป็นธรรมต่อการบริหารงาน
จัดคนให้เหมาะสมกับลักษณะงาน โดยพิจารณาจาก

เจ้าพนักงานประมงชํานาญงานชาย) 

เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลในทุกข้ันตอน และเพ่ิมความคล่องตัวในการประสานงาน

ยึดหลักการกระจายอํานาจ โดยมอบหมายอํานาจการตัดสินใจ

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน

ไม่รวมอํานาจการบริหารไว้ท่ีบุคคลคนเดียว ควรมอบหมายให้กับฝา่ยต่าง ๆ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
เจ้าพนักงานประมงชํานาญงานชาย) “ยึดทางสายกลาง 

ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป สร้างความมั่นคงให้กับพนักงาน และสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยการใหร้างวัลแก่ผู้ท่ีมผีลการ
บพนักงานจ้าง” (เจ้าพนักงานธุรการ

กษณะท่ีโดดเด่นกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ โดยสามารถใช้จ่าย

โดดเด่น และสร้างสรรค์กว่าหน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่สิ้นเปลืองวัตถุดิบในการผลิต มีต้นทุนต่ํา โดยส่งเสริมให้มีการ

ค่านิยมร่วมท่ีดี ควรปลูกฝังให้บุคลากรมีความรักในงานและหน่วยงานของตนเอง โดยปฏิบัติ

หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือส่วนรวม และคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ดังคําให้สัมภาษณ์ท่ีว่า 

องหน่วยงานเป็นหลัก เสียสละเพ่ือส่วนรวม และมีความสามัคคีในหมู่

รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้” 
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ผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ี 

 1. ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรสัตว์นํ้าในองค์กรของศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรเีสนอแนะให้เน้นการทํางานเป็นทีม และพัฒนาระบบการสื่อสารภายในหน่วยงานให้

มีความคล่องตัวมากข้ึน 

 2. ด้านการผลิตพันธ์ุสัตว์นํ้า เจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัย

สัตว์นํ้าอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม และผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรท่ีมีอาชีพ

เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าท่ีตอ้งซื้อพันธ์ุสัตว์นํ้าในท้องตลาดท่ีมีราคาแพง

 3. ด้านการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ

เสนอแนะว่าควรจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอจากเดิมท่ีปล่อยเฉพาะวันสําคัญ ๆ เช่น วันเฉลิ

พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนารถ

 4. ด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน  

ให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ือการจําหน่ายให้มากข้ึน 

 5. ด้านการเสริมและสร้างจิตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา

เสนอแนะว่าควรจัดตั้งชมรมอนุรักษ์สัตว์นํ้าในพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้าโดยเน้

ในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นอันดับแรก 

 

ข้อเสนอแนะของผู้ท่ีประกอบอาชีพเกี่ยวกับสัตว์น้ํา

 1. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําในองค์กรของศูนย์วิจัย

อาชีพเก่ียวกับสัตว์น้ําเสนอแนะให้ศูนย์วิจัยฯ ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบและ

เข้าใจให้มากกว่านี้ เนื่องจากปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการของศูนย์วิจัยฯ และไม่ทราบว่า

ศูนย์วิจัยฯมีบทบาทหน้าท่ีอะไรบ้าง โดยเฉพาะผู้บริหารของศูนย์วิจัยฯ ควรลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําความรู้จักกับประชาชนในพ้ืนท่ีให้

มากกว่านี ้

 2. ด้านการผลิตพันธ์ุสัตว์น้ํา ผู้ท่ีประกอบอาชีพเก่ียวกับสัตว์น้ําเสนอแนะให้ ศูนย์วิจัยฯให้ความรู้แก่ประชาชนใน

พ้ืนท่ีเก่ียวกับวิทยาการใหม่ ๆ และความรู้ให

 3. ด้านการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ

ปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้าเศรษฐกิจลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติให้มากข้ึน และสนับสนุนการดําเนินงานของธนาคารปูม้าของประชาชน

พ้ืนท่ีท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว 

 4. ด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 

สัตว์นํ้าเป็นรายได้เสริม โดยอาจร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรต่อไป และอยากให้ศูนย์วิ

ฯ เข้ามาดูแลราคารับซื้อสัตว์นํ้าในพ้ืนท่ีซึ่งถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาบ่อยครั้ง

 5. ด้านการเสริมและสร้างจิตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา

จัดกิจกรรมรณรงค์การจับสัตว์นํ้าท่ีถูกวิธี เช่น การห้ามจับสัตว์น้ําท่ียั

เรืออวนลากเข้ามาทําให้พ้ืนดินชายฝั่งเสียหายและเสื่อมโทรม
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ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรสัตว์นํ้าในองค์กรของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสตัว์นํ้า เพชรบุรี

เสนอแนะให้เน้นการทํางานเป็นทีม และพัฒนาระบบการสื่อสารภายในหน่วยงานให้

เจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรเีสนอแนะว่า ควรท่ีจะผลิตพันธ์ุ

สัตว์นํ้าอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม และผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรท่ีมีอาชีพ

องซื้อพันธ์ุสัตว์นํ้าในท้องตลาดท่ีมีราคาแพง 

ด้านการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ เจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี

เสนอแนะว่าควรจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอจากเดิมท่ีปล่อยเฉพาะวันสําคัญ ๆ เช่น วันเฉลิ

พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนารถ 

ด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน  เจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรเีสนอแนะว่าควรส่งเสริม

ให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ือการจําหน่ายให้มากข้ึน ทดแทนการจับสัตว์นํ้าในธรรมชาติท่ีลดน้อยลงทุกวัน

ด้านการเสริมและสร้างจิตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา เจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี

เสนอแนะว่าควรจัดตั้งชมรมอนุรักษ์สัตว์นํ้าในพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้าโดยเน้

ข้อเสนอแนะของผู้ท่ีประกอบอาชีพเกี่ยวกับสัตว์น้ํา 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําในองค์กรของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี

อาชีพเก่ียวกับสัตว์น้ําเสนอแนะให้ศูนย์วิจัยฯ ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบและ

เข้าใจให้มากกว่านี้ เนื่องจากปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการของศูนย์วิจัยฯ และไม่ทราบว่า

อะไรบ้าง โดยเฉพาะผู้บริหารของศูนย์วิจัยฯ ควรลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําความรู้จักกับประชาชนในพ้ืนท่ีให้

ผู้ท่ีประกอบอาชีพเก่ียวกับสัตว์น้ําเสนอแนะให้ ศูนย์วิจัยฯให้ความรู้แก่ประชาชนใน

พ้ืนท่ีเก่ียวกับวิทยาการใหม่ ๆ และความรู้ใหม่ ๆ ในการผลิตพันธ์ุสัตว์นํ้าเพ่ือการจําหน่าย 

ด้านการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ ผู้ท่ีประกอบอาชีพเก่ียวกับสัตว์น้ําเสนอแนะให้ ศูนย์วิจัยฯ 

ปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้าเศรษฐกิจลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติให้มากข้ึน และสนับสนุนการดําเนินงานของธนาคารปูม้าของประชาชน

ด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน ผู้ท่ีประกอบอาชีพเก่ียวกับสัตว์นํ้าเสนอแนะให้ ศูนย์วิจัยฯ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง

สัตว์นํ้าเป็นรายได้เสริม โดยอาจร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรต่อไป และอยากให้ศูนย์วิ

ฯ เข้ามาดูแลราคารับซื้อสัตว์นํ้าในพ้ืนท่ีซึ่งถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาบ่อยครั้ง 

ด้านการเสริมและสร้างจิตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา ผู้ท่ีประกอบอาชีพเก่ียวกับสัตว์น้ําเสนอแนะให้ ศูนย์วิจัยฯ 

จัดกิจกรรมรณรงค์การจับสัตว์นํ้าท่ีถูกวิธี เช่น การห้ามจับสัตว์น้ําท่ียังไม่โตเต็มท่ี ห้ามใช้อวนตาถ่ีจับสัตว์น้ํา และการป้องกัน

เรืออวนลากเข้ามาทําให้พ้ืนดินชายฝั่งเสียหายและเสื่อมโทรม 
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และทดสอบพันธ์ุสตัว์นํ้า เพชรบุร ีเจา้หน้าท่ีของ

เสนอแนะให้เน้นการทํางานเป็นทีม และพัฒนาระบบการสื่อสารภายในหน่วยงานให้

เสนอแนะว่า ควรท่ีจะผลิตพันธ์ุ

สัตว์นํ้าอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม และผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรท่ีมีอาชีพ

และทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี

เสนอแนะว่าควรจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอจากเดิมท่ีปล่อยเฉพาะวันสําคัญ ๆ เช่น วันเฉลิม

เสนอแนะว่าควรส่งเสริม

ทดแทนการจับสัตว์นํ้าในธรรมชาติท่ีลดน้อยลงทุกวัน 

และทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี

เสนอแนะว่าควรจัดตั้งชมรมอนุรักษ์สัตว์นํ้าในพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้าโดยเนน้กลุ่มเป้าหมาย

และทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี ผู้ท่ีประกอบ

อาชีพเก่ียวกับสัตว์น้ําเสนอแนะให้ศูนย์วิจัยฯ ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบและ

เข้าใจให้มากกว่านี้ เนื่องจากปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการของศูนย์วิจัยฯ และไม่ทราบว่า

อะไรบ้าง โดยเฉพาะผู้บริหารของศูนย์วิจัยฯ ควรลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําความรู้จักกับประชาชนในพ้ืนท่ีให้

ผู้ท่ีประกอบอาชีพเก่ียวกับสัตว์น้ําเสนอแนะให้ ศูนย์วิจัยฯให้ความรู้แก่ประชาชนใน

ผู้ท่ีประกอบอาชีพเก่ียวกับสัตว์น้ําเสนอแนะให้ ศูนย์วิจัยฯ 

ปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้าเศรษฐกิจลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติให้มากข้ึน และสนับสนุนการดําเนินงานของธนาคารปูม้าของประชาชนใน

ผู้ท่ีประกอบอาชีพเก่ียวกับสัตว์นํ้าเสนอแนะให้ ศูนย์วิจัยฯ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง

สัตว์นํ้าเป็นรายได้เสริม โดยอาจร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรต่อไป และอยากให้ศูนย์วิจัย

ผู้ท่ีประกอบอาชีพเก่ียวกับสัตว์น้ําเสนอแนะให้ ศูนย์วิจัยฯ 

งไม่โตเต็มท่ี ห้ามใช้อวนตาถ่ีจับสัตว์น้ํา และการป้องกัน



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยซึ่งได้จากการวิเคราะห์เอกสาร การตอบแบบสอบถามถามความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพจับสัตว์น้ํา 

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์สัตว์นํ้าเพชรบุรีและการสัมภาษณ์ผู้บริหารเก่ียวกับปัจจัยความสําเรจ็ท่ีมผีล

ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี ผู้วิจัยนําผลมาอภิปรายได้

ดังนี ้ 

 1. ประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรสัตว์นํ้าตามความคิดเหน็ของผู้ประกอบอาชีพด้านจับสตัว์น้ําโดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้เนื่องผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์นํ้าเห็นว่า

เพชรบุรีมผีลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับท่ีต้องพัฒนาเพ่ิมข้ึนเ

หน่วยงานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพ้ืนท่ี โดย

ธรรมชาติ และดา้นการผลติพันธ์ุสตัว์นํ้า โดยควรท่ีจะเร่งดําเนินการผลิตพันธ์ุสัตว์นํ้าเช่น ปูม้า กุ้

กุ้งก้ามกราม แล้วนําไปปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์นํ้าให้เพ่ิมข้ึน อันเป็นแหล่งรายได้ให้กับประชาชนใน

พ้ืนท่ี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

ของข้าราชการกองการสื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนใหญม่ีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง

 ประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรสัตว์นํ้าตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนยวิ์จั

ทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรโีดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรมีี

ความเห็นว่าหน่วยงานของตนเองสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหน้าท่ี และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานท่ี

ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะการปฏบิัติงานในด้านการเพ่ิมผลผลติสตัว์นํ้าในแหล่งน้ําธรรมชาติ โดย

และการปล่อยพันธ์ุกุ้งแชบ๊วย  ด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนเก่ียวกับ

การให้คําแนะนําด้านวิชาการแก่ผูป้ระกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า

 2. ผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์นํ้าท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกันมคีวามคิดเห็นต่อ

ทรัพยากรสตัว์นํ้าของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสตัว์นํ้าเพชรบรุี

 2.1 ผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

สัตว์นํ้าของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีไม่แตกต่างกัน

ให้บริการและความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติว่าผู้นั้

สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรรถวุฒิ

ปฏิบัติงาน  

 2.2 ผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําท่ีมี

สัตว์นํ้าของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีโดยรวมแตกต่างกัน โดยผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําท่ีมีอายุต่ํากว่า 

30 ปีมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา

มากกว่าผู้ประกอบอาชีพ ด้านจับสัตว์น้ําท่ีมีอายุ 

ประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มากกว่าการพ่ึงพาความรู้และความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ จึงทํา

ให้ผู้ท่ีประกอบอาชีพต่ํากว่า 30 ปี ความคิดเห็นต่างกับผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์นํ้าท่ีมีอา

กับผลการศึกษาของอรรถวุฒิ ตัญธนาวิทย์ 

ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

 

 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ผลการวิจัยซึ่งได้จากการวิเคราะห์เอกสาร การตอบแบบสอบถามถามความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพจับสัตว์น้ํา 

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์สัตว์นํ้าเพชรบุรีและการสัมภาษณ์ผู้บริหารเก่ียวกับปัจจัยความสําเรจ็ท่ีมผีล

ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี ผู้วิจัยนําผลมาอภิปรายได้

การบริหารจดัการทรัพยากรสัตว์นํ้าตามความคิดเหน็ของผู้ประกอบอาชีพด้านจับสตัว์น้ําโดยรวม

ผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์นํ้าเห็นว่าการดําเนินงานของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสตัว์นํ้า

เพชรบุรีมผีลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับท่ีต้องพัฒนาเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเต็มท่ี  และเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของ

หน่วยงานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะตอ้งพัฒนาในด้านการเพ่ิมผลผลิตสตัว์นํ้าในแหล่งน้ํา

ธรรมชาติ และดา้นการผลติพันธ์ุสตัว์นํ้า โดยควรท่ีจะเร่งดําเนินการผลิตพันธ์ุสัตว์นํ้าเช่น ปูม้า กุ้

กุ้งก้ามกราม แล้วนําไปปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์นํ้าให้เพ่ิมข้ึน อันเป็นแหล่งรายได้ให้กับประชาชนใน

พ้ืนท่ี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรรถวุฒิ ตัญธนาวิทย ์(2544 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ข้าราชการกองการสื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผลการศึกษาพบว่าข้าราชการกองการสื่อสารสํานักงาน

ส่วนใหญม่ีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง 

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรสัตว์นํ้าตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนยวิ์จั

ทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรโีดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรมีี

ความเห็นว่าหน่วยงานของตนเองสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหน้าท่ี และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานท่ี

บัติงานในด้านการเพ่ิมผลผลติสตัว์นํ้าในแหล่งน้ําธรรมชาติ โดย

ด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนเก่ียวกับการทําให้สัตว์นํ้าในแหล่งน้ําธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึน

การให้คําแนะนําด้านวิชาการแก่ผูป้ระกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า  

ผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์นํ้าท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกันมคีวามคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสตัว์นํ้าเพชรบรุ ีแตกต่างกัน พบว่า  

ผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร

ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจากศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี

ให้บริการและความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติว่าผู้นั้

อรรถวุฒิ ตัญธนาวิทย ์(2544 : บทคัดย่อ) พบว่าเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ

ผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร

ะทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีโดยรวมแตกต่างกัน โดยผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําท่ีมีอายุต่ํากว่า 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี

มากกว่าผู้ประกอบอาชีพ ด้านจับสัตว์น้ําท่ีมีอายุ 41 – 50 ปี และมากกว่า 51 ปี ท้ังนี้เนื่องจากผู้ท่ีมีอายุต่ํากว่า 

ประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มากกว่าการพ่ึงพาความรู้และความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ จึงทํา

ปี ความคิดเห็นต่างกับผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์นํ้าท่ีมีอายุมากกว่า 

ตัญธนาวิทย์  (2544 : บทคัดย่อ) พบว่า อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

249 

ผลการวิจัยซึ่งได้จากการวิเคราะห์เอกสาร การตอบแบบสอบถามถามความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพจับสัตว์น้ํา 

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์สัตว์นํ้าเพชรบุรีและการสัมภาษณ์ผู้บริหารเก่ียวกับปัจจัยความสําเรจ็ท่ีมผีล

ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี ผู้วิจัยนําผลมาอภิปรายได้

การบริหารจดัการทรัพยากรสัตว์นํ้าตามความคิดเหน็ของผู้ประกอบอาชีพด้านจับสตัว์น้ําโดยรวม

การดําเนินงานของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสตัว์นํ้า

พ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเต็มท่ี  และเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของ

การเพ่ิมผลผลิตสตัว์นํ้าในแหล่งน้ํา

ธรรมชาติ และดา้นการผลติพันธ์ุสตัว์นํ้า โดยควรท่ีจะเร่งดําเนินการผลิตพันธ์ุสัตว์นํ้าเช่น ปูม้า กุ้งแชบ๊วย  ปลากะพงขาวและ

กุ้งก้ามกราม แล้วนําไปปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์นํ้าให้เพ่ิมข้ึน อันเป็นแหล่งรายได้ให้กับประชาชนใน

ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ผลการศึกษาพบว่าข้าราชการกองการสื่อสารสํานักงาน

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรสัตว์นํ้าตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนยวิ์จยัและ

ทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรโีดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรมีี

ความเห็นว่าหน่วยงานของตนเองสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหน้าท่ี และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานท่ี

บัติงานในด้านการเพ่ิมผลผลติสตัว์นํ้าในแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยเฉพาะการปล่อยพันธ์ุปูม้า 

การทําให้สัตว์นํ้าในแหล่งน้ําธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึน และ

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร

ท้ังนี้เนื่องจากศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี

ให้บริการและความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติว่าผู้นั้นจะเป็นเพศใด 

ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ

อายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร

ะทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีโดยรวมแตกต่างกัน โดยผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําท่ีมีอายุต่ํากว่า 

ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี

ปี ท้ังนี้เนื่องจากผู้ท่ีมีอายุต่ํากว่า 30 ปี มัก

ประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มากกว่าการพ่ึงพาความรู้และความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ จึงทํา

ยุมากกว่า 41 ปี ซึ่งไม่สอดคล้อง

ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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ทรัพยากรสัตว์น้ําของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีไม่แตกต่างกัน

การประกอบอาชีพด้านจับสัตว์นํ้า จึงทําให้การได้

ไม่แตกต่างกัน  

 2.3 ผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์นํ้าท่ีมี

ทรัพยากรสัตว์นํ้าของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

จับสัตว์น้ําไม่ได้ใช้ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนในช้ันเรียน แต่ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมากกว่า 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรรถวุฒิ  

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

 2.4 ผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําท่ีมีความเก่ียวข้องกับทรัพยากรสัตว์น้ําต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา

อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํามีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา

สัตว์น้ําเพชรบุรีมากกว่าผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ํา

เข้มงวดในการดูแลควบคุมไม่ให้มีผู้กระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับการจับสัตว์นํ้าใ

สัตว์นํ้ามีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานน้อยกว่านักอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้าท่ีต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําให้มีปริมาณ

มากข้ึน ผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําท่ีมีรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการท

ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรีโดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์นํ้าส่วน

ใหญ่มีรายได้ต่ํากว่า 7,000 บาท การได้รับบริการและความช่วยเหลือจากศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเ

บริการท่ีเหมือนๆ กัน  

 3. ลักษณะการบริหาร โครงสร้างองค์

ทรัพยากรสัตว์นํ้าทรัพยากรสัตว์น้ําของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีได้ร้อยละ 

ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีมีความสามารถในการบริหารงานในการควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน จนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ํา

เพชรบุรี โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ เน้นการทํางานเป็นทีม และส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน

องค์กร สามารถปลูกฝังค่านิยมร่วมให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ของรุ่งนภา  ตาอินทร์ (2551: 154-180) ศึกษา

ได้รับรางวัลบริหารจัดการท่ีด:ี กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้วผู้บริหารให้ความสําคัญกับปัจจัยทางการบริหารท้ัง

ความสําเร็จในการบริหารขององค์การในระดับมาก

ความสําเร็จขององค์การมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ

ปัจจัยทางการบริหารตามแบบจําลอง7’S (McKinsey 7’S Framework) 

องค์การในภาพรวมระดับมากเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ

ความสําเร็จในการบริหารองค์การมากท่ีสุด 

ด้านค่านิยมร่วมหรือวัฒนธรรมองค์กร ร้อยละ
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ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจากสถานภาพสมรสไม่ได้ส่งผลต่อ

การประกอบอาชีพด้านจับสัตว์นํ้า จึงทําให้การไดร้ับบริการและความช่วยเหลือจากศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี

ผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์นํ้าท่ีมรีะดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีโดยรวมไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจากการประกอบอาชีพด้าน

จับสัตว์น้ําไม่ได้ใช้ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนในช้ันเรียน แต่ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมากกว่า 

  ตัญธนาวิทย์ (2544 : บทคัดย่อ) พบว่าระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับ

ผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําท่ีมีความเก่ียวข้องกับทรัพยากรสัตว์น้ําต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีแตกต่างกัน โดยกลุ่มนัก

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุ

สัตว์น้ําเพชรบุรีมากกว่าผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ํา ท้ังนี้เนื่องจากศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีมีความ

เข้มงวดในการดูแลควบคุมไม่ให้มีผู้กระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับการจับสัตว์นํ้าในแหล่งธรรมชาติ ทําให้ผู้ประกอบอาชีพด้านจับ

สัตว์นํ้ามีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานน้อยกว่านักอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้าท่ีต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําให้มีปริมาณ

รายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการท

ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรีโดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์นํ้าส่วน

บาท การได้รับบริการและความช่วยเหลือจากศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเ

ลักษณะการบริหาร โครงสร้างองค์กร และค่านิยมร่วม สามารถร่วมกันทํานายประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีได้ร้อยละ 55.9 ท้ังนี้เนื่องจาก

เพชรบุรีมีความสามารถในการบริหารงานในการควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน จนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ํา

โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ เน้นการทํางานเป็นทีม และส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน

สามารถปลูกฝังค่านิยมร่วมให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษา

ศึกษาปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสําเร็จในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี

กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้วผู้บริหารให้ความสําคัญกับปัจจัยทางการบริหารท้ัง 7 ด้านว่าเป็นปัจจัยท่ีเอ้ือให้เกิด

ความสําเร็จในการบริหารขององค์การในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.8 โดยให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผู้นําว่าเอ้ือต่อ

คิดเป็นร้อยละ 89.3 และจากแบบสอบถามเจ้าหน้าท่ี พบว่าเจ้าหน้าท่ีให้ความสําคัญกับ

7’S (McKinsey 7’S Framework) ว่าเป็นปัจจัยเอ้ือต่อความสําเร็จในการบริหาร

คิดเป็นร้อยละ 91.7 ซึ่งก็เห็นว่าปัจจัยด้านทักษะการบริหารมีความสําคัญท่ีเอ้ือให้เกิด

 คิดเป็นร้อยละ 96.0 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผู้นํา ปัจจัยด้านกลยุทธ์และปัจจัย

ร้อยละ 93.3 
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ท้ังนี้เนื่องจากสถานภาพสมรสไม่ได้ส่งผลต่อ

ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี

ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ท้ังนี้เนื่องจากการประกอบอาชีพด้าน

จับสัตว์น้ําไม่ได้ใช้ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนในช้ันเรียน แต่ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมากกว่า 

ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําท่ีมีความเก่ียวข้องกับทรัพยากรสัตว์น้ําต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีแตกต่างกัน โดยกลุ่มนัก

ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุ

ท้ังนี้เนื่องจากศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีมีความ

นแหล่งธรรมชาติ ทําให้ผู้ประกอบอาชีพด้านจับ

สัตว์นํ้ามีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานน้อยกว่านักอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้าท่ีต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําให้มีปริมาณ

รายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา

ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรีโดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์นํ้าส่วน

บาท การได้รับบริการและความช่วยเหลือจากศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีจึงได้รับ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ท้ังนี้เนื่องจากผู้อํานวยการ

เพชรบุรีมีความสามารถในการบริหารงานในการควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน จนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ํา

โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ เน้นการทํางานเป็นทีม และส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน

สอดคล้องกับผลการศึกษา

ยท่ีเอ้ือต่อความสําเร็จในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริหาร

นว่าเป็นปัจจัยท่ีเอ้ือให้เกิด

โดยให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผู้นําว่าเอ้ือต่อ

พบว่าเจ้าหน้าท่ีให้ความสําคัญกับ

ว่าเป็นปัจจัยเอ้ือต่อความสําเร็จในการบริหาร

ซึ่งก็เห็นว่าปัจจัยด้านทักษะการบริหารมีความสําคัญท่ีเอ้ือให้เกิด

ปัจจัยด้านกลยุทธ์และปัจจัย



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

 ประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรสัตว์นํ้า

หลายประการในการบริหารจดัการให้เกิดประสิทธิภาพ  ท้ังนี้ผู้วิจัยได้พบข้อเสนอแนะในการบริหารจดัการให้เกิด

ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ  ดังนี ้

 1. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําในองค์กรของศูนย์วิจัย

ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบและเข้าใจให้มากกว่านี้ เนื่องจากปัจจุบันประชาชน

ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการของศูนย์วิจัยฯ และไม่ทราบว่าศูนย์วิจัยฯมีบทบาทหน้าท่ีอะไรบ้าง โดยเฉพาะ

ผู้บริหารของศูนย์วิจัยฯ ควรลงพ้ืนท่ีเพ่ือทํา

 2. ด้านการผลิตพันธ์ุสัตว์นํ้า

วิทยาการใหม่ๆ  และความรู้ใหม่ๆ  ในการผลิตพันธ์ุสัตว์นํ้าเพ่ือการจําหน่าย

 3. ด้านการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ

น้ําเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์นํ้าลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติให้มากข้ึน และ  สนับสนุนการดําเนินงานของธนาคารปูม้าของประชาชนใน

พ้ืนท่ีท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว 

 4. ด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน

รายได้เสริม โดยอาจร่วมกับหน่วยงานในท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรต่อไป และอยากให้ศูนย์วิจัยฯ เข้า

มาดูแลราคารับซื้อสัตว์นํ้าในพ้ืนท่ีซึ่งถูกพ่อค้

 5. ด้านการเสริมและสร้างจติอนุรกัษ์ทรัพยากรสตัว์นํ้า

รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการจับสตัว์นํ้าท่ีถูกวิธี เช่น การห้ามจับสัตว์นํ้าท่ียังไม่โตเตม็ท่ี ห้ามใช้อวนตาถ่ีจับสัต

น้ํา และการป้องกันเรืออวนลากเข้ามาทําให้ทรัพยากรสัตว์นํ้าชายฝั่งเสียหายและเกิดความเสื่อมโทรม

 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป

 1. ควรศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําต่อการได้รับการบริการจาก

ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี เพ่ือนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ

 2. ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงา

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และมิติด้าน การพัฒนาองค์กร เพ่ือให้มีความครอบคลุมในการศึกษามากยิ่งข้ึน 

 

คําขอบคุณ 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัต

บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีทุกท่านท่ีให้รายละเอียดตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลต่างๆ
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ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ประโยชน ์

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรสัตว์นํ้าของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี  

หลายประการในการบริหารจดัการให้เกิดประสิทธิภาพ  ท้ังนี้ผู้วิจัยได้พบข้อเสนอแนะในการบริหารจดัการให้เกิด

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําในองค์กรของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี

สัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบและเข้าใจให้มากกว่านี้ เนื่องจากปัจจุบันประชาชน

ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการของศูนย์วิจัยฯ และไม่ทราบว่าศูนย์วิจัยฯมีบทบาทหน้าท่ีอะไรบ้าง โดยเฉพาะ

ผู้บริหารของศูนย์วิจัยฯ ควรลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําความรู้จักกับประชาชนในพ้ืนท่ีให้มากกว่านี ้

ด้านการผลิตพันธ์ุสัตว์นํ้า ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี ควรให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับ

ๆ ในการผลิตพันธ์ุสัตว์นํ้าเพ่ือการจําหน่าย 

ด้านการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี

ลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติให้มากข้ึน และ  สนับสนุนการดําเนินงานของธนาคารปูม้าของประชาชนใน

มรายได้ให้กับชุมชนศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีควรส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็น

รายได้เสริม โดยอาจร่วมกับหน่วยงานในท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรต่อไป และอยากให้ศูนย์วิจัยฯ เข้า

มาดูแลราคารับซื้อสัตว์นํ้าในพ้ืนท่ีซึ่งถูกพ่อคา้คนกลางกดราคาบ่อยครั้ง 

ด้านการเสริมและสร้างจติอนุรกัษ์ทรัพยากรสตัว์นํ้า ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสตัว์นํ้าเพชรบรุี 

รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการจับสตัว์นํ้าท่ีถูกวิธี เช่น การห้ามจับสัตว์นํ้าท่ียังไม่โตเตม็ท่ี ห้ามใช้อวนตาถ่ีจับสัต

น้ํา และการป้องกันเรืออวนลากเข้ามาทําให้ทรัพยากรสัตว์นํ้าชายฝั่งเสียหายและเกิดความเสื่อมโทรม

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําต่อการได้รับการบริการจาก

ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี เพ่ือนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ 

ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงา

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งมีท้ังสิ้น 4 มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้าน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และมิติด้าน การพัฒนาองค์กร เพ่ือให้มีความครอบคลุมในการศึกษามากยิ่งข้ึน 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา

ประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ท่ีประสิทธิประสาทความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์แก่ผู้วิจัย

ขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี และผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําในเขตอําเภอ

บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีทุกท่านท่ีให้รายละเอียดตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยครั้งนี้
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และทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าเพชรบุรี  ข้ึนอยู่กับปัจจัย

หลายประการในการบริหารจดัการให้เกิดประสิทธิภาพ  ท้ังนี้ผู้วิจัยได้พบข้อเสนอแนะในการบริหารจดัการให้เกิด

และทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรี ศูนย์วิจัยควร

สัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบและเข้าใจให้มากกว่านี้ เนื่องจากปัจจุบันประชาชน

ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการของศูนย์วิจัยฯ และไม่ทราบว่าศูนย์วิจัยฯมีบทบาทหน้าท่ีอะไรบ้าง โดยเฉพาะ

ควรให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับ

ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําเพชรบุรีควรปล่อยพันธ์ุสัตว์

ลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติให้มากข้ึน และ  สนับสนุนการดําเนินงานของธนาคารปูม้าของประชาชนใน

ควรส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็น

รายได้เสริม โดยอาจร่วมกับหน่วยงานในท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรต่อไป และอยากให้ศูนย์วิจัยฯ เข้า

ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสตัว์นํ้าเพชรบรุี ควรจัดกิจกรรม

รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการจับสตัว์นํ้าท่ีถูกวิธี เช่น การห้ามจับสัตว์นํ้าท่ียังไม่โตเตม็ท่ี ห้ามใช้อวนตาถ่ีจับสัตว์

น้ํา และการป้องกันเรืออวนลากเข้ามาทําให้ทรัพยากรสัตว์นํ้าชายฝั่งเสียหายและเกิดความเสื่อมโทรม 

ควรศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําต่อการได้รับการบริการจาก

ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน

มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้าน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และมิติด้าน การพัฒนาองค์กร เพ่ือให้มีความครอบคลุมในการศึกษามากยิ่งข้ึน  

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา

ท่ีประสิทธิประสาทความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์แก่ผู้วิจัย 

ว์น้ําเพชรบุรี และผู้ประกอบอาชีพด้านจับสัตว์น้ําในเขตอําเภอ

อันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยครั้งนี ้
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การศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลาหมอไทยในพื้นท่ีลุ่มน้ําโขงตอนล่าง
 
อภิรดี หันพงศ์กิตติกูล1*  วงศ์ปฐม กมลรัตน์
1สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจดื
2สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื 
3ราชการบริหารส่วนกลาง 
4ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุรินทร ์
 
บทคัดย่อ 
 
 ปลาหมอไทย เป็นปลาพ้ืนเมืองท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่าง และเป็นหนึ่ง
ในปลาชนิดเป้าหมายของโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําพ้ืนเมืองของแผนงานประมง ภายใต้กรรมธิการลุ่มแม่น้ําโขง การศึกษา
โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลาหมอไทยในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขงตอนล่างรวม 
ธรรมชาติและจากฟาร์มเพาะพันธ์ุ ในประเทศไทย ลาว เวีย
ดีเอ็นเอจํานวน 6 ไพรเมอร์  
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประชากรปลาหมอไทยในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขงตอนล่างมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง
ในทุกประชากร ค่าเฉลี่ยจํานวนอัลลิลต่อตําแหน่งและค่า 
3.64 ถึง 10.172 ตามลําดับ ท้ังประชากรธรรมชาติและประชากรจากโรงเพาะฟักมีการแบ่งออกเป็นประชากรย่อยๆอย่าง
ชัดเจนโดยค่าเฉลี่ย Fst มีค่าระหว่าง 0.13±0.02 (95%CI: 0.09 
พบว่า ประชากรปลาถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มท่ีมีความแตกต่างทางพันธุกรรม โดยแบ่งเป็นกลุ่มประชากรตอนบน และตอนล่าง
ของคอนพะเพ็ง ประชากรปลาจากเวียตนามและกัมพูชาซึ่งอยู่ในระยะแรกของการดําเนินการเพาะเลี้ยง แสดงให้เห็นความ
คล้ายคลงึกันทางพันธุกรรมของประชากรจากธรรมชาติ และประชากรในโรงเพาะฟักอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาประชากรปลา
หมอของไทย พบว่า ประชากรปลาในภาคอีสานมีความแตกต่างทางพันธุกรรม นอกจากนี้ยังพบการปนเปื้อนทางพันธุกรรม
ของประชากรปลาจากลุ่มน้ําทางภาคกลาง (
การนําปลาจากต่างถ่ินเข้ามาเพาะเลี้ยงในพ้ืนท่ี เนื่องจากการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของไทยยังอยู่ในระยะเริ่มแรกของ
การดําเนินการเพาะเลี้ยงประชากรพ่อแม่พันธ์ุท่ีรวบรวมไว้สร้างสต๊อค
(Ne=49.7-319) เหมาะสมต่อการดําเนินการเพาะเลี้ยงต่อไป
 
คําสําคัญ : ปลาหมอไทย  ไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ 
   
*ผู้รับผดิชอบ : ช้ัน 5 อาคารปรีดากรรณสูต กรมประมง ลาดยาว จตุจักร กทม
E-mail : kunpagne@hotmail.com 
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การศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลาหมอไทยในพื้นท่ีลุ่มน้ําโขงตอนล่าง 

วงศ์ปฐม กมลรัตน์2  นฤพล สขุุมาสวิน3 และ ผ่องใส จันทร์ศรี4 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจดื 

ปลาหมอไทย เป็นปลาพ้ืนเมืองท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่าง และเป็นหนึ่ง
ในปลาชนิดเป้าหมายของโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําพ้ืนเมืองของแผนงานประมง ภายใต้กรรมธิการลุ่มแม่น้ําโขง การศึกษา
โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลาหมอไทยในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขงตอนล่างรวม 14 ประชากรซึ่งรวบรวมจากแหล่ง
ธรรมชาติและจากฟาร์มเพาะพันธ์ุ ในประเทศไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประชากรปลาหมอไทยในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขงตอนล่างมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง
ในทุกประชากร ค่าเฉลี่ยจํานวนอัลลิลต่อตําแหน่งและค่า allelic richness มีค่าระหว่าง 3.83±1.33 ถึง

ท้ังประชากรธรรมชาติและประชากรจากโรงเพาะฟักมีการแบ่งออกเป็นประชากรย่อยๆอย่าง
0.13±0.02 (95%CI: 0.09 - 0.17) เมื่อพิจารณาประชากรปลาธรรมชาติในแม่น้ําโขง 

พบว่า ประชากรปลาถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มท่ีมีความแตกต่างทางพันธุกรรม โดยแบ่งเป็นกลุ่มประชากรตอนบน และตอนล่าง
ของคอนพะเพ็ง ประชากรปลาจากเวียตนามและกัมพูชาซึ่งอยู่ในระยะแรกของการดําเนินการเพาะเลี้ยง แสดงให้เห็นความ

งกันทางพันธุกรรมของประชากรจากธรรมชาติ และประชากรในโรงเพาะฟักอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาประชากรปลา
หมอของไทย พบว่า ประชากรปลาในภาคอีสานมีความแตกต่างทางพันธุกรรม นอกจากนี้ยังพบการปนเปื้อนทางพันธุกรรม

(สมุทรปราการ) ในประชากรปลาในลุม่น้ําโขง(ขอนแก่น) โดยสอดคล้องกับประวัติ
การนําปลาจากต่างถ่ินเข้ามาเพาะเลี้ยงในพ้ืนท่ี เนื่องจากการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของไทยยังอยู่ในระยะเริ่มแรกของ
การดําเนินการเพาะเลี้ยงประชากรพ่อแม่พันธ์ุท่ีรวบรวมไว้สร้างสต๊อค ส่วนใหญ่มีขนาดประชากรสืบพันธ์ุค่อนข้างสูง

เหมาะสมต่อการดําเนินการเพาะเลี้ยงต่อไป 

ไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ  ลุ่มน้ําโขงตอนล่าง 

อาคารปรีดากรรณสูต กรมประมง ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900  โทร. 0 2558 0178
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ปลาหมอไทย เป็นปลาพ้ืนเมืองท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่าง และเป็นหนึ่ง 
ในปลาชนิดเป้าหมายของโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําพ้ืนเมืองของแผนงานประมง ภายใต้กรรมธิการลุ่มแม่น้ําโขง การศึกษา

ประชากรซึ่งรวบรวมจากแหล่ง
าม และกัมพูชา โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประชากรปลาหมอไทยในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขงตอนล่างมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง
ถึง 11.67±8.64 และ 

ท้ังประชากรธรรมชาติและประชากรจากโรงเพาะฟักมีการแบ่งออกเป็นประชากรย่อยๆอย่าง
เมื่อพิจารณาประชากรปลาธรรมชาติในแม่น้ําโขง 

พบว่า ประชากรปลาถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มท่ีมีความแตกต่างทางพันธุกรรม โดยแบ่งเป็นกลุ่มประชากรตอนบน และตอนล่าง
ของคอนพะเพ็ง ประชากรปลาจากเวียตนามและกัมพูชาซึ่งอยู่ในระยะแรกของการดําเนินการเพาะเลี้ยง แสดงให้เห็นความ

งกันทางพันธุกรรมของประชากรจากธรรมชาติ และประชากรในโรงเพาะฟักอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาประชากรปลา
หมอของไทย พบว่า ประชากรปลาในภาคอีสานมีความแตกต่างทางพันธุกรรม นอกจากนี้ยังพบการปนเปื้อนทางพันธุกรรม

โดยสอดคล้องกับประวัติ
การนําปลาจากต่างถ่ินเข้ามาเพาะเลี้ยงในพ้ืนท่ี เนื่องจากการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของไทยยังอยู่ในระยะเริ่มแรกของ 

ส่วนใหญ่มีขนาดประชากรสืบพันธ์ุค่อนข้างสูง 

0 2558 0178 
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Genetic inventory of Anabas testudineus
 
Apiradee Hanpongkittikul1*  
AIMS Thailand Sub-Component
1Inland Fisheries Resources Research and Development Institute, 
Department of Fisheries, Bangkok, Thailand,
2Inland Fisheries Research and Development Bureau, Department of Fisheries, Bangkok, Thailand,
3Department of Fisheries, Bangkok, Thailand,
4Surin Inland Fisheries Research and Development Center, Department of Fisheries,
Surin Province, Thailand. 
 
Abstract 
 
 Anabas testudineus is
in the Lower Mekong Basin (LMB).
of Indigenous Mekong Fish Species
assessed the genetic properties of several wild and captive stocks from Thailand, Lao PDR,
Cambodia. Six microsatellite DNA markers were developed from the species DNA libra
in this study. 
 The results indicated high genetic variations in all populations. The average number of alleles 
per locus and allelic richness w
Both wild and captive stocks formed a relatively strong and significant genetic structuring with the F
0.13±0.02 (95%CI: 0.09 - 0.17). There was evidence that natural populations
were genetically separated into two groups divided by the Khone Falls. Both natural and hatchery 
populations from Cambodia and Vietnam were genetically similar indicating the recent establishment of 
the stocks. The wild population
was also the indication of genetic
of the stock from the central region (Samutprakarn) in the past decade. The establishment of captive 
stock of A. testudineus in th
effective number of populations in most of them (49.7
be continued with minimal risk of inbreeding depression.
was relatively low (Ne=18.2) and therefore a proper management for this stock is required. 
 
Key words : Anabas testudineus,
   
*Corresponding author : 5th floor Preedakanasuta Building Department of Fisheries Ladyao Jatujak 
Bangkok 10900 Tel 0 2558 0178
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Anabas testudineus populations in the Lower Mekong Basin

  Wongpathom kamonrat2  Nareupon Sukumasawin
Component 

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

nland Fisheries Research and Development Center, Department of Fisheries,

is a native and economically important species for both
(LMB). It is also a target species for developed for aquaculture

of Indigenous Mekong Fish Species (AIMS) programme of the Mekong River Commission. In this report we 
assessed the genetic properties of several wild and captive stocks from Thailand, Lao PDR,
Cambodia. Six microsatellite DNA markers were developed from the species DNA libra

The results indicated high genetic variations in all populations. The average number of alleles 
per locus and allelic richness were range from 3.83±1.33 to 11.67±8.64 and 3.64 to 10.172, respectively. 
Both wild and captive stocks formed a relatively strong and significant genetic structuring with the F

0.17). There was evidence that natural populations in the Mekong mainstream 
were genetically separated into two groups divided by the Khone Falls. Both natural and hatchery 
populations from Cambodia and Vietnam were genetically similar indicating the recent establishment of 
the stocks. The wild populations in the northeastern of Thailand were also genetically

genetic contamination in one of the populations (KhonKaen)
of the stock from the central region (Samutprakarn) in the past decade. The establishment of captive 

in the LMB region has just started. The results of this study indicated high 
effective number of populations in most of them (49.7-319) suggesting that cative breeding program can 

risk of inbreeding depression. Effective population sizes of Pakse population 
=18.2) and therefore a proper management for this stock is required. 

Anabas testudineus, Microsatellite DNA, Lower Mekong Basin 

floor Preedakanasuta Building Department of Fisheries Ladyao Jatujak 
Bangkok 10900 Tel 0 2558 0178  E-mail : kunpagne@hotmail.com 
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populations in the Lower Mekong Basin 

Nareupon Sukumasawin3 and Pongsai jansri4 

Inland Fisheries Research and Development Bureau, Department of Fisheries, Bangkok, Thailand, 

nland Fisheries Research and Development Center, Department of Fisheries, 

both fishery and aquaculture 
aquaculture in the Aquaculture 

(AIMS) programme of the Mekong River Commission. In this report we 
assessed the genetic properties of several wild and captive stocks from Thailand, Lao PDR, Vietnam and 
Cambodia. Six microsatellite DNA markers were developed from the species DNA library and were used 

The results indicated high genetic variations in all populations. The average number of alleles 
3.64 to 10.172, respectively. 

Both wild and captive stocks formed a relatively strong and significant genetic structuring with the Fst of 
in the Mekong mainstream 

were genetically separated into two groups divided by the Khone Falls. Both natural and hatchery 
populations from Cambodia and Vietnam were genetically similar indicating the recent establishment of 

s in the northeastern of Thailand were also genetically separated. There 
(KhonKaen) due to an introduction 

of the stock from the central region (Samutprakarn) in the past decade. The establishment of captive 
The results of this study indicated high 

319) suggesting that cative breeding program can 
Effective population sizes of Pakse population 

=18.2) and therefore a proper management for this stock is required.  

floor Preedakanasuta Building Department of Fisheries Ladyao Jatujak 
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การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในแม่น้ําตาปี
 
ชไมพร แก้วศรีทอง1*  ณิชารินทร์ แก้วฤทธิ์
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปัตตาน ี
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสระแก้ว 
 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในแม่น้ําตาปี ดําเนินการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ํา 
19 ประการ จํานวน 9 จุดสํารวจในแม่น้ําตาปี ระหว่างเดือนธันวาคม 
ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ําดังนี้ ค่าเฉลี่ยความเค็มของน้ํา 
โปร่งแสง 40.02±14.300 เซนติเมตร ความลึกน้ํา 
7.45±0.456 ความนําไฟฟ้า 341.49±804.824
ความกระด้าง 65.56±94.104 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียไนโตรเจน 
0.066±0.0519 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณสาร
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ผลการศึกษาพบว่า จุดสํารวจท่ี 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายแตกต่างกับจุดสํารวจอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของพ้ืนท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนีคุณภาพน้ําในแม่น้ําตาปีมากกว่าการเปรียบเทียบตามฤดูกาล 
และสามารถจําแนกกลุ่มโดยใช้คุณภาพน้ําเป็นเกณฑ์ได้ 

 
คําสําคัญ : แม่นํ้าตาปี  ระบบนิเวศทางน้ํา 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 10 หมู่ 4 ต.นาโตะ๊หมิง อ.เมือง จ
E-mail : chamai13@yahoo.com 
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การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในแม่น้ําตาปี 

ณิชารินทร์ แก้วฤทธิ์1  ศราวุธ เจะโส๊ะ2 และ จีรนันท์ อุไรประสิทธิ์3 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในแม่น้ําตาปี ดําเนินการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ํา 
จุดสํารวจในแม่น้ําตาปี ระหว่างเดือนธันวาคม 2550 ถึงเดือนสิงหาคม 2551 จํานวน 

ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ําดังนี้ ค่าเฉลี่ยความเค็มของน้ํา 0.15±0.534 พีพีที อุณหภูมิน้ํา 29.58±2.304 องศาเซลเซียส
เซนติเมตร ความลึกน้ํา 2.02±1.198 เมตร ความขุ่นใส 48.85±40.973 FTU ความเป็นกรดเป็

804.824 มิลลิซีเมนต่อเซนติเมตร ความเป็นด่าง 76.57±61.908 
มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียไนโตรเจน 0.015±0.0219 มิลลิกรัมต่อลิตร

มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณสารแขวนลอยท้ังหมด 0.066±0.0519 และคลอโรฟิลล์ เอ 
ผลการศึกษาพบว่า จุดสํารวจท่ี 9 มีค่าเฉลี่ยของความเค็ม ความนําไฟฟ้า ความกระด้าง และ

ปริมาณของแข็งท่ีละลายแตกต่างกับจุดสํารวจอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จากการจัดกลุ่มค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ํา
แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของพ้ืนท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนีคุณภาพน้ําในแม่น้ําตาปีมากกว่าการเปรียบเทียบตามฤดูกาล 
และสามารถจําแนกกลุ่มโดยใช้คุณภาพน้ําเป็นเกณฑ์ได้ 5 กลุ่ม  

เมือง จ.ตรัง 94160  โทร. 0 7527 8200 
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในแม่น้ําตาปี ดําเนินการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ํา  
จํานวน 3 ครั้ง พบว่ามี
องศาเซลเซียส ความ
ความเป็นกรดเป็นด่าง 

61.908 มิลลิกรัมต่อลิตร 
มิลลิกรัมต่อลิตร ฟอสฟอรัสท้ังหมด 
และคลอโรฟิลล์ เอ 6.380±6.6798 

มีค่าเฉลี่ยของความเค็ม ความนําไฟฟ้า ความกระด้าง และ
จากการจัดกลุ่มค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ํา

แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของพ้ืนท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนีคุณภาพน้ําในแม่น้ําตาปีมากกว่าการเปรียบเทียบตามฤดูกาล 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Variation of Water Qualities
 
Chamaiporn Kaewsrithong1* 
1Trang Inland Fisheries Research and Development Center
2Pattani Inland Fisheries Research and Development Center
3Sa Keao Inland Fisheries Research and Development Center 
 
Abstract 
 
 Nineteen water quality parameters in Tapee River were conducted in 9 stations, form December 
2003 to August 2004. The results could be summarized as following: salinity 0.15 ± 0.534
temperature 29.58 ± 2.304 °C transparency 40.02 ± 14.300 cm., depth 2.02 ± 1.198 m. turbidity 48.85 ± 
40.973 FTU, pH 7.45 ± 0.456, conductivity 341.49 ± 804.
65.56 ± 94.104 mg/l, amonia-nitrogen 0.015 ± 0.0219 mg/l Total suspended solid 0.066 ± 0.0519
chlorophyll-a 6.380 ± 6.6798 mg/m
River showed clearly significant difference 
suspended solid) more than those comparing by seasonal. Five water quality clusters were classified based 
on sampling sites effects. However
data collection in year round is desirable.
 
Key words : Tapee River, water qualities
   
*Corresponding author : Moo 4, Natoeming, Amphoe Mueng, Trang 94160 Tel. 0
E-mail : chamai13@yahoo.com
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Variation of Water Qualities in The Tapee River 

  Nicharin Kaewrit1  Sarawut Chesoh2 And Jeeranan Uraiprasit
Research and Development Center 

Pattani Inland Fisheries Research and Development Center 
Sa Keao Inland Fisheries Research and Development Center  

Nineteen water quality parameters in Tapee River were conducted in 9 stations, form December 
003 to August 2004. The results could be summarized as following: salinity 0.15 ± 0.534
temperature 29.58 ± 2.304 °C transparency 40.02 ± 14.300 cm., depth 2.02 ± 1.198 m. turbidity 48.85 ± 
40.973 FTU, pH 7.45 ± 0.456, conductivity 341.49 ± 804.824 µs/cm, alkalinity 76.57 ± 61.908 mg/l, hardness 

nitrogen 0.015 ± 0.0219 mg/l Total suspended solid 0.066 ± 0.0519
mg/m3. From these results, sampling sites variation of water quality in 

River showed clearly significant difference (p<0.05) in station 9 (salinity, conductivity, hardness and total 
suspended solid) more than those comparing by seasonal. Five water quality clusters were classified based 

However, limitation of data collection, we suggest that monthly water sampling 
data collection in year round is desirable. 

: Tapee River, water qualities 

Moo 4, Natoeming, Amphoe Mueng, Trang 94160 Tel. 0 
chamai13@yahoo.com 
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And Jeeranan Uraiprasit3 

Nineteen water quality parameters in Tapee River were conducted in 9 stations, form December 
003 to August 2004. The results could be summarized as following: salinity 0.15 ± 0.534 ppt, water 
temperature 29.58 ± 2.304 °C transparency 40.02 ± 14.300 cm., depth 2.02 ± 1.198 m. turbidity 48.85 ± 

µs/cm, alkalinity 76.57 ± 61.908 mg/l, hardness 
nitrogen 0.015 ± 0.0219 mg/l Total suspended solid 0.066 ± 0.0519 mg/l and 

. From these results, sampling sites variation of water quality in Tapee 
p<0.05) in station 9 (salinity, conductivity, hardness and total 

suspended solid) more than those comparing by seasonal. Five water quality clusters were classified based 
, limitation of data collection, we suggest that monthly water sampling 

 7527 8200 



258 

คุณภาพน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา  
 
อรุณา เมืองหมุด1  วรวิทย์ พรหมปากดี2 และ 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุร ี
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืชัยนาท 
 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาคุณภาพน้ําในแม่นํ้าเจ้าพระยา โดยการสํารวจภาคสนาม
2550  เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และ เดือนกันยายน 
ตามจุดสํารวจและเดือนสํารวจ และการวิเคราะห์การจัดกลุ่มด้
Distance มีผลการศึกษา ดังนี ้
 คุณภาพน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาตามจุดสํารวจมีค่า ดังนี้ อุณหภูมิน้ํามีค่าระหว่าง 
ความโปร่งแสงมีค่าระหว่าง 30.0-31.6 เซนติเมตร ความเร็วกระแสน้ํามีค่าระหว่าง 
0.1-0.2 ส่วนในพัน ความนําไฟฟ้า 56.24-193.96 
ลิตร ความเป็นกรดเป็นด่าง 8.0-8.1 คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ 
มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้าง 66.67-151.25 
ไนเตรท-ไนโตรเจน 0.0114 -0.0715 มิลลิกรัมต่อลิตร ออร์โธฟอสเฟต 
0.2199-0.5116 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณสารแข
26.78-133.83 มิลลิกรัมต่อลิตร และคลอโรฟิลล์ เอ 
สูงสุดของสารพิษและคุณภาพน้ําบางประการยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ียินยอมให้มีอยู่ในน้ําโดย
เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์นํ้า 
 ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มด้วยสัมประสิทธ์ิความคล้ายคลึงแบบ 
คุณภาพน้ําท่ีเป็นตัวแปรท่ีทําให้มีความแตกต่างกันระหว่างจุดสํารวจ ในแต่ละช่วงเวลาท่ีสํารวจ ได้แก่ ความเค็ม 
ความขุ่นใส ความเป็นด่าง ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระ และความเป็นกรดเป็นด่าง โดยคุณภาพน้ําในจุดสํารวจท่ี 
ไม่แตกต่างกันตลอดการสํารวจ จุดสํารวจท่ี 
มวลน้ําทะเล 
 
คําสําคัญ : คุณภาพน้ํา, แม่นํ้าเจ้าพระยา 
   
*ผู้รับผดิชอบ : หมู่ 9 ตําบลบางงา อําเภอท่าวุ้ง 
E-mail : arunamua1@yahoo.com 
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และ สิรินทิพย์ พละเจริญ3 

การศึกษาคุณภาพน้ําในแม่นํ้าเจ้าพระยา โดยการสํารวจภาคสนาม 12 จุดสํารวจ เก็บตัวอย่างน้ําในเดือนธันวาคม 
เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และ เดือนกันยายน 2551 เพ่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 

ตามจุดสํารวจและเดือนสํารวจ และการวิเคราะห์การจัดกลุ่มดว้ยสัมประสิทธ์ิความคล้ายคลึงแบบ Normalised Euclidean 

คุณภาพน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาตามจุดสํารวจมีค่า ดังนี้ อุณหภูมิน้ํามีค่าระหว่าง 28.3-33.0 
เซนติเมตร ความเร็วกระแสน้ํามีค่าระหว่าง 384.0-862.0 รอบต่อนาที ความเค็มของน้ํา

193.96 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ปริมาณออกซิเจนละลาย 
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ 6.00-9.17 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นด่าง 
151.25 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 0.2744-0.3394 
มิลลิกรัมต่อลิตร ออร์โธฟอสเฟต 0.1414-0.0976 มิลลิกรัมต่อลิตร ฟอสเฟตท้ังหมด 

มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณสารแขวนลอยท้ังหมด 15.03-19.03 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสารละลายท่ีได้ท้ังหมด 
มิลลิกรัมต่อลิตร และคลอโรฟิลล์ เอ 8.5641-22.8978 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยระดับความเข้มข้น

สูงสุดของสารพิษและคุณภาพน้ําบางประการยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ียินยอมให้มีอยู่ในน้ําโดยไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ํา 

ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มด้วยสัมประสิทธ์ิความคล้ายคลึงแบบ Normalised Euclidean Distance
คุณภาพน้ําท่ีเป็นตัวแปรท่ีทําให้มีความแตกต่างกันระหว่างจุดสํารวจ ในแต่ละช่วงเวลาท่ีสํารวจ ได้แก่ ความเค็ม 
ความขุ่นใส ความเป็นด่าง ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระ และความเป็นกรดเป็นด่าง โดยคุณภาพน้ําในจุดสํารวจท่ี 
ไม่แตกต่างกันตลอดการสํารวจ จุดสํารวจท่ี 11-12 พบคุณภาพน้ํามีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาสํารว

ตําบลบางงา อําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุร ี โทรศพัท์ 0 3657 3186 
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จุดสํารวจ เก็บตัวอย่างน้ําในเดือนธันวาคม 
เพ่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 

Normalised Euclidean 

33.0 องศาเซลเซียส  
รอบต่อนาที ความเค็มของน้ํา 

ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ปริมาณออกซิเจนละลาย 4.6-5.0 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นด่าง 90.92-110.50 

0.3394 มิลลิกรัมต่อลิตร  
มิลลิกรัมต่อลิตร ฟอสเฟตท้ังหมด 

มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสารละลายท่ีได้ท้ังหมด 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยระดับความเข้มข้น

ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ํา 

Normalised Euclidean Distance ดัชนี
คุณภาพน้ําท่ีเป็นตัวแปรท่ีทําให้มีความแตกต่างกันระหว่างจุดสํารวจ ในแต่ละช่วงเวลาท่ีสํารวจ ได้แก่ ความเค็ม ความนําไฟฟ้า 
ความขุ่นใส ความเป็นด่าง ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระ และความเป็นกรดเป็นด่าง โดยคุณภาพน้ําในจุดสํารวจท่ี 1-10 

จท่ีได้รับอิทธิพลจาก



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Water quality in Chaphraya River
 
Aruna Muangmud1*  Worawit prompakdee
1Lopburi Inland Fisheries Research and Development Center
2Chainat Inland Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 
 
 The water quality of Chao
were collected from December 2007, March, Ju
of both physical and chemical property by station to surveying month.  The similar coefficient of Normalized 
Euclidean Distance was added to study and results are followed.
 The results showed that 
was 28.3-33.0 ๐C, transparency  30.0
conductivity 56.24-193.96 microcement/cm,
dioxide 6.00–9.17 mg/liter, alkalinity 90.92
nitrogen 0.2744-0.3394 mg/liter,
total phosphate 0.2199-0.5116 mg/liter, total
26.78-133.83 mg/liter and Chlorophyll a
of water were in standard as allowed for 
 The results of similar coefficient analyze grouping by Normalized Euclidean Distance was showed 
that the water quality index to make difference between station survey and time duration were salinity, 
conductivity,  alkalinity, free carbon dioxide and pH, The water quality of station 1
but there was difference in time duration between station 11
 
Key words : Water quality, Chaphraya River
   
*Corresponding author : Tha-wung Distric, Lopburi P
E-mail : arunamua1@yahoo.com
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Water quality in Chaphraya River 

Worawit prompakdee2* and Sirintip palajaroen2* 
Fisheries Research and Development Center 

Chainat Inland Fisheries Research and Development Center 

The water quality of Chao-phraya River was studied by field surveying of 12 stations. Water sampling 
were collected from December 2007, March, June and September 2008 in order to analyses the changeable 
of both physical and chemical property by station to surveying month.  The similar coefficient of Normalized 
Euclidean Distance was added to study and results are followed. 

The results showed that the ranges and the average values of water quality the water  temperature 
C, transparency  30.0-31.6 cm, water current 384.0-862.0 round/minute, salinity

193.96 microcement/cm, dissolved oxygen 4.6-5.0 mg/liter, pH 8.0
9.17 mg/liter, alkalinity 90.92-110.50 mg/liter, hardness 66.67-151.25 mg/
0.3394 mg/liter, nitrate-nitrogen 0.0114-0.0715 mg/liter, orthophosphate

0.5116 mg/liter, total suspended substance 15.03 -19.03 mg/liter,
and Chlorophyll a 8.5641-22.8978 mg/m3. The highest level of toxin and some

of water were in standard as allowed for optimum aquatic living  
The results of similar coefficient analyze grouping by Normalized Euclidean Distance was showed 

that the water quality index to make difference between station survey and time duration were salinity, 
carbon dioxide and pH, The water quality of station 1

but there was difference in time duration between station 11 th and 12 th from sea mass effected.

, Chaphraya River 

wung Distric, Lopburi Province 15150  Tel.0 3657 3186
mail : arunamua1@yahoo.com 
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phraya River was studied by field surveying of 12 stations. Water sampling 
ne and September 2008 in order to analyses the changeable 

of both physical and chemical property by station to surveying month.  The similar coefficient of Normalized 

the ranges and the average values of water quality the water  temperature 
862.0 round/minute, salinity 0.1-0.2 ppt., 
5.0 mg/liter, pH 8.0-8.1, free carbon 

151.25 mg/liter, ammonia- 
orthophosphate 0.1414-0.0976 mg/liter, 

19.03 mg/liter, total solution  
. The highest level of toxin and some quality 

The results of similar coefficient analyze grouping by Normalized Euclidean Distance was showed 
that the water quality index to make difference between station survey and time duration were salinity, 

carbon dioxide and pH, The water quality of station 1st – 10th was not different, 
from sea mass effected. 

rovince 15150  Tel.0 3657 3186 
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การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาหมอ 
 

ผ่องใส จันทร์ศรี1*  นฤพล สุขุมาสวิน2  เกียรติคุณ เจริญสวรรค์
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุรินทร ์
2สํานักผู้เช่ียวชาญ กรมประมง 
 

บทคัดย่อ 
 การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาหมอ 
ดีท่ีสุดสําหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวบรวมพ่อแม่พันธ์ุปลาหมอจากแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ 4 แห่งในเขตจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร จังหวัดสมุทรปราการ และจากการเพาะเลี้ยง 
ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 
เมตร ปล่อยปลาขนาดน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 2.69
บ่อละ 500 ตัว (100 ตัว/ประชากร/บ่อ หรือ 
การทดลองในช่วงท่ี 2 โดยนํามาเลี้ยงในบ่อดินผนังซีเมนต์ขนาด 
ประชากร/บ่อ หรือ 2 ตัวต่อตารางเมตร) เป็นเวลา
อาหาร ทําการทดลองเลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุรินทร์ ระหว่างเดือน กันยายน 
 ผลการทดลองพบว่าในช่วงการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ ซึ่งเป็นระบบปิดท่ีสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ค่อนข้าง
สมบูรณ์ ปลาหมอกลุ่มประชากรจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอัตราการเจริญเติบโตดีท่ีสุด โดยมีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยและ
ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย เท่ากับ 39.51+1.83 
ประชากรอ่ืนท้ัง 4 กลุ่ม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สามารถควบคุมสภาพสิ่งแวดล้อมได้ ปลาหมอจากจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีผ่านข้ันตอนกระบวนการเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา
ท่ียาวนานจะมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าพันธ์ุท่ียังไม่ได้เป็นพันธ์ุเพาะเลี้ยง
แตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมจริงตามธรรมชาติของปลานั้นๆ และแสดงให้เห็นว่
กลาง ลักษณะทางพันธุกรรมจะมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของปลาโดยตรง
 แต่เมื่อนํามาเลี้ยงต่อในบ่อดินซึ่งเป็นระบบเปิด ผลปรากฏว่าปลาหมอกลุ่มประชากรจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
กลุ่มประชากรจากจังหวัดสมุทรปราการมีนํ้าหนักสุดท้ายเฉ
(α=0.05) กับปลาหมอกลุ่มประชากรจากเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ัง  
ท้ังสองกลุ่มประชากรมีนํ้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ยและความยาวเริ่มต้นเฉลี่ยสูงกว่าอย่างมีนัยสํา
ประชากรจากเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เมื่อพิจารณาถึงค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะซึ่งเป็นค่าท่ีได้มีการปรับความ
แตกต่างของน้ําหนักเริ่มต้นออก พบว่าปลาหมอท้ัง 
จําเพาะสูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญ (α=0.05) กับปลาหมอจากเขตภาคกลางและภาคใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในสภาพการเพาะเลี้ยง
ของบ่อดินท่ีเป็นสภาพแวดล้อมเปิดและไม่สามารถควบคุมได้ ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมจะมีผลช่วยให้ปลาหมอในกลุ่มประชากร
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีอาจจะมีลักษณะทางพั
กระบวนการเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน เช่นปลาหมอกลุ่มประชากรจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 จากผลการทดลองครั้งนี้ สรุปได้ว่ากลุ่มประชากรปลาหมอท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดในการพิจารณาคัดเลือกไว้
เป็นพ่อแม่พันธ์ุสําหรับการเพาะเลี้ยงต่อไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ปลาหมอกลุ่มประชากรจากจังหวัดขอนแก่น
และจากจังหวัดสกลนคร เนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโตสูงท่ีสุดในสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแสดง
ให้เห็นว่าในการคัดเลือกพันธ์ุปลาเพ่ือใช้ในการเพาะเลี้
พัฒนาพันธ์ุปลาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ ซึ่งจะให้ผลดีกว่าการนําปลาท่ีผ่านข้ันตอนกระบวนการเพาะเลี้ยงเป็น
ระยะเวลาท่ียาวนานมาเลี้ยงในสภาพแวดล้อมท่ีต่างออกไป
 

คําสําคัญ : ปลาหมอ กลุ่มประชากร การเจริญ
   
*หมู่ 13 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 
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การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาหมอ 5 กลุ่มประชากร 

เกียรติคุณ เจริญสวรรค์1 และ สุพรรณ ขันน้ําเท่ียง1 

การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาหมอ 5 กลุ่มประชากรเพ่ือคัดเลือกประชากรท่ีมีอัตราการเจริญเติบโต
ดีท่ีสุดสําหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวบรวมพ่อแม่พันธ์ุปลาหมอจากแหล่งน้ํา

ห่งในเขตจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร จังหวัดสมุทรปราการ และจากการเพาะเลี้ยง 
ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ช่วงๆ แรกทดลองเลี้ยงรวมกันในบ่อซีเมนต์ ขนาด 

2.69+0.10 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 4.49+0.01 เซนติเมตร ในอัตราการปล่อย
บ่อ หรือ 10 ตัวต่อตารางเมตร) ทําการทดลองเลี้ยงเป็นเวลา 3 เดือน แล้วจึงย้ายปลามาทํา

โดยนํามาเลี้ยงในบ่อดินผนังซีเมนต์ขนาด 200 ตารางเมตร ด้วยอัตราการปล่อยบ่อละ 
เป็นเวลา 9 เดือน โดยท้ัง 2 ช่วงการทดลองให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีน 

อาหาร ทําการทดลองเลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุรินทร์ ระหว่างเดือน กันยายน 2551-ตุลาคม 
วงการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ ซึ่งเป็นระบบปิดท่ีสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ค่อนข้าง

สมบูรณ์ ปลาหมอกลุ่มประชากรจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอัตราการเจริญเติบโตดีท่ีสุด โดยมีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยและ
1.83 กรัม และ12.37+0.16 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าปลาหมอกลุ่ม

กลุ่ม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (α=0.05) แสดงให้เห็นว่าในสภาพการเพาะเลี้ยงในลักษณะของระบบท่ี
ปลาหมอจากจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีผ่านข้ันตอนกระบวนการเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา

ท่ียาวนานจะมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าพันธ์ุท่ียังไม่ได้เป็นพันธ์ุเพาะเลี้ยง ถึงแม้ว่าจะนํามาทดสอบในสภาพแวดล้อมท่ี
แตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมจริงตามธรรมชาติของปลานั้นๆ และแสดงให้เห็นว่าในระบบการเลี้ยงท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
กลาง ลักษณะทางพันธุกรรมจะมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของปลาโดยตรง 

แต่เมื่อนํามาเลี้ยงต่อในบ่อดินซึ่งเป็นระบบเปิด ผลปรากฏว่าปลาหมอกลุ่มประชากรจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
กลุ่มประชากรจากจังหวัดสมุทรปราการมีนํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ยและความยาวสุดท้ายเฉลี่ยสูงท่ีสุด และแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ 

กับปลาหมอกลุ่มประชากรจากเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ัง  3 กลุ่มประชากร แต่ท้ังนี้อาจจะเนื่องจากปลาหมอ
ท้ังสองกลุ่มประชากรมีนํ้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ยและความยาวเริ่มต้นเฉลี่ยสูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญ (α=0.05) กับปลาหมอท้ัง 
ประชากรจากเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เมื่อพิจารณาถึงค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะซึ่งเป็นค่าท่ีได้มีการปรับความ
แตกต่างของน้ําหนักเริ่มต้นออก พบว่าปลาหมอท้ัง 3 กลุ่มประชากรจากเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าอัตราการเจริญเติบโต

กับปลาหมอจากเขตภาคกลางและภาคใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในสภาพการเพาะเลี้ยง
ของบ่อดินท่ีเป็นสภาพแวดล้อมเปิดและไม่สามารถควบคุมได้ ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมจะมีผลช่วยให้ปลาหมอในกลุ่มประชากร
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีอาจจะมีลักษณะทางพันธุกรรมด้อยกว่า มีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าปลาหมอท่ีผ่านข้ันตอน
กระบวนการเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน เช่นปลาหมอกลุ่มประชากรจากจังหวัดนครศรีธรรมราช  

จากผลการทดลองครั้งนี้ สรุปได้ว่ากลุ่มประชากรปลาหมอท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดในการพิจารณาคัดเลือกไว้
อแม่พันธ์ุสําหรับการเพาะเลี้ยงต่อไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ปลาหมอกลุ่มประชากรจากจังหวัดขอนแก่น

และจากจังหวัดสกลนคร เนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโตสูงท่ีสุดในสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแสดง
ให้เห็นว่าในการคัดเลือกพันธ์ุปลาเพ่ือใช้ในการเพาะเลี้ยงจะต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมท่ีจะนําไปเลี้ยงด้วย หรือควรจะ
พัฒนาพันธ์ุปลาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ ซึ่งจะให้ผลดีกว่าการนําปลาท่ีผ่านข้ันตอนกระบวนการเพาะเลี้ยงเป็น
ระยะเวลาท่ียาวนานมาเลี้ยงในสภาพแวดล้อมท่ีต่างออกไป 

ปลาหมอ กลุ่มประชากร การเจริญเติบโต 

  โทร. 0 4452 1394  E-mail : pongsaic55@gmail.com 
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กลุ่มประชากรเพ่ือคัดเลือกประชากรท่ีมีอัตราการเจริญเติบโต
ดีท่ีสุดสําหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวบรวมพ่อแม่พันธ์ุปลาหมอจากแหล่งน้ํา

ห่งในเขตจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร จังหวัดสมุทรปราการ และจากการเพาะเลี้ยง 1 แห่ง 
ช่วงๆ แรกทดลองเลี้ยงรวมกันในบ่อซีเมนต์ ขนาด 50 ตาราง

เซนติเมตร ในอัตราการปล่อย
แล้วจึงย้ายปลามาทํา

ยบ่อละ 400 ตัว (80 ตัว/
ช่วงการทดลองให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีน 32 % เป็น

ตุลาคม 2552 
วงการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ ซึ่งเป็นระบบปิดท่ีสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ค่อนข้าง

สมบูรณ์ ปลาหมอกลุ่มประชากรจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอัตราการเจริญเติบโตดีท่ีสุด โดยมีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยและ
ดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าปลาหมอกลุ่ม

แสดงให้เห็นว่าในสภาพการเพาะเลี้ยงในลักษณะของระบบท่ี
ปลาหมอจากจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีผ่านข้ันตอนกระบวนการเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา

ถึงแม้ว่าจะนํามาทดสอบในสภาพแวดล้อมท่ี
าในระบบการเลี้ยงท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเป็น

แต่เมื่อนํามาเลี้ยงต่อในบ่อดินซึ่งเป็นระบบเปิด ผลปรากฏว่าปลาหมอกลุ่มประชากรจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ลี่ยและความยาวสุดท้ายเฉลี่ยสูงท่ีสุด และแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ 

กลุ่มประชากร แต่ท้ังนี้อาจจะเนื่องจากปลาหมอ
กับปลาหมอท้ัง 3 กลุ่ม

ประชากรจากเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เมื่อพิจารณาถึงค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะซึ่งเป็นค่าท่ีได้มีการปรับความ
กลุ่มประชากรจากเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าอัตราการเจริญเติบโต

กับปลาหมอจากเขตภาคกลางและภาคใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในสภาพการเพาะเลี้ยง
ของบ่อดินท่ีเป็นสภาพแวดล้อมเปิดและไม่สามารถควบคุมได้ ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมจะมีผลช่วยให้ปลาหมอในกลุ่มประชากร

นธุกรรมด้อยกว่า มีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าปลาหมอท่ีผ่านข้ันตอน
 

จากผลการทดลองครั้งนี้ สรุปได้ว่ากลุ่มประชากรปลาหมอท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดในการพิจารณาคัดเลือกไว้
อแม่พันธ์ุสําหรับการเพาะเลี้ยงต่อไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ปลาหมอกลุ่มประชากรจากจังหวัดขอนแก่น 

และจากจังหวัดสกลนคร เนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโตสูงท่ีสุดในสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแสดง
ยงจะต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมท่ีจะนําไปเลี้ยงด้วย หรือควรจะ

พัฒนาพันธ์ุปลาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ ซึ่งจะให้ผลดีกว่าการนําปลาท่ีผ่านข้ันตอนกระบวนการเพาะเลี้ยงเป็น

: pongsaic55@gmail.com  
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Comparison on Growth Performance of Five Populations of Climbing perch, 
Anabas testudineus (Bloch, 1792)
 

Pongsai Chansri 1* Naruepon Sukumasavin
1Surin Inland Fisheries Research and Development Center
2Office of Experts, Department of Fisheries
 

Abstract 
 Growth performances of 5 populations of climbing perch using broodstock collected from natural 
water bodies of Surin, Khon Kaen, and Sakon Nakhon provinces (from the Northeast of Thailand), Samut 
Prakarn province (from the Central part of Thailand) and one hatchery stock from Nakhon Si Thammarat 
province (from the Southern part of Thailand) were comp
population for aquaculture promotion in the Northeastern part of Thailand. The experiment was conducted 
under competition environment in 50 m
another 9 months. In the cement tanks study, fish with an initial average size of 2.69±0.10 g and 4.49±0.01 
cm were stocked at 100 fish per population per tank (500 fish per tank or 10 fish/m
were transferred to 200 m2 earthen ponds at 80 fish per population per pond (400 fish per tank or 2 
fish/m2). The experiment was conducted at Surin Inland Fisheries Research and Development Center during 
September 2008 to October 2009. Fish were fed with 32% protein commercial pell
day at 9.00 AM and 3.00 PM 
 The results showed that in the cement tanks where the environment was quite under control, fish 
from Nakhon Si Thammarat population had the best growth performance in term of final body weight and 
final body length which were significantly higher than those of the other 4 populations (
indicated that in the controlled environment, fish from Nakhon Si Thammarat which has been 
domesticated for several years showed the best performance even thoug
natural habitat and suggested that in the controlled environment, the genetic factor has the direct effect 
on the phenotypic characteristic or performance of the fish. 
 When the fish were transferred to the earthen ponds 
Thammarat and Samut Prakarn populations still had significant higher growth performances (
those 3 populations from the Northeast. However, this may due to the fact that the initial body weight and 
body length of fish from Nakhon Si Thammarat and Samut Prakarn populations were significantly higher 
than those of the 3 populations when started the earthen pond experiment. On the other hand when the 
specific growth rate was considered, all fish from the 3 populatio
higher specific growth rate than fish from the Central and the Southern part of Thailand. This indicated that 
under the earthen pond or uncontrolled environment in the Northeast part of Thailand, the performance 
of fish from the Northeast populations was higher than the domesticated population from the South. This 
suggested that environmental factor is also very important in the uncontrolled environment.
 From the results of the study, it can be concluded that fish
provinces are the most suitable populations for used for aquaculture promotion in the Northeast of Thailand. 
The results also indicate that environmental factor is also very important for selecting of the suitable 
population and suggest that aquaculture stock should be selected according to the culture environment.
 

Key Words : Anabas testudineus
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Comparison on Growth Performance of Five Populations of Climbing perch, 
(Bloch, 1792) 

* Naruepon Sukumasavin2 Kiettikun Charoensawan1 and Supun Khannamtieng
Surin Inland Fisheries Research and Development Center 
Office of Experts, Department of Fisheries 

Growth performances of 5 populations of climbing perch using broodstock collected from natural 
ater bodies of Surin, Khon Kaen, and Sakon Nakhon provinces (from the Northeast of Thailand), Samut 

Prakarn province (from the Central part of Thailand) and one hatchery stock from Nakhon Si Thammarat 
province (from the Southern part of Thailand) were compared in order to selection the best performance 
population for aquaculture promotion in the Northeastern part of Thailand. The experiment was conducted 
under competition environment in 50 m2 cement tanks for 3 months and in 200 m

9 months. In the cement tanks study, fish with an initial average size of 2.69±0.10 g and 4.49±0.01 
cm were stocked at 100 fish per population per tank (500 fish per tank or 10 fish/m

earthen ponds at 80 fish per population per pond (400 fish per tank or 2 
). The experiment was conducted at Surin Inland Fisheries Research and Development Center during 

September 2008 to October 2009. Fish were fed with 32% protein commercial pell

The results showed that in the cement tanks where the environment was quite under control, fish 
from Nakhon Si Thammarat population had the best growth performance in term of final body weight and 

ody length which were significantly higher than those of the other 4 populations (
indicated that in the controlled environment, fish from Nakhon Si Thammarat which has been 
domesticated for several years showed the best performance even though they were cultured out of their 
natural habitat and suggested that in the controlled environment, the genetic factor has the direct effect 
on the phenotypic characteristic or performance of the fish.  

When the fish were transferred to the earthen ponds for 9 months, fish from Nakhon Si 
Thammarat and Samut Prakarn populations still had significant higher growth performances (
those 3 populations from the Northeast. However, this may due to the fact that the initial body weight and 

of fish from Nakhon Si Thammarat and Samut Prakarn populations were significantly higher 
than those of the 3 populations when started the earthen pond experiment. On the other hand when the 
specific growth rate was considered, all fish from the 3 populations of the Northeast showed a significantly 
higher specific growth rate than fish from the Central and the Southern part of Thailand. This indicated that 
under the earthen pond or uncontrolled environment in the Northeast part of Thailand, the performance 
f fish from the Northeast populations was higher than the domesticated population from the South. This 

suggested that environmental factor is also very important in the uncontrolled environment.
From the results of the study, it can be concluded that fish from Khon Kaen, and Sakon Nakhon 

provinces are the most suitable populations for used for aquaculture promotion in the Northeast of Thailand. 
The results also indicate that environmental factor is also very important for selecting of the suitable 

on and suggest that aquaculture stock should be selected according to the culture environment.

Anabas testudineus, climbing perch, population, growth rate 
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Comparison on Growth Performance of Five Populations of Climbing perch,  

and Supun Khannamtieng1 

Growth performances of 5 populations of climbing perch using broodstock collected from natural 
ater bodies of Surin, Khon Kaen, and Sakon Nakhon provinces (from the Northeast of Thailand), Samut 

Prakarn province (from the Central part of Thailand) and one hatchery stock from Nakhon Si Thammarat 
ared in order to selection the best performance 

population for aquaculture promotion in the Northeastern part of Thailand. The experiment was conducted 
cement tanks for 3 months and in 200 m2 earthen ponds for 

9 months. In the cement tanks study, fish with an initial average size of 2.69±0.10 g and 4.49±0.01 
cm were stocked at 100 fish per population per tank (500 fish per tank or 10 fish/m2). After 3 months, fish 

earthen ponds at 80 fish per population per pond (400 fish per tank or 2 
). The experiment was conducted at Surin Inland Fisheries Research and Development Center during 

September 2008 to October 2009. Fish were fed with 32% protein commercial pellet at satiation twice a 

The results showed that in the cement tanks where the environment was quite under control, fish 
from Nakhon Si Thammarat population had the best growth performance in term of final body weight and 

ody length which were significantly higher than those of the other 4 populations (α=0.05). This 
indicated that in the controlled environment, fish from Nakhon Si Thammarat which has been 

h they were cultured out of their 
natural habitat and suggested that in the controlled environment, the genetic factor has the direct effect 

for 9 months, fish from Nakhon Si 
Thammarat and Samut Prakarn populations still had significant higher growth performances (α=0.05) than 
those 3 populations from the Northeast. However, this may due to the fact that the initial body weight and 

of fish from Nakhon Si Thammarat and Samut Prakarn populations were significantly higher 
than those of the 3 populations when started the earthen pond experiment. On the other hand when the 

ns of the Northeast showed a significantly 
higher specific growth rate than fish from the Central and the Southern part of Thailand. This indicated that 
under the earthen pond or uncontrolled environment in the Northeast part of Thailand, the performance 
f fish from the Northeast populations was higher than the domesticated population from the South. This 

suggested that environmental factor is also very important in the uncontrolled environment. 
from Khon Kaen, and Sakon Nakhon 

provinces are the most suitable populations for used for aquaculture promotion in the Northeast of Thailand. 
The results also indicate that environmental factor is also very important for selecting of the suitable 

on and suggest that aquaculture stock should be selected according to the culture environment. 

 : pongsaic55@gmail.com  



262 

การอนุบาลลูกปลากระดี่มุกวัยอ่อนท่ีความหนาแน่น 
 
นภสร จนัทกานนท์1 และ อาคม เล็กน้อย2 

1ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสมุทรปราการ

 
บทคัดย่อ 
 
 การทดลองอนุบาลลูกปลากระดี่มุกอายุ 
สภาพในโรงเพาะฟักท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสมุทรปราการ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 
อาร์ทีเมียวัยอ่อน และไรแดงเป็นอาหารวันละ 
มิลลิกรัมเป็น 209.29±63.41, 183.58±34
เซนติเมตร เป็น 2.52±0.22, 2.29±0.12 
15.76±0.63 และ 15.91±0.24 เปอร์เซ็นต์
117.59±8.23 เท่าของน้ําหนักเริ่มต้น น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน 
น้ําหนักเพ่ิม 12,962±3,959, 11,353±2,153 
(P>0.05) และมีอัตรารอด 26.87±3.75, 
นัยสําคัญ ทุกระดับความหนาแน่น (P<0.05)
ท่ีความหนาแน่น 10 ตัว/ลิตร ได้กําไรสูงสดุ 

 
คําสําคัญ : ปลากระดี่มุก  การอนบุาล  ความหนาแน่น
   
*ผู้รับผดิชอบ : 142 หมู่ 8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ
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การอนุบาลลูกปลากระดี่มุกวัยอ่อนท่ีความหนาแน่น 3 ระดับ 

 

ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสมุทรปราการ 

การทดลองอนุบาลลูกปลากระดี่มุกอายุ 6 วัน ท่ีความหนาแน่น 10, 20 และ 30 ตัว/ลิตร ในถังพลาสติกภายใต้
สภาพในโรงเพาะฟักท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสมุทรปราการ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 
อาร์ทีเมียวัยอ่อน และไรแดงเป็นอาหารวันละ 3 มื้อ เป็นเวลา 30 วัน ผลปรากฏว่าลูกปลามีนํ้าหนักเฉลี่ยเพ่ิมจาก 

34.38 และ 190.01±13.13 มิลลิกรัม  ความยาวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก
12 และ 2.38±0.08 เซนติเมตร  อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 

เปอร์เซ็นต์/วัน การเจริญเติบโตสัมพัทธ์ 129.62±39.60, 113
เท่าของน้ําหนักเริ่มต้น น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน 6.92±2.11, 6.06±1.09 และ 6.27±0.38 มิลลิกรัม

153 และ 11,759±823 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่
13.75±1.53 และ 7.70±0.72 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมี

P<0.05) เมื่อพิจารณาต้นทุนและผลตอบแทนแล้วพบว่า การอนุบาลลูกปลากระดี่มุก
ด  

ปลากระดี่มุก  การอนบุาล  ความหนาแน่น 

บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560  โทร. 0 2707 1655 
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ลิตร ในถังพลาสติกภายใต้
สภาพในโรงเพาะฟักท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสมุทรปราการ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2554 โดยให้  

วัน ผลปรากฏว่าลูกปลามีนํ้าหนักเฉลี่ยเพ่ิมจาก 1.65±0.07 
มิลลิกรัม  ความยาวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 0.52±0.03 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 16.11±1.11, 
113.53±21.53 และ 

มิลลิกรัม/วัน เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมี
เมื่อพิจารณาต้นทุนและผลตอบแทนแล้วพบว่า การอนุบาลลูกปลากระดี่มุก 
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Nursing of Pearl Gourami
Larvae at 3 Stocking Densities

 
Napasorn Chantaganond1 and Arkhom Leknoi
1Aquaculture Development and Certification Center
2Samutprakarn Inland Fisheries Research and Development Center

 
Abstract 

 Nursing of 6 days-old Pearl Gourami, 
20 and 30 larvae per liter were conducted in plastic buckets under hatchery condition at Samutprakarn 
Inland Fisheries Research and Development Center in June
with artemia larvae and Moina macocopa
1.65±0.07 mg to 209.29±63.41, 183.58±34.38 and 190.01±13.13 mg, respectively. Total lengths increased 
from 0.52±0.03 cm to 2.52±0.22, 2.29±0.12 and 2.38±0.08 cm, respectively. Relative growths were 
129.62±39.60, 113.53±21.53 and 117.59±8.23 times bigger than initial weight, respectively. Daily weight gains 
were 6.92±2.11, 6.06±1.09 and 6.27±0.38 mg/day, respectively. Percent weight gains were 12,962±3,959, 
11,353±2,153 and 11,759±823%, respectively. All growth param
(P>0.05). Survival rates were 26.87±3.75, 13.75±1.53 and 7.70±0.72% which were significantly difference at 
all stocking densities (P<0.05). In conclusion, this study indicated that the optimum stocking density was 10 
larvae per liter when considered survival rate and profit.
 
Key words : Pearl Gourami, Trichogaster leerii
   
*Corresponding author : 142 Moo 8 Bangbo district, Samutprakarn 10560  Tel. 0 2707 1655
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Nursing of Pearl Gourami, Trichogaster  leerii  (Bleeker , 1852), 
Stocking Densities 

and Arkhom Leknoi2 

Aquaculture Development and Certification Center 
Samutprakarn Inland Fisheries Research and Development Center 

 
old Pearl Gourami, Trichogaster leerii ( Bleeker, 1852), at stocking density of 10 , 

d 30 larvae per liter were conducted in plastic buckets under hatchery condition at Samutprakarn 
Inland Fisheries Research and Development Center in June-July 2011. The larvae were fed 3 times a day 

Moina macocopa for 30 days. The results showed that weights increased from 
1.65±0.07 mg to 209.29±63.41, 183.58±34.38 and 190.01±13.13 mg, respectively. Total lengths increased 
from 0.52±0.03 cm to 2.52±0.22, 2.29±0.12 and 2.38±0.08 cm, respectively. Relative growths were 

3.53±21.53 and 117.59±8.23 times bigger than initial weight, respectively. Daily weight gains 
were 6.92±2.11, 6.06±1.09 and 6.27±0.38 mg/day, respectively. Percent weight gains were 12,962±3,959, 
11,353±2,153 and 11,759±823%, respectively. All growth parameters were no significantly difference 
(P>0.05). Survival rates were 26.87±3.75, 13.75±1.53 and 7.70±0.72% which were significantly difference at 
all stocking densities (P<0.05). In conclusion, this study indicated that the optimum stocking density was 10 
larvae per liter when considered survival rate and profit. 

Trichogaster leerii (Bleeker, 1852), Nursing, Stocking Density
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( Bleeker, 1852), at stocking density of 10 , 
d 30 larvae per liter were conducted in plastic buckets under hatchery condition at Samutprakarn 

July 2011. The larvae were fed 3 times a day 
esults showed that weights increased from 

1.65±0.07 mg to 209.29±63.41, 183.58±34.38 and 190.01±13.13 mg, respectively. Total lengths increased 
from 0.52±0.03 cm to 2.52±0.22, 2.29±0.12 and 2.38±0.08 cm, respectively. Relative growths were 

3.53±21.53 and 117.59±8.23 times bigger than initial weight, respectively. Daily weight gains 
were 6.92±2.11, 6.06±1.09 and 6.27±0.38 mg/day, respectively. Percent weight gains were 12,962±3,959, 

eters were no significantly difference 
(P>0.05). Survival rates were 26.87±3.75, 13.75±1.53 and 7.70±0.72% which were significantly difference at 
all stocking densities (P<0.05). In conclusion, this study indicated that the optimum stocking density was 10 

(Bleeker, 1852), Nursing, Stocking Density 
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คํานํา 
 ปลากระดี่มุก (Pearl Gourami) และมีช่ือวิทยาศาสตร์ ว่า 
Perciformes suborder Anabantoidei family Anabantidae 
ชนิดหนึ่งท่ีค่อนข้างหายากในธรรมชาติ ปัจจุบั
นราธิวาส (ชไมพร และคณะ, 2552) แต่ก็มีแนวโน้มลดลงจนอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธ์ุ 
แบนข้างคล้ายปลาสลิด แต่มีขนาดเล็กกว่าและมีสีสันสวยงาม โดยเฉพาะเพศผู้จะมีสีส้มแดงท่ี
กลมๆคล้ายไข่มุกกระจายท่ัวไป มีแถบสีดําจากส่วนปากไปตามแนวเส้นข้างลําตัวจนถึงโคนหาง ปัจจุบันจึงมีผู้นิยมนํามาเลี้ยง
เป็นปลาสวยงามขายในประเทศและส่งออกตลาดต่างประเทศ 
ปัจจุบันยังไม่แพร่หลายเท่าท่ีควรคือปลากระดี่มุกมีช่วงฤดูผสมพันธ์ุค่อนข้างสั้นเฉพาะช่วงฤดูฝนและเพาะได้ปริมาณน้อยใน
แต่ละรุ่นเนื่องจากแม่ปลาแต่ละตัวให้ไข่ได้เฉลี่ย
ค่อนข้างน้อย จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตล
วิธีเพาะแบบธรรมชาต ิโดยปล่อยให้ออกลูกและหาอาหารธรรมชาติกินเองทําให้อัตรารอดต่ําและจํานวนปลาท่ีได้ไม่แน่นอน 
ลูกปลาจึงมีราคาขายค่อนข้างแพง โดยปลาขนาด 
ทดลองอนุบาลลูกปลากระดี่มุกวัยอ่อนเป็นเวลา
อัตรารอดเพียง 10-20 เปอร์เซ็นต์ (วิทยา, 
ประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ (เฉดิฉัน, 2538) 
แต่การทดลองครั้งนี้ต้องการศึกษาวิธีการเพ่ิมอัตรารอดในการอนุบาลปลากระดี่มุกโดยเปรียบเทียบความหนาแน่นว่า
มีอิทธิพลต่ออัตรารอดมากน้อยเพียงใด เนื่องจากอัตรารอดมักจะเป็นสัดส่วนผกผั
ดังนั้น การใช้ความหนาแน่นมากเกินไปอาจจะไม่คุ้มค่าเพราะทําให้สูญเสียลูกปลาโดยไม่จําเป็นโดยเฉพาะปลาท่ีมีราคาแพง
และมีไข่น้อย นอกจากนี้การอนุบาลโดยใช้ความหนาแน่นสูงจะทําให้ปลาเจริญเติบโตช้าลง 
ขนาดท่ีต้องการในระยะเวลาท่ีกําหนด ซึ่งการท่ีต้องใช้เวลาอนุบาลนานข้ึนจะทําให้ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน ดังนั้นการศึกษา
ความหนาแน่นท่ีเหมาะสมจึงเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตปลากระดี่มุกได้วิธีหนึ่ง โดยการทดลองครั้งนี้ใช้วิธีการ
อนุบาลและให้อาหารของเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จในก
แดงต้มสุกเป็นอาหารในช่วง 3-4 วันแรกท่ีปลาเริ่มกินอาหารจากนั้นจึงเปลี่ยนมาให้ตัวอ่อนของอาร์ทีเมียประมาณ 
จึงเปลี่ยนมาให้ไรแดงมีชีวิต (ยุพิน, 2547)
เนื่องจากพบว่าลูกปลาในถังเดียวกันมีขนาดแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างทดลอง ถ้าปรับเปลี่ยนชนิดอาหารทันทีลูก
ปลาท่ียังเล็กอาจไม่สามารถกินอาหารชนิดใหม่ได้  จึงให้อาหารชนิดเดิมต่อไปพร้อมกับให้อาหารชนิดใหม่
ยอมรับอาหารชนิดใหม่ได้ท้ังหมดจึงหยุดให้อาหารชนิดเดิม ซึ่งข้อมูลท่ีได้ในการทดลองครั้งนี้สามารถนําไปใช้ส่งเสริม
เกษตรกรให้หันมาเพาะเลี้ยงปลาชนิดนี้ให้แพร่หลายมากข้ึน และยังเป็นการอนุรักษ์ปลากระดี่มุกไม่ให้สูญพันธ์ุไปจาก
ธรรมชาติอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของลูกปลากระดี่มุกท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่นต่างกัน
 2. เพ่ือทราบต้นทุนและผลตอบแทนในการอนุบาลลูกปลากระดี่มุกจนมีอายุ 
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และมีช่ือวิทยาศาสตร์ ว่า Trichogaster leerii (Bleeker,1852) 
family Anabantidae (คณะประมง, มปป) เป็นปลาน้ําจืดพ้ืนเมืองของประเทศไทย

ปัจจุบันมีรายงานว่า พบในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะในพรุโต๊ะแดง จังหวัด
แต่ก็มีแนวโน้มลดลงจนอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธ์ุ (ชวลิต, 2545) ปลากระดี่มุกมีรูปร่าง

แบนข้างคล้ายปลาสลิด แต่มีขนาดเล็กกว่าและมีสีสันสวยงาม โดยเฉพาะเพศผู้จะมีสีส้มแดงท่ีส่วนคอและท้อง มีจุดสีขาว
กลมๆคล้ายไข่มุกกระจายท่ัวไป มีแถบสีดําจากส่วนปากไปตามแนวเส้นข้างลําตัวจนถึงโคนหาง ปัจจุบันจึงมีผู้นิยมนํามาเลี้ยง

นประเทศและส่งออกตลาดต่างประเทศ ปัญหาสําคัญประการหนึ่งท่ีทําให้การเพาะเลี้ยงปลากระดีม่กุใน
ร่หลายเท่าท่ีควรคือปลากระดี่มุกมีช่วงฤดูผสมพันธ์ุค่อนข้างสั้นเฉพาะช่วงฤดูฝนและเพาะได้ปริมาณน้อยใน

แต่ละรุ่นเนื่องจากแม่ปลาแต่ละตัวให้ไข่ได้เฉลี่ย 893±491 ฟอง (ชไมพรและคณะ, 2552) ทําให้มีฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากระดี่มุก
จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดปลาสวยงาม สาเหตุท่ีเพาะปลาได้น้อยเนื่องจากเกษตรกรส่วนมากใช้

โดยปล่อยให้ออกลูกและหาอาหารธรรมชาติกินเองทําให้อัตรารอดต่ําและจํานวนปลาท่ีได้ไม่แน่นอน 
ลูกปลาจึงมีราคาขายค่อนข้างแพง โดยปลาขนาด 3-4 ซม.ราคาตัวละ 10 บาท (ชไมพรและคณะ, 2552)
ทดลองอนุบาลลูกปลากระดี่มุกวัยอ่อนเป็นเวลา 30 วัน โดยใช้โรติเฟอร์ ไข่แดง ไรแดงและลูกน้ํา เป็นอาหารพบว่าลูกปลามี

, 2540) ซึ่งยังค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับปลาชนิดอ่ืน เช่นปลาสลิดมีอัตรารอด
2538) ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตรารอดของปลามีหลายอย่างเช่น อาหาร ความหนาแน่น ฯลฯ

แต่การทดลองครั้งนี้ต้องการศึกษาวิธีการเพ่ิมอัตรารอดในการอนุบาลปลากระดี่มุกโดยเปรียบเทียบความหนาแน่นว่า
มีอิทธิพลต่ออัตรารอดมากน้อยเพียงใด เนื่องจากอัตรารอดมักจะเป็นสัดส่วนผกผันกับความหนาแน่น 

การใช้ความหนาแน่นมากเกินไปอาจจะไม่คุ้มค่าเพราะทําให้สูญเสียลูกปลาโดยไม่จําเป็นโดยเฉพาะปลาท่ีมีราคาแพง
และมีไข่น้อย นอกจากนี้การอนุบาลโดยใช้ความหนาแน่นสูงจะทําให้ปลาเจริญเติบโตช้าลง (อุทัยรัตน์

งการในระยะเวลาท่ีกําหนด ซึ่งการท่ีต้องใช้เวลาอนุบาลนานข้ึนจะทําให้ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน ดังนั้นการศึกษา
ความหนาแน่นท่ีเหมาะสมจึงเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตปลากระดี่มุกได้วิธีหนึ่ง โดยการทดลองครั้งนี้ใช้วิธีการ
อนุบาลและให้อาหารของเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จในการเพาะพันธ์ุปลากระดี่มุกจําหน่ายในตลาดปลาสวยงามซึ่งให้ไข่

วันแรกท่ีปลาเริ่มกินอาหารจากนั้นจึงเปลี่ยนมาให้ตัวอ่อนของอาร์ทีเมียประมาณ 
2547) แต่ปรับปรุงเล็กน้อยในเรื่องการปรับเปลี่ยนชนิดอาหารเพ่ือความเหมาะสม

เนื่องจากพบว่าลูกปลาในถังเดียวกันมีขนาดแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างทดลอง ถ้าปรับเปลี่ยนชนิดอาหารทันทีลูก
ปลาท่ียังเล็กอาจไม่สามารถกินอาหารชนิดใหม่ได้  จึงให้อาหารชนิดเดิมต่อไปพร้อมกับให้อาหารชนิดใหม่

ม่ได้ท้ังหมดจึงหยุดให้อาหารชนิดเดิม ซึ่งข้อมูลท่ีได้ในการทดลองครั้งนี้สามารถนําไปใช้ส่งเสริม
เกษตรกรให้หันมาเพาะเลี้ยงปลาชนิดนี้ให้แพร่หลายมากข้ึน และยังเป็นการอนุรักษ์ปลากระดี่มุกไม่ให้สูญพันธ์ุไปจาก

เติบโต และอัตราการรอดตายของลูกปลากระดี่มุกท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่นต่างกัน
เพ่ือทราบต้นทุนและผลตอบแทนในการอนุบาลลูกปลากระดี่มุกจนมีอายุ 36 วัน 
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(Bleeker,1852) จัดอยู่ใน order 
เป็นปลาน้ําจืดพ้ืนเมืองของประเทศไทย

พบในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะในพรุโต๊ะแดง จังหวัด
ปลากระดี่มุกมีรูปร่าง

ส่วนคอและท้อง มีจุดสีขาว
กลมๆคล้ายไข่มุกกระจายท่ัวไป มีแถบสีดําจากส่วนปากไปตามแนวเส้นข้างลําตัวจนถึงโคนหาง ปัจจุบันจึงมีผู้นิยมนํามาเลี้ยง

ปัญหาสําคัญประการหนึ่งท่ีทําให้การเพาะเลี้ยงปลากระดีม่กุใน
ร่หลายเท่าท่ีควรคือปลากระดี่มุกมีช่วงฤดูผสมพันธ์ุค่อนข้างสั้นเฉพาะช่วงฤดูฝนและเพาะได้ปริมาณน้อยใน

ทําให้มีฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากระดี่มุก
าดปลาสวยงาม สาเหตุท่ีเพาะปลาได้น้อยเนื่องจากเกษตรกรส่วนมากใช้

โดยปล่อยให้ออกลูกและหาอาหารธรรมชาติกินเองทําให้อัตรารอดต่ําและจํานวนปลาท่ีได้ไม่แน่นอน 
2552) นอกจากนี้จากการ

วัน โดยใช้โรติเฟอร์ ไข่แดง ไรแดงและลูกน้ํา เป็นอาหารพบว่าลูกปลามี
ซึ่งยังค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับปลาชนิดอ่ืน เช่นปลาสลิดมีอัตรารอด

ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตรารอดของปลามีหลายอย่างเช่น อาหาร ความหนาแน่น ฯลฯ 
แต่การทดลองครั้งนี้ต้องการศึกษาวิธีการเพ่ิมอัตรารอดในการอนุบาลปลากระดี่มุกโดยเปรียบเทียบความหนาแน่นว่า 

นกับความหนาแน่น (Hepher, 1967) 
การใช้ความหนาแน่นมากเกินไปอาจจะไม่คุ้มค่าเพราะทําให้สูญเสียลูกปลาโดยไม่จําเป็นโดยเฉพาะปลาท่ีมีราคาแพง

อุทัยรัตน์, 2538) ทําให้ไม่ได้
งการในระยะเวลาท่ีกําหนด ซึ่งการท่ีต้องใช้เวลาอนุบาลนานข้ึนจะทําให้ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน ดังนั้นการศึกษา

ความหนาแน่นท่ีเหมาะสมจึงเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตปลากระดี่มุกได้วิธีหนึ่ง โดยการทดลองครั้งนี้ใช้วิธีการ
ารเพาะพันธ์ุปลากระดี่มุกจําหน่ายในตลาดปลาสวยงามซึ่งให้ไข่

วันแรกท่ีปลาเริ่มกินอาหารจากนั้นจึงเปลี่ยนมาให้ตัวอ่อนของอาร์ทีเมียประมาณ 7 วัน แล้ว
อาหารเพ่ือความเหมาะสม

เนื่องจากพบว่าลูกปลาในถังเดียวกันมีขนาดแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างทดลอง ถ้าปรับเปลี่ยนชนิดอาหารทันทีลูก
ปลาท่ียังเล็กอาจไม่สามารถกินอาหารชนิดใหม่ได้  จึงให้อาหารชนิดเดิมต่อไปพร้อมกับให้อาหารชนิดใหม่จนกว่าลูกปลาจะ

ม่ได้ท้ังหมดจึงหยุดให้อาหารชนิดเดิม ซึ่งข้อมูลท่ีได้ในการทดลองครั้งนี้สามารถนําไปใช้ส่งเสริม
เกษตรกรให้หันมาเพาะเลี้ยงปลาชนิดนี้ให้แพร่หลายมากข้ึน และยังเป็นการอนุรักษ์ปลากระดี่มุกไม่ให้สูญพันธ์ุไปจาก

เติบโต และอัตราการรอดตายของลูกปลากระดี่มุกท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่นต่างกัน 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

วิธีดําเนินการ 
1. การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
(treatment) ชุดการทดลองละ 4 ซ้ํา 
ทดลองด้วยความหนาแน่นแตกต่างกัน  ดังนี้

ชุดการทดลองท่ี 1 
ชุดการทดลองท่ี 2 
ชุดการทดลองท่ี 3 

2. วัสดุอุปกรณ ์
 ใช้ถังพลาสติกขนาดความจุ 
ให้อากาศ 1 หัว ให้อากาศเบาๆ เพ่ือรักษาระดับออกซิเจนท่ี

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  ถังพลาสติกท่ีใช้ทดลองขนาดความจุ 
 

3. วิธีการทดลอง 
 3.1 การเตรียมลูกปลาทดลอง
 ลูกปลากระดี่มุกท่ีใช้ทดลอง เป็นลูกปลารุ่นเดียวกันอายุ 
พันธ์ุ 8 คู่  โดยคัดเลือกพ่อพันธ์ุขนาดความยาวระหว่าง 
ส่วนแม่พันธ์ุมีขนาดความยาวระหว่าง 
อูมเป่งเห็นได้ชัดเจน ซึ่งแสดงว่ามีไข่
เพศผู้จะมีสีสันเข้มกว่าเพศเมีย และมีสีส้มแดงบริเวณส่วนคอและครีบก้นในขณะท่ีเพศเมียมีสีส้มเฉพาะส่วนครีบ แต่ไม่มีสีส้ม
บริเวณส่วนคอ (ภาพท่ี 2) 

 

 เพศผู้ 

ภาพท่ี 2  ปลากระดีมุ่กเพศผู้และเพศเมีย

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design, CRD) แบ่งการ
ซ้ํา (replication) โดยนําลูกปลากระดี่มุกอายุ 6 วัน (หลังจากฟักเป็นตัว

ทดลองด้วยความหนาแน่นแตกต่างกัน  ดังนี ้
1 ความหนาแน่น 10 ตัว/ลิตร (80 ตัว/ถัง) 
2 ความหนาแนน่ 20 ตัว/ลิตร (160 ตัว/ถัง) 
3 ความหนาแน่น 30 ตัว/ลิตร (240 ตัว/ถัง) 

ใช้ถังพลาสติกขนาดความจุ 25 ลิตร จํานวน 12 ถัง (ภาพท่ี 1 ) บรรจุนํ้าปริมาตร 8 ลิตร ทุ
เพ่ือรักษาระดับออกซิเจนท่ีละลายน้ํา ไม่ให้ต่ํากว่า 5 มิลลิกรัม/

ถังพลาสติกท่ีใช้ทดลองขนาดความจุ 25 ลิตร  

การเตรียมลูกปลาทดลอง 
ลูกปลากระดี่มุกท่ีใช้ทดลอง เป็นลูกปลารุ่นเดียวกันอายุ 6 วัน  ซึ่งได้จากการเพาะพันธ์ุโดยวิธีธรรมชาติ จากพ่อแม่

คู่  โดยคัดเลือกพ่อพันธ์ุขนาดความยาวระหว่าง 8.9-9.5 เซนติเมตร น้ําหนักระหว่าง 
ส่วนแม่พันธ์ุมีขนาดความยาวระหว่าง 9.4-9.5 เซนติเมตร น้ําหนักระหว่าง 10-12 กรัม อายุประมาณ 

ว่ามีไข่แก่พร้อมท่ีจะผสมพันธ์ุ ความแตกต่างระหว่างเพศของปลากระดี่มุกสามารถสังเกตได้จาก
เพศผู้จะมีสีสันเข้มกว่าเพศเมีย และมีสีส้มแดงบริเวณส่วนคอและครีบก้นในขณะท่ีเพศเมียมีสีส้มเฉพาะส่วนครีบ แต่ไม่มีสีส้ม

 
 เพศเมีย

มุกเพศผู้และเพศเมีย 
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แบ่งการทดลองเป็น 3 ชุดการทดลอง 
หลังจากฟักเป็นตัว) ปล่อยเลี้ยงในถัง

ลิตร ทุกถังมีหัวทรายขนาดเล็ก
/ลิตร 

วัน  ซึ่งได้จากการเพาะพันธ์ุโดยวิธีธรรมชาติ จากพ่อแม่
เซนติเมตร น้ําหนักระหว่าง 7-9  กรัม อายุประมาณ 1 ปี 

กรัม อายุประมาณ 1 ปี และมีส่วนท้อง 
ความแตกต่างระหว่างเพศของปลากระดี่มุกสามารถสังเกตได้จาก

เพศผู้จะมีสีสันเข้มกว่าเพศเมีย และมีสีส้มแดงบริเวณส่วนคอและครีบก้นในขณะท่ีเพศเมียมีสีส้มเฉพาะส่วนครีบ แต่ไม่มีสีส้ม

 
เพศเมีย 
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 การเพาะพันธ์ุทําโดยนําพ่อพันธ์ุและแม่พันธ์ุ 
สูง 30 เซนติเมตร ระดับน้ําสูง 20 เซนติเมตร  ใส่หญ้าขนหรือผักบุ้ง เพ่ือให้ปลาใช้ก่อหวอด 
ลักษณะคล้ายหวอดของปลาสลิดแต่มีขนาดเล็กกว่า 
ลักษณะเป็นเม็ดกลมสีเหลืองทองขนาดเล็กเกาะอยู่ท่ีหวอด หลังจากแม่ปลาวางไข่แล้วนําแม่ปลาออก
หลังจากนั้นประมาณ 20-24 ช่ัวโมง ไข่ปลาจะฟักเป็นตัว 
ไม่ให้อาหารและอากาศ เนื่องจากลูกปลาระยะนี้ยัง
ธรรมชาติจะวางไข่ในแหล่งน้ํานิ่งท่ีมีวัชพืชน้ําข้ึนอยู่ โดยในระยะนี้ปลาจะไม่ใช้ออกซิเจนมากนัก แต่จะเริ่มให้อ
อากาศเบาๆ เมื่อลูกปลามีอายุ 3 วัน โดยใช้ไข่แดงต้มสุกวันละ 
อายุ 6 วัน ไปปล่อยลงภาชนะทดลองท่ีเตรียมไว้ 
มิลลิกรัม ความยาวเฉลีย่ 0.52±0.03 เซนติเมตร

 
 

 
ภาพท่ี 3  วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้เพาะพันธ์ุปลากระดี่มุก

 
 

 
ภาพท่ี 4  ลักษณะหวอดไข่ปลากระดี่มุก 

 

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012

การเพาะพันธ์ุทําโดยนําพ่อพันธ์ุและแม่พันธ์ุ 1 คู่ ใส่กะละมังพลาสติก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
เซนติเมตร  ใส่หญ้าขนหรือผักบุ้ง เพ่ือให้ปลาใช้ก่อหวอด (ภาพท่ี 3) หวอดปลากระดี่มุกมี

งปลาสลิดแต่มีขนาดเล็กกว่า (ภาพท่ี 4) แม่ปลาท่ีวางไข่แล้วจะมีท้องแฟบลง 
ขนาดเล็กเกาะอยู่ท่ีหวอด หลังจากแม่ปลาวางไข่แล้วนําแม่ปลาออก ปล่อยให้พ่อปลาดูแลไข่ 

าจะฟักเป็นตัว จึงนําพ่อปลาออก แล้วรวบรวมลูกปลาไปอนุบาลในตู้กระจก โดย
เนื่องจากลูกปลาระยะนี้ยังใช้อาหารจากถุงไข่แดง (yolk sac) ท่ีติดมากับตัว และปลาชนิดนี้ใน

ธรรมชาติจะวางไข่ในแหล่งน้ํานิ่งท่ีมีวัชพืชน้ําข้ึนอยู่ โดยในระยะนี้ปลาจะไม่ใช้ออกซิเจนมากนัก แต่จะเริ่มให้อ
โดยใช้ไข่แดงต้มสุกวันละ 5 ครั้ง เป็นเวลานาน 3 วัน จากนั้นจึงสุ่มนับจํานวนลูกปลา

ปปล่อยลงภาชนะทดลองท่ีเตรียมไว้ โดยลูกปลาอายุ 6 วัน (ภาพท่ี 5) ท่ีใช้ทดลอง มีน้ําหนักเฉลี่ย
เซนติเมตร 

 

วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้เพาะพันธ์ุปลากระดี่มุก 

 

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

คู่ ใส่กะละมังพลาสติก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร  
หวอดปลากระดี่มุกมี

ปลาท่ีวางไข่แล้วจะมีท้องแฟบลง ไข่ปลากระดี่มุกมี
ปล่อยให้พ่อปลาดูแลไข่ 

ลาออก แล้วรวบรวมลูกปลาไปอนุบาลในตู้กระจก โดย
ท่ีติดมากับตัว และปลาชนิดนี้ใน

ธรรมชาติจะวางไข่ในแหล่งน้ํานิ่งท่ีมีวัชพืชน้ําข้ึนอยู่ โดยในระยะนี้ปลาจะไม่ใช้ออกซิเจนมากนัก แต่จะเริ่มให้อาหารและให้
สุ่มนับจํานวนลูกปลา

มีน้ําหนักเฉลี่ย 1.65±0.07 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 

 
ภาพท่ี 5  ลูกปลากระดี่มุกอายุ 6 วัน

 
 3.2 การจัดการทดลอง 

3.2.1 อาหารและการให้อาหาร ดัดแปลงจากวิธีของเกษตรกรผู้เพา
แต่การทดลองครั้งนี ้จะใช้วิธีสังเกตการตอบสนองของลูกปลาต่ออาหารท่ีให้
ใหม่หรือมีปลาส่วนน้อยท่ีตอบสนองต่ออาหารชนิดใหม่ก็ยังคงให้อาหารชนิดเดิมร่วมกับอาหารชนิดใหม่ไปก่อนจนกว่าลูก
จะตอบสนองต่ออาหารชนิดใหม่ได้ท้ังหมดจึงหยุดให้อาหารชนิดเดิมซึ่งสรุปผลการให้อาหารตลอดการทดลองได้ดังนี้

- อายุ 6 - 20 
6 วัน สามารถกินอาร์ทีเมียวัยอ่อนได้แล้ว โดยลูกปลาท่ี

 - อายุ 14 - 25 
 - อายุ 26 - 36 
 ให้อาหารวันละ 

ปริมาณอาหารในภาชนะทดลอง ถ้าอาหารหมดภายใน 
ถ้าอาหารเหลือหลังจากใหเ้ป็นเวลา 

3.2.2 การเปลี่ยนถ่ายน้ําและให้อากาศ
- เปลี่ยนถ่ายน้ํา 
- ดูดตะกอนท่ีพ้ืนถังทดลอง แล้วเติมน้ําให้เท่าระดับเดิมทุกวันก่อนให้อาหารมื้อแรก
- ให้อากาศด้วยหัวทรายขนาดเล็กถัง

 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู
- น้ําหนักและความยาวของลูกปลาก่อนและหลังทดลองเป็
- จํานวนลูกปลาท่ีเหลือรอดและขนาดของปลาท่ีเหลือรอด
- ค่าใช้จ่ายในการอนุบาล
- คุณสมบตัิของน้ํา ก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ําดังนี้

อุณหภูมินํ้า (
ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา
ความเป็นกรด
แอมโมเนียรวม
ความกระด้าง
ความเป็นด่าง

 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

วัน(กําลังขยาย 20 เท่า) 

อาหารและการให้อาหาร ดัดแปลงจากวิธีของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากระดี่มุกท่ีอ้างโดย
จะใช้วิธีสังเกตการตอบสนองของลูกปลาต่ออาหารท่ีให้ ถ้าพบว่าลูกปลายังไม่ตอบสนองต่ออาหารชนิด

ใหม่หรือมีปลาส่วนน้อยท่ีตอบสนองต่ออาหารชนิดใหม่ก็ยังคงให้อาหารชนิดเดิมร่วมกับอาหารชนิดใหม่ไปก่อนจนกว่าลูก
จะตอบสนองต่ออาหารชนิดใหม่ได้ท้ังหมดจึงหยุดให้อาหารชนิดเดิมซึ่งสรุปผลการให้อาหารตลอดการทดลองได้ดังนี้

20 วันให้อาร์ทีเมียวัยอ่อนซึ่งใช้เวลาฟักไข่ 24 ช่ัวโมง (ซึ่งจากการสังเกตพบว่าลูกปลาอายุ 
วัน สามารถกินอาร์ทีเมียวัยอ่อนได้แล้ว โดยลูกปลาท่ีกินอาร์ทีเมียวัยอ่อนเข้าไปส่วนท้องจะเห็นเป็นสีส้มชัดเจน

25 วัน ให้ไรแดงขนาดเล็ก (กรองผ่านผ้ากรองขนาด 200 ไมครอน
36 วัน ให้ไรแดงโดยไม่กรองผ่านผา้กรอง 

ให้อาหารวันละ 3 ครั้งเวลา 09.00 น., 13.00 น. และ 16.00 น. โดยให้ในปริมาณท่ี
ถ้าอาหารหมดภายใน 1 ช่ัวโมง ให้เพ่ิมปรมิาณอาหารครั้งละ 25

าอาหารเหลือหลังจากใหเ้ป็นเวลา 3 ช่ัวโมง ให้ลดปริมาณอาหารครั้งละ 25 เปอร์เซ็นต ์ของปริมาณเดิม
การเปลี่ยนถ่ายน้ําและให้อากาศ 

ลี่ยนถ่ายน้ํา 50 เปอร์เซ็นต ์ สปัดาห์ละครั้ง 
ดูดตะกอนท่ีพ้ืนถังทดลอง แล้วเติมน้ําให้เท่าระดับเดิมทุกวันก่อนให้อาหารมื้อแรก
ให้อากาศด้วยหัวทรายขนาดเล็กถังละ 1 หัว ตลอดเวลาโดยเปดิเบา ๆ 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 
น้ําหนักและความยาวของลูกปลาก่อนและหลังทดลองเปน็เวลา  30  วัน 
จํานวนลูกปลาท่ีเหลือรอดและขนาดของปลาท่ีเหลือรอด 
ค่าใช้จ่ายในการอนุบาล 
คุณสมบตัิของน้ํา ก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ําดังนี ้

(องศาเซลเซียส) วัดทุกวัน โดยเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท 
ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (DO) วิเคราะห์สัปดาหล์ะครั้ง โดยวิธีไตเตรท 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) วิเคราะห์สัปดาหล์ะครั้ง โดยใช้ pH meter 
แอมโมเนียรวม (Total ammonia) วิเคราะหส์ัปดาหล์ะครั้ง โดย HACH DR
ความกระด้าง (Hardness) วิเคราะห์สัปดาห์ละครั้ง โดยวิธีไตเตรท  
ความเป็นด่าง (Alkalinity) วิเคราะห์สัปดาห์ละครั้ง โดยวิธีไตเตรท 

 

267 

 

ะเลี้ยงปลากระดี่มุกท่ีอ้างโดย ยุพิน (2547) 
ถ้าพบว่าลูกปลายังไม่ตอบสนองต่ออาหารชนิด

ใหม่หรือมีปลาส่วนน้อยท่ีตอบสนองต่ออาหารชนิดใหม่ก็ยังคงให้อาหารชนิดเดิมร่วมกับอาหารชนิดใหม่ไปก่อนจนกว่าลูกปลา
จะตอบสนองต่ออาหารชนิดใหม่ได้ท้ังหมดจึงหยุดให้อาหารชนิดเดิมซึ่งสรุปผลการให้อาหารตลอดการทดลองได้ดังนี ้

ซึ่งจากการสังเกตพบว่าลูกปลาอายุ  
กินอาร์ทีเมียวัยอ่อนเข้าไปส่วนท้องจะเห็นเป็นสีส้มชัดเจน) 

ไมครอน) 

โดยให้ในปริมาณท่ีกินจนอ่ิม สังเกตจาก
25 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณเดิม

ของปริมาณเดิม 

ดูดตะกอนท่ีพ้ืนถังทดลอง แล้วเติมน้ําให้เท่าระดับเดิมทุกวันก่อนให้อาหารมื้อแรก 

HACH DR-2800 
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 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.4.1 น้ําหนัก (มิลลิกรัม) และความยาว 
หมายเหต ุไมส่ามารถช่ังน้ําหนักและวัดความยาวระหว่างการทดลองได้เนื่องจากลูกปลาชนิดนี้ขณะยังเล็ก

จะบอบบางและตายได้ง่าย ถ้านํามาช่ังวัด 
3.4.2 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 

Hopkins (1992) 
SGR = 100 

3.4.3 การเจริญเติบโตสมัพัทธ์ 
(2546) และ Chiu (1989) 

RG = (W2 –
3.4.4 น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (Daily Weight Gain, 

DWG = (W2

3.4.5 เปอร์เซ็นต์นํ้าหนักเพ่ิม 
PWG = 100 (

3.4.6 อัตรารอด (Survival Rate, 
SR = 100 (จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการลดลอง

 หมายเหต ุ   W1

  W2

   T   =  
 นําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้วยวิธี 

แปลงค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิม
อ่ืนนําไปวิเคราะห์ Analysis of Variance (AN
New Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 

3.4.7 การกระจายของขนาดปลา
3.4.8 ต้นทุนและผลตอบแทน

ต้นทุนคงท่ี = ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคิดจากอัตราดอกเบี้
อุปกรณ ์+ ค่าแรงงานจ้างเหมารายเดือน 

ต้นทุนผันแปร = ค่าพันธ์ุปลา 
10 เปอร์เซ็นต ์

 
ต้นทุนรวม = ต้นทุนคงท่ี
ผลตอบแทน = รายได้ 

หมายเหตุ  รายได้คํานวณจากราคาลูกปลากระดี่มุก
   ปลากระดี่มุกขนาด 
   ปลากระดี่มุกขนาด 
   ปลาขนาดเล็กกว่า 
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และความยาว (เซนตเิมตร) สุดท้ายเมื่อสิน้สุดการทดลอง  
ไมส่ามารถช่ังน้ําหนักและวัดความยาวระหว่างการทดลองได้เนื่องจากลูกปลาชนิดนี้ขณะยังเล็ก

ติบโตจําเพาะ (Specific Growth Rate, เปอร์เซ็นต/์วัน) ตามวิธีท่ีอ้างถึงโดย 

 (Ln W2 – LnW1)/T 
การเจริญเติบโตสมัพัทธ์ (Relative Growth, เท่าของน้ําหนักเริ่มต้น) ตามวิธีท่ีอ้างถึงโดยสง่าและคณะ 

– W1 )/W1 
Daily Weight Gain, มิลลิกรัม/วัน) ตามวิธีท่ีอ้างถึงโดยนงค์เยาว์และสมพร 

2 – W1)/T 
เปอร์เซ็นต์นํ้าหนักเพ่ิม (Percent Weight Gain, เปอร์เซ็นต)์ ตามวิธีท่ีอ้างถึงโดยสง่าและคณะ 

PWG = 100 (W2 – W1)/W1 
Survival Rate, เปอร์เซ็นต)์ ตามวิธีท่ีอ้างถึงโดยสง่าและคณะ (2546) 

จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการลดลอง)/จํานวนปลาเริ่มต้นทดลอง

1  =  น้ําหนักเฉลีย่ก่อนทดลอง (มิลลิกรมั) 

2  =  น้ําหนักเฉลีย่หลังทดลอง (มิลลิกรมั)  
T   =  ระยะเวลาทดลอง (วัน) 

นําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้วยวิธี One–way Analysis of Variance
แปลงค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิม และอัตรารอดด้วยวิธี Arcsine transformation 

Analysis of Variance (ANOVA) โดยตรงแล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี 
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์ 

การกระจายของขนาดปลา 
ต้นทุนและผลตอบแทน โดยคํานวณ  ดังนี ้

ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคิดจากอัตราดอกเบีย้เงินกู้ 10 เปอร์เซ็นต ์

ค่าพันธ์ุปลา + ค่าอาหารปลา + ค่าเสยีโอกาสเงินลงทุนคิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

ต้นทุนคงท่ี + ต้นทุนผันแปร 
รายได้ – ต้นทุนรวม 

ได้คํานวณจากราคาลูกปลากระดี่มุกท่ีซื้อขายจากฟาร์มเลี้ยงปลา  ดังนี ้
ปลากระดี่มุกขนาด 3.1 - 4.0 ซม. ราคาตัวละ 7 บาท 
ปลากระดี่มุกขนาด 2.0 - 3.0 ซม. ราคาตัวละ 5 บาท 

นาดเล็กกว่า 2.0 ซม. ราคาตัวละ 3 บาท 
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ไมส่ามารถช่ังน้ําหนักและวัดความยาวระหว่างการทดลองได้เนื่องจากลูกปลาชนิดนี้ขณะยังเล็ก 

ตามวิธีท่ีอ้างถึงโดย  

ตามวิธีท่ีอ้างถึงโดยสง่าและคณะ 

ตามวิธีท่ีอ้างถึงโดยนงค์เยาว์และสมพร (2549) 

ตามวิธีท่ีอ้างถึงโดยสง่าและคณะ (2546) 

 

of Variance (ANOVA) โดย
Arcsine transformation ส่วนข้อมูล

โดยตรงแล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan, s  

 + ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสยีโอกาสเงินลงทุนคิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 
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ผลการศึกษา 
1. น้ําหนัก (มิลลิกรมั) และความยาว 
 จากการอนุบาลลูกปลากระดี่มุกอายุ 
อายุ 36 วัน) พบว่าลูกปลามีน้ําหนักเฉลี่ย 
ความยาวเฉลี่ย 2.52±0.22, 2.29±
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ 

 

ตารางท่ี 1  น้ําหนักเฉลี่ย (มิลลิกรัม

หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่กํากับดว้ยอกัษรภาษาอังกฤษเห

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 การเจริญเติบโตด้านน้าํหนัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7  การเจริญเติบโตด้านความยาว 

ความหนาแน่น น้ําหนักเฉลี่ย
(ตัว/ลติร) (มิลลิกรัม

10 209.29±63.41

20 183.58±

30 190.01±13.13

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

0 30
ระยะเวลาทดลอง (วัน)

0 30

ระยะเวลาทดลอง (วัน)

10

20

30

และความยาว (เซนติเมตร) เมื่อสิ้นสดุการทดลอง 
จากการอนุบาลลูกปลากระดี่มุกอายุ 6 วันท่ีความหนาแน่น 10, 20 และ 30 ตัว/ลิตร 
พบว่าลูกปลามีน้ําหนักเฉลี่ย 209.29±63.41, 183.58±34.38 และ 190.01±13.13

±0.12 และ 2.38±0.08 เซนติเมตร ตามลําดับ  เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติพบว่า 
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (P>0.05) (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 6, 7) 

มิลลิกรัม) และความยาวเฉลี่ย (ซม.) ของลูกปลากระดี่มุกหลังจากอนุบาลเป็นเวลา 

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่กํากับดว้ยอกัษรภาษาอังกฤษเหมือนกัน แสดงว่าไม่แตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญ 

การเจริญเติบโตด้านน้าํหนัก (มิลลิกรัม) ของปลากระดี่มุก 

การเจริญเติบโตด้านความยาว (เซนตเิมตร) ของปลากระดี่มุก 

น้ําหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย 
มิลลิกรัม) (เซนติเมตร) 

09.29±63.41a 2.52±0.22a 

183.58±34.38a 2.29±0.12a 

190.01±13.13a 2.38±0.08a 
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10 ตัว/ลิตร

20 ตัว/ลิตร

30 ตัว/ลิตร

10  ตัว/ลติร

20 ตัว/ลิตร

30 ตัว/ลิตร

ลิตร เป็นเวลา 30 วัน (ลูกปลามี
.13 มิลลิกรัมตามลําดับ และมี

เซนติเมตร ตามลําดับ  เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติพบว่า 

ของลูกปลากระดี่มุกหลังจากอนุบาลเป็นเวลา 30 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

มือนกัน แสดงว่าไม่แตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญ (P>0.05) 
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2. อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR) การเจรญิเติบโตสัม
(PWG)  

 จากการอนุบาลลูกปลากระดี่มุกอายุ 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 16.11±1.11, 
แตกต่างทางสถิติพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ 
 การเจริญเติบโตสัมพัทธ์มีค่า 129
ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติพบว่า
 น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน มีค่า 6.92±2.1
แตกต่างทางสถิต ิพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ 
11,353±2,153 และ 11,759±823 เปอร์เซ็นต์
นัยสําคัญ (P>0.05) (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 2  อัตราการเจรญิเติบโตจําเพาะ (SGR)

น้ําหนักเพ่ิม (PWG) ของลูกปลากระดี่มุกหลังการอนุบาล

หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่กํากับดว้ยอกัษรภาษาอังกฤษเหมือนกัน แสดงว่าไม่แตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญ 

 
3. อัตรารอด (SR) 
 จากการอนุบาลลูกปลากระดี่มุกอายุ 
อัตรารอดเฉลี่ย 26.87±3.75, 13.75±1.53 

พบว่าอัตรารอดของลูกปลากระดี่มุกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
 

ตารางท่ี 3  อัตรารอด (เปอรเ์ซ็นต)์ ของลูกปลากระดี่มุกหลังการอนุบาล 

หมายเหต ุ ค่าเฉลีย่ในแนวตั้งที่กําหนดด้วยอกัษรภาษาอังกฤษต่างกันแสดงวา่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

 
4. การกระจายของขนาดปลากระดี่มุก 
 จากการอนุบาลลูกปลากระดี่มุกอายุ 
ขนาดต่ํากว่า 2.0 ซม. มีจํานวน 6.00±4.08, 8.25

ความหนาแน่น SGR 
(ตัว/ลติร) (เปอร์เซ็นต/์วัน) 
10 16.11±1.11 a 

20 15.76±0.63 a 

30 15.91±0.24 a 

ความหนาแน่น จํานวนปลาเริม่ทดลอง
(ตัว/ลติร) (ตัว/ถัง) 
10 80 
20 160 
30 240 
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การเจรญิเติบโตสัมพัทธ์ (RG) น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (DWG) และเปอร์เซ็นต์นํ้าหนักเพ่ิม 

จากการอนุบาลลูกปลากระดี่มุกอายุ 6 วันท่ีความหนาแน่น 10, 20 และ 30 ตัว/ลิตร เป็นเวลา 
, 15.76±0.63 และ 15.91±0.24 เปอร์เซ็นต์/วัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ความ

ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (P>0.05) (ตารางท่ี 2) 
129.62±39.60, 113.53±21.53 และ 117.59±8.23 เท่าของน้ําหนักเริ่มต้น

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (P>0.05) (ตารางท่ี 
11, 6.06±1.09 และ 6.27±0.38 มิลลิกรัม/วัน ตามลําดับ

พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (P>0.05) (ตารางท่ี 2) เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิมมีค่า 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับเมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมี

SGR) การเจริญเติบโตสมัพันธ์ (RG) น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (DWG)
ของลูกปลากระดี่มุกหลังการอนุบาล 

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่กํากับดว้ยอกัษรภาษาอังกฤษเหมือนกัน แสดงว่าไม่แตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญ (P>0.05) 

จากการอนุบาลลูกปลากระดี่มุกอายุ 6 วันท่ีความหนาแน่น 10, 20 และ 30 ตัว/ลิตร เป็นเวลา 
53 และ 7.70±0.72 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ

พบว่าอัตรารอดของลูกปลากระดี่มุกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) ทุกระดับความหนาแน่น 

ของลูกปลากระดี่มุกหลังการอนุบาล  

ยในแนวตั้งที่กําหนดด้วยอกัษรภาษาอังกฤษต่างกันแสดงวา่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) 

จากการอนุบาลลูกปลากระดี่มุกอายุ 6 วันท่ีความหนาแน่น 10, 20 และ 30 ตัว/ลิตร เป็นเวลา 
4.08, 8.25±2.22 และ 5.75±0.50 ตัว/ถัง ตามลําดับ  ปลาขนาด 2.1

RG DWG PWG 
(เท่า) (มิลลิกรัม/วัน) (%) 
129.62±39.60 a 6.92±2.11 a 12,962±3,959

113.53±21.53 a 6.06±1.09a 11,353±2,153

117.59±8.23a 6.27±0.38 a 11,759±823

มทดลอง จํานวนปลาหลังทดลอง อัตรารอด 
(ตัว/ถัง) (เปอร์เซ็นต์
21.5±3.0 26.87±3.75
22.0±2.4 13.75±1.53
18.5±1.7 7.70±0.72
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และเปอร์เซ็นต์นํ้าหนักเพ่ิม 

ลิตร เป็นเวลา 30 วัน พบว่ามีค่า
ดับ เมื่อวิเคราะห์ความ

เท่าของน้ําหนักเริ่มต้น
ตารางท่ี 2) 

วัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ความ
เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิมมีค่า 12,963±3,959, 

ไม่มีความแตกต่างอย่างมี

(DWG) และเปอร์เซ็นต์

 

ป็นเวลา 30 วัน พบว่ามี
เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ

ระดับความหนาแน่น (ตารางท่ี 3) 

ลิตร เป็นเวลา 30 วัน พบว่ามีปลา
2.1-3.0 ซม. มีจํานวน 

12,962±3,959 a 

11,353±2,153 a 

11,759±823 a 

อัตรารอด  
เปอร์เซ็นต)์  
26.87±3.75 a 
13.75±1.53b 
7.70±0.72 c 
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11.25±3.59, 10.25±3.59 และ 9.25
และ 3.50±0.58 ตัว/ถัง ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4 การกระจายของขนาดปลากระดี่มุกหลังการอนุบาลเป็นเวลา 
ความหนาแน่น 
(ตัว/ลิตร) 

ซ้ําท่ี 

10 
 

1 
2 
3 
4 
เฉลี่ย 

20 1 
2 
3 
4 
เฉลี่ย 

30 1 
2 
3 
4 
เฉลี่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8  การกระจายของขนาดปลากระดี่มุกหลังการอนุ
 

0

2

4

6

8

10

12

จํานวน(ตวั/ถัง)

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

9.25±1.71 ตัว/ถัง ตามลําดับ และปลาขนาด 3.1-4.0 ซม. มีจํานวน 
ถัง ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 และภาพท่ี 8) 

ะจายของขนาดปลากระดี่มุกหลังการอนุบาลเป็นเวลา 30 วัน 

                   จํานวนปลากระดีมุ่กแต่ละขนาด (ตัว

≤ 2.0 ซม.                      2.1-3.0 ซม.                    

2 
10 
3 
9 

6.00±4.08 

14 
13 
12 
6 

11.25±3.59 

5 
9 
10 
9 

8.25±2.22 

12 
5 
11 
13 

10.25±3.59 

5 
6 
6 
6 

5.75±0.50 

9 
10 
11 
7 

9.25±1.71 

การกระจายของขนาดปลากระดี่มุกหลังการอนบุาลเป็นเวลา 30 วัน 

10 20 30

ความหนาแน่น(ตวั/ลติร)

271 

มีจํานวน 4.25±0.96, 3.50±1.29 

ตัว/ถัง) 

.                    3.1-4.0 ซม. 

4 
3 
5 
5 

4.25±0.96 

4 
5 
3 
2 

3.50±1.29 

3 
4 
3 
4 

3.50±0.58 

< 2.0 ซม.

2.1-3.0 ซม.

3.1-4.0 ซม.
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5. ต้นทุนและผลตอบแทน 

 หลังจากอนุบาลลูกปลากระดี่มุกด้วยความหนาแน่น 

หนาแน่น 10, 20 และ 30 ตัว/ลิตร ได้กําไรเฉลี่ยสุทธิ 

และ 0.53 บาท/ตัว ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 

 

ตารางท่ี 5 ต้นทุนและผลตอบแทนในการอนุบาลลูกปล

รายการ 

1. ต้นทุนผันแปร (บาท/ถัง) 

- ค่าพันธ์ุปลา 

- ค่าอาหาร (อาร์ทีเมีย และไรแดง) 

- คา่เสียโอกาสเงินลงทุน 

2. ต้นทุนคงท่ี (บาท/ถัง) 

- ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 

- ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ ์

- ค่าแรงงานจ้างเหมารายเดือน 

3. จํานวนลูกปลาท่ีเหลือ(ตัว/ถัง) 

4. ต้นทุนรวม (บาท/ถัง) 

5. ต้นทุนรวม(บาท/ตัว) 

6. รายไดเ้ฉลีย่ (บาท/ถัง) 

7. รายไดเ้ฉลีย่ (บาท/ตัว) 

8. กําไรสุทธิ (บาท/ถัง) 

9. กําไรสุทธิ (บาท/ตัว) 

หมายเหต ุ - ค่าลูกปลาที่ได้จากการเพาะพันธุ์ที่ ศูนย์วิจยัและพัฒนาประมงน้ําจดืสมุทรปราการ

 - ถังพลาสติกขนาด 25 ลิตรใบละ 80 บาทใช้งาน 

 - ค่าจา้งแรงงาน 1 คน สําหรับใหอ้าหารปลาและดูดตะกอนถ่ายน้ํา เงินเดือน 

ใช้เวลาดูแล 1 ชั่วโมง/วัน  จํานวนถังทดลอง 16 ถัง 

 

6. คุณสมบตัิของน้ําระหว่างทดลอง 

 คุณสมบัติของน้ําระหว่างการทดลองอนุบาล

ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (DO) มีค่าระหว่าง 7.4

มีค่าระหว่าง 8.1-8.3, 8.0-8.3 และ 8.0-8.3 

มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3 ตามลําดับ 

มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3 ตามลําดับ 

0.15-0.40 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป NH3–N ตามลําดับ

28-29 องศาเซลเซียสตามลําดับ (ตารางท่ี 6)
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ลูกปลากระดี่มุกด้วยความหนาแน่น 10, 20 และ 30 ตัว/ลิตร เป็นเวลา 30 

ลิตร ได้กําไรเฉลี่ยสุทธิ 35.25, 26.51 และ 8.77 บาท/ถัง ตามลําดับ หรือเท่ากับ 

ตัว ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 5 

ต้นทุนและผลตอบแทนในการอนุบาลลูกปลากระดีมุ่กในถังพลาสติกขนาด 25 ลิตร 

                ความหนาแน่น (ตัว/ลิตร) 

10 20 30 

7.43 

1.76 

5 

0.67 

61.32 

5.57 

8.88 

46.87 

21.5 

68.75 

3.20 

104.00±9.79 

4.86±0.39 

35.25 

1.66 

12.67 

3.52 

8 

1.15 

61.32 

5.57 

8.88 

46.87 

22.0 

73.99 

3.36 

100.50±9.11 

4.58±0.23 

26.51 

1.22 

17.91

5.28

11 

1.63

61.32

5.57

8.88

46.87

18.5

79.23

4.28

88.00

4.82

8.77

0.54
ค่าลูกปลาที่ได้จากการเพาะพันธุ์ที่ ศูนย์วิจยัและพัฒนาประมงน้ําจดืสมุทรปราการ เฉลี่ย 0.022 บาท/ ตวั 

บาทใช้งาน 3 ปี แต่ละปีเพาะพันธุ ์3 คร้ัง (8.88 บาท/คร้ัง) 

บใหอ้าหารปลาและดูดตะกอนถ่ายน้ํา เงินเดือน 6,000 บาท เวลาทํางาน 8 ชัว่โมง

ถัง (46.87 บาท/ถัง/30 วัน) 

คุณสมบัติของน้ําระหว่างการทดลองอนุบาลลูกปลากระดี่มุกด้วยความหนาแน่น 10, 20 และ 

7.4-8.8, 7.5-8.5 และ 7.5-8.5 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ความเป็นกรดเป็นด่าง

3 ตามลําดับ ความเป็นด่าง (Alkalinity) มีค่าระหว่าง 68-76

 ความกระด้าง (Hardness) มีค่าระหว่าง 101-115, 104-

 แอมโมเนียรวม (Total ammonia) มีค่าระหว่าง 0.15-0.

ตามลําดับ อุณหภูมินํ้า (วัดเวลา 09.00-10.00 น.) มีค่าระหว่าง 

6) 
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30 วัน พบว่าท่ีความ

ตามลําดับ หรือเท่ากับ 1.77, 1.26 

 

17.91 

5.28 

 

1.63 

61.32 

5.57 

8.88 

46.87 

18.5 

79.23 

4.28 

88.00±8.12 

4.82±0.09 

8.77 

0.54 

ชัว่โมง/วัน (8.30-16.30 น.) 

และ 30 ตัว/ลิตร มีดังนี้

ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 

76, 66-75 และ 72-78 

-115 และ 106-115 

.38, 0.14-0.38 และ  

มีค่าระหว่าง 28-29, 28-29 และ 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ตารางท่ี 6 คุณสมบัติของน้ําระหว่างการทดลองเป็นเวลา 

คุณสมบัติของน้ํา 

ออกซเิจนท่ีละลายน้ํา (มลิลิกรัม/ลิตร

ความเป็นกรดเป็นดา่ง 

ความเป็นด่าง (มลิลิกรัม/ลิตร ในรปู

ความกระด้าง (มิลลิกรัม/ลิตร ในรปู

แอมโมเนียรวม (มลิลิกรัม/ลิตร NH

อุณหภูมินํ้า (องศาเซลเซียส) 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 

 ผลการทดลองพบว่า การเจริญเติบโตของปลากระดี่มุกท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สัมพัทธ์ (RG) น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (DWG) 

ท่ีเหลือรอดในแต่ละระดับความหนาแน่นใกล้เคียงกัน โดยอัตราความหนาแน่น 

ตัว/ถัง) เมื่อทดลองเป็นเวลา 30 วัน 

(ตารางท่ี 3) และเมื่อวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์อัตรารอดแล้วพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

หนาแน่น แสดงว่าความหนาแน่นมีอิทธิพลต่ออัตรารอดในการอนุบาลลูกปล

กว่าความหนาแน่นมาก ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ สุภาพ 

ณรงค์ และนพดล (2551), จิราพร 

ความหนาแน่นมีผลต่ออัตรารอดของลูกปลาท่ีอนุบาล 

อัตราความหนาแน่น เนื่องจากความหนาแน่น

ขับถ่ายของเสีย ทําให้ลูกปลาเกิดความเครียด และมีผลทําให้การเจริญเติบโต

อย่างไรก็ตาม ในกรณีของปลากระดี่มุกจากการสังเกตพบว่า

ไปได้ประมาณ 1 สัปดาห์ข้ึนไป ลูกปลาจะเริ่มมีขนาดแตกต่างกัน 

แย่งอาหารลูกปลาขนาดเล็ก ทําให้ลูกปลาท่ีอ่อนแอกว่ามักจะตาย

หนาแน่นลดลง การแก่งแย่งอาหารแล

(1978) ท่ีรายงานว่าความหนาแน่นและอัตราการตายของปลามีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนในปลาขนาดเล็ก หรือปล

อ่อนมากกว่าปลาท่ีโตเต็มวัย ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจากปลาท่ีเริ่มกินอาหารใหม่ๆ จะมีพฤติกรรมท่ีก้าวร้าว 

behavior) โดยรายงานว่าสัมประสิทธ์ิของอัตราการตาย 

กับค่า logarithm ของจํานวนประชากรเริ่มต้น 

สมการ logarithm ถ้าค่า Z ยิ่งมากแสดงว่ามีอัตราการตายมาก เช่นการศึกษาในปลา 

ความสัมพันธ์กับจํานวนลูกปลาวัยอ่อนเริ่มต้นดังสมการ 

ตารางเมตร) 

 สําหรับคุณภาพน้ําพบว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม

, 1982) ความเป็นกรดเป็นด่าง(pH

(Hardness) มีค่าระหว่าง 120-400 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

คุณสมบัติของน้ําระหว่างการทดลองเป็นเวลา 30 วัน 

พิสัย 

10 ตัว/ลิตร 10 ตัว/ลิตร 

ลิตร) 

ลิตร ในรปู CaCO3) 

ลิตร ในรปู CaCO3) 

NH3–N) 

7.4-8.8 

8.1-8.3 

68-76 

101-115 

0.15-0.38 

28-29 

7.5-8.5 

8.0-8.3 

66-75 

104-115 

0.14-0.38 

28-29 

ผลการทดลองพบว่า การเจริญเติบโตของปลากระดี่มุกท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ไม่ว่าจะเป็นค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 

DWG) และเปอร์เซ็นต์นํ้าหนักเพ่ิม (PWG) ท้ังนี้สาเหตุสําคัญน่าจะเป็นเพราะจํานวนลูกปลา

ท่ีเหลือรอดในแต่ละระดับความหนาแน่นใกล้เคียงกัน โดยอัตราความหนาแน่น 10, 20 และ30 

วัน พบว่ามีลูกปลาเหลือรอดเฉลี่ย 21.5±3.0 , 22.0±2.4 และ 

และเมื่อวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์อัตรารอดแล้วพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

มีอิทธิพลต่ออัตรารอดในการอนุบาลลูกปลากระดี่มุก โดยความหนาแน่นน้อยมีอัตรารอดสูง

ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ สุภาพ (2546), การุณและไพรัตน์ (2547

จิราพร (2551), พงษ์พันธ์ และคณะ (2551) และ องอาจ และคณะ 

อัตรารอดของลูกปลาท่ีอนุบาล โดย Hepher (1967) รายงานว่า อัตรารอดมักจะเป็นสั

เนื่องจากความหนาแน่นมีผลต่อการแข่งขันในการกินอาหาร การกินกันเอง หรือทําร้ายกันเอง การ

ปลาเกิดความเครียด และมีผลทําให้การเจริญเติบโตช้าลง อ่อนแอ และมีความต้านทานโรคลดลง 

ในกรณีของปลากระดี่มุกจากการสังเกตพบว่า สาเหตุประการหนึ่งท่ีน่าจะทําให้อัตรารอดลดลง

ลูกปลาจะเริ่มมีขนาดแตกต่างกัน ลูกปลาท่ีมีขนาดใหญ่มักจะทําร้ายลูกปลาขนาดเล็ก และ

แย่งอาหารลูกปลาขนาดเล็ก ทําให้ลูกปลาท่ีอ่อนแอกว่ามักจะตายภายในช่วง 10-15 วันแรก 

การแก่งแย่งอาหารและการทําร้ายกันก็จะลดลงตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ Backiel and and Le Cren 

รายงานว่าความหนาแน่นและอัตราการตายของปลามีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนในปลาขนาดเล็ก หรือปล

ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจากปลาท่ีเริ่มกินอาหารใหม่ๆ จะมีพฤติกรรมท่ีก้าวร้าว 

รายงานว่าสัมประสิทธ์ิของอัตราการตาย (coefficient of mortality, Z) มีความสัมพันธ์ เป็นสัดส่วนโดยตรง

ของจํานวนประชากรเริ่มต้น (initial population density) โดยค่า Z แสดงถึงอัตราการตาย

ยิ่งมากแสดงว่ามีอัตราการตายมาก เช่นการศึกษาในปลา trout (Salmo tru

ความสัมพันธ์กับจํานวนลูกปลาวัยอ่อนเริ่มต้นดังสมการ Z = (2Log n)-1.5 โดย n = จํานวนลูกปลาวัยอ่อนเริ่มต้น

หรับคุณภาพน้ําพบว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม โดยออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (DO) มีค่าเกิน 

pH) มีค่าอยู่ระหว่าง 6.5-9 (Swingle,1969) ความเป็นด่าง (Alkalinity

400 มิลลิกรัม/ลิตรในรูป CaCO3 (Piper et al, 1982) แอมโมเนียรวม

273 

10 ตัว/ลิตร 

7.5-8.5 

8.0-8.3 

72-78 

106-115 

0.15-0.40 

28-29 

ผลการทดลองพบว่า การเจริญเติบโตของปลากระดี่มุกท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 10, 20 และ 30 ตัว/ลิตร  

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR) การเจริญเติบโต

ท้ังนี้สาเหตุสําคัญน่าจะเป็นเพราะจํานวนลูกปลา

30 ตัว/ลิตร (80, 160 และ 240 

และ 18.5±1.7 ตัว/ถัง ตามลําดับ 

และเมื่อวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์อัตรารอดแล้วพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) ทุกระดับความ

โดยความหนาแน่นน้อยมีอัตรารอดสูง

2547) ยงยุทธและคณะ(2547), 

ณะ (2551) ท่ีรายงานว่าอัตรา

อัตรารอดมักจะเป็นสัดส่วนผกผันกับ

มีผลต่อการแข่งขันในการกินอาหาร การกินกันเอง หรือทําร้ายกันเอง การ

ช้าลง อ่อนแอ และมีความต้านทานโรคลดลง 

สาเหตุประการหนึ่งท่ีน่าจะทําให้อัตรารอดลดลง คือ เมื่ออนุบาล

มีขนาดใหญ่มักจะทําร้ายลูกปลาขนาดเล็ก และ

วันแรก จนกระท่ังเมื่อลูกปลามีความ

Backiel and and Le Cren 

รายงานว่าความหนาแน่นและอัตราการตายของปลามีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนในปลาขนาดเล็ก หรือปลาวัย

ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจากปลาท่ีเริ่มกินอาหารใหม่ๆ จะมีพฤติกรรมท่ีก้าวร้าว (aggressive 

มีความสัมพันธ์ เป็นสัดส่วนโดยตรง

แสดงถึงอัตราการตายของปลา ในรูป

Salmo trutta) พบว่าค่า Z มี

จํานวนลูกปลาวัยอ่อนเริ่มต้น (ตัว/

มีค่าเกิน 5 มิลลิกรัม/ลิตร (Boyd 

Alkalinity) และ ความกระด้าง

แอมโมเนียรวม (Total ammonia)  
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มีค่า 0.15-0.40 มิลลิกรัม/ลิตรในรูป NH3–

0.01-0.05 มิลลิกรัม/ลิตร ถือว่าอยู่ในระดับท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์นํ้า 

 เมื่อพิจารณาต้นทุนและผลตอบแทนพบว่า การอนุบาลลู

เนื่องจากมีอัตรารอดสูงกว่าความหนาแน่น 20 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ในทางปฏิบัติหากต้องการอนุบาลในอัตราความหนาแน่นสูงควรมีการคัดขนาดเป็นระยะ เมื่อเห็นว่า

ขนาดต่างกันชัดเจน เพ่ือป้องกันลูกปลาทําร้ายกันและลดการแก่งแย่งอาหาร

 

เอกสารอ้างอิง 

การุณ อุไรประสิทธ์ิ และไพรตัน์ แม่ลิ่ม. 2547

ฉบับท่ี 1/2547. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืปัตตานี

จิราพร พรหมประเสรฐิ. 2551. การเลีย้งปลาสังกะวาดเหลืองในกระชัง

48/2551. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

ชวลิต วิทยานนท์. 2545. พรรณปลาในพ้ืนท่ีพรุของประเทศไทย

136 หนา้. 

ชไมพร แก้วศรีทอง, สุวิมล สี่หริัญวงศ,์ จีรนันท์ อุไรประสิทธ์ิ และวรกิต ข้ัวแก้ว

ปลากระดี่มุกในพรโุต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาส

ปัตตาน,ี กรมประมง 39 หน้า.  

ณรงค์ เลี่ยนยงค์ และนพดล จินดาพันธ์. 2551

วิชาการฉบับท่ี 16/2551. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืสรุาษฎรธ์านี

นงค์เยาว์ มณี และสมพร โกศล. 2549. การอนุบาลปลากระแหในบอ่ดินโดยความหนาแน่นตา่งกัน

3/2549. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยโสธร

พงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต, เมธา คชาภิชาต,ิ สิริฉัตร สุทรวิภาต

และอนุบาลปลาตะเพียนทราย. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 

กรมประมง. 32 หน้า. 

ยงยุทธ ลิ่มพานิช, ไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ และอําไพพรรณ คงทอง

ต่างกัน. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 97

วิทยา หวังเจริญพร. 2540. ชีววิทยาและการเพาะขยายพันธ์ุปลากระดี่มุก

สถาบันพัฒนาปลาสวยงามและพรรณไม้นํ้า

สง่า ลีสง่า, จรีภรณ์ ศรยีศ และนภดล จินดาพันธ์

ประเทศไทย. เอกสารวิชาการฉบบัท่ี 

ประมงน้ําจดื, กรมประมง. 16 หน้า

สุภาพ แก้วละเอียด 2546. การอนุบาลลูกปลาแก้มชํ้าในความหนาแน่นต่างกัน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตาก
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–N ซึ่งเมื่อคํานวณให้อยู่ในรูป Unionized ammonia (NH3
ถือว่าอยู่ในระดับท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์นํ้า (Boyd,1990) 

เมื่อพิจารณาต้นทุนและผลตอบแทนพบว่า การอนุบาลลกูปลากระดี่มุกท่ีความหนาแน่น 10 ตัว

20 และ 30 ตัว/ลิตร ในขณะท่ีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน

ในทางปฏิบัติหากต้องการอนุบาลในอัตราความหนาแน่นสูงควรมีการคัดขนาดเป็นระยะ เมื่อเห็นว่า

เพ่ือป้องกันลูกปลาทําร้ายกันและลดการแก่งแย่งอาหารกันด้วย ซึ่งน่าจะทําให้อัตรารอดสูงข้ึนได้

2547. การอนุบาลปลาสลิดในกระชังด้วยอัตราการปล่อยต่างกัน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืปัตตาน,ี กรมประมง. 14 หน้า. 

ลีย้งปลาสังกะวาดเหลืองในกระชังท่ีระดับความหนาแน่นต่างกัน. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด, กรมประมง. 19 หน้า 

รรณปลาในพ้ืนท่ีพรุของประเทศไทย. สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอ้ม

จีรนันท์ อุไรประสิทธ์ิ และวรกิต ข้ัวแก้ว. 2552. ชีววิทยาบางประการของ

ปลากระดี่มุกในพรโุต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาส. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 8/2552. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

2551. การอนุบาลลูกปลาแขยงนวลวัยอ่อนท่ีระดับความหนาแน่นต่างกัน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืสรุาษฎรธ์าน,ี กรมประมง. 25 หน้า

การอนุบาลปลากระแหในบอ่ดินโดยความหนาแน่นตา่งกัน. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยโสธร. กรมประมง. 16 หน้า. 

สิริฉัตร สุทรวิภาต, ไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ และอภิชาต เตมิวิชาก

เอกสารวิชาการฉบับท่ี 31/2551. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยา

ไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ และอําไพพรรณ คงทอง. 2547. การอนุบาลลูกปลากระแหในอัตราความหนาแน่น

97/2547. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง, กรมประมง

การเพาะขยายพันธ์ุปลากระดี่มุก. เอกสารวิชาการฉบบัท่ี 1/2540

สถาบันพัฒนาปลาสวยงามและพรรณไม้นํ้า, กรมประมง. 15 หน้า. 

จรีภรณ์ ศรยีศ และนภดล จินดาพันธ์. 2546. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลากดเหลืองสามแหล่งท่ีพบใน

เอกสารวิชาการฉบบัท่ี 7/2546. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืสรุาษฎร์ธาน.ี สํานักวิจัยและพัฒนา

หน้า.  

การอนุบาลลูกปลาแก้มชํ้าในความหนาแน่นต่างกัน. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 17

ตาก, กรมประมง. 11 หน้า. 
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3) พบว่ามีค่าระหว่าง 

ตัว/ลิตร ให้กําไรสูงสุด 

ลิตร ในขณะท่ีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน 

ในทางปฏิบัติหากต้องการอนุบาลในอัตราความหนาแน่นสูงควรมีการคัดขนาดเป็นระยะ เมื่อเห็นว่าลูกปลาเริ่มมี

กันด้วย ซึ่งน่าจะทําให้อัตรารอดสูงข้ึนได ้

การอนุบาลปลาสลิดในกระชังด้วยอัตราการปล่อยต่างกัน. เอกสารวิชาการ

เอกสารวิชาการฉบับท่ี 

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอ้ม. กรุงเทพฯ.  

ชีววิทยาบางประการของ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

การอนุบาลลูกปลาแขยงนวลวัยอ่อนท่ีระดับความหนาแน่นต่างกัน. เอกสาร

หน้า.  

เอกสารวิชาการฉบับท่ี 

ไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ และอภิชาต เตมิวิชากร. 2551. การเพาะ

ย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยา,  

กระแหในอัตราความหนาแน่น

กรมประมง. 15 หน้า. 

2540.  

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลากดเหลืองสามแหล่งท่ีพบใน

สํานักวิจัยและพัฒนา

17/2546.  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

องอาจ คําประเสริฐ, อนุพงษ์ สนิทชน

ลูกปลาโมง. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 

อุทัยรัตน์ ณ นคร. 2538. การเพาะข

กรุงเทพฯ. 231 หน้า.  

Backiel, T. and E.D. Le Cren . 1978 Some density relationships  for  fish  populations parameters 

Shelby, D.G. (ed) . Ecology of Freshwater  Fish Production

London. pp  279 – 302.

Boyd , C.E. 1982. Water Quality Management for Pond  Fish  Culture . Elsevier Scientific publishing 

Company. 318 pp. 

Boyd, C.E. 1990 Water Quality in Ponds for Aquaculture.  Alabama Agricultural E

Auburn  University. 482 pp.

Chiu, Y. N. 1989. Considerations for feeding experiments to quantify dietary requirements of essential 

nutrients in fish. In : De silva, S. S. (ed). Fish  Nutrition Research in Asia. Proceedings of the Third 

Asian Fish Nutrition Network Meeting. Asian Fish Soc. Manila, Philippines. pp 46

Hepher, B. 1967. Some biological aspects 

The Biological Basis of Freshwater  Fish  Production . Blackwell  Scie

and Edinburgh. pp 417

Hopkins, K. D. 1992. Reporting Fish Growth : A Review of the Basics. J. World  Aquac. Soc. 23(3) : 173

Piper, R.G., I. B. McElwain, L. E. Orme, J. P. McCraren, L. G. Fowler and J. R. Leonard. 1

Management. United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Washington, 

D.C. 517 pp. 

Swingle, H.S. 1969. Methods of Analysis for Water , Organic Matter, and Pond Bottom Soil  Used in 

Fisheries  Research. Auburn Univ

 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

สนิทชน, อรรณพ อ่ิมศิลป์ และสมบัต ิสิงห์ส.ี 2551. อิทธิพลของอัตราปล่อยต่อการอนุบาล

เอกสารวิชาการฉบับท่ี 89/2551. สถานีประมงน้ําจดืจงัหวัดนครพนม, กรมประมง

การเพาะขยายพันธ์ุปลา. ภาควิชาเพาะเลีย้งสัตว์นํ้า. คณะประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Backiel, T. and E.D. Le Cren . 1978 Some density relationships  for  fish  populations parameters 

Shelby, D.G. (ed) . Ecology of Freshwater  Fish Production. Blackwell Scientific Publications. 

302. 

Boyd , C.E. 1982. Water Quality Management for Pond  Fish  Culture . Elsevier Scientific publishing 

Boyd, C.E. 1990 Water Quality in Ponds for Aquaculture.  Alabama Agricultural Experiment Station , 

Auburn  University. 482 pp. 

Chiu, Y. N. 1989. Considerations for feeding experiments to quantify dietary requirements of essential 

De silva, S. S. (ed). Fish  Nutrition Research in Asia. Proceedings of the Third 

Asian Fish Nutrition Network Meeting. Asian Fish Soc. Manila, Philippines. pp 46

Hepher, B. 1967. Some biological aspects of warm-water fish pond management 

The Biological Basis of Freshwater  Fish  Production . Blackwell  Scientific Publications.  Oxford 

and Edinburgh. pp 417- 428. 

Hopkins, K. D. 1992. Reporting Fish Growth : A Review of the Basics. J. World  Aquac. Soc. 23(3) : 173

Piper, R.G., I. B. McElwain, L. E. Orme, J. P. McCraren, L. G. Fowler and J. R. Leonard. 1

Management. United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Washington, 

Swingle, H.S. 1969. Methods of Analysis for Water , Organic Matter, and Pond Bottom Soil  Used in 

Fisheries  Research. Auburn University, Auburn, Alabama. 119 pp. 
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อิทธิพลของอัตราปล่อยต่อการอนุบาล 

กรมประมง. 23 หน้า. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์

Backiel, T. and E.D. Le Cren . 1978 Some density relationships  for  fish  populations parameters In : 

. Blackwell Scientific Publications. 

Boyd , C.E. 1982. Water Quality Management for Pond  Fish  Culture . Elsevier Scientific publishing 

xperiment Station , 

Chiu, Y. N. 1989. Considerations for feeding experiments to quantify dietary requirements of essential 

De silva, S. S. (ed). Fish  Nutrition Research in Asia. Proceedings of the Third 

Asian Fish Nutrition Network Meeting. Asian Fish Soc. Manila, Philippines. pp 46-57. 

water fish pond management In : Shelby, D. G. (ed). 

ntific Publications.  Oxford 

Hopkins, K. D. 1992. Reporting Fish Growth : A Review of the Basics. J. World  Aquac. Soc. 23(3) : 173-179.  

Piper, R.G., I. B. McElwain, L. E. Orme, J. P. McCraren, L. G. Fowler and J. R. Leonard. 1982.  Fish Hatchery 

Management. United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Washington, 

Swingle, H.S. 1969. Methods of Analysis for Water , Organic Matter, and Pond Bottom Soil  Used in 
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ภาคผนวก 
ตารางผนวกท่ี 1  น้ําหนัก (มิลลิกรัม)  ความยาว 

การอนุบาล 

ความหนาแน่น 
ซํ้าที ่

น้ําหนัก (มิลลกิรัม
(ตัว/ลิตร) ก่อนทดลอง 

10 

1 1.6 
2 1.6 
3 1.6 
4 1.6 

เฉลี่ย     

20 

1 1.6 
2 1.6 
3 1.6 
4 1.6 

เฉลี่ย     

30 

1 1.6 

2 1.6 

3 1.6 

4 1.6 

เฉลี่ย     

 
 

 
ภาพผนวกท่ี 1  ลูกปลากระดี่มุกท่ีมีขนาดแตกต่างกันหลังจากทดลอง 
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ความยาว (เซนติเมตร) และอัตรารอด (%) ของปลากระดี่มุก เมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุด

มิลลกิรัม)   ความยาว (เซนติเมตร) 
หลังทดลอง   ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

233  0.5 2.66 
128  0.5 2.25 
278  0.5 2.74 
197  0.5 2.42 

209.29±63.41     2.52±0.22 
217  0.5 2.45 
208  0.5 2.28 
147  0.5 2.17 
161  0.5 2.25 

183.58±34.38     2.29±0.12 

196  0.5 2.46 

197  0.5 2.36 

170  0.5 2.28 

196  0.5 2.41 

190.01±13.13     2.38±0.08 

ลูกปลากระดี่มุกท่ีมีขนาดแตกต่างกันหลังจากทดลอง 7 วัน 
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เมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุด

อัตรารอด 
(%) 

25.00 
32.50 
25.00 
25.00 

26.87±3.75 
13.13 
11.88 
15 
15 

13.75±1.53 

7.08 

8.33 

8.33 

7.08 

7.70±0.72 
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ผลของ IAA และ BA ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพรรณไม้น้ําดาวน้อย
Pogostemon helferi (Hook. f.
 
มณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ*  วรางคณา กาซัม และ
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธ์ุสัตว์นํ้าจืด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด กรมประมง
 
บทคัดย่อ 
 
 ดาวน้อย Pogostemon helferi

นํามาใช้ในการประดับตกแต่งตู้ และสวนน้ํา การเพาะขยายพันธ์ุ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาด และลดการเก็บผลผลิตพรรณไม้น้ําจาก
ธรรมชาติ ผลการศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดาวน้อยในอาหารสังเคราะห์สูตร 
2 ชนิด คือ 3-indoleacetic acid (IAA) 
ความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 3 มก./ล
สามารถชักนําให้การเกิดแคลลัสได้มากท่ีสุด 
สามารถชักนําเนื้อเยื่อส่วนตาข้างให้เกิดการแตกยอดใหม่และมีความสูงเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยมีจํานวนยอดเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 6.58
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดาวน้อยนั้น เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเพ่ิมผลผลิตพรรณไม้น้ําเศรษฐกิจของไทย ท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดโรค สามารถพัฒนาเพ่ือการส่งออก ท้ังยังช่วยลดการเก็บเก่ียวพรร
ท่ีสําคัญต่อไป 
 
คําสําคัญ : ดาวน้อย, การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพรรณไม้นํ้า
   
*ผู้รับผดิชอบ : กรมประมง เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 
E-mail : maneeraw@fisheries.go.th
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ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพรรณไม้น้ําดาวน้อย 
Hook. f.) Press 

วรางคณา กาซัม และ ฝนทิพย์ นาคขวัญ 

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธ์ุสัตว์นํ้าจืด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด กรมประมง

Pogostemon helferi (Hook. f.) Press เป็นพรรณไม้น้ําพ้ืนเมืองของไทยท่ีหายากชนิดหนึ่ง นิยม
นํามาใช้ในการประดับตกแต่งตู้ และสวนน้ํา การเพาะขยายพันธ์ุค่อนข้างช้า จึงนําเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาใช้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาด และลดการเก็บผลผลิตพรรณไม้น้ําจาก
ธรรมชาติ ผลการศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดาวน้อยในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเ

indoleacetic acid (IAA) ความเข้มข้น 0.0, 0.1, 0.2 และ 0.3 มก./ล. ร่วมกับ 6
ล. เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าอาหาร MS ท่ีเติม IAA 0.1 

สามารถชักนําให้การเกิดแคลลัสได้มากท่ีสุด 93.33 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอาหาร MS ท่ีเติม IAA 0.3 
สามารถชักนําเนื้อเยื่อส่วนตาข้างให้เกิดการแตกยอดใหม่และมีความสูงเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

8+0.85 ยอด และความสูงเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 12.76+2.65 มม. จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดาวน้อยนั้น เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเพ่ิมผลผลิตพรรณไม้น้ําเศรษฐกิจของไทย ท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดโรค สามารถพัฒนาเพ่ือการส่งออก ท้ังยังช่วยลดการเก็บเก่ียวพรรณไม้นํ้าดาวน้อยในธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรประมง

การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพรรณไม้นํ้า, IAA, BA 

กรมประมง เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 0 2940 6543  
: maneeraw@fisheries.go.th 
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธ์ุสัตว์นํ้าจืด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด กรมประมง 

เป็นพรรณไม้น้ําพ้ืนเมืองของไทยท่ีหายากชนิดหนึ่ง นิยม
ค่อนข้างช้า จึงนําเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาใช้เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาด และลดการเก็บผลผลิตพรรณไม้น้ําจาก
ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตร่วมกัน 

6-benzylaminopurine (BA) 
IAA 0.1 มก./ล. ร่วมกับ BA 3 มก./ล. 
IAA 0.3 มก./ล. เพียงอย่างเดียว 

สามารถชักนําเนื้อเยื่อส่วนตาข้างให้เกิดการแตกยอดใหม่และมีความสูงเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดาวน้อยนั้น เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเพ่ิมผลผลิตพรรณไม้น้ําเศรษฐกิจของไทย ท่ีมีคุณภาพ 
ณไม้นํ้าดาวน้อยในธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรประมง



278 

Effect of IAA and BA on Micropropagation of Dao
Pogostemon helferi (Hook. f.) Press
 
Maneerat Wangwibulkit*  Warangkana Kasam and Fonthip Nakkwan
Inland Fisheries Research and Development Institute, Department of Fisheries
 
ABSTRACT 
 
 Dao-noi Pogostemon helferi 
for aquarium and water garden. The micropropagation of dao
cultured using the combination of 3
benzylaminopurine (BA) at 0, 1, 2, 3 mg/l supplemented in MS media. After 8 weeks, it was found that 
the MS media containing IAA 0.1 mg/L and BA 3 mg/L could induce the callus 93.33 percentage. In 
addition, the combination of IAA 0.3 mg/L significantly (P<0.05
height. The average numbers of the new shoots/explants and height were 6.58
12.76+2.65 mm. respectively. Consequently, the results show that the micropropagation of dao
provides an efficient method to rapidly produce quality aquarium plants for export and encourage the 
decrease of natural collection of dao

 
Key words : Dao-noi, Pogostemon helferi
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on Micropropagation of Dao-noi  
Press 

Warangkana Kasam and Fonthip Nakkwan 
Inland Fisheries Research and Development Institute, Department of Fisheries 

 (Hook. f.) Press is a Thai indigenous aquatic plant 
for aquarium and water garden. The micropropagation of dao-noi was studied. The sterile tissue was 
cultured using the combination of 3-indoleacetic acid (IAA) at 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 mg/l and 6

ylaminopurine (BA) at 0, 1, 2, 3 mg/l supplemented in MS media. After 8 weeks, it was found that 
the MS media containing IAA 0.1 mg/L and BA 3 mg/L could induce the callus 93.33 percentage. In 
addition, the combination of IAA 0.3 mg/L significantly (P<0.05) increased the number of new shoots and 
height. The average numbers of the new shoots/explants and height were 6.58+

2.65 mm. respectively. Consequently, the results show that the micropropagation of dao
od to rapidly produce quality aquarium plants for export and encourage the 

decrease of natural collection of dao-noi, which is a fisheries resource. 

Pogostemon helferi, Micropropagation, IAA, BA 

: Development of Fisheries, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel 0 2940
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 which is popular 
noi was studied. The sterile tissue was 

indoleacetic acid (IAA) at 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 mg/l and 6-
ylaminopurine (BA) at 0, 1, 2, 3 mg/l supplemented in MS media. After 8 weeks, it was found that 

the MS media containing IAA 0.1 mg/L and BA 3 mg/L could induce the callus 93.33 percentage. In 
) increased the number of new shoots and 

+0.85 shoots and 
2.65 mm. respectively. Consequently, the results show that the micropropagation of dao-noi 

od to rapidly produce quality aquarium plants for export and encourage the 

2940 6543  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

บทนํา 
 ดาวน้อย Pogostemon helferi
พัฒนาการขยายพันธ์ุเพ่ือการค้าและใช้ประดับในตู้ปลา 
หยัก สีเขียวอ่อนสวยงาม นอกจากนี้มีมูลค่าทางการตลาดค่อนข้างสูงเนื่องจากค่อนข้างหายาก ส่วนมากเน้นการเก็บจาก
ธรรมชาติ จึงทําให้ในอนาคตพรรณไม้น้ําชนิดนี้อาจสูญพันธ์ุได้ จึงต้องมีวิธีขยายพันธ์ุเพ่ือให้มีปริม
ต้องการของตลาด ซึ่งวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีการขยายพันธ์ุท่ีได้ผลผลิตมาก ภายในระยะเวลาอันสั้น และรวดเร็ว
มากกว่าการขยายพันธ์ุด้วยวิธีอ่ืนๆ 
เศรษฐกิจมาเป็นเวลานาน โดยใช้เนื้อเยื่อพรรณไม้น้ําท่ีเหมาะสม สะอาดปราศจากเช้ือโรคมาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ท่ี
ประกอบด้วยแร่ธาตุ วิตามิน และสารควบคุมการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเช้ือ มีการควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน และแสง
สว่าง นอกจากเนื้อเยื่อเริ่มต้น (explant) 
เจริญเติบโตของพืช ยังมีความสําคัญอย่างมาก โดยสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้แก่ ฮอร์โมน 
และช่วยให้เกิดราก ส่วนฮอร์โมนในกลุ่มไซโตไคนิน 
ของราก และเร่งช้ินส่วนพืชให้เกิดยอด 
ระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นดาวน้อยโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในครั้งนี้ 
สามารถทําให้ได้ข้อมูลการผลิตพรรณไม้นํ้าดาวน้อยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีมีคุณภาพสูง ปราศจากโรคและได้ผลผลิตใน
ปริมาณมาก นอกจากนี้สามารถนําผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพ้ื
ธรรมชาติต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 ศึกษาระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของสารควบคุมการเจริญเติบโต 
เกิดแคลลัส และต้นอ่อนของต้นดาวน้อย
 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการ 
1. การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ 
0.0, 0.1, 0.2 และ 0.3 มก./ล. และ 
สูตร MS (Murashige and Skoog
(control) คืออาหารสังเคราะห์ท่ีไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต

2. วิธีการทดลอง 
 2.1 นําต้นดาวน้อยส่วนลําต้นท่ีมีตาข้างมาทําการฟอกฆ่าเช้ือจุลินทรีย์บริเวณผิว 
นํามาเลี้ยงในอาหารสูตร MS ท่ีไม่ได้เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต เพ่ือเพ่ิมปริมาณเนื้อเยื่อสําหรับการทดล
 2.2 หลังจากเพ่ิมปริมาณของเนื้อเยื่อแล้ว นําเนื้อเยื่อลงปลูกในอาหารสังเคราะห์ท่ีมีระดับความเข้มข้นของ 
และ BA ตามแผนการทดลองท่ีวางไว้ แล้วนําไปเลี้ยงท่ีอุณหภูมิ 
วันละ 12 ช่ัวโมง/วัน บันทึกการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อทุกชุดการทดลอง รวมท้ังถ่ายภาพการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อทุกๆ 
สัปดาห์ และบันทึกการเกิดแคลลัส จํานวนของต้นอ่อน แ

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําข้อมูลการเจริญเติบโตในแต่ละชุดการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล ด้วยโปรแกรม 
Window Version 10.0 และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองตามวิธี 
(DMRT) 

4. สถานท่ีทําการทดลอง 
 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้นํ้า สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจดื
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Pogostemon helferi (Hook. f.) Press จัดเป็นพรรณไม้น้ําสวยงามของประเทศไทยท่ีได้รับการ
พัฒนาการขยายพันธ์ุเพ่ือการค้าและใช้ประดับในตู้ปลา เพราะมีลักษณะเด่นเฉพาะตัว รูปร่างสวยงาม เป็นทรงพุ่ม ขอบใบ
หยัก สีเขียวอ่อนสวยงาม นอกจากนี้มีมูลค่าทางการตลาดค่อนข้างสูงเนื่องจากค่อนข้างหายาก ส่วนมากเน้นการเก็บจาก
ธรรมชาติ จึงทําให้ในอนาคตพรรณไม้น้ําชนิดนี้อาจสูญพันธ์ุได้ จึงต้องมีวิธีขยายพันธ์ุเพ่ือให้มีปริม
ต้องการของตลาด ซึ่งวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีการขยายพันธ์ุท่ีได้ผลผลิตมาก ภายในระยะเวลาอันสั้น และรวดเร็ว

 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้ถูกนํามาใช้ในการขยายพันธ์ุพรรณไม้น้ําท่ีมีค่าทาง
กิจมาเป็นเวลานาน โดยใช้เนื้อเยื่อพรรณไม้น้ําท่ีเหมาะสม สะอาดปราศจากเช้ือโรคมาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ท่ี

ประกอบด้วยแร่ธาตุ วิตามิน และสารควบคุมการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเช้ือ มีการควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน และแสง
(explant) และสูตรอาหารท่ีเหมาะสมแล้ว ชนิดและความเข้มข้นของสารควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืช ยังมีความสําคัญอย่างมาก โดยสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (plant growth regulator) 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้แก่ ฮอร์โมน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มออกซิน (auxins) เป็นกลุ่มฮอร์โมนท่ีกระตุ้นกา
และช่วยให้เกิดราก ส่วนฮอร์โมนในกลุ่มไซโตไคนิน (cytokinins) ทําหน้าท่ีส่งเสริมการเจริญของใบ ยับยั้งการเจริญเติบโต
ของราก และเร่งช้ินส่วนพืชให้เกิดยอด (รังสฤษฏ์ กาวีต๊ะ. 2540; Brock and Kaufman. 1991) 

งฮอร์โมนท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นดาวน้อยโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในครั้งนี้ 
สามารถทําให้ได้ข้อมูลการผลิตพรรณไม้นํ้าดาวน้อยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีมีคุณภาพสูง ปราศจากโรคและได้ผลผลิตใน
ปริมาณมาก นอกจากนี้สามารถนําผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานและแนวทางในการอนุรักษ์และเพ่ิมผลผลิตใน

ศึกษาระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของสารควบคุมการเจริญเติบโต 2 ชนิด ได้แก่ 
เกิดแคลลัส และต้นอ่อนของต้นดาวน้อย ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

วางแผนการทดลองแบบ 4x4 factorial experiment โดยศึกษา 2 ปัจจัย คือ IAA 
และ BA ความเข้มข้น 4 ระดับ ได้แก่ 0, 1, 2 และ 3 มก./ล. ท่ีใช้ร่วมกันในอาหารสังเคราะห์

MS (Murashige and Skoog, 1962) ทําการทดลอง 15 ซ้ํา (replication) ในแต่ละการทดลอง โดยชุดควบคุม 
คืออาหารสังเคราะห์ท่ีไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 

นําต้นดาวน้อยส่วนลําต้นท่ีมีตาข้างมาทําการฟอกฆ่าเช้ือจุลินทรีย์บริเวณผิว (surface sterilization) 
ท่ีไม่ได้เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต เพ่ือเพ่ิมปริมาณเนื้อเยื่อสําหรับการทดล

หลังจากเพ่ิมปริมาณของเนื้อเยื่อแล้ว นําเนื้อเยื่อลงปลูกในอาหารสังเคราะห์ท่ีมีระดับความเข้มข้นของ 
ดลองท่ีวางไว้ แล้วนําไปเลี้ยงท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 

วัน บันทึกการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อทุกชุดการทดลอง รวมท้ังถ่ายภาพการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อทุกๆ 
สัปดาห์ และบันทึกการเกิดแคลลัส จํานวนของต้นอ่อน และความสูงของต้นดาวน้อยในแต่ละชุดการทดลอง

นําข้อมูลการเจริญเติบโตในแต่ละชุดการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล ด้วยโปรแกรม 
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองตามวิธี Duncan’s new multiple range te
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จัดเป็นพรรณไม้น้ําสวยงามของประเทศไทยท่ีได้รับการ
เพราะมีลักษณะเด่นเฉพาะตัว รูปร่างสวยงาม เป็นทรงพุ่ม ขอบใบ

หยัก สีเขียวอ่อนสวยงาม นอกจากนี้มีมูลค่าทางการตลาดค่อนข้างสูงเนื่องจากค่อนข้างหายาก ส่วนมากเน้นการเก็บจาก
ธรรมชาติ จึงทําให้ในอนาคตพรรณไม้น้ําชนิดนี้อาจสูญพันธ์ุได้ จึงต้องมีวิธีขยายพันธ์ุเพ่ือให้มีปริมาณท่ีเพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด ซึ่งวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีการขยายพันธ์ุท่ีได้ผลผลิตมาก ภายในระยะเวลาอันสั้น และรวดเร็ว

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้ถูกนํามาใช้ในการขยายพันธ์ุพรรณไม้น้ําท่ีมีค่าทาง
กิจมาเป็นเวลานาน โดยใช้เนื้อเยื่อพรรณไม้น้ําท่ีเหมาะสม สะอาดปราศจากเช้ือโรคมาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ท่ี

ประกอบด้วยแร่ธาตุ วิตามิน และสารควบคุมการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเช้ือ มีการควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน และแสง
ารท่ีเหมาะสมแล้ว ชนิดและความเข้มข้นของสารควบคุมการ

(plant growth regulator) ท่ีมีต่อ
เป็นกลุ่มฮอร์โมนท่ีกระตุ้นการขยายตัวของเซลล์พืช

ทําหน้าท่ีส่งเสริมการเจริญของใบ ยับยั้งการเจริญเติบโต
. 2540; Brock and Kaufman. 1991) ดังนั้นการศึกษาชนิดและ

งฮอร์โมนท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นดาวน้อยโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในครั้งนี้ 
สามารถทําให้ได้ข้อมูลการผลิตพรรณไม้นํ้าดาวน้อยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีมีคุณภาพสูง ปราศจากโรคและได้ผลผลิตใน

นฐานและแนวทางในการอนุรักษ์และเพ่ิมผลผลิตใน

ชนิด ได้แก่ IAA และ BA ในการชักนําให้

IAA ความเข้มข้น 4 ระดับ ได้แก่ 
ท่ีใช้ร่วมกันในอาหารสังเคราะห์

ในแต่ละการทดลอง โดยชุดควบคุม 

(surface sterilization) จากนั้น
ท่ีไม่ได้เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต เพ่ือเพ่ิมปริมาณเนื้อเยื่อสําหรับการทดลอง 

หลังจากเพ่ิมปริมาณของเนื้อเยื่อแล้ว นําเนื้อเยื่อลงปลูกในอาหารสังเคราะห์ท่ีมีระดับความเข้มข้นของ IAA 
องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 2,500 ลักซ์ ช่วงการให้แสง

วัน บันทึกการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อทุกชุดการทดลอง รวมท้ังถ่ายภาพการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อทุกๆ 
ละความสูงของต้นดาวน้อยในแต่ละชุดการทดลอง 

นําข้อมูลการเจริญเติบโตในแต่ละชุดการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS for 
Duncan’s new multiple range test 

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้นํ้า สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจดื 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ผลการศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของต้นดาวน้อย พบว่าสารควบคุมการเจริญเติบโต 
ร่วมกัน (non-interaction) (P>0.05) ต่อการชักนําให้เกิดแคลลัส และการแตกยอดใหม่ในสภาพปลอดเช้ือ อย่างไรก็ตามการ
เติม BA ในอาหารสังเคราะห์สูตร MS มีอิทธิพลต่อการชักนําให้เกิดแคลลัสและการแตกยอดใหม่ของต้นดาวน้อย โดยช้ิน
เนื้อเยื่อเกิดการพัฒนาได้มากกว่าการไม่เติม 
0.1 มก./ล. ร่วมกับ BA 3 มก./ล. สามารถชักนําให้เกิดแคลลัสมากท่ีสุดถึง 
ชักนําให้เกิดเป็นแคลลัสได้ภายใน 3 สัปดาห์ 
IAA 0.1 มก./ล. ร่วมกับ BA 3 มก./ล. มีการพัฒนาเป็นยอดเพ่ิมข้ึน 
IAA 0.3 มก./ล. เพียงอย่างเดียวนั้น สามารถชักนําเนื้อเยื่อส่วนตาข้างให้เกิดการแตกยอดใหม่และมีความสูงเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีจํานวนยอดเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 12.76+2.65 มม. (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 1  เปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลสั ของต้นดาวน้อย ท่ีเลีย้งในอาหารสังเคราะห์สูตร 
IAA และ BA ท่ีระดับความเข้มข้นท่ีแตกต่างกัน เป็นเวลา 

BA (มก./ล.) 
      0.0 

0 0.00+0.00 

1 33.33+12.60 

2 53.33+13.33 

3 80.00+10.69 

ค่าเฉล่ีย+SE 41.67+6.42a 

หมายเหต ุ: อักษรที่ต่างกันในแนวเดียวกัน หมายถึง มีความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติ 
 

ตารางท่ี 2  จํานวนยอดท่ีเพ่ิมข้ึนของต้นดาวน้อย ท่ีเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สตูร 
และ BA ท่ีระดับความเข้มข้นท่ีแตกต่างกัน เป็นเวลา 

BA (มก./ล.) 
     0.0 

0 4.08+0.76 
1 4.08+0.38 
2 4.17+0.91 
3 3.42+0.98 
ค่าเฉล่ีย+SE 3.94+0.39 a 

หมายเหต ุ: อักษรที่ต่างกันในแนวเดียวกัน หมายถึง มีความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติ 
 

ตารางท่ี 3  ความสูงท่ีเพ่ิมข้ึนของต้นดาวน้อย ท่ีเลีย้งในอาหารสังเคราะหส์ูตร 
BA ท่ีระดับความเข้มข้นท่ีแตกต่างกันเป็นเวลา 

BA (มก./ล.) 
     0.0 

0 10.68+2.10 
1 1.43+0.75 
2 2.59+1.22 
3 1.38+0.75 
ค่าเฉล่ีย+SE 4.02+0.86 a 

หมายเหต ุ: อักษรที่ต่างกันในแนวเดียวกัน หมายถึง มีความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติ 
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ผลการศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของต้นดาวน้อย พบว่าสารควบคุมการเจริญเติบโต IAA และ 
ต่อการชักนําให้เกิดแคลลัส และการแตกยอดใหม่ในสภาพปลอดเช้ือ อย่างไรก็ตามการ
มีอิทธิพลต่อการชักนําให้เกิดแคลลัสและการแตกยอดใหม่ของต้นดาวน้อย โดยช้ิน

เนื้อเยื่อเกิดการพัฒนาได้มากกว่าการไม่เติม BA อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งอาหารสังเคราะห์สูตร 
สามารถชักนําให้เกิดแคลลัสมากท่ีสุดถึง 93.33+6.67 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 
สัปดาห์ (ภาพท่ี 1A) ต่อมาในสัปดาห์ท่ี 6 แคลลัสของดาวน้อยท่ีเลี้ยงในสูตร 
มีการพัฒนาเป็นยอดเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 1B) ส่วนอาหารสังเคราะห์ท่ีเติม 

เพียงอย่างเดียวนั้น สามารถชักนําเนื้อเยื่อส่วนตาข้างให้เกิดการแตกยอดใหม่และมีความสูงเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด
โดยมีจํานวนยอดเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 6.58+0.58 ยอด (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 

 เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอาหารอ่ืนๆ 

เปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลสั ของต้นดาวน้อย ท่ีเลีย้งในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีมีสารควบคุมการเจริญเติบโต 
ท่ีระดับความเข้มข้นท่ีแตกต่างกัน เป็นเวลา 8 สัปดาห ์

IAA (มก./ล.) 
     0.1      0.2      0.3 

0.00+0.00 0.00+0.00 0.00+0.00 

46.67+13.33 40.00+13.09 40.00+13.09 

73.33+11.82 73.33+11.82 66.67+12.60 

93.33+6.67 86.67+9.09 73.33+11.82 

53.33+6.49a 50.00+6.51a 45.00+6.48a 

อักษรที่ต่างกันในแนวเดียวกัน หมายถึง มีความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

จํานวนยอดท่ีเพ่ิมข้ึนของต้นดาวน้อย ท่ีเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สตูร MS ท่ีมีสารควบคมุการเจริญเติบโต 
ท่ีระดับความเข้มข้นท่ีแตกต่างกัน เป็นเวลา 8 สัปดาห ์

IAA (มก./ล.) 
     0.1      0.2      0.3 
3.50+0.66 4.17+0.51 6.58+0.85 
3.75+0.57 2.00+0.51 3.17+0.61 
3.33+0.96 3.33+0.91 1.83+1.05 
5.75+0.57 4.92+0.86 5.25+0.73 
4.08+0.37 a 3.60+0.38 a 4.21+0.48 a 

อักษรที่ต่างกันในแนวเดียวกัน หมายถึง มีความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

ความสูงท่ีเพ่ิมข้ึนของต้นดาวน้อย ท่ีเลีย้งในอาหารสังเคราะหส์ูตร MS ท่ีมีสารควบคุมการเจริญเติบโต 
ท่ีระดับความเข้มข้นท่ีแตกต่างกันเป็นเวลา 8 สัปดาห ์

IAA (มก./ล.) 
     0.1      0.2       0.3 
6.56+2.47 8.53+2.77 12.76+2.65 
4.57+1.02 3.60+1.16 3.05+1.42 
1.53+0.45 1.73+0.73 0.82+0.75 
3.13+0.89 3.19+0.89 2.31+1.15 
3.95+0.74 a 4.27+0.86 a 4.73+1.05 a 

อักษรที่ต่างกันในแนวเดียวกัน หมายถึง มีความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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และ BA ไม่มีอิทธิพล
ต่อการชักนําให้เกิดแคลลัส และการแตกยอดใหม่ในสภาพปลอดเช้ือ อย่างไรก็ตามการ
มีอิทธิพลต่อการชักนําให้เกิดแคลลัสและการแตกยอดใหม่ของต้นดาวน้อย โดยช้ิน

ซึ่งอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม IAA 
ตารางท่ี 1) ซึ่งสามารถ

ของดาวน้อยท่ีเลี้ยงในสูตร MS ท่ีเติม 
ส่วนอาหารสังเคราะห์ท่ีเติม 

เพียงอย่างเดียวนั้น สามารถชักนําเนื้อเยื่อส่วนตาข้างให้เกิดการแตกยอดใหม่และมีความสูงเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด
และภาพท่ี 2) และความสูง

ท่ีมีสารควบคุมการเจริญเติบโต 

ค่าเฉล่ีย+SE 

0.00+0.00d 

40.00+6.38c 

66.67+6.14b 

83.33+4.85a 

 

ท่ีมีสารควบคมุการเจริญเติบโต IAA 

ค่าเฉล่ีย+SE 

4.58+0.38 a 

3.25+0.28 b 

3.17+0.48 b 
4.83+0.41 a 
 

ท่ีมีสารควบคุมการเจริญเติบโต IAA และ 

ค่าเฉล่ีย+SE 

9.63+1.26 a 

3.16+0.56 b 

1.67+0.41 b 

2.50+0.46 b 

 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 

 
ภาพท่ี 1  ต้นดาวน้อยท่ีเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร 

ในสัปดาห์ท่ี 3 (B) แคลลัสท่ีพัฒนาไปเป็นต้นอ่อนในสปัดาห์ท่ี 
 
 

 
ภาพท่ี 2  ต้นดาวน้อยท่ีเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะหส์ูตร 
 
 โดยท่ัวไปแล้วอัตราส่วนระหว่างออกซิน 
เปลี่ยนแปลงสภาพ (differentiation) 
ไซโตไคนินสูงจะชักนําให้เกิดราก ถ้าอัตราส่วนระหว่างออกซินต่อไซโตไคนินต่ําจะชักนําให้เกิดยอดหรือต้น
เท่ากันจะชักนําให้เกิดแคลลัส (callus)
และการสร้างราก (Skoog and Miller, 1957
สามารถชักนําให้เกิดเป็นแคลลัสได้จากต้นดาวน้อย แต่อย่างไรก็ตามการสร้างแคลลัสได้มากน้อยเพียงใดนั้นยังข้ึนอยู่กับปัจจัย
หลายอย่าง เช่น ชนิดพืช ชนิดของช้ินส่วน และอายุหรือระยะการเจริญเติบโตของช้ินส่
แคลลัสได้ดีกว่าไม้ยืนต้น พืชใบเลี้ยงคู่ให้แคลลัสดีกว่าใบเลี้ยงเดี่ยว ช้ินส่วนพืชท่ีอายุอ่อนกว่าให้แคลลัสเร็วกว่าช้ินส่วนท่ีมี
แก่กว่า (คํานูณ, 2544; รังสฤษฏ์, 
เพาะเลี้ยง ซึ่งอาจเป็นหนึ่งปัจจัยท่ีทําให้ช้ินส่วนของดาวน้อยเกิดเป็นแคลลัส เนื่องจากเนื้อเยื่อบริเวณตาข้างเป็นเนื้อเยื่อเจริญ 
(meristematic tissue) ประกอบกับการท่ีได้รับสารควบคุมการเจริญเติบโตในอัตราส่วนระหว่างออกซินและไซโตไคนินท่ี
เหมาะสมกับเนื้อเยื่อดาวน้อย 
 นอกจากนี้ยังมีรายงานการเกิดแคลลัสในอาหารเพาะลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีมีอัตราส่วนของออกซินต่ํากว่าไซโตไคนิน เช่น 
รายงานของ Tang et al. (2009) 
0.5 มก./ล. ร่วมกับ BA 2.0 มก./ล
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบและเส้นกลางใบของต้น 
โดยเนื้อเยื่อดังกล่าวสามารถพัฒนาเป็นแคลลัสได้มากท่ีสุดถึง 
เกิดแคลลัสในอาหารท่ีมีอัตราส่วนของออกซินเท่ากับไซโตไคนิน เช่น รายงานของ 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

  

ต้นดาวน้อยท่ีเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ท่ีเติม IAA 0.1 มก./ล.ร่วมกับ BA 3 มก./ล
แคลลัสท่ีพัฒนาไปเป็นต้นอ่อนในสปัดาห์ท่ี 6 

 

ต้นดาวน้อยท่ีเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะหส์ูตร MS ท่ีเตมิ IAA 0.3 มก./ล. เพียงอย่างเดียว เป็นเวลา 

โดยท่ัวไปแล้วอัตราส่วนระหว่างออกซิน (auxin) และไซโตไคนิน (cytocynin) ในอาหารเป็นตัวควบคุมการ
(differentiation) ของเซลล์ และการเกิดสัณฐาน (morphogenesis) คืออัตราส่วนระหว่างออกซินต่อ

นสูงจะชักนําให้เกิดราก ถ้าอัตราส่วนระหว่างออกซินต่อไซโตไคนินต่ําจะชักนําให้เกิดยอดหรือต้น
(callus) ออกซินและไซโตไคนินจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการเพ่ิมจํานวนยอด การสร้างแคลลัส 

Skoog and Miller, 1957) ซึ่งต่างจากผลการทดลองท่ีพบว่าอัตราส่วนของออกซินต่ํากว่าไซโตไคนิน
สามารถชักนําให้เกิดเป็นแคลลัสได้จากต้นดาวน้อย แต่อย่างไรก็ตามการสร้างแคลลัสได้มากน้อยเพียงใดนั้นยังข้ึนอยู่กับปัจจัย
หลายอย่าง เช่น ชนิดพืช ชนิดของช้ินส่วน และอายุหรือระยะการเจริญเติบโตของช้ินส่วนพืชท่ีนํามาใช้ กล่าวคือ ไม้ล้มลุกให้
แคลลัสได้ดีกว่าไม้ยืนต้น พืชใบเลี้ยงคู่ให้แคลลัสดีกว่าใบเลี้ยงเดี่ยว ช้ินส่วนพืชท่ีอายุอ่อนกว่าให้แคลลัสเร็วกว่าช้ินส่วนท่ีมี

, 2540) ซึ่งต้นดาวน้อยเป็นพืชใบเลี้ยงคู่และได้นําส่วนตาข้างม
เพาะเลี้ยง ซึ่งอาจเป็นหนึ่งปัจจัยท่ีทําให้ช้ินส่วนของดาวน้อยเกิดเป็นแคลลัส เนื่องจากเนื้อเยื่อบริเวณตาข้างเป็นเนื้อเยื่อเจริญ 

ประกอบกับการท่ีได้รับสารควบคุมการเจริญเติบโตในอัตราส่วนระหว่างออกซินและไซโตไคนินท่ี

นอกจากนี้ยังมีรายงานการเกิดแคลลัสในอาหารเพาะลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีมีอัตราส่วนของออกซินต่ํากว่าไซโตไคนิน เช่น 
. (2009) ท่ีเพาะเลี้ยงเกสรตัวผู้ของมะระ Momordica charantia L.

ล. ซึ่งสามารถชักนําให้เกิดแคลลัสได้มากท่ีสุด และรายงานของ 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบและเส้นกลางใบของต้น Astragalus nezaketae ในอาหารท่ีเติม NAA 0.5 
โดยเนื้อเยื่อดังกล่าวสามารถพัฒนาเป็นแคลลัสได้มากท่ีสุดถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 4 สัปดาห์ และยังพบรายงานการ
เกิดแคลลัสในอาหารท่ีมีอัตราส่วนของออกซินเท่ากับไซโตไคนิน เช่น รายงานของ Satyavani 
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ล. (A) เกิดแคลลัส 

เพียงอย่างเดียว เป็นเวลา 8 สัปดาห ์

ในอาหารเป็นตัวควบคุมการ
คืออัตราส่วนระหว่างออกซินต่อ 

นสูงจะชักนําให้เกิดราก ถ้าอัตราส่วนระหว่างออกซินต่อไซโตไคนินต่ําจะชักนําให้เกิดยอดหรือต้น และอัตราส่วน
ออกซินและไซโตไคนินจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการเพ่ิมจํานวนยอด การสร้างแคลลัส 

ซึ่งต่างจากผลการทดลองท่ีพบว่าอัตราส่วนของออกซินต่ํากว่าไซโตไคนิน
สามารถชักนําให้เกิดเป็นแคลลัสได้จากต้นดาวน้อย แต่อย่างไรก็ตามการสร้างแคลลัสได้มากน้อยเพียงใดนั้นยังข้ึนอยู่กับปัจจัย

วนพืชท่ีนํามาใช้ กล่าวคือ ไม้ล้มลุกให้
แคลลัสได้ดีกว่าไม้ยืนต้น พืชใบเลี้ยงคู่ให้แคลลัสดีกว่าใบเลี้ยงเดี่ยว ช้ินส่วนพืชท่ีอายุอ่อนกว่าให้แคลลัสเร็วกว่าช้ินส่วนท่ีมีอายุ

ซึ่งต้นดาวน้อยเป็นพืชใบเลี้ยงคู่และได้นําส่วนตาข้างมาเป็นเนื้อเยื่อเริ่มต้นในการ
เพาะเลี้ยง ซึ่งอาจเป็นหนึ่งปัจจัยท่ีทําให้ช้ินส่วนของดาวน้อยเกิดเป็นแคลลัส เนื่องจากเนื้อเยื่อบริเวณตาข้างเป็นเนื้อเยื่อเจริญ 

ประกอบกับการท่ีได้รับสารควบคุมการเจริญเติบโตในอัตราส่วนระหว่างออกซินและไซโตไคนินท่ี

นอกจากนี้ยังมีรายงานการเกิดแคลลัสในอาหารเพาะลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีมีอัตราส่วนของออกซินต่ํากว่าไซโตไคนิน เช่น 
L. ในอาหาร MS ท่ีเติม 2,4-D 

ซึ่งสามารถชักนําให้เกิดแคลลัสได้มากท่ีสุด และรายงานของ Erisen et al. (2010) ท่ี
NAA 0.5 มก./ล. ร่วมกับ BA 4 มก./ล. 

สัปดาห์ และยังพบรายงานการ
Satyavani et al. (2011) ท่ีเพาะเลี้ยงลํา

B 
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ต้นของ Citrullus colocynthis ในอาหาร 
พัฒนาเป็นแคลลัสถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อนําไปชักนําด้วยสูตรอาหารท่ีมีออกซินและไซโตไคนินระดับท่ีเหมาะสม สามารถ
ชักนําไปเป็นต้นอ่อนและเกิดรากได ้
 ในการศึกษาครั้งนี้เลือกใช้ IAA เนื่องจากเป็นฮอร์โมนท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด และมีข้อเสียต่อการกําเนิดอวัยวะน้อยกว่า
ชนิดอ่ืนๆ (รังสฤษฏ,์ 2540) แต่เสื่อมสภาพเร็วกว่าเมื่ออยู่ในสภาพท่ีมีแสงมากหรือเก็บรักษาไม่พ้นแสง 
การทดลองพบว่าในชุดการทดลองท่ีมีปริมาณ 
เนื่องจาก IAA เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มออกซิน ท่ีมีผลในการขยายตัวของเซลล์พืช 
1957) แต่อย่างไรก็ตามการใช้ออกซินในระดับความเข้มข้นสูงๆ ในพืชมักมีผลให้เกิดความเป็นพิษ ทําให้พืชชะงักการ
เจริญเติบโตได้ (พีรเดช, 2529)  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 1. อาหารสังเคราะหส์ูตร MS ท่ีเตมิ 
93.33 เปอร์เซ็นต์  

2. อาหารสังเคราะหส์ูตร MS ท่ีเตมิ 
ความสมบรูณ์แข็งแรงและมีความสูงเพ่ิมข้ึนมากท่ีสดุ โดยมีจํานวนยอดเพ่ิมข้ึนเฉลีย่ 
เฉลี่ย 12.76+2.65 มม.  

จากผลการทดลองสามารถนําไปใช้โดยช่วงเริ่มแรกควรเลี้ยงเนื้อเยื่อในสูตรอ
หรือเซลล์พ้ืนฐานก่อน เนื่องจากกลุ่มเซลลเ์หล่านี้ยังไม่กําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเปน็เนื้อเยื่อหรืออวัยวะ
ใดๆ เมื่อนําแคลลสัไปเพาะเลี้ยงในสูตรอาหารท่ีเหมาะสมสามารถชักนําให้เกิดเป็นต้นอ่อนท่ีสมบูรณไ์ด้เป็นจํานวนมาก ซึ่
ผลผลติพรรณไม้นํ้าดาวน้อยในปรมิาณมากแบบมหมวล 
เก็บพรรณไม้นํ้าดาวน้อยจากธรรมชาติ ช่วยในการอนุรักษ์พรรณไม้นํ้าซึ่งเป็นทรัพยากรประมงอีกชนิดหนึ่งท่ีสําคัญต่อไป
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หาร MS ท่ีเติม IAA และ 2,4-D อย่างละ 0.5 มก./ล. ร่วมกับ BA 1 
เปอร์เซ็นต์ และเมื่อนําไปชักนําด้วยสูตรอาหารท่ีมีออกซินและไซโตไคนินระดับท่ีเหมาะสม สามารถ

เนื่องจากเป็นฮอร์โมนท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด และมีข้อเสียต่อการกําเนิดอวัยวะน้อยกว่า
แต่เสื่อมสภาพเร็วกว่าเมื่ออยู่ในสภาพท่ีมีแสงมากหรือเก็บรักษาไม่พ้นแสง 

การทดลองพบว่าในชุดการทดลองท่ีมีปริมาณ IAA สูงข้ึนมีผลให้ดาวน้อยมีลําต้นอวบ และใบใหญ่กว่าชุดท่ีไม่เติม 
เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มออกซิน ท่ีมีผลในการขยายตัวของเซลล์พืช (Skoog and Miller, 

แต่อย่างไรก็ตามการใช้ออกซินในระดับความเข้มข้นสูงๆ ในพืชมักมีผลให้เกิดความเป็นพิษ ทําให้พืชชะงักการ

ท่ีเตมิ IAA 0.1 มก./ล. ร่วมกับ BA 3 มก./ล. สามารถชักนําให้เกิดแคลลัสมากท่ีสุดถึง 

ท่ีเตมิ IAA 0.3 มก./ล. เพียงอย่างเดียว สามารถชักนําให้เกิดการแตกยอดใหม่ท่ีมี
ความสมบรูณ์แข็งแรงและมีความสูงเพ่ิมข้ึนมากท่ีสดุ โดยมีจํานวนยอดเพ่ิมข้ึนเฉลีย่ 6.58+0.85 ยอด และความสูงเพ่ิมข้ึน

จากผลการทดลองสามารถนําไปใช้โดยช่วงเริ่มแรกควรเลี้ยงเนื้อเยื่อในสูตรอาหารท่ีสามารถชักนําให้เกิดเป็นแคลลสั
หรือเซลล์พ้ืนฐานก่อน เนื่องจากกลุ่มเซลลเ์หล่านี้ยังไม่กําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเปน็เนื้อเยื่อหรืออวัยวะ
ใดๆ เมื่อนําแคลลสัไปเพาะเลี้ยงในสูตรอาหารท่ีเหมาะสมสามารถชักนําให้เกิดเป็นต้นอ่อนท่ีสมบูรณไ์ด้เป็นจํานวนมาก ซึ่
ผลผลติพรรณไม้นํ้าดาวน้อยในปรมิาณมากแบบมหมวล (mass culture) เพ่ือใช้ในเชิงการค้าต่อไปได ้และส่งผลใหล้ดการ
เก็บพรรณไม้นํ้าดาวน้อยจากธรรมชาติ ช่วยในการอนุรักษ์พรรณไม้นํ้าซึ่งเป็นทรัพยากรประมงอีกชนิดหนึ่งท่ีสําคัญต่อไป

พาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช. สํานักพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ
ฮอร์โมนพืชและสารสังเคราะห.์ ไดนามิกส์การพิมพ์, กรุงเทพฯ. 195 หน้า. 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ:หลักการและเทคนคิ. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรงุเทพฯ

สรีรวิทยาของพืช. ภาควิชาพฤกษศาสตร,์ คณะวิทยาศาสตร,์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร. 206 หน้า. 

Erisen, S., M. Yorgancilar, E. Atalay, M. Babaoglu and A. Duran. 2010. Callus induction and plant 
regeneration of the endemic Astragalus nezaketae in Turkey. Electronic Journal of 

, vol. 13, no. 6. http://dx.doi.org/10.2225/vol13-issue6-fulltext-3 
Murashige, T. and Skoog, F. 1962. A Resived Medium for Rapid Growth and Bioassays with Tobacco Tissue 

Physiologia Plantarum. 15: 473-497. 
Satyavani, K., T. Ramanathan and S. Gurudeeban. 2011. Effect of plant growth regulators on growth 

regulators on callus induction and plantlet regeneration of bitter apple (Citrullus colocynthis
Asian Journal of Biotechnology. 3(3): 246-253.  

Skoog, F. and C. O. Miller. 1957. Chemical regulation of growth and organ formation in plant culture in 
. 11:118-131. 

, J. Liu, B. Liu and H. P. Luo. 2009. Callus formation from anther culture in balsam pear 
American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci. 6(3): 308-312.

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

BA 1 มก./ล. พบว่า
เปอร์เซ็นต์ และเมื่อนําไปชักนําด้วยสูตรอาหารท่ีมีออกซินและไซโตไคนินระดับท่ีเหมาะสม สามารถ

เนื่องจากเป็นฮอร์โมนท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด และมีข้อเสียต่อการกําเนิดอวัยวะน้อยกว่า
แต่เสื่อมสภาพเร็วกว่าเมื่ออยู่ในสภาพท่ีมีแสงมากหรือเก็บรักษาไม่พ้นแสง (สมบุญ, 2538) จาก

ลําต้นอวบ และใบใหญ่กว่าชุดท่ีไม่เติม IAA  
Skoog and Miller, 

แต่อย่างไรก็ตามการใช้ออกซินในระดับความเข้มข้นสูงๆ ในพืชมักมีผลให้เกิดความเป็นพิษ ทําให้พืชชะงักการ

สามารถชักนําให้เกิดแคลลัสมากท่ีสุดถึง 

เพียงอย่างเดียว สามารถชักนําให้เกิดการแตกยอดใหม่ท่ีมี
ยอด และความสูงเพ่ิมข้ึน

าหารท่ีสามารถชักนําให้เกิดเป็นแคลลสั
หรือเซลล์พ้ืนฐานก่อน เนื่องจากกลุ่มเซลลเ์หล่านี้ยังไม่กําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเปน็เนื้อเยื่อหรืออวัยวะ
ใดๆ เมื่อนําแคลลสัไปเพาะเลี้ยงในสูตรอาหารท่ีเหมาะสมสามารถชักนําให้เกิดเป็นต้นอ่อนท่ีสมบูรณไ์ด้เป็นจํานวนมาก ซึง่เพ่ิม

เพ่ือใช้ในเชิงการค้าต่อไปได ้และส่งผลใหล้ดการ
เก็บพรรณไม้นํ้าดาวน้อยจากธรรมชาติ ช่วยในการอนุรักษ์พรรณไม้นํ้าซึ่งเป็นทรัพยากรประมงอีกชนิดหนึ่งท่ีสําคัญต่อไป 

กรุงเทพฯ. 162 หน้า. 

กรงุเทพฯ. 219 หน้า. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 

n. 2010. Callus induction and plant 
Electronic Journal of 

pid Growth and Bioassays with Tobacco Tissue 

Satyavani, K., T. Ramanathan and S. Gurudeeban. 2011. Effect of plant growth regulators on growth 
Citrullus colocynthis) 

Skoog, F. and C. O. Miller. 1957. Chemical regulation of growth and organ formation in plant culture in 

, J. Liu, B. Liu and H. P. Luo. 2009. Callus formation from anther culture in balsam pear 
312. 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดํา 
ท่ีได้จากพ่อแม่พันธุ์ธรรมชาติและพ่อแม่พันธุ์รุ่นท่ี 
 

ไวยพจน์ เครือเสน่ห์1*  จุฑารัตน ์กิตติวานิช
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ภูเก็ต   
2สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
 
บทคัดย่อ 

 
 ทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดําธรรมชาติ และกุ้งกุลาดํารุ่นท่ี 
ชายฝั่งภูเก็ต ระหว่างเดือนตุลาคม 
การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ผลผลิต และการกระจายขนาดของกุ้ง และคุณภาพน้ําในบ่อ
เลี้ยงกุ้ง  โดยเริ่มเลี้ยงกุ้ง PL 16-24 
สําเร็จรูป ผลการทดลองพบว่า ลูกกุ้งกุลาดําจากท้ัง 
การอดอาหาร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
เจริญเติบโตท้ังความยาว และน้ําหนักช่วง 
รอดตายเฉลี่ย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ยและผลผลิตเฉลี่ย มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) อย่างไรก็ตาม การกระจายขนาดของกุ้งกุลาดํารุ่นท่ี 
ธรรมชาต ิและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตท่ีดีกว่ากุ้งธรรมชาติท้ังในด้านความยาว และน้ําหนักตัว  คุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งท้ัง 
2 ประเภท มีค่าความเป็นกรดด่าง ความเป็นด่าง และบี
อ่ืนๆ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  
คําสําคัญ : การเจริญเติบโต ผลผลิต กุ้งกุลาดาํธรรมชาติ กุ้งกุลาดํารุ่นท่ี 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 100 ถนนป่าคลอก 
E-mail : pkprawn@hotmail.com
 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดํา (Penaeus  monodon Fabricius, 1798) 
ท่ีได้จากพ่อแม่พันธุ์ธรรมชาติและพ่อแม่พันธุ์รุ่นท่ี 4  

จุฑารัตน ์กิตติวานิช2  สมชาย พุฒหอม1 และ จิรานุวัฒน์ ชูเพชร1 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ภูเก็ต    
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  

ทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดําธรรมชาติ และกุ้งกุลาดํารุ่นท่ี 4 ในบ่อดินขนาด 2,500 ตร.ม. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่งภูเก็ต ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนเมษายน 2553 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความทนทานของลูกกุ้งกุลาดํา 
การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ผลผลิต และการกระจายขนาดของกุ้ง และคุณภาพน้ําในบ่อ

24 ใน 2 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 บ่อ ๆ ละ 51,000 ตัว (20.40 
สําเร็จรูป ผลการทดลองพบว่า ลูกกุ้งกุลาดําจากท้ัง 2 แหล่ง มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็ม ฟอร์มาลิน และ
การอดอาหาร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) และเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงเป็นเวลา 

งความยาว และน้ําหนักช่วง 1 – 120 วัน  มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
รอดตายเฉลี่ย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ยและผลผลิตเฉลี่ย มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

การกระจายขนาดของกุ้งกุลาดํารุ่นท่ี 4 ค่อนข้างสม่ําเสมอเมื่อเทียบกับกุ้งท่ีได้จากพ่อแม่พันธ์ุ
และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตท่ีดีกว่ากุ้งธรรมชาติท้ังในด้านความยาว และน้ําหนักตัว  คุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งท้ัง 

ประเภท มีค่าความเป็นกรดด่าง ความเป็นด่าง และบีโอดี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
อ่ืนๆ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

การเจริญเติบโต ผลผลิต กุ้งกุลาดาํธรรมชาติ กุ้งกุลาดํารุ่นท่ี 4 

ถนนป่าคลอก - เมืองใหม่ อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110  โทร. 0 7662
mail : pkprawn@hotmail.com 
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Fabricius, 1798)  

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความทนทานของลูกกุ้งกุลาดํา  

การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ผลผลิต และการกระจายขนาดของกุ้ง และคุณภาพน้ําในบ่อ
40 ตัว/ตร.ม.) ด้วยอาหารเม็ด

แหล่ง มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็ม ฟอร์มาลิน และ 
และเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงเป็นเวลา 120 วัน พบว่าการ

วัน  มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ส่วนอัตรา
รอดตายเฉลี่ย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ยและผลผลิตเฉลี่ย มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

ค่อนข้างสม่ําเสมอเมื่อเทียบกับกุ้งท่ีได้จากพ่อแม่พันธ์ุ
และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตท่ีดีกว่ากุ้งธรรมชาติท้ังในด้านความยาว และน้ําหนักตัว  คุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งท้ัง 

โอดี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนค่าคุณภาพน้ํา
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Comparative Study on Growth Performance of Black Tiger Shrimp 
(Penaeus monodon Fabricius, 1798) from
 
Vaiyapoch Kruesanae1*  Jutarat Kittiwanich
1Phuket Coastal Fisheries Research and Development Center
2Marine Shrimp Culture Research Institute 
 
Abstract 
 
 Growth performance comparison between wild and F4 domesticated black tiger 
conducted at Phuket Coastal Fisheries Research and Development Center from October 2009 to April 
2010. The experimental trial consists of two treatments with three replications in 2,500 m
ponds, with a density of 20.40 PL/m
resistance was not significant difference between the wild and F4 domesticated black tiger shrimp 
(P>0.05). After four month experiment, no significant difference in growth performance in terms of the 
average body length, average body weight, feed conversion ratio together with the survival rate and 
production was found between those two groups. Size distribution in F4 domesticated shrimp was 
uniform whereas wild black tiger shrimp was not. Moreover, the
F4 domesticated shrimp tend to higher than the wild. The alkalinity, pH and BOD in F4 strain’s culture 
pond were higher than in the wild (P<0.05) whereas no significant difference was found in other water 
quality parameters (P>0.05).  
 
Key words : Growth, Production, Black tiger shrimp, Wild strain, F4 strain 
   
*Corresponding author : 100 Paklok - 
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Comparative Study on Growth Performance of Black Tiger Shrimp  
Fabricius, 1798) from Wild and F4 Domesticated Broodstocks

Jutarat Kittiwanich2  Somchai Puthom1 and Jiranuwat Chupeth
earch and Development Center 

Marine Shrimp Culture Research Institute  

Growth performance comparison between wild and F4 domesticated black tiger 
conducted at Phuket Coastal Fisheries Research and Development Center from October 2009 to April 
2010. The experimental trial consists of two treatments with three replications in 2,500 m
ponds, with a density of 20.40 PL/m2 and fed with commercial diet. The result showed that the stress 
resistance was not significant difference between the wild and F4 domesticated black tiger shrimp 
(P>0.05). After four month experiment, no significant difference in growth performance in terms of the 
verage body length, average body weight, feed conversion ratio together with the survival rate and 
production was found between those two groups. Size distribution in F4 domesticated shrimp was 
uniform whereas wild black tiger shrimp was not. Moreover, the average body length and body weight of 
F4 domesticated shrimp tend to higher than the wild. The alkalinity, pH and BOD in F4 strain’s culture 
pond were higher than in the wild (P<0.05) whereas no significant difference was found in other water 

Growth, Production, Black tiger shrimp, Wild strain, F4 strain  
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ระบบเครือข่ายโครงยึดเพื่อการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาหลายตัวแปรของพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงขาว
จากหน่วยงานของกรมประมง

 
ลักขณา ละอองศิริวงศ์1*  นิคม ละอองศิริวงศ์
1สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่ง
2สํานักผู้เช่ียวชาญ 
3สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษากลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจากหน่วยงานของกรมประมง จํานวน 
วิเคราะห์สัณฐานวิทยาหลายตัวแปรโดยใช้ระบบเครือข่ายโครงยึด ผลการศึกษาพบว่า
จากหน่วยงานของกรมประมงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
พ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวตามรูปร่างลักษณะออกได้เป็น 
สัตว์นํ้าชายฝั่งเพียงหน่วยงานเดียว กลุ่มสองประชากรปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูลกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งระยอง กลุ่มสามประชากรปลาจากหน่วยงานท่ีเหลือยกเว้นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่
จัดเป็นกลุ่มท่ีสี่ ซึ่งลักษณะท่ีใช้จําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวในครั้งนี้
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นิคม ละอองศิริวงศ์1  มาวิทย์ อัศวอารีย์1  วงศ์ปฐม กมลรัตน์2 และ วารินทร์ ธนาสมหวัง
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่ง 

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 

การศึกษากลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจากหน่วยงานของกรมประมง จํานวน 
วิเคราะห์สัณฐานวิทยาหลายตัวแปรโดยใช้ระบบเครือข่ายโครงยึด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาว
จากหน่วยงานของกรมประมงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.0001) โดยสามารถจําแนกประชากร
พ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวตามรูปร่างลักษณะออกได้เป็น 4 กลุ่ม กลุ่มแรก คือประชากรปลาจากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าชายฝั่งเพียงหน่วยงานเดียว กลุ่มสองประชากรปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูลกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งระยอง กลุ่มสามประชากรปลาจากหน่วยงานท่ีเหลือยกเว้นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่
จัดเป็นกลุ่มท่ีสี่ ซึ่งลักษณะท่ีใช้จําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวในครั้งนี ้คือ ลักษณะของรูปร่าง

ระบบเครือข่ายโครงยดึ  การวิเคราะหส์ัณฐานวิทยาหลายตัวแปร  พ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาว
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การศึกษากลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจากหน่วยงานของกรมประมง จํานวน 14 หน่วยงาน ด้วยการ
กลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาว

โดยสามารถจําแนกประชากร 
คือประชากรปลาจากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง

สัตว์นํ้าชายฝั่งเพียงหน่วยงานเดียว กลุ่มสองประชากรปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูลกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งระยอง กลุ่มสามประชากรปลาจากหน่วยงานท่ีเหลือยกเว้นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา ซึ่งถูก
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Truss Network System for Multivariate Morphometrics Analysis in Asian seabass
(Lates calcarifer Bloch, 1790) Broodstocks from Department of Fisheries
 
Lakana La-ongsiriwong1*  Nikhom La
and Varin Tanasomwang3 
1Coastal Aquaculture Research Institute
2Expert Office 
3Coastal Research and Development Bureau
 
Abstract 

 
 A study of Asian seabass (Lates calcarifer
of Fisheries of Thailand was carried out.  Truss network system analysis by multivariate morphometrics 
analysis was carrided out to discriminate the stocks. The results show the stocks were highly sig
difference. Four groups can be clearly discriminated as follow: group 1 : Coastal Aquaculture Research 
Institute, group 2 : Satun and Rayong Coastal Fisheries Research and  Development Center, group 3 : the 
remaining center except Pang-nga Coastal
into group 4. These identification was charactered by shape. 
 
Key words : Truss Network System, Multivariate Morphometrics Analysis, Asian seabass

(Lates calcarifer Bloch, 1790) Broodstocks
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Lates calcarifer Bloch, 1790) Broodstocks from 14 centers of Department 
of Fisheries of Thailand was carried out.  Truss network system analysis by multivariate morphometrics 
analysis was carrided out to discriminate the stocks. The results show the stocks were highly sig
difference. Four groups can be clearly discriminated as follow: group 1 : Coastal Aquaculture Research 
Institute, group 2 : Satun and Rayong Coastal Fisheries Research and  Development Center, group 3 : the 

nga Coastal Fisheries Research and  Development Center was discriminated
into group 4. These identification was charactered by shape.  

: Truss Network System, Multivariate Morphometrics Analysis, Asian seabass  
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คํานํา 
 ปลากะพงขาวมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
คือ Asian seabass เป็นปลาท่ีพบแพร่กระจายอยู่ในภูมิภาคเขตอบอุ่นถึงเขตร้อน ในประเทศไทยพบท่ัวไปตามแนวชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดีย สามารถอาศัยอยู่ได้ทุกระดับความเค็ม
ปากทะเลสาบ (กรมประมง, 2536)
เมื่อป ี2516  โดยสถานีประมงจังหวัดสงขลา 
อาศัยลูกพันธ์ุจากธรรมชาต ิทําให้ปลาชนิดนี้มีการเลี้ยงกันแพร่หลายในเวลาต่อมา
การเลี้ยงกันมากท่ีสุดในประเทศ โดยใ
 การประสบความสําเร็จในการเพาะพันธ์ุปลากะพงขาวทําให้โรงเพาะพันธ์ุใช้พ่อแม่พันธ์ุจากการเลี้
พันธ์ุจากธรรมชาติ ทําให้การผสมเลือดชิดจึงมีโอกาสเกิดข้ึนได้สูง เกิ
(2539) รายงานว่า การท่ีปลาไนของไทยมีขนาดเล็กลง
และลําตัวแคบตื้น ทําให้มีเนื้อน้อย สาเหตุ
นอกจากนี้ในการจัดหาพ่อแม่พันธ์ุไม่มีการคัดเลือกปลาท่ีมีลักษณะดีแต่อย่างใด การผสมเลือดชิดและการขาดการคัดเลือก
พ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวท่ีดีอาจทําให้เกิดการเปลี่
การเลี้ยงได้ การปรับปรุงพันธ์ุปลากะพงขาวจึงเป็นสิ่งจําเป็นและต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน
 อย่างไรก็ตามในการปรับปรุงพันธ์ุปลากะพงขาวจําเป็นต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับกลุ่มประชากรและลักษณะ
รูปร่างของแต่ละกลุ่ม เพ่ือใช้ในการกําหนดลักษ
ปลานิยมใช้การวิเคราะห์สัณฐานหลายตัวแปรโดยใช้ระบบเครือข่ายโยงยึด
มีประสิทธิภาพสูงในการอธิบายความผันแปรของรูปร่างลักษณะระหว่างกลุ่มประชากรปลา
2010) ด้วยเหตุน้ีคณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาระบบเครือข่ายโครงยึดเพ่ือการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาแบบหลายตัวแปรของพ่อแม่พันธ์ุ
ปลากะพงขาวจากหน่วยงานของกรมประมง
ของสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมงต่อไป

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางสณัฐานวิทยาของพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจากโรงเพาะพันธ์ุของกรมประมง 
 2. เพ่ือคัดเลือกพันธ์ุปลากะพงขาวท่ีมีลักษณะดีปรบัปรุงลักษณะรูปรา่งของพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวของหน่วยงาน
กรมประมง  

 
วิธีดําเนินการ 

1. การเตรียมตัวอย่างปลากะพงขาว
 เก็บตัวอย่างปลากะพงขาววัยรุ่นถึงวัยเจริญพันธ์ุของหน่วยงานสังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง 
จํานวน 14 หน่วยงาน หน่วยงานละ 
ประมงชายฝั่งสตูล  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต
ประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด  
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องจากพระราชดําริ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ปลากะพงขาวมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Lates calcarifer  (Bloch, 1790)  อยู่ในวงศ์ Centropomidae 
เป็นปลาท่ีพบแพร่กระจายอยู่ในภูมิภาคเขตอบอุ่นถึงเขตร้อน ในประเทศไทยพบท่ัวไปตามแนวชายฝั่ง

ทะเลอ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดีย สามารถอาศัยอยู่ได้ทุกระดับความเค็ม แต่พบอาศัยชุกชุมตามปากแม่น้ํา 
, 2536) ประเทศไทยสามารถเพาะพันธ์ุปลาชนิดนี้โดยวิธีผสมเทียมได้เป็นครั้งแรกของโลก

โดยสถานีประมงจังหวัดสงขลา (สวัสดิ์ และ สุจินต,์ 2517) นับแต่น้ันมาการผลิตลูกพันธ์ุปลากะพงขาวจึงไม่ต้อง
ทําให้ปลาชนิดนี้มีการเลี้ยงกันแพร่หลายในเวลาต่อมา ปัจจุบันปลากะพงขาวเป็นปลาน้ํา

โดยในปี 2551 มีผลผลิตรวม 12,814 ตัน (กรมประมง, 2551)
การประสบความสําเร็จในการเพาะพันธ์ุปลากะพงขาวทําให้โรงเพาะพันธ์ุใช้พ่อแม่พันธ์ุจากการเลี้

ทําให้การผสมเลือดชิดจึงมีโอกาสเกิดข้ึนได้สูง เกิดการเสื่อมโทรมทางด้านรูปร่าง 
รายงานว่า การท่ีปลาไนของไทยมีขนาดเล็กลง และเกิดการเสื่อมโทรมทางรูปร่าง เช่น มีขนาดหัวใหญ่  

ทําให้มีเนื้อน้อย สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการผสมเลือดชิด และขาดการจัดการท่ีดีในแง่ขอ
นอกจากนี้ในการจัดหาพ่อแม่พันธ์ุไม่มีการคัดเลือกปลาท่ีมีลักษณะดีแต่อย่างใด การผสมเลือดชิดและการขาดการคัดเลือก
พ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวท่ีดีอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านพันธุกรรมท่ีด้อยลง และอาจส่งผ

ธ์ุปลากะพงขาวจึงเป็นสิ่งจําเป็นและต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน 
อย่างไรก็ตามในการปรับปรุงพันธ์ุปลากะพงขาวจําเป็นต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับกลุ่มประชากรและลักษณะ

รูปร่างของแต่ละกลุ่ม เพ่ือใช้ในการกําหนดลักษณะของปลากะพงขาวท่ีต้องการต่อไป ซึ่งในการระบุหรือศึกษากลุ่มประชากร
ปลานิยมใช้การวิเคราะห์สัณฐานหลายตัวแปรโดยใช้ระบบเครือข่ายโยงยึด (Truss Network System)
มีประสิทธิภาพสูงในการอธิบายความผันแปรของรูปร่างลักษณะระหว่างกลุ่มประชากรปลาท่ีใกล้ชิดกัน

ด้วยเหตุน้ีคณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาระบบเครือข่ายโครงยึดเพ่ือการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาแบบหลายตัวแปรของพ่อแม่พันธ์ุ
ปลากะพงขาวจากหน่วยงานของกรมประมง เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้ประกอบในการปรับปรุงพันธุกรรมปลากะพงขาว
ของสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมงต่อไป 

เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางสณัฐานวิทยาของพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจากโรงเพาะพันธ์ุของกรมประมง 
เพ่ือคัดเลือกพันธ์ุปลากะพงขาวท่ีมีลักษณะดีปรบัปรุงลักษณะรูปรา่งของพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวของหน่วยงาน

การเตรียมตัวอย่างปลากะพงขาว 
เก็บตัวอย่างปลากะพงขาววัยรุ่นถึงวัยเจริญพันธ์ุของหน่วยงานสังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง 
หน่วยงาน หน่วยงานละ 26 ตัว ประกอบด้วย สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด  
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องจากพระราชดําริ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

ฉะเชิงเทรา 
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Centropomidae มีช่ือสามัญ
เป็นปลาท่ีพบแพร่กระจายอยู่ในภูมิภาคเขตอบอุ่นถึงเขตร้อน ในประเทศไทยพบท่ัวไปตามแนวชายฝั่ง

แต่พบอาศัยชุกชุมตามปากแม่น้ํา  ลําคลอง และ
โดยวิธีผสมเทียมได้เป็นครั้งแรกของโลก 

นับแต่น้ันมาการผลิตลูกพันธ์ุปลากะพงขาวจึงไม่ต้อง
ปัจจุบันปลากะพงขาวเป็นปลาน้ํากร่อยท่ีมี

) 
การประสบความสําเร็จในการเพาะพันธ์ุปลากะพงขาวทําให้โรงเพาะพันธ์ุใช้พ่อแม่พันธ์ุจากการเลี้ยงแทนพ่อแม่

ดการเสื่อมโทรมทางด้านรูปร่าง  วงศ์ปฐม และคณะ 
ทางรูปร่าง เช่น มีขนาดหัวใหญ่  ท้องใหญ ่

และขาดการจัดการท่ีดีในแง่ของพันธุศาสตร ์
นอกจากนี้ในการจัดหาพ่อแม่พันธ์ุไม่มีการคัดเลือกปลาท่ีมีลักษณะดีแต่อย่างใด การผสมเลือดชิดและการขาดการคัดเลือก 

และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึง 

อย่างไรก็ตามในการปรับปรุงพันธ์ุปลากะพงขาวจําเป็นต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับกลุ่มประชากรและลักษณะ
ซึ่งในการระบุหรือศึกษากลุ่มประชากร

(Truss Network System) เนื่องจากเป็นวิธีการนี้
ท่ีใกล้ชิดกัน (Jaferian et al., 

ด้วยเหตุน้ีคณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาระบบเครือข่ายโครงยึดเพ่ือการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาแบบหลายตัวแปรของพ่อแม่พันธ์ุ
เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้ประกอบในการปรับปรุงพันธุกรรมปลากะพงขาว

เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางสณัฐานวิทยาของพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจากโรงเพาะพันธ์ุของกรมประมง  
เพ่ือคัดเลือกพันธ์ุปลากะพงขาวท่ีมีลักษณะดีปรบัปรุงลักษณะรูปรา่งของพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวของหน่วยงาน

เก็บตัวอย่างปลากะพงขาววัยรุ่นถึงวัยเจริญพันธ์ุของหน่วยงานสังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง 
ประกอบด้วย สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา  ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม และ
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 ตัวอย่างปลาท่ีใช้เป็นปลาท่ีไม่ป่วย ไม่ผอม
ครีบใดครีบหนึ่งไม่ครบ) นําปลากะพงขาวดังกล่าวซึ่งมีชีวิตมาสลบด้วยน้ํามันกานพลู นํามาวางบนแผ่นโฟม สีขาว ซึ่
บรรทัดท่ีมองเห็นสเกลชัดเจนวางด้านล่างห่างจากตัวปลาเล็กน้อย 
แล้วจึงถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล ให้มีความคมชัดไม่มีเงาดํา สามารถเห็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของฐานครีบทุกครีบชัดเจน 
ตําแหน่งการถ่ายภาพเริ่มจากด้านบนเพ่ือให้เห็นสัดส่วนของปลาได้ชัดเจน โดยเฉพาะจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของฐานครีบ
ต่างๆ นําภาพถ่ายท่ีได้บันทึกเป็นไฟล์ภาพ (.JPG

 
2. การวัดค่าความยาวทางมอโฟเมทริกซ์ของตัวอย่างปลากะพงขาว  
 นําภาพปลาไปวัดขนาดด้วยโปรแกรม 
ปลาด้านบน ประกอบด้วยจุดวัด โยงเป็นเครือข่าย 
และเส้นบนตัวปลา 12 จุด จุดท่ี 1 จากปลายปากด้านบนไปสิ้นสุดท่ีจุดเริ่มต้นของครีบหลัง 
จุดเริ่มต้นของครีบหลัง 2  จุดท่ี 3 ลากเส้นตรงต่อไปจนสิ้นสุดความยาวของครีบหลัง 
กระดูกปลายหาง จุดท่ี 5 ลากเส้นตรงผ่านหาง จุดท่ี 
จุดเริ่มต้นครีบก้นจุดท่ี 8 ลากเส้นตรงถึงจุดเริ่มต้นครีบท้อง จุดท่ี 
ลากเส้นตรงผ่านปากปลาไปบรรจบจุดท่ี 1 ส่วนจุดท่ี
ครีบด้านบนและด้านล่าง โดยจุดท่ี 21 ลากเส้นความยาวมาตรฐานจากปล
(Gopikrishna et al., 2006) ข้อมูลท่ีได้จากการวัดจะถูกบันทึกในโปรแกรม
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  การกําหนดพ้ืนท่ีวัดโยงเป็นเครือข่าย 
 
 

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012

ตัวอย่างปลาท่ีใช้เป็นปลาท่ีไม่ป่วย ไม่ผอมหรืออ้วนเกินไป ไม่พิการ (เช่น ปากแหว่ง กระพุ้งแก้มกุด หางกุด หรือมี
นําปลากะพงขาวดังกล่าวซึ่งมีชีวิตมาสลบด้วยน้ํามันกานพลู นํามาวางบนแผ่นโฟม สีขาว ซึ่

งด้านล่างห่างจากตัวปลาเล็กน้อย จัดวางลําตัวของปลาให้เหยียดตรง ครีบทุกครีบกางออก 
แล้วจึงถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล ให้มีความคมชัดไม่มีเงาดํา สามารถเห็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของฐานครีบทุกครีบชัดเจน 

พ่ือให้เห็นสัดส่วนของปลาได้ชัดเจน โดยเฉพาะจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของฐานครีบ
JPG)  

การวัดค่าความยาวทางมอโฟเมทริกซ์ของตัวอย่างปลากะพงขาว   
นําภาพปลาไปวัดขนาดด้วยโปรแกรม Jandel Scientific sigma scan Pro 4 ซึ่งกําหนดพ้ืนท่ีการวัดบริเวณลําตัว

ปลาด้านบน ประกอบด้วยจุดวัด โยงเป็นเครือข่าย 21 จุดบนตัวปลาแต่ละตัว (ภาพท่ี 1)  โดยแบ่งเป็นเส้นรอบตัวปลา 
จากปลายปากด้านบนไปสิ้นสุดท่ีจุดเริ่มต้นของครีบหลัง 1 จุดท่ี 2 ลากเส้นตรงต่อไปจนถึง
ลากเส้นตรงต่อไปจนสิ้นสุดความยาวของครีบหลัง 2  จุดท่ี 4 ลากเส้นตรงไปถึงเส้นท่ีตัด

ลากเส้นตรงผ่านหาง จุดท่ี 6 ลากเส้นตรงจากหางถึงจุดสิ้นสุดครีบก้น จุดท่ี 
งจุดเริ่มต้นครีบท้อง จุดท่ี 9 ลากเส้นตรงถึงจุดเริ่มต้นกระพุ้งแก้มด้านล่าง จุดท่ี
ส่วนจุดท่ี11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 และ 21 ลากเส้นเช่ือมระหว่าง
ลากเส้นความยาวมาตรฐานจากปลายปากบนถึงปลายกระดูกบริเวณหาง 

ข้อมูลท่ีได้จากการวัดจะถูกบันทึกในโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือการคํานวณต่อไป

การกําหนดพ้ืนท่ีวัดโยงเป็นเครือข่าย 21 จุดบนตัวปลา 
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เช่น ปากแหว่ง กระพุ้งแก้มกุด หางกุด หรือมี
นําปลากะพงขาวดังกล่าวซึ่งมีชีวิตมาสลบด้วยน้ํามันกานพลู นํามาวางบนแผ่นโฟม สีขาว ซึ่งมีไม้

จัดวางลําตัวของปลาให้เหยียดตรง ครีบทุกครีบกางออก 
แล้วจึงถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล ให้มีความคมชัดไม่มีเงาดํา สามารถเห็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของฐานครีบทุกครีบชัดเจน 

พ่ือให้เห็นสัดส่วนของปลาได้ชัดเจน โดยเฉพาะจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของฐานครีบ

พ้ืนท่ีการวัดบริเวณลําตัว
โดยแบ่งเป็นเส้นรอบตัวปลา 10 จุด 

ลากเส้นตรงต่อไปจนถึง
ลากเส้นตรงไปถึงเส้นท่ีตัด

ลากเส้นตรงจากหางถึงจุดสิ้นสุดครีบก้น จุดท่ี 7 ลากเส้นตรงถึง
ลากเส้นตรงถึงจุดเริ่มต้นกระพุ้งแก้มด้านล่าง จุดท่ี10 

ลากเส้นเช่ือมระหว่าง
ายปากบนถึงปลายกระดูกบริเวณหาง 

เพ่ือการคํานวณต่อไป  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้ถูกวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 
ปลากะพงขาวท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีขนาดและได้มาจากต่างพ้ืนท่ีกัน ดังนั้นขนาดซึ่งเป็นผลจาก
ผลต่อความแปรปรวนของข้อมูลจึงต้องกําจัด
วิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้สมการของ 
 

Mtrans = 
 
เมื่อ Mtrans 

 M 
 b 

 SL 
 SLmean 

 
 จากนั้นนําข้อมูลท่ีแปลงค่าแล้วไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มทีละข้ัน 
analysis, SDA) โดยใช้ PROC STEPDISC 
ปลากะพงขาว แล้วจึงนําลักษณะท่ีได้ไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์จําแนกกลุ่ม 
PROC DISCRIM และเทคนิคการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มคาโน
CANDISC และใช้คําสั่ง %ploit เพ่ือแสดงภาพการแบ่งกลุ่มประชากรพ่อแ
 ผลจากการพล็อตค่า scores
สามารถแบ่งได้เปน็ 4 กลุ่ม (ภาพภาคผนวกท่ี
กลุ่ม 2 ประกอบด้วยพ่อแม่พันธ์ุจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูลกับศูนย์
ประกอบด้วยพ่อแม่พันธ์ุจากหน่วยงานท่ีเหลือ  ยกเว้นพ่อแม่พันธ์ุจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่
กลุ่ม 4 ในลําดับต่อมาจึงวิเคราะห์ข้อมูลใหม่อีกครั้งตามกลุ่มประชากรท่ีได้จัดเป็นกลุ่มไว้ 
ตามท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้น 

 
ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะหจ์ําแนกกลุ่มทีละข้ันเพ่ือหาตัวแปรโครงยึดท่ีใช้ในการจําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาว
ของกรมประมงสรุปได้ดังตารางท่ี 1

ทําให้ค่า Wilk λ ลดลงเหลือ 0.06 และพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาว
โดยตัวแปร c12 มีอํานาจในการจําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวมากท่ีสุด 
กลุ่มทีละข้ันไมม่ีตัวแปรใดถูกคัดออก ในการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มและการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มคาโนนคิอลจึงใช้ตัวแปรเหล่านี้
ท้ัง 15 ตัวแปร 
 ผลการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวของกรมประมง 
ปลากะพงขาวของกรมประมงท้ัง 4 
การวิเคราะห์จําแนกกลุ่มคานอนิคอลเพ่ือสร้างตัวแปรคาโนนิคอลสําหรับใช้ในการจําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพง
ขาวแสดงดังตารางท่ี 3 ในตัวแปรคาโนนิคอลแรก 
6.609 ตามลําดับ แสดงว่าตัวแปรนี้มีค่าจําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวสูง โดยสามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ถึง 87.3% ส่วนตัวแปรคาโนนิคอลลําดับท่ีสอง 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ข้อมูลท่ีได้ถูกวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SAS รุ่น 8.0  โดยในข้ันแรกแปลงข้อมูลโดยใช้สมการท่ี 
ปลากะพงขาวท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีขนาดและได้มาจากต่างพ้ืนท่ีกัน ดังนั้นขนาดซึ่งเป็นผลจาก
ผลต่อความแปรปรวนของข้อมูลจึงต้องกําจัดความแปรปรวนเนื่องจากอิทธิพลของขนาด เพ่ือลดความผิดพลาดในการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้สมการของ Elloit et al. (1995) อ้างตาม อนันต์ และพรพิมล (2553

 logM-b (logSL-logSLmean)   (1) 

คือ  ข้อมูลหลังแปลงค่า 
คือ  ข้อมูลท่ีได้จากการวัด 
คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยภายในกลุ่ม ระหว่าง log M 
คือ  ความยาวมาตรฐานของตัวอยา่ง 

 คือ  ค่าเฉลี่ยของความยาวมาตรฐาน 

จากนั้นนําข้อมูลท่ีแปลงค่าแล้วไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มทีละข้ัน 
PROC STEPDISC เพ่ือหาตัวแปรโยงยึดท่ีเป็นไปได้สําหรับใช้ในการจําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุ

แล้วจึงนําลักษณะท่ีได้ไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์จําแนกกลุ่ม (discriminant analysis, DA) 
และเทคนิคการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มคาโนนิคอล (canonical discriminant analysis, CDA) 

เพ่ือแสดงภาพการแบ่งกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาว 
scores บนแกน CAN1 และ CAN2 พบว่า ประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจาก

ภาพภาคผนวกท่ี 1) คือ กลุ่ม 1 ประกอบด้วยพ่อแม่พันธ์ุจากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
ประกอบด้วยพ่อแม่พันธ์ุจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูลกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง 

ประกอบด้วยพ่อแม่พันธ์ุจากหน่วยงานท่ีเหลือ  ยกเว้นพ่อแม่พันธ์ุจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่
ในลําดับต่อมาจึงวิเคราะห์ข้อมูลใหม่อีกครั้งตามกลุ่มประชากรท่ีได้จัดเป็นกลุ่มไว้ 4 กลุ่ม  โดยใช้

ผลการวิเคราะหจ์ําแนกกลุ่มทีละข้ันเพ่ือหาตัวแปรโครงยึดท่ีใช้ในการจําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาว
1 จากตัวแปรท้ังหมด 21 ตัวแปร พบว่ามีตัวแปร 15 ตัวแปรถูกนําเข้าในการวิเคราะห์ซึ่ง

และพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาว
มีอํานาจในการจําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวมากท่ีสุด แต่เนื่องจากจากการวิเคราะห์จําแนก

กลุ่มทีละข้ันไมม่ีตัวแปรใดถูกคัดออก ในการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มและการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มคาโนนคิอลจึงใช้ตัวแปรเหล่านี้

ผลการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวของกรมประมง 
4 กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.0001) 

การวิเคราะห์จําแนกกลุ่มคานอนิคอลเพ่ือสร้างตัวแปรคาโนนิคอลสําหรับใช้ในการจําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพง
ในตัวแปรคาโนนิคอลแรก (CAN1) มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลและค่าไอเกนสูง เท่ากับ 

ตัวแปรนี้มีค่าจําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวสูง โดยสามารถอธิบายความ
ส่วนตัวแปรคาโนนิคอลลําดับท่ีสอง (CAN2) มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลปานกลาง 
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นแรกแปลงข้อมูลโดยใช้สมการท่ี 1 เนื่องจากตัวอย่าง
ปลากะพงขาวท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีขนาดและได้มาจากต่างพ้ืนท่ีกัน ดังนั้นขนาดซึ่งเป็นผลจาก allometric growth จะมี

เพ่ือลดความผิดพลาดในการ
2553) ดังนี ้

log M กับ log SL 

จากนั้นนําข้อมูลท่ีแปลงค่าแล้วไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มทีละข้ัน (stepwise discriminant 
เพ่ือหาตัวแปรโยงยึดท่ีเป็นไปได้สําหรับใช้ในการจําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุ

(discriminant analysis, DA) โดยใช้ 
canonical discriminant analysis, CDA) โดยใช้ PROC 

 
ประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจาก 14 หน่วยงาน 

ประกอบด้วยพ่อแม่พันธ์ุจากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง กลุ่ม 3 

ประกอบด้วยพ่อแม่พันธ์ุจากหน่วยงานท่ีเหลือ  ยกเว้นพ่อแม่พันธ์ุจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงาซึ่งถูกจัดอยู่ใน
กลุ่ม  โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะหจ์ําแนกกลุ่มทีละข้ันเพ่ือหาตัวแปรโครงยึดท่ีใช้ในการจําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาว
ตัวแปรถูกนําเข้าในการวิเคราะห์ซึ่ง

และพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาว (F = 3.37, P<0.001) 
แต่เนื่องจากจากการวิเคราะห์จําแนก

กลุ่มทีละข้ันไมม่ีตัวแปรใดถูกคัดออก ในการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มและการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มคาโนนคิอลจึงใช้ตัวแปรเหล่านี้

ผลการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวของกรมประมง พบว่าประชากรพ่อแม่พันธ์ุ 
(P<0.0001) (ตารางท่ี 2) ส่วนผล

การวิเคราะห์จําแนกกลุ่มคานอนิคอลเพ่ือสร้างตัวแปรคาโนนิคอลสําหรับใช้ในการจําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพง
มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลและค่าไอเกนสูง เท่ากับ 0.93 และ 

ตัวแปรนี้มีค่าจําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวสูง โดยสามารถอธิบายความ
มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลปานกลาง (0.602) และมี
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ค่าไอเกนเพียง 0.574 แสดงว่าตัวแปรนี้มีค่าจําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวต่ํา ซึ่งสามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้เพียง 7.6% ดังนั้น จากตัวแปรท่ีใช้ในการจําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะ
15 ตัวแปร จึงสามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรคาโน

 
ตารางท่ี 1  สรุปผลการจําแนกกลุม่ทีละข้ัน 
 

step ตัวแปรโยงยดึ Partial R

1 c12 0.813
2 c4 0.326
3 c14 0.134
4 c9 0.061
5 c5 0.05
6 c18 0.058
7 c3 0.047
8 c7 0.044
9 c8 0.041
10 c13 0.046
11 c11 0.059
12 c19 0.058
13 c2 0.043
14 c17 0.045
15 c20 0.028

 
 

ตารางท่ี 2  ค่า Mahalanobis D2 Statistic 
 

กลุ่ม 1 
1  
2 13.24 
3 73.72 
4 101.06 

 
 จากค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรคาโนนิคอลมาตรฐาน 
สัมประสิทธ์ิสูงกว่าตัวแปรโครงยึดอ่ืน คือ C8, C12
สูงกว่าตัวแปรโครงยึดอ่ืน คือ C11, C19 
ประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวในการศึกษาครั้งนี้
 แผนภาพการจําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวท้ัง 
กลุ่มของประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวตามแกน 
หน่วยงานของกรมประมงท้ัง 14 หน่วยงาน

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012

แสดงว่าตัวแปรนี้มีค่าจําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวต่ํา ซึ่งสามารถอธิบายความ
จากตัวแปรท่ีใช้ในการจําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวของกรมประมงท้ัง 

จึงสามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรคาโนนิคอลสองลําดับแรก ซึ่งมีความแปรปรวนรวมกันได้สูงถึง 

 

Partial R2 Wilk λ F-statistics 

0.813 0.187 520.86 
0.326 0.126 57.82 
0.134 0.109 18.48 
0.061 0.103 7.77 
0.05 0.097 6.25 
0.058 0.092 7.29 
0.047 0.087 5.87 
0.044 0.084 5.41 
0.041 0.08 5 
0.046 0.077 5.61 
0.059 0.072 7.32 
0.058 0.068 7.09 
0.043 0.065 5.27 
0.045 0.062 5.45 
0.028 0.06 3.37 

Statistic ท่ีใช้ในการแยกความแตกต่างของประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาว

2 3 
<0.0001 <0.0001 
 <0.0001 
66.89  
91.41 37.33 

จากค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรคาโนนิคอลมาตรฐาน (ตารางท่ี 3) พบว่า ในแกน CAN1 ตัวแปรโครงยึดท่ีมีค่า
C8, C12-C13, C17 และ C19 ส่วนในแกน CAN2 ตัวแปรโครงยึดท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
 และ C20 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรโครงยึดเหล่านี้เป็นลักษณะสําคัญท่ีจําแนก

ในการศึกษาครั้งนี ้
แผนภาพการจําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวท้ัง 4 กลุ่ม แสดงในภาพท่ี 2 เห็นได้ว่า มีการจําแนก

กลุ่มของประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวตามแกน CAN 1 ชัดเจน ดังนั้น ลักษณะประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจาก
หน่วยงาน จึงอธิบายได้จากแกน CAN 1 พบว่ากลุ่ม 1 ซึ่งเป็นประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลา
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แสดงว่าตัวแปรนี้มีค่าจําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวต่ํา ซึ่งสามารถอธิบายความ
พงขาวของกรมประมงท้ัง  

นิคอลสองลําดับแรก ซึ่งมีความแปรปรวนรวมกันได้สูงถึง 94.9% 

significant 

<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 

ท่ีใช้ในการแยกความแตกต่างของประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาว 

4 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
 

ตัวแปรโครงยึดท่ีมีค่า
ตัวแปรโครงยึดท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ

แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรโครงยึดเหล่านี้เป็นลักษณะสําคัญท่ีจําแนก

เห็นได้ว่า มีการจําแนก
ลักษณะประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจาก

ซึ่งเป็นประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลา 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

กะพงขาวจากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งจะมีส่วนหัว  ส่วนของลําตัว และคอดหางยาวกว่าพ่อแม่พันธ์ุประชากร
พ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจากหน่วยงานอ่ืนชัดเจน
และพัฒนาประมงชายฝั่งพังงาจะมี
หน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังหมด แต่จะมีส่วนของหัวใหญ่และมีส่วนของลําตัวแคบ

 
ตารางท่ี 3  ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรคาโนนิคอลมาตรฐาน 

ของตัวแปรคาโนนิคอล
 

รายการ 

ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปร 
คาโนนิคอลมาตรฐาน   

ค่าไอเกน 

ร้อยละความแปรปรวน 

ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
 

 เมื่อพิจารณาความถูกต้องของการจําแนกกลุ่มด้วยเทคนิคการวิเคราะห์จําแนกกลุ่ม 
ร้อยละ 99.52 (ตัวอย่างปลาจํานวน 
ทดสอบแบบปกติ และเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีทดสอบข้ามเพ่ือลดความลําเอียงในการประมาณความคลาดเคลื่อนในการจําแนก
กลุ่ม พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 77.4 
(ตารางท่ี 5) 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

จากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งจะมีส่วนหัว  ส่วนของลําตัว และคอดหางยาวกว่าพ่อแม่พันธ์ุประชากร
จากหน่วยงานอ่ืนชัดเจน ในทางตรงกันข้ามประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวในกลุ่ม 

และพัฒนาประมงชายฝั่งพังงาจะมีส่วนของลําตัว และคอดหางสั้นกว่าพ่อแม่พันธ์ุประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังหมด แต่จะมีส่วนของหัวใหญ่และมีส่วนของลําตัวแคบ 

ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรคาโนนิคอลมาตรฐาน ค่าไอเกน ร้อยละความแปรปรวน และค่าสหสมัพันธ์คานอนิคัล
ของตัวแปรคาโนนิคอล 

ตัวแปรโครงยึด CAN1 

c2 -1.995 
c3 -0.702 
c4 1.041 
c5 0.692 
c7 -0.169 
c8 -2.635 
c9 -0.985 
c11 1.025 
c12 2.085 
c13 3.665 
c17 4.001 
c18 -1.019 
c19 -2.856 
c20 0.053 
 6.609 

 87.3 

 0.93 

เมื่อพิจารณาความถูกต้องของการจําแนกกลุ่มด้วยเทคนิคการวิเคราะห์จําแนกกลุ่ม 
ตัวอย่างปลาจํานวน 362 ตัวอย่าง จากท้ังหมด 364 ตัวอย่าง) ถูกจําแนกกลุ่มได้ถูกต้อง เมื่
และเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีทดสอบข้ามเพ่ือลดความลําเอียงในการประมาณความคลาดเคลื่อนในการจําแนก

4 (ตัวอย่างปลาจํานวน 282 ตัวอย่าง จากท้ังหมด 364 ตัวอย่าง
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จากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งจะมีส่วนหัว  ส่วนของลําตัว และคอดหางยาวกว่าพ่อแม่พันธ์ุประชากร
ในทางตรงกันข้ามประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวในกลุ่ม 4 จากศูนย์วิจัย
และคอดหางสั้นกว่าพ่อแม่พันธ์ุประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจาก

และค่าสหสมัพันธ์คานอนิคัล 

CAN2 

-0.625 
-0.797 
1.183 
0.532 
0.237 
1.749 
0.49 
-5.563 
1.317 
1.641 
-2.177 
-0.137 
4.049 
-2.671 
0.574 

7.6 

0.604 

เมื่อพิจารณาความถูกต้องของการจําแนกกลุ่มด้วยเทคนิคการวิเคราะห์จําแนกกลุ่ม (ตารางท่ี 4) พบว่าตัวอย่าง 
ถูกจําแนกกลุ่มได้ถูกต้อง เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี

และเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีทดสอบข้ามเพ่ือลดความลําเอียงในการประมาณความคลาดเคลื่อนในการจําแนก
ตัวอย่าง) ถูกจําแนกกลุ่มได้ถูกต้อง 
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ตารางท่ี 4  ผลการจําแนกกลุม่ประชากรปลากะพงขาวด้วยวิธีการจาํแนกแบบปกติ
 

กลุ่มท่ีจําแนก จํานวนตัวอย่าง 
1

1 26 26
2 52  
3 260  
4 26  

ร้อยละท่ีจาํแนกได้ถูกต้อง 99.52
 
 
ตารางท่ี 5  ผลการจําแนกกลุม่ประชากรปลากะพงขาวด้วยการวิเคราะห์ทดสอบข้าม
 

กลุ่มท่ีจําแนก จํานวนตัวอย่าง 
1

1 26 15
2 52 10
3 260 1
4 26  
ร้อยละท่ีจาํแนกได้ถูกต้อง 77.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2  การกระจายของประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวบนแกนของ
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ผลการจําแนกกลุม่ประชากรปลากะพงขาวด้วยวิธีการจาํแนกแบบปกต ิ

กลุ่มจริง 

1 2 3 
26   
 51  
 1 260 
   

99.52 

ผลการจําแนกกลุม่ประชากรปลากะพงขาวด้วยการวิเคราะห์ทดสอบข้าม 

กลุ่มจริง 
1 2 3 
15 1  
10 47  
1 4 260 
   
77.4 

การกระจายของประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวบนแกนของ CAN1 และแกนของ CAN 2 
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4 
 
 
 
26 

4 
 
 
10 
16 

 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

วิจารณ์ผลและสรุปผล 
 จากการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาหลายตัวแปรโดยใช้ระบบเครือข่ายโครงยึดของพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวในครั้งนี้ 
แสดงให้เห็นว่า ประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจากหน่วยงานของกรมประมงส่วนใ
มีเพียงประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจากสถาบันวิจั
ชายฝั่งอีก 3 แห่ง คือ สตูล ระยอง 
หน่วยงานเหล่านี้เองก็มีลักษณะรูปร่าง
กล่าวว่า ปลามีความผันแปรของลักษณะรูปร่างท้ังภายในและระหว่างประชากรอันเนื่องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมมา
สัตว์มีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ 
 ลักษณะสําคญัท่ีใช้จําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปล
ได้แก่ ตําแหน่งของครีบหลัง  ครีบท้องอันแรกซึ่งเป็นส่วนของหัวและลําตัว และคอดหาง เนื่องจากเสน้โครงยึดท่ีมจีุดเริ่ม
จากครีบหลัง  ครีบท้องอันแรก และคอดหาง
โครงยึดอ่ืนๆ ซึ่งเส้นโครงยึดเหลา่นี้บอกถึงรูปร่างของปลากะพง
แตกต่างของกลุ่มประชากรปลากะพงขาวใ
จํานวน 4 แหล่ง โดยใช้ระบบเครือข่ายโครงยึดเหมือนกับการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ความแตกต่างของกลุ่มประชากรปลากะพงขาว
ท่ีศึกษาเกิดจากความผันแปรด้านรูปร่างท่ีเกิดจากเส้นโครงยดึ 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจากหน่วยงานของกรมประมง
หน่วยงาน สามารถแบ่งได้เพียง 4 
หลากหลายทางพันธุกรรมต่ํา ท้ังนี้อาจเป็นไปได้ว่า
ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากะพงขาวจากโรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล
วิธีการ microsatellite DNA พบว่า ปลากะพงขาวจากโรงเพาะฟักแห่งนี้มีค
ใช้จําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวในครั้งนี้
กลุ่ม 1 มีลักษณะรูปร่างยาวกว่าทุกกลุ่ม  รองลงมาเป็นกลุ่ม 
พันธ์ุปลากะพงขาวในกลุ่ม 4 ยังมีส่วนของหัวใหญ่และมีส่วนของลําตัวแคบ
 ระบบเครือข่ายโยงยึดสามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาของระหว่างกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุ
ปลากะพงขาวจากหน่วยงานของกรมประมงได้  วิธีการนี้ง่ายและมีต้นทุนต่ําจึงเ
ประชากรปลา แต่วิธีการนี้มีข้อจํากัด คือ ทําให้ทราบเพียงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างของลัก
กันหรือไม่ และลักษณะใดเป็นลักษณะท่ีแตกต่างกัน 
และพรพิมล, 2553) ดังนั้นควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมโดยใช้วิธีการข้ันสูงอ่ืนๆ เช่น วิธีการ 
ท่ีครบถ้วนและนําไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

 
เอกสารอ้างอิง 
กรมประมง. 2536. การเลี้ยงปลาน้ํากร่อย
กรมประมง. 2551. สถิติการประมงแห่งประเทศไทย
วงศ์ปฐม กมลรตัน,์ รจิต จาละ และสรุินทร์ อภริักษ์

เอกสารวิชาการฉบับท่ี 13
สวัสดิ์ วงศ์สมนึก และ สุจินต์ มณวีงศ์
โดยวิธีผสมเทียม. รายงานผลการปฏิบัติงานทางวิชาการประจําปี 

หน้า 62-83. 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

จากการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาหลายตัวแปรโดยใช้ระบบเครือข่ายโครงยึดของพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวในครั้งนี้ 
ประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจากหน่วยงานของกรมประมงส่วนใหญ่มีลักษณะรูปร่างคล้ายคลึงกัน

มีเพียงประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง และจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
แห่ง คือ สตูล ระยอง และพังงา มีลักษณะรูปร่างแตกต่างออกไป  โดยท่ีประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจาก

หน่วยงานเหล่านี้เองก็มีลักษณะรูปร่างต่างกัน (ยกเว้นสตูลกับระยอง) Wimberger (1992) อ้างตาม 
กล่าวว่า ปลามีความผันแปรของลักษณะรูปร่างท้ังภายในและระหว่างประชากรอันเนื่องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมมา

ลักษณะสําคญัท่ีใช้จําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
ได้แก่ ตําแหน่งของครีบหลัง  ครีบท้องอันแรกซึ่งเป็นส่วนของหัวและลําตัว และคอดหาง เนื่องจากเสน้โครงยึดท่ีมจีุดเริ่ม
จากครีบหลัง  ครีบท้องอันแรก และคอดหาง ได้แก่ เส้นโครงยึด C8, C11-C13, C17  และ C19

ซึ่งเส้นโครงยึดเหลา่นี้บอกถึงรูปร่างของปลากะพงขาว สอดคล้องกับGopikrishna 
แตกต่างของกลุ่มประชากรปลากะพงขาวในระยะวัยรุ่น/ก่อนเตม็วัยจากชายฝั่งตะวันตกและตะวันออกของประเทศอินเดีย

แหล่ง โดยใช้ระบบเครือข่ายโครงยึดเหมือนกับการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ความแตกต่างของกลุ่มประชากรปลากะพงขาว
ท่ีศึกษาเกิดจากความผันแปรด้านรูปร่างท่ีเกิดจากเส้นโครงยดึ C17  รองลงมาเป็น C10, C12 และ 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจากหน่วยงานของกรมประมง
 กลุ่ม เท่านั้น แสดงให้เห็นว่า ประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวของกรมประมงมีความ

ท้ังนี้อาจเป็นไปได้ว่ามีการใช้พ่อแม่พันธ์ุปลาแหล่งเดียวกัน สอดคล้องกับฟารีดะ
ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากะพงขาวจากโรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล

พบว่า ปลากะพงขาวจากโรงเพาะฟักแห่งนี้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ํา  โดยลักษณะท่ี
ใช้จําแนกกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวในครั้งนี ้คือ ลักษณะของรูปร่าง โดยประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวใน

มีลักษณะรูปร่างยาวกว่าทุกกลุ่ม  รองลงมาเป็นกลุ่ม 2  กลุ่ม 3 และกลุ่ม 4 ตามลําดับ 
ยังมีส่วนของหัวใหญ่และมีส่วนของลําตัวแคบ 

ระบบเครือข่ายโยงยึดสามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาของระหว่างกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุ
ปลากะพงขาวจากหน่วยงานของกรมประมงได้  วิธีการนี้ง่ายและมีต้นทุนต่ําจึงเป็นวิธีการท่ีมีประโยช

แต่วิธีการนี้มีข้อจํากัด คือ ทําให้ทราบเพียงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างของลัก
กษณะใดเป็นลักษณะท่ีแตกต่างกัน แต่ไม่สามารถระบุได้แตกต่างกันอย่างไร และมากน้อยเพียงใด 

ดังนั้นควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมโดยใช้วิธีการข้ันสูงอ่ืนๆ เช่น วิธีการ microsatellite DNA 
ถ้วนและนําไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 

การเลี้ยงปลาน้ํากร่อย. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 
สถิติการประมงแห่งประเทศไทย. เอกสารฉบับท่ี12/2553. ศูนย์สารสนเทศ, 
รจิต จาละ และสรุินทร์ อภริักษ์. 2539. การคัดเลือกและปรบัปรุงรูปร่างปลาไนสายพันธ์ุพ้ืนเมือง

13. สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า, กรมประมง. 22 
สวัสดิ์ วงศ์สมนึก และ สุจินต์ มณวีงศ.์ 2517. การทดลองเพาะพันธ์ุปลากะพงขาว (Lates calcarifer

รายงานผลการปฏิบัติงานทางวิชาการประจําปี 2516-2517. สถานีประมงทะเลสงขลา
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จากการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาหลายตัวแปรโดยใช้ระบบเครือข่ายโครงยึดของพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวในครั้งนี้ 
หญ่มีลักษณะรูปร่างคล้ายคลึงกัน  

และจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ต่างออกไป  โดยท่ีประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจาก

อ้างตาม Turan et al. (2004) 
กล่าวว่า ปลามีความผันแปรของลักษณะรูปร่างท้ังภายในและระหว่างประชากรอันเนื่องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมมากกว่า

ากะพงขาวในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลักษณะของรูปร่าง (shape)  
ได้แก่ ตําแหน่งของครีบหลัง  ครีบท้องอันแรกซึ่งเป็นส่วนของหัวและลําตัว และคอดหาง เนื่องจากเสน้โครงยึดท่ีมจีุดเริ่มต้น

C19 มีคา่สัมประสิทธ์ิสูงกว่าเส้น
Gopikrishna et al. (2006) ศึกษาความ

ก่อนเตม็วัยจากชายฝั่งตะวันตกและตะวันออกของประเทศอินเดีย
แหล่ง โดยใช้ระบบเครือข่ายโครงยึดเหมือนกับการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ความแตกต่างของกลุ่มประชากรปลากะพงขาว

และ C11 ตามลําดับ 
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจากหน่วยงานของกรมประมงท้ังหมด 14 

กลุ่ม เท่านั้น แสดงให้เห็นว่า ประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวของกรมประมงมีความ
สอดคล้องกับฟารีดะ และคณะ (2553) 

ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากะพงขาวจากโรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล โดยใช้
วามหลากหลายทางพันธุกรรมต่ํา  โดยลักษณะท่ี

คือ ลักษณะของรูปร่าง โดยประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวใน
ตามลําดับ นอกจากนี้ประชากรพ่อแม่

ระบบเครือข่ายโยงยึดสามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาของระหว่างกลุ่มประชากรพ่อแม่พันธ์ุ
ป็นวิธีการท่ีมีประโยชน์สําหรับการระบุกลุ่ม

แต่วิธีการนี้มีข้อจํากัด คือ ทําให้ทราบเพียงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างของลักษณะทางสัณฐานทางวิทยา
แต่ไม่สามารถระบุได้แตกต่างกันอย่างไร และมากน้อยเพียงใด (อนันต ์

microsatellite DNA เพ่ือให้ได้ข้อมูล

 43 หน้า. 
, กรมประมง. 91 หน้า. 

การคัดเลือกและปรบัปรุงรูปร่างปลาไนสายพันธ์ุพ้ืนเมือง.  
22 หน้า. 

Lates calcarifer Bloch)  
สถานีประมงทะเลสงขลา, กรมประมง. 
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อนันต์ เคนท้าว และพรพิมล เจยีระนัยปรีเปรม
ทางการประมงด้วยเทคนิคมอโฟเมทรีหลายตัวแปร
จากแหล่งภูมศิาสตร์ท่ีต่างกัน. ใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. หน้า 619

Gopikrishna, G., C. Sarada and T.V. Sathianandan.  2006.  Truss morphometry in the Asian seabass
calcarifer. J. Mar. Biol. Ass. India. 

Jaferian, A., H. Zolgharnein, M. Mohammadi, M.
Morphometric study of Eleutheron tetradatylum in Persian Gu
World Journal of Fish and Marine Sciences. 2(6) : 499

Turan, C., D. ErgÜden, M. GÜlek, N. Baş
anchovy (Engraulis encrasicolus L.) in the Black, Aegean and No
Turk J. Vet. Anim. Sci. 865-871.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวกท่ี 1  การกระจายของประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจากหน่วยงานของกรมประมง

บนแกนของ CAN1  และแกนของ

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012

อนันต์ เคนท้าว และพรพิมล เจยีระนัยปรีเปรม. 2553. การประยุกตใ์ช้ระบบเครือข่ายโครงยดึเพ่ือระบกุลุ่มประชากร
ทางการประมงด้วยเทคนิคมอโฟเมทรีหลายตัวแปร: กรณศีึกษาในกลุ่มประชากรปลาช่อน (Channa striata

ใน : การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบณัฑติศึกษา ครั้งท่ี 
619-630. 

Gopikrishna, G., C. Sarada and T.V. Sathianandan.  2006.  Truss morphometry in the Asian seabass
J. Mar. Biol. Ass. India. 48(2) : 220-233. 

Jaferian, A., H. Zolgharnein, M. Mohammadi, M.-Ali Salari-Aliabadi and S.-Javad Hossini. 2010. 
Morphometric study of Eleutheron tetradatylum in Persian Gulf based on the truss network.
World Journal of Fish and Marine Sciences. 2(6) : 499-504. 
D. ErgÜden, M. GÜlek, N. Başusta and F. Turan.  2004. Morphometric structuring of the 

anchovy (Engraulis encrasicolus L.) in the Black, Aegean and Northeastern Mediterranean seas.
871. 

การกระจายของประชากรพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาวจากหน่วยงานของกรมประมง 14 
และแกนของ CAN 2 

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

การประยุกตใ์ช้ระบบเครือข่ายโครงยดึเพ่ือระบกุลุ่มประชากร 
Channa striata) 

การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบณัฑติศึกษา ครั้งท่ี 11 

Gopikrishna, G., C. Sarada and T.V. Sathianandan.  2006.  Truss morphometry in the Asian seabass-Lates  

ini. 2010.  
lf based on the truss network. 

Morphometric structuring of the  
rtheastern Mediterranean seas. 

14 หน่วยงาน  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ระดับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งแชบ๊วย
(Penaeus merguiensis de Man 1888
ในโรงเรือนและกระชังในบ่อดิน
 
พิเชต พลายเพชร*  มนทกานติ ท้ามต้ิน  ชัชวาลี ชัยศรี  จีรรัตน์ เกื้อแก้ว และ ประดิษฐ์ ชนชืน่ชอบ
สถาบันวิจัยอาหารสตัว์นํ้าชายฝั่ง 
 
บทคัดย่อ 
 
 ทําการทดลองเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยเป็นระยะเวลา 
สําเร็จรูปท่ีเหมาะสมสําหรับเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย การทดลองแบ่งออกเป็น 
โรงเรือนและกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน ใช้อาหารสําเร็จรูปจํานวน 
และการใช้แป้งสาล ี3 ระดับ คือ 20, 25 
27, 28% สําหรับอาหารท่ีมีระดับโปรตีน 
การทดลองของท้ังสองระบบการเลีย้งแสดงให้เห็นว่ากุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน
ดีกว่ากุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน 
อัตราแลกเนื้อและอัตรารอดตาย (p>0.05) 
รอดตายของกุ้งท่ีทดลอง (p>0.05) 
(แป้งสาลี 20%) มีผลให้กุ้งมีการเจริญเติบโตและอัตราแลกเนื้อดีท่ีสุด การทดลองนี้ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่า
คาร์โบไฮเดรตต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อและอัตรารอดตายของกุ้งท่ีเลี้ยงในท้ังสองระบบ 

 
คําสําคัญ : กุ้งแชบ๊วย  กระชัง  คาร์โบไฮเดรต  บ่อดิน  โปรตีน  ระบบการเลี้ยงแบบน้ําหมุนเวียน
   
*ผู้รับผดิชอบ : ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ
E-mail : pichet28@yahoo.com

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ระดับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งแชบ๊วย 
de Man 1888) ในระบบการเลี้ยงแบบน้ําหมุนเวียน 

ในโรงเรือนและกระชังในบ่อดิน 

ท้ามต้ิน  ชัชวาลี ชัยศรี  จีรรัตน์ เกื้อแก้ว และ ประดิษฐ์ ชนชืน่ชอบ

ทําการทดลองเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ เพ่ือประเมินระดับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในอาหาร
สําเร็จรูปท่ีเหมาะสมสําหรับเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ระบบย่อย คือ การเลี้ยงระบบน้ําหมุนเวียนใน
โรงเรือนและกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน ใช้อาหารสําเร็จรูปจํานวน 6 สูตร จากการกําหนดโปรตีน 

20, 25 และ 30% ซึ่งมีผลให้ระดับคาร์โบไฮเดรตในอาหารมีค่าเท่ากับ 
สําหรับอาหารท่ีมีระดับโปรตีน 35 และ 40% ตามลําดับ เลี้ยงกุ้งด้วยอาหารแต่ละสูตรๆ ละ 

การทดลองของท้ังสองระบบการเลีย้งแสดงให้เห็นว่ากุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน
ดีกว่ากุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน 35% อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05

(p>0.05) ขณะท่ีระดับคาร์โบไฮเดรตไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรา
(p>0.05) เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่าอาหารกุ้งท่ีมีระดับโปรตีน 40

มีผลให้กุ้งมีการเจริญเติบโตและอัตราแลกเนื้อดีท่ีสุด การทดลองนี้ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่า
คาร์โบไฮเดรตต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อและอัตรารอดตายของกุ้งท่ีเลี้ยงในท้ังสองระบบ 

กระชัง  คาร์โบไฮเดรต  บ่อดิน  โปรตีน  ระบบการเลี้ยงแบบน้ําหมุนเวียน

ศรรีาชา จ.ชลบุร ี20110  โทร. 0 3832 6512 
: pichet28@yahoo.com 
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ท้ามต้ิน  ชัชวาลี ชัยศรี  จีรรัตน์ เกื้อแก้ว และ ประดิษฐ์ ชนชืน่ชอบ 

สัปดาห์ เพ่ือประเมินระดับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในอาหาร
ระบบย่อย คือ การเลี้ยงระบบน้ําหมุนเวียนใน

สูตร จากการกําหนดโปรตีน 2 ระดับ คือ 35 และ 40% 
ซึ่งมีผลให้ระดับคาร์โบไฮเดรตในอาหารมีค่าเท่ากับ 30, 31, 32 และ 25, 

ตามลําดับ เลี้ยงกุ้งด้วยอาหารแต่ละสูตรๆ ละ 3 ซ้ํา วันละ 4 ครั้ง ผล
ยงแสดงให้เห็นว่ากุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน 40% เจริญเติบโต

p<0.05) แต่ระดับโปรตีนไม่มีผลต่อ
ฮเดรตไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรา

40% และคาร์โบไฮเดรต 25% 
มีผลให้กุ้งมีการเจริญเติบโตและอัตราแลกเนื้อดีท่ีสุด การทดลองนี้ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับโปรตีนและ

คาร์โบไฮเดรตต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อและอัตรารอดตายของกุ้งท่ีเลี้ยงในท้ังสองระบบ (p>0.05)  

กระชัง  คาร์โบไฮเดรต  บ่อดิน  โปรตีน  ระบบการเลี้ยงแบบน้ําหมุนเวียน  



296 
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Abstract 
 
 Twelve-week feeding trial of banana shrimp, 
to evaluate optimum dietary protein and carbohydrate. Shrimps were cultured in both recirculation 
aquaculture system and cage hanging in the earthen pond. There were six diets formulated by combination
of two protein levels (35 and 40%) and t
wheat levels resulted in dietary carbohydrate (NFE) of 30, 31, 
protein of 35 and 40% respectively. Shrimps were fed 4 times a day. Each diet was tested
The results of both culture systems indicated that shrimp obtained diet
had significantly better growth than group fed diet
protein level did not affect feed conversion ratio and survival rate (p>0.05). Insignificant differences of 
these parameters were observed as dietary carbohydrate were evaluated (p>0.05).
containing 40% of dietary protein and 25
results of shrimp growth and feed conversion ratio. There were no interaction between dietary protein 
and carbohydrate on growth, feed conversion ratio and survival rate of shrimp cultured in both systems 
(p>0.05).  
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week feeding trial of banana shrimp, Penaeus merguiensis (de Man 1888)
to evaluate optimum dietary protein and carbohydrate. Shrimps were cultured in both recirculation 
aquaculture system and cage hanging in the earthen pond. There were six diets formulated by combination

and three dietary wheat levels (20, 25 and 30%). Using these dietary 
wheat levels resulted in dietary carbohydrate (NFE) of 30, 31, 32% and 25, 27, 28% for diets containing 

% respectively. Shrimps were fed 4 times a day. Each diet was tested
The results of both culture systems indicated that shrimp obtained diet containing protein level of 40
had significantly better growth than group fed diet containing protein level of 35% (p<0.05

feed conversion ratio and survival rate (p>0.05). Insignificant differences of 
these parameters were observed as dietary carbohydrate were evaluated (p>0.05).
containing 40% of dietary protein and 25% of dietary carbohydrate (20% wheat) provi
results of shrimp growth and feed conversion ratio. There were no interaction between dietary protein 
and carbohydrate on growth, feed conversion ratio and survival rate of shrimp cultured in both systems 

Cage, Carbohydrate, Earthen pond, Protein, Recirculation aquaculture system 
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(de Man 1888) was conducted 
to evaluate optimum dietary protein and carbohydrate. Shrimps were cultured in both recirculation 
aquaculture system and cage hanging in the earthen pond. There were six diets formulated by combination 

%). Using these dietary 
and 25, 27, 28% for diets containing 

% respectively. Shrimps were fed 4 times a day. Each diet was tested with 3 replicates. 
containing protein level of 40% 

p<0.05). However, 
feed conversion ratio and survival rate (p>0.05). Insignificant differences of 

these parameters were observed as dietary carbohydrate were evaluated (p>0.05). Overall, feed 
% wheat) provided the best 

results of shrimp growth and feed conversion ratio. There were no interaction between dietary protein 
and carbohydrate on growth, feed conversion ratio and survival rate of shrimp cultured in both systems 

Cage, Carbohydrate, Earthen pond, Protein, Recirculation aquaculture system  

3832 6512 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

คํานํา 
 
 กุ้งแชบ๊วยเป็นสัตว์น้ําท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย แม้ไม่มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลาย
เหมือนกุ้งขาวก็ตาม เกษตรกรนิยมเลี้ยงกุ้งชนิดนี้ด้วยวิธีดั้งเดิมคือการปล่อยลูกกุ้งด้วยความหนาแน่นต่ําและให้กุ้งกินอาหาร
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในบ่อ แต่บางรายอาจเลี้
ดังกล่าวทําให้การศึกษาด้านโภชนาการของกุ้งชนิดนี้ในประเทศไทยค่อนข้างมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ด้วยราคา
จําหน่ายท่ีสูงกว่ากุ้งขาว รวมท้ังเกษตรกรและกรมประมงสามารถเพาะพันธ์ุได้ การ
การเลี้ยงกุ้งทะเลชนิดอ่ืนประสบปัญหา ดังนั้น การศึกษาด้านโภชนาการของกุ้งชนิดนี้ให้ครอบคลุมทุกด้านจึงเป็นหัวข้อหนึ่งท่ี
ยังมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะการศึกษาเก่ียวกับระดับโปรตีนและพลังงาน ซึ่งมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต เ
การสืบพันธ์ุของสัตว์ โดยสัตว์น้ําได้รับพลังงานจากการสลายโปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรตในอาหาร หากขาดแคลน
พลังงานจากไขมันและคาร์โบไฮเดรตทําให้ร่างกายสลายโปรตีนเพ่ือสร้างพลังงาน ซึ่งส่งผลให้สัตว์น้ําโตช้าลงและทําให้ต้นทุน
อาหารสูงข้ึน เนื่องจากโปรตีนเป็นสารอาหารท่ีมีราคาแพงและเป็นต้นทุนหลักของค่าอาหาร 
คาร์โบไฮเดรตของสัตว์นํ้าไม่มีข้อสรุปท่ีแน่ชัด แต่การใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานนับทางเลือกท่ีดีเนื่องจากมีราคาถูก 
และช่วยลดการใช้พลังงานจากโปรตีนได้ 
2005) งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาระดับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งแชบ๊วย โดยศึกษาท้ังใน
ระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือนและกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการพั
กุ้งชนิดนี้ต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือทราบผลของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในอาหารระดับต่างๆ และปฏิสัมพันธ์ของสารอาหารท้ังสองชนิดต่อการ
เจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือนและกระชังท่ีแขวนในบ่อดิ

 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการทดลอง 
1. แผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ 
2 ระดับ คือ 35 และ 40% และแป้งสาลี 
ตารางท่ี 1  

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

กุ้งแชบ๊วยเป็นสัตว์น้ําท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย แม้ไม่มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลาย
เหมือนกุ้งขาวก็ตาม เกษตรกรนิยมเลี้ยงกุ้งชนิดนี้ด้วยวิธีดั้งเดิมคือการปล่อยลูกกุ้งด้วยความหนาแน่นต่ําและให้กุ้งกินอาหาร
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในบ่อ แต่บางรายอาจเลีย้งแบบก่ึงพัฒนาโดยมีการให้อาหารสําเร็จรูปกุ้งทะเลเสริมในบางครั้ง ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวทําให้การศึกษาด้านโภชนาการของกุ้งชนิดนี้ในประเทศไทยค่อนข้างมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ด้วยราคา
จําหน่ายท่ีสูงกว่ากุ้งขาว รวมท้ังเกษตรกรและกรมประมงสามารถเพาะพันธ์ุได้ การเลี้ยงกุ้งชนิดนี้จึงนับเป็นตัวเลือกท่ีดีหาก
การเลี้ยงกุ้งทะเลชนิดอ่ืนประสบปัญหา ดังนั้น การศึกษาด้านโภชนาการของกุ้งชนิดนี้ให้ครอบคลุมทุกด้านจึงเป็นหัวข้อหนึ่งท่ี
ยังมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะการศึกษาเก่ียวกับระดับโปรตีนและพลังงาน ซึ่งมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต เ
การสืบพันธ์ุของสัตว์ โดยสัตว์น้ําได้รับพลังงานจากการสลายโปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรตในอาหาร หากขาดแคลน
พลังงานจากไขมันและคาร์โบไฮเดรตทําให้ร่างกายสลายโปรตีนเพ่ือสร้างพลังงาน ซึ่งส่งผลให้สัตว์น้ําโตช้าลงและทําให้ต้นทุน

สารอาหารท่ีมีราคาแพงและเป็นต้นทุนหลักของค่าอาหาร (เวียง
คาร์โบไฮเดรตของสัตว์นํ้าไม่มีข้อสรุปท่ีแน่ชัด แต่การใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานนับทางเลือกท่ีดีเนื่องจากมีราคาถูก 
และช่วยลดการใช้พลังงานจากโปรตีนได้ (protein sparing effect) รวมท้ังช่วยให้อาหารมีความคงตัวในน้ําได้ดีข้ึน 

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาระดับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งแชบ๊วย โดยศึกษาท้ังใน
ระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือนและกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการพั

เพ่ือทราบผลของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในอาหารระดับต่างๆ และปฏิสัมพันธ์ของสารอาหารท้ังสองชนิดต่อการ
เจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือนและกระชังท่ีแขวนในบ่อดิ

 

วางแผนการทดลองแบบ 2 x 3 Factorial in CRD (Completely Randomized Design
และแป้งสาลี 3 ระดับ คือ 20, 25 และ 30% วัตถุดิบอาหารทดลองและอัตราส่วนการใช้แสดงใน 
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กุ้งแชบ๊วยเป็นสัตว์น้ําท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย แม้ไม่มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลาย
เหมือนกุ้งขาวก็ตาม เกษตรกรนิยมเลี้ยงกุ้งชนิดนี้ด้วยวิธีดั้งเดิมคือการปล่อยลูกกุ้งด้วยความหนาแน่นต่ําและให้กุ้งกินอาหาร

ยงแบบก่ึงพัฒนาโดยมีการให้อาหารสําเร็จรูปกุ้งทะเลเสริมในบางครั้ง ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวทําให้การศึกษาด้านโภชนาการของกุ้งชนิดนี้ในประเทศไทยค่อนข้างมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ด้วยราคา

เลี้ยงกุ้งชนิดนี้จึงนับเป็นตัวเลือกท่ีดีหาก
การเลี้ยงกุ้งทะเลชนิดอ่ืนประสบปัญหา ดังนั้น การศึกษาด้านโภชนาการของกุ้งชนิดนี้ให้ครอบคลุมทุกด้านจึงเป็นหัวข้อหนึ่งท่ี
ยังมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะการศึกษาเก่ียวกับระดับโปรตีนและพลังงาน ซึ่งมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต เจริญเติบโตและ
การสืบพันธ์ุของสัตว์ โดยสัตว์น้ําได้รับพลังงานจากการสลายโปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรตในอาหาร หากขาดแคลน
พลังงานจากไขมันและคาร์โบไฮเดรตทําให้ร่างกายสลายโปรตีนเพ่ือสร้างพลังงาน ซึ่งส่งผลให้สัตว์น้ําโตช้าลงและทําให้ต้นทุน

เวียง, 2542) แม้ความต้องการ
คาร์โบไฮเดรตของสัตว์นํ้าไม่มีข้อสรุปท่ีแน่ชัด แต่การใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานนับทางเลือกท่ีดีเนื่องจากมีราคาถูก 

มท้ังช่วยให้อาหารมีความคงตัวในน้ําได้ดีข้ึน (Davis, 
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาระดับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งแชบ๊วย โดยศึกษาท้ังใน

ระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือนและกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการพัฒนาสูตรอาหารของ

เพ่ือทราบผลของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในอาหารระดับต่างๆ และปฏิสัมพันธ์ของสารอาหารท้ังสองชนิดต่อการ
เจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือนและกระชังท่ีแขวนในบ่อดนิ 

Completely Randomized Design) เพ่ือศึกษาผลของโปรตีน 
วัตถุดิบอาหารทดลองและอัตราส่วนการใช้แสดงใน 
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ตารางท่ี 1  วัตถุดิบและองค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของอาหารทดลอง 
  
วัตถุดิบ 

ปลาป่นไทย (Thai fishmeal 60% P) 

ตับหมึกป่น (Squid liver meal) 

กากถ่ัวเหลือง (Soybean meal) 

หวีตกลูเท่น (Wheat gluten) 

แป้งสาล ี(Wheat flour) 

น้ํามันปลาทูน่า (Tuna oil) 

วิตามินรวม (Vitamin premix) 

แร่ธาตุรวม (Mineral premix) 

วิตามิน C (Vitamin C 99%)  

สารกันหืน (BHT) 

เลซิติน (Lecithin 60%) 

ไคโตซาน (Liquid chitosan 20%) 

สารเหนียว (CMC) 

แกลบบด (Ground rice hull) 

รวม (Total) 

                                                                   

ความช้ืน (Moisture, M) 

โปรตีน (Crude protein, CP) 

ไขมัน (Crude lipid, CL) 

เถ้า (Ash) 

ใยอาหาร (Crude fiber, CF) 

คาร์โบไฮเดรต (NFE)* 

พลังงาน (Kcal/100g) 

* คํานวณโดย (100% - (M + CP + CL + CL + Ash))
 

2. ระบบการทดลองและการดําเนนิการทดลอง
 2.1 การเลี้ยงกุ้งในกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน
 ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ชายฝั่งเพชรบุรี อนุบาลลูกกุ้งระยะ 
อาหารสําเร็จรูปสําหรับกุ้งกุลาดํา วันละ 2 ครั้ง 
ลงกระชังทดลองขนาด 1x1x1 เมตร จํานวน 
4 ครั้ง (08.00, 12.00, 16.00 และ 20.00 น
ทําการปรับปริมาณอาหารสําหรับสองสัปดาห์ถัดไป โดยอัตราการให้อาหารเริ่มต้นเท่ากับ 
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วัตถุดิบและองค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของอาหารทดลอง (%) 
สูตรอาหาร (%โปรตีน : % แป้งสาล)ี 

35/20 35/25 35/30 40/20 40/25

40.00 40.00 40.00 45.00 45.00

5.30 5.30 5.30 6.00 6.00

3.90 3.90 3.90 4.40 4.40

5.30 5.30 5.30 6.00 6.00

20.00 25.00 30.00 20.00 25.00

1.00 1.00 1.00 - - 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

15.98 10.98 5.98 10.08 5.08

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

                                                                   องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบ (% น.น. เปียก

7.64 8.06 8.13 7.62 7.85 

34.75 34.58 34.68 39.87 39.81 

8.32 8.28 8.17 8.20 8.38 

13.43 12.48 12.43 13.35 12.49 

5.74 5.10 4.88 5.59 4.32 

30.12 31.50 31.71 25.37 27.15 

408.7 419.5 422.2 419.6 424.5 

(M + CP + CL + CL + Ash))    

ระบบการทดลองและการดําเนนิการทดลอง 
การเลี้ยงกุ้งในกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน 

ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ชายฝั่งเพชรบุรี อนุบาลลูกกุ้งระยะ PL 15 ในกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน ด้วย
ครั้ง (09.00 และ 16.00 น.) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนทําการคัดขนาดแล้วปล่อย

เมตร จํานวน 18 กระชัง ด้วยอัตราปล่อย 70 ตัว/ตร.ม. เลี้ยงกุ้งด้วยอาหารทดลองวันละ 
น.) ทําการช่ังน้ําหนักและตรวจสอบอัตรารอดตายทุกๆ 2 สัปดาห์ หลังการช่ังวัด 

ทําการปรับปริมาณอาหารสําหรับสองสัปดาห์ถัดไป โดยอัตราการให้อาหารเริ่มต้นเท่ากับ 12 % ของ น
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40/25 40/30 

45.00 45.00 

6.00 6.00 

4.40 4.40 

6.00 6.00 

25.00 30.00 

- 

2.00 2.00 

3.00 3.00 

0.50 0.50 

0.02 0.02 

0.80 0.80 

1.20 1.20 

1.00 1.00 

5.08 0.08 

100.00 100.00 

เปียก) 

 7.35 

 39.72 

 8.51 

 12.58 

 3.48 

 28.36 

 432.5 

 

ในกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน ด้วย
สัปดาห์ ก่อนทําการคัดขนาดแล้วปล่อย

เลี้ยงกุ้งด้วยอาหารทดลองวันละ  
สัปดาห์ หลังการช่ังวัด 

ของ น.น. ตัว และลดลง
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เรื่อยๆ จนเหลือ 8% ใน 2 สัปดาห์ สุดท้าย ทําการตรวจวัดคุณภาพ
ความเป็นด่าง แอมโมเนียรวม ไนไตรท์ และอุณหภูมิ

 2.2. การเลี้ยงกุ้งในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน
 ดําเนินการทดลองท่ีสถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี อนุบาลลูกกุ้งระยะ 
5 ตัน ด้วยอาหาร จํานวนมื้อและระยะเวลาเช่นเดียวกับการทดลองแรก จากนั้นคัดลูกกุ้งลงเลี้ยงในถังพลาสติกทรงกรวย
ขนาดความจุ 100 ลิตร จํานวน 18
ถังกรอง ถังไบโอฟิลเตอร์ และโปรตีนสกิมเมอร์ 
ถังกรอง ก่อนไหลต่อเข้าสู่ถังไบโอฟิลเตอร์ จากนั้นน้ําถูกดูดเข้าสู่โปรตีนสกิมเมอร์ และไหลผ่านไปสู่ถังพักน้ํา น้ําในถังพัก
ถูกดูดกลับไปสู่ถังเลี้ยงด้วยอัตราไหล 
อวนไนลอน และใช้สีน้ําเทียมเพ่ือช่วยในการหลบซ่อนตัวของกุ้ง ส่วนวิธีการให้อาหาร การวัดการเจริญเติบโต การตรวจวัด
คุณภาพน้ําและอ่ืนๆ ทําเหมือนการทดลองในกระชังบ่อดิน ยกเว้นอัตราการให้อาหารท่ีเริ่มต้นจาก 
ลดเรื่อยๆ จนเหลือ 10%  

3. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและการวิเคราะห์ข้อมูล
 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งก่อนและหลังการทดลองรวมท้ังอาหาร ดังนี้ วิเคราะห์โปรตีนด้วย
เครื่อง Truspec CN Carbon/Nitrogen Determination
(LECO) วิเคราะห์พลังงานด้วยเครื่อง 
ด้วยวิธีของ AOAC (1995) นําข้อมูลจากการทดลอง ได้แก่ น้ําหนักเฉลี่ย น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนต่อวัน อัตรารอดตาย อัตราแลกเนื้อ
และประสิทธิภาพโปรตีน รวมท้ังองค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งและอาหารทดลอง วิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบ 
Two-way ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี 
for Windows version 16.0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 
 
ผลการทดลอง 
1. การเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่ากุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทุกสูตรในช่วง 
กันทางสถิติ (p>0.05) แต่ในสัปดาห์ท่ี 
กุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีน
(p>0.05) ส่วนน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน อัตราแลกเนื้อ อัตรารอดตาย และประสิทธิภาพโปรตีน ของกุ้งท่ีได้รับอาหารแต่ละสูตรหรือ
แยกวิเคราะห์ตามระดับโปรตีนและระดับแป้งสาลี พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
ท้ังสองปัจจัยต่อค่าต่างๆ (p>0.05) 
ระหว่างการเลี้ยงมีค่าเหมาะสมและไม่กระทบต่อการเจริ
ด่างอยู่ในช่วง 8.49 – 8.55 ความเป็นด่างอยู่ในช่วง 
ไนไตรท์อยู่ในช่วง 0.002 – 0.070 ppm 

2. การเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน
 การเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพโปรตีน และอัตรารอดตายของกุ้งทดลอง มีแนวโน้มคล้ายกับการ
ทดลองในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินแต่มีค่าต่ํากว่ามาก และบางค่าเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอิทธิพลจากระดบั
โปรตีน เช่น น้ําหนักเฉลี่ย น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนต่อวัน อั
โปรตีน 40 % มีค่าเหล่านี้ดีกว่าอาหารท่ีระดับโปรตีน 
ระดับแป้งสาลีเช่นเดียวกับการทดลองแรก
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สัปดาห์ สุดท้าย ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําสัปดาห์ละครั้ง (09.00 
ความเป็นด่าง แอมโมเนียรวม ไนไตรท์ และอุณหภูม ิ

การเลี้ยงกุ้งในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน 
ดําเนินการทดลองท่ีสถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี อนุบาลลูกกุ้งระยะ 

น ด้วยอาหาร จํานวนมื้อและระยะเวลาเช่นเดียวกับการทดลองแรก จากนั้นคัดลูกกุ้งลงเลี้ยงในถังพลาสติกทรงกรวย
18 ถัง ด้วยอัตราปล่อย 30 ตัว/ถัง ถังทดลองนี้ได้ต่อเข้ากับระบบบําบัดน้ําท่ีประกอบด้วย

ถังกรอง ถังไบโอฟิลเตอร์ และโปรตีนสกิมเมอร์ เพ่ือกําจัดของเสียออกจากถังเลี้ยง โดยน้ําจากถังเลี้ยงจะไหลผ่านรางน้ําลงสู่
ถังกรอง ก่อนไหลต่อเข้าสู่ถังไบโอฟิลเตอร์ จากนั้นน้ําถูกดูดเข้าสู่โปรตีนสกิมเมอร์ และไหลผ่านไปสู่ถังพักน้ํา น้ําในถังพัก
ถูกดูดกลับไปสู่ถังเลี้ยงด้วยอัตราไหล 0.5 ลิตร/นาที นอกจากนี้ ในถังเลี้ยงมีการเติมอากาศด้วยหัวทราย พร้อมท้ังบรรจุ
อวนไนลอน และใช้สีน้ําเทียมเพ่ือช่วยในการหลบซ่อนตัวของกุ้ง ส่วนวิธีการให้อาหาร การวัดการเจริญเติบโต การตรวจวัด
คุณภาพน้ําและอ่ืนๆ ทําเหมือนการทดลองในกระชังบ่อดิน ยกเว้นอัตราการให้อาหารท่ีเริ่มต้นจาก 

การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งก่อนและหลังการทดลองรวมท้ังอาหาร ดังนี้ วิเคราะห์โปรตีนด้วย

Truspec CN Carbon/Nitrogen Determination (LECO) วิเคราะห์ไขมันด้วยเครื่อง
วิเคราะห์พลังงานด้วยเครื่อง Automatic Calorimeter AC-350 (LECO) วิเคราะห์เถ้า ความช้ืนและไฟเบอร์ 

นําข้อมูลจากการทดลอง ได้แก่ น้ําหนักเฉลี่ย น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนต่อวัน อัตรารอดตาย อัตราแลกเนื้อ
ระสิทธิภาพโปรตีน รวมท้ังองค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งและอาหารทดลอง วิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบ 

และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan New Multiple Range Test (DMRT) 
ท่ีระดับนัยสําคัญ p<0.05 

การเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่ากุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทุกสูตรในช่วง 10 สัปดาห์แรก มีน้ําหนักเฉลี่ยไม่แตกต่าง

แต่ในสัปดาห์ท่ี 12 (สุดท้าย) พบว่ากุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีน 
กุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีน 35% อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ขณะท่ีไม่พบอิทธิพลของระดับแป้งสาลี 

ส่วนน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน อัตราแลกเนื้อ อัตรารอดตาย และประสิทธิภาพโปรตีน ของกุ้งท่ีได้รับอาหารแต่ละสูตรหรือ
ะห์ตามระดับโปรตีนและระดับแป้งสาลี พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05

(p>0.05) เนื่องจากไม่มีความแตกต่างของระดับแป้งสาลี (ตารางท่ี 
ระหว่างการเลี้ยงมีค่าเหมาะสมและไม่กระทบต่อการเจริญเติบโต กล่าวคือ ความเค็มอยู่ในช่วง 

ความเป็นด่างอยู่ในช่วง 130 – 167 ppm แอมโมเนียรวมอยู่ในช่วง 
0.070 ppm ตามลําดับ 

การเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน 
การเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพโปรตีน และอัตรารอดตายของกุ้งทดลอง มีแนวโน้มคล้ายกับการ

ทดลองในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินแต่มีค่าต่ํากว่ามาก และบางค่าเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอิทธิพลจากระดบั
โปรตีน เช่น น้ําหนักเฉลี่ย น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนต่อวัน อัตราแลกเนื้อและประสิทธิภาพโปรตีน โดยกุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีระดับ

มีค่าเหล่านี้ดีกว่าอาหารท่ีระดับโปรตีน 35 % อย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01
ระดับแป้งสาลีเช่นเดียวกับการทดลองแรก และพบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ของท้ังสองปัจจัยต่อค่าต่างๆ 

299 

00 น.) ได้แก่ ความเป็นกรดด่าง 

ดําเนินการทดลองท่ีสถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี อนุบาลลูกกุ้งระยะ PL 15 ในถังไฟเบอร์ขนาด  
น ด้วยอาหาร จํานวนมื้อและระยะเวลาเช่นเดียวกับการทดลองแรก จากนั้นคัดลูกกุ้งลงเลี้ยงในถังพลาสติกทรงกรวย

ข้ากับระบบบําบัดน้ําท่ีประกอบด้วย 
เพ่ือกําจัดของเสียออกจากถังเลี้ยง โดยน้ําจากถังเลี้ยงจะไหลผ่านรางน้ําลงสู่

ถังกรอง ก่อนไหลต่อเข้าสู่ถังไบโอฟิลเตอร์ จากนั้นน้ําถูกดูดเข้าสู่โปรตีนสกิมเมอร์ และไหลผ่านไปสู่ถังพักน้ํา น้ําในถังพัก 
ยงมีการเติมอากาศด้วยหัวทราย พร้อมท้ังบรรจ ุ

อวนไนลอน และใช้สีน้ําเทียมเพ่ือช่วยในการหลบซ่อนตัวของกุ้ง ส่วนวิธีการให้อาหาร การวัดการเจริญเติบโต การตรวจวัด
คุณภาพน้ําและอ่ืนๆ ทําเหมือนการทดลองในกระชังบ่อดิน ยกเว้นอัตราการให้อาหารท่ีเริ่มต้นจาก 20% ต่อ น.น. ตัว และ 

วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งก่อนและหลังการทดลองรวมท้ังอาหาร ดังนี้ วิเคราะห์โปรตีนด้วย
เครื่อง Fat Extractor TFE 2000 
วิเคราะห์เถ้า ความช้ืนและไฟเบอร์  

นําข้อมูลจากการทดลอง ได้แก่ น้ําหนักเฉลี่ย น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนต่อวัน อัตรารอดตาย อัตราแลกเนื้อ
ระสิทธิภาพโปรตีน รวมท้ังองค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งและอาหารทดลอง วิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบ 

Duncan New Multiple Range Test (DMRT) ด้วยโปรแกรม SPSS 

สัปดาห์แรก มีน้ําหนักเฉลี่ยไม่แตกต่าง
พบว่ากุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีน 40% มีน้ําหนักเฉลี่ยสูงกว่า

ขณะท่ีไม่พบอิทธิพลของระดับแป้งสาลี 
ส่วนน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน อัตราแลกเนื้อ อัตรารอดตาย และประสิทธิภาพโปรตีน ของกุ้งท่ีได้รับอาหารแต่ละสูตรหรือ

p>0.05) และไม่พบปฏิสัมพันธ์ของ
ตารางท่ี 2) ส่วนคุณภาพน้ําในบ่อดิน

กล่าวคือ ความเค็มอยู่ในช่วง 20 – 25 ppt ความเป็นกรด
แอมโมเนียรวมอยู่ในช่วง 0.083 – 0.109 ppm และ

การเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพโปรตีน และอัตรารอดตายของกุ้งทดลอง มีแนวโน้มคล้ายกับการ
ทดลองในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินแต่มีค่าต่ํากว่ามาก และบางค่าเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอิทธิพลจากระดบั

ตราแลกเนื้อและประสิทธิภาพโปรตีน โดยกุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีระดับ
p<0.01) ขณะท่ีไม่พบอิทธิพลของ
ต่อค่าต่างๆ (p>0.05) (ตารางท่ี 3) 
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ส่วนคุณภาพน้ําถังเลี้ยงและถังอ่ืนๆ ของระบบหมุนเวียนน้ํา มีค่าท่ีเหมาะสม เช่น ความเค็มอยู่ในช่วง 
เป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 8.45 – 8.75 ความเป็นด่างอยู่ในช่วง 
ppm และไนไตรท์อยู่ในช่วง 0.010 – 0.060 ppm 

3.องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งทดลอง
 แม้ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิแต่กุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินมีสัดส่วนของไขมันและคาร์โบไฮเดรต
สะสมในตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อลดระดับโปรตีนจาก 40 
สะสมน้อยลง ส่วนใยอาหารท่ีสะสมในตัวกุ้งพบว่ามีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะการลดของระดับโปรตีน 
(p<0.05) (ตารางท่ี 4) ส่วนกุ้งท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน มีองค์ประกอบทางเคมีอย่างห
สถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 5) กุ้งท่ีเลี้ยงในสองระบบนี้มีแนวโน้มการสะสมของสารอาหารในตัวไปในทิศทางเดียวกัน
 
ตารางท่ี 2  การเจรญิเตบิโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน

เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีนและแป้งสาลีแตกต่างกัน

ระดับโปรตีน/ 
น้ําหนัก 
(กรัม) 

แป้งสาล*ี  เริ่มต้น 12 สัปดาห์

35/20 0.48±0.01 7.88±0.28

35/25 0.48±0.01 7.74±0.43

35/30 0.49±0.01 7.80±0.16

40/20 0.49±0.00 8.48±0.24

40/25 0.48±0.01 8.27±0.12

40/30 0.49±0.01 8.22±0.04

ระดับโปรตีน**   
35% 0.48±0.01 7.81±0.07

40% 0.49±0.01 8.33±0.17

แป้งสาล*ี**   
20% 0.48±0.01 8.18±0.42
25% 0.48±0.00 8.00±0.37
30% 0.49±0.00 8.01±0.30

** ค่าเฉลีย่ของระดับโปรตีน (3 ซ้ํา) และ *** 
ไม่มีปฏิสมัพันธ์ของสองปัจจัยนี้ต่อค่าต่างๆ 
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ส่วนคุณภาพน้ําถังเลี้ยงและถังอ่ืนๆ ของระบบหมุนเวียนน้ํา มีค่าท่ีเหมาะสม เช่น ความเค็มอยู่ในช่วง 28 
ความเป็นด่างอยู่ในช่วง 110 – 150 ppm แอมโมเนียรวมอยู่ในช่วง 
0.060 ppm ตามลําดับ  

องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งทดลอง 
แต่กุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินมีสัดส่วนของไขมันและคาร์โบไฮเดรต
40 ไปเป็น 35 % ขณะท่ีการเพ่ิมระดับการใช้แป้งสาลีทําให้โปรตีนและเถ้าท่ีมีการ

สะสมน้อยลง ส่วนใยอาหารท่ีสะสมในตัวกุ้งพบว่ามีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะการลดของระดับโปรตีน 
ส่วนกุ้งท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน มีองค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบไม่แตกต่างกันทาง

กุ้งท่ีเลี้ยงในสองระบบนี้มีแนวโน้มการสะสมของสารอาหารในตัวไปในทิศทางเดียวกัน

อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน
ด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีนและแป้งสาลีแตกต่างกัน 

น้ําหนัก 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

อัตรา 
แลกเนื้อ 

อัตรา 
รอดตาย 

สัปดาห ์ กรัมต่อวัน  (%) 

7.88±0.28b 0.34±0.02 1.46±0.19 74.76±4.36 

7.74±0.43b 0.31±0.03 1.60±0.23 70.95±1.82 

7.80±0.16b 0.32±0.02 1.58±0.19 72.86±2.47 

8.48±0.24a 0.34±0.02 1.45±0.13 72.86±1.43 

8.27±0.12a 0.34±0.02 1.55±0.21 76.67±7.87 

8.22±0.04a 0.35±0.01 1.39±0.02 70.95±1.82 

   
7.81±0.07b 0.32±0.01 1.55±0.07 72.86±1.90 

8.33±0.17a 0.34±0.01 1.46±0.08 73.49±2.91 

   
8.18±0.42 0.34±0.00 1.45±0.01 73.81±1.34 
8.00±0.37 0.32±0.02 1.57±0.03 73.81±4.04 
8.01±0.30 0.33±0.02 1.48±0.13 73.81±4.04 

*** แป้งสาลี (2 ซ้ํา) จากผลการทดลองของแต่ละสตูรอาหาร*
 เนื่องจากไม่มผีลความแตกต่างของระดับแป้งสาล ี
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28 – 30 ppt ความ
แอมโมเนียรวมอยู่ในช่วง 0.243 – 0.350 

แต่กุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินมีสัดส่วนของไขมันและคาร์โบไฮเดรต
การเพ่ิมระดับการใช้แป้งสาลีทําให้โปรตีนและเถ้าท่ีมีการ

สะสมน้อยลง ส่วนใยอาหารท่ีสะสมในตัวกุ้งพบว่ามีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะการลดของระดับโปรตีน 
ยาบไม่แตกต่างกันทาง

กุ้งท่ีเลี้ยงในสองระบบนี้มีแนวโน้มการสะสมของสารอาหารในตัวไปในทิศทางเดียวกัน  

อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน 

ประสิทธิภาพ 
โปรตีน 

 

1.24±0.08 

1.30±0.15 

1.28±0.03 

1.27±0.13 

1.20±0.18 

1.24±0.16 

 
1.27±0.03 

1.24±0.03 

 
1.25±0.02 
1.25±0.07 
1.26±0.03 

* 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ตารางท่ี 3  การเจรญิเตบิโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน
เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีนและแป้งสาลีแตกต่างกัน

ระดับโปรตีน/ 
แป้งสาลี  

นํ้าหนัก 
(กรัม) 

เริ่มต้น 

35/20 0.18±0.01 

35/25 0.17±0.01 

35/30 0.17±0.01 

40/20 0.17±0.01 

40/25 0.17±0.00 

40/30 0.17±0.00 

ระดับโปรตีน  
35% 0.18±0.01 

40% 0.17±0.00 

แป้งสาลี  
20% 0.17±0.01 
25% 0.17±0.00 
30% 0.17±0.00 

ไม่มีปฏิสัมพันธ์ของสองปัจจัยน้ีต่อค่าต่างๆ

 
ตารางท่ี 4  องค์ประกอบทางเคมอีย่างหยาบของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินเป็นระยะเวลา

ด้วยอาหารท่ีมรีะดับโปรตีนและแป้งสาลีแตกต่างกัน

ระดับโปรตีน/ ความชื้น 

แป้งสาล ี  โปรตีน

35/20 74.73 ±0.38 76.72±0.52

35/25 74.18 ±0.77 76.68±0.95

35/30 74.69 ±0.41 75.48±0.88

40/20 74.30 ±0.35 76.57±1.12

40/25 74.22 ±0.56 76.28±0.58

40/30 74.28 ±0.67 76.57±0.77

ระดับโปรตีน   

35% 74.52±0.33 76.29±0.70

40% 74.27±0.04 76.47±0.17

แป้งสาล ี   

20% 74.51±0.30 76.64±0.11

25% 74.18±0.56 76.48±0.28

30% 74.48±0.29 76.02±0.77

ไม่มีปฏิสัมพันธ์ของสองปัจจัยนี้ต่อค่าตา่งๆ เนื่องจากไม่มีความแตกต่างระหวา่งของระดับโปรตีนหรือระดับแป้งสาลี

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน
สัปดาห์ ด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีนและแป้งสาลีแตกต่างกัน 

นํ้าหนัก 
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

อัตรา 
แลกเน้ือ 

อัตรา
รอดตาย

12 สัปดาห์ กรัมต่อวัน  (%) 

1.15±0.03b 0.035±0.06ab 4.20±0.12 32.22±1.92

1.18±0.28ab 0.036±0.007ab 4.08±0.11 30.00±5.77

1.03±0.20b 0.029±0.04b 4.11±0.28 27.89±5.77

1.44±0.10a 0.041±0.001a 3.76±0.15 25.56±1.92

1.41±0.53a 0.042±0.007a 3.85±0.22 28.89±8.39

1.51±0.33a 0.051±0.012a 4.01±0.41 29.67±6.67

    
1.12±0.08b 0.033±0.003b 4.13±0.06b 30.03±3.39

1.45±0.05a 0.044±0.005a 3.87±0.13a 28.04±1.69

    
1.29±0.20 0.038±0.004 3.98±0.31 28.89±4.71
1.29±0.16 0.039±0.004 3.96±0.16 29.44±0.78
1.27±0.34 0.040±0.001 4.01±0.07 28.78±1.42

ไม่มีปฏิสัมพันธ์ของสองปัจจัยน้ีต่อค่าต่างๆ เน่ืองจากไม่มีผลความแตกต่างระหว่างของระดับแป้งสาลี 

องค์ประกอบทางเคมอีย่างหยาบของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินเป็นระยะเวลา
ด้วยอาหารท่ีมรีะดับโปรตีนและแป้งสาลีแตกต่างกัน 

(% น.น. แห้ง) 

โปรตีน ไขมัน เถ้า ใยอาหาร NFE

76.72±0.52 1.74±0.19a 12.38±0.21 5.60±0.22 4.56±0.13

76.68±0.95 1.69±0.28a 11.72±0.45 5.53±0.90 4.38±0.09

75.48±0.88 1.47±0.38ab 12.14±0.45 5.47±0.84 5.44±0.17

76.57±1.12 0.55±0.11c 13.19±0.59 5.32±0.47 4.37±0.07

76.28±0.58 1.17±0.29b 12.47±0.29 5.28±0.18 4.80±0.44

76.57±0.77 1.60±0.21a 12.03±0.74 5.17±0.56 4.63±0.11

    

76.29±0.70 1.63±0.14 12.08±0.33 5.53±0.06a 4.79±0.57

76.47±0.17 1.11±0.53 12.66±0.75 5.26±0.08b 4.50±0.38

    

76.64±0.11 1.14±0.84 12.93±0.78 5.46±0.20 4.31±0.35

76.48±0.28 1.43±0.37 12.09±0.53 5.40±0.18 4.59±0.30

76.02±0.77 1.53±0.09 12.08±0.08 5.32±0.21 5.03±0.57

ไม่มีปฏิสัมพันธ์ของสองปัจจัยนี้ต่อค่าตา่งๆ เนื่องจากไม่มีความแตกต่างระหวา่งของระดับโปรตีนหรือระดับแป้งสาลี
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อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน 

อัตรา 
รอดตาย 

ประสิทธิภาพ 
โปรตีน 

  

32.22±1.92 0.60±0.08 

30.00±5.77 0.57±0.07 

27.89±5.77 0.61±0.11 

25.56±1.92 0.70±0.13 

28.89±8.39 0.65±0.06 

29.67±6.67 0.69±0.10 

 
30.03±3.39 0.59±0.02b 

28.04±1.69 0.68±0.03a 

 
28.89±4.71 0.65±0.07 
29.44±0.78 0.61±0.06 
28.78±1.42 0.65±0.06 

 

องค์ประกอบทางเคมอีย่างหยาบของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินเป็นระยะเวลา12 สัปดาห์  

พลังงานรวม 

NFE Kcal/100 g 

4.56±0.13 449.71±15.11 

4.38±0.09 457.54±6.42 

5.44±0.17 454.21±10.65 

4.37±0.07 448.40±11.53 

4.80±0.44 453.56±20.14 

4.63±0.11 456.63±8.82 

  

4.79±0.57 453.82±3.93 

4.50±0.38 452.86±5.16 

  

4.31±0.35 449.05±0.93 

4.59±0.30 455.55±2.81 

5.03±0.57 455.42±0.58 

ไม่มีปฏิสัมพันธ์ของสองปัจจัยนี้ต่อค่าตา่งๆ เนื่องจากไม่มีความแตกต่างระหวา่งของระดับโปรตีนหรือระดับแป้งสาล ี
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ตารางท่ี 5  องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือนเป็นระยะเวลา
ด้วยอาหารท่ีมรีะดับโปรตีนและระดับการใช้แป้งสาลีท่ีแตกต่างกัน

ระดับโปรตีน 
/แป้งสาล ี 

ความชื้น 
โปรตีน 

35/20 74.23 ±0.38 71.86±0.52
35/25 75.10 ±0.77 71.52±0.95
35/30 75.09 ±0.41 71.68±0.88
40/20 75.02 ±0.35 71.89±1.12
40/25 73.63 ±0.56 71.83±0.58
40/30 73.98 ±0.67 71.54±0.77
ระดับโปรตีน   
35% 74.81±0.50 71.69±0.17
40% 74.21±0.72 71.75±0.19
แป้งสาล ี   
20% 74.62±0.56 71.87±0.02
25% 74.36±1.04 71.67±0.22
30% 74.53±0.78 71.61±0.10
 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง กุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินมีการเจริญเติบโตดีเมื่อได้รับอาหารมีระดับโปรตีน 
40% แม้ไม่แตกต่างกับกุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน 
ช่วงแรกของการทดลอง ลูกกุ้งท่ีเลี้ยงในกระชังในบ่อดินได้รับอาหารธรรมชาติโดยการกินจุลชีพและสาหร่ายท่ีเกาะข้างกระชัง 
ซึ่งบุญช่วย (2516) รายงานว่าในทางเดินอาหารของกุ้งแชบ๊วยขนาดเล็กมีพว
รองลงมา คือสาหร่ายประมาณ 33% เช่นเดียวกับท่ีพบในกุ้งกุ้งกุลาดํา
ท่ีแขวนในบ่อดินทําจากมุ้งไนลอนตาถ่ีทําให้มีคราบโคลนและสาหร่ายขนาดเล็กเกาะข้างกระชัง ซึ่งอาจเป็นแหล่งอาหาร
ธรรมชาติสําหรับกุ้ง เมื่อกุ้งมีขนาดใหญ่ข้ึนทําให้อาหารธรรมชาติมีความสําคัญลดลง เนื่องจากมีขนาดเล็กทําให้
และกินได้ยากข้ึน ดังนั้น ความแตกต่างของการเจริญเติบโตในช่วงหลังของการทดลองน่าจะเกิดจากผลของระดับโปรตีนใน
อาหารท่ีกุ้งกินเข้าไป ส่วนการเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน ระดับโปรตีนมีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งอย่างชัดเจน
เนื่องจากไม่มีอาหารธรรมชาติ  

การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าระดับคาร์โบไฮเดรตท่ีเหมาะสมคือ 
เพ่ิมระดับคาร์โบไฮเดรตสูงกว่านี้มีผลทําให้การเจริญเติบโตลดลง ซึ่งน่าจะเก่ียวข้องกับการการย่อยอาหาร มีรายงานว่าการ
เพ่ิมของระดับคาร์โบไฮเดรตในอาหารทําให้กุ้
amylase ท่ีเพ่ิมมากข้ึน (Velurtas et al., 2011
การเพ่ิมระดับของคาร์โบไฮเดรตในอาหารทําให้กุ้งกุลาดําย่อยสารอาหารโดยรวม โ
1991) การทดลองนี้มีผลใกล้เคียงกับการทดลองในประเทศอินเดียท่ีระบุว่าสามารถใช้คาร์โบไฮเดรตได้ถึง 
อาหารของกุ้งแชบ๊วย Penaeus indicus 
ระดับคาร์โบไฮเดรตได้อีก (FAO, 1987) สอดคล้องกับการทดลองนี้ท่ีการเพ่ิมระดับคาร์โบไฮเดรตเป็น 
อาหารท่ีมีระดับโปรตีน 40% ทําให้กุ้งมีการเจริญเติบโตต่ํากว่าระดับ 
 ในส่วนของกุ้งทะเลอ่ืนๆ มีรายงานว่าอาหารกุ้งกุลาดํา 
L. setiferus สามารถมีคาร์โบไฮเดรตในสูตรอาหารได้
et al., 1999; Rosas et al., 2001; Xingqiang, 
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องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือนเป็นระยะเวลา
ด้วยอาหารท่ีมรีะดับโปรตีนและระดับการใช้แป้งสาลีท่ีแตกต่างกัน 

(% น.น. แห้ง) 
ไขมัน เถ้า ใยอาหาร NFE 

71.86±0.52 1.75±0.19 14.08±0.41 6.40±0.33 5.91±0.23
71.52±0.95 1.76±0.28 13.81±0.65 6.43±0.80 6.48±0.11
71.68±0.88 1.84±0.38 14.04±0.30 6.37±0.54 6.07±0.23
71.89±1.12 1.59±0.11 14.41±0.28 6.58±0.27 5.51±0.14
71.83±0.58 1.27±0.29 14.17±0.20 6.15±0.10 6.58±0.09
71.54±0.77 1.61±0.21 14.83±0.53 6.05±0.36 5.97±0.19

    
71.69±0.17 1.78±0.05a 13.97±0.14 6.40±0.03 6.15±0.29
71.75±0.19 1.49±0.19b 14.47±0.33 6.26±0.28 6.02±0.54

    
71.87±0.02 1.67±0.11 14.24±0.23 6.49±0.13 5.71±0.28
71.67±0.22 1.51±0.35 13.99±0.25 6.29±0.19 6.53±0.07
71.61±0.10 1.72±0.16 14.43±0.56 6.21±0.23 6.02±0.07

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง กุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินมีการเจริญเติบโตดีเมื่อได้รับอาหารมีระดับโปรตีน 
แม้ไม่แตกต่างกับกุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน 35% ในช่วงแรกของการทดลองก็ตาม เป็นไปได้ว่าใน

ลูกกุ้งท่ีเลี้ยงในกระชังในบ่อดินได้รับอาหารธรรมชาติโดยการกินจุลชีพและสาหร่ายท่ีเกาะข้างกระชัง 
รายงานว่าในทางเดินอาหารของกุ้งแชบ๊วยขนาดเล็กมีพวกโคลนและซากพืชซากสัตว์ประมาณ 

เช่นเดียวกับท่ีพบในกุ้งกุ้งกุลาดํา (Moriarty, 1977) ซึ่งในการทดลองนี้ กระชังเลี้ยงกุ้ง
ท่ีแขวนในบ่อดินทําจากมุ้งไนลอนตาถ่ีทําให้มีคราบโคลนและสาหร่ายขนาดเล็กเกาะข้างกระชัง ซึ่งอาจเป็นแหล่งอาหาร
ธรรมชาติสําหรับกุ้ง เมื่อกุ้งมีขนาดใหญ่ข้ึนทําให้อาหารธรรมชาติมีความสําคัญลดลง เนื่องจากมีขนาดเล็กทําให้
และกินได้ยากข้ึน ดังนั้น ความแตกต่างของการเจริญเติบโตในช่วงหลังของการทดลองน่าจะเกิดจากผลของระดับโปรตีนใน
อาหารท่ีกุ้งกินเข้าไป ส่วนการเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน ระดับโปรตีนมีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งอย่างชัดเจน

การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าระดับคาร์โบไฮเดรตท่ีเหมาะสมคือ 25% เนื่องจากทําให้กุ้งเจริญเติบโตดีท่ีสุด และการ
เพ่ิมระดับคาร์โบไฮเดรตสูงกว่านี้มีผลทําให้การเจริญเติบโตลดลง ซึ่งน่าจะเก่ียวข้องกับการการย่อยอาหาร มีรายงานว่าการ
เพ่ิมของระดับคาร์โบไฮเดรตในอาหารทําให้กุ้ง Pleoticus muelleri ผลิตเอนไซม์ protease น้อยลง ตรงกันข้ามกับ

., 2011) ซึ่งอาจเป็นผลให้โปรตีนถูกย่อยได้น้อยลง เช่นเดียวกับรายงานท่ีกล่าวว่า
การเพ่ิมระดับของคาร์โบไฮเดรตในอาหารทําให้กุ้งกุลาดําย่อยสารอาหารโดยรวม โปรตีนและไขมันได้ลดลง 

การทดลองนี้มีผลใกล้เคียงกับการทดลองในประเทศอินเดียท่ีระบุว่าสามารถใช้คาร์โบไฮเดรตได้ถึง 
Penaeus indicus ระยะวัยรุ่น (www.ciba.tn.nic.in) อย่างไรก็ตาม เพ่ือลดต้นทุนอาหารอาจเพ่ิม

สอดคล้องกับการทดลองนี้ท่ีการเพ่ิมระดับคาร์โบไฮเดรตเป็น 27 
ทําให้กุ้งมีการเจริญเติบโตต่ํากว่าระดับ 25% เล็กน้อย  

นว่าอาหารกุ้งกุลาดํา P. monodon กุ้งขาว Litopenaeus vannamei

สามารถมีคาร์โบไฮเดรตในสูตรอาหารได้ 32-35%, 29 และ 32% ตามลําดับ (Catacutan, 1991; Chuntapa 
., 2001; Xingqiang, et al., 2006) ในการทดลองนี้ การสะสมของไขมันของกุ้งมีความแตกต่าง
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องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือนเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห ์

พลังงานรวม 
Kcal/100 กรัม 

5.91±0.23 445.37±16.21 
6.48±0.11 437.24±16.40 
6.07±0.23 450.20±13.45 
5.51±0.14 438.35±21.50 
6.58±0.09 443.36±20.04 
5.97±0.19 450.60±18.77 

 
6.15±0.29 444.27±6.55 
6.02±0.54 444.10±6.16 

 
5.71±0.28 441.86±4.96 
6.53±0.07 440.30±4.32 
6.02±0.07 450.40±0.28 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง กุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินมีการเจริญเติบโตดีเมื่อได้รับอาหารมีระดับโปรตีน 
ในช่วงแรกของการทดลองก็ตาม เป็นไปได้ว่าใน

ลูกกุ้งท่ีเลี้ยงในกระชังในบ่อดินได้รับอาหารธรรมชาติโดยการกินจุลชีพและสาหร่ายท่ีเกาะข้างกระชัง 
กโคลนและซากพืชซากสัตว์ประมาณ 35% 

ซึ่งในการทดลองนี้ กระชังเลี้ยงกุ้ง 
ท่ีแขวนในบ่อดินทําจากมุ้งไนลอนตาถ่ีทําให้มีคราบโคลนและสาหร่ายขนาดเล็กเกาะข้างกระชัง ซึ่งอาจเป็นแหล่งอาหาร
ธรรมชาติสําหรับกุ้ง เมื่อกุ้งมีขนาดใหญ่ข้ึนทําให้อาหารธรรมชาติมีความสําคัญลดลง เนื่องจากมีขนาดเล็กทําให้กุ้งรวบรวม
และกินได้ยากข้ึน ดังนั้น ความแตกต่างของการเจริญเติบโตในช่วงหลังของการทดลองน่าจะเกิดจากผลของระดับโปรตีนใน
อาหารท่ีกุ้งกินเข้าไป ส่วนการเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน ระดับโปรตีนมีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งอย่างชัดเจน

เนื่องจากทําให้กุ้งเจริญเติบโตดีท่ีสุด และการ
เพ่ิมระดับคาร์โบไฮเดรตสูงกว่านี้มีผลทําให้การเจริญเติบโตลดลง ซึ่งน่าจะเก่ียวข้องกับการการย่อยอาหาร มีรายงานว่าการ

น้อยลง ตรงกันข้ามกับปริมาณ 
ซึ่งอาจเป็นผลให้โปรตีนถูกย่อยได้น้อยลง เช่นเดียวกับรายงานท่ีกล่าวว่า

ปรตีนและไขมันได้ลดลง (Catacutan, 
การทดลองนี้มีผลใกล้เคียงกับการทดลองในประเทศอินเดียท่ีระบุว่าสามารถใช้คาร์โบไฮเดรตได้ถึง 25% ในสูตร

อย่างไรก็ตาม เพ่ือลดต้นทุนอาหารอาจเพ่ิม
27 และ 28% สําหรับ

Litopenaeus vannamei และ  
Catacutan, 1991; Chuntapa 

ของกุ้งมีความแตกต่าง



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

กันไปตามระดับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต โดยการสะสมของไขมันของกุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีน 
ท้ังนี้น่าจะเกิดจากอาหารมีระดับคาร์โบไฮเดรตมากกว่า เป็นผลให้มีการเพ่ิมของเอนไซม์อะไมเลสดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ด้วย
เหตุผลดังกล่าวทําให้แป้งถูกย่อยมากข้ึนและถูกเปลี่ยนไปสะสมในรูปไขมัน 
Catacutan (1991) ท่ีรายงานว่าการเพ่ิมระดับคาร์โบไฮเดรตมีผลให้กุ้งกุลาดํามีการสะสมไขมันมากข้ึน ในการทดลองนี้ได้ใช้
แป้งสาลีซึ่งเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตท่ีดีสําหรับกุ้งทะ
ประโยชน์แป้งได้ในช่วงกว้าง (Cruz 
P. indicus สามารถใช้แป้งในสูตรอาหารได้ในช่วงกว้างคือ 
สาลีมีราคาสูง ดังนั้น อาจทดแทนบางส่วนหรือท้ังหมดด้วยแป้งท่ีมีราคาถูกกว่า มีรายงานว่าสามารถใช้แป้งมันสําปะหลัง 
แป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียวและแป้งมันฝรั่งในสูตรอาหารกุ้งกุลาดําได้โดยไม่กระทบต่อการเจริญเติบโต 
คณะ, 2551) อย่างไรก็ตาม การใช้แป้งชนิดต่างๆ เพ่ือทดแทนแป้งสาลี ควรมีการทดสอบถึงผลของระดับการใช้ต่อ
คุณลักษณะอาหาร เช่น การใช้แป้งมันมากเกินไปอาจทําให้อาหารมีลักษณะแข็งกระด้างมากเกินไปซึ่งอาจกระทบต่อการกินได้
 ในการทดลองนี้ อัตรารอดตายของกุ้งท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเ
กระชังท่ีแขวนในบ่อดินประมาณ 2 
ซ่อนและใช้สีนํ้าเทียมช่วยพรางตัว อัตรารอดตายท่ีต่ํานี้สอดคล้องกับรายงานของ ก่อเกียรติ
อัตราการปล่อยท่ีสูงและพ้ืนท่ีอาศัยของกุ้งท่ีแคบ ทําให้กุ้งหลบซ่อนตัวได้ไม่ดีขณะอยู่ในช่วงการลอกคราบ

 
สรุปผลการทดลอง 
 อาหารสําเร็จรูปสําหรับกุ้งแชบ๊วยควรมีโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรตมากกว่าระดับนี้ไม่ได้ส่งเสริมให้กุ้งมีการเจริญเติบโตดียิ่งข้ึน และไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับโปรตีนและ
คาร์โบไฮเดรตต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อและอัตรารอดตาย
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Boonyaratpalin, M. 1998. Nutrition of 
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response of Penaeus monodon

Chuntapa, B., S. Piyatiratitivorakul, C. Nitithamyong, V. Viyakarn and P. Menasveta. 1999. Optimal lipid
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กันไปตามระดับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต โดยการสะสมของไขมันของกุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีน 
ท้ังนี้น่าจะเกิดจากอาหารมีระดับคาร์โบไฮเดรตมากกว่า เป็นผลให้มีการเพ่ิมของเอนไซม์อะไมเลสดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ด้วย

าวทําให้แป้งถูกย่อยมากข้ึนและถูกเปลี่ยนไปสะสมในรูปไขมัน (เวียง, 2542)
ท่ีรายงานว่าการเพ่ิมระดับคาร์โบไฮเดรตมีผลให้กุ้งกุลาดํามีการสะสมไขมันมากข้ึน ในการทดลองนี้ได้ใช้

แป้งสาลีซึ่งเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตท่ีดีสําหรับกุ้งทะเล โดยกุ้งทะเลกลุ่มพีนีอิดซึ่งเป็นสัตว์ท่ีกินท้ังพืชและสัตว์ สามารถใช้
Cruz – Suarez et al., 1994) ตัวอย่างเช่น กุ้งแชบ๊วยท้ังชนิด 

สามารถใช้แป้งในสูตรอาหารได้ในช่วงกว้างคือ 10-40 % (Boonyaratpalin, 1998) 
อาจทดแทนบางส่วนหรือท้ังหมดด้วยแป้งท่ีมีราคาถูกกว่า มีรายงานว่าสามารถใช้แป้งมันสําปะหลัง 

แป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียวและแป้งมันฝรั่งในสูตรอาหารกุ้งกุลาดําได้โดยไม่กระทบต่อการเจริญเติบโต 
อย่างไรก็ตาม การใช้แป้งชนิดต่างๆ เพ่ือทดแทนแป้งสาลี ควรมีการทดสอบถึงผลของระดับการใช้ต่อ

คุณลักษณะอาหาร เช่น การใช้แป้งมันมากเกินไปอาจทําให้อาหารมีลักษณะแข็งกระด้างมากเกินไปซึ่งอาจกระทบต่อการกินได้
ในการทดลองนี้ อัตรารอดตายของกุ้งท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือนมีค่าต่ํามากและต่ํากว่าการเลี้ยงใน

2 เท่า เนื่องจากมีการกินกันเองสูง แม้มีการป้องกันบางส่วนด้วยการใส่อวนให้เป็นท่ีหลบ
ซ่อนและใช้สีนํ้าเทียมช่วยพรางตัว อัตรารอดตายท่ีต่ํานี้สอดคล้องกับรายงานของ ก่อเกียรต ิ(2547
อัตราการปล่อยท่ีสูงและพ้ืนท่ีอาศัยของกุ้งท่ีแคบ ทําให้กุ้งหลบซ่อนตัวได้ไม่ดีขณะอยู่ในช่วงการลอกคราบ

อาหารสําเร็จรูปสําหรับกุ้งแชบ๊วยควรมีโปรตีน 40 % และระดับคาร์โบไฮเดรตไม่เกิน 
ด้ส่งเสริมให้กุ้งมีการเจริญเติบโตดียิ่งข้ึน และไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับโปรตีนและ

คาร์โบไฮเดรตต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อและอัตรารอดตาย 

การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยแบบพัฒนา, หน้า 3-5. ใน รวมบทคัดย่อสมัมนาวิชาการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝั่ง, กรมประมง. 

การศึกษาอาหารในกระเพาะกุ้งกุลาดํา (Penaeus monodon Fabricus
Penaeus merguiensis de Man). ใน: รายงานประจําปี 2516 สถานีประมงจังหวัดจันทบรุี

มนทกานติ ท้ามติ้น สุพิศ ทองรอด และสิริพร ลือชัย ชัยกุล. 2551. วัตถุดิบแป้งท่ีใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและระดับท่ี
เหมาะสมในอาหารต่อการเจรญิเตบิโตของกุ้งกุลาดํา (Penaeus monodon Fabricius, 1798

สถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง, กรมประมง. 18 หน้า 
โภชนาศาสตรส์ัตว์นํ้าและการให้อาหารสัตว์นํ้า. สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

AOAC. 1995. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 16
Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA. 

Boonyaratpalin, M. 1998. Nutrition of Penaeus merguiensis and Penaeus indicus. 
 

Catacutan, M. R. 1991. Apparent digestibility of diet with various carbohydrate levels and the growth 
Penaeus monodon. Aquaculture 95:89-96 

Chuntapa, B., S. Piyatiratitivorakul, C. Nitithamyong, V. Viyakarn and P. Menasveta. 1999. Optimal lipid
carbohydrate and protein : energy ratio in semi - purified diet for juvenile black tiger shrimp 

Fabricus. Aquaculture Research 30(11-12):825 - 830 
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กันไปตามระดับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต โดยการสะสมของไขมันของกุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีน 35 สูงกว่า 40 % 
ท้ังนี้น่าจะเกิดจากอาหารมีระดับคาร์โบไฮเดรตมากกว่า เป็นผลให้มีการเพ่ิมของเอนไซม์อะไมเลสดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ด้วย

, 2542) เช่นเดียวกันกับรายงานของ 
ท่ีรายงานว่าการเพ่ิมระดับคาร์โบไฮเดรตมีผลให้กุ้งกุลาดํามีการสะสมไขมันมากข้ึน ในการทดลองนี้ได้ใช้

เล โดยกุ้งทะเลกลุ่มพีนีอิดซึ่งเป็นสัตว์ท่ีกินท้ังพืชและสัตว์ สามารถใช้
ตัวอย่างเช่น กุ้งแชบ๊วยท้ังชนิด P. merguiensis และ  

) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแป้ง
อาจทดแทนบางส่วนหรือท้ังหมดด้วยแป้งท่ีมีราคาถูกกว่า มีรายงานว่าสามารถใช้แป้งมันสําปะหลัง  

แป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียวและแป้งมันฝรั่งในสูตรอาหารกุ้งกุลาดําได้โดยไม่กระทบต่อการเจริญเติบโต (มนทกานติ และ
อย่างไรก็ตาม การใช้แป้งชนิดต่างๆ เพ่ือทดแทนแป้งสาลี ควรมีการทดสอบถึงผลของระดับการใช้ต่อ

คุณลักษณะอาหาร เช่น การใช้แป้งมันมากเกินไปอาจทําให้อาหารมีลักษณะแข็งกระด้างมากเกินไปซึ่งอาจกระทบต่อการกินได ้
วียนในโรงเรือนมีค่าต่ํามากและต่ํากว่าการเลี้ยงใน

เท่า เนื่องจากมีการกินกันเองสูง แม้มีการป้องกันบางส่วนด้วยการใส่อวนให้เป็นท่ีหลบ
(2547) ท้ังนี้สาเหตุน่าจะเกิดจาก

อัตราการปล่อยท่ีสูงและพ้ืนท่ีอาศัยของกุ้งท่ีแคบ ทําให้กุ้งหลบซ่อนตัวได้ไม่ดีขณะอยู่ในช่วงการลอกคราบ 

และระดับคาร์โบไฮเดรตไม่เกิน 25 % การเพ่ิมระดับ
ด้ส่งเสริมให้กุ้งมีการเจริญเติบโตดียิ่งข้ึน และไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับโปรตีนและ

รวมบทคัดย่อสมัมนาวิชาการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

Fabricus)  และกุ้งแชบ๊วย 
สถานีประมงจังหวัดจันทบรุ,ี กรมประมง. 

วัตถุดิบแป้งท่ีใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและระดับท่ี
Fabricius, 1798). เอกสารวิชาการ 

สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 255 หน้า. 
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การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาสวาย 
 
นงค์เยาว์ มณี1*  ผ่องใส จันทร์ศรี
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยโสธร
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุรินทร์
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดศรีสะเกษ
 
บทคัดย่อ 
 
 การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาสวาย 
(2) กลุ่มประชากรอุบลราชธานี (3) 
เลี้ยงปลาสวายท้ัง 4 กลุ่มประชากร รวมในบ่อเดียวกัน อัตราปล่อยกลุ่มประชากรละ 
ประมงน้ําจืดยโสธร ปลาทดลองมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย
ตามลําดับ น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 1.66
สําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีน 30 
สิงหาคม 2551 ถึง กุมภาพันธ์ 255
 ผลการทดลองพบว่า 

เจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยของปลาสวายทุกกลุ่มประชากร ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
29.82+1.26,  30.42+0.82, 30.36+
1.14+0.15, 1.11+0.13, 1.13+0.13, 
เปอร์เซ็นต/์วัน ตามลําดับ สําหรับอัตราการรอดตายของกลุ่มประชากรกําแพงเพชร มีค่าเท่ากับ 

มากกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (α

และกลุ่มประชากรสุรินทร์ พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ
81.00+2.37 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ จากผลการทดลองครั้งนี้
สามารถใช้ในการเพาะเลี้ยงได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาประกอบกับอัตราการรอดตาย พบว่ากลุ่มประชากรกําแพงเพชรมี
ความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงมากท่ีสุด
 
คําสําคัญ : ปลาสวาย  กลุ่มประชากร  การเจริญเติบโต
   
*ผู้รับผิดชอบ : 184 หมู่ 2 ต.บากเรือ อ
E-mail : nymanee@gmail.com 
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การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาสวาย 4 กลุ่มประชากร 

2 และ ทิพย์สุดา ต่างประโคน3 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยโสธร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุรินทร ์

จัยและพัฒนาประมงน้ําจืดศรีสะเกษ 

การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาสวาย 4 กลุ่มประชากร คือ (1) 
) กลุ่มประชากรยโสธร และ (4) กลุ่มประชากรสุรินทร์ ในบ่อดินขนาด 

กลุ่มประชากร รวมในบ่อเดียวกัน อัตราปล่อยกลุ่มประชากรละ 100 ตัวต่อบ่อ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดยโสธร ปลาทดลองมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 5.83+0.14, 5.76+0.14, 5.84+0.14 

1.66+0.16, 1.60+0.20, 1.63+0.11 และ 1.63+0.17 กรัม ตามลําดับ ให้ปลากินอาหาร
30 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 น. และ 15.30 

2552 เป็นเวลา 6 เดือน 
 ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการ

เจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยของปลาสวายทุกกลุ่มประชากร ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (α = 0.05) 
+1.23 เซนติเมตร, 189.86+26.29, 186.33+22.72, 189.07+
0.13, 1.13+0.13 กรัม/วัน และ 2.96+0.06, 2.83+0.10, 2.86

สําหรับอัตราการรอดตายของกลุ่มประชากรกําแพงเพชร มีค่าเท่ากับ 

α = 0.05) กับทุกกลุ่มประชากร ขณะท่ีกลุ่มประชากรอุบลราชธานี 

และกลุ่มประชากรสุรินทร์ พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (α = 0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 81.00
ตามลําดับ จากผลการทดลองครั้งนี ้พบว่าปลาสวายท้ัง 4 กลุ่มประชากรมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีดี

สามารถใช้ในการเพาะเลี้ยงได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาประกอบกับอัตราการรอดตาย พบว่ากลุ่มประชากรกําแพงเพชรมี
ความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงมากท่ีสุด  

กลุ่มประชากร  การเจริญเติบโต 

บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์ 0 4573 8354-5
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) กลุ่มประชากรกําแพงเพชร  
ในบ่อดินขนาด 400 ตารางเมตร 
ตัวต่อบ่อ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
0.14 และ 5.86+0.11 เซนติเมตร 
กรัม ตามลําดับ ให้ปลากินอาหาร
30 น. ทดลองเลี้ยงระหว่างเดือน 

ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการ

= 0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 30.18+1.59, 
+26.41, 188.43+22.67 กรัม. 

0.10, 2.86+0.12 และ 2.82+0.09 
สําหรับอัตราการรอดตายของกลุ่มประชากรกําแพงเพชร มีค่าเท่ากับ 94.00+1.15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง

ขณะท่ีกลุ่มประชากรอุบลราชธานี กลุ่มประชากรยโสธร 

81.00+1.41, 85.00+2.44 และ  
กลุ่มประชากรมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีดี

สามารถใช้ในการเพาะเลี้ยงได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาประกอบกับอัตราการรอดตาย พบว่ากลุ่มประชากรกําแพงเพชรมี

5 
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Comparison on Growth Performance of Four Populations 

(Pangasianodon hypopthalmus
 
Nongyao Manee1*  Pongsai Chansri2
1Yasothon Inland Fisheries Research and Development Center
2Surin Inland Fisheries Research and Development Center
3Sisaket Inland Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 

 
 Culture of four populations of striped catfish (
Phet, Ubon Ratchathani, Yasothon and Surin population in 400 m
Inland Fisheries Research and Development Center. Fish of four populatio
5.76+0.14, 5.84+0.14 and 5.86+0.11 cm, and 1.66
Each population was stocked in the same pond at 100 individual/pond. Fish were fed with 30% protein 
commercial floating pellet twice a day at 09.00 AM and 03.30 PM during August 2008 to February 2009 for 
6 months. 
 The results showed that the final body length, 

growth rate of four populations had no significant differences (
29.82+1.26,  30.42+0.82, 30.36+1.23 cm,
1.11+0.13, 1.13+0.13, 1.13+0.13 g/day

In contrast, Kamphaeng Phet population had significantly (
than Ubon Ratchathani (81.00+1.41%), Yasothon (85.00

whereas, there were no significant differences (
populations can be used for aquaculture. However, in conclusio
more suitable for aquaculture than the rest when survival rate are considered.
 
Key words : Striped catfish (Pangasianodon hypopthlamus
   
*Corresponding author : 184 Moo 2 Tambon Bakreo, Amphoe 
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Comparison on Growth Performance of Four Populations of Striped Catfish 

Pangasianodon hypopthalmus)  

2 and Thipsuda Tangprakhon3 

Yasothon Inland Fisheries Research and Development Center 
Surin Inland Fisheries Research and Development Center 
Sisaket Inland Fisheries Research and Development Center 

four populations of striped catfish (Pangasius hypopthalmus) including, Kamphaeng 
Phet, Ubon Ratchathani, Yasothon and Surin population in 400 m2 earthern pond was studied at Yasothon 
Inland Fisheries Research and Development Center. Fish of four populations had initial size of 5.83

0.11 cm, and 1.66+0.16, 1.60+0.20, 1.63+0.11 and 1.63+0.17 g, respectively. 
Each population was stocked in the same pond at 100 individual/pond. Fish were fed with 30% protein 
commercial floating pellet twice a day at 09.00 AM and 03.30 PM during August 2008 to February 2009 for 

that the final body length, final body weight, daily weight gain and specific 

growth rate of four populations had no significant differences (α = 0.05) which were 30.18
1.23 cm, 189.86+26.29, 186.33+22.72, 189.07+26.41, 188.43+

0.13 g/day, 2.96+0.06, 2.83+0.10, 2.86+0.12 and 2.82+0.09%/day 

In contrast, Kamphaeng Phet population had significantly (α = 0.05) higher survival rate (94.00
%), Yasothon (85.00+2.44%) and Surin population (81.00

there were no significant differences (α = 0.05) among the three populations. Overall, all of four 
populations can be used for aquaculture. However, in conclusion fish of Kamphaeng Phet population is 
more suitable for aquaculture than the rest when survival rate are considered. 

Pangasianodon hypopthlamus), population, growth 

184 Moo 2 Tambon Bakreo, Amphoe Mahachanachai, Yasothon 35130
: nymanee@gmail.com 

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

of Striped Catfish 

including, Kamphaeng 
earthern pond was studied at Yasothon 

ns had initial size of 5.83+0.14, 
0.17 g, respectively. 

Each population was stocked in the same pond at 100 individual/pond. Fish were fed with 30% protein 
commercial floating pellet twice a day at 09.00 AM and 03.30 PM during August 2008 to February 2009 for  

final body weight, daily weight gain and specific 

= 0.05) which were 30.18+1.59, 
+22.67 g, 1.14+0.15, 

0.09%/day respectively. 

= 0.05) higher survival rate (94.00+1.15%) 
%) and Surin population (81.00+2.37%), 

= 0.05) among the three populations. Overall, all of four 
n fish of Kamphaeng Phet population is 

Mahachanachai, Yasothon 35130 
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การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาไนสายพันธุ์เวียดนามและสายพันธุ์อินโดนีเซีย
ท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์ในฟาร์มเกษตรกร
 
ประชุม ดวนใหญ่1*  สุภัทรา อุไรวรรณ์
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าบุรีรัมย์
2สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าชุมพร
 
บทคัดย่อ 
 
 การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซียท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุ 
ในสภาพการเลี้ยงแบบพ้ืนบ้าน ในบ่อดินขนาด 
ปลา และ อุไรพรพันธ์ุปลา ระหว่างเดือน มิถุนา
อายุ 10 เดือน ของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนามและ
และน้ําหนักเฉลี่ย 222.47±38.74, 
ท้ัง 2 สายพันธ์ุแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง
มีความแตกต่างกัน (P>0.05) ขณะท่ีนํ้าหนักของปลาไนท้ัง 
ได้ดําเนินการเลี้ยงต่ออีก 2 ฟาร์มท่ีเหลือ จนอายุครบ 
ความยาวเฉลี่ย 25.99±2.33, 24.85±
เมื่อนํามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความยาวของปลาไนท้ัง 
น้ําหนักของปลาไนท้ัง 2 สายพันธ์ุทุกฟาร์มไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
จําเพาะ อัตรารอดตาย และผลผลิตปลา
กันทางสถิติ (P>0.05) นอกจากนี้ ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม
29.59±1.61 และ 28.50±1.35% 
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง 
 จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าปลาไนท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุมาแล้ว ท้ัง 
ในรูปแบบพ้ืนบ้านหรือ เศรษฐกิจพอเพีย
ให้อาหารสําเร็จรูปสมทบบ้าง ได้ไม่แตกต่างกัน
กว่าปลาไนสายพันธ์ุอินโดนีเซีย  
 
คําสําคัญ : ปลาไน  การเลี้ยงแบบพ้ืนบ้าน 
   
*ผู้รับผดิชอบ :102 หมู่ 8 บ้านผึ้งต้น ต
E-mail : genetic.buriram@gmail.com
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การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาไนสายพันธุ์เวียดนามและสายพันธุ์อินโดนีเซีย
ท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์ในฟาร์มเกษตรกร 

สุภัทรา อุไรวรรณ์2  สมศักด์ิ รุ่งทองใบสุรีย์1 และ ชัยติศักด์ิ บริบูรณ์3 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าบุรีรัมย ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าชุมพร 

ทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซียท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุ 
ในสภาพการเลี้ยงแบบพ้ืนบ้าน ในบ่อดินขนาด 400 ตารางเมตร จํานวน 3 ฟาร์ม ได้แก่ ตระกูลไทยพันธ์ุปลา วิชัยรุ่งเรืองพันธ์ุ

อุไรพรพันธ์ุปลา ระหว่างเดือน มิถุนายน 2553 - พฤษภาคม 2554 เป็นเวลา 12 เดือน
เดือน ของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนามและสายพันธ์ุอินโดนีเซีย มีความยาวเฉลี่ย 23.12±1.38

 231.32±63.81 กรัม ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความยาวของปลาไน
สายพันธ์ุแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) โดยพบความแตกต่างท่ีฟาร์มวิชัยรุ่งเรืองพันธ์ุปลา แต่อีก 

ขณะท่ีนํ้าหนักของปลาไนท้ัง 2 สายพันธ์ุทุกฟาร์มไม่แตกต่างกันทางส
ฟาร์มท่ีเหลือ จนอายุครบ 12 เดือน พบว่าปลาไนสายพันธ์ุเวียดนามและ
24.85±1.48 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 309.37±64.31, 318.97

เมื่อนํามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความยาวของปลาไนท้ัง 2 สายพันธ์ุแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง 
สายพันธ์ุทุกฟาร์มไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่วนน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโต

จําเพาะ อัตรารอดตาย และผลผลิตปลาของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซีย
นอกจากนี้ ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซีย มีสัดส่วนเนื้อปลาแล่ลอกหนัง

% ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบว่าสัดส่วนเนื้อปลาของปลาไนท้ัง
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) 

จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าปลาไนท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุมาแล้ว ท้ัง 2 สายพันธ์ุ สามารถนําไปส่งเสริมการเลี้ยง
ในรูปแบบพ้ืนบ้านหรือ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเน้นการใช้อาหารธรรมชาติ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และอาหารจากท้องถ่ิน โดยมีการ
ให้อาหารสําเร็จรูปสมทบบ้าง ได้ไม่แตกต่างกัน แต่ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนามยังคงมีลักษณะเด่นประจําสายพันธ์ุคือมีลําตัวยาว

ปลาไน  การเลี้ยงแบบพ้ืนบ้าน  

บ้านผึ้งต้น ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000. 
mail : genetic.buriram@gmail.com 
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การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาไนสายพันธุ์เวียดนามและสายพันธุ์อินโดนีเซีย 

ทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซียท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุ 
ฟาร์ม ได้แก่ ตระกูลไทยพันธ์ุปลา วิชัยรุ่งเรืองพันธ์ุ

เดือน พบว่าการเจริญเติบโตท่ี
23.12±1.38, 22.43±2.04 เซนติเมตร 

เมื่อนํามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความยาวของปลาไน
โดยพบความแตกต่างท่ีฟาร์มวิชัยรุ่งเรืองพันธ์ุปลา แต่อีก 2 ฟาร์มไม่

สายพันธ์ุทุกฟาร์มไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) หลังจากนั้น
ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนามและสายพันธ์ุอินโดนีเซีย มี

318.97±51.32 กรัม ตามลําดับ 
สายพันธ์ุแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) ในด้าน

ส่วนน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโต
และสายพันธ์ุอินโดนีเซีย ทุกฟาร์มไม่มีความแตกต่าง

สัดส่วนเนื้อปลาแล่ลอกหนัง คิดเป็น 
เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบว่าสัดส่วนเนื้อปลาของปลาไนท้ัง 2 สายพันธ์ุมี

สายพันธ์ุ สามารถนําไปส่งเสริมการเลี้ยง
ง ซึ่งเน้นการใช้อาหารธรรมชาติ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และอาหารจากท้องถ่ิน โดยมีการ

แต่ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนามยังคงมีลักษณะเด่นประจําสายพันธ์ุคือมีลําตัวยาว
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Abstract 
 
 The study was conducted under three extensive aquaculture farms in Buriram province,
the Takoeonthai farm, Vichai farm and Uriporn farm
Vietnamese and Indonesian strains of 
earthen ponds (1 pond per farm). The results at the 10
significant difference (P<0.01) on length of the two st
weights of the Vietnamese and Indonesian strains
222.47 ± 38.74, 231.32 ± 63 g in weight, respectively). The significant difference (
found at the 12th month of the experiment in Vichai and Uriporn  farms ( the average lengths and 
weights of Vietnamese and Indonesian strains
64.31, 318.97 ± 51.32 g in weight, respectively). The other parameters, weight gains per day, specific 
growths, survival rates and average yields all
significant difference (P<0.01) on percent fleshes were found (
Indonesian strains were 29.59±1.61, 
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The study was conducted under three extensive aquaculture farms in Buriram province,
the Takoeonthai farm, Vichai farm and Uriporn farm during June 2010 to May 2011. The improved 
Vietnamese and Indonesian strains of Cyprinus  carpio were  reared together in three 400 square meters 
earthen ponds (1 pond per farm). The results at the 10th months of the experiment illustrated the 

<0.01) on length of the two strains in  Vichai farm (the average lengths  
Vietnamese and Indonesian strains were 23.12 ± 1.38 and 22.43 ± 2.04 cm

g in weight, respectively). The significant difference (P<0.01) on lengths also
month of the experiment in Vichai and Uriporn  farms ( the average lengths and 

Vietnamese and Indonesian strains were 25.99 ± 2.33, 24.85 ± 1.48 cm in length and 
in weight, respectively). The other parameters, weight gains per day, specific 

growths, survival rates and average yields all farms were not significant difference (P>0.05). However, the 
<0.01) on percent fleshes were found (the percent fleshes of the Vietnamese and 

, 28.50 ±1.35 %, respectively). Thus, the study suggests that the 
 can be used for dissemination to fish farmers in buriram nearly 
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    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

คํานํา 
 ปลาไน ( Cyprinus  carpio
2455 ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 กรมประมงได้ทําการเพาะขยายพันธ์ุและมีการกระจายพันธ์ุไปสู่ภูมิภาคต่างๆท่ัวประเทศ 
, 2544) โดยผลผลิตของปลาไนในรอบ 
ผลผลิตเฉลี่ย 12,460 ตัน/ปี  คิดเป็น 
พ.ศ. 2547 ผลผลิตปลาไนรวม 13
(กรมประมง, 2549ก) ผลผลิตดังกล่าวแ
ตะวันออก, ภาคกลาง, ภาคใต้, และภาคตะวันตก คิดเป็น 
(กรมประมง, 2549ข)  
 สําหรับการเลี้ยงปลาไนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีการเลี้ยงหลายจังหวัด
การเกษตร (2538) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาน้ําจืดหลายชนิด รวมท้ังปลาไน โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีเลี้ยงปลาไน จากจังหวัดขอนแก่น จั
ฟาร์มมีพ้ืนท่ีตั้งแต่ 0.25 ไร่ ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 
อัตราการรอดตาย 24.78 % ผลผลิตเฉลี่ย 
บาท/ไร่  โดยเป็นต้นทุนผันแปร 4,089.25 
ค่าพันธ์ปลาและค่าอาหาร คิดเป็น 19.19 
 การพัฒนาและปรับปรุงพันธ์ุปลาไนนั้นได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาเป็นเวลานานกว่า 
เทคนิคในการปรับปรุงพันธ์ุด้านการคัดเลือก
ความสําคัญทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกับผลผลิตเป็นหลักใหญ่ทําให้เกิดสายพันธ์ุต่าง ๆ ซึ่งเหมาะสมตามสภาพการเลี้ยงต่างๆ กันไป
สําหรับการปรับปรุงพันธ์ุปลาไนของประเทศไทยเริ่มดําเนินการในปี พ
ได้นําปลาไนสายพันธ์ุพันธ์ุฮังการี (
เล็กลง และมีการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าสายพันธ์ุพ้ืนเมือง 
สายพันธ์ุเวียดนาม จากหน่วยงาน Research Institute For Aquaculture No1 (RIA No.1) 
2541 ได้มีการนําเข้าปลาไนสายพันธ์ุ
ประเทศอินโดนีเซีย (สมนึกและคณะ
ทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําบุรีรัมย์ได้ดําเนินการคัดเลือกปรับปรุงพันธ์ุปลาไนท้ังสายพันธ์ุ
รุ่นท่ี 3 (สมศักดิ์ และคณะ, 2550) 
 ในด้านการเลี้ยงทดสอบปลาไน
มาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งแรก สมนึก และคณะ
การทดสอบพบว่าปลาไนสายพันธ์ุอินโดนีเซีย มีการเจริญเติบโตดีกว่า ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุพ้ื
พิษณุโลก แต่มีอัตรารอดตายต่ํากว่าท้ัง 
เจริญเติบโตและอัตรารอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําบุรีรัมย์ ซึ่งนําปลาไนสายพันธ์ุต่างประเทศท้ัง 
พันธ์ุมาแล้ว 3 รุ่น ไปเลี้ยงเปรียบเทียบกับสายพันธ์ุพ้ืนเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งพบว่าการเจริญเติบโตในด้านความยาวของปลาไนสาย
พันธ์ุเวียดนามมีค่าสูงกว่าสายพันธ์ุอินโดนีเซีย
พันธ์ุเวียดนามและสายพันธ์ุอินโดนีเซียมีการเจริญเติบโตดีกว่าและแตกต่างจากสายพันธ์ุบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสายพันธ์ุพ้ืนเมืองอย่าง
มีนัยสําคัญ 
 ดังนั้นเพ่ือให้การเลี้ยงปลาไนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเก
ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงในท้องถ่ินโดยการบริหารจัดการด้วยวิธีการเลี้ยงของตนเอง ศูนย์วิจัยและพัฒนา

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

Cyprinus  carpio  Linneaus, 1758) ถูกนําเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยโดยชาวจีน เมื่อประมาณ พ
กรมประมงได้ทําการเพาะขยายพันธ์ุและมีการกระจายพันธ์ุไปสู่ภูมิภาคต่างๆท่ัวประเทศ 

โดยผลผลิตของปลาไนในรอบ 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2547 ท้ังท่ีจับจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้
ปี  คิดเป็น 2.28% ของปริมาณสัตว์น้ําจืดท้ังหมด มีมูลค่าเฉลี่ย 417

13,800 ตัน คิดเป็น 1.90% ของปริมาณสัตว์น้ําจืดท้ังหมดมีมูลค่ารวม 
ผลผลิตดังกล่าวแยกเป็นสัดส่วนตามภูมิภาคต่างๆ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคตะวันตก คิดเป็น 68.13%, 17.9%, 7.78%, 2.72%, 2

สําหรับการเลี้ยงปลาไนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีการเลี้ยงหลายจังหวัด จากรายงานของสํานักงานเศรษฐกิจ
ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาน้ําจืดหลายชนิด รวมท้ังปลาไน โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้

เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีเลี้ยงปลาไน จากจังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธ์ุ และจังหวัดมหาสารคาม รวม 
ไร่ ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 10 เดือน อัตราการปล่อย 9,193 ตัว

ผลผลิตเฉลี่ย 353.36 กิโลกรัม/ไร่ (ขนาด 5-6 ตัว/กิโลกรัม) ซึ่งมีต้นทุนท้ังหมดเฉลี่ย 
4,089.25 บาท คิดเป็น 52.85% ของต้นทุนท้ังหมด แยกเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายท่ีสูงท่ีสุด คือ 
19.19 และ 16.68% ตามลําดับ ส่วนต้นทุนคงท่ีเฉลี่ย 3,648.49 

การพัฒนาและปรับปรุงพันธ์ุปลาไนนั้นได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาเป็นเวลานานกว่า 
เทคนิคในการปรับปรุงพันธ์ุด้านการคัดเลือก (Selection) และระบบการผสม (Mating system) 
ความสําคัญทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกับผลผลิตเป็นหลักใหญ่ทําให้เกิดสายพันธ์ุต่าง ๆ ซึ่งเหมาะสมตามสภาพการเลี้ยงต่างๆ กันไป
สําหรับการปรับปรุงพันธ์ุปลาไนของประเทศไทยเริ่มดําเนินการในปี พ.ศ. 2528 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 

(P31) มาผสมข้ามกับปลาไนสายพันธ์ุพ้ืนเมือง ซึ่งลูกผสมท่ีได้มีลักษณะ ลําตัวยาวข้ึน หัว
เล็กลง และมีการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าสายพันธ์ุพ้ืนเมือง (วงศ์ปฐมและคณะ, 2542) ต่อมาในปี พ.ศ

Research Institute For Aquaculture No1 (RIA No.1) ประเทศเวียดนาม และปี พ
ได้มีการนําเข้าปลาไนสายพันธ์ุอินโดนีเซียจากหน่วยงาน Research Institute  for freshwater Fisheries (RIFF) 

สมนึกและคณะ, 2544) หลังจากนั้นหน่วยวิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําจืดขอนแก่น และศูนย์วิจัยและ
ทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําบุรีรัมย์ได้ดําเนินการคัดเลือกปรับปรุงพันธ์ุปลาไนท้ังสายพันธ์ุเวียดนาม และ

 
ในด้านการเลี้ยงทดสอบปลาไนสายพันธ์ุเวียดนามและสายพันธ์ุอินโดนีเซียกับปลาไนสายพันธ์ุพ้ืนเมืองได้ดําเนินการ

สมนึก และคณะ (2544) ได้ดําเนินการทดสอบท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก 
การทดสอบพบว่าปลาไนสายพันธ์ุอินโดนีเซีย มีการเจริญเติบโตดีกว่า ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุพ้ื
พิษณุโลก แต่มีอัตรารอดตายต่ํากว่าท้ัง 2 สายพันธ์ุ  ส่วนปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุพ้ืนเมืองพิษณุโลก  มีการ

ารอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนครั้งท่ี 2 ดําเนินการโดย สมศักดิ์และคณะ
มย์ ซึ่งนําปลาไนสายพันธ์ุต่างประเทศท้ัง 2 สายพันธ์ุดังกล่าว ท่ีศูนย์ฯ ได้ทําการคัดเลือกปรับปรุง

ไปเลี้ยงเปรียบเทียบกับสายพันธ์ุพ้ืนเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งพบว่าการเจริญเติบโตในด้านความยาวของปลาไนสาย
พันธ์ุเวียดนามมีค่าสูงกว่าสายพันธ์ุอินโดนีเซียและสายพันธ์ุบุรีรัมย์ แต่การเจริญเติบโตในด้านน้ําหนักนั้นพบว่าปลาไนสาย
พันธ์ุเวียดนามและสายพันธ์ุอินโดนีเซียมีการเจริญเติบโตดีกว่าและแตกต่างจากสายพันธ์ุบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสายพันธ์ุพ้ืนเมืองอย่าง

ดังนั้นเพ่ือให้การเลี้ยงปลาไนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้มีสายพันธ์ุปลาไน
ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงในท้องถ่ินโดยการบริหารจัดการด้วยวิธีการเลี้ยงของตนเอง ศูนย์วิจัยและพัฒนา
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ามาเลี้ยงในประเทศไทยโดยชาวจีน เมื่อประมาณ พ.ศ. 
กรมประมงได้ทําการเพาะขยายพันธ์ุและมีการกระจายพันธ์ุไปสู่ภูมิภาคต่างๆท่ัวประเทศ (ชวลิต

จากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยง มี
417.16 ล้านบาทต่อปี ซึ่งในปี 

าณสัตว์น้ําจืดท้ังหมดมีมูลค่ารวม 441.9 ล้านบาท  
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาค

2.15% และ 1.32% ตามลําดับ 

จากรายงานของสํานักงานเศรษฐกิจ
ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาน้ําจืดหลายชนิด รวมท้ังปลาไน โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้

งหวัดกาฬสินธ์ุ และจังหวัดมหาสารคาม รวม 20 ฟาร์ม พบว่า
ตัว/ไร่ (5.75 ตัว/ตารางเมตร) 

ซึ่งมีต้นทุนท้ังหมดเฉลี่ย 7,737.74 
ของต้นทุนท้ังหมด แยกเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายท่ีสูงท่ีสุด คือ 

3,648.49 บาท คิดเป็น 47.49% 
การพัฒนาและปรับปรุงพันธ์ุปลาไนนั้นได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปีมาแล้ว โดยนักวิจัยได้ใช้

(Mating system) และเน้นลักษณะท่ีมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกับผลผลิตเป็นหลักใหญ่ทําให้เกิดสายพันธ์ุต่าง ๆ ซึ่งเหมาะสมตามสภาพการเลี้ยงต่างๆ กันไป 

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 
มาผสมข้ามกับปลาไนสายพันธ์ุพ้ืนเมือง ซึ่งลูกผสมท่ีได้มีลักษณะ ลําตัวยาวข้ึน หัว

ศ. 2540 ได้มีการนําเข้าปลาไน
ประเทศเวียดนาม และปี พ.ศ. 

Research Institute  for freshwater Fisheries (RIFF) 
สัตว์น้ําจืดขอนแก่น และศูนย์วิจัยและ

เวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซียจนถึง 

อินโดนีเซียกับปลาไนสายพันธ์ุพ้ืนเมืองได้ดําเนินการ
จัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก ผล

การทดสอบพบว่าปลาไนสายพันธ์ุอินโดนีเซีย มีการเจริญเติบโตดีกว่า ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุพ้ืนเมือง
สายพันธ์ุ  ส่วนปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุพ้ืนเมืองพิษณุโลก  มีการ

สมศักดิ์และคณะ (2550) ณ ศูนย์วิจัยและ
สายพันธ์ุดังกล่าว ท่ีศูนย์ฯ ได้ทําการคัดเลือกปรับปรุง

ไปเลี้ยงเปรียบเทียบกับสายพันธ์ุพ้ืนเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งพบว่าการเจริญเติบโตในด้านความยาวของปลาไนสาย
และสายพันธ์ุบุรีรัมย์ แต่การเจริญเติบโตในด้านน้ําหนักนั้นพบว่าปลาไนสาย

พันธ์ุเวียดนามและสายพันธ์ุอินโดนีเซียมีการเจริญเติบโตดีกว่าและแตกต่างจากสายพันธ์ุบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสายพันธ์ุพ้ืนเมืองอย่าง

ษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้มีสายพันธ์ุปลาไน
ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงในท้องถ่ินโดยการบริหารจัดการด้วยวิธีการเลี้ยงของตนเอง ศูนย์วิจัยและพัฒนา
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พันธุกรรมสัตว์นํ้าบุรีรัมย์จึงเห็นสมควรท่ีจะได้นําปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซีย ซึ่งผ่าน
มาแล้ว 3 รุ่น ไปเลี้ยงทดสอบในพ้ืนท่ีและการบริหารจัดการโดยเกษตรกร เพ่ือท่ีจะได้ทราบข้อมูลในเชิงเพาะเลี้ยงและ
ลักษณะท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุในรุ่นต่อไป พร้อมท้ังเป็น
แนวทางสําหรับส่งเสริมแก่เกษตรกรในการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือทดสอบลักษณะการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซียท่ี
ผ่านการคดัเลือกและปรับปรุงพันธ์ุมาแล้ว ในสภาพการเลี้ยงและการจัดการตามวิธีของเกษตรกร  
 
วิธีดําเนินการ 
1. การวางแผนการศึกษา 

1.1 การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในกลุ่ม

พันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซีย ท่ี
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาไนท้ัง 
  บ่อท่ี 1 ตระกูลไทยพันธ์ุปลา อําเภอบ้านกรวด
  บ่อท่ี 2 วิชัยรุ่งเรืองพันธ์ุปลา อําเภอเมือง จังหวัดบุ

บ่อท่ี 3 อุไรพรพันธ์ุปลา อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรมัย์
 

1.2 สถานท่ีและระยะเวลาทดลอง 
ดําเนินการเลี้ยงเปรียบเทียบปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซียท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุมาแล้ว 

ในสภาพการเลี้ยงแบบพ้ืนบ้าน จํานวน 3 ฟาร์ม ระหว่างเดือน 
 
1.3 สายพันธ์ุปลาไนท่ีนํามาทดลอง

1.3.1 ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม ท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุมา
1.3.2 ปลาไนสายพันธ์ุอินโดนีเซยี ท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุมา

 
2. วิธีการทดลอง 

2.1 การเตรียมพันธ์ุปลาทดลอง 
 2.1.1 การเพาะพันธ์ุปลา  โดยนําพ่อแม่พันธ์ุปลาไน
30 คู่/สายพันธ์ุ  ซึ่งมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 
(Suprefact) ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม ร่วมกับสาร
ให้กับปลาไนเพ่ือเร่งให้ปลาผสมพันธ์ุแล้วจึงปล่อยลงผสมพันธ์ุในบ่อซีเมนต์ 
เชือกฟางมดัเป็นท่อนๆ สําหรับให้ไข่เกาะติด 
ไข่ท่ีได้รับการผสมไปแยกฟักในถังไฟเบอร์กลาส 
และถุงไข่แดงยุบ จึงย้ายลงอนุบาลในบ่อดิน ขนาด 
ให้รําละเอียดผสมกับปลาป่น อัตราส่วน 3 : 1
น้ําหนักตัว วันละ 2 ครั้ง 
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พันธุกรรมสัตว์นํ้าบุรีรัมย์จึงเห็นสมควรท่ีจะได้นําปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซีย ซึ่งผ่าน
รุ่น ไปเลี้ยงทดสอบในพ้ืนท่ีและการบริหารจัดการโดยเกษตรกร เพ่ือท่ีจะได้ทราบข้อมูลในเชิงเพาะเลี้ยงและ

ลักษณะท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุในรุ่นต่อไป พร้อมท้ังเป็น
เกษตรกรในการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป 

เพ่ือทดสอบลักษณะการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซียท่ี
ในสภาพการเลี้ยงและการจัดการตามวิธีของเกษตรกร  ( แบบพ้ืนบ้าน

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในกลุ่ม (randomized complete block design) 
ท่ีทําเครื่องหมายแล้วมาเลี้ยงรวมกันในบ่อทดลองของเกษตรกรแต่ละราย เพ่ือ

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาไนท้ัง 2  สายพันธ์ุดังนี ้
ตระกูลไทยพันธ์ุปลา อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบรุีรมัย ์
วิชัยรุ่งเรืองพันธ์ุปลา อําเภอเมือง จังหวัดบรุรีัมย ์
อุไรพรพันธ์ุปลา อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรมัย ์

 
ดําเนินการเลี้ยงเปรียบเทียบปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซียท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุมาแล้ว 

ฟาร์ม ระหว่างเดือน มิถุนายน 2553 - พฤษภาคม 2554 เป็นเวลา 

สายพันธ์ุปลาไนท่ีนํามาทดลอง 
ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม ท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุมา 3 รุ่น (สมศักดิ์ และคณะ, 2550
ปลาไนสายพันธ์ุอินโดนีเซยี ท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุมา 3 รุ่น (สมศักดิ์ และคณะ, 25

การเพาะพันธ์ุปลา  โดยนําพ่อแม่พันธ์ุปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซีย จํานวน 
สายพันธ์ุ  ซึ่งมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 1 กิโลกรัม ทําการผสมพันธ์ุโดยฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin Acetate 

ไมโครกรัม ร่วมกับสาร Domperidone (Motilium) 5 มิลลิกรัม ต่อน้ําหนักปลา 
งปล่อยลงผสมพันธ์ุในบ่อซีเมนต์ 20 ตารางเมตร  จํานวน 2 

อนๆ สําหรับให้ไข่เกาะติด แยกเพาะพันธ์ุปลาไนแต่ละสายพันธ์ุๆ ละ 1 บ่อ เมื่อแม่ปลาวางไข่แล้วรวบรวม
ไข่ท่ีได้รับการผสมไปแยกฟักในถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร จํานวน 6 ถัง (3 ถังต่อสายพันธ์ุ) หลังจากลูกปลาฟักเป็นตัว

จึงย้ายลงอนุบาลในบ่อดิน ขนาด 800 ตารางเมตรจํานวน 2 บ่อ โดยในช่วง 3 วันแรกให้ไข่ตุ๋น อายุ
3 : 1 อายุ 31-60 วัน ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูป ระดับโปรตีน 30% 

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

พันธุกรรมสัตว์นํ้าบุรีรัมย์จึงเห็นสมควรท่ีจะได้นําปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซีย ซึ่งผ่านการปรับปรุงพันธ์ุ
รุ่น ไปเลี้ยงทดสอบในพ้ืนท่ีและการบริหารจัดการโดยเกษตรกร เพ่ือท่ีจะได้ทราบข้อมูลในเชิงเพาะเลี้ยงและ

ลักษณะท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุในรุ่นต่อไป พร้อมท้ังเป็น

เพ่ือทดสอบลักษณะการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซียท่ี
แบบพ้ืนบ้าน, on farm) 

(randomized complete block design) โดยนําปลาไนสาย
ทําเครื่องหมายแล้วมาเลี้ยงรวมกันในบ่อทดลองของเกษตรกรแต่ละราย เพ่ือ

ดําเนินการเลี้ยงเปรียบเทียบปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซียท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุมาแล้ว 
เป็นเวลา 12 เดือน  

50) 
, 2550) 

และสายพันธ์ุอินโดนีเซีย จํานวน  
Buserelin Acetate 

มิลลิกรัม ต่อน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม 
 บ่อ ท่ีเตรียมไว้โดยมี

เมื่อแม่ปลาวางไข่แล้วรวบรวม
หลังจากลูกปลาฟักเป็นตัว

วันแรกให้ไข่ตุ๋น อายุ 4-30 วัน 
30% ปริมาณ 5% ของ



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 2.1.2 การทําเครื่องหมายโดยการตัดครีบหูท้ัง 
นํามาตัดครีบ โดยปลาไนสายพันธ์ุเวียดนามตัดครีบหูซ้าย และสายพันธ์ุอินโดนีเซียตัดครีบหูขวา เพ่ือให้สามารถแยกสายพันธ์ุ
ได้ แล้วนํามาเลี้ยงทดสอบการเจริญเติบโตในบ่อดินของเกษตรกร  
หนาแน่น 4 ตัว/ตารางเมตร  ดังนี ้

บ่อทดลองท่ี 1 ตระกูลไทยพันธ์ุปลา พ้ืนท่ีบ่อ 
บ่อทดลองท่ี 2 วิชั
บ่อทดลองท่ี 3 อุไรพ

2.2 การให้อาหารและการจดัการด้านการเลี้ยง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําบุรีรัมย์ สนับสนุนอาหารเม็ดสําเร็จรูประดับโปรตีน 

30 กิโลกรัม และให้เกษตรกรแต่ละฟาร์ม บริหารจัดการด้านการเลี้ยงและอ่ืนๆ
ระยะเวลา 12 เดือน  

2.3 การวิเคราะหค์ุณภาพน้ํา
ทําการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ํา ทุกๆ 
1. อุณหภูมิของน้ํา  
2. ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา 
3. ความเป็นกรดเป็นด่าง 
4. ความกระด้างของน้ํา 
5. ความเป็นดา่งของน้ํา 

2.4 การเก็บข้อมลู 
สุ่มช่ังน้ําหนัก และวัดความยาว ของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซียท่ีเลี้ยงรวมกัน สายพันธ์ุละ

50 ตัว /ฟาร์ม ทุก 2 เดือน เมื่อเลี้ยงครบ 
และสุ่มปลาไนจากแต่ละฟาร์ม มาสายพันธ์ุละ 
ออกจากกระดูก ลอกหนัง ช่ังน้ําหนักเพ่ือนําไปคํานวณหาสัดส่วนเนื้อปลาแล่

 
3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 นําข้อมูลจากการช่ังวัดการเจริญเติบโต
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตรารอดตาย
1979) ดังนี ้

 
น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (daily weight gain, DWG
  = (น้ําหนักปลาเฉลี่ยสดุท้าย 

 
อัตราการเจรญิเติบโตจําเพาะ 

   = (ln 
 

อัตรารอดตาย (survival rate; %
= จํานวนปลาสิ้นสุดการทดลอง 

 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

การทําเครื่องหมายโดยการตัดครีบหูท้ัง 2 สายพันธ์ุ  เมื่อลูกปลามีอายุ 
นํามาตัดครีบ โดยปลาไนสายพันธ์ุเวียดนามตัดครีบหูซ้าย และสายพันธ์ุอินโดนีเซียตัดครีบหูขวา เพ่ือให้สามารถแยกสายพันธ์ุ
ได้ แล้วนํามาเลี้ยงทดสอบการเจริญเติบโตในบ่อดินของเกษตรกร  3 ราย ๆ ละ   1 บ่อ เลี้ยงรวมในบ่อเดียวกันท่ีอัตราความ

 
ตระกูลไทยพันธ์ุปลา พ้ืนท่ีบ่อ 440 ตารางเมตร  จํานวนปลาท่ีปล่อย 
วิชัยรุ่งเรืองพันธ์ุปลา พ้ืนท่ีบ่อ 450 ตารางเมตร  จํานวนปลาท่ีปล่อย 
อุไรพรพันธ์ุปลา พ้ืนท่ีบ่อ 450 ตารางเมตร  จํานวนปลาท่ีปล่อย 

การให้อาหารและการจดัการด้านการเลี้ยง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําบุรีรัมย์ สนับสนุนอาหารเม็ดสําเร็จรูประดับโปรตีน 

ม และให้เกษตรกรแต่ละฟาร์ม บริหารจัดการด้านการเลี้ยงและอ่ืนๆ ตามวิธีการของตนเอง 

การวิเคราะหค์ุณภาพน้ํา 
ทําการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ํา ทุกๆ 2 เดือน เวลา 08.00-08.30 น. โดยตรวจวัดดังนี้ 

 โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์นํ้า YSI รุ่น 55 
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา  ใช้เครื่องมือวิเคราะห์นํ้า YSI รุ่น 55   
ความเป็นกรดเป็นด่าง  โดยใช้เครื่อง  pH meter รุ่น pH 340i  ยี่ห้อ WTW 
ความกระด้างของน้ํา   โดยใช้เครื่อง photo meter ยี่ห้อWTW  

างของน้ํา   โดยใช้เครื่อง photo meter ยี่ห้อWTW  

สุ่มช่ังน้ําหนัก และวัดความยาว ของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซียท่ีเลี้ยงรวมกัน สายพันธ์ุละ
เดือน เมื่อเลี้ยงครบ 12 เดือน ช่ังน้ําหนักรวม และนับจํานวนปลาท่ีรอดตายท้ังหมดของแต่ละฟาร์ม 

และสุ่มปลาไนจากแต่ละฟาร์ม มาสายพันธ์ุละ 20 ตัว (เพศผู้และเพศเมีย เพศละ 10 ตัว) ช่ังน้ําหนักแต่ละตัว ขอดเกล็ด แล่เนื้อ
ออกจากกระดูก ลอกหนัง ช่ังน้ําหนักเพ่ือนําไปคํานวณหาสัดส่วนเนื้อปลาแล ่ลอกหนัง 

นําข้อมูลจากการช่ังวัดการเจริญเติบโต ผลผลิตท้ังหมด จํานวนปลาท่ีเหลือ มาคํานวณค่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน 
อัตรารอดตาย และสัดส่วนเนื้อปลาแล่ ลอกหนัง ของปลาไนท้ัง

(daily weight gain, DWG; กรัม/วัน) 
น้ําหนักปลาเฉลี่ยสดุท้าย - น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต้น) 

ระยะเวลาทดลอง 
อัตราการเจรญิเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR; %/วัน) 

= (ln น้ําหนักปลาเฉลี่ยสดุท้าย - ln น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต้น) x 100
ระยะเวลาทดลอง 

(survival rate; %)  
จํานวนปลาสิ้นสุดการทดลอง x 100 

จํานวนปลาท่ีเริ่มทดลอง 

311 

เมื่อลูกปลามีอายุ 60 วัน คัดขนาดให้เท่าๆกัน 
นํามาตัดครีบ โดยปลาไนสายพันธ์ุเวียดนามตัดครีบหูซ้าย และสายพันธ์ุอินโดนีเซียตัดครีบหูขวา เพ่ือให้สามารถแยกสายพันธ์ุ

บ่อ เลี้ยงรวมในบ่อเดียวกันท่ีอัตราความ

ตารางเมตร  จํานวนปลาท่ีปล่อย 880 ตัว/สายพันธ์ุ 
ตารางเมตร  จํานวนปลาท่ีปล่อย 900 ตัว/สายพันธ์ุ 

ตารางเมตร  จํานวนปลาท่ีปล่อย 900 ตัว/สายพันธ์ุ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําบุรีรัมย์ สนับสนุนอาหารเม็ดสําเร็จรูประดับโปรตีน 17.5 % เดือนละ  
ตามวิธีการของตนเอง ดําเนินการเลี้ยงเป็น

โดยตรวจวัดดังนี้  

 

สุ่มช่ังน้ําหนัก และวัดความยาว ของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซียท่ีเลี้ยงรวมกัน สายพันธ์ุละ 
เดือน ช่ังน้ําหนักรวม และนับจํานวนปลาท่ีรอดตายท้ังหมดของแต่ละฟาร์ม 

ช่ังน้ําหนักแต่ละตัว ขอดเกล็ด แล่เนื้อ

ผลผลิตท้ังหมด จํานวนปลาท่ีเหลือ มาคํานวณค่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน 
และสัดส่วนเนื้อปลาแล่ ลอกหนัง ของปลาไนท้ัง 2 สายพันธ์ุ จากสูตร (Brett, 

100 
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 สัดส่วนเนื้อปลาแล่ ลอกหนัง 
 = น้ําหนักเนื้อปลาแล่ ลอกหนัง
 
 
 วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยของความยาว น้ําหนัก น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ อัตรารอดตาย และสัดส่วนเนื้อปลาแล่ ลอกหนังเปรียบเทียบระหว่างแหล่งเพาะเลี้ยงโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบ randomized complete blocks design 

 

 Yijk = µ + αi+ β

 เมื่อ Yijk  = ค่าเฉลี่ยความยาว น้ําหนัก น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
และสดัส่วนเนื้อปลาแล่ ลอกหนัง 

 µ = ค่าเฉลี่ยท้ังหมด

 αi = อิทธิพลของสายพันธ์ุท่ี 

 βj = อิทธิพลของบ่อท่ี 

 εijk = ค่าความคลาดเคลื่อน
 ค่าข้อมูลท่ีเป็นสัดส่วนและเป็นเปอร์เซ็นต์ นํามาปรับค่าให้มีการแพร่กระจายแบบ 
วิธีการของ Gomez and Gomez. (1984) 
(Wilkinson et.al., 1992)  
 
ผลการศึกษา 
1. การเจรญิเติบโต  
 1.1 ความยาวและน้ําหนัก  
 ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม มีความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น 
ปลาไนสายพันธ์ุอินโดนีเซีย มีความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น 
เมื่อนําไปเลี้ยงทดสอบในฟาร์มเกษตรกร ได้แก่
เมื่อเลี้ยงได้ 10 เดือน ได้ประสบกับปัญหาภัยแล้งจึงสิ้นสุดงานวิจัยก่อนครบกําหนด 
เจริญเติบโตของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม ท่ีเลี้ยงทดสอบท้ัง 
และ 222.47±38.74 กรัม ขณะท่ีปลาไนสายพันธ์ุอินโดนีเซีย มีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย 
231.32±63.81 กรัม (ตารางท่ี 1) เมื่อนํามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความยาวของปลาไนท้ัง 
นัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) โดยพบความแตกต่างท่ีฟาร์มวิชัยรุ่งเรืองพันธ์ุปลา แต่อีก 
ของปลาไนท้ัง 2 สายพันธ์ุทุกฟาร์มไม่แตกต่างกันทางสถิติ
จนอายุครบ 12 เดือน โดยปลาไนสายพันธ์ุเวียดนามมีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย
309.37±64.31 กรัม ส่วนปลาไนสายพันธ์ุอินโดนีเซีย มีความยาวและน้ํา
318.97±51.32 กรัม (ตารางท่ี 1) เมื่อนํามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความยาวของปลาไนท้ัง 
นัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) ในด้านน้ําหนักของปลาไนท้ัง 
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สัดส่วนเนื้อปลาแล่ ลอกหนัง (percent flesh, %)  
น้ําหนักเนื้อปลาแล่ ลอกหนัง x 100 

น้ําหนักปลาท้ังหมด 

วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยของความยาว น้ําหนัก น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ อัตรารอดตาย และสัดส่วนเนื้อปลาแล่ ลอกหนังเปรียบเทียบระหว่างแหล่งเพาะเลี้ยงโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

randomized complete blocks design (Sokal and Rohlf , 1981) ตามโมเดล  

βj + εijk 

ค่าเฉลี่ยความยาว น้ําหนัก น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

ค่าเฉลี่ยท้ังหมด 

อิทธิพลของสายพันธ์ุท่ี i 

อิทธิพลของบ่อท่ี j  

ค่าความคลาดเคลื่อน 
ค่าข้อมูลท่ีเป็นสัดส่วนและเป็นเปอร์เซ็นต์ นํามาปรับค่าให้มีการแพร่กระจายแบบ normal distribution 

(1984) ก่อนนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวน โดย ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม มีความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น 4.09±1.07 เซนติเมตร หนักเฉลี่ยเริ่มต้น 1.07±
ปลาไนสายพันธ์ุอินโดนีเซีย มีความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น 4.03±0.35 เซนติเมตร หนักเฉลี่ยเริ่มต้น 1.07±0.2

ลี้ยงทดสอบในฟาร์มเกษตรกร ได้แก่ ตระกูลไทยพันธ์ุปลา  วิชัยรุ่งเรืองพันธ์ุปลา และอุไรพรพันธ์ุปลา ฟาร์มละ 
เดือน ได้ประสบกับปัญหาภัยแล้งจึงสิ้นสุดงานวิจัยก่อนครบกําหนด 1 ฟาร์ม (ตระกูลไทยพันธ์ุปลา

เจริญเติบโตของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม ท่ีเลี้ยงทดสอบท้ัง 3 ฟาร์ม  มีความยาว และน้ําหนักเฉลี่ย 23.12±
กรัม ขณะท่ีปลาไนสายพันธ์ุอินโดนีเซีย มีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย 22.43±2.04

เมื่อนํามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความยาวของปลาไนท้ัง 2 สายพันธ์ุแตกต่างกันอย่างมี
โดยพบความแตกต่างท่ีฟาร์มวิชัยรุ่งเรืองพันธ์ุปลา แต่อีก 2 ฟาร์ม ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนน้ําหนัก
ทุกฟาร์มไม่แตกต่างกันทางสถิต ิตามตารางท่ี 1 หลังจากนั้นได้ดําเนินการเลี้ยงต่ออีก 

เดือน โดยปลาไนสายพันธ์ุเวียดนามมีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย 25.99±2.33 
ส่วนปลาไนสายพันธ์ุอินโดนีเซีย มีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย 24.85±1.48

เมื่อนํามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความยาวของปลาไนท้ัง 2 สายพันธ์ุแตกต่างกันอย่างมี
ในด้านน้ําหนักของปลาไนท้ัง 2 สายพันธ์ุทุกฟาร์มไม่แตกต่างกันทางสถิต ิตามตารางท่ี 
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วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยของความยาว น้ําหนัก น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ อัตรารอดตาย และสัดส่วนเนื้อปลาแล่ ลอกหนังเปรียบเทียบระหว่างแหล่งเพาะเลี้ยงโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

ค่าเฉลี่ยความยาว น้ําหนัก น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตรารอดตาย 

normal distribution ตาม
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT 

1.07±0.20 กรัม และ
25 กรัม (ตารางท่ี 1) 

วิชัยรุ่งเรืองพันธ์ุปลา และอุไรพรพันธ์ุปลา ฟาร์มละ 1 บ่อ 
ตระกูลไทยพันธ์ุปลา) โดยการ

23.12±1.38 เซนติเมตร 
22.43±2.04 เซนติเมตร และ 
สายพันธ์ุแตกต่างกันอย่างมี

ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนน้ําหนัก
หลังจากนั้นได้ดําเนินการเลี้ยงต่ออีก 2 ฟาร์มท่ีเหลือ 

2.33 เซนติเมตร และ 
1.48 เซนติเมตร และ 

สายพันธ์ุแตกต่างกันอย่างมี
ตามตารางท่ี 1  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ตารางที่ 1  ลักษณะต่างๆ ของปลาไนสายพันธุ์เวียดนาม และสายพันธุ์อินโดนีเซีย ที่เลี้ยงในบ่อดินของเกษตรกร เป็นระยะเวลา 
 

ลักษณะต่างๆ ± SD 
ตระกูลไทยพันธุ์ปลา

เวียดนาม อินโดนีเซีย
ความยาวเริ่มต้น (เซนติเมตร) 4.05±0.24x 4.01±

น้ําหนักเริ่มต้น (กรัม) 1.09±0.22y 1.06

ความยาวสุดท้าย (เซนติเมตร) อาย1ุ0 เดือน 23.32±1.15a 22.61±

น้ําหนักสุดท้าย (กรัม) อายุ 10 เดือน 230.82±46.89a 235.48

ความยาวสุดท้าย (เซนติเมตร) อาย ุ12 เดือน - 

น้ําหนักสุดท้าย (กรัม) อายุ 12 เดือน - 

น้ําหนักเพิ่มต่อวนั (กรัม/วัน ) 0.77±0.16* 0.78±
อัตราการเจริญเติบโตจาํเพาะ (%/วัน) 1.79±0.10* 1.80±

อัตรารอดตาย (%) 55.11* 57.27*

สัดส่วนเนื้อปลาแล่ลอกหนัง (%) - 

ผลผลิต (กิโลกรัม/บ่อ) 127.2* 134.87*
 

หมายเหต ุ: อักษรที่กํากับค่าเฉลี่ยของสายพันธุ์ในฟาร์มเดียวกันที่ต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอยา่งมีนัยสําคัญ 
 * ค่าเฉลี่ยปลาอายุ 10 เดือน (สิ้นสุดงานวิจัยก่อนครบกําหนด เนื่องจากฟาร์มประสบกับปัญหาภยัแล้ง
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ๆ ของปลาไนสายพันธุ์เวียดนาม และสายพันธุ์อินโดนีเซีย ที่เลี้ยงในบ่อดินของเกษตรกร เป็นระยะเวลา 10 และ 12 เดือน 

 

ฟาร์ม/สายพันธุ์ปลาไน 

ตระกูลไทยพันธุ์ปลา วิชัยรุ่งเรืองพันธุ์ปลา อุไรพรพันธุ์ปลา 

อินโดนีเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย
4.01±0.39x 4.08±0.35x 4.00±0.35x 4.13±0.28x 4.08±0.33

06±0.26y 1.06±0.20y 1.08±0.27y 1.06±0.18y 1.09±0.23

22.61±1.83a 23.29±1.56c 22.33±2.40d 22.74±1.36 e 22.34±2.40

48±61.16a 224.55±32.18 c 232.69±67.88c 212.03±34.38 e 225.80±63.56

- 26.93±1.61c 25.40±1.40d 25.04±2.58e 24.30±1.36

- 329.01±47.64c 336.30±50.56c 289.74±73.12e 301.65±46.70

0.78±0.21* 0.91±0.13c 0.93±0.14c 0.80±0.20e 0.83±0.13
1.80±0.13* 1.92±0.09 c 1.92±0.10 c 1.86±0.09 e 1.88±0.08

57.27* 46.56c 51.67c 43.11e 46.89e 

- 29.95±1.48 c 28.84±1.30 d 29.15±1.64 e 28.08±1.33

134.87* 153.17c 173.76c 124.91e 141.44e

แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอยา่งมีนัยสําคัญ (P<0.05) 
สิ้นสุดงานวิจัยก่อนครบกําหนด เนื่องจากฟาร์มประสบกับปัญหาภยัแล้ง) ข้อมูลไม่ได้นํามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวมของสายพันธุ ์
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เฉลี่ย 

อินโดนีเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย 
0.33x 4.09±1.07x 4.03±0.35x 

23y 1.07±0.20y 1.07±0.25y 

2.40e 23.12±1.38 g 22.43±2.04h 

63.56e 222.47±38.74 g 231.32±63.81g 

1.36f 25.99±2.33g 24.85±1.48h 

46.70e 309.37±64.31g 318.97±51.32g 

0.13e 0.86±0.18g 0.88±0.14g 
0.08 e 1.89±0.09 g 1.90±0.10 g 

 44.83±2.44g 49.28±3.38g 

28.08±1.33 f 29.59±1.61g 28.50±1.35h 

e 139.04±19.98g 157.60±22.85g 

 

 



314 

 1.2 น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน 
 การเจริญเติบโตโดยน้ําหนักเพ่ิมต่อวันของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม
และ 0.88±0.14 กรัม/วัน ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบว่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวันของปลาไนท้ัง
แตกต่างกัน ตามตารางท่ี 1 
 1.3 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม
1.90±0.10%/วัน ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบว่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาไนท้ัง 
ความแตกต่างกัน ตามตารางท่ี 1  
 
2. อัตรารอดตาย  
 ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซีย
ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบว่าอัตรารอดตายของปลาไนท้ัง
 
3. สัดส่วนเนื้อปลาแลล่อกหนัง  
 ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม หลังจากเลี้ยงครบ 
เมื่อนํามาแล่เนื้อ และลอกหนังออก พบว่ามีสัดส่วนเนื้อปลา คิดเป็น 
29.59 ±1.61% ส่วนสายพันธ์ุอินโดนีเซีย มีสัดส่วนเนื้อปลา คิดเป็น
28.50±1.35% ตามลําดับ  เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบว่าสัดส่วนเนื้อปลาของปลาไนท้ัง
อย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) ตามตารางท่ี 1, 2 

 
ตารางท่ี 2  สัดส่วนเนื้อปลาแล่ ลอกหนัง ของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนเีซีย ท่ีเลี้ยงในบ่อดินของเกษตรกร

เป็นระยะเวลา 12 เดือน  

หมายเหต ุ: ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรทีต่่างกันแสดงว่า มีความแตกตา่งกันทางสถิติอย่างมีนัยสาํคัญ 

 
 
 
 

รายละเอียด 

เวียดนาม

1. จํานวนตัวอย่าง (ตัว) 

2. น้ําหนักปลาทั้งหมด (กรัม) 6,179.45±
3. น้ําหนักเนื้อปลาแล่ลอกหนัง (กรัม)  1,851.04±

4. สัดส่วนเนื้อปลาแล่ลอกหนัง (%) 29.95±1.48

5. น้ําหนักหัว  ก้าง  หาง  หนัง  เคร่ืองใน 
และน้ําหนักอ่ืนๆ (กรัม) 4,328.41

6. สัดส่วนน้ําหนักหัว  ก้าง  หาง  หนัง 
เคร่ืองใน และน้ําหนักอ่ืนๆ (%)  70.05±1.48
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การเจริญเติบโตโดยน้ําหนักเพ่ิมต่อวันของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุ อินโดนีเซีย
เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบว่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวันของปลาไนท้ัง 2

 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซีย มีค่า

เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบว่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาไนท้ัง 

และสายพันธ์ุอินโดนีเซีย มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 44.83±2.44 และ
เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบว่าอัตรารอดตายของปลาไนท้ัง 2 สายพันธ์ุ ไม่มีความแตกต่างกัน 

ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม หลังจากเลี้ยงครบ 12 เดือน จากฟาร์มวิชัยรุ่งเรืองพันธ์ุปลา และ
และลอกหนังออก พบว่ามีสัดส่วนเนื้อปลา คิดเป็น 29.95±1.48 และ29.15±1.64 ค่าเฉลี่ยท้ัง 
ส่วนสายพันธ์ุอินโดนีเซีย มีสัดส่วนเนื้อปลา คิดเป็น 28.84±1.30 และ 28.08±1.33 ค่าเฉลี่ยท้ัง 

เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบว่าสัดส่วนเนื้อปลาของปลาไนท้ัง 2 สายพันธ์ุ
1, 2  

สัดส่วนเนื้อปลาแล่ ลอกหนัง ของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนเีซีย ท่ีเลี้ยงในบ่อดินของเกษตรกร

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรทีต่่างกันแสดงว่า มีความแตกตา่งกันทางสถิติอย่างมีนัยสาํคัญ (P<0.05) 

ฟาร์ม/สายพันธุ์ปลาไน 

วิชัยรุ่งเรืองพันธุ์ปลา อุไรพรพันธุ์ปลา

เวียดนาม อินโดนีเซีย เวียดนาม 

20 20 20 

,179.45±38.99x 6,138.75±35.96x 6,162.27±70.09x 

,851.04±10.57 1,770.50±10.56 1,796.10±21.36 

29.95±1.48 c 28.84±1.30 d 29.15±1.64 e 

4,328.41±29.52 4,368.25±26.45 4,366.18±49.48 

70.05±1.48 71.16±1.30 70.85±1.64 
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อินโดนีเซีย มีค่า 0.86±0.18 
2 สายพันธ์ุไม่มีความ

มีค่า 1.89±0.09 และ 
เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบว่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาไนท้ัง 2 สายพันธ์ุไม่มี

และ 49.28±3.38% 
ไม่มีความแตกต่างกัน ตามตารางท่ี 1  

เดือน จากฟาร์มวิชัยรุ่งเรืองพันธ์ุปลา และ อุไรพรพันธ์ุปลา  
ค่าเฉลี่ยท้ัง 2 ฟาร์ม คือ 
ค่าเฉลี่ยท้ัง 2 ฟาร์ม คือ 

สายพันธ์ุ มีความแตกต่างกัน

สัดส่วนเนื้อปลาแล่ ลอกหนัง ของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนเีซีย ท่ีเลี้ยงในบ่อดินของเกษตรกร 

อุไรพรพันธุ์ปลา 

อินโดนีเซีย 

20 

6,172.90±51.98x 

1,733.50±13.68 

28.08±1.33 f 

4,439.40±39.15 

71.92±1.33 
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4. ผลผลิตปลา  
 ผลผลิตรวมของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม
139.04±19.98 และ 157.60±22.85
ความแตกต่างกัน ตามตารางท่ี 1  

 
5. คุณภาพน้ําในบ่อทดลอง 
 คุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงปลาไนท้ัง
วิเคราะห์ทุกๆ 2 เดือน ช่วงเวลา 08.00 
28.38±2.01 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา มีค่าเฉลี่ย 
ความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่าเฉลี่ย 
87.50±20.92, 81.67±24.83 มิลลิกรัม
มิลลิกรัม/ลิตร (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ± SD คุณภาพของน้ําในบ่อทดลองปลาไน ท่ีเลีย้งในบ่อดินเป็นระยะเวลา 
 

คุณภาพน้ํา 

อุณหภูมิของน้ํา (องศาเซลเซียส) 

ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (มิลลิกรัม

ความเป็นกรดเป็นดา่ง 

ความกระด้าง (มิลลิกรัม/ลิตร) 

ความเป็นด่าง (มิลลิกรัม/ลิตร) 

 
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 
 การนําสัตว์นํ้าท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุไปเลี้ยงทดสอบในฟาร์มเกษตรกรนั้นนับว่ามีความสําคัญ
สามารถเห็นประสิทธิภาพการแสดงออกในลักษณะต่างๆของสัตว์น้ําได้อย่างเต็มท่ี 
เกษตรกรผู้เป็นเจ้าของฟาร์ม (สุภัทรา
ท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุแล้วรุ่นท่ี 3 ไปเลี้ยงเปรียบเที
โดยการบริหารจัดการของเกษตรกร พบว่าในด้านความยาวปลาไนสายพันธ์ุเวียดนา
อย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) ส่วนน้ําหนักสุดท้าย น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน
ปลา ของปลาไนท้ัง 2 สายพันธ์ุ ไม่มีความแตกต่างกันในด้าน
พันธ์ุอินโดนีเซีย  มีสัดส่วนเนื้อปลาคิดเป็น
นัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของสมศักดิ์และคณะ 
มีความยาวแตกต่างกับปลาไนสายพันธ์ุอินโดนีเซีย  แต่ไม่แตกต่างกันในด้านน้ําหนัก
มีสัดส่วนเนื้อปลาแล่ ลอกหนัง แตกต่างกัน ซึ่ง
ลักษณะหัวขนาดใหญ่ ท้องใหญ่ ลํา
 นอกจากนี้ด้านคุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงปลาไน
ของน้ํา ความเป็นกรดเป็นด่าง ความกระด้างของน้ํา และความเป็นด่าง 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ผลผลิตรวมของปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซีย ท่ีเลี้ยงเป็นเวลา 
22.85 กิโลกรัม ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าผลผลิตของปลาไนท้ัง 
 

คุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงปลาไนท้ัง 3 ฟาร์ม ท่ีเลี้ยงในบ่อดิน ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 
08.00 - 08.30 น. มีค่าเฉลี่ย คือ อุณหภูมิของน้ํา มีค่าเฉลี่ย 

องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา มีค่าเฉลี่ย 3.86±0.33, 3.94±0.36
ความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่าเฉลี่ย 7.81±0.25, 7.77±0.31, 7.47±0.21 ความกระด้างของน้ํา มีค่าเฉลี่ย 

มิลลิกรัม/ลิตร และความเป็นด่าง มีค่าเฉลี่ย 81.67±25.63, 

คุณภาพของน้ําในบ่อทดลองปลาไน ท่ีเลีย้งในบ่อดินเป็นระยะเวลา 10

ฟาร์ม 

ตระกูลไทยพันธ์ุปลา วิชัยรุ่งเรืองพันธ์ุปลา

28.94±1.32 29.20±1.29 

มิลลิกรัม/ลิตร) 3.86±0.33 3.94±0.36 

7.81±0.25 7.77±0.31 

83.33±25.82 87.50±20.92

81.67±25.63 84.17±19.08

การนําสัตว์นํ้าท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุไปเลี้ยงทดสอบในฟาร์มเกษตรกรนั้นนับว่ามีความสําคัญ
สามารถเห็นประสิทธิภาพการแสดงออกในลักษณะต่างๆของสัตว์น้ําได้อย่างเต็มท่ี ภายใต้การบริหารจัดการในทุก

สุภัทรา, 2543) ในการศึกษาครั้งนี้ ได้นําปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซีย 
ไปเลี้ยงเปรียบเทียบในบ่อดินของเกษตรกร ขนาดประมาณ 400 

โดยการบริหารจัดการของเกษตรกร พบว่าในด้านความยาวปลาไนสายพันธ์ุเวียดนามมีความแตกต่างกับสายพันธ์ุอินโดนีเซีย
ส่วนน้ําหนักสุดท้าย น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
ไม่มีความแตกต่างกันในด้านสัดส่วนเนื้อปลาแล่ ลอกหนัง  ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม

มีสัดส่วนเนื้อปลาคิดเป็น 29.59±1.61 และ 28.50±1.35% ตามลําดับ โดยมีความแตกต่างกันอย่างมี
ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของสมศักดิ์และคณะ (2550) กล่าวคือ ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม 

มีความยาวแตกต่างกับปลาไนสายพันธ์ุอินโดนีเซีย  แต่ไม่แตกต่างกันในด้านน้ําหนัก นอกจากนี้ยังพบว่าปลาไนท้ัง 
แตกต่างกัน ซึ่ง รจิต และคณะ (2540); วงศ์ปฐม และคณะ (2539) 

ลักษณะหัวขนาดใหญ่ ท้องใหญ่ ลําตัวแคบตื้น จะทําให้มีเนื้อน้อย   
คุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงปลาไนท้ัง 3 ฟาร์ม ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 10 และ 

ของน้ํา ความเป็นกรดเป็นด่าง ความกระด้างของน้ํา และความเป็นด่าง มีค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสัตว์น้ําท่ัวไปสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้
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ท่ีเลี้ยงเป็นเวลา 12 เดือน พบว่า มีค่าเท่ากับ 
เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าผลผลิตของปลาไนท้ัง 2 สายพันธ์ุ ไม่มี

ฟาร์ม ท่ีเลี้ยงในบ่อดิน ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 10 และ 12 เดือน ทําการ
มีค่าเฉลี่ย คือ อุณหภูมิของน้ํา มีค่าเฉลี่ย 28.94±1.32, 29.20±1.29, 

0.36, 4.03±0.60 มิลลิกรัม/ลิตร 
ความกระด้างของน้ํา มีค่าเฉลี่ย 83.33±25.82,  

, 84.17±19.08, 93.33±16.63 

10 และ 12 เดือน 

วิชัยรุ่งเรืองพันธ์ุปลา อุไรพรพันธ์ุปลา  

 28.38±2.01 

 4.03±0.60 

 7.47±0.21 

 81.67±24.83 

 93.33±16.63 

การนําสัตว์นํ้าท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุไปเลี้ยงทดสอบในฟาร์มเกษตรกรนั้นนับว่ามีความสําคัญ เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะ
ภายใต้การบริหารจัดการในทุกๆ ด้านของ

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้นําปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุอินโดนีเซีย  
400 ตารางเมตร จํานวน 3 ฟาร์ม 

มมีความแตกต่างกับสายพันธ์ุอินโดนีเซีย
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตรารอดตาย และผลผลิต

ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม และสาย
ตามลําดับ โดยมีความแตกต่างกันอย่างมี

ล่าวคือ ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม 
นี้ยังพบว่าปลาไนท้ัง 2 สายพันธ์ุ 

(2539) ได้รายงานไว้ว่าปลาไนท่ีมี

และ 12 เดือน พบว่า อุณหภูมิ
มีค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสัตว์น้ําท่ัวไปสามารถดํารงชีวิตอยู่ได ้
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(ไมตร,ี 2528; Boyd, 1982) ส่วนปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา มีค่าเฉลี่ย 
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ําในช่วง 1-5 มิลลิกรัม
หากปลาต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้นานๆ ปลาจะเกิดความเครียด 
 การนําปลาไนท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุหรือพันธ์ุลูกผสมไปเลี้ย
al. (1983) รายงานว่าสภาพแวดล้อมมีผลต่อการเจริญเติบโตของไน 
ไม่ค่อยดี (ปล่อยปลาหนาแน่นและใส่ปุ๋ยอย่างเดียว
สภาพแวดล้อมปานกลาง (ปล่อยปลาหนาแน่นพอสมควร ใส่ปุ๋ย และให้อาหารสมทบ
ลูกผสมสายพันธ์ุยุโรป มีอัตราการเจริญเติบโตดีท่ีสุด แต่ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี 
อาหารสมทบคุณภาพสูง) ปลาไนลูกผสมสายพันธ์ุยุโร
 จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าปลาไนท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุม
แบบพ้ืนบ้านในฟาร์มเกษตรกร หรือ เศรษฐกิจพอเพีย
จากท้องถ่ิน โดยมีการให้อาหารสําเร็จรูปสมทบบ้าง
ปลาไนสายพันธ์ุอินโดนีเซีย ตามลักษณะสายพันธ์ุท่ีผ่านการคัดเลือก
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ส่วนปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา มีค่าเฉลี่ย 3.94-4.03 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่ง Boyd 
มิลลิกรัม/ลิตร จะทําให้การเจริญเติบโตของปลาช้าลง เมื่อในบ่อมีปริมาณออกซิเจนน้อย

ากปลาต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้นานๆ ปลาจะเกิดความเครียด อ่อนแอ และเกิดการติดเช้ือโรคได ้
การนําปลาไนท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุหรือพันธ์ุลูกผสมไปเลี้ยงในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันนั้น
รายงานว่าสภาพแวดล้อมมีผลต่อการเจริญเติบโตของไน 3 สายพันธ์ุท่ีเลี้ยงรวมกัน โดยพบว่าในสภาพแวดล้อมท่ี
ปล่อยปลาหนาแน่นและใส่ปุ๋ยอย่างเดียว) ปลาไนลูกผสมสายพันธ์ุจีนมีอัตราการเจริญเติบโตดีท่ีสุด หากอยู่ใน

ปล่อยปลาหนาแน่นพอสมควร ใส่ปุ๋ย และให้อาหารสมทบ) ปลาไนลูกผสมสายพันธ์ุจีนและปล
ลูกผสมสายพันธ์ุยุโรป มีอัตราการเจริญเติบโตดีท่ีสุด แต่ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี (ปล่อยปลาหนาแน่นน้อย ใส่ปุ๋ย และให้

ปลาไนลูกผสมสายพันธ์ุยุโรป มีอัตราการเจริญเติบโตดีท่ีสุด 
จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าปลาไนท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุมาแล้ว ท้ัง 2 สายพันธ์ุ สามารถนําไปส่งเสริมการเลี้ยง

แบบพ้ืนบ้านในฟาร์มเกษตรกร หรือ เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเน้นการใช้อาหารธรรมชาติ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และอาหารท่ีหาได้
ยมีการให้อาหารสําเร็จรูปสมทบบ้างได้ไม่แตกต่างกัน แต่ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม ยังคงมีลั

ปลาไนสายพันธ์ุอินโดนีเซีย ตามลักษณะสายพันธ์ุท่ีผ่านการคัดเลือก 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา และคณะกรรมการวิชาการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าทุกท่านท่ีได้ตรวจสอบแก้ไข แนะนํา จนงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณ

แก่ นายคลาย ไทยประโคน  นายวงศกร เอการัมย์ และนายกัณหา บุญโจม ท่ีให้ความอนุเคราะห์
สถานท่ีดําเนินการวิจัย ตลอดจนการจัดด้านการเลี้ยงในแบบของตนเอง นอกจากนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนา
นธุกรรมสัตว์นํ้าบุรีรัมย์ทุกท่านสําหรับการเก็บข้อมูล จัดพิมพ์เอกสาร รวมท้ังเป็นแรงงานสําคัญสําหรับการดําเนินการวิจัย

สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547. ศูนย์สารสนเทศ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

สถิติผลผลติการเลีย้งสัตว์นํ้าจดื ประจําปี 2547. ศูนย์สารสนเทศ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

ปลาน้ําจืดของไทย. นานมีบุคส,์ กรุงเทพมหานคร. 116 หน้า  
8. คุณสมบตัิของน้ําและวิธีวิเคราะหส์ําหรับการวิจยัทางการประมง

สถาบันประมงน้ําจดืแห่งชาต.ิ กรมประมง. 52 หน้า. 
 อภิรักษ์, 2540. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาไนลูกผสมสายพันธ์ุ

พันธ์ุพ้ืนเมืองในสภาพการเลีย้ง 2 แบบ. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 16. สถาบนัวิจัยและพัฒนา
8 หน้า. 
 อภิรักษ์. 2539. การคดัเลือกและปรังปรุงรูปร่างปลาไนสายพันธ์ุพ้ืนเมือง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า. กรมประมง. 22 หน้า. 
, อมรวิทย์ อ่อนจันทร์อม และ สรุินทร ์อภริักษ์. 2542. การทดสอบปลาไนฮังการี

เพ่ือการผลิตสายพ่อแม่พันธ์ุรุ่นท่ี 2. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 22. สถาบันวิจัยและพัฒนา
. 19 หน้า. 
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Boyd (1982) กล่าวว่า
เมื่อในบ่อมีปริมาณออกซิเจนน้อย 

งในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันนั้น Wolfforth, et 
สายพันธ์ุท่ีเลี้ยงรวมกัน โดยพบว่าในสภาพแวดล้อมท่ี

ปลาไนลูกผสมสายพันธ์ุจีนมีอัตราการเจริญเติบโตดีท่ีสุด หากอยู่ใน
ปลาไนลูกผสมสายพันธ์ุจีนและปลาไน
ปล่อยปลาหนาแน่นน้อย ใส่ปุ๋ย และให้

สายพันธ์ุ สามารถนําไปส่งเสริมการเลี้ยง
มัก และอาหารท่ีหาได้

แต่ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม ยังคงมีลกัษณะลําตัวยาวกว่า

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา และคณะกรรมการวิชาการของ
จนงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณ

เอการัมย์ และนายกัณหา บุญโจม ท่ีให้ความอนุเคราะห์
สถานท่ีดําเนินการวิจัย ตลอดจนการจัดด้านการเลี้ยงในแบบของตนเอง นอกจากนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนา
นธุกรรมสัตว์นํ้าบุรีรัมย์ทุกท่านสําหรับการเก็บข้อมูล จัดพิมพ์เอกสาร รวมท้ังเป็นแรงงานสําคัญสําหรับการดําเนินการวิจัย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์ 

คุณสมบตัิของน้ําและวิธีวิเคราะหส์ําหรับการวิจยัทางการประมง.  

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาไนลูกผสมสายพันธ์ุ 
นวิจัยและพัฒนา

การคดัเลือกและปรังปรุงรูปร่างปลาไนสายพันธ์ุพ้ืนเมือง. 

การทดสอบปลาไนฮังการ ี
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ผลการผสมข้ามและการผสม
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เศรษฐกิจการเกษตรเลขท่ี 
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ศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเช้ือและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต
ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือไม้น้ําใบพาย คริปอัลบิด้า 

 
สุจิตรา เพชรคง*  สุรางค์ สุมโนจิตราภรณ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า 
 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาการฟอกฆ่าเช้ือ และผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้นํ้าใบพาย คริปอัลบิด้า 
โดยทําการศึกษาท่ีกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพรรณไม้นํ้า ระหว่างเดือน ตุลาคม 
ฟอกฆ่าเช้ือส่วนยอดของไม้นํ้าใบพายท่ีเหมาะสม ได้แก่ การฟอกฆ่าเช้ือด้วยแอลกอฮอล์ 
เตตร้าไซคลิน 250 ppm เป็นเวลา 30 นาที
15 นาที และเมอร์คิวริกคลอไรด์ 0.1% เป็นเวลา 
และสามารถพัฒนาเจริญเป็นต้นอ่อนเฉลี่ยได้ดีท่ีสุด มีค่าเท่ากับ 
สูตร MS ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 
ความเข้มข้น 0.0, 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
จํานวนต้นอ่อน คือ อาหารสังเคราะห์สูตร MS
ต้นอ่อน 7.22±2.746 ต้น ความสูงต้น 8.60±1.221
สารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสมต่อการชักนําให้ออก 
รากจํานวน 3.05±0.921 รากต่อต้น  ความยาวราก 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปเลี้ยงในสภาพโรงเรือน สามารถเจริญเติบโตและมีอัตรารอดตายสูง
 
คําสําคัญ : การฟอกฆ่าเช้ือ  ไม้นํ้าใบพาย คริปอัลบิดา้ คริปอัลบดิ้า 
   
*ผูร้ับผดิชอบ : 39 หมู่ 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ
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ศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเช้ือและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต 
ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือไม้น้ําใบพาย คริปอัลบิด้า  

สุรางค์ สุมโนจิตราภรณ์ และ ชมพูนุช มรรคทรัพย์ 

การศึกษาการฟอกฆ่าเช้ือ และผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้นํ้าใบพาย คริปอัลบิด้า 
โดยทําการศึกษาท่ีกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพรรณไม้นํ้า ระหว่างเดือน ตุลาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 
ฟอกฆ่าเช้ือส่วนยอดของไม้นํ้าใบพายท่ีเหมาะสม ได้แก่ การฟอกฆ่าเช้ือด้วยแอลกอฮอล์ 70% เป็นเวลา

นาที ตามด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.12% ร่วมกับสารเปียกใบ 
เป็นเวลา 10 นาที เมื่อเลี้ยงเป็นเวลา 1 เดือน มีผลให้จํานวนยอดอ่อนท่ีปลอดเช้ือ 

และสามารถพัฒนาเจริญเป็นต้นอ่อนเฉลี่ยได้ดีท่ีสุด มีค่าเท่ากับ 83.33±7.638% เมื่อนําส่วนยอดไปเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์
ติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ชนิด BA ความเข้มข้น 0.0, 1.0, 3.0, 5.0 และ 7.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 2 เดือน พบว่าสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสมต่อการเพ่ิม
MS ท่ีเติม BA 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่

8.60±1.221 เซนติเมตร จํานวนใบ 2.85±0.700 ใบ และน้ําหนัก 
สารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสมต่อการชักนําให้ออก ราก คือ อาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีไม่เติมท้ัง

รากต่อต้น  ความยาวราก 4.75±2.205 เซนติเมตร เมื่อนําไม้น้ําใบพายคริปอัลบิด้าจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปเลี้ยงในสภาพโรงเรือน สามารถเจริญเติบโตและมีอัตรารอดตายสูง 

การฟอกฆ่าเช้ือ  ไม้นํ้าใบพาย คริปอัลบิดา้ คริปอัลบดิ้า  สารควบคุมการเจริญเติบโต  

คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  โทร. 0 2904-7604 

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

การศึกษาการฟอกฆ่าเช้ือ และผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้นํ้าใบพาย คริปอัลบิด้า 
ถึงเดือนกันยายน 2551 พบว่าวิธีการ

เป็นเวลา 1 นาที ยาปฏิชีวนะ
ร่วมกับสารเปียกใบ 0.1% เป็นเวลา  
ผลให้จํานวนยอดอ่อนท่ีปลอดเช้ือ 

เมื่อนําส่วนยอดไปเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์
มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA 

เหมาะสมต่อการเพ่ิม
มิลลิกรัมต่อลิตร ได้จํานวน

ใบ และน้ําหนัก 3.48±1.005 กรัม 
ไม่เติมท้ัง BA และ NAA ได้

คริปอัลบิด้าจากการ
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Surface Sterlization Study and Growth Regulators Effect in Tissue Culture 
of Aquatic plant Cryptocoryne albida

 
Sujitra Pechkong*  Surang Sumanojitraporn and Chompunuch Makkasap
Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute

 
Abstract 

 
 Surface sterilization methods and effects of growth regulators on aquatic plant 
albida, tissue culture were studied at Aquatic Plant
to September 2008. The highest effectiveness of surface sterilization was achieved when treated with 
70% alcohol for 1 minutes, tetraclycine 250 ppm 
tween-20 for 15 minutes and then followed by treated with 0.1% me
Consequently, the highest amount of explants (
cultivable after 1 month was achieved single shoots were cult
factorial combination of growth regulators including BA at 0.0, 1.0, 3.0, 5.0 and 7.0 mg/l an
0.5 and 0.5 mg/l. After cultured for 2 months, result found that MS medium added with BA 3.0 mg/l and 
NAA 0.5 mg/l was the optimal medium for multiple shoots induction (
height, 2.85±0.700 leaves and 3.48±1.005
medium for root induction (3.05±0.921 root/plantlet , 4.75±2.205 cm. l
grew at highest survival rate when transferred to greenhouse transplanted.
 
Key words : Cryptocoryne albida
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Surface Sterlization Study and Growth Regulators Effect in Tissue Culture 
Cryptocoryne albida 

Sumanojitraporn and Chompunuch Makkasap 
Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute 

Surface sterilization methods and effects of growth regulators on aquatic plant 
, tissue culture were studied at Aquatic Plant Biotechnology Research Group during October 2005

The highest effectiveness of surface sterilization was achieved when treated with 
, tetraclycine 250 ppm for 30 minutes, 0.12% sodium hypochlorite plus 0.1% 

20 for 15 minutes and then followed by treated with 0.1% mercuric chloride for 10 minutes.
Consequently, the highest amount of explants (83.33±7.638%) free from microbial contamination and 

month was achieved single shoots were cultured on MS medium supplemented with 
factorial combination of growth regulators including BA at 0.0, 1.0, 3.0, 5.0 and 7.0 mg/l an

After cultured for 2 months, result found that MS medium added with BA 3.0 mg/l and 
l was the optimal medium for multiple shoots induction (7.22±2.746

leaves and 3.48±1.005 gm. weight) and MS medium free hormone was the optimal 
3.05±0.921 root/plantlet , 4.75±2.205 cm. length). Consequently, the plantlet 

grew at highest survival rate when transferred to greenhouse transplanted.  

albida, aquatic plants, Plant Growth Regulators 

:39 Moo 1 Tumbol Khlongha, Aumphur Khlongluang, Pathumthani 
mail : spechkong@yahoo.com 
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Surface Sterlization Study and Growth Regulators Effect in Tissue Culture  

Surface sterilization methods and effects of growth regulators on aquatic plant Cryptocoryne 
Biotechnology Research Group during October 2005 

The highest effectiveness of surface sterilization was achieved when treated with 
0.12% sodium hypochlorite plus 0.1% 

rcuric chloride for 10 minutes. 
) free from microbial contamination and 
ured on MS medium supplemented with 

factorial combination of growth regulators including BA at 0.0, 1.0, 3.0, 5.0 and 7.0 mg/l and NAA at 0.0, 
After cultured for 2 months, result found that MS medium added with BA 3.0 mg/l and 

7.22±2.746 shoots, 8.60±1.221 cm. 
MS medium free hormone was the optimal 

Consequently, the plantlet 

:39 Moo 1 Tumbol Khlongha, Aumphur Khlongluang, Pathumthani  Province 12120 
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การสํารวจข้อมูลเกษตรกรและการใช้เทคนิค 
Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) 
 
คมศิลป์ พลแดง1*  พิศมัย ศรีจันทร์1  ภัชราภรณ์ วงศ์ศรีแก้ว
1คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด
2หน่วยวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง 
3ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 
บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจข้อมูลของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในเขตตําบล
หน่อม อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถามของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
กุ้งก้ามกราม จํานวนท้ังสิ้น 15 ราย เพ่ือทราบถึงสภาวะการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยท่ัวไป ปัญหาต่างๆ และความต้องการ
ของเกษตรกร ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัญหาท่ีเกษตรกรพบมากท่ีสุดในระหว่างการเพาะเลี้ยง
จืดไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 73.33% รองลงมา คือ การเกิดปัญหาโรคกุ้ง คิดเป็นร้อยละ 
สํารวจสิ่งมีชีวิต ท่ีอาจเป็นพาหะนําโรคต่างๆ ในกุ้งก้ามกราม จากการสํารวจความหลากหลายของแมลงและสัตว์เล็กๆ ภายใน
บ่อเพาะเลี้ยงและบริเวณรอบบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ผลการสํารวจพบสิ่งมีชีวิต
โดยท่ัวไปตามบริเวณบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ได้แก่ ตั๊กแตนหนวดสั้น จิ้งหรีด กุ้งฝอย
จิ้งโจ้น้ํา มวนวน มวนบก และปูนา เมื่อนําไปตรวจหาเช้ือไวรัส 
เทคนิค nested RT-PCR ไม่พบการติดเช้ือไวรัสชนิดนี้ในพ้ืนท่ีการสํารวจ
 
คําสําคัญ : สํารวจ เกษตรกร กุ้งก้ามกราม พาหะนําโรค ความหลากหลาย 
   
*ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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การสํารวจข้อมูลเกษตรกรและการใช้เทคนิค nested RT-PCR เพื่อการสํารวจหาตัวพาหะนําเช้ือไวรัส 
Nodavirus (MrNV) ในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 

ภัชราภรณ์ วงศ์ศรีแก้ว1  พจนธร พรหมบุญ2 และ วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 
หน่วยวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (Centex Shrimp) คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล

วภาพแห่งชาติ (สวทช.)  

การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจข้อมูลของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในเขตตําบล
หน่อม อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถามของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง

ราย เพ่ือทราบถึงสภาวะการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยท่ัวไป ปัญหาต่างๆ และความต้องการ
ของเกษตรกร ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัญหาท่ีเกษตรกรพบมากท่ีสุดในระหว่างการเพาะเลี้ยง คือ การจัดเตรียมปริมาณน้ํา

องลงมา คือ การเกิดปัญหาโรคกุ้ง คิดเป็นร้อยละ 33.33% การวิจัยครั้งนี้ได้ทําการ
สํารวจสิ่งมีชีวิต ท่ีอาจเป็นพาหะนําโรคต่างๆ ในกุ้งก้ามกราม จากการสํารวจความหลากหลายของแมลงและสัตว์เล็กๆ ภายใน
บ่อเพาะเลี้ยงและบริเวณรอบบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ผลการสํารวจพบสิ่งมีชีวิตจําพวกครัสเตเชียน 
โดยท่ัวไปตามบริเวณบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ได้แก่ ตั๊กแตนหนวดสั้น จิ้งหรีด กุ้งฝอย กุ้งก้ามกราม แมลงปอ แมลงเต่าทอง 
จิ้งโจ้น้ํา มวนวน มวนบก และปูนา เมื่อนําไปตรวจหาเช้ือไวรัส Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV)

ไม่พบการติดเช้ือไวรัสชนิดนี้ในพ้ืนท่ีการสํารวจ 

พาหะนําโรค ความหลากหลาย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 ม.12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภมู ิจ.ร้อยเอ็ด 45120 

eding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

เพื่อการสํารวจหาตัวพาหะนําเช้ือไวรัส 

วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย2,3 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจข้อมูลของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในเขตตําบล
หน่อม อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถามของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง 

ราย เพ่ือทราบถึงสภาวะการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยท่ัวไป ปัญหาต่างๆ และความต้องการ
คือ การจัดเตรียมปริมาณน้ํา

การวิจัยครั้งนี้ได้ทําการ
สํารวจสิ่งมีชีวิต ท่ีอาจเป็นพาหะนําโรคต่างๆ ในกุ้งก้ามกราม จากการสํารวจความหลากหลายของแมลงและสัตว์เล็กๆ ภายใน

จําพวกครัสเตเชียน 10 ชนิด ท่ีพบชุกชุม
แมลงปอ แมลงเต่าทอง 

Nodavirus (MrNV) ด้วย



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Survey of shrimp farmer information and search for carriers of 
rosenbergii Nodavirus (MrNV) in Roi Et province using nested RT
 
Komsil Pholdaeng1* Pissamai Srijun
and Wansika Kiatpathomchai
1Faculty of Arts and Sciences, Roi Et Rajabhat University
2Centex Shrimp, Faculty of Science, Mahidol University
3National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA
 
Abstract 
 
 The research purposes were to survey the shrimp farmer information at Tambon Mon, Amphur 
Artsamart in Roi Et province by
of shrimp farmer. The data gathering was done by the use of
study indicated that the major problems of shrimp farmer that found between rearing shrimp were the 
scantly rearing water, 73.33% and shrimp disease, 33.33%. 
research to search for potential, native MrNV carriers such as crabs and 
live in and around M. rosenbergii
species of crustaceans including
Macrobranchium lanchesteri,
Cyphogaster sp. (F. Chrysomellidae; O. Coleoptera),
Walambianisops sp. (F. Notonectidae; O. Hemiptera), Lygaeidae (O. Hemiptera) and
negative nested RT-PCR products of
 
Key words : Survey, Macrobrachium rosenbergii

   
*Corresponding author : Roi Et Rajabhat University, 113, Moo 12, Tumbol Khokaew, Amphur Selaphum, 
Roi Et Province 45120  E-mail : kpholdaeng@yahoo.com
 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

Survey of shrimp farmer information and search for carriers of Macrobrachium 
Nodavirus (MrNV) in Roi Et province using nested RT-PCR amplification

Pissamai Srijun1 Purcharaporn Wongsrikaew1 Photchanathorn Prombun
Wansika Kiatpathomchai2,3 

Faculty of Arts and Sciences, Roi Et Rajabhat University 
Centex Shrimp, Faculty of Science, Mahidol University 
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA  

The research purposes were to survey the shrimp farmer information at Tambon Mon, Amphur 
by interviewing to know the generally shrimp culture problems

of shrimp farmer. The data gathering was done by the use of questionnaires from 15 shrimp farmers. The 
study indicated that the major problems of shrimp farmer that found between rearing shrimp were the 
scantly rearing water, 73.33% and shrimp disease, 33.33%. Nested RT-PCR amplification was used in this 

to search for potential, native MrNV carriers such as crabs and crustacean native species 
M. rosenbergii rearing ponds in Roi Et province. Detection by nested RT

species of crustaceans including Romalea sp. (F. Acrididae; O. Orthoptera), F. Gryllidae; O. Orthoptera,
, Macrobrachium rosenbergii, Crocothemis sp. (F. Libellulidae; O. Odonata),

sp. (F. Chrysomellidae; O. Coleoptera), Rhyacobates sp. (F. Gerridae; O. Hemipter
(F. Notonectidae; O. Hemiptera), Lygaeidae (O. Hemiptera) and

PCR products of the MrNV infection.  

Macrobrachium rosenbergii, Macrobrachium rosenbergii nodavirus

Roi Et Rajabhat University, 113, Moo 12, Tumbol Khokaew, Amphur Selaphum, 
mail : kpholdaeng@yahoo.com 
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Macrobrachium 

PCR amplification 

Photchanathorn Prombun2  

The research purposes were to survey the shrimp farmer information at Tambon Mon, Amphur 
problems and requirements 

questionnaires from 15 shrimp farmers. The 
study indicated that the major problems of shrimp farmer that found between rearing shrimp were the 

PCR amplification was used in this 
crustacean native species that 

in Roi Et province. Detection by nested RT-PCR in 10 
(F. Acrididae; O. Orthoptera), F. Gryllidae; O. Orthoptera, 

sp. (F. Libellulidae; O. Odonata), 
sp. (F. Gerridae; O. Hemiptera), 

(F. Notonectidae; O. Hemiptera), Lygaeidae (O. Hemiptera) and Sayania sp. gave 

nodavirus 

Roi Et Rajabhat University, 113, Moo 12, Tumbol Khokaew, Amphur Selaphum, 
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คํานํา 
 
 กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii

Prawn ประเทศไทยเรียกช่ือกุ้งชนิดนี้แตกต่
กระจายอยู่ท่ัวไปในเขตภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศพม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
และ ไทย เป็นต้น แหล่งอาศัยของกุ้งก้ามกราม พบได้ในบริเวณแหล่งน้ําจืดท่ัวไป เช่น แม่น้ํา ลําห้วย หนอง คลอง บึง
ทะเลสาบ เป็นต้น กุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งน้ําจืดท่ีได้รับความนิยมบริโภคมากท่ีสุดในภูมิภ
ก็เริ่มหันมานิยมบริโภคกันมากข้ึน (กรมประมง
การเลี้ยงกันมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว โดยผลผลิตส่วนใหญ่เป็นการเพาะเลี้ยงเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ประมาณ
80 เปอร์เซ็นต์ ท่ีเหลืออีกประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นการเพาะเลี้ยงเพ่ือการส่งออก โดยท่ีตลา
ต้องการ กุ้งก้ามกรามจากประเทศไทยอยู่ในปริมาณมาก แต่ก็ประสบปัญหาไม่สามารถผลิตกุ้งก้ามกรามได้อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาดดังกล่าว สาเหตุสําคัญเนื่องจากการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยภาพรวมเป็นการเพาะเลี้ยงท่ียังไม่มีการ
พัฒนาทางวิชาการอย่างจริงจัง ขาดการวิจัยและ
ปัญหาแหล่งทุน ปัญหาด้านเทคนิคการเพาะเลี้ยง ปัญหาโรคระบาด ปัญหาการขาดแคลนพ่อแม่พันธ์ุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2554) 
 การประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ระยะเวลายาวนานแล้ว โดยเฉพาะในเขตอําเภออาจสามารถ พบข้อมูลว่ามีการเพาะเลี้ยงท่ีตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ 2525 (กรมประมง, 2545) อาชีพการเพาะเลี้ยง
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท้องถ่ินของอําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานในปี พ
ร้อยเอ็ด มีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงเลี้ยงกุ้งก้ามกราม รวม 
พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด, 2550) พ้ืนท่ีการเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่อยู่
บ้านแมด บ้านโน้นสมบูรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้
ท้องถ่ินจํานวนมากและเป็นอาชีพท่ีมีผลต่อเนื่องถึงธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องภายในท้องถ่ิน เช่น
น้ําแข็ง ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการบริการ เครื่องสูบน้ํา เป็นต้น ดังนั้นการศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นอาชีพการประมงท่ียั่งยื
การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในด้านต่างๆ ไปพร้อมกันอย่างจริงจัง
ร้อยเอ็ดมีแนวโน้วลดลงอย่างมาก เนื่องจากปัญหาหลายประการ เช่น มีปริมาณน้ําจืดไม่
เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพทํานาข้าวกับเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม อาหารเลี้
ต้นทุนการเพาะเลี้ยงสูง เนื่องจากต้องเสียเงินค่าใช้บริการสูบน้ํา เพ่ือเข้ายังพ้ืนท่ีบ่อเพาะเลี้ยง ขาดการวางแผนการผลิตและ
การตลาดเป็นสาเหตุให้บางครั้งเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ส่งผลให้ราคากุ้งตกต่ําจนไม่คุ้มทุนและการตรวจพบสารตกค้าง
เนื่องจากการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะท่ีไม่ถูกวิธีและเกินความจําเป็น ทําให้ตรวจพบสารตกค้างในตัวกุ้ง และปัญหาโรคกุ้ง 
เช่น โรคเหงือกดํา โรคแคระแกรน โรคหลังขาว 
 การเฝ้าระวังการอุบัติของโรคและการแพร่ระบาดของโรคกุ้งเ
หยุดผลกระทบอย่างต่อเนื่องของปัญหาท่ีจะตามมา
ร้อยเอ็ด โดยเฉพาะการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการเกิดโรคกุ้ง เนื่องจากเช้ือไวรัสท่ีสําคัญ
Nodavirus (MrNV) และ Extra Small Virus (XSV)
หรือทําให้อัตราการตายสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ 
กล้ามเนื้อสีขาวขุ่นและตายในท่ีสุด กุ้งก้ามกรามระยะตัวเต็มวัยท่ีติดเช้ือไวรัสชนิดนี้จะมีลําตัวสีส้มและมีน้ําเลือดเป็นสีส้ม 
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน 
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Macrobrachium rosenbergii) เป็นกุ้งน้ําจืดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ช่ือสามัญ คือ 
ประเทศไทยเรียกช่ือกุ้งชนิดนี้แตกต่างกันไปตามท้องถ่ิน ได้แก่ กุ้งนาง กุ้งหลวง กุ้งก้ามเกลี้ยง 

กระจายอยู่ท่ัวไปในเขตภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศพม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
กุ้งก้ามกราม พบได้ในบริเวณแหล่งน้ําจืดท่ัวไป เช่น แม่น้ํา ลําห้วย หนอง คลอง บึง

กุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งน้ําจืดท่ีได้รับความนิยมบริโภคมากท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบันประเทศ
กรมประมง, 2552) ประวัติการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเชิงการค้าของประเทศไทย พบว่ามี

การเลี้ยงกันมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว โดยผลผลิตส่วนใหญ่เป็นการเพาะเลี้ยงเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ประมาณ
เปอร์เซ็นต์ เป็นการเพาะเลี้ยงเพ่ือการส่งออก โดยท่ีตลาดต่างประเทศยังคงมีความ

กุ้งก้ามกรามจากประเทศไทยอยู่ในปริมาณมาก แต่ก็ประสบปัญหาไม่สามารถผลิตกุ้งก้ามกรามได้อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาดดังกล่าว สาเหตุสําคัญเนื่องจากการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยภาพรวมเป็นการเพาะเลี้ยงท่ียังไม่มีการ

จริงจัง ขาดการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
ปัญหาแหล่งทุน ปัญหาด้านเทคนิคการเพาะเลี้ยง ปัญหาโรคระบาด ปัญหาการขาดแคลนพ่อแม่พันธ์ุ เป็นต้น

การประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือเป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจได้มีการทํากันมาเป็น
ระยะเวลายาวนานแล้ว โดยเฉพาะในเขตอําเภออาจสามารถ พบข้อมูลว่ามีการเพาะเลี้ยงท่ีตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ 

อาชีพการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท้องถ่ินของอําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานในปี พ

การเพาะเลี้ยงเลี้ยงกุ้งก้ามกราม รวม 64,210 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 9,631,500 
พ้ืนท่ีการเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่อยู่ในเขตตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ เช่น บริเวณบ้านจ้อก้อ

รณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ พบว่าอาชีพการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ยังเก่ียวข้องกับการว่าจ้างแรงงานใน
ท่ีมีผลต่อเนื่องถึงธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องภายในท้องถ่ิน เช่น โรงงานห้องเย็น โรงงาน

ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการบริการ เครื่องสูบน้ํา เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาและวิจัยเพ่ือการเพาะเลี้ยง
ให้เป็นอาชีพการประมงท่ียั่งยนื จงึมีความสําคัญและจําเป็นท่ีจะต้องมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับระบบ

การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในด้านต่างๆ ไปพร้อมกันอย่างจริงจัง ปัจจุบันพบว่าพ้ืนท่ีการเพาะเลี้ยงกุ้งกรามในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ดมีแนวโน้วลดลงอย่างมาก เนื่องจากปัญหาหลายประการ เช่น มีปริมาณน้ําจืดไม่เพียงพอใน

ท่ีประกอบอาชีพทํานาข้าวกับเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม อาหารเลี้ยงกุ้งสําเร็จรูปมีราคาสูง
ต้นทุนการเพาะเลี้ยงสูง เนื่องจากต้องเสียเงินค่าใช้บริการสูบน้ํา เพ่ือเข้ายังพ้ืนท่ีบ่อเพาะเลี้ยง ขาดการวางแผนการผลิตและ

ตลาดเป็นสาเหตุให้บางครั้งเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ส่งผลให้ราคากุ้งตกต่ําจนไม่คุ้มทุนและการตรวจพบสารตกค้าง
เนื่องจากการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะท่ีไม่ถูกวิธีและเกินความจําเป็น ทําให้ตรวจพบสารตกค้างในตัวกุ้ง และปัญหาโรคกุ้ง 

โรคหลังขาว (นริันดร แก้วกาหลง, 2554)  
การเฝ้าระวังการอุบัติของโรคและการแพร่ระบาดของโรคกุ้งเป็นวิธีการป้องกันท่ีดีท่ีสุด เพ่ือลดความเสียหายหรือ

หยุดผลกระทบอย่างต่อเนื่องของปัญหาท่ีจะตามมา ท่ีจะก่อความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในเขตจังหวัด
การเกิดโรคกุ้ง เนื่องจากเช้ือไวรัสท่ีสําคัญ 2 ชนิด คือ Macrobrachium rosenbergii

Extra Small Virus (XSV) เป็นเช้ือก่อโรคกุ้งท่ีร้ายแรง มีผลทําให้ลูกกุ้งก้ามกรามมี
เปอร์เซ็นต์ (Sudthongkong, 2007) โดยกุ้งก้ามกรามท่ีติดเช้ือไวรัสดังกล่าวจะมีลักษณะ

กล้ามเนื้อสีขาวขุ่นและตายในท่ีสุด กุ้งก้ามกรามระยะตัวเต็มวัยท่ีติดเช้ือไวรัสชนิดนี้จะมีลําตัวสีส้มและมีน้ําเลือดเป็นสีส้ม 
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน (Sahul Hameed et al., 2004) จากรายงานการศึกษาและทดลองในระดับ
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เป็นกุ้งน้ําจืดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ช่ือสามัญ คือ Giant Freshwater 
 กุ้งแห สามารถพบ

กระจายอยู่ท่ัวไปในเขตภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศพม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
กุ้งก้ามกราม พบได้ในบริเวณแหล่งน้ําจืดท่ัวไป เช่น แม่น้ํา ลําห้วย หนอง คลอง บึง 

าคเอเชีย ปัจจุบันประเทศในกลุ่มยุโรป 
ประวัติการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเชิงการค้าของประเทศไทย พบว่ามี

การเลี้ยงกันมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว โดยผลผลิตส่วนใหญ่เป็นการเพาะเลี้ยงเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ประมาณ 
งประเทศยังคงมีความ

กุ้งก้ามกรามจากประเทศไทยอยู่ในปริมาณมาก แต่ก็ประสบปัญหาไม่สามารถผลิตกุ้งก้ามกรามได้อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาดดังกล่าว สาเหตุสําคัญเนื่องจากการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยภาพรวมเป็นการเพาะเลี้ยงท่ียังไม่มีการ

ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เช่น 
เป็นต้น (คณะประมง 

ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือเป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจได้มีการทํากันมาเป็น
ระยะเวลายาวนานแล้ว โดยเฉพาะในเขตอําเภออาจสามารถ พบข้อมูลว่ามีการเพาะเลี้ยงท่ีตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ 

ยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท้องถ่ินของอําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานในปี พ.ศ. 2550 จังหวัด

9,631,500 บาท (สํานักงาน
อําเภออาจสามารถ เช่น บริเวณบ้านจ้อก้อ 

อาชีพการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ยังเก่ียวข้องกับการว่าจ้างแรงงานใน
โรงงานห้องเย็น โรงงาน

และวิจัยเพ่ือการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในเขต
ท่ีจะต้องมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับระบบ

ปัจจุบันพบว่าพ้ืนท่ีการเพาะเลี้ยงกุ้งกรามในเขตจังหวัด
เพียงพอในการจัดสรรระหว่าง

ยงกุ้งสําเร็จรูปมีราคาสูง
ต้นทุนการเพาะเลี้ยงสูง เนื่องจากต้องเสียเงินค่าใช้บริการสูบน้ํา เพ่ือเข้ายังพ้ืนท่ีบ่อเพาะเลี้ยง ขาดการวางแผนการผลิตและ

ตลาดเป็นสาเหตุให้บางครั้งเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ส่งผลให้ราคากุ้งตกต่ําจนไม่คุ้มทุนและการตรวจพบสารตกค้าง
เนื่องจากการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะท่ีไม่ถูกวิธีและเกินความจําเป็น ทําให้ตรวจพบสารตกค้างในตัวกุ้ง และปัญหาโรคกุ้ง 

เพ่ือลดความเสียหายหรือ
ท่ีจะก่อความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในเขตจังหวัด

Macrobrachium rosenbergii 
มีผลทําให้ลูกกุ้งก้ามกรามมีอัตรารอดต่ํา

โดยกุ้งก้ามกรามท่ีติดเช้ือไวรัสดังกล่าวจะมีลักษณะ
กล้ามเนื้อสีขาวขุ่นและตายในท่ีสุด กุ้งก้ามกรามระยะตัวเต็มวัยท่ีติดเช้ือไวรัสชนิดนี้จะมีลําตัวสีส้มและมีน้ําเลือดเป็นสีส้ม 

จากรายงานการศึกษาและทดลองในระดับ



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ห้องปฏิบัติการพบว่าโรคทอร่า (Taura syndrome) 
มีความจําเพาะท่ีสูงต่อการก่อโรคในกุ้งขาว 
(Crustacean) ได้แก่ ปูและกุ้ง ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีพบการระบาดของเช้ือไวรัส 
ชนิดดังกล่าว จะไม่แสดงอาการของโรคทอร่า 
ไวรัส MrNV และ XSV ด้วยเทคนิค 
บางชนิด ได้แก่ Belostoma sp., Aesohna
กุ้งก้ามกราม ท่ีพบการระบาดของเช้ือไวรัสท้ังสองชนิด 
ข้อบ่งช้ีถึงศักยภาพของสิ่งมีชีวิตจําพวกครัสเตเชียนและกลุ่มแมลงน้ํา ท่ีสามารถเป็นตัวพาหะนําเช้ือไวรัสได้ ดังนั้นการศึกษา
และวิจัยเพ่ือการสํารวจหาสิ่งมีชีวิตท่ีอาจ
PCR ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีมีความไวสูงกว่าเทคนิค 
จะนําไปสู่การศึกษาและวิจัยเพ่ือตรวจสอบศักยภาพของสิ่งมีชีวิตนั้
ละเอียดในลําดับต่อไป นอกจากนี้การวิจัยในครั้งนี้ยังมีความสําคัญในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคกุ้งต่างๆ ท่ีอาจอุบัติ
ข้ึนและก่อความเสียหายให้กับการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด การวิจัยใ
ยั่งยืนให้กับท้องถ่ินและระบบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามใน
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสํารวจสภาวะการเพาะเลีย้งกุ้งก้ามกราม ในพ้ืนท่ีตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพ่ือสํารวจปัญหาและความต้องการของเกษตรกรท่ีทําการเพาะเลี้ยงกุ้

อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. เพ่ือศึกษาความหลากหลายชนิดและตรวจหาเช้ือไวรัส 

ท่ีพบภายในบ่อและรอบบ่อเพาะเลี้ยงกุ้ง
 
วิธีดําเนินการ 
1. การสํารวจสภาวะการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกร

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจและเชิงคุณภาพ
เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในตําบลหน่อม 
คือ แบบสอบถามและแบบบันทึกข้อมูล
กุ้งก้ามกราม จํานวน 15 ราย และแบบสอบถามสําหรับเกษตร
ถึงสภาวะโดยท่ัวไปของการเพาะเลี้ยง ปัญหาต่างๆ และความต้องการของเกษตร
สําเร็จรูป เพ่ือหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ

2. การสํารวจความหลากหลายชนดิของสิ่งมีชีวิต
 การสํารวจหาความหลากหลายชนิดของสิ่งมีชีวิตจําพวกแมลงหรือสัตว์เล็กๆ
พ.ศ. 2554 โดยสํารวจหาสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์ความหลากหลายชนิด ท่ีพบในสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปของบ่อ
เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและเก็บสิ่งมีชีวิต 
ได้ทําการสํารวจสิ่งมีชีวิตท่ีพบในสภาพแวดล้อ
ตารางเมตร ความลึกของบ่อ 1.5 เมตร จํานวน 
จับแมลงบินด้วยสวิงตาข่ายสําหรับจับแมลง เส้นผ่าศูนย์กลาง 
บริเวณรอบบ่อ มีระยะห่างจากขอบบ่อไม่เกิน 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

(Taura syndrome) ซึ่งมีสาเหตุจากเช้ือไวรัสชนิด Taura syndrome virus (TSV) 
มีความจําเพาะท่ีสูงต่อการก่อโรคในกุ้งขาว Penaeus vannamei เช้ือไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อกับสัตว์จําพวก

ได้แก่ ปูและกุ้ง ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีพบการระบาดของเช้ือไวรัส TSV 
ชนิดดังกล่าว จะไม่แสดงอาการของโรคทอร่า (Kiatpathomchai et al.., 2008) นอกจากนี้ ยังมีรายงานการตรวจพบเช้ือ

ด้วยเทคนิค RT-PCR และ in situ hybridization ในตัวอย่างสัตว์กลุ่มแมลงน้ํา 
Aesohna sp., Cybister sp. และ Notonecta sp. ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ื

ท่ีพบการระบาดของเช้ือไวรัสท้ังสองชนิด (Sudhakaran et al., 2008) จากรายงานผลการวิจัยดังกล่าวนี้ เป็น
ข้อบ่งช้ีถึงศักยภาพของสิ่งมีชีวิตจําพวกครัสเตเชียนและกลุ่มแมลงน้ํา ท่ีสามารถเป็นตัวพาหะนําเช้ือไวรัสได้ ดังนั้นการศึกษา
และวิจัยเพ่ือการสํารวจหาสิ่งมีชีวิตท่ีอาจเป็นตัวพาหะนําเช้ือไวรัส MrNV ในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยเทคนิค

ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีมีความไวสูงกว่าเทคนิค RT-PCR อาจช่วยให้พบสิ่งมีชีวิตท่ีเป็นตัวพาหะนําเช้ือไวรัสก่อโรคท่ีสําคัญได้ อัน
จะนําไปสู่การศึกษาและวิจัยเพ่ือตรวจสอบศักยภาพของสิ่งมีชีวิตนัน้ๆ ในการเป็นตัวพาหะนําเช้ือไวรัส ในการวิจัยเชิงลึกอย่าง
ละเอียดในลําดับต่อไป นอกจากนี้การวิจัยในครั้งนี้ยังมีความสําคัญในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคกุ้งต่างๆ ท่ีอาจอุบัติ
ข้ึนและก่อความเสียหายให้กับการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด การวิจัยใครั้งนี้คาดหวังว่าจะช่วยสร้างความ

พาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดให้คงอยู่ต่อไป 

เพ่ือสํารวจสภาวะการเพาะเลีย้งกุ้งก้ามกราม ในพ้ืนท่ีตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
เพ่ือสํารวจปัญหาและความต้องการของเกษตรกรท่ีทําการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในพ้ืนท่ี

เพ่ือศึกษาความหลากหลายชนิดและตรวจหาเช้ือไวรัส MrNV ด้วยเทคนิค nested RT
ท่ีพบภายในบ่อและรอบบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในพ้ืนท่ีตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

การสํารวจสภาวะการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกร 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจและเชิงคุณภาพ ได้กําหนดขอบเขตด้านประชากร และ ด

งกุ้งก้ามกราม ในตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถามและแบบบันทึกข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์จากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง

และแบบสอบถามสําหรับเกษตรท่ีประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 
ถึงสภาวะโดยท่ัวไปของการเพาะเลี้ยง ปัญหาต่างๆ และความต้องการของเกษตร แล้วนําข้อมูลท่ีได
สําเร็จรูป เพ่ือหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุดและคา่ต่ําสุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การสํารวจความหลากหลายชนดิของสิ่งมีชีวิต 
การสํารวจหาความหลากหลายชนิดของสิ่งมีชีวิตจําพวกแมลงหรือสัตว์เล็กๆ ในช่วง
โดยสํารวจหาสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์ความหลากหลายชนิด ท่ีพบในสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปของบ่อ

กุ้งก้ามกรามและเก็บสิ่งมีชีวิต เพ่ือนําไปตรวจหาการติดเช้ือไวรัส MrNV ด้วยเทคนิค nested RT
ได้ทําการสํารวจสิ่งมีชีวิตท่ีพบในสภาพแวดล้อมภายในบ่อเพาะเลี้ยงและบริเวณรอบๆ บ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

เมตร จํานวน 3 บ่อ ในพ้ืนท่ี ตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยทําการ
จับแมลงบินด้วยสวิงตาข่ายสําหรับจับแมลง เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ซึ่งเป็นแมลงชนิดท่ีอาศัยอยู่บน

มีระยะห่างจากขอบบ่อไม่เกิน 2 เมตร สํารวจสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ภายในบ่อโดยใช้ สวิงตาข่ายรูปสามเหลี่ยม 
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Taura syndrome virus (TSV) เช้ือไวรัส
เช้ือไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อกับสัตว์จําพวกครัสเตเชียน 

TSV ได้ โดยท่ีสัตว์ท่ีติดเช้ือไวรัส
นอกจากนี้ ยังมีรายงานการตรวจพบเช้ือ

ในตัวอย่างสัตว์กลุ่มแมลงน้ํา (Aquatic insects) 
ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีภายในบ่อเพาะเลี้ยง
จากรายงานผลการวิจัยดังกล่าวนี้ เป็น

ข้อบ่งช้ีถึงศักยภาพของสิ่งมีชีวิตจําพวกครัสเตเชียนและกลุ่มแมลงน้ํา ท่ีสามารถเป็นตัวพาหะนําเช้ือไวรัสได้ ดังนั้นการศึกษา
ในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยเทคนิค nested RT-

อาจช่วยให้พบสิ่งมีชีวิตท่ีเป็นตัวพาหะนําเช้ือไวรัสก่อโรคท่ีสําคัญได้ อัน
นๆ ในการเป็นตัวพาหะนําเช้ือไวรัส ในการวิจัยเชิงลึกอย่าง

ละเอียดในลําดับต่อไป นอกจากนี้การวิจัยในครั้งนี้ยังมีความสําคัญในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคกุ้งต่างๆ ท่ีอาจอุบัติ
ครั้งนี้คาดหวังว่าจะช่วยสร้างความ

เพ่ือสํารวจสภาวะการเพาะเลีย้งกุ้งก้ามกราม ในพ้ืนท่ีตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
งก้ามกราม ในพ้ืนท่ีตําบลหน่อม อําเภอ

nested RT-PCR ในตัวอย่างสิ่งมีชีวิต
ก้ามกราม ในพ้ืนท่ีตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

านประชากร และ ด้านพ้ืนท่ีโดยทําการศึกษา
อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
แบบสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์จากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง 
ท่ีประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม โดยสํารวจเพ่ือทราบ

อมูลท่ีได้มาวิเคราะหด้วยโปรแกรม
าต่ําสุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ไพบูลย.์ 2544) 

ในช่วงเดือนกรกฏาคม ถึง กันยายน 
โดยสํารวจหาสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์ความหลากหลายชนิด ท่ีพบในสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปของบ่อ

nested RT-PCR การวิจัยครั้งนี้
ณรอบๆ บ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด 1,600 
อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยทําการ

ดท่ีอาศัยอยู่บนบก โดยสํารวจ
เมตร สํารวจสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ภายในบ่อโดยใช้ สวิงตาข่ายรูปสามเหลี่ยม  
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ความยาวแต่ละด้าน 0.5 เมตร ด้ามยาว 1 เมตร ช้อนหาแมลงหรือสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ภายในบ่อห่างจากขอบบ่อไม่เกิน 
ในแต่ละบ่อทําการช้อนหาแมลงท้ัง 4 ด้าน สํารวจด้านละ 
ด้วยมือ (Merritt et al., 1996) 

3. การเก็บรักษาเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต 
 เก็บรักษาสภาพเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต จําพวกแมลงหรือสัตว์เล็กๆ โดย
2 ส่วน โดยส่วนท่ีหนึ่งแช่ท้ังตัวลงในสารละลาย 
ด้วยวิธีการจัดจําแนกตามหลักอนุกรมวิธานท่ีห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอน
เก็บกล้ามเนื้อของสิ่งมีชีวิตแช่ในน้ํายา TRIzol
Micro-centrifuge ขนาด 1.5 มิลลิลิตร 
ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง 

4. การตรวจหาเช้ือไวรสั MrNV ด้วยเทคนิค 
สกัด RNA ของตัวอย่างสิ่งมีชีวิตท่ีแช่ในน้ํายา

ด้วยเทคนิค nested RT-PCR โดยใช้ไพร์เมอร์ท่ีจําเพาะต่อเช้ือไวรัส
นําไปตรวจหาขนาดของช้ินดีเอ็นเอท่ีเพ่ิมขยายได้ ด้วยเทคนิค
ย้อมแถบดีเอ็นเอด้วย Ethidium bromide 
เปรียบเทียบกับ Negative control, Positive control 
เช้ือไวรัส MrNV ท่ีเพ่ิมขยายได้ (PCR product)
 
ผลการวิจัย 
1. การสํารวจสภาวะการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและรวบรวมข้อมูลบือ้งต้นของเกษตรกร
 ผลการวิจัยการสํารวจข้อมูลเกษตรกรจากแบบสอบถามการสํารวจข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ในเขตตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ท้ังสิ้น 15 ราย มีสถานะเป็นเกษตรกรรายเก่า 
การเพาะเลี้ยงโดยเฉลี่ยรายละ 3.82±2.32 ไร่ เกษตรกรปล่อยลูกกุ้งลงบ่อ มีความหนาแน่นเริ่มต้น โดยเฉลี่ย 
ตารางเมตร ใช้ระบบการเพาะเลี้ยงแบบเปิด ท้ัง 
การเพาะเลี้ยงเฉลี่ยเดือนละ 1, 2 และ 3 
เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีอัตราการเปลี่ยนถ่ายน้ําโดยเฉลี่ย 
การเพาะเลี้ยง คือ ปริมาณน้ําจืดไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 
การสํารวจครั้งนี้ไม่พบปัญหาราคากุ้งตกต่ําและไม่มีตลาดรับซื้อ โดย
ระหว่างการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรและจากการศึกษาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท่ีทําให้ต้นทุนการเพาะเลี้ยง
กุ้งก้ามกรามสูงข้ึน โดยเรียงลําดับปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด จากการตอบแบบสอบถามของเกษตรกร พบว่า
ค่าอาหารกุ้งเป็นปัจจัยหลักหรือสาเหตุหลักท่ีทําให้ต้นทุนการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพ่ิมสูงข้ึนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
รองลงมา คือ ค่าลูกกุ้ง คิดเป็นร้อยละ 80.0 
ดังแสดงในภาพท่ี 2 
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เมตร ช้อนหาแมลงหรือสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ภายในบ่อห่างจากขอบบ่อไม่เกิน 
ด้าน สํารวจด้านละ 2 จุด รวมท้ังสิ้น 8 จุด และแมลงท่ีไม่สามารถบินได้ใช้การจับแมลง

เก็บรักษาสภาพเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต จําพวกแมลงหรือสัตว์เล็กๆ โดยแบ่งสิ่งมีชีวิตท่ีจับได้ แต่ละชนิดออกเป็น
ส่วน โดยส่วนท่ีหนึ่งแช่ท้ังตัวลงในสารละลาย 80% Ethanol ท่ีผสมสารลดแรงตึงผิว เพ่ือจัดส่งไปจําแนกชนิดของสิ่งมีชีวิต 

ท่ีห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอน
TRIzolTM reagent (Invitrogen®) ปริมาตร 750 ไมโครลิตร (µl)

มิลลิลิตร (ml) เพ่ือนําไปตรวจหาเช้ือไวรัส MrNV ด้วยเทคนิค nested RT
ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (Centex Shrimp) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยเทคนิค nested RT-PCR 
ของตัวอย่างสิ่งมีชีวิตท่ีแช่ในน้ํายา TRIzolTM reagent (Invitrogen®) แล้วนําไปตรวจหาเ

โดยใช้ไพร์เมอร์ท่ีจําเพาะต่อเช้ือไวรัส MrNV ตามวิธีการของ Senapin S. et al.
อท่ีเพ่ิมขยายได้ ด้วยเทคนิค Gel electrophoresis ด้วย 2% Agarose gel 

Ethidium bromide และอ่านผลการตรวจวิเคราะห์การพบเช้ือหรือไม่พบเช้ือ 
Negative control, Positive control และ 2-log DNA ladder ตามลําดับ โดยขนาดของช้ินดีเอ็นเอของ

(PCR product) จะมีขนาด 250 bp 

การสํารวจสภาวะการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและรวบรวมข้อมูลบือ้งต้นของเกษตรกร 
ผลการวิจัยการสํารวจข้อมูลเกษตรกรจากแบบสอบถามการสํารวจข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

เขตตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นอาชีพการประมง รวม
ราย มีสถานะเป็นเกษตรกรรายเก่า คิดเป็นร้อยละ 100.0 หรือไม่พบเกษตรกรรายใหม่ โดยเกษตรกรจะมีพ้ืนท่ี

ไร่ เกษตรกรปล่อยลูกกุ้งลงบ่อ มีความหนาแน่นเริ่มต้น โดยเฉลี่ย 
ตารางเมตร ใช้ระบบการเพาะเลี้ยงแบบเปิด ท้ัง 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.0 เกษตรกรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ําระหว่าง

3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.33, 73.33 และ 13.33 ตามลําดับ ซึ่ง
ลี่ยนถ่ายน้ําโดยเฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน ปัญหาท่ีเกษตรกรพบมากท่ีสุดในระหว่าง

คือ ปริมาณน้ําจืดไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 73.33 รองลงมา คือ โรคกุ้งหรือโรคระบาด คิดเป็นร้อยละ 
การสํารวจครั้งนี้ไม่พบปัญหาราคากุ้งตกต่ําและไม่มีตลาดรับซื้อ โดยภาพท่ี 1 แสดงเปรียบเทียบระดับของปัญหาท่ีพบใน

กุ้งก้ามกรามของเกษตรกรและจากการศึกษาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท่ีทําให้ต้นทุนการเพาะเลี้ยง
กุ้งก้ามกรามสูงข้ึน โดยเรียงลําดับปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด จากการตอบแบบสอบถามของเกษตรกร พบว่า

ารกุ้งเป็นปัจจัยหลักหรือสาเหตุหลักท่ีทําให้ต้นทุนการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพ่ิมสูงข้ึนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
80.0 และพบว่าค่าจ้างแรงงานเป็นสาเหตุของต้นทุนท่ีน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
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เมตร ช้อนหาแมลงหรือสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ภายในบ่อห่างจากขอบบ่อไม่เกิน 1 เมตร โดย
จุด และแมลงท่ีไม่สามารถบินได้ใช้การจับแมลง

แบ่งสิ่งมีชีวิตท่ีจับได้ แต่ละชนิดออกเป็น  
สารลดแรงตึงผิว เพ่ือจัดส่งไปจําแนกชนิดของสิ่งมีชีวิต 

ท่ีห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนท่ีสอง
(µl) ท่ีบรรจุในหลอด 
nested RT-PCR ท่ี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

แล้วนําไปตรวจหาเช้ือไวรัส MrNV 
et al. (2012) จากนั้น

2% Agarose gel จากนั้นทําการ
และอ่านผลการตรวจวิเคราะห์การพบเช้ือหรือไม่พบเช้ือ MrNV โดยการ

ตามลําดับ โดยขนาดของช้ินดีเอ็นเอของ

ผลการวิจัยการสํารวจข้อมูลเกษตรกรจากแบบสอบถามการสํารวจข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นอาชีพการประมง รวม

หรือไม่พบเกษตรกรรายใหม่ โดยเกษตรกรจะมีพ้ืนท่ี 
ไร่ เกษตรกรปล่อยลูกกุ้งลงบ่อ มีความหนาแน่นเริ่มต้น โดยเฉลี่ย 26.7±7.3 ตัวต่อ

เกษตรกรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ําระหว่าง 
ตามลําดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ครั้งต่อเดือน ปัญหาท่ีเกษตรกรพบมากท่ีสุดในระหว่าง 
รองลงมา คือ โรคกุ้งหรือโรคระบาด คิดเป็นร้อยละ 33.33 

แสดงเปรียบเทียบระดับของปัญหาท่ีพบใน
กุ้งก้ามกรามของเกษตรกรและจากการศึกษาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท่ีทําให้ต้นทุนการเพาะเลี้ยง 

กุ้งก้ามกรามสูงข้ึน โดยเรียงลําดับปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด จากการตอบแบบสอบถามของเกษตรกร พบว่า
ารกุ้งเป็นปัจจัยหลักหรือสาเหตุหลักท่ีทําให้ต้นทุนการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพ่ิมสูงข้ึนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100.0

และพบว่าค่าจ้างแรงงานเป็นสาเหตุของต้นทุนท่ีน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.33 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 
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จํานวนเกษตรกรท่ีประสบปัญหา (ร้อยละ) จากการตอบแบบสอบถาม 
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2. การสํารวจความหลากหลายชนดิของสิ่งมีชีวิต
การสํารวจหาความหลากหลายชนิดของสิ่งมีชีวิตจําพวกของแมลงหรือสัตว์เล็กๆ

พ.ศ. 2554 โดยสํารวจหาสิ่งมีชีวิตท่ีพบในสภาพแวดล้อมภายในบ่อเพาะเลี้ยงและบริเวณรอบๆ บ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 
ของพ้ืนท่ีตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการสํารวจพบสิ่งมีชีวิตท่ีมีอยู่อย่างชุกชุม จํานวน 
สามารถพบได้ท่ัวไปตามบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรา
นักกีฏวิทยา ท่ีห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการจัดจําแนกชนิดสิ่งมีชีวิตท้ัง 
10 ชนิด ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  แสดงชนิดของสิ่งมีชีวิตท่ีพบชุกชุมในสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปตามบริเวณบ่อเลีย้งกุ้งก้ามกราม ตําบลหน่อม

อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

 
 
3. การตรวจหาเชื้อไวรัส MrNV ด้วยเทคนิค 
 ผลการตรวจหาเช้ือไวรัส MrNV ด้วยเทคนิค 
MrNV ดังภาพท่ี 3 ท่ีแสดงผลการตรวจด้วยเทคนิค
ด้วย 2% Agarose gel จากภาพท่ี 3 สัญลักษณ์ 
3 คือ มวนบก, 4 คือ ปูนา, 5 คือ ตั๊กแตนหนวดสั้น
10 คือ จิ้งหรีด, 11 คือ มวนวน, 12 คือ กุ้งกุลาดํา
หรือ Positive control, N1-N3 คือ น้ํากลั่น หรือ 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือสามัญ 

ตั๊กแตนหนวดสั้น 
จิ้งหรีด 
กุ้งฝอย 
กุ้งก้ามกราม 
แมลงปอ 
แมลงเต่าทอง 
จิ้งโจ้นํ้า 
มวนวน 
มวนบก 
ปูนา 
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การสํารวจความหลากหลายชนดิของสิ่งมีชีวิต 
การสํารวจหาความหลากหลายชนิดของสิ่งมีชีวิตจําพวกของแมลงหรือสัตว์เล็กๆ ในช่วง เดือนกรกฏาคม ถึง กันยายน
โดยสํารวจหาสิ่งมีชีวิตท่ีพบในสภาพแวดล้อมภายในบ่อเพาะเลี้ยงและบริเวณรอบๆ บ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 

ของพ้ืนท่ีตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการสํารวจพบสิ่งมีชีวิตท่ีมีอยู่อย่างชุกชุม จํานวน 
สามารถพบได้ท่ัวไปตามบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เมื่อนําสิ่งมีชีวิตท่ีสํารวจพบไปจัดจําแนกตามหลักอนุกรมวิธาน
นักกีฏวิทยา ท่ีห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการจัดจําแนกชนิดสิ่งมีชีวิตท้ัง 

แสดงชนิดของสิ่งมีชีวิตท่ีพบชุกชุมในสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปตามบริเวณบ่อเลีย้งกุ้งก้ามกราม ตําบลหน่อม
อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ด้วยเทคนิค nested RT-PCR 
ด้วยเทคนิค nested RT-PCR ในตัวอย่างสิ่งมีชีวิตท้ัง 10 ตัวอย่าง ไม่พบเช้ือไวรัส 

ท่ีแสดงผลการตรวจด้วยเทคนิค nested RT-PCR โดยแยกขนาดช้ินดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Gel electrophoresis
สัญลักษณ์ M คือ 2 - log DNA ladder, หมายเลข 1 คือ  จิ้งโจ้น้ํา

ตั๊กแตนหนวดสั้น, 6 คือ กุ้งฝอย, 7 คือ กุ้งก้ามกราม, 8 คือ แมลงปอ, 9 
คือ กุ้งกุลาดํา, 13 คือ แมลงเต่าทอง, P1 และ P2 คือ กุ้งก้ามกรามติดเช้ือไวรัส 

คือ น้ํากลั่น หรือ Negative control 

ช่ือวิทยาศาสตร ์

Romalea sp. (F. Acrididae; O. Orthoptera)  
F. Gryllidae; O. Orthoptera 
Macrobranchium lanchesteri 
Macrobrachium rosenbergii 
Crocothemis sp. (F. Libellulidae; O. Odonata) 
Cyphogaster sp. (F. Chrysomellidae; O. Coleoptera)
Rhyacobates sp. (F. Gerridae; O. Hemiptera) 
Walambianisops sp. (F. Notonectidae; O. Hemiptera)
Lygaeidae (O. Hemiptera) 
Sayania sp. 
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ในช่วง เดือนกรกฏาคม ถึง กันยายน 
โดยสํารวจหาสิ่งมีชีวิตท่ีพบในสภาพแวดล้อมภายในบ่อเพาะเลี้ยงและบริเวณรอบๆ บ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 

ของพ้ืนท่ีตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการสํารวจพบสิ่งมีชีวิตท่ีมีอยู่อย่างชุกชุม จํานวน 10 ชนิด ท่ี
ตามหลักอนุกรมวิธานโดย 

นักกีฏวิทยา ท่ีห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการจัดจําแนกชนิดสิ่งมีชีวิตท้ัง  

แสดงชนิดของสิ่งมีชีวิตท่ีพบชุกชุมในสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปตามบริเวณบ่อเลีย้งกุ้งก้ามกราม ตําบลหน่อม 

ตัวอย่าง ไม่พบเช้ือไวรัส 
Gel electrophoresis 

คือ  จิ้งโจ้น้ํา, 2 คือ กุ้งขาว,  
, 9 คือ ตั๊กแตนตําขาว, 

คือ กุ้งก้ามกรามติดเช้ือไวรัส MrNV 

sp. (F. Chrysomellidae; O. Coleoptera) 

sp. (F. Notonectidae; O. Hemiptera) 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ภาพท่ี 3  แสดงผลการตรวจหา PCR product 
MrNV โดยแยกขนาดช้ินดเีอ็นเอดว้ยเทคนิค 

 
สรุปและวิจารณผ์ลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจสภาวะการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกร
โดยใช้แบบสอบถาม พบว่าเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ร้อยเอ็ด ไม่มีเกษตรกรรายใหม่เพ่ิมข้ึนเลย เกษตรกรท้ัง 
ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นอาชีพ มีแนวโน้มลดลงหรือไม่เพ่ิมข้ึน จากการสํารวจจํานวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามใน
ตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ พ
แต่ในปัจจุบัน พ.ศ. 2554 จากการสํารวจจํานวนเกษตรกรผู้
ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพียง 
ก้ามกราม ในพ้ืนท่ีได้หันไปเพาะเลี้ยงปลานิลทดแทนการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามกันเป็นจํานวนมาก ท้ังนี้จากการสัมภาษณ์ 
พบว่ามีสาเหตุเนื่องจากการเลี้ยงปลานิลมีการลงทุนต่ํากว่า เมื่อเทียบกับการเพาะเลี้
ล้มเหลวหรือการเกิดความเสียหายระหว่างการเพาะเลี้ยงปลา
เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสงวน และ ชาติ
การผลิตปลานิลและกุ้งก้ามกราม ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่าการผลิตปลานิลมีต้นทุนการผลิตอยู่ท่ี
กิโลกรัม ขณะท่ีการผลิตกุ้งก้ามกรามอยู่ท่ี 
การผลิตกุ้งก้ามกราม 

การสํารวจครั้งนี้พบว่าเกษตรกรท้ัง 
การได้รับเช้ือก่อโรคในกุ้งก้ามกรามค่อยข้างสูง หากไม่มีการบําบัดน้ําก่อนนําไปใช้
Pongsamart (2010) ได้ทดลองเหนี่ยวนําการก่อโรคของเช้ือไวรัสโรคตัวแดงดวงขาว 
(WSSV) ในกุ้งกุลาดําปรกติ ระยะตัวเต็มวัย โดยใช้นํ้าทะเลจากถังท่ีใช้เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดําท่ีป่วยเป็นโรคตัวแดงดวงขาวเป็นตัว
พาเช้ือไวรัสโรคตัวแดงดวงขาวเข้าสู่กุ้งกุลาดําปรกติ    ผลการทดลองพบว่ากุ้งกุลาดําปรกติจะติดเช้ือไวรัสตัวแดงดวงขาว 
ร้อยละ 100.0 มีรายงานโดย Kiatpat

M   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11  12 13  P1 P2 N1 N2 N3 M

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

PCR product ขนาด 250 bp ท่ีได้จากเทคนิค nested RT-PCR 
โดยแยกขนาดช้ินดเีอ็นเอดว้ยเทคนิค Gel electrophoresis ด้วย 2% Agarose gel

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจสภาวะการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกร
โดยใช้แบบสอบถาม พบว่าเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ จังหวัด

ไม่มีเกษตรกรรายใหม่เพ่ิมข้ึนเลย เกษตรกรท้ัง 15 ราย ล้วนเป็นเกษตรรายเดิมท้ังสิ้น นั้นแสดงถึงว่าจํานวนเกษตรกร
ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นอาชีพ มีแนวโน้มลดลงหรือไม่เพ่ิมข้ึน จากการสํารวจจํานวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามใน

อําเภออาจสามารถ พ.ศ. 2536 โดยสํานักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ามีจํานวนเกษตรมี
จากการสํารวจจํานวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในครั้งนี้โดยคณะผู้วิจัย พบเกษตรกร

ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพียง 15 ราย จากการสํารวจพบว่าเป็นเกษตรกรรายเดิมท่ีประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้ง
พาะเลี้ยงปลานิลทดแทนการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามกันเป็นจํานวนมาก ท้ังนี้จากการสัมภาษณ์ 

พบว่ามีสาเหตุเนื่องจากการเลี้ยงปลานิลมีการลงทุนต่ํากว่า เมื่อเทียบกับการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และโอกาสของ
ล้มเหลวหรือการเกิดความเสียหายระหว่างการเพาะเลี้ยงปลานิล อันเนื่องจากปัญหาต่างๆ 
เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสงวน และ ชาติ (2554) ได้ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุน
การผลิตปลานิลและกุ้งก้ามกราม ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่าการผลิตปลานิลมีต้นทุนการผลิตอยู่ท่ี
กิโลกรัม ขณะท่ีการผลิตกุ้งก้ามกรามอยู่ท่ี 110.81 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรต้องใช้เงินลงทุนสูงมากใน

การสํารวจครั้งนี้พบว่าเกษตรกรท้ัง 15 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 100.0 ใช้ระบบการเพาะเลี้ยงแบบเปิดซึ่งเสี่ยงต่อ
การได้รับเช้ือก่อโรคในกุ้งก้ามกรามค่อยข้างสูง หากไม่มีการบําบัดน้ําก่อนนําไปใช้ จากรายงานการวิจัยของ 

ได้ทดลองเหนี่ยวนําการก่อโรคของเช้ือไวรัสโรคตัวแดงดวงขาว White Spot Syndrome Virus 
ในกุ้งกุลาดําปรกติ ระยะตัวเต็มวัย โดยใช้นํ้าทะเลจากถังท่ีใช้เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดําท่ีป่วยเป็นโรคตัวแดงดวงขาวเป็นตัว

พาเช้ือไวรัสโรคตัวแดงดวงขาวเข้าสู่กุ้งกุลาดําปรกติ    ผลการทดลองพบว่ากุ้งกุลาดําปรกติจะติดเช้ือไวรัสตัวแดงดวงขาว 
Kiatpathomchai et al. (2008) ได้ทดลองการเหนี่ยวนําการก่อโรคของเช้ือไวรัสทอร่าไปสู่
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PCR ของการตรวจหาเช้ือไวรสั 

2% Agarose gel 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจสภาวะการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกร 
ในตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ จังหวัด

วนเป็นเกษตรรายเดิมท้ังสิ้น นั้นแสดงถึงว่าจํานวนเกษตรกร 
ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นอาชีพ มีแนวโน้มลดลงหรือไม่เพ่ิมข้ึน จากการสํารวจจํานวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามใน

โดยสํานักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ามีจํานวนเกษตรมีมากถึง 136 ราย 
ในครั้งนี้โดยคณะผู้วิจัย พบเกษตรกร

ราย จากการสํารวจพบว่าเป็นเกษตรกรรายเดิมท่ีประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้ง
พาะเลี้ยงปลานิลทดแทนการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามกันเป็นจํานวนมาก ท้ังนี้จากการสัมภาษณ์ 

ยงกุ้งก้ามกราม และโอกาสของความ
นิล อันเนื่องจากปัญหาต่างๆ มีน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการ

ได้ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุน 
การผลิตปลานิลและกุ้งก้ามกราม ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่าการผลิตปลานิลมีต้นทุนการผลิตอยู่ท่ี 59.54 บาทต่อ

บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรต้องใช้เงินลงทุนสูงมากใน 

ใช้ระบบการเพาะเลี้ยงแบบเปิดซึ่งเสี่ยงต่อ
จากรายงานการวิจัยของ Pholdaeng และ 

White Spot Syndrome Virus 
ในกุ้งกุลาดําปรกติ ระยะตัวเต็มวัย โดยใช้นํ้าทะเลจากถังท่ีใช้เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดําท่ีป่วยเป็นโรคตัวแดงดวงขาวเป็นตัว

พาเช้ือไวรัสโรคตัวแดงดวงขาวเข้าสู่กุ้งกุลาดําปรกติ    ผลการทดลองพบว่ากุ้งกุลาดําปรกติจะติดเช้ือไวรัสตัวแดงดวงขาว 
ได้ทดลองการเหนี่ยวนําการก่อโรคของเช้ือไวรัสทอร่าไปสู่
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250 bp 
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สิ่งมีชีวิตจําพวกครัสเตเชียน ได้แก่ ปูแสม ปูก้ามด้าม และกุ้งกะต่อม โดยใช้นํ้าท่ีได้จากกา
ตัวพาเช้ือไวรัส ผลการทดลองพบว่าสิ่งมีชีวิตจําพวกครัสเตเชีย
เทคนิค nested RT-PCR จากรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเช้ือไวรัสสามารถแพร่กระจายผ่านทางน้ําได้ ดังนั้นระหว่าง
การเพาะเลี้ยงกุ้งเกษตรกรสามารถป้องกันโรคกุ้งท่ีอาจมากับน้ําได้โดยไม่นําน้ําท่ีไม่ได้ผ่านการบําบัดเ
การเพาะเลี้ยง ซึ่งวิธีนี้เป็นการป้องกันท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะช่วยป้องกันการก่อโรคกุ้งท่ีมีสาเหตุจากการนําน้ําภายนอกเข้าสู่บ่อเลี้ยง 
หากจะนําน้ําจากผ่านนอกเข้าสู่บ่อควรใช้น้ําท่ีผ่านการบําบัด เช่น ผ่านการกรองเพ่ือกําจัดตัวพาหะ หรือใช้น้ําท่ีผ่านรั
อัลตราไวโอเลตเพ่ือการฆ่าเช้ือโรคชนิดต่างๆ 
สามารถป้องกันการก่อโรคกุ้งได้ด ี

จากการสํารวจปัญหาของเกษตรกรท่ีประสบมากท่ีสุดในระหว่างการเพาะเลี้ยง
เป็นร้อยละ 73.33 ปัญหาดังกล่าวจะพบเนื่องจากเกษตรในพ้ืนท่ีอําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทํานาข้าว โดยสามารถทํานาข้าวได้อย่างน้อยปีละ 
ต่อความต้องการของเกษตรกรระหว่างผู้ท่ีทํานาข้าวและผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การศึกษาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุทําให้
ของการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด พบว่าค่าอาหารกุ้งเป็นปัจจัยหลักหรือสาเหตุหลักท่ีทําให้ต้นทุน
การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพ่ิมสูงข้ึนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
แรงงานเป็นสาเหตุของต้นทุนท่ีน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
ได้ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนการผลิตปลานิ
กุ้งก้ามกรามมีค่าใช้จ่ายของต้นทุนท้ังหมดในการเพาะเลี้ยง
33.94 และค่าอาหารกุ้ง คิดเป็นร้อยละ 22.20

การสํารวจความหลากหลายชนิดของสิ่งมีชีวิต 
สภาพแวดล้อมภายในบ่อเพาะเลี้ยงและบริเวณรอบๆ บ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกร
อนุกรมวิธาน ผลการสํารวจพบสิ่งมีชีวิต จํานวน 
ตั๊กแตนหนวดสั้น จิ้งหรีด กุ้งฝอย กุ้งก้ามกราม แมลงปอ แมลงเต่าทอง จิ้งโจ้นํ้า มวนวน
เป็นแมลงหรือสัตว์เล็กๆ ท่ีพบได้โดยท่ัวไปในพ้ืนท่ีนาข้าว ซึ่งสอดคล้องกับสภาพท่ีตั้งของบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามท่ีอยู่
ร่วมกันกับพ้ืนท่ีนาข้าว 

ผลการตรวจหาเช้ือไวรัส MrNV ด้วยเทคนิค 
ในตัวอย่างตรวจ ได้แก่ จิ้งโจ้น้ํา มวนบก ปูนา
เต่าทอง แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตดังกล่าวจากพ้ืนท่ีตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ ตรวจไม่พบการติดเช้ือไวรัส 
เทคนิค nested RT-PCR จากการทดลองของ 
indicus P. japonicus และ P. monodon

ท้ัง 3 ชนิด สามารถเป็นตัวพาหะนําเช้ือไวรัส 
Senapin et al. (2012) ได้แสดงให้เห็นว่ากุ้งขาว 
et al. (2008) ได้ทดลองการเหนี่ยวนําการก่อโรคไวรัสทอร่าไปสู่สิ่งมีชีวิตจําพวกครัสเตเชียน ได้แก่ ปูแสม ปูก้ามด้าม และกุ้ง
กะต่อม โดยใช้นํ้าท่ีได้จากการเลี้ยงกุ้งขาวติดเช้ือไวรัสทอร่า
พบการติดเช้ือไวรัสทอร่า เมื่อนําไปตรวจด้วยเทคนิค
สามารถแพร่กระจายผ่านทางน้ําได้ โดยน้ําทําหน้าท่ีเป็นตัวแพร่กระจายเช้ือ และสิ่งมีชี
สามารถเป็นตัวพาหะ (Carrier) นําเช้ือไวรัสได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแพ่รกระจายของเช้ือไวรัสก่อโรคออกไปในบริเวณท่ีเป็น
วงกว้างหรือทําให้เกิดการอุบัติซ้ําของเช้ือไวรัสก่อโรคกุ้งในพ้ืนท่ีเดิม ดังนั้นการเฝ้าระวังหรือติดตามการอุบัติของเช้ือก่อโรคท่ีมี
สาเหตุจากเช้ือไวรัส โดยนําสิ่งมีชีวิตจําพวกปูและกุ้ง
อุบัติของเช้ือไวรัสได้ และ Sudhakaran et al
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ครัสเตเชียน ได้แก่ ปูแสม ปูก้ามด้าม และกุ้งกะต่อม โดยใช้นํ้าท่ีได้จากการเลี้ยงกุ้งขาวท่ีติดเช้ือไวรัส
ตัวพาเช้ือไวรัส ผลการทดลองพบว่าสิ่งมีชีวิตจําพวกครัสเตเชียนดังกล่าว สามารถติดเช้ือไวรัสทอร่าได้ เมื่อนําไปตรวจด้วย

จากรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเช้ือไวรัสสามารถแพร่กระจายผ่านทางน้ําได้ ดังนั้นระหว่าง
การเพาะเลี้ยงกุ้งเกษตรกรสามารถป้องกันโรคกุ้งท่ีอาจมากับน้ําได้โดยไม่นําน้ําท่ีไม่ได้ผ่านการบําบัดเข้าสู่บ่อเลี้ยงในระหว่าง
การเพาะเลี้ยง ซึ่งวิธีนี้เป็นการป้องกันท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะช่วยป้องกันการก่อโรคกุ้งท่ีมีสาเหตุจากการนําน้ําภายนอกเข้าสู่บ่อเลี้ยง 
หากจะนําน้ําจากผ่านนอกเข้าสู่บ่อควรใช้น้ําท่ีผ่านการบําบัด เช่น ผ่านการกรองเพ่ือกําจัดตัวพาหะ หรือใช้น้ําท่ีผ่านรั

 หรือเกษตรกรจะใช้วิธีเพาะเลี้ยงกุ้งด้วยระบบปิด เป็นต้น ซึ่งวิธีเหล่านี้เป็นวิธีหนึ่ง

จากการสํารวจปัญหาของเกษตรกรท่ีประสบมากท่ีสุดในระหว่างการเพาะเลี้ยง คือ ปริมาณน้ําจืดไม่เพียงพอ คิด
ปัญหาดังกล่าวจะพบเนื่องจากเกษตรในพ้ืนท่ีอําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพทํานาข้าว โดยสามารถทํานาข้าวได้อย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการจัดสรรปริมาณน้ําจืดท่ีไม่เพียงพอ
งการของเกษตรกรระหว่างผู้ท่ีทํานาข้าวและผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การศึกษาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุทําให้

กุ้งก้ามกรามจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด พบว่าค่าอาหารกุ้งเป็นปัจจัยหลักหรือสาเหตุหลักท่ีทําให้ต้นทุน
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ ค่าลูกกุ้ง คิดเป็นร้อยละ 

แรงงานเป็นสาเหตุของต้นทุนท่ีน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.33 ซึ่งตรงข้ามกับผลการวิจัยของ สายสงวน และ ชาติ 
ได้ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนการผลิตปลานิลและกุ้งก้ามกราม ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง

งหมดในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม มีสาเหตุจากการซื้อพันธ์ุกุ้งสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
20  

การสํารวจความหลากหลายชนิดของสิ่งมีชีวิต จําพวกแมลงหรือสัตว์เล็กๆ ได้ทําการสํารวจสิ่งมีชีวิตท่ีพบใน
สภาพแวดล้อมภายในบ่อเพาะเลี้ยงและบริเวณรอบๆ บ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม จากการจําแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตตามหลัก
อนุกรมวิธาน ผลการสํารวจพบสิ่งมีชีวิต จํานวน 10 ชนิด ท่ีพบ ชุกชุมโดยท่ัวไปตามบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งก้า

กุ้งก้ามกราม แมลงปอ แมลงเต่าทอง จิ้งโจ้นํ้า มวนวน มวนบก และปูนา ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้
เป็นแมลงหรือสัตว์เล็กๆ ท่ีพบได้โดยท่ัวไปในพ้ืนท่ีนาข้าว ซึ่งสอดคล้องกับสภาพท่ีตั้งของบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามท่ีอยู่

ด้วยเทคนิค nested RT-PCR ในสิ่งมีชีวิต ท้ัง 10 ตัวอย่าง ไม่พบเช้ือไวรัส 
ปูนา ตั๊กแตนหนวดสั้น กุ้งฝอย กุ้งก้ามกราม แมลงปอ จิ้งหรีด มวนวน และแมลง

งมีชีวิตดังกล่าวจากพ้ืนท่ีตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ ตรวจไม่พบการติดเช้ือไวรัส 
จากการทดลองของ Sudhakaran et al. (2006) ได้แสดงให้เห็นว่า กุ้งทะเล 3 

P. monodon สามารถรับเช้ือไวรัส MrNV ได้ โดยท่ีไม่แสดงอาการของโรค แสดงให้เห็นว่า กุ้ง
ชนิด สามารถเป็นตัวพาหะนําเช้ือไวรัส MrNV ท่ีจะส่งผลให้เกิดการระบาดซ้ํา หรือการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสได้ 

ได้แสดงให้เห็นว่ากุ้งขาว P. vannamei ก็สามารถติดเช้ือไวรัส MrNV ได้ รายงานของ 
ได้ทดลองการเหนี่ยวนําการก่อโรคไวรัสทอร่าไปสู่สิ่งมีชีวิตจําพวกครัสเตเชียน ได้แก่ ปูแสม ปูก้ามด้าม และกุ้ง

กะต่อม โดยใช้นํ้าท่ีได้จากการเลี้ยงกุ้งขาวติดเช้ือไวรัสทอร่า ผลการทดลองพบว่าสิ่งมีชีวิตจําพวกครัสเตเชียนดังกล่าว ตรว
เมื่อนําไปตรวจด้วยเทคนิค nested RT-PCR จากการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเช้ือไวรัส

สามารถแพร่กระจายผ่านทางน้ําได้ โดยน้ําทําหน้าท่ีเป็นตัวแพร่กระจายเช้ือ และสิ่งมีชีวิตจําพวกครัสเตเชียน ได้แก่ 
อไวรัสได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแพ่รกระจายของเช้ือไวรัสก่อโรคออกไปในบริเวณท่ีเป็น

วงกว้างหรือทําให้เกิดการอุบัติซ้ําของเช้ือไวรัสก่อโรคกุ้งในพ้ืนท่ีเดิม ดังนั้นการเฝ้าระวังหรือติดตามการอุบัติของเช้ือก่อโรคท่ีมี
สาเหตุจากเช้ือไวรัส โดยนําสิ่งมีชีวิตจําพวกปูและกุ้ง และน้ํา มาตรวจหาเช้ือไวรัสก่อโรค จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเฝ้าระวังการ

et al. (2008) รายงานการตรวจพบเช้ือไวรัส MrNV และ XSV 
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รเลี้ยงกุ้งขาวท่ีติดเช้ือไวรัสทอร่าเป็น
นดังกล่าว สามารถติดเช้ือไวรัสทอร่าได้ เมื่อนําไปตรวจด้วย

จากรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเช้ือไวรัสสามารถแพร่กระจายผ่านทางน้ําได้ ดังนั้นระหว่าง 
ข้าสู่บ่อเลี้ยงในระหว่าง

การเพาะเลี้ยง ซึ่งวิธีนี้เป็นการป้องกันท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะช่วยป้องกันการก่อโรคกุ้งท่ีมีสาเหตุจากการนําน้ําภายนอกเข้าสู่บ่อเลี้ยง 
หากจะนําน้ําจากผ่านนอกเข้าสู่บ่อควรใช้น้ําท่ีผ่านการบําบัด เช่น ผ่านการกรองเพ่ือกําจัดตัวพาหะ หรือใช้น้ําท่ีผ่านรังสี

หรือเกษตรกรจะใช้วิธีเพาะเลี้ยงกุ้งด้วยระบบปิด เป็นต้น ซึ่งวิธีเหล่านี้เป็นวิธีหนึ่งท่ี

คือ ปริมาณน้ําจืดไม่เพียงพอ คิด
ปัญหาดังกล่าวจะพบเนื่องจากเกษตรในพ้ืนท่ีอําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยส่วนใหญ่ประกอบ

จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการจัดสรรปริมาณน้ําจืดท่ีไม่เพียงพอ
งการของเกษตรกรระหว่างผู้ท่ีทํานาข้าวและผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การศึกษาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุทําให้ต้นทุนสูง

กุ้งก้ามกรามจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด พบว่าค่าอาหารกุ้งเป็นปัจจัยหลักหรือสาเหตุหลักท่ีทําให้ต้นทุน
รองลงมา คือ ค่าลูกกุ้ง คิดเป็นร้อยละ 80.0 และค่าจ้าง

ซึ่งตรงข้ามกับผลการวิจัยของ สายสงวน และ ชาติ (2554) ท่ี
จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง

กุ้งก้ามกราม มีสาเหตุจากการซื้อพันธ์ุกุ้งสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

จําพวกแมลงหรือสัตว์เล็กๆ ได้ทําการสํารวจสิ่งมีชีวิตท่ีพบใน
จากการจําแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตตามหลัก

ชนิด ท่ีพบ ชุกชุมโดยท่ัวไปตามบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ได้แก่ 
มวนบก และปูนา ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้

เป็นแมลงหรือสัตว์เล็กๆ ท่ีพบได้โดยท่ัวไปในพ้ืนท่ีนาข้าว ซึ่งสอดคล้องกับสภาพท่ีตั้งของบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามท่ีอยู่

ไม่พบเช้ือไวรัส MrNV 
กุ้งก้ามกราม แมลงปอ จิ้งหรีด มวนวน และแมลง

งมีชีวิตดังกล่าวจากพ้ืนท่ีตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ ตรวจไม่พบการติดเช้ือไวรัส MrNV ด้วย
3 ชนิด คือ Penaeus 

ได้ โดยท่ีไม่แสดงอาการของโรค แสดงให้เห็นว่า กุ้ง
การแพร่กระจายของเช้ือไวรัสได้ 
รายงานของ Kiatpathomchai 

ได้ทดลองการเหนี่ยวนําการก่อโรคไวรัสทอร่าไปสู่สิ่งมีชีวิตจําพวกครัสเตเชียน ได้แก่ ปูแสม ปูก้ามด้าม และกุ้ง
ผลการทดลองพบว่าสิ่งมีชีวิตจําพวกครัสเตเชียนดังกล่าว ตรวจ

จากการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเช้ือไวรัส
วิตจําพวกครัสเตเชียน ได้แก่ ปูและกุ้ง 

อไวรัสได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแพ่รกระจายของเช้ือไวรัสก่อโรคออกไปในบริเวณท่ีเป็น
วงกว้างหรือทําให้เกิดการอุบัติซ้ําของเช้ือไวรัสก่อโรคกุ้งในพ้ืนท่ีเดิม ดังนั้นการเฝ้าระวังหรือติดตามการอุบัติของเช้ือก่อโรคท่ีมี

และน้ํา มาตรวจหาเช้ือไวรัสก่อโรค จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเฝ้าระวังการ
XSV ด้วยเทคนิค RT-PCR 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

และ in situ hybridization ในตัวอย่างสัตว์กลุ่มแมลงน้ํา ได้แก่ 
Notonecta sp. ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนทีภายในบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ท่ีพบการระบาดของเช้ือไวรัสท้ังสองชนิด จากรายงาน
ผลการวิจัยดังกล่าวนี้ เป็นข้อบ่งช้ีเพ่ิมเติมจากสิ่งมีชีวิตจําพวกครัสเตเชียนถึงศักยภาพของสิ่งมีชีวิตกลุ่มแมลงน้ําท่ีสาม
ตัวพาหะนําเช้ือไวรัสได ้

ผลการวิจัยในครั้งนี้ตรวจไม่พบเช้ือไวรัส
พ้ืนท่ีตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ การท่ีผลตรวจเป็นลบ 
สิ่งมีชีวิตปลอดเช้ือหรือไม่มีเช้ือไวรัส หรือ สิ่งมีชีวิตมีเช้ือไวรัสแต่มีเช้ือไวรัสในระดับปริมาณท่ีต่ํากว่าขีดจํากัดของการตรวจวั
(Detection limit) ด้วยเทคนิค 
ทางด้านกายภาพของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมเข้าร่วมในการทําให้เกิดการแสดงออกของโรคท่ีชัดเจนข้ึน โดย 
Senapin et al. (2012) ได้ทดลองและแสดงให้เห็นว่ากุ้งขาว 
การตายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เมื่อกุ้งขาวอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีระดับความ
อุณหภูมิต่ํา โดยพบว่าท่ีระดับอุณหภูมิ 
องศาเซลเซียส ซึ่งในการวิจัยในโอกาสต่อไปจะทดลองนําตัวอย่างตรวจมาเลี้ยงไว้ในสภาพแวดล้อมท่ีอยู่ในสภาวะเครี
(Stress test) เพ่ือกระตุ้นเช้ือไวรัสให้เกิดการเพ่ิมระดับปริมาณของเช้ือไวรัสภายในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตให้มีระดับปริมาณท่ี
สูงข้ึน ก่อนท่ีจะทําการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อไปตรวจด้วยเทคนิค 
mediated isothermal amplifi
เปรียบเทียบ ในการศึกษาแมลงหรือสัตว์เล็กๆ
การเป็นสัตว์พาหะนําเช้ือไวรัส MrNV 

 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่ีเป็นแหล่งทุนสนับการวิจั
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ท่ีให้คําปรึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่ีได้อํานวย
สะดวกในการทํางานวิจัย และนางยุพิณท์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์
กุ้งก้ามกรามของจังหวัดร้อยเอ็ดและอํานวยความสะดวกในการประสานงานเพ่ือเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยง
กุ้งก้ามกรามและช่วยอํานวยความสะดวกใ
ด้วยด ี
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กรมประมง. 2552. กุ้งก้ามกราม. 25 
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ก้ามกราม ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธ์ุ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน

 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ในตัวอย่างสัตว์กลุ่มแมลงน้ํา ได้แก่ Belostoma sp., Aesohna
ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนทีภายในบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ท่ีพบการระบาดของเช้ือไวรัสท้ังสองชนิด จากรายงาน

ผลการวิจัยดังกล่าวนี้ เป็นข้อบ่งช้ีเพ่ิมเติมจากสิ่งมีชีวิตจําพวกครัสเตเชียนถึงศักยภาพของสิ่งมีชีวิตกลุ่มแมลงน้ําท่ีสาม

ผลการวิจัยในครั้งนี้ตรวจไม่พบเช้ือไวรัส MrNV ด้วยเทคนิค nested RT-PCR ในสิ่งมีชีวิต ท้ัง 
พ้ืนท่ีตําบลหน่อม อําเภออาจสามารถ การท่ีผลตรวจเป็นลบ (Negative result) สามารถแปลความหมายได้ 
สิ่งมีชีวิตปลอดเช้ือหรือไม่มีเช้ือไวรัส หรือ สิ่งมีชีวิตมีเช้ือไวรัสแต่มีเช้ือไวรัสในระดับปริมาณท่ีต่ํากว่าขีดจํากัดของการตรวจวั

 nested RT-PCR จากรายงานการอุบัติของเช้ือก่อโรคในบางกรณีอาจต้องอาศัยปัจจัย
งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมเข้าร่วมในการทําให้เกิดการแสดงออกของโรคท่ีชัดเจนข้ึน โดย 

ได้ทดลองและแสดงให้เห็นว่ากุ้งขาว P. vannamei จะพบอัตราการติดเช้ือไวรัส 
การตายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เมื่อกุ้งขาวอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีระดับความเค็มต่ํา คือ ระดับความเค็ม 
อุณหภูมิต่ํา โดยพบว่าท่ีระดับอุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียสจะพบอัตราการตายสะสมมากกว่าระดับอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน ท่ี 
องศาเซลเซียส ซึ่งในการวิจัยในโอกาสต่อไปจะทดลองนําตัวอย่างตรวจมาเลี้ยงไว้ในสภาพแวดล้อมท่ีอยู่ในสภาวะเครี

เพ่ือกระตุ้นเช้ือไวรัสให้เกิดการเพ่ิมระดับปริมาณของเช้ือไวรัสภายในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตให้มีระดับปริมาณท่ี
สูงข้ึน ก่อนท่ีจะทําการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อไปตรวจด้วยเทคนิค nested RT-PCR หรือในอนาคตจะใช้เทคนิค 
mediated isothermal amplification (LAMP) ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีมีความไวสูงกว่า nested RT
เปรียบเทียบ ในการศึกษาแมลงหรือสัตว์เล็กๆ ท่ีพบโดยรอบพ้ืนท่ี บ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและศึกษา

MrNV หรือ เช้ือก่อโรคชนิดต่างๆ ในกุ้งก้ามกราม 

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่ีเป็นแหล่งทุนสนับการวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ท่ีให้คําปรึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่ีได้อํานวย

และนางยุพิณท์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์ ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ท่ีช่วยอนุเคราะห์ข้อมูลการเพาะเลี้ยง
จังหวัดร้อยเอ็ดและอํานวยความสะดวกในการประสานงานเพ่ือเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยง

กุ้งก้ามกรามและช่วยอํานวยความสะดวกในการเก็บตวัอย่างตรวจ ในเขตพ้ืนท่ีอําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จนสําเร็จ

. 25 พฤษจิกายน พ.ศ. 2552. http://www.fisheries.go.th. 

. 25 สิงหาคม พ.ศ. 2545. http://www.nicaonline.com. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 2554. การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม. http://www.thailandshrimp.com

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 “เรื่องการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด
สัมภาษณ์เจา้พนักงานประมงอาวุโส. สํานักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด. 

วิธีวิจัยทางส่งเสรมิการเกษตร. เชียงใหม ่: ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 

สายสงวน ดอนสมจติร และ ชาติ วรรณกุล. 2554. การเปรียบเทียบความยั่งยืนด้านเศรษฐศาสตร์ของกา
ก้ามกราม ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธ์ุ. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดบับัณฑติศึกษาแห่งชาตคิรั้งท่ี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน, วันท่ี 23-24 ธันวาคม 2554. pp 717-722.
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sohna sp., Cybister sp. และ 
ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนทีภายในบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ท่ีพบการระบาดของเช้ือไวรัสท้ังสองชนิด จากรายงาน

ผลการวิจัยดังกล่าวนี้ เป็นข้อบ่งช้ีเพ่ิมเติมจากสิ่งมีชีวิตจําพวกครัสเตเชียนถึงศักยภาพของสิ่งมีชีวิตกลุ่มแมลงน้ําท่ีสามารถเป็น

ในสิ่งมีชีวิต ท้ัง 10 ตัวอย่าง จาก
สามารถแปลความหมายได้ 2 ประการ คือ 

สิ่งมีชีวิตปลอดเช้ือหรือไม่มีเช้ือไวรัส หรือ สิ่งมีชีวิตมีเช้ือไวรัสแต่มีเช้ือไวรัสในระดับปริมาณท่ีต่ํากว่าขีดจํากัดของการตรวจวัด 
จากรายงานการอุบัติของเช้ือก่อโรคในบางกรณีอาจต้องอาศัยปัจจัย

งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมเข้าร่วมในการทําให้เกิดการแสดงออกของโรคท่ีชัดเจนข้ึน โดย 
จะพบอัตราการติดเช้ือไวรัส MrNV และอัตรา

เค็มต่ํา คือ ระดับความเค็ม 2 ppt และในสภาวะท่ี
องศาเซลเซียสจะพบอัตราการตายสะสมมากกว่าระดับอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน ท่ี 28 

องศาเซลเซียส ซึ่งในการวิจัยในโอกาสต่อไปจะทดลองนําตัวอย่างตรวจมาเลี้ยงไว้ในสภาพแวดล้อมท่ีอยู่ในสภาวะเครียด 
เพ่ือกระตุ้นเช้ือไวรัสให้เกิดการเพ่ิมระดับปริมาณของเช้ือไวรัสภายในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตให้มีระดับปริมาณท่ี

ในอนาคตจะใช้เทคนิค Loop-
nested RT-PCR เพ่ือการตรวจซ้ํา 

ท่ีพบโดยรอบพ้ืนท่ี บ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและศึกษา

ยในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สมใจ ภูมิพันธ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ท่ีให้คําปรึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่ีได้อํานวย

ท่ีช่วยอนุเคราะห์ข้อมูลการเพาะเลี้ยง
จังหวัดร้อยเอ็ดและอํานวยความสะดวกในการประสานงานเพ่ือเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยง

อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จนสําเร็จ

 

http://www.thailandshrimp.com 
เรื่องการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด”  

ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร  

การเปรียบเทียบความยั่งยืนด้านเศรษฐศาสตร์ของการผลิตปลานิลและกุ้ง
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดบับัณฑติศึกษาแห่งชาตคิรั้งท่ี 23, 

722. 
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พิษเฉียบพลันของกระเทียม (
(Rachycentron canadum
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1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ภูเก็ต
2ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 
บทคัดย่อ 
 
 ผลการทดลองพิษเฉียบพลันของกระเทียมต่อลูกปลาช่อนทะเล
อายุ 10 วัน (ความยาวเหยียดเฉลี่ย 
2.39+0.23 ซม. น้ําหนักเฉลี่ย 0.
0.26+0.03 กรัม) และอายุ 120 วัน 
ชีววิเคราะห์ในน้ํานิ่ง (Static Bioassay
พฤศจิกายน 2551  พบว่า ค่า LC50 
เท่ากับ 57.05  96.10  197.67 และ 
10  20  30 และ 120 วัน  ในการแช่ระยะสั้น
ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือกปลาช่อนทะเลท่ีสัมผัสสารละลายกระเทียมท่ีระยะเวลา
พบว่าเซลล์ก่ิงเหงือกขยายใหญ่ข้ึน (
 
คําสําคัญ : ปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum
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(Allium sativum, Linnaeus) ต่อลูกปลาช่อนทะเล
Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) วัยอ่อน 

1 และ ทวี จินดามัยกุล2 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ภูเก็ต 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ผลการทดลองพิษเฉียบพลันของกระเทียมต่อลูกปลาช่อนทะเล(Rachycentron canadum
ความยาวเหยียดเฉลี่ย 0.95±0.10 ซม. น้ําหนักเฉลี่ย 0.01±0.00 กรัม) อายุ 20 

.06+0.01 กรัม) อายุ 30 วัน (ความยาวเหยียดเฉลี่ย 4.67
วัน (ความยาวเหยียดเฉลี่ย 24.69+0.91 ซม. น้ําหนักเฉลี่ย

(Static Bioassay) ท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ระหว่างเดือนตุลาคม
 ท่ี 24 ช่ัวโมง  ของกระเทียมต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 10  20  30 

และ 542.97 ppm ตามลําดับ  ระดับความเข้มข้นท่ีปลอดภัยของกระเทียมต่อลูกปลาอายุ 
ในการแช่ระยะสั้นท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง มคี่าเท่ากับ 2.85  4.80  9.88  

ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือกปลาช่อนทะเลท่ีสัมผัสสารละลายกระเทียมท่ีระยะเวลา
(dilation) และมีการตายของเซลล์เหงือก (necrosis) 

Rachycentron canadum) กระเทียม (Allium sativum)  พิษเฉียบพลนั

ตําบลป่าคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110  โทร. 0 7662 1822
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ต่อลูกปลาช่อนทะเล  

Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) 
20 วัน (ความยาวเหยียดเฉลี่ย 
67+0.21 ซม. น้ําหนักเฉลี่ย 

น้ําหนักเฉลี่ย 100+2.06 กรัม) โดยใช้วิธี 
ท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือน

20  30  และ 120 วัน มีค่าเฉลี่ย
ตามลําดับ  ระดับความเข้มข้นท่ีปลอดภัยของกระเทียมต่อลูกปลาอายุ 

88  และ 29.27 ppm ตามลําดับ 
ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือกปลาช่อนทะเลท่ีสัมผัสสารละลายกระเทียมท่ีระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 

พิษเฉียบพลนั 

0 7662 1822 
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Acute Toxicity of Garlic (Allium sativum
(Rachycentron canadum Linnaeus, 1766
 
Chantana Keawtapee1*  Wittaya Rat
1Phuket Coastal Fisheries Research and Development Center
2Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center
 
Abstract 
 
 The acute toxicity of garlic 
days-old (average total length 0.95+
length 2.39+0.23 cm average weight 0
weight 0.26+0.03 g) and 120 days-old (total length 
determined by static bioassay method. The experiments were carried out from October to November 
2008 at the Phuket Coastal Fisheries Research and Development Center. Cumulative
mortality) of larval cobia were observed to determine the median lethal concentration (
garlic concentration by using probit ana
level of garlic against 10 20 30 and 120 days
The safe concentrations of garlic application at 24 hours on 10 20 30 and 120 days old Cobia were 
4.80, 9.88 and 29.27 ppm, respectively. 
gills filament was observed after the Cobia was treated in garlic solutions for 24 hours.
 
Key words : Cobia (Rachycentron canadum
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Linnaeus, 1766) Larvae 
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on Cobia (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766
+0.10 cm average weight 0.01+0.00 g), 20 days-old (average total 
0.06+0.01g), 30 days-old (average total length 4.67
old (total length 24.69+0.91 cm average weight 100

determined by static bioassay method. The experiments were carried out from October to November 
Phuket Coastal Fisheries Research and Development Center. Cumulative mortality (1

were observed to determine the median lethal concentration (
probit analysis. The results showed that 24-hr LC50 with 95

30 and 120 days-old were 57.05, 96.10, 197.67 and 542.97 ppm, 
The safe concentrations of garlic application at 24 hours on 10 20 30 and 120 days old Cobia were 

respectively. Histopathological studies showed that dilation and necrosis of 
after the Cobia was treated in garlic solutions for 24 hours. 

Rachycentron canadum), Garlic (Allium sativum), Acute toxicity 
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Linnaeus, 1766) larvae aged 10 
old (average total 
+0.21 cm average 

average weight 100+2.06 g) were 
determined by static bioassay method. The experiments were carried out from October to November 

mortality (1-24 hour 
were observed to determine the median lethal concentration (LC50) of each 

with 95% confidential 
ppm, respectively. 

The safe concentrations of garlic application at 24 hours on 10 20 30 and 120 days old Cobia were 2.85, 
Histopathological studies showed that dilation and necrosis of 

lang District, Phuket Province 83110.  
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คํานํา 
 
 ปลาช่อนทะเล Cobia Rachycentron canadum
เศรษฐกิจ เป็นปลาท่ีเลี้ยงง่าย โตเร็ว สามารถเจริญเติบโตมีนํ้าหนักประมาณ 
เลี้ยงในประเทศไทยมีไม่มากนัก จนกระท่ังในปีพ
การศึกษาเรื่องการเลี้ยงปลาช่อนทะเลในกระชังขนาดใหญ่ในทะเลลึก  เพ่ือเป็นอุตสาหกรรมการส่งออกเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทย โดยเน้นปล่อยปลาค่อนข้างหนาแน่น และการจัดการการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อาหาร การคัดขนาด การเปลี่ยน
อวนกระชัง เพ่ือให้ปลามีสุขภาพแข็งแรงและมีการ
รักษาแต่เนิ่นๆ ก่อนท่ีปลาเป็นโรคอย่างรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยง อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการลําเลียงขนส่ง
ลูกปลาพบว่า ลูกปลาป่วยมีอาการตาขุ่นขาว 
Liao et al. (2004) รายงานการตรวจพบปรสิต 
การรอดตายต่ํา 5-20%Lan et al.
โดยพบแบคทีเรียแกรมลบ Vibrio 
Cryptocaryon irritans และ Brooklynella
เนื้อเยื่อ ทําให้ปลาอ่อนแอ ติดเช้ือแบคทีเรียและตายในท่ีสุด
เพ่ือควบคุม พยาธิและปรสิตในปลา
ตรวจพบปรสิตกลุ่มพยาธิใบไม ้Bucephalus 
canadum) ท่ีเลี้ยงในกระชัง พบว่า
ท่ีเลี้ยงในกระชังภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและนอร์เวย์ ในครั้งนี้ มีการทดลองใช้กระเทียมสด
บดละเอียดผสมน้ํา โดยทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการและนําไปใช้ในกระชัง ท่ีความเข้มข้นของกระเทียมสด 
ต่อ ปริมาตรน้ํา 1,000 ลิตร  พบว่า สามารถยับยั้งการพัฒนาของเซอคาเรียไปเป็นเมทตาเซอคาเรีย และลดการเคลื่อ
ของเซลล์เมทตาเซอคาเรียลงได ้(ฉันทนา
 มรีายงานการใช้กระเทียมควบคู่กับการเลี้ยงปลา
เช้ือรา และปรสิตได้ กระเทียมยังเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีใช้รักษาปรสิตพวก 
การลดจํานวนของ Cryptocaryon irritans
ท่ีระดับความเข้มข้น 62.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และท่ีความเข้มข้นของกระเทียม 177 
รายงานการศึกษาของ อารินี และคณะ 
Aeromonas hydrophilla และ 
กระเทียมสดผสมอาหารสําเร็จรูปในอัตราส่วน กระเทียม 
3% ของน้ําหนักตัว นาน 30 วัน  พบว่ากระเทียมสดท่ีผสมอาหารปลากะพงขาวเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันและกําจัดเช้ือ
แบคทีเรีย สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะชนิดเสริมความต้านทานการติด
ปลากะพงขาว 
 จะเห็นได้ว่ามีการใช้กระเทียมในหลายรูปแบบท้ังการกิน และการแช่ มีก
อย่างไรก็ตามการใช้กระเทียมในปลาระยะวัยอ่อน 
ไม่เป็นอันตรายต่อปลา ดังนั้น การศึกษาพิษเฉียบพลันของกระเทียมต่อลูกปลาช่อนทะเลวัยอ่อนจึงมีความสําคัญ เพ่ือให้
ทราบความเข้มข้นท่ีเหมาะสมในการใช้กระเทียมในการรักษาโรคและไม่เป็นอันตรายต่อลูกปลา โดยเฉพาะกับเหงือกปลาซึ่ง
เป็นอวัยวะสําคัญในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนของปลา
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Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) เป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งท่ีมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ เป็นปลาท่ีเลี้ยงง่าย โตเร็ว สามารถเจริญเติบโตมีนํ้าหนักประมาณ 5-6 กิโลกรัม ภายใน 
เลี้ยงในประเทศไทยมีไม่มากนัก จนกระท่ังในปีพ.ศ. 2549 – 2552  โดยความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและนอร์เวย์ ได้มี
การศึกษาเรื่องการเลี้ยงปลาช่อนทะเลในกระชังขนาดใหญ่ในทะเลลึก  เพ่ือเป็นอุตสาหกรรมการส่งออกเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทย โดยเน้นปล่อยปลาค่อนข้างหนาแน่น และการจัดการการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อาหาร การคัดขนาด การเปลี่ยน
อวนกระชัง เพ่ือให้ปลามีสุขภาพแข็งแรงและมีการเจริญเติบโตดี ควบคู่กับการตรวจสุขภาพปลาเป็นประจําเพ่ือป้องกันและ
รักษาแต่เนิ่นๆ ก่อนท่ีปลาเป็นโรคอย่างรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยง อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการลําเลียงขนส่ง

ว่า ลูกปลาป่วยมีอาการตาขุ่นขาว ตรวจพบการติดเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus iniae
รายงานการตรวจพบปรสิต Amyloodinium spp. ในลูกปลาช่อนทะเลในโรงเพาะฟัก 

et al. (2006) รายงานการตรวจพบเช้ือแบคทีเรีย และโปรโตซัวในโรงเพาะฟักปลาช่อนทะเล 
 alginolyticus และ Vibrio spp. สําหรับโปรโตซัวท่ีพบได้แก่ 

Brooklynella spp. ปรสิตเหล่านี้มีผลกระทบต่อปลาโดยแย่งอาหาร 
ทําให้ปลาอ่อนแอ ติดเช้ือแบคทีเรียและตายในท่ีสุด (ประไพสิริ, 2546) ในต่างประเทศได้มีการทดลองใช้กระเทียม

เพ่ือควบคุม พยาธิและปรสิตในปลา Salmon ได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของปลา (Smith, 1995
Bucephalus sp. ระยะเมทตาเซอคาเรียในเหงือกพ่อแม่พันธ์ุปลาช่อนทะเล 

พบว่าพ่อแม่พันธ์ุปลาบางตัวมีลักษณะผอม ว่ายน้ําผิดปกติ และตรวจพบอีกครั้งในปลาช่อนทะเล
ท่ีเลี้ยงในกระชังภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและนอร์เวย์ ในครั้งนี้ มีการทดลองใช้กระเทียมสด

โดยทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการและนําไปใช้ในกระชัง ท่ีความเข้มข้นของกระเทียมสด 
ลิตร  พบว่า สามารถยับยั้งการพัฒนาของเซอคาเรียไปเป็นเมทตาเซอคาเรีย และลดการเคลื่อ

ฉันทนา, ข้อมูลยังไม่ได้ตีพิมพ์)  
รายงานการใช้กระเทียมควบคู่กับการเลี้ยงปลา Bartelme (2003) พบว่ากระเทียมสามารถต่อต้านเช้ือแบคทีเรีย

และปรสิตได้ กระเทียมยังเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีใช้รักษาปรสิตพวก Cryptocaryon irritans
Cryptocaryon irritans Buchmann and Kruse (2003) พบว่า สารสกัดท่ีได้จากการบดกระเทียมผสมน้ํา

มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถฆ่า Ichthyophthirius multifiliis ระยะ 
177 และ 570 มิลลิกรัมต่อลิตร  สามารถฆ่าระยะ tomocysts 

รศึกษาของ อารินี และคณะ (2551) พบว่าสารสกัดจากกระเทียมท่ีสกัดด้วยน้ํามีฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทีเรีย 
และ Streptococcus spp. ท่ีแยกได้จากปลาป่วย  จิราพรและคณะ 
รูปในอัตราส่วน กระเทียม 10 กรัม ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม เลี้ยงปลากะพงขาวในอัตราส่วน 
วัน  พบว่ากระเทียมสดท่ีผสมอาหารปลากะพงขาวเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันและกําจัดเช้ือ

แบคทีเรีย สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะชนิดเสริมความต้านทานการติดเช้ือแบคทีเรีย 

จะเห็นได้ว่ามีการใช้กระเทียมในหลายรูปแบบท้ังการกิน และการแช่ มีการใช้ท้ังในลูกปลาและปลาขนาดใหญ่
การใช้กระเทียมในปลาระยะวัยอ่อน จําเป็นต้องศึกษาถึงระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสมท่ีสามารถใช้ได้โดย

ไม่เป็นอันตรายต่อปลา ดังนั้น การศึกษาพิษเฉียบพลันของกระเทียมต่อลูกปลาช่อนทะเลวัยอ่อนจึงมีความสําคัญ เพ่ือให้
ทราบความเข้มข้นท่ีเหมาะสมในการใช้กระเทียมในการรักษาโรคและไม่เป็นอันตรายต่อลูกปลา โดยเฉพาะกับเหงือกปลาซึ่ง
เป็นอวัยวะสําคัญในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนของปลา 
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เป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งท่ีมีความสําคัญทาง
ภายใน 1 ปี แต่องค์ความรู้ในการ

โดยความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและนอร์เวย์ ได้มี
การศึกษาเรื่องการเลี้ยงปลาช่อนทะเลในกระชังขนาดใหญ่ในทะเลลึก  เพ่ือเป็นอุตสาหกรรมการส่งออกเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทย โดยเน้นปล่อยปลาค่อนข้างหนาแน่น และการจัดการการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อาหาร การคัดขนาด การเปลี่ยน

เจริญเติบโตดี ควบคู่กับการตรวจสุขภาพปลาเป็นประจําเพ่ือป้องกันและ
รักษาแต่เนิ่นๆ ก่อนท่ีปลาเป็นโรคอย่างรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยง อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการลําเลียงขนส่ง

iniae (จิราพรและคณะ, 2551) 
ในลูกปลาช่อนทะเลในโรงเพาะฟัก ทําให้มีอัตรา 

และโปรโตซัวในโรงเพาะฟักปลาช่อนทะเล 
สําหรับโปรโตซัวท่ีพบได้แก่ Amyloodinium spp., 

นี้มีผลกระทบต่อปลาโดยแย่งอาหาร ดูดกินเลือด และทําลาย
ในต่างประเทศได้มีการทดลองใช้กระเทียม
Smith, 1995) ฉันทนาและคณะ (2550) 

ระยะเมทตาเซอคาเรียในเหงือกพ่อแม่พันธ์ุปลาช่อนทะเล (Rachycentron 
พ่อแม่พันธ์ุปลาบางตัวมีลักษณะผอม ว่ายน้ําผิดปกติ และตรวจพบอีกครั้งในปลาช่อนทะเล

ท่ีเลี้ยงในกระชังภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและนอร์เวย์ ในครั้งนี้ มีการทดลองใช้กระเทียมสด
โดยทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการและนําไปใช้ในกระชัง ท่ีความเข้มข้นของกระเทียมสด 20-50 กรัม 

ลิตร  พบว่า สามารถยับยั้งการพัฒนาของเซอคาเรียไปเป็นเมทตาเซอคาเรีย และลดการเคลื่อนไหว

พบว่ากระเทียมสามารถต่อต้านเช้ือแบคทีเรีย 
Cryptocaryon irritans เนื่องจากมีประสิทธิภาพใน

พบว่า สารสกัดท่ีได้จากการบดกระเทียมผสมน้ํา
 theronts ภายใน 15 ช่ัวโมง 

tomocysts ภายใน 24 ช่ัวโมง และจาก
พบว่าสารสกัดจากกระเทียมท่ีสกัดด้วยน้ํามีฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทีเรีย 

จิราพรและคณะ (2551) ศึกษาการใช้
เลี้ยงปลากะพงขาวในอัตราส่วน 

วัน  พบว่ากระเทียมสดท่ีผสมอาหารปลากะพงขาวเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันและกําจัดเช้ือ
เช้ือแบคทีเรีย Streptococcus iniae ใน

ารใช้ท้ังในลูกปลาและปลาขนาดใหญ่
จําเป็นต้องศึกษาถึงระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสมท่ีสามารถใช้ได้โดย 

ไม่เป็นอันตรายต่อปลา ดังนั้น การศึกษาพิษเฉียบพลันของกระเทียมต่อลูกปลาช่อนทะเลวัยอ่อนจึงมีความสําคัญ เพ่ือให้
ทราบความเข้มข้นท่ีเหมาะสมในการใช้กระเทียมในการรักษาโรคและไม่เป็นอันตรายต่อลูกปลา โดยเฉพาะกับเหงือกปลาซึ่ง
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือทราบระดับความเข้มข้นของกระเทียมท่ีเป็นพิษ 

ช่อนทะเล อายุ 10 20 30 และ 120 วัน 
2. เพ่ือศึกษาผลของกระเทียมต่อการเปลีย่นแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือกปลาช่อนทะเล

 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการ 

1. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทดลอง 
 1.1 เตรียมปลาช่อนทะเล 
 เตรียมปลาช่อนทะเลท่ีได้จากการเพาะพันธ์ุรุ่นเดียวกันจากโรงเพาะฟักของศูนย์วิ
 - อาย ุ10 วัน (ความยาวเหยียดเฉลี่ย 
 - อายุ 20 วัน (ความยาวเหยยีดเฉลี่ย 
 - อายุ 30 วัน (ความยาวเหยียดเฉลี่ย 
 - อายุ 120 วัน (ความยาวเหยียดเฉลี่ย
 ปลาช่อนทะเลอายุ 10, 20 และ 30 
1 วัน ส่วนปลาอายุ 120 วัน ซึ่งมีนํ้าหนักประมาณ 
ให้อาหารเม็ดวันละ 1 มื้อ ระหว่างเลี้ยงเปลี่ยนน้ําใหม่
คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม ่(acclimation)
ตลอดการทดลอง 
 1.2 เตรียมตู้กระจกและถังทดลอง ใช้ตู้กระจกขนาด 
และ 30 วัน  ส่วนปลาขนาดอายุ 120 วัน นํามาทดลองในถังไฟเบอร์ขนาด 
 1.3 เตรียมน้ําทดลอง โดยใช้นํ้าทะเลผ่านถุงกรองและฆ่าเช้ือด้
ตรวจสอบปริมาณคลอรีนท่ีตกค้างด้วย Potassium iodide
หัวทราย 
 1.4 การเตรียมสารละลายกระเทียม โดยนํากระเทียมสดมาปอกเปลือกปั่นให้ละเอียด แล้
เป็นน้ําไปใช้ทดลองตัวอย่างในการเตรียม เช่น ท่ีความเข้มข้นของกระเทียมสด 
ปริมาตรน้ํา 1,000 ลิตร เป็นต้น นํากระเทียมสดท่ีปอกเปลือกและช่ังน้ําหนักคํานวณตามความเข้มข้นท่ีใช้ต่อปริมาตรน้ําท่ีใช้
ทดลองมาปัน่ให้ละเอียด แล้วกรองเอาเฉพาะน้ําไปใช้ทดลอง

2. การวางแผนการทดลอง 
 2.1 วางแผนการทดลองโดยสุ่มตลอด 
 2.2 การทดลองเบื้องต้น (Preliminary test) 
ต่ําสุดท่ีไม่ทําให้ปลาทดลองตาย และความเข้มข้นสูงสุดท่ีทําให้ปลาทดลองตายท้ัง
เข้มข้นของกระเทียมท่ีเหมาะสมในการทดลองจริง พร้อมท้ังสังเกตแล
 2.3 การทดลองอย่างละเอียด (Full scale test) 
พิจารณาระดับความเข้มข้นของกระเทียมสดท่ีจะใช้หาอัตราการตาย
ช่อนทะเลแบ่งความเข้มข้นของกระเทียมสดเป็น 
ทดลอง ดังนี ้
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ามเข้มข้นของกระเทียมท่ีเป็นพิษ และระดับความเข้มข้นท่ีปลอดภัยของกระเทียมต่

เพ่ือศึกษาผลของกระเทียมต่อการเปลีย่นแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือกปลาช่อนทะเล

เตรียมปลาช่อนทะเลท่ีได้จากการเพาะพันธ์ุรุ่นเดียวกันจากโรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต
ความยาวเหยียดเฉลี่ย 0.95±0.01 ซม. น้ําหนักเฉลี่ย 0.01±0.00 กรัม) 

ยดเฉลี่ย 2.39±0.23 ซม. น้ําหนักเฉลี่ย 0.06±0.01 กรัม) 
ความยาวเหยียดเฉลี่ย 4.67±0.21 ซม. น้ําหนักเฉลี่ย 0.26±0.03 กรัม) 
ความยาวเหยียดเฉลี่ย 24.69±0.91 ซม. น้ําหนักเฉลี่ย 100±2.06 กรัม) 

30 วัน ก่อนการทดลองจะนํามาพักไว้เป็นเวลา 3 วัน งดให้อาหารก่อนการทด
ซึ่งมีนํ้าหนักประมาณ 100 กรัม นํามาพักในถังไฟเบอร์กลาสกลมขนาด 2 ตัน 
ระหว่างเลี้ยงเปลี่ยนน้ําใหม่ 15 - 20 เปอร์เซ็นต์ทุกวัน เพ่ือให้ปลาหายบอบชํ้าจากการขนส่งและ
(acclimation) ปลาท่ีใช้ทดลองท้ังหมดจะงดให้อาหารก่อนการทดลอง 1 วันและไม่ให้อาหารเลย

เตรียมตู้กระจกและถังทดลอง ใช้ตู้กระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร  ใช้ทดลองสําหรับปล
นํามาทดลองในถังไฟเบอร์ขนาด 500 ลิตร 

โดยใช้นํ้าทะเลผ่านถุงกรองและฆ่าเช้ือดว้ยคลอรีน 25 ppm ให้อากาศตลอดเป็นเวลา 
Potassium iodide (KI) นําน้ํามาใส่ในตู้กระจกปรมิาตร 50 ลิตรต่อตู้  ให้อากาศผ่าน

การเตรียมสารละลายกระเทียม โดยนํากระเทียมสดมาปอกเปลือกปั่นให้ละเอียด แล้วกรองกากออก
เช่น ท่ีความเข้มข้นของกระเทียมสด 10 ppm จะใช้กระเทียมสด 

นํากระเทียมสดท่ีปอกเปลือกและช่ังน้ําหนักคํานวณตามความเข้มข้นท่ีใช้ต่อปริมาตรน้ําท่ีใช้
แล้วกรองเอาเฉพาะน้ําไปใช้ทดลอง 

วางแผนการทดลองโดยสุ่มตลอด CRD (Completely Randomized Design) 
(Preliminary test) เพ่ือหาระดับความเข้มข้นช่วงกว้างๆ เพ่ือต้องการทราบช่วงความเข้มข้น

และความเข้มข้นสูงสุดท่ีทําให้ปลาทดลองตายท้ังหมดเพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการกําหนด
เข้มข้นของกระเทียมท่ีเหมาะสมในการทดลองจริง พร้อมท้ังสังเกตและบันทึกเวลาท่ีปลาตายในระยะเวลา 

(Full scale test) เป็นการทดลองโดยนําผลจากการทดลองเบื้องต้นมาใช้ในการ
พิจารณาระดับความเข้มข้นของกระเทียมสดท่ีจะใช้หาอัตราการตายของปลาช่อนทะเลท่ีอายุต่างๆ กัน ในแต่ละช่วงอายุปลา
ช่อนทะเลแบ่งความเข้มข้นของกระเทียมสดเป็น 5 ระดับ ๆละ 3 ซ้ํา และมีชุดควบคุมท่ีไม่ใส่กระเทียมในทุกช่วงอายุปลาท่ี
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และระดับความเข้มข้นท่ีปลอดภัยของกระเทียมตอ่ปลา 

เพ่ือศึกษาผลของกระเทียมต่อการเปลีย่นแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือกปลาช่อนทะเล 

จัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต 

 
วัน งดให้อาหารก่อนการทดลอง 

ตัน เป็นเวลา 2 อาทิตย ์
เปอร์เซ็นต์ทุกวัน เพ่ือให้ปลาหายบอบชํ้าจากการขนส่งและ

วันและไม่ให้อาหารเลย

ใช้ทดลองสําหรับปลาอายุ 10, 20 

ให้อากาศตลอดเป็นเวลา 3 วัน 
ลิตรต่อตู้  ให้อากาศผ่าน

วกรองกากออกเอาส่วนท่ี
กระเทียมสด 10 กรัม ต่อ 

นํากระเทียมสดท่ีปอกเปลือกและช่ังน้ําหนักคํานวณตามความเข้มข้นท่ีใช้ต่อปริมาตรน้ําท่ีใช้

เพ่ือหาระดับความเข้มข้นช่วงกว้างๆ เพ่ือต้องการทราบช่วงความเข้มข้น
หมดเพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการกําหนดความ

ะบันทึกเวลาท่ีปลาตายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 
เป็นการทดลองโดยนําผลจากการทดลองเบื้องต้นมาใช้ในการ

ในแต่ละช่วงอายุปลา
ทียมในทุกช่วงอายุปลาท่ี



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 - ปลาอายุ 10 วัน 
 - ปลาอายุ 20 วัน ทดลองท่ีระดับความเข้มข้น
 - ปลาอายุ 30 วัน 
 - ปลาอายุ 120 วัน ทดลองท่ีระดับความเข้มข้น
 สังเกตลักษณะอาการและบันทึกจํานวนปลาท่ีตายรวมท้ังพฤติกรรมการว่ายน้ํา
โดยถือเกณฑ์ตัดสินว่าปลาตายเมื่อเหงือกหรือรยางค์ไม่มีการเคลื่
 
3. การวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
 วิเคราะหค์ุณภาพน้ําในถังทดลองก่อนและหลังทดลอง ตรวจวัดคุณภาพน้ําท่ัวไป
 - ความเค็ม (salinity) วัดด้วย
 - ความเป็นด่าง (alkalinity)
WPCF, 1980) 
 - ความเป็นกรดด่าง (pH) 
 - แอมโมเนีย โดยวิธี Modified indophenol blue 
 - ไนไตรท์ โดยวิธี Diazotization 
 - ออกซิเจนละลายน้ํา (APHA, AWWA and WPCF

 
4. การศึกษาพยาธิสภาพของเนือ้เย่ือเหงือกปลาช่อนทะเล

4.1 ตัดเหงือกปลาช่อนทะเลท่ีเพ่ิงตายใหม่ๆและท่ีเหลือรอดท่ีระยะเวลา 
ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต ์ท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องนาน 
 4.2 เตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อตามวิธีของ
ตัดตัวอย่างให้มีความหนา 4-5 ไมครอน นํามาย้อมสีฮีมาท็อกซิลิน และ
ทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คํานวณค่า LC50 ของกระเทียม ในช่วงความเช่ือมั่น 
สําเร็จรูปวิเคราะห์แบบโปรบิท (Probit analysis)
ความเข้มข้น และคํานวณ Regression 
จํานวนปลาในชุดควบคุม (ถ้ามีจํานวนปลาตายในชุ
ความเข้มข้น จํานวนปลาตายในแต่ละความเข้มข้น และจํา
 คํานวณค่าความเข้มข้นปลอดภัย 
ของตัวแปรสําหรับสารพิษท่ีสลายตัวง่ายเท่ากับ 
et al., 2000) 
 
ผลและวิจารณ์ 
 ผลจากการทดลองพิษเฉียบพลันของกระเทียมต่อลูกปลาช่อนทะเล 
แบบระบบชีววิเคราะห์ในน้ํานิ่ง (Static Bioassay
อยู่ในช่วง 28.81±0.22 องศาเซียลเซียส 
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ทดลองท่ีระดับความเข้มข้นของกระเทียม 10, 30, 50, 80 และ 
วัน ทดลองท่ีระดับความเข้มข้นของกระเทียม 50, 80, 100, 150 

ทดลองท่ีระดับความเข้มข้นของกระเทียม 100, 150, 200, 250 
วัน ทดลองท่ีระดับความเข้มข้นของกระเทียม 250, 500, 600, 

สังเกตลักษณะอาการและบันทึกจํานวนปลาท่ีตายรวมท้ังพฤติกรรมการว่ายน้ําในช่วงเวลา 
โดยถือเกณฑ์ตัดสินว่าปลาตายเมื่อเหงือกหรือรยางค์ไม่มีการเคลือ่นไหวและไม่ตอบสนองเมื่อเข่ียเบาๆ 

วิเคราะหค์ุณภาพน้ําในถังทดลองก่อนและหลังทดลอง ตรวจวัดคุณภาพน้ําท่ัวไป ดังนี ้
วัดด้วย Salinometer ยี่ห้อ Atago  

(alkalinity) โดยวิธี Potentiometer titration to pre-selection pH 

(pH) วัดด้วย pH meter ยี่ห้อ WTW รุ่น inoLab  
Modified indophenol blue (Sasaki and Sawada, 1980) 

Diazotization (Strickland and Parsons, 1972) 
APHA, AWWA and WPCF, 1980) 

การศึกษาพยาธิสภาพของเนือ้เย่ือเหงือกปลาช่อนทะเล 
ตัดเหงือกปลาช่อนทะเลท่ีเพ่ิงตายใหม่ๆและท่ีเหลือรอดท่ีระยะเวลา 24 ช่ัวโมง มาดองในสา

ท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องนาน 24 ช่ัวโมง 
เตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อตามวิธีของ Humason (1979) นําตัวอย่างในข้อ 4.1 ผ่านขบวนการดึงน้ําออกจากเซลล์ 

ไมครอน นํามาย้อมสีฮีมาท็อกซิลิน และ อีโอซิน (H&E) นําสไลด์ถาวรท่ีได้ไปศึกษารายละเอียด
ทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศนกํ์าลังขยายสูง บันทึกผลและถ่ายภาพ 

กระเทียม ในช่วงความเช่ือมั่น 95% โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงานทดลองโปรแกรม
(Probit analysis) GW-Basic 3.23 ของโชคชัย (2531, 2539) ซึ่งจะคํานวณเป็นค่า 

Regression เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ ข้อมลูท่ีจะต้องป้อนเข้าโปรแกรม คือ 
ถ้ามีจํานวนปลาตายในชุดควบคุม) จํานวนระดับความเข้มข้น (อย่างน้อย 

จํานวนปลาตายในแต่ละความเข้มข้น และจํานวนปลาท้ังหมดในแต่ละความเข้มข้น
คํานวณค่าความเข้มข้นปลอดภัย (Safe concentration) โดยนําปัจจัยปรับค่า (Application factor) 

ของตัวแปรสําหรับสารพิษท่ีสลายตัวง่ายเท่ากับ 0.05 - 0.1 โดยใช้ค่าตัวแปร 0.05 คูณด้วยค่า LC

ผลจากการทดลองพิษเฉียบพลันของกระเทียมต่อลูกปลาช่อนทะเล อายุ 10, 20, 30 และ 
Static Bioassay) ในเวลา 24 ช่ัวโมง ในห้องท่ีควบคุมอุณหภูม ิค่าอุณหภูมินํ้าระหว่างการทดลอง

องศาเซียลเซียส ปรากฏผลการทดลองดังตอ่ไปนี ้
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และ 100 ppm 
150 และ 200 ppm 
250 และ 300 ppm 
 800 และ 1000 ppm 

ในช่วงเวลา 6, 12, 18 และ 24 ช่ัวโมง 
อนไหวและไม่ตอบสนองเมื่อเข่ียเบาๆ นําปลาท่ีตายออกจากตู ้

ดังนี ้

selection pH (APHA, AWWA and 

ช่ัวโมง มาดองในสารละลายฟอร์มาลิน

ผ่านขบวนการดึงน้ําออกจากเซลล์ 
นําสไลด์ถาวรท่ีได้ไปศึกษารายละเอียด

โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงานทดลองโปรแกรม
ซึ่งจะคํานวณเป็นค่า Log ของ

ลท่ีจะต้องป้อนเข้าโปรแกรม คือ จํานวนปลาตายในชุดควบคุม 
อย่างน้อย 2 ระดับความเข้มข้น) 
น 

(Application factor) ซึ่งค่าสูงสุด
LC50 ท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง (Peter 

และ 120 วัน โดยการทดลอง
ค่าอุณหภูมินํ้าระหว่างการทดลอง 
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1. ระดับความเข้มข้นของกระเทียมท่ีเป็นพิษ
อายุ 10, 20, 30 และ 120 วัน  สรุปผลการทดลองได้ดังต่อไปนี้

 1.1 ความเป็นพิษเฉียบพลันของกระเทียมต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 
ตั้งแต่เวลา 6 ช่ัวโมงท่ีระดับความเข้มข้น 80 
และมีค่ามากข้ึนตามความเข้มข้นของกระเทียม โดยมีเปอร์เซ็นต์การตายสะสม
เข้มข้นของกระเทียม 10, 30, 50, 80 และ 
(ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1)  
 
ตารางท่ี 1  เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอายุ 

 
 

ภาพท่ี 1  เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอายุ 

 
 ตัวเลขท่ีได้มาจากการคํานวณด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์แบบโปรบิทได้ค่า 
57.05 ppm ช่วงความเช่ือมั่นท่ี 95% ค่าต่ําสุดถึงสูงสุดเท่ากับ
กระเทียมต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 10 วัน เท่ากับ 
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ความเข้มขน้ 
กระเทียม (ppm) 6 ชั่วโมง 

control 0 

10 0 

30 0 

50 0 

80 30.00 

100 46.66 
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วามเข้มข้นของกระเทียมท่ีเป็นพิษ และระดับความเข้มข้นท่ีปลอดภัยของกระเทียม
สรุปผลการทดลองได้ดังต่อไปนี ้

ความเป็นพิษเฉียบพลันของกระเทียมต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 10 วัน ในเวลา 24 ช่ัวโมง พบว่าลูกปลาเริ่มตาย
0 ppm ข้ึนไป  และพบว่าเปอร์เซ็นต์การตายสะสมค่อยๆ เพ่ิมข้ึนตลอดการทดลอง

และมีค่ามากข้ึนตามความเข้มข้นของกระเทียม โดยมีเปอร์เซ็นต์การตายสะสมท่ีเวลา 24 ช่ัวโมงท่ีชุดควบคุม
และ 100 ppm เท่ากับ 0, 0, 0, 36.66, 83.33 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ

เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอายุ 10 วันท่ีระดับความเข้มข้นกระเทียมต่างกัน

เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอายุ 10 วัน ในเวลา 6, 12, 18 และ 24 ช่ัวโมง 

ตัวเลขท่ีได้มาจากการคํานวณด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์แบบโปรบิทได้ค่า LC50 ท่ีเวลา 
ค่าต่ําสุดถึงสูงสุดเท่ากับ 51.41 - 62.61 ppm  ค่าความเข้มข้นท่ีปลอดภัยขอ
เท่ากับ 2.85 ppm  

12 18 24
�������

การตายสะสม(เปอร์เซ็นต์) 

12 ชั่วโมง 18 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

30.00 30.00 36.66 

73.33 73.33 83.33 

90.00 90.00 100 
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เข้มข้นท่ีปลอดภัยของกระเทียมต่อปลาช่อนทะเล  

พบว่าลูกปลาเริ่มตาย
ข้ึนไป  และพบว่าเปอร์เซ็นต์การตายสะสมค่อยๆ เพ่ิมข้ึนตลอดการทดลอง 

ช่ัวโมงท่ีชุดควบคุม และระดับความ
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 

วันท่ีระดับความเข้มข้นกระเทียมต่างกัน 6 ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ท่ีเวลา 24 ช่ัวโมงเท่ากับ 
ค่าความเข้มข้นท่ีปลอดภัยของ

control

10ppm

30ppm

50ppm

80ppm

100ppm

 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 1.2 ความเป็นพิษเฉียบพลันของกระเทียมต่อลูกปลาช่อนทะเ
เริ่มตายตั้งแต่เวลา 6 ช่ัวโมง ท่ีระดับความเข้มข้น
และมีค่ามากข้ึนตามความเข้มข้นของกระเทียม โดยมีเปอร์เซ็นต์การตายสะสม
ความเข้มข้นของกระเทียม 50 80 100 150 
(ตารางท่ี 2 และ ภาพท่ี 2)  
 
ตารางท่ี 2  เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอายุ 
 

ความเข้มขน้ 
กระเทียม (ppm) 6 
control 0 

50  0 

80 0 

100 30

150 56.66

200 73.33

 
 

ภาพท่ี 2  เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอายุ 

 
 ตัวเลขท่ีได้มาจากการคํานวณด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์แบบโปรบิทได้คา่
96.10 ppm ช่วงความเช่ือมั่นท่ี 95%
ต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 20 วันเท่ากับ 
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ความเป็นพิษเฉียบพลันของกระเทียมต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 20 วัน ในเวลา 
ช่ัวโมง ท่ีระดับความเข้มข้น 100 ppm ข้ึนไป  เปอร์เซ็นต์การตายสะสมค่อย

และมีค่ามากข้ึนตามความเข้มข้นของกระเทียม โดยมีเปอร์เซ็นต์การตายสะสมท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง ท่ีชุดควบคุม 
50 80 100 150 และ 200 ppm เท่ากับ 0, 0, 0, 86.66, 93.33 และ 

เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอายุ 20 วัน ท่ีระดับความเข้มข้นกระเทียมต่างกัน 

การตายสะสม (เปอร์เซ็นต์) 

6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 18 ชั่วโมง 
 0 0 

 0 0 

 0 0 

30 46.66 73.33 

56.66 73.33 83.33 

73.33 93.33 100 

เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอายุ 20 วัน ในเวลา 6, 12, 18, และ 24 

ตัวเลขท่ีได้มาจากการคํานวณด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์แบบโปรบิทได้คา่ LC50 
% ค่าต่ําสุดถึงสูงสุดเท่ากับ 78.12 - 119.42 ppm ค่าความเข้มข้นท่ีปลอดภัยของกระเทียม

วันเท่ากับ 4.80 ppm 

12 18 24
�������
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วัน ในเวลา 24 ช่ัวโมง พบว่าลูกปลา
สมค่อยๆ เพ่ิมข้ึนตลอดการทดลอง 
ช่ัวโมง ท่ีชุดควบคุม และระดับ
และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 

วัน ท่ีระดับความเข้มข้นกระเทียมต่างกัน 6 ระดับ 

24 ชั่วโมง 
0 

0 

0 

86.66 

93.33 

100 

 
24 ช่ัวโมง 

 ท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง เท่ากับ 
ค่าความเข้มข้นท่ีปลอดภัยของกระเทียม

control

50ppm

80ppm

100ppm

150ppm

200ppm
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 1.3 ความเป็นพิษเฉียบพลันของกระเทียมต่อลูกปลาช่อนทะเล
ตั้งแต่เวลา 6 ช่ัวโมง ท่ีระดับความเข้มข้น 200
มีค่ามากข้ึนตามความเข้มข้นของกระเทียม โดยมีเปอร์เซ็นต์การตายสะสม
ของกระเทียม 100, 150, 200, 250 และ 300 
และภาพท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3  เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอายุ  
 

ความเข้มขน้กระเทียม 
(ppm) 6 ชั่วโมง 
control 0 

100 0 

150 0 

200 20 

250 33.33 

300 86.66 

 

ภาพท่ี 3  เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอายุ 

ตัวเลขท่ีได้มาจากการคํานวณด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์แบบโปรบิทได้ค่า
197.67 ppm ช่วงความเช่ือมั่นท่ี 95% ค่าต่ําสุดถึงสูงสุดเท่ากับ
กระเทียมต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 30 วัน เท่ากับ 
 
 1.4 ความเป็นพิษเฉียบพลันของกระเทียมต่อลูกปลาช่อนทะเล
ตั้งแต่เวลา 6 ช่ัวโมง ท่ีระดับความเข้มข้น 500
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ความเป็นพิษเฉียบพลันของกระเทียมต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 30 วัน ในเวลา 24 ช่ัวโมง พบว่าลูกปลาเริ่มตาย
200 ppm และพบว่าเปอร์เซ็นต์การตายสะสมค่อยๆ เพ่ิมข้ึนตลอดการทดลองและ

มีค่ามากข้ึนตามความเข้มข้นของกระเทียม โดยมีเปอร์เซ็นต์การตายสะสมท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง ท่ีชุดควบคุมและระดับความเข้มข้น
300 ppm เท่ากับ 0, 0, 0, 63.33, 90 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 

เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอายุ  30 วันท่ีระดับความเข้มข้นกระเทียมต่างกัน 

การตายสะสม (เปอร์เซ็นต์) 

 12 ชั่วโมง 18 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง
0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

56.66 56.66 63.33 

86.66 86.66 90 

100 100 100 

เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอายุ 30 วัน ในเวลา 6, 12, 18 และ 24 ช่ัวโมง 

ตัวเลขท่ีได้มาจากการคํานวณด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์แบบโปรบิทได้ค่า LC50ท่ีเวลา 
ค่าต่ําสุดถึงสูงสุดเท่ากับ 186.65 - 208.13 ppm ค่าความเข้มข้นท่ีปลอดภัยของ
เท่ากับ 9.88 ppm  

ความเป็นพิษเฉียบพลันของกระเทียมต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 120 วันในเวลา 24 ช่ัวโมง พบว่าลูกปลาเริ่มตาย
500, 600, 800 และ 1000 ppm โดยมีเปอร์เซ็นต์การตายสะสม

12 18 24

�������
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พบว่าลูกปลาเริ่มตาย
และพบว่าเปอร์เซ็นต์การตายสะสมค่อยๆ เพ่ิมข้ึนตลอดการทดลองและ

และระดับความเข้มข้น
ตามลําดับ (ตารางท่ี 3 

วันท่ีระดับความเข้มข้นกระเทียมต่างกัน 6 ระดับ 

ชั่วโมง 

 
 

ท่ีเวลา 24 ช่ัวโมงเท่ากับ 
ค่าความเข้มข้นท่ีปลอดภัยของ

พบว่าลูกปลาเริ่มตาย
โดยมีเปอร์เซ็นต์การตายสะสมท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง 

control

100ppm

150ppm

200ppm

250ppm

300ppm



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ท่ีชุดควบคุมและระดับความเข้มข้น
93.33 และ 100 เปอร์เซ็นต ์ ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4  เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอายุ 

 
 

ภาพท่ี 4  เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอายุ 
 

 ตัวเลขท่ีได้มาจากการคํานวณด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์แบบโปรบิทได้ค่า
542.97 ppm ช่วงความเช่ือมั่นท่ี 
กระเทียมต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 

สรุปค่า LC50 ค่าความเข้มข้นต่ําสุดและค่าความเข้มข้นสูงสุดของกระเทียมต่อปลาช่อนทะเลขนาดอายุต่างๆ
ท่ีความเช่ือมั่น 95% สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 
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ความเข้มขน้กระเทียม (ppm) 

control 

250 

500 
600 

800 

1000 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ท่ีชุดควบคุมและระดับความเข้มข้นของกระเทียม 250, 500, 600, 800 และ 1000 ppm เท่ากับ
ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 และภาพท่ี 4) 

เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอายุ 120 วันท่ีระดับความเข้มข้นกระเทียมต่างกัน

เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอายุ 120 วัน ในเวลา 6, 12, 18 และ 

ตัวเลขท่ีได้มาจากการคํานวณด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์แบบโปรบิทได้ค่า LC
ช่วงความเช่ือมั่นท่ี 95% ค่าต่ําสุดถึงสูงสุดเท่ากับ 490.74 - 585.92 ppm ค่าความเข้มข้นท่ีปลอดภัยของ

กระเทียมต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 120 วัน เท่ากับ 29.27 ppm  
ค่าความเข้มข้นต่ําสุดและค่าความเข้มข้นสูงสุดของกระเทียมต่อปลาช่อนทะเลขนาดอายุต่างๆ

สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 5 และภาพท่ี 5 

12 18 24
�������

การตายสะสม (เปอร์เซ็นต์) 

6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 18 ชั่วโมง 
0 0 0 

0 0 0 

16.66 33.33 33.33 
20.00 33.33 36.66 

26.66 73.33 73.33 

70 100 100 

339 

เท่ากับ 0, 0, 46.66, 53.33, 

วันท่ีระดับความเข้มข้นกระเทียมต่างกัน 6 ระดับ 

 
และ 24 ช่ัวโมง 

LC50 ท่ีเวลา 24 ช่ัวโมงเท่ากับ 
ค่าความเข้มข้นท่ีปลอดภัยของ

ค่าความเข้มข้นต่ําสุดและค่าความเข้มข้นสูงสุดของกระเทียมต่อปลาช่อนทะเลขนาดอายุต่างๆ กัน  

control

250 ppm

500 ppm

600 ppm

800ppm

1,000ppm

 

 24 ชั่วโมง 
0 

0 

46.66 
53.33 

93.33 

100 



340 

ตารางท่ี 5  LC50 ค่าสูงสุด  ค่าต่ําสุด ของกระเทียมต่อปลาช่อนทะเลอายุต่างๆ กัน 
 

ค่า LC    
10 วัน 

ค่า LC50 57.05 

ค่าต่ําสดุ 51.41 

สูงสุด 62.61 

 
 

ภาพท่ี 5  แสดง LC50 ค่าสูงสดุ  ค่าต่ําสดุ ของกระเทียมต่อปลาช่อนทะเลอายตุ่างๆ
 
2. คุณภาพน้ําระหว่างการทดลอง 
 ผลการวิเคราะห์คณุภาพน้ําระหว่างการทดลองความเป็นพิษของกระเทียมต่อปลาช่อนทะเลอายุ 
120 วัน ดังแสดงในตารางผนวกท่ี 1 
 ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าคุณสมบัติน้ํา
ช่อนทะเลตาย มีข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
ท่ีอยู่ในรูปของอันอิออนไนซ์แอมโมเนีย-ไนโตรเจน
จะได้รับผลกระทบท่ี NH3–N  0.8 ppm และ 
 
3. ศึกษาผลของกระเทียมต่อพยาธิสภาพของเนื้อเย่ือเหงือกปลาช่อนทะเล
 จากการศึกษาผลของกระเทียมต่อพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือกปลาช่อนทะเล
ท่ีระดับความเข้มข้นสูงตั้งแต่ 100 - 1,000 
ปลาท่ีเหลือหลังจากสิ้นสุดการทดลอง โดยพบว่าในปลาขนาดเล็ก อายุ 
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ของกระเทียมต่อปลาช่อนทะเลอายุต่างๆ กัน ท่ีระยะเวลา 24 ช่ัวโมง

อายุปลาช่อนทะเล (วัน) 

 20 วัน 30 วัน 120 

 96.10 197.67 542

 78.12 186.65 490

 119.42 208.13 585

ของกระเทียมต่อปลาช่อนทะเลอายตุ่างๆ กัน ท่ีระยะเวลา 24 

ผลการวิเคราะห์คณุภาพน้ําระหว่างการทดลองความเป็นพิษของกระเทียมต่อปลาช่อนทะเลอายุ 

คุณสมบัติน้ํามีค่าอยู่ในช่วงท่ีสัตว์น้ําสามารถมีชีวิตอยู่ได้ ซึ่งไม่ใช่สาเหตุท่ีทําให้ปลา
ตาย มีข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ Ricardo et al. (2007) พบว่าปลาช่อนทะเลจะหยุดกินอาหารท่ีระดับแอมโมเนีย

ไนโตรเจน(NH3–N)  0.62 ppm และ NO2–N 76.1 ppm และพฤติกรรมการว่ายน้ํา
และ NO2–N 88.8 ppm  

ศึกษาผลของกระเทียมต่อพยาธิสภาพของเนื้อเย่ือเหงือกปลาช่อนทะเล 
จากการศึกษาผลของกระเทียมต่อพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือกปลาช่อนทะเล พบว่าสารละลายกระเทียมสด

000 ppm  มีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อเหงือกปลาช่อนทะเล ซึ่งพบในปลาท่ีเพ่ิงตายและ
ปลาท่ีเหลือหลังจากสิ้นสุดการทดลอง โดยพบว่าในปลาขนาดเล็ก อายุ 10, 20 และ 30 วันจะพบความผิดปกติทางเนื้อเยื่อ

20 ��� 30 ��� 120 ���
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ช่ัวโมง 

120 วัน 

542.97 

490.74 

585.92 

 
24 ช่ัวโมง 

ผลการวิเคราะห์คณุภาพน้ําระหว่างการทดลองความเป็นพิษของกระเทียมต่อปลาช่อนทะเลอายุ 10, 20, 30 และ 

ท่ีสัตว์น้ําสามารถมีชีวิตอยู่ได้ ซึ่งไม่ใช่สาเหตุท่ีทําให้ปลา 
พบว่าปลาช่อนทะเลจะหยุดกินอาหารท่ีระดับแอมโมเนีย

และพฤติกรรมการว่ายน้ํา

พบว่าสารละลายกระเทียมสด
ซึ่งพบในปลาท่ีเพ่ิงตายและ

วันจะพบความผิดปกติทางเนื้อเยื่อ

)2� LC50

)2���5��06

�7��06



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

บริเวณเหงือกรุนแรงกว่าปลาขนาดใหญ่ซึ่งมีอายุ 
และพบการตายของเซลล์เหงือก (necrosis)
 
 

    
 
 

                                            
 
ภาพท่ี 6  ลักษณะเนื้อเยื่อเหงือกของปลาช่อนทะเล

แช่สารละลายกระเทียมนาน 

และมีการตายของ เซลลเ์หงือก 

 
 ลักษณะผิดปกติน้ีส่งผลให้การทํางานของเหงือกผิดปกติ ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนก๊าซ การรักษาสมดุลเกลือแร่ 
และการขับถ่ายของเสียลดลงนําไปสู่การตายของปลาช่อนทะเลได้ 
ได้รับการกระตุ้นจากสารเคมีภายนอก เป็นสาเหตุให้การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนระหว่างน้ํากับเหงือกลดลงและอาจทําให้
ปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอแก่ความต้องการของร่างกายของปลาและปลาตายลงในท่ีสุด
เนื้อเยื่อบริเวณเหงือกนั้น จากการสังเกตลักษณะอาการของลูกปลาช่อนทะเลเมื่อสัมผัสกับสารละลายจากกระเทียมสดท่ี
ระดับความเข้มข้นสูงจะแสดงอาการผิดปกติกล่าวคือ ว่ายน้ําควงสว่าน บางตัวว่ายส่ายไปมาโดยไม่มีทิศทางท่ีแน่นอน บางตัว
เกาะนิ่งบริเวณพ้ืนตู้ มีอาการชักกระตุก อัตราการเปิดปิดกระพุ้งแก้มถ่ี
กระเทียมอย่างเห็นได้ชัด ลักษณะท่ีพบในปลาท่ีตายแ
รายงานของ Conroy and Herman (1970) 
เนื้อเยื่อเหงือก (necrosis) มีผลกระทบกับการหายใจแลกเปลี่ยนก๊าซของปลา ปลาจะมีการตอบสนองโ
แก้มถ่ีข้ึน หรือเปิดตลอดเวลาท่ีว่ายน้ําเพ่ือเร่งการแลกเปลี่ยนก๊าซเพ่ือนําออกซิเจนไปใช้ในร่างกายให้ได้มากท่ีสุด เพราะฉะนั้น

(a)  10x 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

แรงกว่าปลาขนาดใหญ่ซึ่งมีอายุ 120 วัน โดยพบว่าเซลล์ก่ิงเหงือก (gill lamellae)
(necrosis) ดังแสดงในภาพท่ี 6 

                

                              

ลักษณะเนื้อเยื่อเหงือกของปลาช่อนทะเล  ภาพ (a) กลุ่มควบคุมเซลลเ์หงือกปกติ  ภาพ 

แช่สารละลายกระเทียมนาน 24 ช่ัวโมง  ลูกศรช้ี เซลล์ก่ิงเหงือก (gill lamellae) ขยายใหญ่ข้ึน 

และมีการตายของ เซลลเ์หงือก (necrosis) 

ลักษณะผิดปกติน้ีส่งผลให้การทํางานของเหงือกผิดปกติ ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนก๊าซ การรักษาสมดุลเกลือแร่ 
และการขับถ่ายของเสียลดลงนําไปสู่การตายของปลาช่อนทะเลได้ Ronald (2001) พบว่าอาการดังกล่าว
ได้รับการกระตุ้นจากสารเคมีภายนอก เป็นสาเหตุให้การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนระหว่างน้ํากับเหงือกลดลงและอาจทําให้
ปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอแก่ความต้องการของร่างกายของปลาและปลาตายลงในท่ีสุด  ซึ่งลักษณะท่ีเกิดความผิดปกติทาง

จากการสังเกตลักษณะอาการของลูกปลาช่อนทะเลเมื่อสัมผัสกับสารละลายจากกระเทียมสดท่ี
ระดับความเข้มข้นสูงจะแสดงอาการผิดปกติกล่าวคือ ว่ายน้ําควงสว่าน บางตัวว่ายส่ายไปมาโดยไม่มีทิศทางท่ีแน่นอน บางตัว
เกาะนิ่งบริเวณพ้ืนตู้ มีอาการชักกระตุก อัตราการเปิดปิดกระพุ้งแก้มถ่ีข้ึน แตกต่างจากกลุ่มควบคุมท่ีไม่ใส่สารละลาย
กระเทียมอย่างเห็นได้ชัด ลักษณะท่ีพบในปลาท่ีตายแล้ว พบครีบกาง กระพุ้งแก้มเปิด  ซึ่งอาการดังกล่าวสอดคล้องกับ

Conroy and Herman (1970)  พบว่าการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อเหงือกท่ีเสื่อมสภาพลง และเกิดการตายของ
มีผลกระทบกับการหายใจแลกเปลี่ยนก๊าซของปลา ปลาจะมีการตอบสนองโ

หรือเปิดตลอดเวลาท่ีว่ายน้ําเพ่ือเร่งการแลกเปลี่ยนก๊าซเพ่ือนําออกซิเจนไปใช้ในร่างกายให้ได้มากท่ีสุด เพราะฉะนั้น

(b)  20x 

(c)  20x 

341 

lamellae) ขยายใหญ่ข้ึน (dilation) 

 

กลุ่มควบคุมเซลลเ์หงือกปกติ  ภาพ (b) และ (c) 

ขยายใหญ่ข้ึน (dilation) 

ลักษณะผิดปกติน้ีส่งผลให้การทํางานของเหงือกผิดปกติ ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนก๊าซ การรักษาสมดุลเกลือแร่ 
พบว่าอาการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีการ

ได้รับการกระตุ้นจากสารเคมีภายนอก เป็นสาเหตุให้การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนระหว่างน้ํากับเหงือกลดลงและอาจทําให้
ซึ่งลักษณะท่ีเกิดความผิดปกติทาง

จากการสังเกตลักษณะอาการของลูกปลาช่อนทะเลเมื่อสัมผัสกับสารละลายจากกระเทียมสดท่ี
ระดับความเข้มข้นสูงจะแสดงอาการผิดปกติกล่าวคือ ว่ายน้ําควงสว่าน บางตัวว่ายส่ายไปมาโดยไม่มีทิศทางท่ีแน่นอน บางตัว

ข้ึน แตกต่างจากกลุ่มควบคุมท่ีไม่ใส่สารละลาย
ซึ่งอาการดังกล่าวสอดคล้องกับ

พบว่าการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อเหงือกท่ีเสื่อมสภาพลง และเกิดการตายของ
มีผลกระทบกับการหายใจแลกเปลี่ยนก๊าซของปลา ปลาจะมีการตอบสนองโดยการเปิดปิดกระพุ้ง

หรือเปิดตลอดเวลาท่ีว่ายน้ําเพ่ือเร่งการแลกเปลี่ยนก๊าซเพ่ือนําออกซิเจนไปใช้ในร่างกายให้ได้มากท่ีสุด เพราะฉะนั้น
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การทดลองสามารถสรุปสาเหตุการตายของปลาช่อนทะเลได้ว่าเกิดจากความเข้มข้นของสารละลายกระเทียมสดท่ีใช้ในการ
ทดลองท่ีมีผลทําให้เหงือกสูญเสียสภาพไป และทําให้ปลาตายในท่ีสุด
 จากการทดลองครั้งนี้ LC50 ของสารละลายกระเทียมสด
120 วัน มีค่า LC50  คือ 57.05, 96.10, 197.67 
2.85, 4.80, 9.88 และ 29.27 ppm ตามลําดับ
ระยะเซอคาเรีย (cercaria) ในเหงือกปลาช่อนทะเลท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีศูนย์วิจัยแ
ความเข้มข้นของกระเทียมสด 30 ppm ต่อปลาช่อนทะเลขนาดเฉลี่ย 
การเคลื่อนไหวประมาณ 50 - 55 เปอร์เซ็นต์ 
การใช้กระเทียมสดในกําจัดปรสิตอะมิโลโอดีเนียม 
โรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ท่ีระดับความเข้มข้น 
ปรสิตอะมิโลโอดีเนียม ลดลง 47% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีสุ่มนับเซลล์
ลูกปลากระพงแดงว่ายน้ําปกติ  ไม่พบการตายของลูกปลาหลังแช่ในกระเทียมสด 
จากการทดลองครั้งนี้ พบว่าลูกปลาช่อนทะเลอายุ 
ตายท่ีระยะเวลา 6 ช่ัวโมง โดยพบอัตราการตาย 
ระยะสั้นโดยใช้กระเทียมสด 100 ppm แช่นาน 
พิษของกระเทียม ดังนั้น การนํากระเทียมมาใช้ในการรักษาโรคในปลาควรคํานึงถึง ขนาด อายุของปลา ระดับความเข้มข้น
ปลอดภัย และระยะเวลาท่ีใช้ เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด และไม่เป็นอันตรายต่อตัวปลา
 
คําขอบคุณ 
 ขอขอบคุณ ดร.กุลวรา แสงรุ่งเรือง 
ทางด้านวิเคราะห์พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อ ขอขอบคุณ ดร
ขอบคุณเจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและพัฒนาประม
 
เอกสารอ้างอิง 
จิราพร เกษรจันทร,์ มณฑิรา ถาวรยุติการต,์ 

ตายของปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum
540-543. 

จิราพร เกษรจันทร,์ จําเริญศรี พวงแก้ว, มณฑิรา ถาวรยุติการต์
กระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบไม่จาํเพาะ และอัตรารอดตายของปลากะพงขาว
แบคทีเรีย Streptococcus iniae

ฉันทนา แก้วตาป,ี วิทยา รัตนะ และ ฐิติพร หลาวประเสริฐ
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ของปลาช่อนทะเลได้ว่าเกิดจากความเข้มข้นของสารละลายกระเทียมสดท่ีใช้ในการ
มีผลทําให้เหงือกสูญเสียสภาพไป และทําให้ปลาตายในท่ีสุด 

สารละลายกระเทียมสดท่ี 24 ช่ัวโมง ต่อลูกปลาช่อนทะเล อายุ 
197.67 และ 542.97 ppm ตามลําดับ และระดับความเข้มข้นท่ีปลอดภัย มี

ตามลําดับ  จากการใช้กระเทียมสดเพ่ือกําจัดตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ 
ในเหงือกปลาช่อนทะเลท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต พบว่า

ต่อปลาช่อนทะเลขนาดเฉลี่ย 100 - 120 กรัม  มีผลทําให้เซอคาเรียในซี่เหงือกหยุด
เปอร์เซ็นต์ (ฉันทนา, ข้อมูลยังไม่ได้รับการตีพิมพ์) และในการทดลองเบื้องต้นเพ่ือศึกษา

ใช้กระเทียมสดในกําจัดปรสิตอะมิโลโอดีเนียม (Amyloodinium) ในเหงือกลูกปลากะพงแดงอายุ 
โรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ท่ีระดับความเข้มข้น 100 ppm แช่นาน 1 ช่ัวโมง 

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีสุ่มนับเซลล์ของอะมิโลโอดีเนียมก่อนการทดลอง 
ลูกปลากระพงแดงว่ายน้ําปกติ  ไม่พบการตายของลูกปลาหลังแช่ในกระเทียมสด (ฉันทนา, ข้อมูลยังไม่ได้รับการตีพิมพ์

ลูกปลาช่อนทะเลอายุ 20 วัน แช่สารละลายกระเทียมท่ีระดับความเข้มข้น 100 
ช่ัวโมง โดยพบอัตราการตาย 30% ซึ่งแตกต่างจากการทดลองในปลากะพงแดงท่ีอายุเท่ากันในการแช่

แช่นาน 1 ช่ัวโมงดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าชนิดปลามีผลโดยตรงกับความเป็น
พิษของกระเทียม ดังนั้น การนํากระเทียมมาใช้ในการรักษาโรคในปลาควรคํานึงถึง ขนาด อายุของปลา ระดับความเข้มข้น
ปลอดภัย และระยะเวลาท่ีใช้ เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด และไม่เป็นอันตรายต่อตัวปลา 

กุลวรา แสงรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําชายฝั่งและเจ้าหน้าท่ีท่ีช่วยเหลือ
ขอขอบคุณ ดร.จิราพร เกษรจันทร์ ผู้เช่ียวชาญด้านโรคสัตว์น้ําท่ีให้คําแนะนํา และ

ขอบคุณเจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ตท่ีให้ความร่วมมือจนงานวิจัยนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

, และธีรวัฒน์ จรติงาม. 2551. แบคทีเรีย Streptococcus iniae
Rachycentron canadum, Linnaeus) ท่ีเลี้ยงในฟาร์ม. วารสารการประมง 

มณฑิรา ถาวรยุติการต,์ และธีรวัฒน์ จริตงาม. 2551. ผลของกระเทียมสดต่อการ
กระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบไม่จาํเพาะ และอัตรารอดตายของปลากะพงขาว(Lates alcarifer, Bloch) 

Streptococcus iniae. วารสารการประมง 61(6): 498-503. 
วิทยา รัตนะ และ ฐิติพร หลาวประเสริฐ. 2550. Bucephalus sp. (Trematode:Bucephalidae) 

ระยะเมทตาเซอคาเรียในเหงือกปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum) ท่ีเลี้ยงในกระชัง
ประจาํปี 2550.  

การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ประมาณค่าความเป็นพิษของสารเคมีต่อสัตว์นํ้า
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 3(1):25-38. 

สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ําหรับงานทดลอง (Probit analysis) GW
เอกสารประกอบการบรรยายภาควิชาเทคโนโลยแีละการอุตสาหกรรม, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาเขตปัตตาน.ี 
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ของปลาช่อนทะเลได้ว่าเกิดจากความเข้มข้นของสารละลายกระเทียมสดท่ีใช้ในการ

อายุ 10, 20, 30 และ 
และระดับความเข้มข้นท่ีปลอดภัย มีค่าเท่ากับ 

จากการใช้กระเทียมสดเพ่ือกําจัดตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ Bucephalus sp. 
ละพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต พบว่าท่ีระดับ
กรัม  มีผลทําให้เซอคาเรียในซี่เหงือกหยุด

และในการทดลองเบื้องต้นเพ่ือศึกษา 
ในเหงือกลูกปลากะพงแดงอายุ 20 วัน ท่ีอนุบาลใน 

ช่ัวโมง พบว่ามีปริมาณ
ของอะมิโลโอดีเนียมก่อนการทดลอง และพบว่า 

ข้อมูลยังไม่ได้รับการตีพิมพ์) แต่
100 ppm ปลาจะเริ่ม

ซึ่งแตกต่างจากการทดลองในปลากะพงแดงท่ีอายุเท่ากันในการแช่
ชนิดปลามีผลโดยตรงกับความเป็น

พิษของกระเทียม ดังนั้น การนํากระเทียมมาใช้ในการรักษาโรคในปลาควรคํานึงถึง ขนาด อายุของปลา ระดับความเข้มข้น

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําชายฝั่งและเจ้าหน้าท่ีท่ีช่วยเหลือ
จิราพร เกษรจันทร์ ผู้เช่ียวชาญด้านโรคสัตว์น้ําท่ีให้คําแนะนํา และ

งชายฝั่งภูเก็ตท่ีให้ความร่วมมือจนงานวิจัยนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  

Streptococcus iniae มีส่วนในการ
วารสารการประมง 61(6): 

ผลของกระเทียมสดต่อการ
, Bloch) ท่ีไดร้ับเช้ือ

sp. (Trematode:Bucephalidae)  
ท่ีเลี้ยงในกระชัง.  

มเป็นพิษของสารเคมีต่อสัตว์นํ้า. 

GW-Basic 3.23. 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี
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การปนเป้ือนสารคลอแรมฟินิคอลและไนโตรฟูแรนส์ในกระบวนการผลิตปูพาสเจอไรซ์
 
ประทุมวัลย์ เจริญพร* และ สันติสุข ไทยปาล
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคณุภาพสตัว์นํ้าและผลติภณัฑส์ัตว์นํ้า สรุาษฎร์ธานี
 
บทคัดย่อ 
 
 จากการศึกษาการปนเปื้อนสารคลอแรมฟินิคอลและไนโตรฟูแรนส์ในกระบวนการผลิตปูพาสเจอไรซ์ โดยรวบรวม
ตัวอย่างจากสถานแปรรูปเบื้องต้น 4 แห่ง และโรงงาน จํานวน 
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2552  จํานวนตัวอย่างท้ังสิ้น
แกะ และผลิตภัณฑ์เนื้อปูม้าพาสเจอไรซ์ นําตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์สารคลอแรมฟินิคอลด้วยเทคนิค 
Immunosorbance Assay (ELISA) และไนโตรฟูแรนส์ด้วยเทคนิค 
Spectrometer (LC/MS/MS)  ผลปรากฏว่า ไม่พบการปนเปื้อนของสารคลอแรมฟินิคอลในตัวอย่างปูม้าสด และปูม้าต้ม แต่มี
การตรวจพบการปนเปื้อนของสารคลอแรมฟินิคอลในตัวอย่างเนื้อปูแกะ และผลิตภัณฑ์เนื้อปูพาสเจอไรซ์ อยู่ในช่วง 
0.023 ไมโครกรัม/กิโลกรัม โดยปริมาณท่ีตร
ไมโครกรัม/กิโลกรัม ตามท่ีสหภาพยุโรปกําหนด 
ฟูแรนส์ 3 ชนิด คือ 3-amino-2-oxazolidinone 
1-aminohydantoin (AHD) แต่ตรวจพบการปนเปื้อนของสาร 
11.88 ของจํานวนตัวอย่าง โดยค่าท่ีพบอยู่ในช่วง 
กิโลกรัม ตามท่ีสหภาพยุโรปกําหนด  
 
คําสําคัญ : ปูพาสเจอไรซ์  คลอแรมฟินิคอล  ไนโตรฟูแรนส์ 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 20/62 หมู่ 7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ
E-mail : pratumwan.c@dof.mail.go.th 
  

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012

การปนเป้ือนสารคลอแรมฟินิคอลและไนโตรฟูแรนส์ในกระบวนการผลิตปูพาสเจอไรซ์ 

ไทยปาล 
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคณุภาพสตัว์นํ้าและผลติภณัฑส์ัตว์นํ้า สรุาษฎร์ธาน ี

จากการศึกษาการปนเปื้อนสารคลอแรมฟินิคอลและไนโตรฟูแรนส์ในกระบวนการผลิตปูพาสเจอไรซ์ โดยรวบรวม
แห่ง และโรงงาน จํานวน 2 โรง ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 

จํานวนตัวอย่างท้ังสิ้น  345 ตัวอย่าง ประกอบด้วยตัวอย่างปูม้าสด ปูม้าต้ม เนื้อปู
แกะ และผลิตภัณฑ์เนื้อปูม้าพาสเจอไรซ์ นําตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์สารคลอแรมฟินิคอลด้วยเทคนิค 

และไนโตรฟูแรนส์ด้วยเทคนิค Liquid Chromatography-Mass Spectrometer
ผลปรากฏว่า ไม่พบการปนเปื้อนของสารคลอแรมฟินิคอลในตัวอย่างปูม้าสด และปูม้าต้ม แต่มี

การตรวจพบการปนเปื้อนของสารคลอแรมฟินิคอลในตัวอย่างเนื้อปูแกะ และผลิตภัณฑ์เนื้อปูพาสเจอไรซ์ อยู่ในช่วง 
โดยปริมาณท่ีตรวจพบมีค่าไม่เกินค่า Minimum Required Performance Limit

กําหนด สําหรับไนโตรฟูแรนส์ ตรวจไม่พบการปนเปื้อนเมตาโบไลท์ของกลุ่มสารไนโตร
oxazolidinone (AOZ), 3-amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone 

แต่ตรวจพบการปนเปื้อนของสาร Semicarbazide (SEM) ในทุกประเภทตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
ของจํานวนตัวอย่าง โดยค่าท่ีพบอยู่ในช่วง 0.017 – 0.315 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ซึ่งไม่เกินค่า MRPL 

ปูพาสเจอไรซ์  คลอแรมฟินิคอล  ไนโตรฟูแรนส์  

พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน ี84130.  โทร. 0 7727 4232 
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จากการศึกษาการปนเปื้อนสารคลอแรมฟินิคอลและไนโตรฟูแรนส์ในกระบวนการผลิตปูพาสเจอไรซ์ โดยรวบรวม
โรง ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 

ตัวอย่าง ประกอบด้วยตัวอย่างปูม้าสด ปูม้าต้ม เนื้อปู
แกะ และผลิตภัณฑ์เนื้อปูม้าพาสเจอไรซ์ นําตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์สารคลอแรมฟินิคอลด้วยเทคนิค Enzyme-Link 

Mass Spectrometer/Mass 
ผลปรากฏว่า ไม่พบการปนเปื้อนของสารคลอแรมฟินิคอลในตัวอย่างปูม้าสด และปูม้าต้ม แต่มี

การตรวจพบการปนเปื้อนของสารคลอแรมฟินิคอลในตัวอย่างเนื้อปูแกะ และผลิตภัณฑ์เนื้อปูพาสเจอไรซ์ อยู่ในช่วง 0.010 – 
Minimum Required Performance Limit (MRPL) 0.30 

สําหรับไนโตรฟูแรนส์ ตรวจไม่พบการปนเปื้อนเมตาโบไลท์ของกลุ่มสารไนโตร
olidinone (AMOZ) และ

ในทุกประเภทตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
MRPL 1.00 ไมโครกรัม/
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Contamination of Chloramphenicol and Nitrofurans in Processing 
of Pasteurized Crabmeat
 
Pratumwan Songkong* and Sa
Suratthani Fish Inspection and Research Center
 
Abstract 
 
 The study on the contamination
Assay and Nitrofurans metabolites
Spectrometer in pasteurized crabmeat processing was conducted during February to August 2009. A total of 
345 samples consisting of raw c
collected from 4 pre-processing plants and 2 processing plants in Suratthani and Nakhonsri
provinces. The results showed that there was no contamination of Chloramphenicol in raw cra
cooked crab samples.  However, Chloramphenicol was found in crabmeat and pasteurized crabmeat 

samples in the range of 0.010 

MRPL of 0.30 µg/kg established by the European Union Com
2-oxazolidinone (AOZ), 3-amino
were not detected in all samples.  Nevertheless, the Nitrofurans metabolite, Semicarbazide (SEM) was 

detected in 11.88% in all types of samples in the range of 0.017 

contamination did not exceed the Minimum Required Performance Limit (MRPL) of 1.00 
 
Key words : Pasteurized Crabmeat, Chloramphenicol, Nitrofurans
   
*Corresponding author : Thakum, punpin District, Suratthani Province 8413
E-mail : pratumwan.c@dof.mail.go.th
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Contamination of Chloramphenicol and Nitrofurans in Processing  
of Pasteurized Crabmeat 

Songkong* and Santisuk Thaipal 
Suratthani Fish Inspection and Research Center 

contamination of Chloramphenicol determined by Enzyme
metabolites determined by Liquid Chromatography-Mass

in pasteurized crabmeat processing was conducted during February to August 2009. A total of 
345 samples consisting of raw crab, cooked crab, crabmeat and pasteurized crabmeat samples were 

processing plants and 2 processing plants in Suratthani and Nakhonsri
provinces. The results showed that there was no contamination of Chloramphenicol in raw cra
cooked crab samples.  However, Chloramphenicol was found in crabmeat and pasteurized crabmeat 

samples in the range of 0.010 – 0.023 µg/kg.  The Chloramphenicol level detected did not exceed the 

g/kg established by the European Union Commission.  The Nitrofurans metabolite, 
amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone (AMOZ) and 1

were not detected in all samples.  Nevertheless, the Nitrofurans metabolite, Semicarbazide (SEM) was 

detected in 11.88% in all types of samples in the range of 0.017 – 0.315 µg/kg. 

contamination did not exceed the Minimum Required Performance Limit (MRPL) of 1.00 

Pasteurized Crabmeat, Chloramphenicol, Nitrofurans 

: Thakum, punpin District, Suratthani Province 84130. Tel. 0 7727 4232
pratumwan.c@dof.mail.go.th 
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Enzyme-Link Immunosorbance 
Mass Spectrometer/Mass 

in pasteurized crabmeat processing was conducted during February to August 2009. A total of 
rab, cooked crab, crabmeat and pasteurized crabmeat samples were 

processing plants and 2 processing plants in Suratthani and Nakhonsri-thamarat 
provinces. The results showed that there was no contamination of Chloramphenicol in raw crab and 
cooked crab samples.  However, Chloramphenicol was found in crabmeat and pasteurized crabmeat 

g/kg.  The Chloramphenicol level detected did not exceed the 

mission.  The Nitrofurans metabolite, 3-amino-
oxazolidinone (AMOZ) and 1-aminohydantoin (AHD), 

were not detected in all samples.  Nevertheless, the Nitrofurans metabolite, Semicarbazide (SEM) was 

 The Semicarbazide (SEM) 

contamination did not exceed the Minimum Required Performance Limit (MRPL) of 1.00 µg/kg.  

0. Tel. 0 7727 4232 
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การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ปลาก้างนิ่มสมุนไพรระดับอุตสาหกรรม
 
สุเมธ สุพิชญางกูร*  สุนีย์ พยอมแจ่มศรี  พิสิฐ วงศ์สง่าศรี 
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสตัว์นํ้า 
 
บทคัดย่อ 
 
 จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพ่ือหาระดับปัจจัยการผลิตและปริมาณเครื่องปรุงสมุนไพรท่ีเหมาะสมในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ปลาก้างนิ่มสมุนไพรท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ สามารถควบคุมคุณภาพเพ่ือการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ จาก
การสํารวจข้อมูล ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการทําให้ก้างปลานิ่ม
อุณหภูมิ และ ขนาดของตัวปลา ทําให้นําแผนการทดลองแบบ 
ปัจจัยท่ีเหมาะสมของ 3 ปัจจัยดังกล่าว คือมีการทดลองนึ่งปลานวลจันทร์ ปลายี่สก และปลาตะเพียน 
ทดลองภายใต้แผนการทดลองท่ีวางไว้ 8 การทดลอง การทดลองละ 
ระดับต่ํา/สูง คือ 30/70 นาที 105/115 oC ½/
ทดลองมาสร้างเป็นสมการทํานายเชิงเส้นตรงระหว่างตัว
คุณลักษณะของปลาก้างนิ่ม) ได้ และผลจากการทดสอบสมการทํานายการผลิตฯ 
ผลิต (นึ่ง) ปลาแต่ละชนิดตามลําดับ (ปลานวลจันทร์ ปลายี่สก และปลาตะเพียน
ท้ัง 3 ชนิดและขนาด 450 1000 370 กรัม
สมุนไพรสําเร็จรูปกับปลาก้างนิ่มด้วยการทาเครื่องปรุงฯ เคลือบบนผิวหนังปลาก้างนิ่มหลังการนึ่งแล้ว ได้ผลิตภัณฑ์ปลาก้าง
นิ่มสมุนไพร 3 ชนิดคือ ปลานวลจันทร์ก้างนิ่มผงกะหรี่ ปลายี่สกก้างนิ่มกระเทียมพริกไทยและปลาตะเพียนก้างนิ่มรสต้มยํา 
ใช้สัดส่วนเครื่องปรุงฯ : น้ําหนักปลา/ตัว ตามลําดับดังนี้ เครื่องปรุงผงกะหรี่ 
2.5 กรัม (0.55%) : 1.5 กรัม (0.33%) : 450 
52.63 กรัม (5%) : 1000 กรัม/ตัว (95%) 
370 กรัม/ตัว (93%) โดยคุณภาพของปลาก้างนิ่มสมุนไพรท้ัง 
ของเนื้อปลารวมท้ังรสชาติของเครื่องปรุงสมุนไพร โดยสามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้ังสามให้มีคุณภาพ
ตามต้องการ ด้วยการผลิตตามสมการการทํานายและสัดส่วนของเครื่องปรุงสมุนไพรจากการทดลองนี้
ระดับอุตสาหกรรมต่อไปได ้
 
คําสําคัญ : พัฒนากระบวนการผลิต  การหาจุดเหมาะสม  พัฒนาผลิตภณัฑ์  ปลาก้างนิ่ม  สมุนไพร
   
*ผู้รับผิดชอบ : เกษตรกลาง จตุจกัร กรุงเทพฯ 
E-mail : sumates@fisheries.go.th 

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012

การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ปลาก้างนิ่มสมุนไพรระดับอุตสาหกรรม 

สุนีย์ พยอมแจ่มศรี  พิสิฐ วงศ์สง่าศรี และ สรเมษ ชโลวัฒนะ 

จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพ่ือหาระดับปัจจัยการผลิตและปริมาณเครื่องปรุงสมุนไพรท่ีเหมาะสมในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ปลาก้างนิ่มสมุนไพรท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ สามารถควบคุมคุณภาพเพ่ือการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ จาก
การสํารวจข้อมูล ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการทําให้ก้างปลานิ่มด้วยการใช้ไอน้ําร้อนภายใต้ความดันสูงคือระยะเวลาในการนึ่ง 
อุณหภูมิ และ ขนาดของตัวปลา ทําให้นําแผนการทดลองแบบ 23 Factorial Experimental Design มาใช้ในการหาระดับ

ปัจจัยดังกล่าว คือมีการทดลองนึ่งปลานวลจันทร์ ปลายี่สก และปลาตะเพียน 
การทดลอง การทดลองละ 3 ซ้ํา ระยะเวลา อุณหภูมิ ขนาดปลาในการทดลองนึ่งท่ี
C ½/1 กก./ตัว ผลการทดลองสําหรับปลาท้ัง 3 ชนิด สามารถนําข้อมูลจากการ

ทดลองมาสร้างเป็นสมการทํานายเชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรอิสระ(เวลา/อุณหภูมิ/ขนาดปลา) และตัวแปรตาม 
ได้ และผลจากการทดสอบสมการทํานายการผลิตฯ ใช้ระยะเวลา อุณหภูมิและขนาดปลาในการ

ปลานวลจันทร์ ปลายี่สก และปลาตะเพียน) ดังนี้ คือ 38 45 47 นาทีท่ี 
กรัม/ตัว โดยคุณภาพปลาก้างนิ่มท้ัง 3 ชนิดเป็นท่ียอมรับ สําหรับการใช้เครื่องปรุง

สมุนไพรสําเร็จรูปกับปลาก้างนิ่มด้วยการทาเครื่องปรุงฯ เคลือบบนผิวหนังปลาก้างนิ่มหลังการนึ่งแล้ว ได้ผลิตภัณฑ์ปลาก้าง
ลจันทร์ก้างนิ่มผงกะหรี่ ปลายี่สกก้างนิ่มกระเทียมพริกไทยและปลาตะเพียนก้างนิ่มรสต้มยํา 

ตัว ตามลําดับดังนี้ เครื่องปรุงผงกะหรี่ (สําเร็จรูป) : เกลือแกง : ปลานวลจันทร์ เท่ากับ 
%) : 450 กรัม/ตัว (99.12%) เครื่องปรุงกระเทียมพริกไทย (สําเร็จรูป

 และเครื่องปรุงรสต้มยํา (สําเร็จรูป) : ปลาตะเพียน เท่ากับ 
โดยคุณภาพของปลาก้างนิ่มสมุนไพรท้ัง 3 ชนิดเป็นท่ียอมรับท้ังความนิ่มของกระดูกปลา กลิ่นรสไหม้

ของเนื้อปลารวมท้ังรสชาติของเครื่องปรุงสมุนไพร โดยสามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้ังสามให้มีคุณภาพ
ตามต้องการ ด้วยการผลิตตามสมการการทํานายและสัดส่วนของเครื่องปรุงสมุนไพรจากการทดลองนี้

พัฒนากระบวนการผลิต  การหาจุดเหมาะสม  พัฒนาผลิตภณัฑ์  ปลาก้างนิ่ม  สมุนไพร 
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จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพ่ือหาระดับปัจจัยการผลิตและปริมาณเครื่องปรุงสมุนไพรท่ีเหมาะสมในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ปลาก้างนิ่มสมุนไพรท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ สามารถควบคุมคุณภาพเพ่ือการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ จาก

ด้วยการใช้ไอน้ําร้อนภายใต้ความดันสูงคือระยะเวลาในการนึ่ง 
มาใช้ในการหาระดับ

ปัจจัยดังกล่าว คือมีการทดลองนึ่งปลานวลจันทร์ ปลายี่สก และปลาตะเพียน 3 ชนิด แต่ละชนิด
ซ้ํา ระยะเวลา อุณหภูมิ ขนาดปลาในการทดลองนึ่งท่ี

ชนิด สามารถนําข้อมูลจากการ
และตัวแปรตาม (ค่าของ

ใช้ระยะเวลา อุณหภูมิและขนาดปลาในการ
นาทีท่ี 115oC เท่ากัน

สําหรับการใช้เครื่องปรุง
สมุนไพรสําเร็จรูปกับปลาก้างนิ่มด้วยการทาเครื่องปรุงฯ เคลือบบนผิวหนังปลาก้างนิ่มหลังการนึ่งแล้ว ได้ผลิตภัณฑ์ปลาก้าง

ลจันทร์ก้างนิ่มผงกะหรี่ ปลายี่สกก้างนิ่มกระเทียมพริกไทยและปลาตะเพียนก้างนิ่มรสต้มยํา 
ปลานวลจันทร์ เท่ากับ 

สําเร็จรูป) : ปลายี่สก เท่ากับ 
ปลาตะเพียน เท่ากับ 27.85 กรัม (7%) : 

ชนิดเป็นท่ียอมรับท้ังความนิ่มของกระดูกปลา กลิ่นรสไหม้
ของเนื้อปลารวมท้ังรสชาติของเครื่องปรุงสมุนไพร โดยสามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้ังสามให้มีคุณภาพอยู่ในมาตรฐาน
ตามต้องการ ด้วยการผลิตตามสมการการทํานายและสัดส่วนของเครื่องปรุงสมุนไพรจากการทดลองนี้ ซึ่งน่าจะนําไปใช้ใน



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Process and Product Development of Herbal Soft
 
Sumate Supichayangure*  Sunee Phayomjamsri  Pisit Wongsa
Fishery Technological Development Division
 
Abstract 
 
 The objectives of this study are to determine the 
the optimal amount of instant herbs used for producing quality
leading to ensure quality of the products at an industry scale. From data collection, the parameters 
influencing on the soft-bone fish products treated by steam under high pressure are temperature, 
steaming time and fish size. The experiment was, therefore, designed to be 2
optimal levels of the parameters. Small scale mud carp (
common silver barb (Barbodes
triplicate. The high and low levels of steaming time, temperature and fish size of all 3 fish were 30 and 
70 min, 105 and 115oC and 0.5 and 1.0 kg/fish. The results were shown in linear equation of which 
independent parameters were steaming time, temperature and fish size and dependent parameter was 
characteristics of soft-bone fish product. The predictable results from the
the optimal levels of steaming time, temperature and fish size of mud carp, Rohu, and silver barb were 
38, 45 and 47 min, 115 oC for all three products and 450, 1000, and 370 g/fish, respectively. Subsequently, 
all soft-bone fish products were coated by instant herbs to investigate the optimal
herbs for each products. The results showed that the ratio of instant curry powder : NaCl : mud carp was 
2.5g (0.55%) : 1.5g (0.33%) : 450g/fish (99.12%), the ratio o
52.63g (5%) : 1000g/fish (95%), and the ratio of instant Tom Yum powder to silver barb was 27.85g (7%) : 
370g/fish (93%). The softness of fish bones, burning (overcook) odor and herb flavor of all three produc
were acceptable based on quality standard required when producing the products at an industry scale 
by using the equations. 
 
Key words : process development, optimization, product development, herb, soft
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Development of Herbal Soft-Bone Fish for Industrial Scale

Sumate Supichayangure*  Sunee Phayomjamsri  Pisit Wongsa-Ngasri and Soramate Chalowattana
Fishery Technological Development Division 

The objectives of this study are to determine the optimal conditions of process parameters and 
the optimal amount of instant herbs used for producing quality-acceptable soft
leading to ensure quality of the products at an industry scale. From data collection, the parameters 

bone fish products treated by steam under high pressure are temperature, 
steaming time and fish size. The experiment was, therefore, designed to be 2
optimal levels of the parameters. Small scale mud carp (Cirrhina  microlepis), Rohu (

Barbodes  gonionotus) were used in the designed experiments for 8 treatments in 
triplicate. The high and low levels of steaming time, temperature and fish size of all 3 fish were 30 and 

C and 0.5 and 1.0 kg/fish. The results were shown in linear equation of which 
independent parameters were steaming time, temperature and fish size and dependent parameter was 

bone fish product. The predictable results from the equations demonstrated that 
the optimal levels of steaming time, temperature and fish size of mud carp, Rohu, and silver barb were 

C for all three products and 450, 1000, and 370 g/fish, respectively. Subsequently, 
sh products were coated by instant herbs to investigate the optimal

herbs for each products. The results showed that the ratio of instant curry powder : NaCl : mud carp was 
2.5g (0.55%) : 1.5g (0.33%) : 450g/fish (99.12%), the ratio of instant hot pepper garlic powder to Rohu was 
52.63g (5%) : 1000g/fish (95%), and the ratio of instant Tom Yum powder to silver barb was 27.85g (7%) : 
370g/fish (93%). The softness of fish bones, burning (overcook) odor and herb flavor of all three produc
were acceptable based on quality standard required when producing the products at an industry scale 

process development, optimization, product development, herb, soft
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Bone Fish for Industrial Scale  

Ngasri and Soramate Chalowattana 

optimal conditions of process parameters and 
acceptable soft-bone fish products, 

leading to ensure quality of the products at an industry scale. From data collection, the parameters 
bone fish products treated by steam under high pressure are temperature, 

steaming time and fish size. The experiment was, therefore, designed to be 23 Factorial to determine 
), Rohu (Labeo  rohita), and 

) were used in the designed experiments for 8 treatments in 
triplicate. The high and low levels of steaming time, temperature and fish size of all 3 fish were 30 and 

C and 0.5 and 1.0 kg/fish. The results were shown in linear equation of which 
independent parameters were steaming time, temperature and fish size and dependent parameter was 

equations demonstrated that 
the optimal levels of steaming time, temperature and fish size of mud carp, Rohu, and silver barb were 

C for all three products and 450, 1000, and 370 g/fish, respectively. Subsequently, 
sh products were coated by instant herbs to investigate the optimal amount of the instant 

herbs for each products. The results showed that the ratio of instant curry powder : NaCl : mud carp was 
f instant hot pepper garlic powder to Rohu was 

52.63g (5%) : 1000g/fish (95%), and the ratio of instant Tom Yum powder to silver barb was 27.85g (7%) : 
370g/fish (93%). The softness of fish bones, burning (overcook) odor and herb flavor of all three products 
were acceptable based on quality standard required when producing the products at an industry scale 

process development, optimization, product development, herb, soft-bone fish 
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การผลิตกาวแท่งจากหนังของปลานวลจันทร์ทะเล
 

จิราวัฒน์ เสถียรคมสรไกร และ กังสดาลย์ บุญปราบ

ภาควิชาผลติภณัฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
บทคัดย่อ 
 

 กาวจากปลา (Fish glue) คือ สารคอลลาเจนท่ีสกัดได้จากหนังและกระดูกซึ่งเป็นเศษเหลือใช้จากการแปรรูป
มีคุณสมบัติในการติดผนึกวัสดุต่างๆ เช่นกระดาษ ไม้ เป็นต้น เนื่องจากเราพบว่า ปลานวลจันทร์ทะเล
เป็นปลาท่ีมีความเหมาะสมในการผลิตกาว สามารถติดผนึกวัสดุเดียวกันข
ทางเคมีได้แก่ ไขมัน เถ้า โปรตีน ความช้ืน คาร์โบไฮเดรต 

83.8%, 3.35 และ 4,978.33-8,180 cp ตามลําดับ 

สาย α2 (129 kDa) ในรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอสายการผลิตกาวแท่งท่ีเหมาะสมของปลาชนิดดังกล่าวโดยพิจารณา
จากความสามารถของการได้ผลิตภัณฑ์กาวแท่งท่ีสามารถผนึกกระดาษได้เทียบเท่ากับชุดควบคุม 
กาวแท่งจากแป้ง) และแสดงคุณลักษณะทางเคมีและก
สายการผลิตท่ีเหมาะสมคือ การนําส่วนผสมของกาวปลา 
ของสารไฮดรอกซีโพรลีน) และน้ํา 25 มิลลิลิตร ผสมกับโพลีไวนิลไพโรริโดน 
กลีเซอริลโมโนสเตียเรต 1.33 กรัม, กรดสเตียริก 
ปริมาตรของส่วนผสมท้ังหมดโดยใส่ตามลําดับก่อนทําการรีฟลักซ์ท่ี 
ของเหลวสีขาว ก่อนตั้งท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 
คุณลักษณะของกาวแท่งได้แก่ pH, aw, moisture content, 
0.945±0.001; n=3, 77.02±0.065; n=3
-1.03±0.025; n=3 และ ค่า b* คือ 3.03±0.02; n=3
หนังปลาท่ีเป็นเศษเหลือท้ิงของปลาชนิดนี้ เพ่ือประยุกต์ใช้เป็นกาวแท่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของผลิตภัณฑ์ประมงท่ีไม่ใช่
อาหาร  

 
คําสําคัญ : ปลา, ปลานวลจันทรท์ะเล, Chanos chanos
   
*ผู้รับผดิชอบ : 50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 
E-mail : ffisksb@ku.ac.th 
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การผลิตกาวแท่งจากหนังของปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos) 

กังสดาลย์ บุญปราบ* 

ภาควิชาผลติภณัฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

คือ สารคอลลาเจนท่ีสกัดได้จากหนังและกระดูกซึ่งเป็นเศษเหลือใช้จากการแปรรูป
มีคุณสมบัติในการติดผนึกวัสดุต่างๆ เช่นกระดาษ ไม้ เป็นต้น เนื่องจากเราพบว่า ปลานวลจันทร์ทะเล 
เป็นปลาท่ีมีความเหมาะสมในการผลิตกาว สามารถติดผนึกวัสดุเดียวกันของแผ่นกระดาษ ไม้ และโฟมได้ ในขณะท่ีคุณสมบัติ
ทางเคมีได้แก่ ไขมัน เถ้า โปรตีน ความช้ืน คาร์โบไฮเดรต pH และความหนืด เท่ากับ 0.32%, 0.01%, 

ตามลําดับ  Fish glue ท่ีได้เป็นคอลลาเจนประกอบไปด้วยสาย 

ในรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอสายการผลิตกาวแท่งท่ีเหมาะสมของปลาชนิดดังกล่าวโดยพิจารณา
จากความสามารถของการได้ผลิตภัณฑ์กาวแท่งท่ีสามารถผนึกกระดาษได้เทียบเท่ากับชุดควบคุม (กาวแท่งทางการค้าและ

และแสดงคุณลักษณะทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์กาวแท่งท่ีผลิตได้ จากผลการทดลองพบว่า 
สายการผลิตท่ีเหมาะสมคือ การนําส่วนผสมของกาวปลา 5 กรัม (1.7 กรัมผลผลิตของคอลลาเจนซึ่งวัดในรูปของความเข้มข้น

มิลลิลิตร ผสมกับโพลีไวนิลไพโรริโดน (PVP K85-95) 2.5 กรัม
กรดสเตียริก 2 กรัม และโซเดียมไฮดรอกไซด์ 3.7 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักของจํานวน

ปริมาตรของส่วนผสมท้ังหมดโดยใส่ตามลําดับก่อนทําการรีฟลักซ์ท่ี 65-70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ช่ัวโมงเพ่ือให้เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เพ่ือผลิตข้ึนรูปให้ได้กาวแท่ง 

, moisture content, แรงผนึกวัสดุและค่าสี มีค่าเท่ากับ 10.47 ± 0.006; n=3, 
; n=3, 12,102.4±677.9; n=6, และ ค่า L* คือ 77.59±0.025; n=3 

0.02; n=3 ตามลําดับ  งานวิจัยนี้แสดงถึงทางเลือกหนึ่งของการแปรรูปกาวจาก
หนังปลาท่ีเป็นเศษเหลือท้ิงของปลาชนิดนี้ เพ่ือประยุกต์ใช้เป็นกาวแท่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของผลิตภัณฑ์ประมงท่ีไม่ใช่

Chanos chanos, หนังปลา, กาว, กาวแท่ง 
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คือ สารคอลลาเจนท่ีสกัดได้จากหนังและกระดูกซึ่งเป็นเศษเหลือใช้จากการแปรรูป 
 (Chanos chanos) 

องแผ่นกระดาษ ไม้ และโฟมได้ ในขณะท่ีคุณสมบัติ
%, 4.23%, 11.56%, 

ท่ีได้เป็นคอลลาเจนประกอบไปด้วยสาย α1 (148 kDa) และ

ในรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอสายการผลิตกาวแท่งท่ีเหมาะสมของปลาชนิดดังกล่าวโดยพิจารณา
กาวแท่งทางการค้าและ

ายภาพของผลิตภัณฑ์กาวแท่งท่ีผลิตได้ จากผลการทดลองพบว่า 
กรัมผลผลิตของคอลลาเจนซึ่งวัดในรูปของความเข้มข้น

กรัม, กลีเซอรีน 5 กรัม,  
เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักของจํานวน

1 ช่ัวโมงเพ่ือให้ได้สาร
ช่ัวโมงเพ่ือให้เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เพ่ือผลิตข้ึนรูปให้ได้กาวแท่ง 

10.47 ± 0.006; n=3, 
0.025; n=3 ค่า a* คือ  

งานวิจัยนี้แสดงถึงทางเลือกหนึ่งของการแปรรูปกาวจาก
หนังปลาท่ีเป็นเศษเหลือท้ิงของปลาชนิดนี้ เพ่ือประยุกต์ใช้เป็นกาวแท่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของผลิตภัณฑ์ประมงท่ีไม่ใช่
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Fish glue stick processing from milkfish 
 

Jirawat Satiankomsorakrai and Kangsadan Boonprab

Department of Fishery Products, Faculty
 
Abstract 

 

Fish glue was the collagen from skin and bone which were the fish processing waste. It used as 
adhesive agent for paper wood etc
type for fish glue production from its skin. Its glue could bind paper, wood and foam sheet whereas 
chemical composition were shown as 
Chanos chanos glue were 0.32%, 0.01%,

glue was type I collagen which was composed of 
was aimed to propose the appropriate fish glue stick processing line from such species glue by indicating 
of paper binding like the control (commercial glue stick and starch glue stick) and the character of the 
fish glue stick product. From the results, the optimum condition of the processing was done through 
mixing of fish glue 5 g (1.7 g collagen yield in the term of hydroxyproline concentration) and water 25 ml 
was mixed by Polyvinylpyrroilidone (PVP K85
acid 2 g and Sodium hydroxide 3.7
before refluxing at 65-70 ºC for 1 hour to yield the white liquid slurry and eventually leave it for 
solidification for 1 hour to obtain the glue stick. The character of the fish glue stick that were pH, a
moisture content, adhesive force 
n=3, 12,102.4±677.9; n=6, and 
respectively. This work was raised the alternative way for fish glue processing from skin waste of this 
species for fish glue stick application which was the one kind of non
 

Key words : fish, Chanos chanos
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Fish glue stick processing from milkfish (Chanos chanos) skin  

Jirawat Satiankomsorakrai and Kangsadan Boonprab* 

Department of Fishery Products, Faculty of Fisheries, Kasetsart University 

Fish glue was the collagen from skin and bone which were the fish processing waste. It used as 
adhesive agent for paper wood etc. Since we found that milkfish (Chanos chanos
type for fish glue production from its skin. Its glue could bind paper, wood and foam sheet whereas 
chemical composition were shown as  fat, ash, protein, moisture, carbohydrate, pH and viscosity of 

glue were 0.32%, 0.01%, 4.23%, 11.56%, 83.8%, 3.35, 4,978.33-8,180 cp, respectively.

glue was type I collagen which was composed of α1 (148 KDa) and α2 (129 KDa) chain. Here this work 
was aimed to propose the appropriate fish glue stick processing line from such species glue by indicating 
of paper binding like the control (commercial glue stick and starch glue stick) and the character of the 

ick product. From the results, the optimum condition of the processing was done through 
mixing of fish glue 5 g (1.7 g collagen yield in the term of hydroxyproline concentration) and water 25 ml 
was mixed by Polyvinylpyrroilidone (PVP K85-95) 2.5 g, Glycerine 5 g, Glycerylmonostearate 1.33 g, Stearic 

id 2 g and Sodium hydroxide 3.7% by weight of the total volume of the whole liquid mixture in order 
C for 1 hour to yield the white liquid slurry and eventually leave it for 

ication for 1 hour to obtain the glue stick. The character of the fish glue stick that were pH, a
moisture content, adhesive force and its color showed 10.47±0.006; n=3, 0.945±

677.9; n=6, and L* as 77.59±0.025; n=3, a* as -1.03±0.025; n=3 and
respectively. This work was raised the alternative way for fish glue processing from skin waste of this 
species for fish glue stick application which was the one kind of non-food of Fishery products. 

Chanos chanos, milkfish, fish skin, glue, fish glue stick  
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Fish glue was the collagen from skin and bone which were the fish processing waste. It used as 
Chanos chanos) was an appropriate 

type for fish glue production from its skin. Its glue could bind paper, wood and foam sheet whereas 
fat, ash, protein, moisture, carbohydrate, pH and viscosity of 

8,180 cp, respectively. The 

(129 KDa) chain. Here this work 
was aimed to propose the appropriate fish glue stick processing line from such species glue by indicating 
of paper binding like the control (commercial glue stick and starch glue stick) and the character of the 

ick product. From the results, the optimum condition of the processing was done through 
mixing of fish glue 5 g (1.7 g collagen yield in the term of hydroxyproline concentration) and water 25 ml 

ine 5 g, Glycerylmonostearate 1.33 g, Stearic 
% by weight of the total volume of the whole liquid mixture in order 

C for 1 hour to yield the white liquid slurry and eventually leave it for 
ication for 1 hour to obtain the glue stick. The character of the fish glue stick that were pH, aw, 

45±0.001; n=3, 77.02±0.065; 
and b* as 3.03±0.02; n=3, 

respectively. This work was raised the alternative way for fish glue processing from skin waste of this 
food of Fishery products.  

Chatuchak Bangkok Thailand 10900 Tel 0 2942 8644 
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คํานํา 

กาวจากปลา (Fish glue) คือ สารจากธรรมชาติประเภทโปรตีนท่ีมีคุณสมบัติในการยึดติดวัสดุเข้าด้วยกัน ซึ่งผลิตได้
จากหนังและกระดูกของปลาท่ีเป็นเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูป โดยมีองค์ประกอบหลักเป็นคอลลาเจนหรือเจลาติน อยู่
ในรูปของเหลวหรือก่ึงของเหลว สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิเช่น งานก
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง เป็นต้น (Pearson, 
ของกาวเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อกาวเนื่องคุณสมบัติเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กับราคาของกาวประเภทท่ีเป็นของเหลว 
(Tressler and Lemon, 1951) 

จากการศึกษาเรื่องชนิดปลาท่ีเหมาะสมสําหรับนํามาผลิตเป็นกาวเราพบว่า ปลานวลจันทร์ทะเล
chanos) เป็นปลาท่ีมีความเหมาะสมในการผลิตกาว สามารถติดผนึกวัสดุกระดาษ ไม้ และโฟมได้ โดยการมีคุณสมบัติทาง
เคมีได้แก่ ไขมัน เถ้า โปรตีน ความช้ืน คาร์โบไฮเดรต 

3.35 และ 4,978.33-8,180 cp ตามลําดับ  
(129 kDa) (Boonprab et al., 2011)  ในงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือเสนอการใช้ประโยชน์ของกาวจากหนังปลา ซึ่งการใช้
ประโยชน์จากกาวทางชีวะ (Bio glue) อาจแปรรูปโดยมีแนวคิดท่ีหลากหลายเพ่ือใช้ประโยชน์ได้อย่างหลา
กาวในอุตสาหกรรมอาหาร เช่นใช้กับภาชนะบรรจุอาหาร หรือติดวัสดุท่ีกินได้เพ่ือตกแต่งอาหารให้สวยงามในรูปแบบต่าง 
หรือใช้ติดผิวหนังเพ่ือช่วยในการรักษาคนไข้ในทางการแพทย์ หรือใช้ติดวัสดุเช่นเดียวกับกาวสังเคราะห์ทางเคมี 

ในปัจจุบันมีการใช้กาวในรูปของผลิตภัณฑ์กาวแท่งกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากความสะดวกในการพกพา การใช้งาน
ไม่เหนียวเหนอะหนะเหมือนกาวในรูปน้ําหรือกาวแบบเปียกในการติดกระดาษ จากแนวความคิดนี้จึงมีแนวคิดท่ีจะนํากาวท่ี
ผลิตได้จากหนังปลามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาวแท่ง เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภั
กาวชนิดอ่ืนทางการค้าหรือกาวท่ีได้จากวัตถุดิบอ่ืน ในรายงานการศึกษานี้ได้เสนอวิธีการแปรรูปกาวจากหนังปลาเป็นผลิตภัณฑ์
กาวแท่งจากวิธีการดัดแปลงจากงานท่ีได้เคยมีรายงานแล้ว 
กาวแท่งได้โดยใช้สายการผลิตดังกล่าวด้วยการเปรียบเทียบกับกาวแท่งทางการค้า 
ติดผนึกได้ของกาวแท่งจากกาวหนังปลาเทียบเท่ากับกาวทางการค้า
เดียวกัน (ชุดควบคุมเพ่ือแสดงความสามารถในการติดผนึกได้ของกาวแท่งจากกาวหนังปลาเทียบเท่ากับกาวทางการค้า 
เพ่ือพิสูจน์ยืนยันประสิทธิภาพสายการผลิตนี้ว่าสามารถผลิตได้จริงในกรณีการใช้วัตถุดิบอ่ืนโดยเฉพาะแป้งในการผลิต
การแสดงคุณสมบัติการติดผนึกท่ีเทียบเท่ากัน และเสนอคุ
ชุดควบคุมท้ังสองชนิด ข้อมูลท่ีได้มีแนวความคิดท่ีจะใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป
 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเสนอสายการผลิตกาวแท่งท่ีเหมาะสมจากหนังของปลานวลจันทร์ทะเลโดยพิจาร
ได้ผลิตภัณฑ์กาวแท่งท่ีสามารถผนึกกระดาษได้เทียบเท่ากับชุดควบคุม 
และแสดงคุณลักษณะทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์กาวแท่งท่ีผลิตได้

 
วิธีดําเนินการ 

1. วัตถุดิบและสารเคม ี

วัตถุดิบท่ีใช้การผลิตกาวแท่ง คือ กาวจากหนังปลานวลจันทร์ทะเล 
สารเคมีได้แก่ โพลีไวนิลไพโรริโดน 

กรดสเตียริก จากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ และโซเดียมไฮดรอกไซด์จากบริษัท 
การทดลองดําเนินการ 3 หรือ 6 ซ้ํา 
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สารจากธรรมชาติประเภทโปรตีนท่ีมีคุณสมบัติในการยึดติดวัสดุเข้าด้วยกัน ซึ่งผลิตได้
จากหนังและกระดูกของปลาท่ีเป็นเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูป โดยมีองค์ประกอบหลักเป็นคอลลาเจนหรือเจลาติน อยู่
ในรูปของเหลวหรือก่ึงของเหลว สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิเช่น งานกระดาษ งานไม้ งานในครัวเรือน 

 1994; Shreve, 1956) ความหนืด ปริมาณความช้ืนและความเร็วในการติดผนึก
ของกาวเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อกาวเนื่องคุณสมบัติเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กับราคาของกาวประเภทท่ีเป็นของเหลว 

จากการศึกษาเรื่องชนิดปลาท่ีเหมาะสมสําหรับนํามาผลิตเป็นกาวเราพบว่า ปลานวลจันทร์ทะเล
เป็นปลาท่ีมีความเหมาะสมในการผลิตกาว สามารถติดผนึกวัสดุกระดาษ ไม้ และโฟมได้ โดยการมีคุณสมบัติทาง

เคมีได้แก่ ไขมัน เถ้า โปรตีน ความช้ืน คาร์โบไฮเดรต pH และความหนืด เท่ากับ 0.32%, 0.01%, 4.23%, 

 Fish glue ท่ีได้เป็นคอลลาเจนประกอบไปด้วยสาย α1 (148 kDa
ในงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือเสนอการใช้ประโยชน์ของกาวจากหนังปลา ซึ่งการใช้

อาจแปรรูปโดยมีแนวคิดท่ีหลากหลายเพ่ือใช้ประโยชน์ได้อย่างหลา
กาวในอุตสาหกรรมอาหาร เช่นใช้กับภาชนะบรรจุอาหาร หรือติดวัสดุท่ีกินได้เพ่ือตกแต่งอาหารให้สวยงามในรูปแบบต่าง 
หรือใช้ติดผิวหนังเพ่ือช่วยในการรักษาคนไข้ในทางการแพทย์ หรือใช้ติดวัสดุเช่นเดียวกับกาวสังเคราะห์ทางเคมี 

งผลิตภัณฑ์กาวแท่งกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากความสะดวกในการพกพา การใช้งาน
ไม่เหนียวเหนอะหนะเหมือนกาวในรูปน้ําหรือกาวแบบเปียกในการติดกระดาษ จากแนวความคิดนี้จึงมีแนวคิดท่ีจะนํากาวท่ี
ผลิตได้จากหนังปลามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาวแท่ง เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เพ่ิมประโยชน์ให้เทียบเท่ากับ
กาวชนิดอ่ืนทางการค้าหรือกาวท่ีได้จากวัตถุดิบอ่ืน ในรายงานการศึกษานี้ได้เสนอวิธีการแปรรูปกาวจากหนังปลาเป็นผลิตภัณฑ์
กาวแท่งจากวิธีการดัดแปลงจากงานท่ีได้เคยมีรายงานแล้ว (สุรางค์รัตน์, 2542)  และทดสอบความเป็นไปได้ในการผลิตเป็น
าวแท่งได้โดยใช้สายการผลิตดังกล่าวด้วยการเปรียบเทียบกับกาวแท่งทางการค้า (ชุดควบคุมเพ่ือแสดงความสามารถในการ

ติดผนึกได้ของกาวแท่งจากกาวหนังปลาเทียบเท่ากับกาวทางการค้า) และกาวแท่งท่ีผลิตได้จากแป้งมันท่ีได้จากสายการผลิต
ชุดควบคุมเพ่ือแสดงความสามารถในการติดผนึกได้ของกาวแท่งจากกาวหนังปลาเทียบเท่ากับกาวทางการค้า 

เพ่ือพิสูจน์ยืนยันประสิทธิภาพสายการผลิตนี้ว่าสามารถผลิตได้จริงในกรณีการใช้วัตถุดิบอ่ืนโดยเฉพาะแป้งในการผลิต
การแสดงคุณสมบัติการติดผนึกท่ีเทียบเท่ากัน และเสนอคณุสมบัติทางเคมีและกายภาพของกาวท่ีผลิตได้เปรียบเทียบกับกาว
ชุดควบคุมท้ังสองชนิด ข้อมูลท่ีได้มีแนวความคิดท่ีจะใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป

เพ่ือเสนอสายการผลิตกาวแท่งท่ีเหมาะสมจากหนังของปลานวลจันทร์ทะเลโดยพิจารณาจากความสามารถของการ
ได้ผลิตภัณฑ์กาวแท่งท่ีสามารถผนึกกระดาษได้เทียบเท่ากับชุดควบคุม (กาวแท่งทางการค้าและกาวแท่งจากแป้งมันสําปะหลัง
และแสดงคุณลักษณะทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์กาวแท่งท่ีผลิตได ้

ง คือ กาวจากหนังปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos) กาวจากแป้งมันสําปะหลัง 
สารเคมีได้แก่ โพลีไวนิลไพโรริโดน (PVP K85-95) กลีเซอรีนและกลีเซอริลโมโนสเตียเรต จากบริษัทเอกตรงเคมีภัณฑ์

กรดสเตียริก จากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ และโซเดียมไฮดรอกไซด์จากบริษัท Merck วิธีการทดลองและงานวิเคราะห์ตลอด

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

สารจากธรรมชาติประเภทโปรตีนท่ีมีคุณสมบัติในการยึดติดวัสดุเข้าด้วยกัน ซึ่งผลิตได้
จากหนังและกระดูกของปลาท่ีเป็นเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูป โดยมีองค์ประกอบหลักเป็นคอลลาเจนหรือเจลาติน อยู่

ระดาษ งานไม้ งานในครัวเรือน 
ความหนืด ปริมาณความช้ืนและความเร็วในการติดผนึก

ของกาวเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อกาวเนื่องคุณสมบัติเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กับราคาของกาวประเภทท่ีเป็นของเหลว 

จากการศึกษาเรื่องชนิดปลาท่ีเหมาะสมสําหรับนํามาผลิตเป็นกาวเราพบว่า ปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos 
เป็นปลาท่ีมีความเหมาะสมในการผลิตกาว สามารถติดผนึกวัสดุกระดาษ ไม้ และโฟมได้ โดยการมีคุณสมบัติทาง

%, 11.56%, 83.8%, 

148 kDa) และสาย α2 

ในงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือเสนอการใช้ประโยชน์ของกาวจากหนังปลา ซึ่งการใช้
อาจแปรรูปโดยมีแนวคิดท่ีหลากหลายเพ่ือใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ใช้เป็น

กาวในอุตสาหกรรมอาหาร เช่นใช้กับภาชนะบรรจุอาหาร หรือติดวัสดุท่ีกินได้เพ่ือตกแต่งอาหารให้สวยงามในรูปแบบต่าง 
หรือใช้ติดผิวหนังเพ่ือช่วยในการรักษาคนไข้ในทางการแพทย์ หรือใช้ติดวัสดุเช่นเดียวกับกาวสังเคราะห์ทางเคมี  

งผลิตภัณฑ์กาวแท่งกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากความสะดวกในการพกพา การใช้งาน 
ไม่เหนียวเหนอะหนะเหมือนกาวในรูปน้ําหรือกาวแบบเปียกในการติดกระดาษ จากแนวความคิดนี้จึงมีแนวคิดท่ีจะนํากาวท่ี

ณฑ์ เพ่ิมประโยชน์ให้เทียบเท่ากับ
กาวชนิดอ่ืนทางการค้าหรือกาวท่ีได้จากวัตถุดิบอ่ืน ในรายงานการศึกษานี้ได้เสนอวิธีการแปรรูปกาวจากหนังปลาเป็นผลิตภัณฑ์

และทดสอบความเป็นไปได้ในการผลิตเป็น
ชุดควบคุมเพ่ือแสดงความสามารถในการ

และกาวแท่งท่ีผลิตได้จากแป้งมันท่ีได้จากสายการผลิต
ชุดควบคุมเพ่ือแสดงความสามารถในการติดผนึกได้ของกาวแท่งจากกาวหนังปลาเทียบเท่ากับกาวทางการค้า  

เพ่ือพิสูจน์ยืนยันประสิทธิภาพสายการผลิตนี้ว่าสามารถผลิตได้จริงในกรณีการใช้วัตถุดิบอ่ืนโดยเฉพาะแป้งในการผลิต) ด้วย
ณสมบัติทางเคมีและกายภาพของกาวท่ีผลิตได้เปรียบเทียบกับกาว

ชุดควบคุมท้ังสองชนิด ข้อมูลท่ีได้มีแนวความคิดท่ีจะใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 

ณาจากความสามารถของการ
กาวแท่งทางการค้าและกาวแท่งจากแป้งมันสําปะหลัง) 

กาวจากแป้งมันสําปะหลัง  
กลีเซอรีนและกลีเซอริลโมโนสเตียเรต จากบริษัทเอกตรงเคมีภัณฑ ์

วิธีการทดลองและงานวิเคราะห์ตลอด



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

2. การผลิตกาวจากหนังปลานวลจันทร์ทะเล

นําหนังปลาท่ีผ่านการแล่เนื้อออก บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 
ชนิดอ่ืนท่ีไม่ใช่คอลลาเจนและสารสี ด้วยการแช่ใน 
ทําการล้าง 2 ครั้ง ก่อนการกําจัดไขมันด้วยการแช่ใน 
2 ครั้ง จากนั้นนําหนังปลาท่ีได้แช่ด้วย 
คอลลาเจนในหนังปลา กรองกาวโดยใช้ผ้าขาวบาง 
CH3COOH อีกครั้ง แล้วกรองหนังปลาด้วยขาวบาง นํากาวท่ีกรองได้ท้ังหมดมารวมกันก็จะได้กาวจากหนังปลา 
et al., 2011) 

3. การผลิตกาวแท่งจากหนังปลานวลจันทร์ทะเล และแป้งมันสําปะหลัง

วิธีการผลิตกาวแท่งดัดแปลงจากวิธีของ สุรางค์รัตน์ 
สําปะหลังมา 5 กรัม เติมน้ํา 25 มิลลิลิตร ผสมกับโพลีไวนิลไพโรริโดน 
โมโนสเตียเรต 1.33 กรัม, กรดสเตียริก 
ส่วนผสมท้ังหมดโดยใส่ตามลําดับ ซึ่งทุกครั้งหลังจากเติมส่วนผสมต่างๆให้เขย่าสารผสมให้เข้ากันบนเครื่อง 
sterrer ก่อนทําการรีฟลักซ์ท่ี 65-
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ช่ัวโมงเพ่ือให้เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เพ่ือผลิตข้ึนรูปให้ได้กาวแท่ง 

4. การวิเคราะห์ความสามารถในการติดผนึกของกระดาษ

นํากระดาษขนาด 80 แกรม 
แผ่นออกเป็น 2 ส่วน โดยให้แต่ละส่วนมีขนาด
ลงบนกระดาษทดสอบท่ีแบ่งไว้ 1 ส่วนนี้ ด้วยการใช้แท่งแก้วเกลี่ยให้กาวกระจายตัวอย่างสม่ําเสมอ
อีกแผ่นหนึ่งมาติดบริเวณท่ีทากาว (
ท่ีระยะเวลาหลังการติดผนึกของกาว 
analyzer ท่ีต่อกับหัววัด HD-Tensile grips 

5. การวิเคราะห์คุณสมบัติของกาวแท่งทางเคมีและทางกายภาพ

ศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ดังนี้ ปริมาณความช้ืนด้วยเครื่องวัดความ
(Satorious รุ่น MA 40) และ pH (

ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ดังนี ้ค่า 
a* และ b* ด้วยเครื่องวัดส:ี Minolta CM

 
ผลการศึกษา 

1. การศึกษาค่าแรงผนึกวัสดุกระดาษของกาวแท่งท่ีผลิตได้จากหนังของปลานวลจนัทร์ทะเล
 ในการตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือแสดงประสิทธิภาพความแน่นของการยึดติดของวัสดุกระดาษของกาวแท่งท่ีผลิตตาม
วิธีการในข้อ 3 .ของหัวข้อวิธีการเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ได้แก่ กาวแท่งทางการค้า 
แท่งจากแป้ง (Starch glue stick) โดยเปรียบเทียบค่าของแรง
60 นาที ด้วยอัตราเร็ว 20 mm/min
พบว่า แรงท่ีใช้ในการดึงกระดาษจะแปรผันตรงกับระยะเวลาในการติดผนึกกระดาษท่ีเพ่ิมมากเช่นเดียวกับกาวแท่งชุดควบคุม 
จากระยะเวลาในการติดท่ี  5,10, 20 
ทางการค้า 1.15-1.35 เท่า และมีค่าแรงการติดผนึกท่ีสอดคล้องกับกาวแท่งจากแป้งท่ีระยะเวลาดังกล่าว 
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การผลิตกาวจากหนังปลานวลจันทร์ทะเล  

นําหนังปลาท่ีผ่านการแล่เนื้อออก บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ – 20 องศาเซลเซียส
ชนิดอ่ืนท่ีไม่ใช่คอลลาเจนและสารสี ด้วยการแช่ใน 0.1 N NaOH นาน 6 ช่ัวโมง โดยเปลี่ยนสารทุก

ครั้ง ก่อนการกําจัดไขมันด้วยการแช่ใน 10% Butyl alcohol ตั้งท้ิงไว้ 24 ช่ัวโมง
ครั้ง จากนั้นนําหนังปลาท่ีได้แช่ด้วย 0.5 M CH3COOH เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

คอลลาเจนในหนังปลา กรองกาวโดยใช้ผ้าขาวบาง 4 ช้ัน บิดแยกเนื้อกาวออกจากหนังปลา กากกาวท่ีเหลือแช่ด้วย 
อีกครั้ง แล้วกรองหนังปลาด้วยขาวบาง นํากาวท่ีกรองได้ท้ังหมดมารวมกันก็จะได้กาวจากหนังปลา 

การผลิตกาวแท่งจากหนังปลานวลจันทร์ทะเล และแป้งมันสําปะหลัง 

วิธีการผลิตกาวแท่งดัดแปลงจากวิธีของ สุรางค์รัตน์ (2542)  โดยนํากาวจากหนังปลาท่ีผลิตในข้อ 
มิลลิลิตร ผสมกับโพลีไวนิลไพโรริโดน (PVP K85-95) 2.5 กรัม

กรดสเตียริก 2 กรัม และโซเดียมไฮดรอกไซด์ 3.7 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักของจํานวนปริมาตรของ
ส่วนผสมท้ังหมดโดยใส่ตามลําดับ ซึ่งทุกครั้งหลังจากเติมส่วนผสมต่างๆให้เขย่าสารผสมให้เข้ากันบนเครื่อง 

-70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ช่ัวโมงเพ่ือให้ได้สารของเหลวสีขาว ก่อนตั้งท้ิงไว้ท่ี
ช่ัวโมงเพ่ือให้เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เพ่ือผลิตข้ึนรูปให้ได้กาวแท่ง  

การวิเคราะห์ความสามารถในการติดผนึกของกระดาษ  

แกรม ตัดเป็นสองแผ่นให้มีขนาด 30 มม. x 60 มม. ขีดเส้นแบ่งครึ่งกระดาษทดสอบแต่ละ
ส่วน โดยให้แต่ละส่วนมีขนาด 30 มม. x 30 มม. แล้วทากาวปริมาณเท่ากันทุกการทดสอบ

ส่วนนี้ ด้วยการใช้แท่งแก้วเกลี่ยให้กาวกระจายตัวอย่างสม่ําเสมอ
(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2541) แล้วนําไปวัดค่าแรงในการดึงกระดาษ

ท่ีระยะเวลาหลังการติดผนึกของกาว 5, 10, 20 และ 60 นาที ตามลําดับ ด้วยอัตราเร็ว 20 mm/min 
Tensile grips เพ่ือแสดงค่าความสามารถในการผนึกกระดาษท่ีเร็วและแน่นของวัสดุ

การวิเคราะห์คุณสมบัติของกาวแท่งทางเคมีและทางกายภาพ 

ศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ดังนี้ ปริมาณความช้ืนด้วยเครื่องวัดความช้ืนแบบอินฟราเรด ท่ีอุณหภูมิ 
pH (วัดโดยใช้ pH meter: Mettler Toledo SevenGo pH, SG2)

ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ดังนี ้ค่า aw (วัดโดยใช้เครื่องวัดค่า aw : Novana TH 200)
: Minolta CM-3500d) 

การศึกษาค่าแรงผนึกวัสดุกระดาษของกาวแท่งท่ีผลิตได้จากหนังของปลานวลจนัทร์ทะเล
ในการตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือแสดงประสิทธิภาพความแน่นของการยึดติดของวัสดุกระดาษของกาวแท่งท่ีผลิตตาม

เปรียบเทียบกับชุดควบคุม ได้แก่ กาวแท่งทางการค้า (Commercial glue
 โดยเปรียบเทียบค่าของแรง (Force) ในการดึงหลังจากการติดผนึกท่ีเวลา 

20 mm/min ตามวิธีการทดสอบในข้อ 3 ท่ีทําให้วัสดุกระดาษฉีกขาดออกจากกัน ผลดังตารางท่ี 
พบว่า แรงท่ีใช้ในการดึงกระดาษจะแปรผันตรงกับระยะเวลาในการติดผนึกกระดาษท่ีเพ่ิมมากเช่นเดียวกับกาวแท่งชุดควบคุม 

5,10, 20 และ 60 นาที กาวแท่งจากปลานวลจันทร์ทะเลมีค่าแรงการติดผนึกท่ีน้อย
เท่า และมีค่าแรงการติดผนึกท่ีสอดคล้องกับกาวแท่งจากแป้งท่ีระยะเวลาดังกล่าว 
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องศาเซลเซียส  นํามากําจัดโปรตีน
โดยเปลี่ยนสารทุก 3 ช่ัวโมง ล้างด้วยน้ํากลั่น

ช่ัวโมง ล้างด้วยน้ํากลั่นทําการล้าง  
องศาเซลเซียส เพ่ือทําการสกัด
กากกาวท่ีเหลือแช่ด้วย 0.5 M 

อีกครั้ง แล้วกรองหนังปลาด้วยขาวบาง นํากาวท่ีกรองได้ท้ังหมดมารวมกันก็จะได้กาวจากหนังปลา (Boonprab 

โดยนํากาวจากหนังปลาท่ีผลิตในข้อ 2 หรือ แป้งมัน
, กลีเซอรีน 5 กรัม, กลีเซอริล

เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักของจํานวนปริมาตรของ
ส่วนผสมท้ังหมดโดยใส่ตามลําดับ ซึ่งทุกครั้งหลังจากเติมส่วนผสมต่างๆให้เขย่าสารผสมให้เข้ากันบนเครื่อง magnetic 

ช่ัวโมงเพ่ือให้ได้สารของเหลวสีขาว ก่อนตั้งท้ิงไว้ท่ี
 

ขีดเส้นแบ่งครึ่งกระดาษทดสอบแต่ละ
แล้วทากาวปริมาณเท่ากันทุกการทดสอบ (120-125 มิลลิกรัม) 

ส่วนนี้ ด้วยการใช้แท่งแก้วเกลี่ยให้กาวกระจายตัวอย่างสม่ําเสมอ จากนั้นนํากระดาษทดสอบ
แล้วนําไปวัดค่าแรงในการดึงกระดาษ

mm/min ด้วยเครื่อง Texture 
เพ่ือแสดงค่าความสามารถในการผนึกกระดาษท่ีเร็วและแน่นของวัสด ุ

ช้ืนแบบอินฟราเรด ท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 
pH meter: Mettler Toledo SevenGo pH, SG2) 

: Novana TH 200) และค่าส ี(วัดโดยใช้ค่า L*, 

การศึกษาค่าแรงผนึกวัสดุกระดาษของกาวแท่งท่ีผลิตได้จากหนังของปลานวลจนัทร์ทะเล 
ในการตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือแสดงประสิทธิภาพความแน่นของการยึดติดของวัสดุกระดาษของกาวแท่งท่ีผลิตตาม

Commercial glue stick) และกาว
ในการดึงหลังจากการติดผนึกท่ีเวลา 5, 10, 20 และ 

ท่ีทําให้วัสดุกระดาษฉีกขาดออกจากกัน ผลดังตารางท่ี 1 
พบว่า แรงท่ีใช้ในการดึงกระดาษจะแปรผันตรงกับระยะเวลาในการติดผนึกกระดาษท่ีเพ่ิมมากเช่นเดียวกับกาวแท่งชุดควบคุม 

นาที กาวแท่งจากปลานวลจันทร์ทะเลมีค่าแรงการติดผนึกท่ีน้อยกว่ากาวแท่ง
เท่า และมีค่าแรงการติดผนึกท่ีสอดคล้องกับกาวแท่งจากแป้งท่ีระยะเวลาดังกล่าว  
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2. การศึกษาคุณสมบัติของกาวแท่งท่ีผลิตได้จากหนังของปลานวลจันทร์ทะเล

 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี (ความช้ืนและ 
โดยค่า L* จะบอกถึงค่าความสว่างจากสีขาวท่ีมีค่าเท่ากับ 
ส่วนค่า b* ท่ีเป็นบวกบอกถึงค่าสีเหลือง) ของกาวแท่งท่ีผลิตได้ตามวิธีการข้อ 
แท่งท่ีผลิตได้จากปลานวลจันทร์ทะเล มีค่าปริมาณความช้ืนเท่ากับ 
n=3 และมีคุณสมบัติทางกายภาพ คือ ค่า aw

n=3 ค่า a* คือ -1.03±0.025; n=3 และ ค่า 
ควบคุม 
 
วิจารณ์ผล 

จากผลการศึกษาพบว่ากาวแท่งท่ีผลิตได้จากปลานวลจันทร์ทะเลตามวิธีการในข้อ 
กระดาษได้ โดยสังเกตได้จากแรงท่ีเพ่ิมข้ึนในการดึงกระดาษให้ขาดออกจา
ท่ีได้มีค่าเท่ากับ 7,290.8 ± 420.3 g, 10,296.5 ± 420.5 g, 11,683.3 ± 576.7 g 
ตามลําดับ ซึ่งคุณลักษณะนี้ตรงกับกาวชุดควบคุม 
ผนึกเทียบเท่ากับกาวแท่งจากแป้งของทุกช่วงเวลาการทดสอบ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับกาวแท่งทางการค้าจะพบว่า
กาวแท่งท่ีได้จากหนังปลานวลจันทร์ทะเลนั้นยังมีข้อจํากัดในเรื่องของความติดแน่นในการผนึกวัสดุกระดาษอยู่เล็กน้อย ซึ่ง
จะต้องทําการปรับปรุงในเรื่องนี้ต่อไปโดยจะศึกษาว่าปัจจัยใดท่ีมีผลต่อความสามารถในการติดแน่นของกาวแท่ง
การศึกษานี้นําไปสู่ข้อพิสูจน์ประสิทธิภาพของสายการผลิตท่ีดัดแปลงจาก สุรางค์รัตน์ 
ผลิตเป็นกาวแท่งได้โดยพิจารณาจากการติดผนึกได้เทียบเท่ากับ

กาวแท่งท่ีผลิตได้มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกาวแท่งชุดควบคุมตามตารางท่ี 
โดยจะพบว่ากาวแท่งจากหนังปลานวลจันทร์ทะเลมีค่าปริมาณความช้ืนสูงเป็นลําดับท่ี 
เปรียบเทียบกับกาวแท่งจากแป้ง (68.77±0
ความช้ืนนั้นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อความสามารถในการติดผนึกท่ีเร็วของกาวแท่งกับวัสดุกระดาษ โดยสังเกตได้จาก
ค่าของแรงท่ีใช้ในการดึงกระดาษตามตารางท่ี 
แปรผกผันกับปริมาณความช้ืนในกาวแท่ง 
 

สรุป 

จากผลการศึกษาสามารถเสนอได้ว่าการนําส่วนผสมของกาวปลา 
ของความเข้มข้นของสารไฮดรอกซีโพรลีน) และน้ํา 
5 กรัม, กลีเซอริลโมโนสเตียเรต 1.33 กรัม, กรดสเตียริก
ปริมาตรของส่วนผสมท้ังหมดโดยใส่ตามลําดับก่อนทําการรีฟลักซ์ท่ี 
ของเหลวสีขาว ก่อนตั้งท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 
เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมในการผลิตกาวแท่งจากหนังของปลานวลจันทร์ทะเล 
กระดาษของกาวแท่งท่ีผลิตได้มีความสอดคล้องกับกาวแท่งชุดควบคุม 
ความเร็วและความแน่นในการผนึกแตกต่างจากกาวแท่งทางการค้าเพียงเล็กน้อย

กาวแท่งท่ีผลิตได้มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพดังนี้
n=3, 10.47±0.006; n=3, 0.945±0.001; n=3
ค่า b* คือ 3.03±0.02; n=3 ตามลําดับ ซึ่งมีคุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับกาวแท่งชุดควบคุม ซึ่งค่าปริมาณความช้ืนอาจจะเป็น
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การศึกษาคุณสมบัติของกาวแท่งท่ีผลิตได้จากหนังของปลานวลจันทร์ทะเล 

ความช้ืนและ pH) และคุณสมบัติทางกายภาพ (ค่า aw และค่าสีในระบบ 
จะบอกถึงค่าความสว่างจากสีขาวท่ีมีค่าเท่ากับ 100 จนถึงสีดําท่ีมีค่าเท่ากับ 0  ค่า a* ท่ีเป็นลบบอกถึงค่าสีเขียว 

ของกาวแท่งท่ีผลิตได้ตามวิธีการข้อ 4 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางเคมี
งท่ีผลิตได้จากปลานวลจันทร์ทะเล มีค่าปริมาณความช้ืนเท่ากับ 77.02±0.065%; n=3 และค่า pH เท่ากับ

w เท่ากับ 0.945±0.001; n=3 และค่าสี โดยแสดงดังนี้ ค่า L* 
และ ค่า b* คือ 3.03±0.02; n=3 ซึ่งคุณสมบัติท้ังหมดนี้สอดคล้องกับกาวแท่งชุด

จากผลการศึกษาพบว่ากาวแท่งท่ีผลิตได้จากปลานวลจันทร์ทะเลตามวิธีการในข้อ 2 นั้นมีความสามารถท่ีใช้ผนึก
กระดาษได้ โดยสังเกตได้จากแรงท่ีเพ่ิมข้ึนในการดึงกระดาษให้ขาดออกจากกันท่ีระยะเวลา 5, 10, 20 และ

g, 10,296.5 ± 420.5 g, 11,683.3 ± 576.7 g และ 12,102.4 
ตามลําดับ ซึ่งคุณลักษณะนี้ตรงกับกาวชุดควบคุม (กาวแท่งทางการค้าและกาวแท่งจากแป้ง) และมีประสิทธิภาพในการติด
ผนึกเทียบเท่ากับกาวแท่งจากแป้งของทุกช่วงเวลาการทดสอบ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับกาวแท่งทางการค้าจะพบว่า
กาวแท่งท่ีได้จากหนังปลานวลจันทร์ทะเลนั้นยังมีข้อจํากัดในเรื่องของความติดแน่นในการผนึกวัสดุกระดาษอยู่เล็กน้อย ซึ่ง

บปรุงในเรื่องนี้ต่อไปโดยจะศึกษาว่าปัจจัยใดท่ีมีผลต่อความสามารถในการติดแน่นของกาวแท่ง
การศึกษานี้นําไปสู่ข้อพิสูจน์ประสิทธิภาพของสายการผลิตท่ีดัดแปลงจาก สุรางค์รัตน์ (2542) ในงานการทดลองว่า สามารถ
ผลิตเป็นกาวแท่งได้โดยพิจารณาจากการติดผนึกได้เทียบเท่ากับกาวชุดควบคุม  

กาวแท่งท่ีผลิตได้มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกาวแท่งชุดควบคุมตามตารางท่ี 
โดยจะพบว่ากาวแท่งจากหนังปลานวลจันทร์ทะเลมีค่าปริมาณความช้ืนสูงเป็นลําดับท่ี 1 (77.02±0.065%; n=3

0.886%; n=3) และกาวแท่งทางการค้า (60.62±1.288%; n=3
ความช้ืนนั้นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อความสามารถในการติดผนึกท่ีเร็วของกาวแท่งกับวัสดุกระดาษ โดยสังเกตได้จาก
ค่าของแรงท่ีใช้ในการดึงกระดาษตามตารางท่ี 1 ท่ีระยะเวลาการติดท่ี 5 นาที พบว่าปริมาณแรงท่ีใช้ในการดึงกระดาษจะ

จากผลการศึกษาสามารถเสนอได้ว่าการนําส่วนผสมของกาวปลา 5 กรัม (1.7 กรัมผลผลิตของคอลลาเจนซึ่งวัดในรูป
และน้ํา 25 มิลลิลิตร ผสมกับโพลีไวนิลไพโรริโดน (PVP K85-95) 2.5 
กรดสเตียริก 2 กรัม และโซเดียมไฮดรอกไซด์ 3.7 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักของจํานวน

ปริมาตรของส่วนผสมท้ังหมดโดยใส่ตามลําดับก่อนทําการรีฟลักซ์ท่ี 65-70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 
ของเหลวสีขาว ก่อนตั้งท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ช่ัวโมงเพ่ือให้เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เพ่ือผลิตข้ึนรูปให้ได้กาวแท่ง 
เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมในการผลิตกาวแท่งจากหนังของปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos) เนื่องจากค่าแรงในการผนึก

วามสอดคล้องกับกาวแท่งชุดควบคุม (กาวแท่งทางการค้าและกาวแท่งจากแป้ง
ความเร็วและความแน่นในการผนึกแตกต่างจากกาวแท่งทางการค้าเพียงเล็กน้อย 

กาวแท่งท่ีผลิตได้มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพดังนี้ ปริมาณความช้ืน pH  aw และค่าสี เท่ากับ
0.001; n=3 และ ค่า L* คือ 77.59±0.025; n=3 ค่า a* คือ -1.0

ตามลําดับ ซึ่งมีคุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับกาวแท่งชุดควบคุม ซึ่งค่าปริมาณความช้ืนอาจจะเป็น
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และค่าสีในระบบ L* a* b* 
ท่ีเป็นลบบอกถึงค่าสีเขียว 

ผลการศึกษาคุณสมบัติทางเคมี พบว่ากาว
เท่ากับ 10.47±0.006; 
L* คือ 77.59±0.025; 

ซึ่งคุณสมบัติท้ังหมดนี้สอดคล้องกับกาวแท่งชุด

นั้นมีความสามารถท่ีใช้ผนึก
และ 60 นาที ซึ่งค่าแรง
4 ± 677.9 เมื่อ n= 6 

และมีประสิทธิภาพในการติด
ผนึกเทียบเท่ากับกาวแท่งจากแป้งของทุกช่วงเวลาการทดสอบ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับกาวแท่งทางการค้าจะพบว่า
กาวแท่งท่ีได้จากหนังปลานวลจันทร์ทะเลนั้นยังมีข้อจํากัดในเรื่องของความติดแน่นในการผนึกวัสดุกระดาษอยู่เล็กน้อย ซึ่ง

บปรุงในเรื่องนี้ต่อไปโดยจะศึกษาว่าปัจจัยใดท่ีมีผลต่อความสามารถในการติดแน่นของกาวแท่ง จากผล
ในงานการทดลองว่า สามารถ

กาวแท่งท่ีผลิตได้มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกาวแท่งชุดควบคุมตามตารางท่ี 2 
0.065%; n=3) เมื่อ
%; n=3) ซึ่งปริมาณ

ความช้ืนนั้นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อความสามารถในการติดผนึกท่ีเร็วของกาวแท่งกับวัสดุกระดาษ โดยสังเกตได้จาก
งท่ีใช้ในการดึงกระดาษจะ

กรัมผลผลิตของคอลลาเจนซึ่งวัดในรูป
95) 2.5 กรัม, กลีเซอรีน 

เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักของจํานวน
1 ช่ัวโมงเพ่ือให้ได้สาร

ช่ัวโมงเพ่ือให้เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เพ่ือผลิตข้ึนรูปให้ได้กาวแท่ง 
เนื่องจากค่าแรงในการผนึก

กาวแท่งทางการค้าและกาวแท่งจากแป้ง) โดยจะมีค่า

เท่ากับ 77.02±0.065%; 
1.03±0.025; n=3 และ 

ตามลําดับ ซึ่งมีคุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับกาวแท่งชุดควบคุม ซึ่งค่าปริมาณความช้ืนอาจจะเป็น
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเร็วในการผนึกวัสดุกระดาษท่ีระยะเวลาการติดท่ี 
ผลิตกาวแท่งให้มีประสิทธิภาพติดเร็วและติดแน่นให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานต่อไป
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Table 1  Adhesive test of paper sheet among fish glue stick from milkfish (
glue stick and commercial glue st

 

Time (min) 

 Fish glue

5 7,290.80±

10 10,296.5±

20 11,683.3±

60 12,102.4±
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเร็วในการผนึกวัสดุกระดาษท่ีระยะเวลาการติดท่ี 5 นาที โดยข้อมูลท้ังหมดจะนําไปใช้ในการพัฒนาการ
ผลิตกาวแท่งให้มีประสิทธิภาพติดเร็วและติดแน่นให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานต่อไป 

ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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Adhesive test of paper sheet among fish glue stick from milkfish (Chanos chanos
glue stick and commercial glue stick 

Adhesive test [Mean of force (g) ± SD; n=6 

Fish glue stick Starch glue stick Commercial glue stick

±420.3 7,732.00±432.4 9,879.00

296.5±420.5 10,246.5±289.6 12,301.4±

683.3±576.7 12,078.0±586.3 13,505.5±

102.4±677.9 13,317.6±709.3 15,052.8±
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นาที โดยข้อมูลท้ังหมดจะนําไปใช้ในการพัฒนาการ

การระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2553 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาวแท่งจากแป้งมันสําปะหลังดัดแปร. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, 
Consumer research and product 

Ph.D. Thesis, Massey Univ., New Zealand. 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกาวสําหรับกระดาษ. 1521/2541. 

Optimum fish for fish glue processing  
ltural Science and Technology.  

In: A. Pizzi and K.L. Mittal (eds.).  
270 Madison Avenue, New York. 

Hill Book Company, Inc. 

Marine products of commerce. Second Edition. Reinhold Publishing 

Chanos chanos) skin, starch 

Mean of force (g) ± SD; n=6 ] 

Commercial glue stick 

9,879.00±610.6 

301.4±438.2 

505.5±506.5 

052.8±399.9 
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Table 2  Chemical and physical properties of fish glue stick from milkfish (
glue stick and commercial glue stick 

 
 

Properties (unit)  
Chemical and physical character [Mean of unit ± 

Fish glue stick            Starch glue stick        Commercial glue stick

Chemistry  
   pH                                10.47±0.006                10.61±0.031         
   Moisture content (%)       77.02±0.065          
Physic  
   aw                                 0.945±0.001                0.947±0.003                     0.933±
   L*                                 77.59±0.025                74.48±0.01              
   a*                                 -1.03±0.025                
   b*                                   3.03±0.02          
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Chemical and physical properties of fish glue stick from milkfish (Chanos chanos
glue stick and commercial glue stick  

Chemical and physical character [Mean of unit ± 

Fish glue stick            Starch glue stick        Commercial glue stick

10.47±0.006                10.61±0.031                     10.58±0.042
oisture content (%)       77.02±0.065                68.77±0.886                     60.62±1.288

0.945±0.001                0.947±0.003                     0.933±0.002
77.59±0.025                74.48±0.01                       77.78±0.02
1.03±0.025                -1.36±0.006                       -2.41±0.02

0.02                  2.14±0.015                        0.45±0.02

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

Chanos chanos) skin, starch 

Chemical and physical character [Mean of unit ± SD; n=3] 

Fish glue stick            Starch glue stick        Commercial glue stick 

0.042 
1.288 

0.002 
0.02 
0.02 
0.02 
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ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแข้งไก่ 

ในอ่าวไทย พ.ศ. 2550 
 
ปิยะโชค สินอนันต์1* ขวัญชัย ปานแก้ว
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน
๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
๔ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
 
บทคัดย่อ 
 
 การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแข้งไก่ 
อวนล้อมซั้ง อวนล้อมจับปั่นไฟ อวนดํา และอวนล้อมจับปลากะตัก บริเวณท่าเทียบเรือในเขตจังหวัดชายฝั่งอ่าวไทย ระหว่าง
เดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2550 
กิโลกรัม/วัน ตามลําดับ ปลาแข้งไก่ท่ีเข้ามาในข่ายการประมงมีขนาดความยาวอยู่ในช่วง 
การเติบโต เท่ากับ Lt = 39.60(1-e
ธรรมชาติ (M) เท่ากับ 2.05 ต่อป ีและค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง 
ท่ีเริ่มเข้าสู่ข่ายการประมงมีความยาว 
มูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืน (MEY) เท่ากับ 1,67
ละ 50 และ 35 ของการลงแรงประมงใน พ
ศึกษาแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรปลาแข้งไก่ ด้วยการปรับลดสัดส่วนการลง
ล้อมแต่ละประเภท พบว่าการปรับลดการลงแรงประมงของเรืออวนล้อมซั้งลงร้อยละ 
อวนดําร้อยละ 30 และเรืออวนล้อมจับปลากะตักลงร้อยละ 
แข้งไก่เพ่ิมข้ึนใกล้กับศักย์การผลติสูงสุดท่ียั่งยืน 
 
คําสําคัญ : ประเมินสภาวะทรัพยากร 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 2 หมู่ท่ี 2 ต.เพ อ.เมือง 
E-mail : ptsinanun@yahoo.com
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ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแข้งไก่ (Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758))

ขวัญชัย ปานแก้ว4 อัญญานี แย้มรุ่งเรือง2 นันทชัย บุญจร3 และ สุวรรณทนา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 

การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแข้งไก่ (Megalaspis cordyla) ในอ่าวไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือ
อวนล้อมซั้ง อวนล้อมจับปั่นไฟ อวนดํา และอวนล้อมจับปลากะตัก บริเวณท่าเทียบเรือในเขตจังหวัดชายฝั่งอ่าวไทย ระหว่าง

2550 พบว่ามีอัตราการจับเฉลี่ยของปลาแข้งไก่เท่ากับ 170.90  67.67  134.
วัน ตามลําดับ ปลาแข้งไก่ท่ีเข้ามาในข่ายการประมงมีขนาดความยาวอยู่ในช่วง 3.50

e-1.34(t-0.00)) ค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม (Z) เท่ากับ 6.31 ต่อปี
และค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง (F) เท่ากับ 4.26 ต่อปี ปลาแข้งไก่ความยาวแรก

ท่ีเริ่มเข้าสู่ข่ายการประมงมีความยาว 3.50 เซนติเมตร มีจํานวน 46.58 ล้านตัว มีระดับผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน 
1,679 ตนั และ 36.79 ล้านบาท ตามลําดับ ระดับการลงแรงประมงท่ีเหมาะสมเท่ากับร้อย

ของการลงแรงประมงใน พ.ศ. 2550 ซึ่งปัจจุบันมีการลงแรงประมงมากเกินกําลังผลิตของปลาแข้งไก่
ศึกษาแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรปลาแข้งไก่ ด้วยการปรับลดสัดส่วนการลง
ล้อมแต่ละประเภท พบว่าการปรับลดการลงแรงประมงของเรืออวนล้อมซั้งลงร้อยละ 50 เรืออวนล้อมปั่นไฟร้อยละ 

และเรืออวนล้อมจับปลากะตักลงร้อยละ 30 จากการลงแรงประมงใน พ.ศ. 2550
ตสูงสุดท่ียั่งยืน  

ประเมินสภาวะทรัพยากร ปลาแข้งไก่ อ่าวไทย 

เมือง จ.ระยอง 21160  โทร. 0 3865 1764 
: ptsinanun@yahoo.com 
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8))  

และ สุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล4  

ในอ่าวไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือ
อวนล้อมซั้ง อวนล้อมจับปั่นไฟ อวนดํา และอวนล้อมจับปลากะตัก บริเวณท่าเทียบเรือในเขตจังหวัดชายฝั่งอ่าวไทย ระหว่าง

170.90  67.67  134.40 และ 40.46 
3.50-35.50 เซนติเมตร มีสมการ
ต่อปี ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดย
ต่อปี ปลาแข้งไก่ความยาวแรก

ล้านตัว มีระดับผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน (MSY) และ
ล้านบาท ตามลําดับ ระดับการลงแรงประมงท่ีเหมาะสมเท่ากับร้อย

ซึ่งปัจจุบันมีการลงแรงประมงมากเกินกําลังผลิตของปลาแข้งไก่ จึงได้
ศึกษาแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรปลาแข้งไก่ ด้วยการปรับลดสัดส่วนการลงแรงประมงของเรืออวน

เรืออวนล้อมปั่นไฟร้อยละ 50 เรือ
2550 จะมีผลทําให้ผลจับปลา
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Stock Assessment of Torpedo Scad (

in the Gulf of Thailand in 2007
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2Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development
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Abstract 

 
 Stock Assessment of Torpedo scad (
by collecting data from Luring purse seine, Light luring purse seine, Thai purse seine and Anchovy purse 
seine at fishing ports along coastline of the Gulf of Thailand during January to December 2007. 
results showed that average catch per unit of effort of 
kg/day, respectively. Size distribution was recruited to fishing ground in range from 3.50
equation was expressed in equation
mortality coefficient (M) and fishing mortality coefficient
respectively. While size of recruitment in fishing ground was at 3.50 cm with 46.58 million individual. 
Maximum sustainable yield (MSY) was 1,679 tons and the maximum sustainable economic yield (MEY) 
was 36.79 million baht. Optimum fishing efforts were 50% and 35% of the fishing effort in 2007. 
M. cordyla in the Gulf of Thailand was utilized over the MSY level as well as over the optimum fishing 
effort. The approach for effective management of  
of purse seines, the reduction of fishing effort in 2007 on Luring purse seine, Light luring purse seine, Thai 
purse seine and Anchovy purse seine were 50%, 50%, 30% and 30% respectively, has been increase total 
catch of  M. cordyla nearly the maximum sustainable yield.
 
Key words : stock assessment, torpedo scad,
   
*Corresponding author : 2 Moo 2, Phe Sub
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Stock Assessment of Torpedo Scad (Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758))

Gulf of Thailand in 2007 
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Stock Assessment of Torpedo scad (Megalaspis cordyla) in the Gulf of Thailand was conducted 
by collecting data from Luring purse seine, Light luring purse seine, Thai purse seine and Anchovy purse 
seine at fishing ports along coastline of the Gulf of Thailand during January to December 2007. 

d that average catch per unit of effort of M. cordyla were 170.90, 67.67, 134.40 and 40.46 
Size distribution was recruited to fishing ground in range from 3.50-

expressed in equation Lt = 39.60(1-e
-1.34(t-0.00)). Total mortality coefficient 

and fishing mortality coefficient (F) were 6.31, 2.05 and 4.26 per year, 
respectively. While size of recruitment in fishing ground was at 3.50 cm with 46.58 million individual. 
Maximum sustainable yield (MSY) was 1,679 tons and the maximum sustainable economic yield (MEY) 

ht. Optimum fishing efforts were 50% and 35% of the fishing effort in 2007. 
in the Gulf of Thailand was utilized over the MSY level as well as over the optimum fishing 

effort. The approach for effective management of  M. cordyla was to reduce fishing effort on each kind 
of purse seines, the reduction of fishing effort in 2007 on Luring purse seine, Light luring purse seine, Thai 
purse seine and Anchovy purse seine were 50%, 50%, 30% and 30% respectively, has been increase total 

nearly the maximum sustainable yield. 

stock assessment, torpedo scad, Megalaspis cordyla, the Gulf of Thailand 

Moo 2, Phe Sub-district, Muang District, Rayong 21160. Tel. 0 3865 1764
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(Linnaeus,1758)) 

Nuntachai Boonjorn3  

in the Gulf of Thailand was conducted 
by collecting data from Luring purse seine, Light luring purse seine, Thai purse seine and Anchovy purse 
seine at fishing ports along coastline of the Gulf of Thailand during January to December 2007. The 

were 170.90, 67.67, 134.40 and 40.46 
-35.50 cm. Growth 

Total mortality coefficient (Z), natural 
were 6.31, 2.05 and 4.26 per year, 

respectively. While size of recruitment in fishing ground was at 3.50 cm with 46.58 million individual. 
Maximum sustainable yield (MSY) was 1,679 tons and the maximum sustainable economic yield (MEY) 

ht. Optimum fishing efforts were 50% and 35% of the fishing effort in 2007.  
in the Gulf of Thailand was utilized over the MSY level as well as over the optimum fishing 

ishing effort on each kind 
of purse seines, the reduction of fishing effort in 2007 on Luring purse seine, Light luring purse seine, Thai 
purse seine and Anchovy purse seine were 50%, 50%, 30% and 30% respectively, has been increase total 

Tel. 0 3865 1764 
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ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคม ชนิด 
และ S. undosquamis (Richardson, 
 
ปิยะโชค สินอนันต์1*  ทิวารัตน์ สินอนนัต์
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
4ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
 
บทคัดย่อ 
 
 ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคมชนิด 
รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดกลาง และอวนลากคู่ ระหว่างเดือน
มกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2550 พบว่า อัตราการจับเฉลี่ยของปลาปากคมชนิด 
2.29 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ตามลําดับเครื่องมือ โดยมีความยาวอยู่ในช่วง 
43.25 (1-e-1.70(t-0.00)) ค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม
2.27 ต่อปี และค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง 
การจับเฉลี่ยเท่ากับ 0.15  1.34  และ
เซนติเมตร มีสมการการเติบโต เท่ากับ 
สัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ (
ระดับผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน (MSY) 
153.44 ล้านบาท ตามลําดับ ระดับการลงแรงประมงท่ีเหมาะสมของปลาท้ังสองชนิดเท่ากับร้อยละ 
ใน พ.ศ. 2550 การปรับลดการลงแรงประมงของอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็กลงร้อยละ
กลางลงร้อยละ 80  และของอวนลากคู่ลงร้อยละ 
ตาอวนก้นถุงจาก 2.50 เซนติเมตร เป็น 
25,372.97 และ 30,706.92 ตัน ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : ประเมินสภาวะทรัพยากร  ปลาปากคม  อ่าวไทย
   
*ผู้รับผดิชอบ : 2 หมู่ท่ี 2 ต.เพ อ.เมือง จ
E-mail : ptsinanun@yahoo.com
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคม ชนิด Saurida elongata (Temminck & Schlegel, 
(Richardson, 1848) ในอ่าวไทย 

ทิวารัตน์ สินอนนัต์1  ไกรศักด์ิ ไชยมีสุข2  อุดมสิน อักษรผอบ3 และ อํานวย คงพรหม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 

ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคมชนิด Saurida elongata และ S. undosquamis
รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดกลาง และอวนลากคู่ ระหว่างเดือน

พบว่า อัตราการจับเฉลี่ยของปลาปากคมชนิด S. elongata 
ช่ัวโมง ตามลําดับเครื่องมือ โดยมีความยาวอยู่ในช่วง 2.25-43.25 เซนติเมตร มีสมการการเติบโตเท่ากับ 

ค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม (Z) เท่ากับ 8.91 ต่อปี ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ 
ต่อปี และค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง (F) เท่ากับ 6.64 ต่อปี ปลาปากคมชนิด 

และ 1.51 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ตามลําดับเครื่องมือ โดยมีขนาดความยาวอยู่ในช่วง 
เท่ากับ Lt = 39.75 (1-e

-1.76(t-0.00)) ค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม
(M) เท่ากับ 2.27 ต่อปี และค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง 
 และมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืน (MEY) ของปลาปากคมท้ังสองชนิดเท่ากับ 

ล้านบาท ตามลําดับ ระดับการลงแรงประมงท่ีเหมาะสมของปลาท้ังสองชนิดเท่ากับร้อยละ 
การปรับลดการลงแรงประมงของอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็กลงร้อยละ 80  

และของอวนลากคู่ลงร้อยละ 80 จะทําให้ผลผลิตปลาปากคมเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด ส่วนการปรับเปลี่ยนขนาด
เซนติเมตร เป็น 3.00  3.50 และ 4.00 เซนติเมตร ทําให้มีปริมาณการจับเพ่ิมข้ึนเป็น 

ตัน ตามลําดับ  

ประเมินสภาวะทรัพยากร  ปลาปากคม  อ่าวไทย 

เมือง จ.ระยอง 21160  โทร. 0 3865 1764 
: ptsinanun@yahoo.com 

 

357 

(Temminck & Schlegel, 1846)  

และ อํานวย คงพรหม4 

undosquamis ในอ่าวไทย โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดกลาง และอวนลากคู่ ระหว่างเดือน

 มีค่าเท่ากับ 0.28  2.28 และ 
เซนติเมตร มีสมการการเติบโตเท่ากับ Lt = 

ต่อปี ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ (M) เท่ากับ 
ต่อปี ปลาปากคมชนิด  S. undosquamis มีอัตรา

ช่ัวโมง ตามลําดับเครื่องมือ โดยมีขนาดความยาวอยู่ในช่วง 2.25-37.75 
ค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม (Z) เท่ากับ 10.97 ต่อปี ค่า

ต่อปี และค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง (F) เท่ากับ 8.70 ต่อปี 
ของปลาปากคมท้ังสองชนิดเท่ากับ 25,948 ตัน และ 

ล้านบาท ตามลําดับ ระดับการลงแรงประมงท่ีเหมาะสมของปลาท้ังสองชนิดเท่ากับร้อยละ 20 ของการลงแรงประมง
  ของอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาด

จะทําให้ผลผลิตปลาปากคมเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด ส่วนการปรับเปลี่ยนขนาด
เซนติเมตร ทําให้มีปริมาณการจับเพ่ิมข้ึนเป็น 19,334.06 
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Stock Assessment of Saurida elongata
and S. undosquamis (Richardson, 1848) in the Gulf of Thailand
 
Piyachok Sinanun1*  Thiwarat Sinanun
and Amnuay Kongprom4 
1Eastern Marine Fisheries Research and Development Center
2Upper Gulf Marine Fisheries Research 
3Chumphon Marine Fisheries Research and Development Center
4Southern Marine Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 
 
 Stock Assessment of Slender lizardfish (
undosquamis) in the Gulf of Thailand was conducted by collecting data from small otter board trawler, 
medium otter board trawler and pair trawler at fishing ports along coastline of the Gulf of Thailand 
during January to December 2007. The results showed that average c
were 0.28, 2.28 and 2.29 kg/hr, respectively. Size distribution was ranged
equation was expressed in Lt = 48.25 (1
coefficient (M) and fishing mortality coefficient
average catch per unit effort of S. undosquamis
distribution was ranged 2.25-37.75 cm. The growth equation
Total mortality coefficient (Z), natural mortality coefficient
10.97, 2.27 and 8.70 per year, respectively. Maximum sustainable yield (MSY) and maximum sustainab
economic yield (MEY) of both species were 25,948 tons and 153.44 million baht. Optimum fishing efforts 
were 20% and 20% of the fishing effort in 2007.  Therefore, effective management approach should 
reduce fishing effort on small otter board trawler, m
80%, 80% and 80% respectively, following this approach that would be increase to the most of total 
catch. While enlarging of mesh size in cod
increased total catch to 19,334.06, 25
 
Key words : stock assessment, lizardfish, 
   
*Corresponding author : 2 Moo 2, Ban Phe, Muang District, Rayong 21160.
E-mail : ptsinanun@yahoo.com 
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Saurida elongata (Temminck & Schlegel, 1846)  
(Richardson, 1848) in the Gulf of Thailand 
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ern Marine Fisheries Research and Development Center 

Stock Assessment of Slender lizardfish (Saurida elongata) and Brushtooth lizardfish (
in the Gulf of Thailand was conducted by collecting data from small otter board trawler, 

medium otter board trawler and pair trawler at fishing ports along coastline of the Gulf of Thailand 
during January to December 2007. The results showed that average catch per unit effort of 
were 0.28, 2.28 and 2.29 kg/hr, respectively. Size distribution was ranged 2.25-43.25 cm. The growth 

= 48.25 (1-e-1.70(t-0.00)). Total mortality coefficient (Z), natural mortality 
and fishing mortality coefficient (F) were 8.91, 2.27 and 6.64 per year, respectively. The 

S. undosquamis were 0.15, 1.34 and 1.51 kg/hr, respectively. Size 
37.75 cm. The growth equation was expressed in Lt = 39.75 (1

Z), natural mortality coefficient (M) and fishing mortality coefficient
10.97, 2.27 and 8.70 per year, respectively. Maximum sustainable yield (MSY) and maximum sustainab
economic yield (MEY) of both species were 25,948 tons and 153.44 million baht. Optimum fishing efforts 
were 20% and 20% of the fishing effort in 2007.  Therefore, effective management approach should 
reduce fishing effort on small otter board trawler, medium otter board trawler and pair trawler were 

0% respectively, following this approach that would be increase to the most of total 
catch. While enlarging of mesh size in cod-end from 2.50 cm to 3.00, 3.50 and 4.00 cm have been 

25,372.97 and 30,706.92 tons, respectively. 

stock assessment, lizardfish, Saurida undosquamis, Saurida elongata, the Gulf of Thailand
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Z), natural mortality 

were 8.91, 2.27 and 6.64 per year, respectively. The 
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= 39.75 (1-e-1.76(t-0.00)). 
and fishing mortality coefficient (F) were 

10.97, 2.27 and 8.70 per year, respectively. Maximum sustainable yield (MSY) and maximum sustainable 
economic yield (MEY) of both species were 25,948 tons and 153.44 million baht. Optimum fishing efforts 
were 20% and 20% of the fishing effort in 2007.  Therefore, effective management approach should 
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0% respectively, following this approach that would be increase to the most of total 

end from 2.50 cm to 3.00, 3.50 and 4.00 cm have been 
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    รายงานการประชุมวิชาการประมง 

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
 
กมลรัตน์ พุทธรักษา*  อุดม เครือเนียม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธ์ุปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกดําเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ
พฤษภาคม พ.ศ. 2548  ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลและตัวอย่างปูม้าจากเครื่องมืออวนจมปูและลอบปูรายเดือน ณ ท่าข้ึน
สัตว์นํ้า ซึ่งมีแหล่งทําการประมงในบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า
เท่ากับ 1:0.95 ปูม้าขนาดเล็กสุดท่ีมีไข่นอกกระดองมีความกว้างกระดอง 
เมียมีความกว้างกระดองเท่ากับ 9.84 
วางไข่ตลอดปี ช่วงท่ีปูม้าวางไข่สูงสุด คือ เดือน

 
คําสําคัญ : ชีววิทยาการสืบพันธ์ุ ปูม้า อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
   
*ผู้รับผดิชอบ : 2 หมู่ 2 ต.เพ อ.เมือง จ
E-mail : emdec2003@yahoo.com

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

อุดม เครือเนียม และ บุญฤทธิ์ เจริญสมบติั 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 

การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธ์ุปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกดําเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ
ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลและตัวอย่างปูม้าจากเครื่องมืออวนจมปูและลอบปูรายเดือน ณ ท่าข้ึน

ซึ่งมีแหล่งทําการประมงในบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด พบว่าปูม้ามีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียโดยรวม
ปูม้าขนาดเล็กสุดท่ีมีไข่นอกกระดองมีความกว้างกระดอง 6.50 เซนติเมตร ขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของปูม้าเพศ

9.84 เซนติเมตร แหล่งวางไข่ของปูม้าพบอยู่บริเวณระยะห่างจากฝั่ง 
วางไข่ตลอดปี ช่วงท่ีปูม้าวางไข่สูงสุด คือ เดือนตุลาคม  

ชีววิทยาการสืบพันธ์ุ ปูม้า อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

เมือง จ.ระยอง 21160  โทร. 0 3865 1764 
mail : emdec2003@yahoo.com 
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การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธ์ุปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกดําเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ถึง 
ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลและตัวอย่างปูม้าจากเครื่องมืออวนจมปูและลอบปูรายเดือน ณ ท่าข้ึน

ปูม้ามีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียโดยรวม
เซนติเมตร ขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของปูม้าเพศ

แหล่งวางไข่ของปูม้าพบอยู่บริเวณระยะห่างจากฝั่ง 3-5 กิโลเมตร ปูม้า
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Reproductive Biology of Blue Swimming Crab (
along the Eastern Gulf of Thailand
 
Kamolrat Phuttharaksa*  Udom Khrueniam and Boonyarit Charoensombat
Eastern Marine Fisheries Research and
 
Abstract 
 
 Reproductive biology of blue swimming crab in the eastern Gulf of  Thailand was studied  by 
collecting data monthly from crab gill net and crab trap at the fishing ports during November 2003 
2005. Study areas were the fishing grounds along the eastern Gulf of Thailand in Rayong, Chanthaburi 
and Trat Provinces. The results showed that
Smallest berried female was 6.50 cm CW. 
Spawning grounds occurred in 3-5 kilometers offshore.  Blue swimming crab spawned the whole year
The highest gravid female was found in October.

 
Key words : reproductive biology, blue swimming crab, the eastern Gulf of Thailand
   
*Corresponding author : 2 Moo 2, Phe Sub
Tel. 0 3865 1764  E-mail : emdec2003@yahoo.com
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Reproductive Biology of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758))
along the Eastern Gulf of Thailand 

Udom Khrueniam and Boonyarit Charoensombat 
Fisheries Research and Development Center (Rayong) 

Reproductive biology of blue swimming crab in the eastern Gulf of  Thailand was studied  by 
collecting data monthly from crab gill net and crab trap at the fishing ports during November 2003 

the fishing grounds along the eastern Gulf of Thailand in Rayong, Chanthaburi 
and Trat Provinces. The results showed that sex ratio of blue swimming crab was 1:0.95 male to female. 
Smallest berried female was 6.50 cm CW. Length at first maturity of the female was 

5 kilometers offshore.  Blue swimming crab spawned the whole year
The highest gravid female was found in October. 

reproductive biology, blue swimming crab, the eastern Gulf of Thailand 

: 2 Moo 2, Phe Sub-district, Muang District, Rayong Province 21160 
mail : emdec2003@yahoo.com 
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(Linnaeus, 1758)) 

Reproductive biology of blue swimming crab in the eastern Gulf of  Thailand was studied  by 
collecting data monthly from crab gill net and crab trap at the fishing ports during November 2003 – May 

the fishing grounds along the eastern Gulf of Thailand in Rayong, Chanthaburi 
sex ratio of blue swimming crab was 1:0.95 male to female. 

ale was 9.84 cm CW. 
5 kilometers offshore.  Blue swimming crab spawned the whole year. 

district, Muang District, Rayong Province 21160  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ความชุกชุมของสัตว์น้ําวัยอ่อนบริเวณโป๊ะเชือกและพื้นท่ีใกล้เคียง จังหวัดระยอง
 
กมลรัตน์ พุทธรักษา*  อุดม เครือเนียม  บัณฑิต ยังพลขันธ์  และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาความชุกชุมของสัตว์นํ้าวัยอ่อนและไข่ปลา และคุณภาพน้ําทะเลบริเวณแหล่งประมงโป๊ะเชือกชายฝั่งหาด
แม่รําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ในเดือนมีนาคมและตุลาคม พ
10 ตารางเมตร สัตว์นํ้าวัยอ่อนท่ีพบ ได้แก่ กุ้งวัยอ่อน ปูวัยอ่อน หอยวัยอ่อน 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 963  523  251
26.14  12.51  5.40  3.11 และ 0.02 
ชุมของสัตว์นํ้าวัยอ่อนและไข่ปลาระหว่างเดือนมีนาคมและตุลาคม พ
พบ 31 วงศ์ เป็นปลาวัยอ่อนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 
และ Carangidae ร้อยละ 22.69 
ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา และความชุกชุมของปลาหมึกวัยอ่
ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าบริเวณแหล่งประมงโป๊ะเชือกเป็นแหล่งอาศัยหากิน วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ํา 
เมื่อมีการทําประมงในแหล่งประมงเดิมเป็นระยะเวลานาน
มากข้ึน  

 
คําสําคัญ : ความชุกชุม  สัตว์นํ้าวัยอ่อน 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 2 หมู่ 2 ต.เพ อ.เมือง 
E-mail : kamol_phut@yahoo.co.th
 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ความชุกชุมของสัตว์น้ําวัยอ่อนบริเวณโป๊ะเชือกและพื้นท่ีใกล้เคียง จังหวัดระยอง

อุดม เครือเนียม  บัณฑิต ยังพลขันธ์  และ รัตนา มั่นประสิทธิ ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 

การศึกษาความชุกชุมของสัตว์นํ้าวัยอ่อนและไข่ปลา และคุณภาพน้ําทะเลบริเวณแหล่งประมงโป๊ะเชือกชายฝั่งหาด
แม่รําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ในเดือนมีนาคมและตุลาคม พ.ศ. 2552  พบไข่ปลามีความหนาแน่นเฉลี่ย 

ตารางเมตร สัตว์นํ้าวัยอ่อนท่ีพบ ได้แก่ กุ้งวัยอ่อน ปูวัยอ่อน หอยวัยอ่อน  ปลาวัยอ่อน ก้ังวัยอ่อน และปลาหมึกวัยอ่อน มี
251  108  62 และ 1 ตัวต่อ 10 ตารางเมตร ตามลําดับ โดยมีองค์ประกอบร้อยละ
0.02 ตามลําดับ  สัตว์นํ้าวัยอ่อนและไข่ปลามีความชุกชุมมากบริเวณรอบโป๊ะเชือก ความชุก

ชุมของสัตว์นํ้าวัยอ่อนและไข่ปลาระหว่างเดือนมีนาคมและตุลาคม พ.ศ. 2552 ไม่มีความแตกต่างกัน 
วงศ์ เป็นปลาวัยอ่อนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 20 วงศ์  ปลาวัยอ่อนท่ีพบมากท่ีสุด คือ วงศ์ 

22.69  16.07 และ 8.84 ตามลําดับ  ความชุกชุมของกุ้งวัยอ่อนมีความสัมพันธ์กับปริมาณ
ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา และความชุกชุมของปลาหมึกวัยอ่อนมีความสัมพันธ์กับความเป็นกรด
ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าบริเวณแหล่งประมงโป๊ะเชือกเป็นแหล่งอาศัยหากิน วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ํา 
เมื่อมีการทําประมงในแหล่งประมงเดิมเป็นระยะเวลานาน จะทําให้บริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยาก

สัตว์นํ้าวัยอ่อน  โป๊ะเชือก 

เมือง จ.ระยอง 21160  โทร. 0 3865 1764 
: kamol_phut@yahoo.co.th 
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ความชุกชุมของสัตว์น้ําวัยอ่อนบริเวณโป๊ะเชือกและพื้นท่ีใกล้เคียง จังหวัดระยอง 

การศึกษาความชุกชุมของสัตว์นํ้าวัยอ่อนและไข่ปลา และคุณภาพน้ําทะเลบริเวณแหล่งประมงโป๊ะเชือกชายฝั่งหาด
พบไข่ปลามีความหนาแน่นเฉลี่ย 1,009 ฟองต่อ 
ปลาวัยอ่อน ก้ังวัยอ่อน และปลาหมึกวัยอ่อน มี

ตารางเมตร ตามลําดับ โดยมีองค์ประกอบร้อยละ 52.82 
สัตว์นํ้าวัยอ่อนและไข่ปลามีความชุกชุมมากบริเวณรอบโป๊ะเชือก ความชุก

ไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05)  ปลาวัยอ่อน
วงศ์  ปลาวัยอ่อนท่ีพบมากท่ีสุด คือ วงศ์ Gobiidae Callionymidae 

ตามลําดับ  ความชุกชุมของกุ้งวัยอ่อนมีความสัมพันธ์กับปริมาณ
อนมีความสัมพันธ์กับความเป็นกรด-ด่างของน้ําทะเล (P<0.05) 

ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าบริเวณแหล่งประมงโป๊ะเชือกเป็นแหล่งอาศัยหากิน วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ํา  
จะทําให้บริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ําเพ่ิม
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Larval Abundance around Set-net and adjacent Areas, Rayong Province
 
Kamolrat Phuttharaksa*  Udom Khrueniam
Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong)
 
Abstract 
 
 Abundance of larvae, fish eggs and quality of sea water around set net area of Mae Rumpheung 
Beach, Muang District, Rayong Province was stud
of fish eggs was 1,009 inds./10 m2, larvae such as shrimps larvae, crabs larvae, shells larvae, fish larvae, 
mantis shrimp larvae and cephalopod larvae were 963
The composition were 52.82, 26.14, 12.51,
highly abundant around the set net area. 
different (P>0.05). There were 31 families of fish larvae identified.
important. The most abundant fish larvae were families Gobiidae, Callionymidae and Carangidae which 
were 22.69, 16.07 and 8.84%, respectively. 
where as abundance of cephalopod larvae was related t
this study showed that set net area was a feeding and spawning grounds of marine r
youngsters. Fishing operation in the same area for long time will bring about productivity and i
in marine resources. 

 
Key words : abundance, larvae, set-net
   
*Corresponding author : 2 Moo 2, Phe Sub
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net and adjacent Areas, Rayong Province 

Udom Khrueniam  Bandit Yangphonkhan and Ratana Munprasit
Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong) 

Abundance of larvae, fish eggs and quality of sea water around set net area of Mae Rumpheung 
h, Muang District, Rayong Province was studied in March and October 2009. The average abundance 

, larvae such as shrimps larvae, crabs larvae, shells larvae, fish larvae, 
mantis shrimp larvae and cephalopod larvae were 963, 523, 251, 108, 62 and 1 inds./10 m

composition were 52.82, 26.14, 12.51, 5.40, 3.11 and 0.02%, respectively. Larvae and fish eggs were 
ndant around the set net area. Abundance of the larvae in March and October was not 

different (P>0.05). There were 31 families of fish larvae identified. Of which 20 families were economic 
important. The most abundant fish larvae were families Gobiidae, Callionymidae and Carangidae which 

respectively. Abundance of shrimp larvae was related to dissolved oxygen 
where as abundance of cephalopod larvae was related to the pH of sea water (P<0.05).
this study showed that set net area was a feeding and spawning grounds of marine resources and their 

Fishing operation in the same area for long time will bring about productivity and i

net 
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and Ratana Munprasit 

Abundance of larvae, fish eggs and quality of sea water around set net area of Mae Rumpheung 
The average abundance 

, larvae such as shrimps larvae, crabs larvae, shells larvae, fish larvae, 
108, 62 and 1 inds./10 m2, respectively. 

Larvae and fish eggs were 
Abundance of the larvae in March and October was not 

Of which 20 families were economic 
important. The most abundant fish larvae were families Gobiidae, Callionymidae and Carangidae which 

e of shrimp larvae was related to dissolved oxygen 
o the pH of sea water (P<0.05). Information from 

esources and their 
Fishing operation in the same area for long time will bring about productivity and increasing 

district, Muang District, Rayong Province 21160  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ประสิทธิผลของแพล่อปลาประจําท่ีในทะเลอันดามัน
การเหนี่ยวนําทรัพยากรสัตว์น้ําเพื่อการทําประมงเบ็ดราวผิวน้ํา
 
วัชรพงศ์ ชุ่มชื่น*  ภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยปีระมงทะเลลึก
 
บทคัดย่อ 
 
 การจัดสร้างแหล่งท่ีอยู่อาศัยและรวบรวมสัตว์นํ้าหรือแพล่อปลาแบบประจําท่ีในเขตทะเลลึกของทะเลอันดามัน เพ่ือ
เหนี่ยวนําทรัพยากรปลาผิวน้ําขนาดใหญ่ ได้แก่ กลุ่มปลาทูน่า และกลุ่มปลากระโทงแทง ท่ีมีการอพยพเคลื่อนย้ายประชากร
อยู่ในมหาสมุทรอินเดียให้เข้ามาอาศัยและหาอาหารในบ
เครื่องมือเบ็ดราวผิวน้ําตั้งแต่ปี 2549
มากกว่า 100 กิโลเมตร ในช่วงก่อนการติดตั้ง ช่วงระหว่างปีท่ีทําการติดตั้ง และช่วงหลังจากการติดตั้ง
481 ตัว มีนํ้าหนัก 9,810.44 กิโลกรัม จําแนกออกเป็น 
ปลากระโทงแทง 2 วงศ์ 4 ชนิด ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า มีเพียงบริเวณท่ีระยะห่างจากแพล่อปลาน้อยกว่า 
50 กิโลเมตร เท่านั้น ท่ีการทําประมงด้วยเครื่องมือเบ็ดราวผิวน้ําได้รับผลจากการติดตั้งแพล่อปลา จากค่า 
ละช่วงเวลาของกลุ่มปลาทูน่าท่ีมีความแตกต่างกัน 
สําหรับกลุ่มปลาทูน่าและปลากระโทงแทงในอีก 
 
คําสําคัญ : แพล่อปลาประจําท่ี ทะเลอันดามัน เบ็ดราวผิวน้าํ ทรัพยากรปลา
   
*ผู้รับผดิชอบ : ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ํา อ
E-mail : W.Chumchuen@gmail.com

 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ประสิทธิผลของแพล่อปลาประจําท่ีในทะเลอันดามัน:  
การเหนี่ยวนําทรัพยากรสัตว์น้ําเพื่อการทําประมงเบ็ดราวผิวน้ํา 

ภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธ ิและ สุมา รักแผน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยปีระมงทะเลลึก 

การจัดสร้างแหล่งท่ีอยู่อาศัยและรวบรวมสัตว์นํ้าหรือแพล่อปลาแบบประจําท่ีในเขตทะเลลึกของทะเลอันดามัน เพ่ือ
เหนี่ยวนําทรัพยากรปลาผิวน้ําขนาดใหญ่ ได้แก่ กลุ่มปลาทูน่า และกลุ่มปลากระโทงแทง ท่ีมีการอพยพเคลื่อนย้ายประชากร
อยู่ในมหาสมุทรอินเดียให้เข้ามาอาศัยและหาอาหารในบริเวณทะเลอันดามัน จากการสํารวจจํานวน 

2549-2553 ในบริเวณท่ีมีระยะห่างจากแพน้อยกว่า 50 กิโลเมตร 
กิโลเมตร ในช่วงก่อนการติดตั้ง ช่วงระหว่างปีท่ีทําการติดตั้ง และช่วงหลังจากการติดตั้ง

กิโลกรัม จําแนกออกเป็น 20 วงศ ์36 ชนิด ประกอบด้วยกลุ่มปลาทูน่า 
ชนิด ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า มีเพียงบริเวณท่ีระยะห่างจากแพล่อปลาน้อยกว่า 

ท่ีการทําประมงด้วยเครื่องมือเบ็ดราวผิวน้ําได้รับผลจากการติดตั้งแพล่อปลา จากค่า 
ละช่วงเวลาของกลุ่มปลาทูน่าท่ีมีความแตกต่างกัน (p<0.05) ส่วนกลุ่มปลากระโทงแทงไม่ได้รับผลจากติดตั้งแพล่อปลา 
สําหรับกลุ่มปลาทูน่าและปลากระโทงแทงในอีก 2 บริเวณ ไม่มีความแตกต่างกันของค่า CPUE ในแต่ละช่วงเวลา 

แพล่อปลาประจําท่ี ทะเลอันดามัน เบ็ดราวผิวน้าํ ทรัพยากรปลา 

ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 0 2395 0222 
: W.Chumchuen@gmail.com 
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การจัดสร้างแหล่งท่ีอยู่อาศัยและรวบรวมสัตว์นํ้าหรือแพล่อปลาแบบประจําท่ีในเขตทะเลลึกของทะเลอันดามัน เพ่ือ
เหนี่ยวนําทรัพยากรปลาผิวน้ําขนาดใหญ่ ได้แก่ กลุ่มปลาทูน่า และกลุ่มปลากระโทงแทง ท่ีมีการอพยพเคลื่อนย้ายประชากร

ริเวณทะเลอันดามัน จากการสํารวจจํานวน 6 เท่ียวเรือ ด้วย
กิโลเมตร 50-100 กิโลเมตร และ

กิโลเมตร ในช่วงก่อนการติดตั้ง ช่วงระหว่างปีท่ีทําการติดตั้ง และช่วงหลังจากการติดตั้งแล้ว จับปลาท้ังสิ้น  
ชนิด ประกอบด้วยกลุ่มปลาทูน่า 1 วงศ์ 2 ชนิด และกลุ่ม

ชนิด ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า มีเพียงบริเวณท่ีระยะห่างจากแพล่อปลาน้อยกว่า  
ท่ีการทําประมงด้วยเครื่องมือเบ็ดราวผิวน้ําได้รับผลจากการติดตั้งแพล่อปลา จากค่า CPUE เฉลี่ยในแต่

ส่วนกลุ่มปลากระโทงแทงไม่ได้รับผลจากติดตั้งแพล่อปลา 
ในแต่ละช่วงเวลา (p>0.05) 
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Efficiency of Fish Aggregating Devices in the Andaman Sea: 
An Attracted Fish Resource for Pelagic Longline Fishery
 
Watcharapong Chumchuen*  Pattira
Deep Sea Fishery Technology Research and Development Institute
 
Abstract 
 
 Habitat building and fish associated; anchored fish aggregating devices (FADs) in pelagic zone of 
the Andaman Sea was aimed for a
populations were migrating around the Indian Ocean, move into the Andaman Sea for the foraging and 
schooling. Six cruises were investigated by pelagic longline fishery between 2006 and 2010.
areas were divided into 3 zones by FADs distance (less than 50, 50
(pre-FADs installed, FADs installed year, post
identified for 20 families and 36 speci
and 4 species. The ANOVA result found only the area less than 50 km of FADs distance where pelagic 
longline fishery was influenced by FADs installed. The average CPUE of tuna group in each 
significant difference (p<0.05), in contrast with the average CPUE of billfish group in each period was not 
significant difference (p>0.05). However, the tuna and billfish groups at 2 another areas were not 
significant difference of CPUE in each

 
Key words : anchored fish aggregating device, pelagic longline, Andaman Sea, fish resource
   
*Corresponding author : Srisamut Rd., T
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Efficiency of Fish Aggregating Devices in the Andaman Sea:  
An Attracted Fish Resource for Pelagic Longline Fishery 

Pattira Lirdwitayaprasit and Suma Rugpan 
Deep Sea Fishery Technology Research and Development Institute 

Habitat building and fish associated; anchored fish aggregating devices (FADs) in pelagic zone of 
the Andaman Sea was aimed for an attracted fish resource as tuna and billfish group. While their 
populations were migrating around the Indian Ocean, move into the Andaman Sea for the foraging and 

Six cruises were investigated by pelagic longline fishery between 2006 and 2010.
areas were divided into 3 zones by FADs distance (less than 50, 50-100 and over 100 km) and 3 periods 

FADs installed, FADs installed year, post-FADs installed). 481 fish as 9,810.44 kg were caught and 
identified for 20 families and 36 species consist of 1 family and 2 species of tuna group, and 2 families 
and 4 species. The ANOVA result found only the area less than 50 km of FADs distance where pelagic 
longline fishery was influenced by FADs installed. The average CPUE of tuna group in each 

p<0.05), in contrast with the average CPUE of billfish group in each period was not 
p>0.05). However, the tuna and billfish groups at 2 another areas were not 

 period. 

anchored fish aggregating device, pelagic longline, Andaman Sea, fish resource
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p>0.05). However, the tuna and billfish groups at 2 another areas were not 

anchored fish aggregating device, pelagic longline, Andaman Sea, fish resource 

 Tel. 0 2395 0222  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ทรัพยากรปลาผิวน้ําจากการทําประมงด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาผิวน้ํา 
บริเวณแพล่อปลาประจําท่ีในทะเลอันดามัน ปี 
 
วัชรพงศ์ ชุ่มชื่น1  เอกรัฐ วงษ์เขียว
1สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยปีระมงทะเลลึก
2ส่วนบริหารจัดการประมงน้ําจืด 
 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาองค์ประกอบชนิดและอัตราการติดเบ็ดของปลาผิวน้ําท่ีจับได้ด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาผิวน้ําบริเวณแพ
ล่อปลาประจําท่ีในทะเลอันดามัน จากการสํารวจจํานวน 
ตุลาคม ปี 2552 และเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ปี 
2 สามารถจับปลาได้ 198 ตัว และจําแนกออกเป็น 
และปลาทูน่าท้องแถบ ปลากระโทงแทง 
และปลากระโทงแทงร่ม  และปลาฉลามรวมท้ังปลาผิวน้ําอ่ืนๆ อีก 
จํานวนตัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.89±1.01 
1,000 ตัว อัตราการติดเบ็ดท่ีได้จากกลุ่มปลาทูน่าในรูปจํานวนตัวมีค่าเฉลี่ย 
ค่าเฉลี่ย 9.63±4.91 กิโลกรัมต่อเบ็ด 
1.66±0.41 ตัวต่อเบ็ด 1,000 ตัว ในรูปน้ําหนักมีค่าเฉลี่ย 
ของปลาทุกชนิด กลุ่มปลาทูน่า และกลุ่มปลากระโทงแทง ท้ังในรูปจํานวนตัวและน้ําหนักไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มของสถานีท่ีมีระยะทางท่ีห่างจากแพล่อปลาแบบประจําท่ีต่างกั

 
คําสําคัญ : ปลาทูน่า  เบ็ดราวปลาผิวน้ํา
   
*ผู้รับผดิชอบ : ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ํา อ
E-mail : Aekfish@hotmail.com 
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ทรัพยากรปลาผิวน้ําจากการทําประมงด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาผิวน้ํา  
บริเวณแพล่อปลาประจําท่ีในทะเลอันดามัน ปี 2551-2553 

วงษ์เขียว1*  พิธเนตร์ อุทัศน์1 และ อมร รอดอินทร์2 

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยปีระมงทะเลลึก 

การศึกษาองค์ประกอบชนิดและอัตราการติดเบ็ดของปลาผิวน้ําท่ีจับได้ด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาผิวน้ําบริเวณแพ
ล่อปลาประจําท่ีในทะเลอันดามัน จากการสํารวจจํานวน 3 เท่ียวเรือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ปี 

และเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ปี 2553 โดยเรือสํารวจประมงจุฬาภรณ์ และเรือสํารวจประมง
ตัว และจําแนกออกเป็น 15 วงศ์ 25 ชนิด ประกอบด้วยปลาทูน่า 2 ชนิด คือ ปลาทูน่าครีบเหลือง 

และปลาทูน่าท้องแถบ ปลากระโทงแทง 4 ชนิด คือ ปลากระโทงแทงดาบ ปลากระโทงแทงสีน้ําเงิน ปลากระโทงแทงสีดํา
และปลากระโทงแทงร่ม  และปลาฉลามรวมท้ังปลาผิวน้ําอ่ืนๆ อีก 19 ชนิด อัตราการติดเบ็ดท่ีได้จากปลาทุกชนิดในรูป

11.89±1.01 ตัวต่อเบ็ด 1,000 ตัว ในรูปน้ําหนักมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 194.71±30.00 
กกลุ่มปลาทูน่าในรูปจํานวนตัวมีค่าเฉลี่ย 0.37±0.18 ตัวต่อเบ็ด 

กิโลกรัมต่อเบ็ด 1,000 ตัว และอัตราการติดเบ็ดท่ีได้จากกลุ่มปลากระโทงแทงในรูปจํานวนตัวมีค่าเฉลี่ย 
ตัว ในรูปน้ําหนักมีค่าเฉลี่ย 39.82±11.39 กิโลกรัมต่อเบ็ด 1,000 

ของปลาทุกชนิด กลุ่มปลาทูน่า และกลุ่มปลากระโทงแทง ท้ังในรูปจํานวนตัวและน้ําหนักไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มของสถานีท่ีมีระยะทางท่ีห่างจากแพล่อปลาแบบประจําท่ีต่างกั

เบ็ดราวปลาผิวน้ํา  แพล่อปลาประจําท่ี  ทะเลอันดามัน 

ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. 0 2395 0222 
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การศึกษาองค์ประกอบชนิดและอัตราการติดเบ็ดของปลาผิวน้ําท่ีจับได้ด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาผิวน้ําบริเวณแพ
เท่ียวเรือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ปี 2551 เดือนสิงหาคมถึง
รือสํารวจประมงจุฬาภรณ์ และเรือสํารวจประมง M.V.SEAFDEC 

ชนิด คือ ปลาทูน่าครีบเหลือง 
ชนิด คือ ปลากระโทงแทงดาบ ปลากระโทงแทงสีน้ําเงิน ปลากระโทงแทงสีดํา 

ชนิด อัตราการติดเบ็ดท่ีได้จากปลาทุกชนิดในรูป
194.71±30.00 กิโลกรัมต่อเบ็ด 

ตัวต่อเบ็ด 1,000 ตัว ในรูปน้ําหนักมี
ตัว และอัตราการติดเบ็ดท่ีได้จากกลุ่มปลากระโทงแทงในรูปจํานวนตัวมีค่าเฉลี่ย 

1,000 ตัว โดยอัตราการติดเบ็ดเฉลี่ย
ของปลาทุกชนิด กลุ่มปลาทูน่า และกลุ่มปลากระโทงแทง ท้ังในรูปจํานวนตัวและน้ําหนักไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มของสถานีท่ีมีระยะทางท่ีห่างจากแพล่อปลาแบบประจําท่ีต่างกัน 3 ระยะ  
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Pelagic Fish Resources Caught by Pelagic Longline around 
Devices in the Andaman Sea 2008
 
Watcharapong Chumchuen1  Aekkarat Wongkeaw
1Deep Sea Fishery Technology Research and Development Institute
2Inland Fisheries Administration and Management 
 
Abstract 
 
 Species composition and CPUE of pelagic fishes caught by pelagic longline around anchored fish 
aggregating devices in the Andaman Sea were studied during three cruises in November
August-October 2009 and April-June 2010 b
were 198 individuals, and were identified to 15 families and 25 species, comprising 2 species of tunas 
(Thunnus albacares and Katsuwonus pelamis
M. mazara and Istiophorus platypterus
CPUE for all species by number was 11.89±1.01 individuals/1,000 hooks and by weight was 194.71±30.00 
kilograms/1,000 hooks. The average CPU
by weight was 9.63±4.91 kilograms/1,000 hooks. The average CPUE of billfish group was 1.66±0.41 
individuals/1,000 hooks and 39.82±11.39 kilograms/1,000 hooks. The average CPUE for all species, t
group, and billfish group were not significantly different 
site by different distance intervals of anchored fish aggregating devices.

 
Key words : tuna, pelagic longline, anchored fish aggregating devices, 
   
*Corresponding Author : Srisamut Rd., T
E-mail : Aekfish@hotmail.com 
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Pelagic Fish Resources Caught by Pelagic Longline around Anchored Fish Aggregating 
Devices in the Andaman Sea 2008-2010 

Aekkarat Wongkeaw1*  Pittanet U-tat1 and Amorn Rod-
Deep Sea Fishery Technology Research and Development Institute 
Inland Fisheries Administration and Management Section 

Species composition and CPUE of pelagic fishes caught by pelagic longline around anchored fish 
aggregating devices in the Andaman Sea were studied during three cruises in November

June 2010 by FRV.Chulabhorn and M.V.SEAFDEC 2. Total of fishes caught 
were 198 individuals, and were identified to 15 families and 25 species, comprising 2 species of tunas 

Katsuwonus pelamis), 4 species of billfishes (Xiphias gladius
Istiophorus platypterus) and 19 species of sharks including other pelagic fishes. The average

CPUE for all species by number was 11.89±1.01 individuals/1,000 hooks and by weight was 194.71±30.00 
kilograms/1,000 hooks. The average CPUE of tuna by number was 0.37±0.18 individuals/1,000 hooks and 
by weight was 9.63±4.91 kilograms/1,000 hooks. The average CPUE of billfish group was 1.66±0.41 
individuals/1,000 hooks and 39.82±11.39 kilograms/1,000 hooks. The average CPUE for all species, t
group, and billfish group were not significantly different (p>0.05) when compared between 3 groups of 
site by different distance intervals of anchored fish aggregating devices. 

tuna, pelagic longline, anchored fish aggregating devices, Andaman Sea 

: Srisamut Rd., T. Paknam, Muang, Samut Prakan Province 10270 Tel.

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

Anchored Fish Aggregating 

-in2 

Species composition and CPUE of pelagic fishes caught by pelagic longline around anchored fish 
aggregating devices in the Andaman Sea were studied during three cruises in November-December 2008, 

y FRV.Chulabhorn and M.V.SEAFDEC 2. Total of fishes caught 
were 198 individuals, and were identified to 15 families and 25 species, comprising 2 species of tunas 

Xiphias gladius, Makaira indica,  
) and 19 species of sharks including other pelagic fishes. The average 

CPUE for all species by number was 11.89±1.01 individuals/1,000 hooks and by weight was 194.71±30.00 
E of tuna by number was 0.37±0.18 individuals/1,000 hooks and 

by weight was 9.63±4.91 kilograms/1,000 hooks. The average CPUE of billfish group was 1.66±0.41 
individuals/1,000 hooks and 39.82±11.39 kilograms/1,000 hooks. The average CPUE for all species, tuna 

when compared between 3 groups of 

Tel. 0 2395 0222  
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ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกุ้งตะกาด 
 
จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป*์  ไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง  ขนิษฐา เสรีรักษ์  อังสุนีย์ ชุณหปราณ และ ปุณณวิทย์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน
 
บทคัดย่อ 
 

การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธ์ุของกุ้งตะกาด 
บริเวณจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
อวนรุน และโพงพาง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี 
2,609 ตัว ค่าความยาวตลอดตัวของเพศผู้เท่ากับ 
เพศเมียเท่ากับ 4.80-17.70 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 
ตัวและน้ําหนักตัวมีความสัมพันธ์ ดังสมการ
สืบพันธ์ุได้ท่ีร้อยละ 50 ของเพศเมียมีขนาด 
 
คําสําคัญ : ชีววิทยาการสืบพันธ์ุ  กุ้งตะกาด  อ่าวไทยตอนใน
   
*ผู้รับผดิชอบ : 49 หมู่ 1 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 
E-mail : jakkapan7@hotmail.com
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ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกุ้งตะกาด (Metapenaeus ensis (De Haan, 1844))

ไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง  ขนิษฐา เสรีรักษ์  อังสุนีย์ ชุณหปราณ และ ปุณณวิทย์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 

การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธ์ุของกุ้งตะกาด (Metapenaeus ensis (De Haan, 1844)
บริเวณจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จากเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามช้ัน อวนลากเดี่ยว
อวนรุน และโพงพาง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี 2552 ได้กุ้งตะกาดท้ังสิ้น 4,951 ตัว เป็นเพศผู้ 

ตัว ค่าความยาวตลอดตัวของเพศผู้เท่ากับ 3.60-14.50 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 
เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 9.92±2.65 เซนติเมตร ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอด

ตัวและน้ําหนักตัวมีความสัมพันธ์ ดังสมการ W = 0.0058TL3.0914 อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียรายปีเท่ากับ 
ของเพศเมียมีขนาด 11.24 เซนติเมตร และมีฤดูวางไข่ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 

ชีววิทยาการสืบพันธ์ุ  กุ้งตะกาด  อ่าวไทยตอนใน 

พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
mail : jakkapan7@hotmail.com 
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) บริเวณอ่าวไทยตอนใน 

ไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง  ขนิษฐา เสรีรักษ์  อังสุนีย์ ชุณหปราณ และ ปุณณวิทย์ แก้วมูล 

(De Haan, 1844)) โดยรวบรวมตัวอย่าง
จากเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามช้ัน อวนลากเดี่ยว 

ตัว เป็นเพศผู้ 2,342 ตัว เพศเมีย 
เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 9.10±1.66 เซนติเมตร ส่วน

เซนติเมตร ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอด
อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียรายปีเท่ากับ 1:1 ขนาดแรกเริ่ม

เซนติเมตร และมีฤดูวางไข่ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน  

10130 
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Reproductive Biology of Greasyback Shrimp,
in the Inner Gulf of Thailand 
 
Chakaphan Pinputtasin*  Pirochana Saikliang  Khanitha Sereeruk  Angsunee Chunhapran
and Punnawit Keawmun 
Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan)
 
Abstract 
 

Study on reproductive biology of greasyback shrimp,
conducted by collecting the data at Chonburi, Chachoengsao, Samut Prakan, Phetchaburi and Prachuap 
khir ikhan Provinces from shrimp trammel nets, otter board trawls, push nets and set bagnets during 
January to December 2009. The of 4,
length with mean length 9.10±1.66 
length 9.92±2.65 cm. Length-weight  relationship was W = 0.0058TL
and female was 1:1. Length at first maturity of females was 11.24 cm. Spawning season was found during 
April to June.  
 
Key words : reproductive biology, greasyback shrimp,
   
*Corresponding author : 49 Moo 1, Soi Prarachveriyaporn 16, Bangpeung Sub
Samut Prakan Province 10130  E-mail : jakkapan7@hotmail.com
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Reproductive Biology of Greasyback Shrimp, Metapenaeus  ensis (De Haan, 1844) 

Chakaphan Pinputtasin*  Pirochana Saikliang  Khanitha Sereeruk  Angsunee Chunhapran

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

Study on reproductive biology of greasyback shrimp, Metapenaeus ensis (De Haan, 1844), was 
conducted by collecting the data at Chonburi, Chachoengsao, Samut Prakan, Phetchaburi and Prachuap 
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คํานํา 
กุ้งตะกาด Metapenaeus ensis

ตะเฆ่ขนาดเล็ก (อํานวย และคณะ, 
แพร่กระจายท่ัวไปตามเขต Indo-West Pacific 
ประเทศญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ในสภาพพ้ืนท้องทะเลเป็นโคลน และโคลนปนทราย สามารถพบได้ในบริเวณน้ํากร่อย 
ปากแม่น้ํา ป่าชายเลน และแหล่งหญ้าทะเล 
และน้ําจืด (สมนึก และสมศร,ี 2522) 

บริเวณอ่าวไทยตอนในเป็นบริเวณท่ีมีการทําการประมงโดยมีประเภทของเครื่องมือทําการประมงเป็นจํานวนมาก 
ได้แก่ อวนลาก อวนล้อมจับ อวนติดตา อวนครอบ อวนช้อน อวนรุน และเครื่องมืออ่ืนๆ 
ดังนั้น การท่ีกุ้งตะกาดชนิดนี้ถูกจับข้ึนมาเป็นจํานวนมากถึงร้อยละ 
ลากแผ่นตะเฆ่ขนาดกลาง บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตอนบน 
กุ้งตะกาดชนิดนี้ได้ในอนาคต  จึงจําเป็นต้องมีการศึกษาด้านชีววิทยาการสืบพันธ์ุของกุ้งชนิดนี้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
สําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรกุ้งตะกาด เช่น ทราบถึงฤดูวางไข่เพ่ือเป็นข้อมูลในการกําหนดระยะเวลาการทําประมง
กุ้งชนิดนี้ อีกท้ังขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุเพ่ือทราบถึงขนาดความยาวท่ีเหมาะสมในการทําประมงโดยไม่กระทบต่อประชากรของ
กุ้งชนิดนี้ อีกท้ังสามารถนําข้อมูลท่ีได้พิ
เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาองค์ประกอบขนาดของกุ้งตะกาด
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัวของกุ้งตะกาด
3. ศึกษาอัตราส่วนเพศของกุ้
4. ศึกษาขนาดแรกเริม่สืบพันธ์ุของกุ้งตะกาด
5. ศึกษาฤดูวางไข่ของกุ้งตะกาด

 
วิธีดําเนินการ 

1. สถานท่ีดําเนินการ 
 เก็บรวบรวมข้อมูลและตัวอย่างกุ้งตะกาด 
และหมู่บ้านประมง (ภาพท่ี 2) คือ 
 1.1 เครื่องมืออวนลอยกุ้งสามช้ัน ทําการเก็บตัวอย่างท่ี
 - ท่าเทียบเรือคลองบางละมุง ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 - ท่าเทียบเรือหาดวอนนภา ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 - ท่าเทียบเรือประมงพ้ืนบ้านคลองแหลมผักเบี้ย ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จั
 - ท่าเทียบเรือประมงสะพานหิน ตาํบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

1.2  เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ขนาด 
 - ท่าเทียบเรือประมงเทศบาลศรรีาชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 - ท่าเทียบเรือประมงสะพานหิน ตาํบลชะอํา อําเภอชะอํา
 - ท่าเรือยอร์ช ตําบลปากน้าํปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555  

Metapenaeus ensis (De Haan, 1844) ในบริเวณอ่าวไทยตอนในจับได้มากจากเรืออวนลากแผ่น
, 2550) ราคาไม่สูงมาก เหมาะสําหรับเป็นอาหารประเภทโปรตีนแก่ประชาชนท่ัวไป มีการ
West Pacific คือ ตั้งแต่ชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศอินเดีย ศรีลังกา

ะเทศญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ในสภาพพ้ืนท้องทะเลเป็นโคลน และโคลนปนทราย สามารถพบได้ในบริเวณน้ํากร่อย 
ปากแม่น้ํา ป่าชายเลน และแหล่งหญ้าทะเล (Kent and Volker, 1998)  วงจรชีวิตของกุ้งชนิดนี้อาศัยท้ังน้ําเค็ม น้ํากร่อย 

, 2522)  
นในเป็นบริเวณท่ีมีการทําการประมงโดยมีประเภทของเครื่องมือทําการประมงเป็นจํานวนมาก 

ได้แก่ อวนลาก อวนล้อมจับ อวนติดตา อวนครอบ อวนช้อน อวนรุน และเครื่องมืออ่ืนๆ (ศูนย์สารสนเทศ
การท่ีกุ้งตะกาดชนิดนี้ถูกจับข้ึนมาเป็นจํานวนมากถึงร้อยละ 14.66 ของจํานวนกุ้งท่ีจับได้ท้ังหมดท่ีจับได้จากเรืออวน

ลากแผ่นตะเฆ่ขนาดกลาง บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตอนบน (อํานวย และคณะ, 2550) อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากร
กุ้งตะกาดชนิดนี้ได้ในอนาคต  จึงจําเป็นต้องมีการศึกษาด้านชีววิทยาการสืบพันธ์ุของกุ้งชนิดนี้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
สําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรกุ้งตะกาด เช่น ทราบถึงฤดูวางไข่เพ่ือเป็นข้อมูลในการกําหนดระยะเวลาการทําประมง
กุ้งชนิดนี้ อีกท้ังขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุเพ่ือทราบถึงขนาดความยาวท่ีเหมาะสมในการทําประมงโดยไม่กระทบต่อประชากรของ
กุ้งชนิดนี้ อีกท้ังสามารถนําข้อมูลท่ีได้พิจารณาร่วมกับการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าชนิดอ่ืนๆ ในบริเวณอ่าวไทยตอนใน
เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 

ศึกษาองค์ประกอบขนาดของกุ้งตะกาด 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัวของกุ้งตะกาด 
ศึกษาอัตราส่วนเพศของกุ้งตะกาด 
ศึกษาขนาดแรกเริม่สืบพันธ์ุของกุ้งตะกาด 
ศึกษาฤดูวางไข่ของกุ้งตะกาด 

เก็บรวบรวมข้อมูลและตัวอย่างกุ้งตะกาด (ภาพท่ี 1) จากการประมงพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้านท่ีท่าข้ึนสัตว์นํ้า 
 

เครื่องมืออวนลอยกุ้งสามช้ัน ทําการเก็บตัวอย่างท่ี 
ท่าเทียบเรือคลองบางละมุง ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
ท่าเทียบเรือหาดวอนนภา ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
ท่าเทียบเรือประมงพ้ืนบ้านคลองแหลมผักเบี้ย ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จั
ท่าเทียบเรือประมงสะพานหิน ตาํบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ขนาด 14-18 เมตร ทําการเก็บตัวอย่างท่ี 
ท่าเทียบเรือประมงเทศบาลศรรีาชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
ท่าเทียบเรือประมงสะพานหิน ตาํบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี
ท่าเรือยอร์ช ตําบลปากน้าํปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ในบริเวณอ่าวไทยตอนในจับได้มากจากเรืออวนลากแผ่น
ราคาไม่สูงมาก เหมาะสําหรับเป็นอาหารประเภทโปรตีนแก่ประชาชนท่ัวไป มีการ

คือ ตั้งแต่ชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศอินเดีย ศรีลังกา ไปจนถึง
ะเทศญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ในสภาพพ้ืนท้องทะเลเป็นโคลน และโคลนปนทราย สามารถพบได้ในบริเวณน้ํากร่อย  

วงจรชีวิตของกุ้งชนิดนี้อาศัยท้ังน้ําเค็ม น้ํากร่อย 

นในเป็นบริเวณท่ีมีการทําการประมงโดยมีประเภทของเครื่องมือทําการประมงเป็นจํานวนมาก 
ศูนย์สารสนเทศ, 2553) เป็นต้น 

งจํานวนกุ้งท่ีจับได้ท้ังหมดท่ีจับได้จากเรืออวน
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากร 

กุ้งตะกาดชนิดนี้ได้ในอนาคต  จึงจําเป็นต้องมีการศึกษาด้านชีววิทยาการสืบพันธ์ุของกุ้งชนิดนี้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานท่ี
สําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรกุ้งตะกาด เช่น ทราบถึงฤดูวางไข่เพ่ือเป็นข้อมูลในการกําหนดระยะเวลาการทําประมง
กุ้งชนิดนี้ อีกท้ังขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุเพ่ือทราบถึงขนาดความยาวท่ีเหมาะสมในการทําประมงโดยไม่กระทบต่อประชากรของ

จารณาร่วมกับการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าชนิดอ่ืนๆ ในบริเวณอ่าวไทยตอนใน

จากการประมงพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้านท่ีท่าข้ึนสัตว์นํ้า 

ท่าเทียบเรือประมงพ้ืนบ้านคลองแหลมผักเบี้ย ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จงัหวัดเพชรบรุี  
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1.3 เครื่องมืออวนรุน ทําการเก็บตวัอย่างท่ี
 - ท่าเรือพลี ตําบลมะขามหย่ง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 - ท่าเรือประมงพ้ืนบ้าน บ้านบางขุนไทร ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพ

1.4 เครื่องมือโพงพาง ทําการเก็บตัวอย่างท่ี
 - ท่าเทียบเรือประมงพ้ืนบ้านแม่นํ้าบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  

 
ภาพท่ี 1  กุ้งตะกาด (Metapenaeus ensis
 
 

 
ภาพท่ี 2  สถานท่ีรวบรวมตัวอย่างกุ้งตะกาด
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เครื่องมืออวนรุน ทําการเก็บตวัอย่างท่ี 
ท่าเรือพลี ตําบลมะขามหย่ง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
ท่าเรือประมงพ้ืนบ้าน บ้านบางขุนไทร ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

เครื่องมือโพงพาง ทําการเก็บตัวอย่างท่ี 
ท่าเทียบเรือประมงพ้ืนบ้านแม่นํ้าบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

Metapenaeus ensis (De Haan, 1844)) 

สถานท่ีรวบรวมตัวอย่างกุ้งตะกาด (Metapenaeus ensis) บริเวณอ่าวไทยตอนใน  ปี 2552 

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

ชรบุร ี
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2. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนมกราคม ถึงธันวาคม ปี
 
3. วิธีการเก็บข้อมูล 

 3.1 สุ่มตัวอย่างกุ้งตะกาด อย่างน้อยเดือนละ 
ของรังไข่ ซึ่งดัดแปลงจากวิธีการของ 

ระยะท่ี 1 immature 
ระยะท่ี 2 early maturing 

อ่อนยาวตลอดลําตัว 
ระยะท่ี 3 late maturing 
ระยะท่ี 4 mature รังไข่มีความหนามาก และแผ่ยาวตลอดด้านหลังของลําตัวไปถึงส่วนหัว สีเขียวคล้ํา รังไข่ท่ี

ปล้องแรกของลําตัวแผ่ออกมากกว่าส่วนอ่ืนๆ ระยะนี้
โดยการพัฒนาของรังไข่ระยะท่ี 

ระยะสมบรูณเ์พศ (mature)  

3.2 นํากุ้งตะกาดมาวัดความยาวตลอดตัว 
เป็นกรมั  

 
   
 

ภาพท่ี 3  การวัดความยาวตลอดตัวของกุ้งตะกาด
 
4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 องค์ประกอบขนาดของกุ้งตะกาด

4.1.1 นําข้อมูลความยาวตลอดตัวของกุ้งตะกาดท่ีรวบรวมได้มาแจงนับ
แต่ละเดือนและแต่ละเพศ เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบขนาดความยาวตลอดตัวของแต่ละเครื่องมือมาเปรียบเทียบกับขนาด
แรกเริ่มสืบพันธ์ุ 
 4.1.2 อัตราส่วนเพศตามความยาว
 นําข้อมูลจํานวนกุ้งตะกาดเพศผู้ และเพศเมียท้ังหมด มาจัดอันตรภาคช้ัน
เท่ากับ 0.5 เซนติเมตร และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเพศ ตามสมการ 
(Grosenbaugh, 1965 อ้างตาม ทวีป
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เดือนมกราคม ถึงธันวาคม ป ี2552 

สุ่มตัวอย่างกุ้งตะกาด อย่างน้อยเดือนละ 50 ตัวต่อเครื่องมือ แยกเพศผู้ และเมีย โดยเพศเมียแยกระยะการเจริญ
ของรังไข่ ซึ่งดัดแปลงจากวิธีการของ Primavera (1983, อ้างตาม มาโนช, 2533) แบ่งออกเป็น 

immature ยังมองไม่เห็นรังไข่ท่ีบริเวณด้านหลังของลําตวัโดยจะมีลักษณะใสไมม่ีสี
early maturing รังไข่เริ่มปรากฏให้เห็นท่ีบริเวณด้านหลงัของลําตัวมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ สีเขียว

late maturing รังไข่มคีวามหนามากข้ึนมสีีเขียวคล้ําเห็นชัดเจน รังไข่เจริญแผ่ขยายไปถึงสว่นหัว
รังไข่มีความหนามาก และแผ่ยาวตลอดด้านหลังของลําตัวไปถึงส่วนหัว สีเขียวคล้ํา รังไข่ท่ี

ปล้องแรกของลําตัวแผ่ออกมากกว่าส่วนอ่ืนๆ ระยะนีเ้ป็นระยะท่ีกุ้งพร้อมจะวางไข่ 
โดยการพัฒนาของรังไข่ระยะท่ี 1 และ 2 เป็นระยะไม่สมบูรณ์เพศ (immature) ส่วนระยะท่ี 

นํากุ้งตะกาดมาวัดความยาวตลอดตัว (TL) มีหน่วยเป็นเซนติเมตร (ภาพท่ี 3) และช่ังน้ําหนักตัว 

                       TL 

 
การวัดความยาวตลอดตัวของกุ้งตะกาด (Metapenaeus ensis) (Carpenter and Niem, 1998

องค์ประกอบขนาดของกุ้งตะกาด 
นําข้อมูลความยาวตลอดตัวของกุ้งตะกาดท่ีรวบรวมได้มาแจงนับ โดยอันตรภาคช้ัน 

แต่ละเดือนและแต่ละเพศ เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบขนาดความยาวตลอดตัวของแต่ละเครื่องมือมาเปรียบเทียบกับขนาด

อัตราส่วนเพศตามความยาว 
นําข้อมูลจํานวนกุ้งตะกาดเพศผู้ และเพศเมียท้ังหมด มาจัดอันตรภาคช้ัน โดยใช้คว

เซนติเมตร และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเพศ ตามสมการ Johnson Schumacher function 
อ้างตาม ทวีป, 2536) 
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ตัวต่อเครื่องมือ แยกเพศผู้ และเมีย โดยเพศเมียแยกระยะการเจริญ
แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี ้

ยังมองไม่เห็นรังไข่ท่ีบริเวณด้านหลังของลําตวัโดยจะมีลักษณะใสไมม่ีส ี
รังไข่เริ่มปรากฏให้เห็นท่ีบริเวณด้านหลงัของลําตัวมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ สีเขียว

รังไข่มคีวามหนามากข้ึนมสีีเขียวคล้ําเห็นชัดเจน รังไข่เจริญแผ่ขยายไปถึงสว่นหัว 
รังไข่มีความหนามาก และแผ่ยาวตลอดด้านหลังของลําตัวไปถึงส่วนหัว สีเขียวคล้ํา รังไข่ท่ี

ส่วนระยะท่ี 3 และ 4 เป็น

และช่ังน้ําหนักตัว (W) มีหน่วย

and Niem, 1998)  

โดยอันตรภาคช้ัน 0.5 เซนติเมตร ใน
แต่ละเดือนและแต่ละเพศ เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบขนาดความยาวตลอดตัวของแต่ละเครื่องมือมาเปรียบเทียบกับขนาด

โดยใช้ความกว้างของอันตรภาคช้ัน
Johnson Schumacher function 
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 expa  ratioFemale  ×=

 
 เมื่อ Female ratio = จํานวนเพศเมีย
 ML = ความยาวก่ึงกลางอันตรภาคช้ัน 
 ML0 = ค่า ML
เส้นตรงไดด้ีท่ีสุด (ได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ 
 a, b = ค่าคงท่ี
 
 4.2 ความสมัพันธ์ของความยาวตลอดตัว 
 นําข้อมูลความยาวตลอดตัว และน้ําหนักตัว มาวิเคราะห์ความสมัพันธ์ตาม 
คือ 
 
 W 
 
 เมื่อ W = 
 TL = 
 a, b = 
 
 4.3 อัตราส่วนเพศของกุ้งตะกาด 
 นําข้อมูลจํานวนกุ้งตะกาดเพศผู้ และเพศเมียในแต่ละเดือน มา
ทดสอบอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียด้วย Chi
อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1:1 ดังสมการ 
 

 
2 =χ

 
เมื่อ 2χ   = ตัวทดสอบ 
 f1 = จํานวนเพศผู้
 f2  = จํานวนเพศเมีย
 n = จํานวนท้ังหมด
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][
ML0ML

b

exp
−

 

จํานวนเพศเมีย/จํานวนกุ้งท้ังหมด 
ความยาวก่ึงกลางอันตรภาคช้ัน (เซนติเมตร) 

ML สูงสุดท่ีมีค่าสัดส่วนเพศเมยีต่อจํานวนท้ังหมดเท่ากับศูนย์และให้ผลวิเคราะห์
ได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) สูงสุด) 

ค่าคงท่ี 

ความสมัพันธ์ของความยาวตลอดตัว และน้ําหนักตัวของกุ้งตะกาด 
นําข้อมูลความยาวตลอดตัว และน้ําหนักตัว มาวิเคราะห์ความสมัพันธ์ตาม Ricker (1975) ซึ่งมีสมการความสัมพันธ์  

 = aTLb 

 น้ําหนักตัว (กรัม) 
 ความยาวตลอดตัว (เซนติเมตร) 
 ค่าคงท่ี 

นําข้อมูลจํานวนกุ้งตะกาดเพศผู้ และเพศเมียในแต่ละเดือน มาหาอัตราส่วนเพศ ระหว่างเพศผู้กับเพศเมีย และ
Chi-square test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% Zar (1999) 

ดังสมการ  

n
)f(f 221 −

=  

ตัวทดสอบ Chi-square 
จํานวนเพศผู ้
จํานวนเพศเมีย 
จํานวนท้ังหมด 
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สูงสุดท่ีมีค่าสัดส่วนเพศเมยีต่อจํานวนท้ังหมดเท่ากับศูนย์และให้ผลวิเคราะห์

ซึ่งมีสมการความสัมพันธ์  

เพศผู้กับเพศเมีย และ
 โดยตั้งสมมติฐานว่า
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 4.4 ขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของกุ้งตะกาด
 คํานวณหาขนาดความยาวตลอดตวัแรกเริ่มสืบพันธ์ุของกุ้งตะกาดเพศเมีย

 

 
เมื่อ Y = สัดส่วนของกุ้งตะกาดท่ีมีความสมบูรณ์เพศจากจํานวนท้ังหมด
 X = ความยาวก่ึงกลางตลอดตัวในแตล่ะอันตรภาคช้ัน 
 a, b               = ค่าคงท่ี

 
 4.5 ฤดูวางไข่ของกุ้งตะกาด

พิจารณาจากร้อยละของระยะการพัฒนาของรังไข่แต่ละเดือน ฤดูวางไข่ของกุ้งตะกาด จะเป็นช่วงท่ีมีกุ้งตะกาดใน
ระยะการพัฒนาของรังไข่ในระยะสมบูรณ์เพศจํานวนมาก
 
ผลการศึกษา 

1. องค์ประกอบขนาดของกุ้งตะกาด
 เครื่องมืออวนลากเดี่ยวจับกุ้งตะกาดท่ีมีขนาดความยาวตลอดตัวสูงสุดมากท่ีสุด รองลงมา คือ อวนลอยกุ้งสามช้ัน 
อวนรุน และโพงพาง ตามลําดับ ส่วนเครื่องมือโพงพางจับกุ้งตะกาดเพศเมียท่ีมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ อวนรุน อวนลอยกุ้งสามช้ันแล

เครื่องมืออวนลากเดี่ยวจับกุ้งตะกาดเพศผู้มีค่าความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 
ยาวตลอดตัวเฉลี่ย 13.28±1.64 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยรวม 
ความยาวสูงสุด 17.30 เซนติเมตร จับกุ้งตะกาดเพศเมียท่ีมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ ร้อยละ 
 เครื่องมืออวนลอยกุ้งสามช้ันจับกุ้งตะกาดเพศผู้มีค่าความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 
ความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 10.25±1.
ค่าความยาวสูงสุด 13.00 เซนติเมตร

เครื่องมืออวนรุนจับกุ้งตะกาดเพศผู้มีค่าความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 
ตลอดตัวเฉลี่ย 9.83±2.87 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยรวม 
สูงสุด 17.70 เซนติเมตร จับกุ้งตะกาดเพศเมียท่ีมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ ร้อยละ 

เครื่องมือโพงพางจับกุ้งตะกาดเพศผู้มีค่าความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 
ตลอดตัวเฉลี่ย 8.43±1.16 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยรวม 
สูงสุด 13.50 เซนติเมตร จับกุ้งตะกาดเพศเมียท่ีมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ ร้อยละ 
 เครื่องมือโพงพางจับกุ้งตะกาดท่ีมีความยาวเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ 
ตะกาดท่ีมีความยาวเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 
สืบพันธ์ุได้ร้อยละ 96.25 และ 4.80 
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ขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของกุ้งตะกาด 
คํานวณหาขนาดความยาวตลอดตวัแรกเริ่มสืบพันธ์ุของกุ้งตะกาดเพศเมีย ตามสมการ 

bX)(aexp1

1Y
+

+

=  

สัดส่วนของกุ้งตะกาดท่ีมีความสมบูรณ์เพศจากจํานวนท้ังหมด
ความยาวก่ึงกลางตลอดตัวในแตล่ะอันตรภาคช้ัน  
ค่าคงท่ี 

ฤดูวางไข่ของกุ้งตะกาด 
พิจารณาจากร้อยละของระยะการพัฒนาของรังไข่แต่ละเดือน ฤดูวางไข่ของกุ้งตะกาด จะเป็นช่วงท่ีมีกุ้งตะกาดใน

ระยะการพัฒนาของรังไข่ในระยะสมบูรณ์เพศจํานวนมาก  

องค์ประกอบขนาดของกุ้งตะกาด 
เครื่องมืออวนลากเดี่ยวจับกุ้งตะกาดท่ีมีขนาดความยาวตลอดตัวสูงสุดมากท่ีสุด รองลงมา คือ อวนลอยกุ้งสามช้ัน 

อวนรุน และโพงพาง ตามลําดับ ส่วนเครื่องมือโพงพางจับกุ้งตะกาดเพศเมียท่ีมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ อวนรุน อวนลอยกุ้งสามช้ันและอวนลากเดี่ยว ตามลําดับ 

เครื่องมืออวนลากเดี่ยวจับกุ้งตะกาดเพศผู้มีค่าความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 11.60±1.00 เซนติเมตร เพศเมียมีค่าความ
เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยรวม 12.52±1.62 เซนติเมตร ค่าความยาวต่ําสุด 
จับกุ้งตะกาดเพศเมียท่ีมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ ร้อยละ 

เครื่องมืออวนลอยกุ้งสามช้ันจับกุ้งตะกาดเพศผู้มีค่าความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 9.68±0
.18 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยรวม 9.96±1.10 เซนติเมตร ค่าความยาวต่ําสุด 

เซนติเมตร จับกุ้งตะกาดเพศเมียท่ีมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ร้อยละ 
เครื่องมืออวนรุนจับกุ้งตะกาดเพศผู้มีค่าความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 8.61±1.04 เซนติเมตร เพศเมียมีค่าความยาว

เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยรวม 9.31±2.35 เซนติเมตร ค่าความยาวต่ําสุด 5
จับกุ้งตะกาดเพศเมียท่ีมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ ร้อยละ 

เครื่องมือโพงพางจับกุ้งตะกาดเพศผู้มีค่าความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 8.33±1.08 เซนติเมตร เพศเมียมีค่าความยาว
เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยรวม 8.38±1.12 เซนติเมตร ค่าความยาวต่ําสุด 3

เซนติเมตร จับกุ้งตะกาดเพศเมียท่ีมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ ร้อยละ 
เครื่องมือโพงพางจับกุ้งตะกาดท่ีมีความยาวเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ 8.38 เซนติเมตร ส่วนเครื่องมือ

ตะกาดท่ีมีความยาวเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 12.52 เซนติเมตรโดยจับกุ้งตะกาดเพศเมียท่ีจับได้มีขนาด
80 ตามลําดับ (ภาพท่ี 4) 
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ตามสมการ (Somerton, 1980) คือ 

สัดส่วนของกุ้งตะกาดท่ีมีความสมบูรณ์เพศจากจํานวนท้ังหมด 

พิจารณาจากร้อยละของระยะการพัฒนาของรังไข่แต่ละเดือน ฤดูวางไข่ของกุ้งตะกาด จะเป็นช่วงท่ีมีกุ้งตะกาดใน

เครื่องมืออวนลากเดี่ยวจับกุ้งตะกาดท่ีมีขนาดความยาวตลอดตัวสูงสุดมากท่ีสุด รองลงมา คือ อวนลอยกุ้งสามช้ัน 
อวนรุน และโพงพาง ตามลําดับ ส่วนเครื่องมือโพงพางจับกุ้งตะกาดเพศเมียท่ีมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้มาก

เซนติเมตร เพศเมียมีค่าความ
เซนติเมตร ค่าความยาวต่ําสุด 7.40 เซนติเมตร ค่า

จับกุ้งตะกาดเพศเมียท่ีมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ ร้อยละ 4.80 
0.94 เซนติเมตร เพศเมียมีค่า

ค่าความยาวต่ําสุด 6.30 เซนติเมตร 
จับกุ้งตะกาดเพศเมียท่ีมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ร้อยละ 59.34 

เซนติเมตร เพศเมียมีค่าความยาว
5.70 เซนติเมตร ค่าความยาว

จับกุ้งตะกาดเพศเมียท่ีมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ ร้อยละ 77.70 
เซนติเมตร เพศเมียมีค่าความยาว

3.60 เซนติเมตร ค่าความยาว
เซนติเมตร จับกุ้งตะกาดเพศเมียท่ีมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ ร้อยละ 96.25 

ติเมตร ส่วนเครื่องมืออวนลากเดี่ยวจับกุ้ง
มีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่ม
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ภาพท่ี 4  ขนาดความยาวตลอดตวัของกุ้งตะกาด

ปี 2552 

ขนาดแรกเริ่มสบืพันธ์ุ=11.24 

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012

ขนาดความยาวตลอดตวัของกุ้งตะกาด (Metapenaeus ensis) จําแนกตามเครื่องมือบรเิวณอ่าวไทยตอนใน 

=11.24 เซนติเมตร 

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

จําแนกตามเครื่องมือบรเิวณอ่าวไทยตอนใน  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

อัตราส่วนเพศแยกตามความยาวตลอดตัว
 อัตราส่วนเพศเมียแยกตามความยาวตลอดตัวพบว่าท่ีความยาวลําตัว 
14.25 เซนติเมตร มีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียไม่เท่ากับ 
น้อยกว่าเพศผู้ และท่ีความยาวตลอดตัว 
ตั้งแต่ความยาวลําตัว 14.75 เซนติเมตร พบเฉพาะเพศเมียเท่านั้น และได้ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับสัดส่วน
ของเพศเมียดังสมการ (ตารางผนวกท่ี 
 

 ����������

 

 
ภาพท่ี 5  สัดส่วนเพศเมยีแยกตามความยาวตลอดตัวของกุ้งตะกาด
 
 จากภาพท่ี 5 พบว่า กุ้งตะกาดท่ีค่าความยาวตลอดตัวตั้งแต่ 
และเพศเมียจะมากข้ึนเรื่อยๆ จนพบเฉพาะเพศเมียท่ีความยาว 
 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัวของกุง้ตะกาด
 กุ้งตะกาดท่ีรวบรวมได้ท้ังสิ้นจํานวน 
อยู่ในช่วง 3.60-14.50 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 
15.89±3.47 กรัม เพศเมียมีความยาวอยู่ในช่วง 
อยู่ในช่วง 0.76-47.68 กรัม น้ําหนักเฉลี่ย 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของกุ้งตะกาดแบบไม่แยกเพศ คือ 

 W = 0.0058TL
 

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของกุ้งตะกาดเพศผู้ คื
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ส่วนเพศแยกตามความยาวตลอดตัว 
อัตราส่วนเพศเมียแยกตามความยาวตลอดตัวพบว่าท่ีความยาวลําตัว 4.75 5.75 11.25 12

เซนติเมตร มีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียไม่เท่ากับ 1:1 โดยท่ีความยาวตลอดตัว 4.75 และ 
และท่ีความยาวตลอดตัว 5.75  12.75  13.25  13.75 และ 14.25 เซนติเมตร มีเพศเมียมากกว่าเพศผู้ และ

เซนติเมตร พบเฉพาะเพศเมียเท่านั้น และได้ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับสัดส่วน
ตารางผนวกท่ี 1 และภาพท่ี 5)  

ML-14.75
-1.906

0.514exp �"#$���������� =  

สัดส่วนเพศเมยีแยกตามความยาวตลอดตัวของกุ้งตะกาด (Metapenaeus ensis) บริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 

พบว่า กุ้งตะกาดท่ีค่าความยาวตลอดตัวตั้งแต่ 12.75 เซนติเมตร  เป็นต้นไปจะมีเพศเมียมากกว่าเพศผู้
และเพศเมียจะมากข้ึนเรื่อยๆ จนพบเฉพาะเพศเมียท่ีความยาว 14.75 เซนติเมตร 

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัวของกุง้ตะกาด 
กุ้งตะกาดท่ีรวบรวมได้ท้ังสิ้นจํานวน 4,951 ตัว เป็นเพศผู้ 2,342 ตัว เพศเมีย 2,609 ตัว เพศผู้

เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 9.10±1.66 เซนติเมตร น้ําหนักอยู่ในช่วง 0.
กรัม เพศเมียมีความยาวอยู่ในช่วง 4.80-17.70 เซนติเมตร  ความยาวเฉลี่ย 9.92

กรัม น้ําหนักเฉลี่ย 19.07±3.56 กรัม มีความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัว คือ

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของกุ้งตะกาดแบบไม่แยกเพศ คือ 

W = 0.0058TL3.0914 , r2 = 0.9734, n = 4,951    

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของกุ้งตะกาดเพศผู้ คอื  

W = 0.0075TL2.9721, r2 = 0.9549, n = 2,342 
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25 12.75 13.25 13.75 และ 
และ 11.25 เซนติเมตร มีเพศเมีย

เซนติเมตร มีเพศเมียมากกว่าเพศผู้ และ
เซนติเมตร พบเฉพาะเพศเมียเท่านั้น และได้ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับสัดส่วน

 

บริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 2552 

เซนติเมตร  เป็นต้นไปจะมีเพศเมียมากกว่าเพศผู ้

ตัว เพศผู้มีความยาวตลอดตัว
.34-24.19 กรัม น้ําหนักเฉลี่ย 
92±2.65 เซนติเมตร น้ําหนัก 

มีความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัว คือ 

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของกุ้งตะกาดแบบไม่แยกเพศ คือ  
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ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของกุ้งตะกาดเพศเมีย คือ 

 W = 0.0054TL
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6  ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัวของกุ้งตะกาด

บริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 2552 

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของกุ้งตะกาดเพศเมีย คือ  

W = 0.0054TL3.1333, r2 = 0.9818, n = 2,609 

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัวของกุ้งตะกาด (Metapenaeus ensis)

 

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

)  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 จากสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ําหนักของกุ้งตะกาด มีค่าสัมประสิทธ์ิตัวกําหนดของท้ังสามสมการ
มีค่ามากกว่าร้อยละ 95 และค่าความชัน 
สามารถบอกได้ว่าท่ีความยาวเดียวกันกุ้งตะกาดเพศผู้มีนํ้าหนักตัวน้อยกว่าเพศเมีย

3. อัตราส่วนเพศของกุ้งตะกาด 
 อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียมีค่าเท่ากับ 
ไม่มีนัยสําคัญ แสดงว่าอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียมีค่าเท่ากับ 

4. ขนาดแรกเร่ิมสืบพันธุ์ของกุ้งตะกาด
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวของกุ้งตะกาดเพศเมียโดยใช้ค่าความยาวตลอดตัวตั้งแต่ 
17.70 เซนติเมตร จากเพศเมียท้ังหมด 
หรือระยะสมบูรณ์เพศท่ีความยาวตลอดตัว 
 

Y =

 
 จากสมการความสัมพันธ์ พบว่า สมการมีความสัมพันธ์อยู่ในรูปเส้นโค้งรูปตัว 
แรกเริ่มสืบพันธ์ุของกุ้งตะกาดเพศเมียเท่ากับ 
ระยะสมบูรณ์เพศท้ังหมดท่ีความยาวค่ากลาง 
 

ภาพท่ี 7  ขนาดแรกเริ่มสบืพันธ์ุของกุ้งตะกาด
 
5. ฤดูวางไข่ของกุ้งตะกาด 
 พบกุ้งตะกาดมีความสมบูรณ์เพศในเดือนมกราคมถึงกันยายน โด
พฤศจิกายน และธันวาคม เพียงสามเดือน และพบกุ้งตะกาดระยะสมบูรณ์เพศมากในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน พฤษภาคม 
และมิถุนายน (ภาพท่ี 8) 
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จากสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ําหนักของกุ้งตะกาด มีค่าสัมประสิทธ์ิตัวกําหนดของท้ังสามสมการ
และค่าความชัน (b) ของกุ้งตะกาดเพศผู้ (2.9721) มีค่าน้อยกว่ากุ้งตะกาด

สามารถบอกได้ว่าท่ีความยาวเดียวกันกุ้งตะกาดเพศผู้มีนํ้าหนักตัวน้อยกว่าเพศเมีย 

อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียมีค่าเท่ากับ 1:1.1 (ตารางผนวกท่ี 2) เมื่อทดสอบค่าทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญ แสดงว่าอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียมีค่าเท่ากับ 1:1 

ขนาดแรกเร่ิมสืบพันธุ์ของกุ้งตะกาด 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวของกุ้งตะกาดเพศเมียโดยใช้ค่าความยาวตลอดตัวตั้งแต่ 

ร จากเพศเมียท้ังหมด 2,609 ตัว พบเพศเมียท่ีมีความยาวตลอดตัวน้อยท่ีสุดท่ีมีการเจริญของไข่ระยะท่ี 
หรือระยะสมบูรณ์เพศท่ีความยาวตลอดตัว 8.00 เซนติเมตร ได้สมการความสัมพันธ์ดังนี้  

( )1.8278X-20.5407exp1

1

+
= , r2 = 0.9849, n = 2,609

จากสมการความสัมพันธ์ พบว่า สมการมีความสัมพันธ์อยู่ในรูปเส้นโค้งรูปตัว S หรือ 
แรกเริ่มสืบพันธ์ุของกุ้งตะกาดเพศเมียเท่ากับ 11.24 เซนติเมตร (ภาพท่ี 7) และจะพบมากข้ึนเรื่อยๆ จนพบเพศเมียท่ีมีรังไข่
ระยะสมบูรณ์เพศท้ังหมดท่ีความยาวค่ากลาง 14.75 เซนติเมตร  

ขนาดแรกเริ่มสบืพันธ์ุของกุ้งตะกาด (Metapenaeus ensis) เพศเมียบริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 

พบกุ้งตะกาดมีความสมบูรณ์เพศในเดือนมกราคมถึงกันยายน โดยไม่พบกุ้งระยะสมบูรณ์เพศ
พฤศจิกายน และธันวาคม เพียงสามเดือน และพบกุ้งตะกาดระยะสมบูรณ์เพศมากในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน พฤษภาคม 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2� �34��5 �����'6 27�8� (!:��;!$�')
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จากสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ําหนักของกุ้งตะกาด มีค่าสัมประสิทธ์ิตัวกําหนดของท้ังสามสมการ
มีค่าน้อยกว่ากุ้งตะกาดเพศเมีย (3.1333) 

เมื่อทดสอบค่าทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างอย่าง

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวของกุ้งตะกาดเพศเมียโดยใช้ค่าความยาวตลอดตัวตั้งแต่ 4.80-
ตัว พบเพศเมียท่ีมีความยาวตลอดตัวน้อยท่ีสุดท่ีมีการเจริญของไข่ระยะท่ี 3 

= 0.9849, n = 2,609 

หรือ sigmoid curve และขนาด
และจะพบมากข้ึนเรื่อยๆ จนพบเพศเมียท่ีมีรังไข่

 
เพศเมียบริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 2552 

ยไม่พบกุ้งระยะสมบูรณ์เพศในเดือนตุลาคม 
พฤศจิกายน และธันวาคม เพียงสามเดือน และพบกุ้งตะกาดระยะสมบูรณ์เพศมากในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน พฤษภาคม 

16 17 18
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ภาพท่ี 8  ร้อยละของระยะสมบูรณ์เพศของกุ้งตะกาด
 
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

1. องค์ประกอบขนาดของกุ้งตะกาด 
 เครื่องมืออวนลากเดี่ยวจับกุ้งตะกาดได้ค่าความยาวตลอดตัวสูงสุดมากท่ีสุด รองลงมา คือ อวนลอยกุ้งสามช้ัน อวนรุน 
และโพงพาง ตามลําดับ เนื่องจากแหล่งการประมงของเครื่องมืออวนลากเดี่ยวอยู่ห่างฝั่งมากท่ีสุดในขณะท่ี อวนลอยกุ้งสามช้ัน
และ อวนรุน มีแหล่งทําการประมงใกล้ฝั่งมากกว่า ส่วนโพงพางมีแหล่งการประมงบริเวณปากแม่น้ํา ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ จินดา (2528) ท่ีพบว่ากุ้งวัยอ่อนสกุล 
บอกได้ว่ากุ้งตะกาดขนาดใหญ่อาศัยบริเวณห่าง
ตะกาดเพศเมียท่ีมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้มากท่ีสุด รองลงมา คือ อวนรุน อวนลอยกุ้งสามช้ันและอวนลากเดี่ยว
ตามลําดับ 
 สําหรับอัตราส่วนเพศผูต้่อเพศเมียแยกตามความยาวตลอดตัว มคี่าเท่
12.75 เซนติเมตร จะพบเพศเมียมากกว่าเพศผู้ และท่ีความยาวตลอดตัวตั้งแต่ 
 เครื่องมืออวนลากเดี่ยวจับกุ้งตะกาดเพศผูม้ีค่าความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 
ยาวตลอดตัวเฉลี่ย 13.28±1.64 เซนติเมตร 
 เครื่องมืออวนลอยกุ้งสามช้ันจับกุ้งตะกาดเพศผู้มีค่าความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 
ความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 10.25±1.18 เซนติเมตร 
 เครื่องมืออวนรุนจับกุ้งตะกาดเพศผู้มีค่าความยาวตลอดตัว
ตลอดตัวเฉลี่ย 9.83±2.87 เซนติเมตร  
 เครื่องมือโพงพางจับกุ้งตะกาดเพศผู้มีค่าความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 
ตลอดตัวเฉลี่ย 8.43±1.16 เซนติเมตร  
 เครื่องมือโพงพางจับกุ้งตะกาดเพศเมียท่ีมี
96.25 รองลงมาคือ อวนรุน ร้อยละ 77.70 อวนลอยกุ้งสามช้ัน ร้อยละ 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัวของกุง้ตะกาด
 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวไม่แยกเพศ
W=0.0075TL2.9721 และเพศเมีย W=0.0054
ตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของกุ้งตะกาดชนิดนี้บริเวณจั
เพศเมียเท่ากับ W = 0.000017371TL2.8582 
บอกได้ว่าท่ีความยาวเดียวกัน กุ้งตะกาดท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้มีนํ้าหนักตัวมากกว่า หรือท่ีน้ําหนักตัวเท่ากันค่าความยาว
จากการศึกษาในครั้งนี้มีขนาดน้อยกว่าการศึกษาของ สมนึก และสมศรี 
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ร้อยละของระยะสมบูรณ์เพศของกุ้งตะกาด (Metapenaeus ensis) บริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 

เครื่องมืออวนลากเดี่ยวจับกุ้งตะกาดได้ค่าความยาวตลอดตัวสูงสุดมากท่ีสุด รองลงมา คือ อวนลอยกุ้งสามช้ัน อวนรุน 
และโพงพาง ตามลําดับ เนื่องจากแหล่งการประมงของเครื่องมืออวนลากเดี่ยวอยู่ห่างฝั่งมากท่ีสุดในขณะท่ี อวนลอยกุ้งสามช้ัน
และ อวนรุน มีแหล่งทําการประมงใกล้ฝั่งมากกว่า ส่วนโพงพางมีแหล่งการประมงบริเวณปากแม่น้ํา ซึ่งสอดคล้องกับ

ท่ีพบว่ากุ้งวัยอ่อนสกุล Penaeus มีความชุกชุมบริเวณชายฝั่งมากกว่าบริเวณห่างฝั่ง ซึ่งสามารถ
บอกได้ว่ากุ้งตะกาดขนาดใหญ่อาศัยบริเวณห่างฝั่ง ส่วนกุ้งตะกาดขนาดเล็กอาศัยบริเวณใกล้ฝั่ง และเครื่องมือโพงพางจับกุ้ง
ตะกาดเพศเมียท่ีมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้มากท่ีสุด รองลงมา คือ อวนรุน อวนลอยกุ้งสามช้ันและอวนลากเดี่ยว

สําหรับอัตราส่วนเพศผูต้่อเพศเมียแยกตามความยาวตลอดตัว มคี่าเท่ากับ 1:1 และพบว่าตั้งแต่
เซนติเมตร จะพบเพศเมียมากกว่าเพศผู้ และท่ีความยาวตลอดตัวตั้งแต่ 14.75 เซนติเมตร จะพบเฉพาะเพศเมีย
เครื่องมืออวนลากเดี่ยวจับกุ้งตะกาดเพศผูม้ีค่าความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 11.60±1.00 เซนติเมตร 

เซนติเมตร  
เครื่องมืออวนลอยกุ้งสามช้ันจับกุ้งตะกาดเพศผู้มีค่าความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 9.68±0.94 เซนติเมตร เพศเมียมีค่า

เซนติเมตร  
เครื่องมืออวนรุนจับกุ้งตะกาดเพศผู้มีค่าความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 8.61±1.04 เซนติเมตร เพศเมียมีค่าความยาว

เครื่องมือโพงพางจับกุ้งตะกาดเพศผู้มีค่าความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 8.33±1.08 เซนติเมตร เพศเมียมีค่าความยาว

เครื่องมือโพงพางจับกุ้งตะกาดเพศเมียท่ีมีความยาวตลอดตัวน้อยกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้
อวนลอยกุ้งสามช้ัน ร้อยละ 59.34 และอวนลากเดี่ยว ร้อยละ 

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัวของกุง้ตะกาด 
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวไม่แยกเพศ มีค่าเท่ากับ W = 0.0058TL

0054TL3.1333 ซึ่งสมนึก และสมศรี (2522) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาว
ตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของกุ้งตะกาดชนิดนี้บริเวณจงัหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธาน ีพบว่าเพศผู้เท่ากับ W = 0

 ค่าความชัน (b) ของการศึกษาครั้งนี้มีค่ามากกว่าการศึกษาครั้งท่ีผ่านมาสามารถ
กุ้งตะกาดท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้มีนํ้าหนักตัวมากกว่า หรือท่ีน้ําหนักตัวเท่ากันค่าความยาว

จากการศึกษาในครั้งนี้มีขนาดน้อยกว่าการศึกษาของ สมนึก และสมศรี (2522) อาจเนื่องมาจากอ่าวไทยตอนในเป็นอ่าวท่ีมี
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บริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 2552 

เครื่องมืออวนลากเดี่ยวจับกุ้งตะกาดได้ค่าความยาวตลอดตัวสูงสุดมากท่ีสุด รองลงมา คือ อวนลอยกุ้งสามช้ัน อวนรุน 
และโพงพาง ตามลําดับ เนื่องจากแหล่งการประมงของเครื่องมืออวนลากเดี่ยวอยู่ห่างฝั่งมากท่ีสุดในขณะท่ี อวนลอยกุ้งสามช้ัน 
และ อวนรุน มีแหล่งทําการประมงใกล้ฝั่งมากกว่า ส่วนโพงพางมีแหล่งการประมงบริเวณปากแม่น้ํา ซึ่งสอดคล้องกับ

มีความชุกชุมบริเวณชายฝั่งมากกว่าบริเวณห่างฝั่ง ซึ่งสามารถ
ฝั่ง ส่วนกุ้งตะกาดขนาดเล็กอาศัยบริเวณใกล้ฝั่ง และเครื่องมือโพงพางจับกุ้ง

ตะกาดเพศเมียท่ีมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้มากท่ีสุด รองลงมา คือ อวนรุน อวนลอยกุ้งสามช้ันและอวนลากเดี่ยว 

แตค่วามยาวตลอดตัว 
เซนติเมตร จะพบเฉพาะเพศเมีย 

เซนติเมตร เพศเมียมีค่าความ

เซนติเมตร เพศเมียมีค่า

เซนติเมตร เพศเมียมีค่าความยาว

เซนติเมตร เพศเมียมีค่าความยาว

ความยาวตลอดตัวน้อยกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้มากท่ีสุดถึงร้อยละ 
และอวนลากเดี่ยว ร้อยละ 4.80 ตามลําดับ 

TL3.0914 ส่วนเพศผู้มีค่า 
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาว

0.000229524TL2.3103 
ของการศึกษาครั้งนี้มีค่ามากกว่าการศึกษาครั้งท่ีผ่านมาสามารถ

กุ้งตะกาดท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้มีนํ้าหนักตัวมากกว่า หรือท่ีน้ําหนักตัวเท่ากันค่าความยาว
อาจเนื่องมาจากอ่าวไทยตอนในเป็นอ่าวท่ีมี



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ลักษณะก่ึงปิด มีการผสมผสานและแลกเปลี่ยนระหว่างน้ําชายฝั่งแล
สารอาหารมักจะเกิดการสะสม จึงเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ด้านการประมง 
โคลน ทรายปนโคลน หรือปนเปลือกหอย โดยเฉพาะบริ
แม่น้ําสายใหญ่ๆ ท่ีสําคัญ 4 สาย ได้แก่ แม่น้ํา
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี 
เหตุให้กุ้งตะกาดบริเวณอ่าวไทยตอนในมีภาวะโภชนาการ

3. อัตราส่วนเพศของกุ้งตะกาด 
 อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียรายปีมีค่าเท่ากับ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของกุ้งตะกาดชนิดนี้บริ
ได้อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 

4. ขนาดแรกเร่ิมสืบพันธุ์ของกุ้งตะกาด
 กุ้งตะกาดเพศเมียท่ีรวบรวมได้มีความยาวตลอดตัวน้อยท่ีสุดท่ีระยะสมบูรณ์เพศท่ีความยาวตลอดตัว 
ขนาดความยาวตลอดตัวแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้เท่ากับ 
เท่ากับ 9.92 เซนติเมตร  ซึ่งมีการนํากุ้งตะกาดขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุข้ึนมาใช้ประโยชน์ถึงร้อยละ 
การใช้ทรัพยากรเช่นนี้จะทําให้สัตว์น้ํามีโอกาสท่ีจะสืบพันธ์ุวางไข่ได้น้อยก่อนถูกนํามาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากร
สัตว์นํ้าท่ีไม่ยั่งยืน การใช้ทรัพยากรสัตว์นํ้าอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ําท่ีมีความยาวตลอดตัวมากกว่าขนาด
แรกเริ่มสืบพันธ์ุ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สัตว์นํ้า
ประชากรรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนส่วนท่ีถูกทําประมงได้บ้าง 

5. ฤดูวางไข่ของกุ้งตะกาด 
 จากผลการศึกษาพบว่าฤดูวางไข่ของกุ้งตะกาดอยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 
ไม่มากนักทําให้ได้ค่าร้อยละของระยะการเจริญพันธ์ุสูง และจากการศึกษาของ วรรณเกียรติ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบกุ้งไข่แก่เกือบตลอดปี และพบมีปริมาณสูงในเดือนมีนาคม และเดือนกันยายนถึงตุลาคม นอกจากนี้
ผลการศึกษาของวรรณเกียรติ (2522
พบมากเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน และวรรณเกียรติ 
และชุมพร พบกุ้งไข่แก่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม แล
นี้พบว่าฤดูสืบพันธ์ุวางไข่มีการคลาดเคลื่อนไปประมาณ 
เดือนตุลาคมถึงธันวาคม และจากการศึกษาของ เรณู 
ภายในระหว่างการพัฒนารังไข่ในกุ้งกุลาดําพบว่ากุ้งท่ีมีระยะการเจริญของรังไข่ระยะท่ี 
พบกุ้งในระยะนี้น้อย และจากการศึกษาครั้งนี้พบกุ้งตะกาดเพศเมียท่ีมีระยะการเจริญของรังไข่ระยะท่ี 

 
คําขอบคุณ 
 ขอขอบคุณ คุณจินตนา จินดาลิขิต  คุณสมศรี พรรณวิเชียร  คุณขนิษฐา เสรีรักษ์  คุณมงคล ธีระธาร 
ศรีประภา  คุณอนงค์ เส็งวงศ์  คุณสุวรักษ์ วงษ์โท  คุณนพวรรณ ผลอุดม และเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล
อ่าวไทยตอนบนทุกท่าน ท่ีให้ความช่วยเหลือในการเก็
 
 
 
เอกสารอ้างอิง 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555  

ลักษณะก่ึงปิด มีการผสมผสานและแลกเปลี่ยนระหว่างน้ําชายฝั่งและน้ําทะเล ดังนั้นปัจจัยคุณภาพน้ําโดยเฉพาะประเภท
สารอาหารมักจะเกิดการสะสม จึงเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ด้านการประมง (ชลัญญา, 2538) อีกท้ังพ้ืนท้องทะเลโดยท่ัวไปเป็น
โคลน ทรายปนโคลน หรือปนเปลือกหอย โดยเฉพาะบริเวณใกล้ปากแม่น้ําจะเป็นโคลน ตอนเหนือของอ่าวไทยตอนบนมี

สาย ได้แก่ แม่น้ําแม่กลอง ท่าจีน เจ้าพระยา และบางปะกง ไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบน
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี 
เหตุให้กุ้งตะกาดบริเวณอ่าวไทยตอนในมีภาวะโภชนาการท่ีดีหรือมีนํ้าหนักมากกว่ากุ้งตะกาดบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง

อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียรายปีมีค่าเท่ากับ 1:1 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สมนึก และสมศรี 
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวของกุ้งตะกาดชนิดนี้บริเวณจังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี 

ตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1:1  

ขนาดแรกเร่ิมสืบพันธุ์ของกุ้งตะกาด 
กุ้งตะกาดเพศเมียท่ีรวบรวมได้มีความยาวตลอดตัวน้อยท่ีสุดท่ีระยะสมบูรณ์เพศท่ีความยาวตลอดตัว 

ขนาดความยาวตลอดตัวแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้เท่ากับ 11.24 เซนติเมตร ขณะท่ีความยาวตลอดตัวเฉลี่ยของเพศเมียจากทุกเครื่องมือ
เซนติเมตร  ซึ่งมีการนํากุ้งตะกาดขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุข้ึนมาใช้ประโยชน์ถึงร้อยละ 

ห้สัตว์น้ํามีโอกาสท่ีจะสืบพันธ์ุวางไข่ได้น้อยก่อนถูกนํามาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากร
สัตว์นํ้าท่ีไม่ยั่งยืน การใช้ทรัพยากรสัตว์นํ้าอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ําท่ีมีความยาวตลอดตัวมากกว่าขนาด
แรกเริ่มสืบพันธ์ุ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สัตว์นํ้าได้แพร่พันธ์ุอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนการถูกจับข้ึนมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทําให้มี
ประชากรรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนส่วนท่ีถูกทําประมงได้บ้าง (ธนิษฐา, 2552) 

จากผลการศึกษาพบว่าฤดูวางไข่ของกุ้งตะกาดอยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน แต่ในเดือนเมษายนได้ตัวอย่าง
ไม่มากนักทําให้ได้ค่าร้อยละของระยะการเจริญพันธ์ุสูง และจากการศึกษาของ วรรณเกียรติ (2520
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบกุ้งไข่แก่เกือบตลอดปี และพบมีปริมาณสูงในเดือนมีนาคม และเดือนกันยายนถึงตุลาคม นอกจากนี้

2522) บริเวณจังหวัดชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร พบว่ามีการวางไข่ตลอดปี 
พบมากเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน และวรรณเกียรติ (2523) บริเวณจังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
และชุมพร พบกุ้งไข่แก่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม และพบกุ้งไข่แก่ปริมาณสูงเดือนมีนาคม เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาครั้ง
นี้พบว่าฤดูสืบพันธ์ุวางไข่มีการคลาดเคลื่อนไปประมาณ 1 ถึง 2 เดือน และในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบกุ้งระยะสมบูรณ์เพศใน
เดือนตุลาคมถึงธันวาคม และจากการศึกษาของ เรณู (2534) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเปลี่ยนแปลงภายนอก และ
ภายในระหว่างการพัฒนารังไข่ในกุ้งกุลาดําพบว่ากุ้งท่ีมีระยะการเจริญของรังไข่ระยะท่ี 4 จะวางไข่ภายใน 
พบกุ้งในระยะนี้น้อย และจากการศึกษาครั้งนี้พบกุ้งตะกาดเพศเมียท่ีมีระยะการเจริญของรังไข่ระยะท่ี 

ขอขอบคุณ คุณจินตนา จินดาลิขิต  คุณสมศรี พรรณวิเชียร  คุณขนิษฐา เสรีรักษ์  คุณมงคล ธีระธาร 
ศรีประภา  คุณอนงค์ เส็งวงศ์  คุณสุวรักษ์ วงษ์โท  คุณนพวรรณ ผลอุดม และเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล
อ่าวไทยตอนบนทุกท่าน ท่ีให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทําให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ะน้ําทะเล ดังนั้นปัจจัยคุณภาพน้ําโดยเฉพาะประเภท
อีกท้ังพ้ืนท้องทะเลโดยท่ัวไปเป็น
ตอนเหนือของอ่าวไทยตอนบนมี

บางปะกง ไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบน ได้แก่ 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี (มานพ, 2524) อันเป็น

กุ้งตะกาดบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สมนึก และสมศรี (2522) ได้ศึกษา
เวณจังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี  

กุ้งตะกาดเพศเมียท่ีรวบรวมได้มีความยาวตลอดตัวน้อยท่ีสุดท่ีระยะสมบูรณ์เพศท่ีความยาวตลอดตัว 8.00 เซนติเมตร 
ขณะท่ีความยาวตลอดตัวเฉลี่ยของเพศเมียจากทุกเครื่องมือ

เซนติเมตร  ซึ่งมีการนํากุ้งตะกาดขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุข้ึนมาใช้ประโยชน์ถึงร้อยละ 82.45 ลักษณะ
ห้สัตว์น้ํามีโอกาสท่ีจะสืบพันธ์ุวางไข่ได้น้อยก่อนถูกนํามาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากร

สัตว์นํ้าท่ีไม่ยั่งยืน การใช้ทรัพยากรสัตว์นํ้าอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ําท่ีมีความยาวตลอดตัวมากกว่าขนาด
ได้แพร่พันธ์ุอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนการถูกจับข้ึนมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทําให้มี

แต่ในเดือนเมษายนได้ตัวอย่าง
2520) ได้ศึกษากุ้งชนิดนี้บริเวณ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบกุ้งไข่แก่เกือบตลอดปี และพบมีปริมาณสูงในเดือนมีนาคม และเดือนกันยายนถึงตุลาคม นอกจากนี้
บริเวณจังหวัดชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร พบว่ามีการวางไข่ตลอดปี 

บริเวณจังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ะพบกุ้งไข่แก่ปริมาณสูงเดือนมีนาคม เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาครั้ง

เดือน และในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบกุ้งระยะสมบูรณ์เพศใน
ความเปลี่ยนแปลงภายนอก และ
จะวางไข่ภายใน 24 ช่ัวโมง ทําให้

พบกุ้งในระยะนี้น้อย และจากการศึกษาครั้งนี้พบกุ้งตะกาดเพศเมียท่ีมีระยะการเจริญของรังไข่ระยะท่ี 4 น้อยเช่นกัน 

ขอขอบคุณ คุณจินตนา จินดาลิขิต  คุณสมศรี พรรณวิเชียร  คุณขนิษฐา เสรีรักษ์  คุณมงคล ธีระธาร  คุณสมคิด 
ศรีประภา  คุณอนงค์ เส็งวงศ์  คุณสุวรักษ์ วงษ์โท  คุณนพวรรณ ผลอุดม และเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

บรวบรวมข้อมูลทําให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
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การแพร่กระจายความชุกชุมของกุ้งพิเนียดวัยอ่อนท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจในอ่าวไทย
วันท่ี 16-18 กันยายน 2528.  ณ สถาบันประมงน้ําจดืแห่งชาติ บางเข

คุณภาพของน้ําทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนบนปี 2529-2538. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 
ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน, กรมประมง.    43 หน้า

ความสัมพันธ์ของขนาดและการเจรญิพันธ์ุของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis
เอกสารวิชาการฉบับท่ี 5/2536. ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

การประมาณค่าความยาวแรกจับกรณีการประมงโดยใช้อวนติดตาหลายขนาด

และ ทัศพล กระจ่างดารา.  2544. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับงานวิจัยดา้นชีววิทยาสัตว์ทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน, กองประมงทะเล, กรมประมง. 45 หน้า. 

ฤดูวางไข่และชีววิทยาบางประการของกุ้งเหลืองหางฟ้า (Penaeus latisulcatus
เอกสารวิชาการฉบบัท่ี 23. ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก, กองประมงทะเล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์ 19 หน้า. 

ดมสมบรูณ์ของพ้ืนทะเลในอ่าวไทย. วารสารการประมง 34 (4): 393-407.
ความสัมพันธ์ระหว่างความเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในระหว่างการพัฒนารังไข่ในกุ้งกุลาดํา

สถาบันวิจัยและเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่ง, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและ

การสํารวจแหล่ง และฤดูวางไข่ของกุ้งทะเลท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจใน
งานสัตว์นํ้าอ่ืนๆ, กองประมงทะเล, กรมประมง. 48 หน้า. 

การสํารวจแหล่ง และฤดูวางไข่ของกุ้งทะเลชนิดท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจในอ่า
งานสัตว์นํ้าอ่ืนๆ, กองประมงทะเล, กรมประมง. 64 หน้า.  

การสํารวจแหล่ง และฤดูวางไข่ของกุ้งทะเลชนิดท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจในอ่าวไทย
งานสัตว์นํ้าอ่ืนๆ, กองประมงทะเล, กรมประมง. 64 หน้า. 

. 2522. การศึกษาชีววิทยาของกุ้งตะกาดกรีจุดในอ่าวไทย.  
งานสัตว์นํ้าอ่ืนๆ, กองประมงทะเล, กรมประมง. 23 หน้า. 

สถิติเรือประมงไทย ปี 2551. เอกสารฉบับท่ี 5/2553. กรมประมง กระทรวงเกษตร

สุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล, อุดมสิน อักษรผอบ, สิชล หอยมขุ, กําพล 
มนตรี สมุณฑา และสุภัทร ศรีพันธ์ุไพบูลย.์ 2550. สภาวะทรัพยากรสัตว์นํ้าในอ่าวไทยและฝั่งอันดามนัจากเรือ

เอกสารวิชาการฉบับท่ี 8/2550. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง
Kent, E. C. and H.N. Volker. 1998. The Living Marine Resources of the Western central Pacific

(Volume 2 : Cephalopods, crustaceans, holothurians and sharks).  Food and Agriculture 
nization of the United Nations. Rome, Italy. p. 688-1396. 

Computation and interpretation of biological statistics of fish population. 

Somerton, D. A. 1980. A computer technique for estimating the size of sexual maturity in crab. 
1494. 

J.H. 1999. Biostatistical Analysis. 4th ed., Prentice-Hall, Inc., New Jersey. 663 pp. 
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การแพร่กระจายความชุกชุมของกุ้งพิเนียดวัยอ่อนท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจในอ่าวไทย. รายงานการ
จดืแห่งชาติ บางเขน กรุงเทพฯ.

เอกสารวิชาการฉบับท่ี 7/2538. 
หน้า 

Penaeus merguiensis De Man) 
, กองประมงทะเล, 

ารประมงโดยใช้อวนติดตาหลายขนาด. วารสารการ

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับงานวิจัยดา้นชีววิทยาสัตว์ทะเล.  

Penaeus latisulcatus) บริเวณอ่าวไทย 
กองประมงทะเล,  

407. 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในระหว่างการพัฒนารังไข่ในกุ้งกุลาดํา. 

กระทรวงเกษตรและ

มีความสําคญัทางเศรษฐกิจในอ่าวไทย. 

การสํารวจแหล่ง และฤดูวางไข่ของกุ้งทะเลชนิดท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจในอ่าวไทย. 

ามสําคญัทางเศรษฐกิจในอ่าวไทย. 

 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์ 

กําพล ลอยช่ืน, 
อ่าวไทยและฝั่งอันดามนัจากเรือ 

กรมประมง. 88 หน้า. 
e Western central Pacific  

Food and Agriculture 

Computation and interpretation of biological statistics of fish population. Bull. Fish. 

Somerton, D. A. 1980. A computer technique for estimating the size of sexual maturity in crab. Can. J. 
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ภาคผนวก 

ตารางผนวกท่ี 1  อัตราส่วนเพศแยกตามความยาวตลอดตัวของกุ้งตะกาด
ปี 2552 

 
 
 
 
 

ค่าความยาวก่ึงกลาง 
อันตรภาคช้ัน (ซม.) เพศผู ้
3.75 4 
4.25 - 
4.75 4 
5.25 12 
5.75 11 
6.25 45 
6.75 81 
7.25 211 
7.75 297 
8.25 338 
8.75 344 
9.25 279 
9.75 164 
10.25 103 
10.75 99 
11.25 106 
11.75 102 
12.25 72 
12.75 38 
13.25 20 
13.75 9 
14.25 3 
14.75 - 
15.25 - 
15.75 - 
16.25 - 
16.75 - 
17.25 - 
17.75 - 
รวม 2,342 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555  

อัตราส่วนเพศแยกตามความยาวตลอดตัวของกุ้งตะกาด (Metapenaeus ensis

ค่าสังเกต ร้อยละ 
 เพศเมีย รวม เพศผู ้ เพศเมีย 

- 4 100 -  
- - - -  
1 5 80 20        
- 12 100 -  
19 30 37 63        
47 92 49 51        
105 186 44 56        
248 459 46 54        
288 585 51 49        
310 648 52 48        
320 664 52 48        
225 504 55 45        
159 323 51 49        
111 214 48 52        
81 180 55 45        
70 176 60 40        
74 176 58 42        
73 145 50 50        
70 108 35 65        
64 84 24 76        
60 69 13 87        
62 65 5 95        
56 56 - 100  
41 41 - 100  
60 60 - 100  
36 36 - 100  
16 16 - 100  
11 11 - 100  
2 2 - 100  

 2,609 4,951 47 53         

381 

Metapenaeus ensis) บริเวณอ่าวไทยตอนใน 

อัตราส่วน 
เพศผู ้: เพศเมีย 

 
 
       1: 0.30 
 
       1: 1.70 
       1: 1.10 
       1: 1.30 
       1: 1.20 
       1: 0.90 
       1: 0.90 
       1: 0.90 
       1: 0.80 
       1: 0.90 
       1: 1.10 
       1: 0.80 
       1: 0.60 
       1: 0.70 
       1: 1.00 
       1: 1.80 
       1: 3.20 
       1: 6.70 
       1:20.7 
 
 
 
 
 
 
 
        1:1.1 
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ตารางผนวกท่ี 2  อัตราส่วนเพศรายเดือนของกุ้งตะกาด
 

เดือน 
ค่าสังเกต 

เพศผู ้ เพศเมีย 

ม.ค. 96 135 

ก.พ. 112 157 

ม.ีค. 400 388 

เม.ย. 51 36 

พ.ค. 104 183 

ม.ิย. 136 217 

ก.ค. 99 225 

ส.ค. 203 279 

ก.ย. 199 184 

ต.ค. 165 135 

พ.ย. 422 392 

ธ.ค. 355 278 

รวม 2,342 2,609 
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อัตราส่วนเพศรายเดือนของกุ้งตะกาด (Metapenaeus ensis) บริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 

ร้อยละ อัตราส่วนเพศ

รวม เพศผู ้ เพศเมีย เพศผู้

231 42 58           1:1.4

269 42 58           1:1.4

788 51 49           1:0.9

87 59 41           1:0.7

287 36 64           1:1.8

353 39 61           1:1.6

324 31 69           1:2.3

482 42 58           1:1.4

383 52 48           1:0.9

300 55 45           1:0.8

814 52 48           1:0.9

633 56 44           1:0.8

4,951 47 53           1:1.1
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บริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 2552 

อัตราส่วนเพศ 

เพศผู ้: เพศเมีย 

1:1.4 

1:1.4 

1:0.9 

1:0.7 

1:1.8 

1:1.6 

1:2.3 

1:1.4 

1:0.9 

1:0.8 

1:0.9 

1:0.8 

1:1.1 
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ชีววิทยาบางประการของกุ้งแชบ๊วย 
บริเวณคลองสรรพสามิต  
 
จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป*์  ปิยวรรณ หัสดี  อังสุนีย์ ชุณหปราณ  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาชีววิทยาบางประการของกุ้งแชบ๊วย 
โดยรวบรวมตัวอย่างจากเครื่องมือโพงพาง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงธันวาคม ปี 
1,934 ตัว เพศเมีย 4,286 ตัว ขนาดความยาวตลอดตัวค่าน้อยสุด ค่ามากสุด และเฉลี่ยของเพศผู้เท่ากับ 
9.43±1.62 เซนติเมตร ตามลําดับ ค่าเฉลี่ยความยาวส่วนหัวเท่ากับ 
น้ําหนักตัวเท่ากับ 0.82  23.58 และ 
ของเพศเมียเท่ากับ 5.10  17.90 
1.99±0.43 เซนติเมตร ตามลําดับ และน้ําหนักตัวของเพศเมียเท่ากับ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและความยาวลําตัวคือ 
ส่วนหัวคือ CL=0.2170TL-0.1418
และน้ําหนักตัวคือ W=0.0039TL
น้ําหนักตัวมีความสัมพันธ์ดังสมการ
เพศเมียมีขนาด 14.14 เซนติเมตร ซึ่งเครื่องมือโพงพางจับกุ้งแชบ๊วยได้ถึงร้อยละ 
แรกเริ่มสืบพันธ์ุถึงร้อยละ 98.73 และเดือนท่ีพบกุ้งแชบ๊วยเพศเมียระยะสมบูรณ์เพศ คือ เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 
 
คําสําคัญ : ชีววิทยาบางประการ  กุ้งแชบ๊วย
   
*ผู้รับผดิชอบ : 49 หมู่ 1 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 
E-mail : kompanyin@yahoo.com
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ชีววิทยาบางประการของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man, 1888)

ปิยวรรณ หัสดี  อังสุนีย์ ชุณหปราณ  ไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง และ ปุณณวิทย์ แก้วมูล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 

การศึกษาชีววิทยาบางประการของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man, 1888) 
โดยรวบรวมตัวอย่างจากเครื่องมือโพงพาง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงธันวาคม ปี 2550 ได้กุ้งแชบ๊วยท้ังสิ้น 

ตัว ขนาดความยาวตลอดตัวค่าน้อยสุด ค่ามากสุด และเฉลี่ยของเพศผู้เท่ากับ 
ค่าเฉลี่ยความยาวส่วนหัวเท่ากับ 0.16  3.10 และ 1.87±0.35 

และ 5.92±3.42 กรัม ตามลําดับ ส่วนค่าน้อยสุด ค่ามากสุด และค่าเฉลี่ยความยาวตลอดตัว
90 และ 9.80±1.99 เซนติเมตร ตามลําดับ ความยาวส่วนหัวเท่ากับ 

เซนติเมตร ตามลําดับ และน้ําหนักตัวของเพศเมียเท่ากับ 0.84  43.10 และ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและความยาวลําตัวคือ BL=0.9197TL-0.7946 ความยาวตลอดตัวและความยาว

0.1418  ความยาวลําตัวและความยาวส่วนหัวคือ CL=0.2327BL+0.0717
W=0.0039TL3.2189 และความยาวลําตัวและน้ําหนักตัวคือ W=0.0131BL

น้ําหนักตัวมีความสัมพันธ์ดังสมการ W=0.8333CL2.9039 สัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1.0:2.2 
เซนติเมตร ซึ่งเครื่องมือโพงพางจับกุ้งแชบ๊วยได้ถึงร้อยละ 80.00 เป็นกุ้งแชบ๊วยขนาดต่ํากว่าขนาด

และเดือนท่ีพบกุ้งแชบ๊วยเพศเมียระยะสมบูรณ์เพศ คือ เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 

ชีววิทยาบางประการ  กุ้งแชบ๊วย  คลองสรรพสามติ 

พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
mail : kompanyin@yahoo.com 
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De Man, 1888)  

ไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง และ ปุณณวิทย์ แก้วมูล 

De Man, 1888) บริเวณคลองสรรพสามิต 
ได้กุ้งแชบ๊วยท้ังสิ้น 6,220 ตัว เป็นเพศผู้ 

ตัว ขนาดความยาวตลอดตัวค่าน้อยสุด ค่ามากสุด และเฉลี่ยของเพศผู้เท่ากับ 5.40  14.70 และ 
35 เซนติเมตร ตามลําดับ และ

กรัม ตามลําดับ ส่วนค่าน้อยสุด ค่ามากสุด และค่าเฉลี่ยความยาวตลอดตัว
วส่วนหัวเท่ากับ 0.18  3.80 และ 
และ 7.06±5.09 กรัม ตามลําดับ 
ความยาวตลอดตัวและความยาว 

CL=0.2327BL+0.0717 ความยาวตลอดตัว
W=0.0131BL2.9179 ความยาวส่วนหัวและ

:2.2  ขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของ
เป็นกุ้งแชบ๊วยขนาดต่ํากว่าขนาด

และเดือนท่ีพบกุ้งแชบ๊วยเพศเมียระยะสมบูรณ์เพศ คือ เดือนมกราคมถึงมิถุนายน  

10130 
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Some Biology Aspects of Banana Prawn (
at Klong Sanphasamit 
 
Chakaphan Pinputtasin*  Piyawan Hussadee  Angsunee Chunhapran  Pirochana Saikliang
and Punnawit Kaewmun 
Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan)
 
Abstract 
 
 Some biology Aspects of banana prawn (
at Klong Sanphasamit, during January to December 2007 from stow net. A total of 6,220 samples consisted
of 1,934 male and 4,286 female. Minimum, maximum and mean total length of male were 5.40, 14.70 
and 9.43±1.62 cm, carapace length were 0.16, 3.10 and 1.87±0.35 cm and body weight were 0.82, 23.58 
and 5.92±3.42 g respectively. Minimum, maximum and mean total length of female were 
9.80±1.99 cm, carapace length were 0.18, 3.80 and 1.99±0.43 cm and body weight were 0.84, 43.10 and 
7.06±5.09 g respectively. Total length body length relationship was BL=0.9197TL
carapace length relationship was CL=0.
CL=0.2327BL+0.0717. Total length weight relationship was W=0.0039TL
was W=0.0131BL2.9179. Carapace length weight relationship was W=0.8333CL
male and female was 1.0:2.2. Length at first maturity of females was 14.14 cm
percent of total catch while 98.73 percent of them was smaller than length at first maturity. Female 
mature was found during January to June. 
 
Key words : some biology aspects, banana prawn,
   
*Corresponding author : 49 Moo 1, Soi Prarachveriyaporn 16, Bangpeung Sub
Samut Prakan Province 10130  E-mail : kompanyin@yahoo.com
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Some Biology Aspects of Banana Prawn (Penaeus merguiensis De Man, 1888)

Chakaphan Pinputtasin*  Piyawan Hussadee  Angsunee Chunhapran  Pirochana Saikliang

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

Some biology Aspects of banana prawn (Penaeus merguiensis De Man, 1888) has been studied 
at Klong Sanphasamit, during January to December 2007 from stow net. A total of 6,220 samples consisted

female. Minimum, maximum and mean total length of male were 5.40, 14.70 
and 9.43±1.62 cm, carapace length were 0.16, 3.10 and 1.87±0.35 cm and body weight were 0.82, 23.58 
and 5.92±3.42 g respectively. Minimum, maximum and mean total length of female were 
9.80±1.99 cm, carapace length were 0.18, 3.80 and 1.99±0.43 cm and body weight were 0.84, 43.10 and 
7.06±5.09 g respectively. Total length body length relationship was BL=0.9197TL-0.7946.  Total length 
carapace length relationship was CL=0.2170TL-0.1418. Body length carapace length relationship was 
CL=0.2327BL+0.0717. Total length weight relationship was W=0.0039TL3.2189. Body length weight relationship

Carapace length weight relationship was W=0.8333CL2.9039. Sex propo
:2.2. Length at first maturity of females was 14.14 cm. Banana prawn was 80 

percent of total catch while 98.73 percent of them was smaller than length at first maturity. Female 
mature was found during January to June.  

banana prawn, Penaeus merguiensis, klong sanphasamit

*Corresponding author : 49 Moo 1, Soi Prarachveriyaporn 16, Bangpeung Sub-district, Prapradaeng District, 
mail : kompanyin@yahoo.com 
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De Man, 1888) 

Chakaphan Pinputtasin*  Piyawan Hussadee  Angsunee Chunhapran  Pirochana Saikliang 

De Man, 1888) has been studied 
at Klong Sanphasamit, during January to December 2007 from stow net. A total of 6,220 samples consisted 

female. Minimum, maximum and mean total length of male were 5.40, 14.70 
and 9.43±1.62 cm, carapace length were 0.16, 3.10 and 1.87±0.35 cm and body weight were 0.82, 23.58 
and 5.92±3.42 g respectively. Minimum, maximum and mean total length of female were 5.10, 17.90 and 
9.80±1.99 cm, carapace length were 0.18, 3.80 and 1.99±0.43 cm and body weight were 0.84, 43.10 and 

0.7946.  Total length 
0.1418. Body length carapace length relationship was 

Body length weight relationship 
. Sex proportion between 

Banana prawn was 80 
percent of total catch while 98.73 percent of them was smaller than length at first maturity. Female 

, klong sanphasamit 

district, Prapradaeng District, 
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คํานํา 
 กุ้งแชบ๊วย (ภาพท่ี 1) พบมากในประเทศไทย มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
สามัญ ในภาษาอังกฤษว่า banana prawn 
มีช่ือทางการค้า คือ white prawn 
สําคัญท่ีใช้ในการจับกุ้งตามริมฝั่ง ได้แก่
สกุล Penaeus มีความชุกชุมบริเวณชายฝั่งมากกว่าบริเวณห่างฝั่ง 
เซลเซียส และความเค็ม 29.5-30
ส่วนกุ้งวัยอ่อนพบบริเวณชายฝั่ง (จินดา
ประเทศไทยมีปริมาณการจับกุ้งแชบ๊วยตั้งแต่ปี 
11,700 และ 10,500 ตัน ตามลําดับ คิดเป็นมูลค่า 
ล้านบาท ตามลําดับ (กรมประมง, 
คาดว่าผลผลิตทางธรรมชาติในอนาคตจะลดลงไปเรื่อยๆ หากไม่มีการบริหารจัดการท่ีดี 
 คลองสรรพสามิตเป็นคลองขุดท่ีเช่ือมระหว่างแม่นํ้าเจ้าพระยา และแม่นํ้าท่าจีน 
กรุงเทพมหานคร และสมุทรสาคร มีการทําประมงด้วยเครื่องมือประมงโพงพาง เป็นหลัก
โพงพางจับกุ้งได้เป็นสัตว์นํ้าหลักมากถึงร้อยละ
ของกุ้งท่ีจับได้จากโพงพาง (รัตนาวลี และคณะ
ชีววิทยาบางประการของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามิต เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับนําไปใช้บริหารและจัดการทรัพยากร
กุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามิตให้มีความเหมา

 

 
ภาพท่ี 1  กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis
 
วัตถุประสงค์ 
 1. ศึกษาความสัมพันธ์ของความยาวส่วนต่างๆ และน้ําหนักตัวของกุ้งแชบ๊วย
 2. ศึกษาองค์ประกอบขนาดความยาวของกุ้งแซบ๊วย
 3. ศึกษาสัดส่วนเพศของกุ้งแชบ๊วย
 4. ศึกษาขนาดแรกเริม่สืบพันธ์ุของกุ้งแชบ๊วย
 5. ศึกษาระยะเวลาท่ีพบกุ้งแชบ๊วยเพศเมียระยะสมบูรณ์เพศ
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พบมากในประเทศไทย มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Penaeus merguiensis
banana prawn สําหรับไทยมีช่ือเรียกกันหลายช่ือ เช่น กุ้งขาว  กุ้งหางแดง หรือกุ้งหางดอก และ

white prawn พบได้ตามป่าชายเลน แม่น้ําลําคลองท่ีเป็นน้ํากร่อย และในทะเล  เครื่องมือประมงท่ี
ได้แก่ อวนรุน และโพงพาง ส่วนในทะเลใช้อวนลอย และอวนลาก 

มีความชุกชุมบริเวณชายฝั่งมากกว่าบริเวณห่างฝั่ง และพบกระจายอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 
.0 ส่วนในพันส่วน ซึ่งวงจรชีวิตกุ้งทะเลส่วนใหญ่จะพบกุ้งโตเต็มวัยบริเวณนอกฝั่งทะเล 
จินดา, 2528) กุ้งชนิดนี้ท่ีมีความสําคัญมากทางเศรษฐกิจ จากข้อมูลสถิติการ

ประเทศไทยมีปริมาณการจับกุ้งแชบ๊วยตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2550 เท่ากับ 21,100  22,100 
ตัน ตามลําดับ คิดเป็นมูลค่า 5,034.3  4,734.3  3,560.2  3,871.9  3,651.7

, 2550, 2553) ซึ่งจะเห็นได้ว่ากุ้งแชบ๊วย มีปริมาณการจับลดลงตั้งแต่ปี 
คาดว่าผลผลิตทางธรรมชาติในอนาคตจะลดลงไปเรื่อยๆ หากไม่มีการบริหารจัดการท่ีดี  

คลองสรรพสามิตเป็นคลองขุดท่ีเช่ือมระหว่างแม่นํ้าเจ้าพระยา และแม่นํ้าท่าจีน ซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร และสมุทรสาคร มีการทําประมงด้วยเครื่องมือประมงโพงพาง เป็นหลัก ซึ่งมีจํานวนถึง 
โพงพางจับกุ้งได้เป็นสัตว์นํ้าหลักมากถึงร้อยละ 17 ของสัตว์นํ้าท้ังหมด และกุ้งท่ีจับได้มากท่ีสุด คือ

รัตนาวลี และคณะ, 2552) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน จึงทําการศึกษา
ชีววิทยาบางประการของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามิต เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับนําไปใช้บริหารและจัดการทรัพยากร
กุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามิตให้มีความเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 

Penaeus merguiensis De Man, 1888) 

ศึกษาความสัมพันธ์ของความยาวส่วนต่างๆ และน้ําหนักตัวของกุ้งแชบ๊วย 
ศึกษาองค์ประกอบขนาดความยาวของกุ้งแซบ๊วย 
ศึกษาสัดส่วนเพศของกุ้งแชบ๊วย 
ศึกษาขนาดแรกเริม่สืบพันธ์ุของกุ้งแชบ๊วย 
ศึกษาระยะเวลาท่ีพบกุ้งแชบ๊วยเพศเมียระยะสมบูรณ์เพศ 
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Penaeus merguiensis De Man, 1888 มีช่ือ
สําหรับไทยมีช่ือเรียกกันหลายช่ือ เช่น กุ้งขาว  กุ้งหางแดง หรือกุ้งหางดอก และ

ป่าชายเลน แม่น้ําลําคลองท่ีเป็นน้ํากร่อย และในทะเล  เครื่องมือประมงท่ี
อวนรุน และโพงพาง ส่วนในทะเลใช้อวนลอย และอวนลาก (สมนึก, 2538) กุ้งวัยอ่อน

และพบกระจายอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 28.0-28.6 องศา
ส่วนในพันส่วน ซึ่งวงจรชีวิตกุ้งทะเลส่วนใหญ่จะพบกุ้งโตเต็มวัยบริเวณนอกฝั่งทะเล  

กุ้งชนิดนี้ท่ีมีความสําคัญมากทางเศรษฐกิจ จากข้อมูลสถิติการประมงแห่ง
22,100  16,800  17,600  15,000  

,651.7  2,627.7 และ 2,249.7 
มีปริมาณการจับลดลงตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา 

ซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
ซึ่งมีจํานวนถึง 245 ปาก อีกท้ัง
คือ กุ้งแชบ๊วย คิดเป็นรอ้ยละ 80 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน จึงทําการศึกษา
ชีววิทยาบางประการของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามิต เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับนําไปใช้บริหารและจัดการทรัพยากร 
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วิธีดําเนินการ 

1. สถานท่ีดําเนินการ 
 เก็บตัวอย่างกุ้งแชบ๊วยจากเครื่องมอืโพงพางท่ีทําการประมงบริเวณคลองสรรพสามติ 
 1.1 บ้านโกรกกราก ตําบลมหาชัย 
 1.2 บ้านคลองสหกรณ์ ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 1.3 บ้านเจ็ก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 1.4 บ้านคลองทะเล แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 1.5 ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดยี์ จังหวัดสมุทรป
 1.6 ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
 

 
ภาพท่ี 2  แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอย่างบริเวณคลองสรรพสามิต ปี 
 
2. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี 2550
 
3. วิธีการเก็บข้อมูล 
 3.1 สุ่มตัวอย่างกุ้งแชบ๊วย จากคลองสรรพสามิต 
ยาวลําตัวด้วยไม้บรรทัด (เซนติเมตร) และความยาวส่วนหัววัดด้วยเวอร์เนียร์คารล์ิเปอร์ 
ตัวด้วยเครื่องช่ังน้ําหนักทศนิยม 2 ตําแหน่ง 
 ความยาวตลอดตัว (total length:TL) 
 ความยาวลําตัว (body length:BL) 
 ความยาวส่วนหัว (carapace length:CL)
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เก็บตัวอย่างกุ้งแชบ๊วยจากเครื่องมอืโพงพางท่ีทําการประมงบริเวณคลองสรรพสามติ (ภาพท่ี 2) 
บ้านโกรกกราก ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังวัดสมุทรสาคร 
บ้านคลองสหกรณ์ ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
บ้านเจ็ก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
บ้านคลองทะเล แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดยี์ จังหวัดสมุทรปราการ 
ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอย่างบริเวณคลองสรรพสามิต ปี 2550 

2550  

สุ่มตัวอย่างกุ้งแชบ๊วย จากคลองสรรพสามิต อย่างน้อยเดือนละ 100 ตัว นํามาวัดความยาวตลอดตัว และความ
และความยาวส่วนหัววัดด้วยเวอร์เนียร์คารล์ิเปอร์ (เซนติเมตร) (ภาพท่ี 

ตําแหน่ง (กรัม)  
(total length:TL) วัดจากปลายกรีถึงปลายหาง 

body length:BL) วัดจากขอบร่องหลังตาถึงปลายหาง 
(carapace length:CL) วัดจากขอบร่องหลังตาถึงขอบท้ายของเปลือกหัว 
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) บริเวณ 

 

ตัว นํามาวัดความยาวตลอดตัว และความ
ภาพท่ี 3) และช่ังน้ําหนัก
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ภาพท่ี 3  การวัดขนาดความยาวของกุ้งแชบ๊วย
 
 3.2 แยกเพศผู ้และเมีย  โดยเพศเมียแยกระยะการพัฒนาของรังไข่ซึง่ดัดแปลงจากวิธีการของ 
อ้างตาม มาโนช, 2533) แบ่งออกเป็น 

ระยะท่ี 1 immature ยังมองไม่เห็นรังไข่ท่ีบริเวณด้านหลังของลําตวัโดยรังไข่จะมลีักษณะ
ระยะท่ี 2 early maturing 

อ่อนยาวตลอดลําตัว 
ระยะท่ี 3 late maturing 
ระยะท่ี 4 mature รังไข่มีความหนามาก และแผ่ยาวตลอดด้านหลังของลําตัวไปถึงส่วนหัว มสีีเขียวคล้ํา รังไข่ท่ี

ปล้องแรกของลําตัวแผ่ออกมากกว่าส่วนอ่ืนๆ ระยะนี้เป็นระยะท่ีกุ้งพร้อมจะวางไข่
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 ความสมัพันธ์ของความยาวสว่นต่างๆ และน้ําหนักตัวของกุ้งแชบ๊วย
 4.1.1 นําข้อมูลความยาวตลอดตัว ความยาวลําตัว และความยาวส่วนหัว มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความยาว
ซึ่งมีสมการความสัมพันธ์ คือ 
 
 
 

เมื่อ X, Y 
 a, b   

 
 4.1.2 นําข้อมูลความยาวตลอดตัว ความยาวลําตัว ความยาวส่วนหัว และน้ําหนักตัว มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของความยาวส่วนต่างๆ และน้ําหนัก ตาม 
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การวัดขนาดความยาวของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man, 1888) 

 โดยเพศเมียแยกระยะการพัฒนาของรังไข่ซึง่ดัดแปลงจากวิธีการของ 
แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี ้

ยังมองไม่เห็นรังไข่ท่ีบริเวณด้านหลังของลําตวัโดยรังไข่จะมลีักษณะ
early maturing รังไข่เริ่มปรากฏให้เห็นท่ีบริเวณด้านหลงัของลําตัวรังไข่มลีักษณะเป็นแผ่นบางๆ สีเขียว

late maturing รังไข่มคีวามหนามากข้ึนมสีีเขียวคล้ําเห็นชัดเจน รังไข่พัฒนาแผ่ขยายไปถึงส่วนหัว
รังไข่มีความหนามาก และแผ่ยาวตลอดด้านหลังของลําตัวไปถึงส่วนหัว มสีีเขียวคล้ํา รังไข่ท่ี

ปล้องแรกของลําตัวแผ่ออกมากกว่าส่วนอ่ืนๆ ระยะนี้เป็นระยะท่ีกุ้งพร้อมจะวางไข่ 

ความสมัพันธ์ของความยาวสว่นต่างๆ และน้ําหนักตัวของกุ้งแชบ๊วย 
อมูลความยาวตลอดตัว ความยาวลําตัว และความยาวส่วนหัว มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความยาว

Y = a+bX  

= ค่าตัวแปรความยาวท่ีต้องการประมาณค่าความสมัพันธ์
= ค่าคงท่ี 

นําข้อมูลความยาวตลอดตัว ความยาวลําตัว ความยาวส่วนหัว และน้ําหนักตัว มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของความยาวส่วนต่างๆ และน้ําหนัก ตาม Ricker (1975) ซึ่งมีสมการความสัมพันธ์ คือ 

W = aLb 

TL 

BL 

CL 
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โดยเพศเมียแยกระยะการพัฒนาของรังไข่ซึง่ดัดแปลงจากวิธีการของ Primavera (1983, 

ยังมองไม่เห็นรังไข่ท่ีบริเวณด้านหลังของลําตวัโดยรังไข่จะมลีักษณะใสไม่มสี ี
รังไข่เริ่มปรากฏให้เห็นท่ีบริเวณด้านหลงัของลําตัวรังไข่มลีักษณะเป็นแผ่นบางๆ สีเขียว

รังไข่มคีวามหนามากข้ึนมสีีเขียวคล้ําเห็นชัดเจน รังไข่พัฒนาแผ่ขยายไปถึงส่วนหัว 
รังไข่มีความหนามาก และแผ่ยาวตลอดด้านหลังของลําตัวไปถึงส่วนหัว มสีีเขียวคล้ํา รังไข่ท่ี

อมูลความยาวตลอดตัว ความยาวลําตัว และความยาวส่วนหัว มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความยาว 

ค่าตัวแปรความยาวท่ีต้องการประมาณค่าความสมัพันธ์ 

นําข้อมูลความยาวตลอดตัว ความยาวลําตัว ความยาวส่วนหัว และน้ําหนักตัว มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
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เมื่อ W 
 L 
 a, b 

  
 4.2 องค์ประกอบขนาดความยาวของกุ้งแชบ๊วย
 นําข้อมูลความยาวตลอดตัวของกุ้งแชบ๊วยท่ีรวบรวมได้มาแจงนับโดยอันตรภาคช้ัน 
และแต่ละเพศเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบขนาดความยาวตลอดตัวของแต่ละเครื่องมือ
สืบพันธ์ุ 
 
 4.3 สัดส่วนเพศของกุ้งแชบ๊วย 
 4.3.1 นําข้อมูลจํานวนกุ้งแชบ๊วยเพศผู้และเพศเมียในแต่ละเดือน มาหาสัดส่วนเพศระหว่างเพศผู้กับเพศเมีย 
แล้วทดสอบความแตกต่างทางสถิติด้วย Chi
เพศเมียเท่ากับ 1:1 ตาม Zar (1999) ดังสมการ 
 

 

 
เมื่อ f1 
 f2 
 n 

 
 4.3.2 ศึกษาสัดส่วนเพศตามความยาวลําตัว ซึ่งมีประโยชน์ในการคาดคะเนปริมาณพ่อแม่พันธ์ุ ท่ีมีอยู่ใน
ธรรมชาติในแตล่ะช่วงความยาวได ้โดยนําข้อมลูจํานวนกุ้งแชบ๊วยเพศผู้ และเพศเมยีท้ังหมดมาจัดกลุ่มตามอันตรภาคช้ันโดย
ใช้ความกว้างของอันตรภาคช้ันเท่ากับ 0.5 ตามสมการ 
(1965, อ้างตาม ทวีป, 2536) 
 

  proportiomale

 
เมื่อ male proportion 
 ML 
 ML0 

 a, b 
 
 ML0 คํานวณจากความสัมพันธ์ระหว่าง 
ค่าแรกท่ีมีค่า male proportion เท่ากับศูนย์ และได้คา่สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ 
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= น้ําหนักตัว 
= ความยาวส่วนต่างๆ   
= ค่าคงท่ี 

องค์ประกอบขนาดความยาวของกุ้งแชบ๊วย 
นําข้อมูลความยาวตลอดตัวของกุ้งแชบ๊วยท่ีรวบรวมได้มาแจงนับโดยอันตรภาคช้ัน 0.5 เซนติเมตร ในแต่ละเดือน

และแต่ละเพศเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบขนาดความยาวตลอดตัวของแต่ละเครื่องมือ มาเปรียบเทียบกับขนาดแรกเริ่ม

นําข้อมูลจํานวนกุ้งแชบ๊วยเพศผู้และเพศเมียในแต่ละเดือน มาหาสัดส่วนเพศระหว่างเพศผู้กับเพศเมีย 
Chi-square test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยตั้งสมมติฐานว่าสัดส่วนเพศผู้ต่อ

ดังสมการ  

n
)f(f 2212 −=χ  

= จํานวนเพศผู ้
= จํานวนเพศเมีย 
= จํานวนท้ังหมด 

ศึกษาสัดส่วนเพศตามความยาวลําตัว ซึ่งมีประโยชน์ในการคาดคะเนปริมาณพ่อแม่พันธ์ุ ท่ีมีอยู่ใน
ธรรมชาติในแตล่ะช่วงความยาวได ้โดยนําข้อมลูจํานวนกุ้งแชบ๊วยเพศผู้ และเพศเมยีท้ังหมดมาจัดกลุ่มตามอันตรภาคช้ันโดย

ตามสมการ Johnson Schumacher function ตามวิธีของ Grosenbaugh 

][
ML0ML

b

exp an proportio

−

×=  

= จํานวนเพศผู/้จํานวนท้ังหมด 
= ค่าก่ึงกลางอันตรภาคช้ัน (เซนติเมตร) 
= ค่า ML สูงสุดท่ีมีค่าสัดส่วนเพศเมยีต่อจํานวนท้ังหมดเท่ากับศูนย์

วิเคราะห์เส้นตรงได้ดีท่ีสุด (ได้ค่าสมัประสิทธ์ิของการตัดสินใจ 
= ค่าคงท่ี 

คํานวณจากความสัมพันธ์ระหว่าง 1/(ML0-ML) กับ Ln 1/(male proportion-1) โดยสุ่มแทนคา่ 
เท่ากับศูนย์ และได้คา่สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) สูงสุด  
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เซนติเมตร ในแต่ละเดือน
มาเปรียบเทียบกับขนาดแรกเริ่ม

นําข้อมูลจํานวนกุ้งแชบ๊วยเพศผู้และเพศเมียในแต่ละเดือน มาหาสัดส่วนเพศระหว่างเพศผู้กับเพศเมีย 
โดยตั้งสมมติฐานว่าสัดส่วนเพศผู้ต่อ 

ศึกษาสัดส่วนเพศตามความยาวลําตัว ซึ่งมีประโยชน์ในการคาดคะเนปริมาณพ่อแม่พันธ์ุ ท่ีมีอยู่ใน
ธรรมชาติในแตล่ะช่วงความยาวได ้โดยนําข้อมลูจํานวนกุ้งแชบ๊วยเพศผู้ และเพศเมยีท้ังหมดมาจัดกลุ่มตามอันตรภาคช้ันโดย

Grosenbaugh 

สูงสุดท่ีมีค่าสัดส่วนเพศเมยีต่อจํานวนท้ังหมดเท่ากับศูนย ์และให้ผล
ได้ค่าสมัประสิทธ์ิของการตัดสินใจ (r2) สูงสุด) 

โดยสุ่มแทนคา่ ML0 สูงสุด



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 
 

เมื่อ sex 
proportion

 TL 
 a, b 

 
 4.4 ขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของกุ้งแชบ๊วย
 คํานวณหาขนาดความยาวตลอดตัวแรกเริ่มสืบพันธ์ุท่ีร้อยละ 

 

 
เมื่อ Y =
 X =
 a, b =

 
 โดยให้การพัฒนาของรังไข่ระยะท่ี 
สมบูรณ์เพศ  (mature) และขนาดความยาวตลอดตัวแรกเริ่มสืบพันธ์ุท่ีร้อยละ 

 
 4.5 ระยะเวลาท่ีพบกุ้งแชบ๊วยเพศเมียระยะสมบรูณเ์พศ
 พิจารณาระยะเวลาท่ีพบกุ้งแชบ๊วยท่ีมีรังไข่ระยะท่ี 
 
ผลการศึกษา 

1. ความสัมพันธ์ของความยาวสว่นต่างๆ และน้ําหนักตัวของกุ้งแชบ๊วย
 กุ้งแชบ๊วยท่ีรวบรวมได้ท้ังหมดมีจํานวน
อยู่ในช่วง 5.40-14.70 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.91+1.53 เซนติเมตร
และน้ําหนักตัวอยู่ในช่วง 0.82-23.58 
17.90 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
8.21+1.77 เซนติเมตร และความยาวส่วนหัวอยู่ในช่วง
อยู่ในช่วง 0.84-43.10 กรัม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
 ความสัมพันธ์ของความยาวส่วนตา่งๆ สามารถวิเคราะหไ์ด้ดังต่อไปนี้
  ความยาวตลอดตัวและความยาวลาํตัว คือ
  BL = 0.9197TL
  ความยาวตลอดตัวและความยาวสว่นหัว คือ
  CL = 0.2170TL
  ความยาวลําตัวและความยาวส่วนหัว คือ
  CL = 0.2327BL+0.0717

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

sex proportion = a+bTL 

proportion 
= จํานวนเพศผู/้จํานวนเพศเมีย 

= ความยาวตลอดตัว 
 = ค่าคงท่ี 

ขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของกุ้งแชบ๊วย 
คํานวณหาขนาดความยาวตลอดตัวแรกเริ่มสืบพันธ์ุท่ีร้อยละ 50 ของกุ้งแชบ๊วยเพศเมีย 

bX)(aexp1

1Y
+

+

=  

= สัดส่วนของกุ้งท่ีมีความสมบรูณเ์พศจากจํานวนท้ังหมดท่ีความยาว 
= ค่าความยาวก่ึงกลาง (midlength) ในแต่ละอันตรภาคช้ันของความยาวลําตัว
= ค่าคงท่ี 

โดยให้การพัฒนาของรังไข่ระยะท่ี 1 และ 2 เป็นระยะไมส่มบรูณเ์พศ (immature) ส่วนระยะท่ี 
และขนาดความยาวตลอดตัวแรกเริ่มสืบพันธ์ุท่ีร้อยละ 50 เท่ากับ –a/b

ระยะเวลาท่ีพบกุ้งแชบ๊วยเพศเมียระยะสมบรูณเ์พศ 
พิจารณาระยะเวลาท่ีพบกุ้งแชบ๊วยท่ีมีรังไข่ระยะท่ี 3 และ 4 ในสัดส่วนท่ีสูง โดยคาํนวณเป็นค่าร้อยละ

ความสัมพันธ์ของความยาวสว่นต่างๆ และน้ําหนักตัวของกุ้งแชบ๊วย 
กุ้งแชบ๊วยท่ีรวบรวมได้ท้ังหมดมีจํานวน 6,220 ตัว เป็นเพศผู้ 1,934 ตัว เพศเมีย 4,286 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.43+1.62 เซนติเมตร ความยาวลําตัวอยู่ในช่วง 
เซนติเมตร ความยาวส่วนหัวอยู่ในช่วง 1.02-3.11 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ

58 กรัม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.92±3.42 กรัม ส่วนเพศเมียมีความยาวตลอดตัวอยู่ในช่วง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.80+1.90 เซนติเมตร ความยาวลําตัวอยู่ในช่วง 4.10-15.7
และความยาวส่วนหัวอยู่ในช่วง 1.06-3.81 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.00
กรัม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.06±5.09 กรัม 

ความสัมพันธ์ของความยาวส่วนตา่งๆ สามารถวิเคราะหไ์ด้ดังต่อไปนี ้(ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 
ความยาวตลอดตัวและความยาวลาํตัว คือ 
BL = 0.9197TL-0.7946, r2 = 0.9813, n = 6,220 
ความยาวตลอดตัวและความยาวสว่นหัว คือ 
CL = 0.2170TL-0.1418, r2 = 0.9361, n = 6,220 
ความยาวลําตัวและความยาวส่วนหัว คือ 
CL = 0.2327BL+0.0717, r2 = 0.9283, n = 6,220 
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 ตาม Somerton (1980) คือ 

สัดส่วนของกุ้งท่ีมีความสมบรูณเ์พศจากจํานวนท้ังหมดท่ีความยาว X 
ในแต่ละอันตรภาคช้ันของความยาวลําตัว 

ส่วนระยะท่ี 3 และ 4 เป็นระยะ
a/b    

ในสัดส่วนท่ีสูง โดยคาํนวณเป็นค่าร้อยละ 

286 ตัว เพศผู้มีความยาวตลอดตัว
ความยาวลําตัวอยู่ในช่วง 4.00-13.10 เซนติเมตร 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.88+0.35 เซนติเมตร 
กรัม ส่วนเพศเมียมีความยาวตลอดตัวอยู่ในช่วง 5.10-

70 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
00+0.43 เซนติเมตร น้ําหนักตัว

และภาพท่ี 4-6) 
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 ความสัมพันธ์ของความยาวส่วนตา่งๆ และน้ําหนักตัว สามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 
  ความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัว คือ
  W = 0.0039TL3.2189, r2

  ความยาวลําตัวและน้ําหนักตัว คือ
  W = 0.0131BL2.9179, r2

  ความยาวส่วนหัวและน้ําหนักตัว
  W = 0.8333CL2.9039, r2

 
ตารางท่ี 1  ความสัมพันธ์ของความยาวส่วนตา่งๆ และน้าํหนักตัวของกุ้งแชบ๊วย บริเวณคลองสรรพสามิต ปี 
 

ความสัมพันธ์ 

ความยาวตลอดตัวและความยาวลาํตัว 

ความยาวตลอดตัวและความยาวสว่นหัว

ความยาวลําตัวและความยาวส่วนหัว 

ความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัว 

ความยาวลําตัวและน้ําหนักตัว 

ความยาวส่วนหัวและน้ําหนักตัว 

 
 
 

ภาพท่ี 4  ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและความยาวลาํตัวของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามิต ปี 
 
 
 
 
 

BL=0.9197TL-0.7946, r
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ความสัมพันธ์ของความยาวส่วนตา่งๆ และน้ําหนักตัว สามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ (ตารางท่ี 
ความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัว คือ 

2 = 0.9631, n = 6,220 
ความยาวลําตัวและน้ําหนักตัว คือ 

2 = 0.9592, n = 6,220 
ความยาวส่วนหัวและน้ําหนักตัว 

2 = 0.9361, n = 6,220 

ความสัมพันธ์ของความยาวส่วนตา่งๆ และน้าํหนักตัวของกุ้งแชบ๊วย บริเวณคลองสรรพสามิต ปี 

สมการ r2

 BL = 0.9197TL-0.7946 0.9813

ความยาวตลอดตัวและความยาวสว่นหัว CL = 0.2170TL-0.1418 0.9361

CL = 0.2327BL+0.0717 0.9283

W = 0.0039TL3.2189 0.9631

W = 0.0131BL2.9179 0.9592

W = 0.8333CL2.9039 0.9361

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและความยาวลาํตัวของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามิต ปี 

BL=0.9197TL-0.7946, r2=0.9813, n=6,220
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ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 7-9) 

ความสัมพันธ์ของความยาวส่วนตา่งๆ และน้าํหนักตัวของกุ้งแชบ๊วย บริเวณคลองสรรพสามิต ปี 2550 
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ภาพท่ี 5  ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและความยาวส่วนหัวของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามิต ปี 
 
 

ภาพท่ี 6  ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลําตัวและความยาวส่วนหวัของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามิต ปี 
 
 

ภาพท่ี 7  ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัวของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามิต ปี 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและความยาวส่วนหัวของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามิต ปี 

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลําตัวและความยาวส่วนหวัของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามิต ปี 

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัวของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามิต ปี 

CL=0.2170TL-0.1418, r2=0.9361, n=6,220
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W=0.0039TL3.2189, r2=0.9631, n=6,220
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ภาพท่ี 8  ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลําตัวและน้ําหนักตัวของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามติ ปี 
 

ภาพท่ี 9  ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส่วนหัวและน้ําหนักตัวของกุ้งแชบ๊
 
2. องค์ประกอบขนาดความยาวของกุ้งแชบ๊วย
 กุ้งแชบ๊วยท่ีรวบรวมได้พบว่าขนาดความยาวตลอดตัวมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ถึง ร้อยละ 
และพบเพศเมียมากกว่าเพศผู้ทุกช่วงความยาว 
 

ภาพท่ี 10  องค์ประกอบขนาดของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามติ ปี 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลําตัวและน้ําหนักตัวของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามติ ปี 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส่วนหัวและน้ําหนักตัวของกุ้งแชบว๊ยบริเวณคลองสรรพสามติ ปี 

องค์ประกอบขนาดความยาวของกุ้งแชบ๊วย 
กุ้งแชบ๊วยท่ีรวบรวมได้พบว่าขนาดความยาวตลอดตัวมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ถึง ร้อยละ 

และพบเพศเมียมากกว่าเพศผู้ทุกช่วงความยาว (ภาพท่ี 10) 

องค์ประกอบขนาดของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามติ ปี 2550 

W=0.0131BL2.9179, r2=0.9592, n=6,220
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ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลําตัวและน้ําหนักตัวของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามติ ปี 2550 

วยบริเวณคลองสรรพสามติ ปี 2550 

กุ้งแชบ๊วยท่ีรวบรวมได้พบว่าขนาดความยาวตลอดตัวมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ถึง ร้อยละ 98.73 

 

เซนติเมตร 
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3 สัดส่วนเพศของกุ้งแชบ๊วย 
 สัดส่วนเพศผูต้่อเพศเมยีมีค่าเท่ากับ 
(ตารางผนวกท่ี 1) โดยมเีพศเมยีมากกว่าเพศผู้
 สัดส่วนเพศตามความยาวลําตัว
 เมื่อทดสอบความแตกตา่งทางสถิติตามสมมติฐานท่ีสดัส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียมีค่าเท่ากับ 
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทุิกช่วงความยาว โดยมีค่าตั้งแต่ 
ท่ีค่าความยาวก่ึงกลาง 14.75 เซนติเมตร  ซึ่งพบว่าเมื่อความยาวลําตัวเพ่ิมข้ึนสดัส่วนเพศผู้จะลดลง และไม่พบเพศผู้ตั้งแต่
ความยาวลําตัว 15.25 เซนติเมตร (
 
ตารางท่ี 2  สัดส่วนเพศแยกตามความยาวลําตัวของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามิต ปี 
 

ค่าความยาวก่ึงกลาง
อันตรภาคช้ัน เพศผู ้
5.25 3 
5.75 8 
6.25 26 
6.75 65 
7.25 140 
7.75 178 
8.25 212 
8.75 203 
9.25 255 
9.75 189 
10.25 180 
10.75 156 
11.25 123 
11.75 86 
12.25 43 
12.75 25 
13.25 18 
13.75 10 
14.25 10 
14.75 4 
15.25  
15.75  
16.25  
16.75  
17.25  
17.75  
รวม 1,934 
*ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%,  2χ 0.05,1
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สัดส่วนเพศผูต้่อเพศเมยีมีค่าเท่ากับ 1:2.2 เมื่อทดสอบทางสถิติ แลว้พบว่ามีความแตกตา่งอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยมเีพศเมยีมากกว่าเพศผู ้

สัดส่วนเพศตามความยาวลําตัว 
เมื่อทดสอบความแตกตา่งทางสถิติตามสมมติฐานท่ีสดัส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียมีค่าเท่ากับ 

แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทุิกช่วงความยาว โดยมีค่าตั้งแต่ 1:1.6 ท่ีค่าความยาวก่ึงกลาง 
เซนติเมตร  ซึ่งพบว่าเมื่อความยาวลําตัวเพ่ิมข้ึนสดัส่วนเพศผู้จะลดลง และไม่พบเพศผู้ตั้งแต่

(ตารางท่ี 2)  

สัดส่วนเพศแยกตามความยาวลําตัวของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามิต ปี 2550

ค่าสังเกต ร้อยละ สัดส่วน 
เพศเมีย รวม เพศผู ้ เพศเมีย เพศผู:้เพศเมีย
5 8 38 62 1:1.7 
14 22 36 64 1:1.8 
41 67 39 61 1:1.6 
117 182 36 64 1:1.8 
239 379 37 63 1:1.7 
320 498 36 64 1:1.8 
421 633 33 67 1:2.0 
491 694 29 71 1:2.4 
512 767 33 67 1:2.0 
500 689 27 73 1:2.6 
385 565 32 68 1:2.1 
268 424 37 63 1:1.7 
222 345 36 64 1:1.8 
187 273 32 68 1:2.2 
166 209 21 79 1:3.9 
109 134 19 81 1:4.4 
87 105 17 83 1:4.8 
63 73 14 86 1:6.3 
64 74 14 86 1:6.4 
33 37 11 89 1:8.3 
12 12    
15 15    
11 11    
2 2    
1 1    
1 1    
4,286 6,220 31 69 1:2.2 

0.05,1 = 3.84 
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เมื่อทดสอบทางสถิติ แลว้พบว่ามีความแตกตา่งอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เมื่อทดสอบความแตกตา่งทางสถิติตามสมมติฐานท่ีสดัส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียมีค่าเท่ากับ 1:1 แล้วพบว่ามีความ
ท่ีค่าความยาวก่ึงกลาง 6.25 เซนติเมตร จนถึง 1:8.3 

เซนติเมตร  ซึ่งพบว่าเมื่อความยาวลําตัวเพ่ิมข้ึนสดัส่วนเพศผู้จะลดลง และไม่พบเพศผู้ตั้งแต่

2550 

 2χ  df 
เพศเมีย 1:1  

6.00* 1 
7.44* 1 
5.01* 1 
8.16* 1 
6.82* 1 
8.13* 1 
10.90* 1 
17.22* 1 
11.23* 1 
20.37* 1 
13.16* 1 
6.98* 1 
8.23* 1 
13.69* 1 
34.64* 1 
39.3* 1 
43.18* 1 
52.71* 1 
53.25* 1 
61.43* 1 
  
  
  
  
  
  
14.30* 1 
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 เมื่อนําค่าสัดส่วนเพศผู้และความยาวตลอดตัวมาหาความสัมพันธ์โดยคํานวณค่า 
(r2 = 0.8877, n = 6,220) มีความสัมพันธ์ดังสมการ

 
 
 
 

ภาพท่ี 11  สัดส่วนเพศผู้แยกตามความยาวลําตัวกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามติ ปี 
 
 จากภาพท่ี 11 แสดงให้เห็นว่าเมื่อความยาวลําตัวของเพศผู้เพ่ิมข้ึนสัดส่วนเพศผู้จะลดลง ซึ่งโดยรวมแล้วปริมาณเพศผู้
จะน้อยกว่าเพศเมียในทุกช่วงความยาว โดยพิจารณาจากค่าสัดส่วนเพศผู้
ปริมาณเพศผู้มีสัดส่วนไม่เกินครึ่งหนึ่งของจํานวนกุ้งท้ังหมดในทุกช่วงความยาวและจะพบเฉพาะเพศเมียท่ีความยาวก่ึงกลาง
อันตรภาคช้ันตั้งแต่ 15.25 เซนติเมตร ข้ึนไป

 
4. ขนาดแรกเร่ิมสืบพันธุ์ของกุ้งแชบ๊วย 
 กุ้งแชบ๊วยขนาดเล็กท่ีสดุท่ีสามารถสืบพันธ์ุวางไข่ไดม้ีขนาดความยาวตลอดตัวเท่ากับ 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวของกุ้งแชบ๊วยเพศเมียท่ีมีความสมบูรณ์เพศได้สมการความสัมพันธ์ดังนี้ 
 

 

Y =

 
 จากสมการความสัมพันธ์พบว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของกุ้งแชบ๊วยเพศเมีย เท่ากับ 
ตัวอย่างกุ้งท่ีรวบรวมได้พบว่า กุ้งมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ร้อยละ 
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เมื่อนําค่าสัดส่วนเพศผู้และความยาวตลอดตัวมาหาความสัมพันธ์โดยคํานวณค่า ML0 ได้เท่ากับ 
มีความสัมพันธ์ดังสมการ (ภาพท่ี 11) 

สัดส่วนเพศผู้แยกตามความยาวลําตัวกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามติ ปี 2550 

แสดงให้เห็นว่าเมื่อความยาวลําตัวของเพศผู้เพ่ิมข้ึนสัดส่วนเพศผู้จะลดลง ซึ่งโดยรวมแล้วปริมาณเพศผู้
จะน้อยกว่าเพศเมียในทุกช่วงความยาว โดยพิจารณาจากค่าสัดส่วนเพศผู้ ทุกช่วงความยาวจะมีค่าสัดส่วนไม่เกิน 
ปริมาณเพศผู้มีสัดส่วนไม่เกินครึ่งหนึ่งของจํานวนกุ้งท้ังหมดในทุกช่วงความยาวและจะพบเฉพาะเพศเมียท่ีความยาวก่ึงกลาง

เซนติเมตร ข้ึนไป 

ท่ีสดุท่ีสามารถสืบพันธ์ุวางไข่ไดม้ีขนาดความยาวตลอดตัวเท่ากับ 10.80 เซนติเมตร และจาก
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวของกุ้งแชบ๊วยเพศเมียท่ีมีความสมบูรณ์เพศได้สมการความสัมพันธ์ดังนี้ 

2.5227X)(35.6856exp1

1
+

+
, r2=0.9444 

จากสมการความสัมพันธ์พบว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของกุ้งแชบ๊วยเพศเมีย เท่ากับ 14.14 เซนติเมตร และจาก
ตัวอย่างกุ้งท่ีรวบรวมได้พบว่า กุ้งมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ร้อยละ 98.73 (ตารางท่ี 3 และ ภาพท่ี 

8 9 10 11 12 13 14 15 16

ความยาวลําตัว (ซม.)

ค่าท่ีใช้ในการคํานวณ

ค่าท่ีไม่ใช้ในการคํานวณ

ค่าประมาณ












= ×
ML17.7

6.7773

exp0.92215 ion  propportmale
-  
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ได้เท่ากับ 17.7 เซนติเมตร 

 

แสดงให้เห็นว่าเมื่อความยาวลําตัวของเพศผู้เพ่ิมข้ึนสัดส่วนเพศผู้จะลดลง ซึ่งโดยรวมแล้วปริมาณเพศผู้
ทุกช่วงความยาวจะมีค่าสัดส่วนไม่เกิน 0.5 หรือ 

ปริมาณเพศผู้มีสัดส่วนไม่เกินครึ่งหนึ่งของจํานวนกุ้งท้ังหมดในทุกช่วงความยาวและจะพบเฉพาะเพศเมียท่ีความยาวก่ึงกลาง

เซนติเมตร และจาก
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวของกุ้งแชบ๊วยเพศเมียท่ีมีความสมบูรณ์เพศได้สมการความสัมพันธ์ดังนี้  

เซนติเมตร และจาก
และ ภาพท่ี 12)  

17 18



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ตารางท่ี 3  ระยะการพัฒนาของรงัไข่กุ้งแชบ๊วยจํา
 

ความยาวตลอดตัว 

(ซม.) 

รังไข่ระยะ 

ไม่สมบูรณ์เพศ (

5.25 5 

5.75 14 

6.25 41 

6.75 117 

7.25 239 

7.75 320 

8.25 421 

8.75 491 

9.25 512 

9.75 500 

10.25 385 

10.75 266 

11.25 222 

11.75 186 

12.25 164 

12.75 108 

13.25 84 

13.75 48 

14.25 10 

14.75 7 

15.25 2 

15.75  

16.25  

16.75  

17.25  

17.75  

รวม 4,142 
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ระยะการพัฒนาของรงัไข่กุ้งแชบ๊วยจําแนกตามความยาวตลอดตัว บริเวณคลองสรรพสามติ ปี 

(ตัว) 

รังไข่ระยะ 

สมบูรณ์เพศ (ตัว) 
รวม (ตัว) 

ร้อยละของ 

ความสมบูรณ์เพศ 

 5  

 14  

 41  

 117  

 239  

 320  

 421  

 491  

 512  

 500  

 385  

2 268 0.75 

 222 0.00 

1 187 0.53 

2 166 1.20 

1 109 0.92 

3 87 3.45 

15 63 23.81 

54 64 84.38 

26 33 78.79 

10 12 83.33 

15 15 100.00 

11 11 100.00 

2 2 100.00 

1 1 100.00 

1 1 100.00 

144 4,286   

395 

แนกตามความยาวตลอดตัว บริเวณคลองสรรพสามติ ปี 2550 

 

ความถี่สะสมของ 

เพศเมียระยะสมบูรณ์เพศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

3 

5 

6 

9 

24 

78 

104 

114 

129 

140 

142 

143 

144 
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ภาพท่ี 12  ขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามิต ปี 
 
5. ระยะเวลาท่ีพบกุ้งแชบ๊วยเพศเมียระยะสมบูรณ์เพศ
 กุ้งแชบ๊วยระยะสมบูรณ์เพศเกือบท้ังปี ยกเว้นเดือนธันวาคมเพียงเดือนเดียว 
พบกุ้งระยะสมบูรณ์เพศไม่เกินร้อยละ 1 และจาก
กุ้งแชบ๊วยเพศเมียบริเวณคลองสรรพสามิตระยะสมบูรณ์เพศสูงอยู่ในช่วงเดือนมกราคม 
4.76) และสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ (ร้อยละ 
 

 
ภาพท่ี 13  ร้อยละของระยะสมบรูณ์เพศของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามิต  ปี 
 
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

1. ความสัมพันธ์ของความยาวสว่นต่างๆ และน้ําหนักตัวของกุ้งแชบ๊วย
 ความยาวของส่วนต่างๆ ของกุ้งแชบ๊วยมีความสัมพันธ์กัน และความยาวส่วนต่างๆ มีความสัมพันธ์กับน้ําหนัก
เช่นเดียวกัน ดังต่อไปนี ้

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและความยาวลําตัว คือ
 BL=0.9197TL-0.7946, r
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ขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามิต ปี 2550 

ระยะเวลาท่ีพบกุ้งแชบ๊วยเพศเมียระยะสมบูรณ์เพศ 
กุ้งแชบ๊วยระยะสมบูรณ์เพศเกือบท้ังปี ยกเว้นเดือนธันวาคมเพียงเดือนเดียว และในเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน 

และจากการพิจารณาการพัฒนาของรังไข่ของกุ้งแชบ๊วย พบว่าระยะเวลาท่ีพบ
กุ้งแชบ๊วยเพศเมียบริเวณคลองสรรพสามิตระยะสมบูรณ์เพศสูงอยู่ในช่วงเดือนมกราคม (ร้อยละ 2.42) 

ร้อยละ 17.69) (ภาพท่ี 13) 

ร้อยละของระยะสมบรูณ์เพศของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามิต  ปี 2550 

ความสัมพันธ์ของความยาวสว่นต่างๆ และน้ําหนักตัวของกุ้งแชบ๊วย 
ของกุ้งแชบ๊วยมีความสัมพันธ์กัน และความยาวส่วนต่างๆ มีความสัมพันธ์กับน้ําหนัก

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและความยาวลําตัว คือ  
0.7946, r2=0.9813 
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และในเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน 
พบว่าระยะเวลาท่ีพบ 
) ถึงมิถุนายน (ร้อยละ 

 

ของกุ้งแชบ๊วยมีความสัมพันธ์กัน และความยาวส่วนต่างๆ มีความสัมพันธ์กับน้ําหนัก

C.�
.

, r2=0.9444 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ความสัมพันธ์ระหว่างความย
 CL = 0.2170TL

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลําตัวและความยาวส่วนหัว คือ
 CL = 0.2327BL+0.0717, r

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและน้าํหนักตัว คือ
 W = 0.0039TL

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลําตัวและน้ําหนักตัว
 W = 0.0131BL

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส่วนหัวและน้ําหนักตัว คือ
 W = 0.8333CL

 
 การศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ มาโนช และวันชัย 
ไทยฝั่งตะวันออกจากเครื่องมืออวนลากแคระ อวนลอยกุ้งสามช้ัน และอวนรุน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส่วนหัว
และความยาวลําตัว และความสัมพันธ์ระหว่างความ
เช่นเดียวกับทวีป (2536) ท่ีทําการศึกษากุ้งแชบ๊วยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจากเครื่องมืออวนรุน และอวนลาก พบว่าความ
ยาวส่วนต่างๆ ของกุ้งแชบ๊วยมีความสัมพันธ์กัน 
 ความยาวส่วนต่างๆ มีความสัมพันธ์กับน้ําหนักเช่นเดียวกัน
วิเคราะห์ท่ีเก่ียวข้องกับพลวัตประชากรควรใช้ความยาวลําตัว 
ยาวอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทวีป 
ประชากรเนื่องจากค่าความชันมีค่าเข้าใกล้ 
ตัวอย่างสัตว์นํ้าไม่สมบูรณ์  แต่ต้องการทราบความยาวต่างๆ หรือน้ําหนักสดจากตัวอย่างท่ีไม่สมบูรณ์ สามารถนําค่าท่ีทราบ
ไปประมาณค่าต่างๆ ได ้
 
ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบค่าก่ึงกลางอันตรภาคช้ันของความยาวตลอดตัวขอ
 

 

 
วิวัฒนชัย (2523) 
มาโนช และวันชัย (2535) 
ทวีป (2536) 
การศึกษาครั้งนี ้

 
 ความยาวตลอดตัวน้อยท่ีสุดในการศึกษาครั้งนี้
ทําการศึกษากุ้งแชบ๊วยบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จากเครื่องมืออวนลากแคระ 
(2536) ท่ีทําการศึกษากุ้งแชบ๊วยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจากเครื่องมืออวนรุนและอวนล
ท่ีศึกษาการแพร่กระจายและความชุกชุมของกุ้งทะเลท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจในอ่าวไทย โดยใช้เครื่องมืออวนลากแผ่น
ตะเฆ่เก็บตัวอย่างสัตว์นํ้าห่างฝั่งจงึพบเฉพาะกุ้งแชบ๊วยขนาดใหญ่ 
มีค่าน้อยกว่าท้ัง วิวัฒนชัย (2523) มาโนช และวันชัย 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและความยาวส่วนหัว คือ 
= 0.2170TL-0.1418, r2 = 0.9361 

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลําตัวและความยาวส่วนหัว คือ 
0.2327BL+0.0717, r2 = 0.9283 

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและน้าํหนักตัว คือ 
0.0039TL3.2189, r2 = 0.9631 
ะหว่างความยาวลําตัวและน้ําหนักตัว คือ 

2.9179, r2 = 0.9592 
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส่วนหัวและน้ําหนักตัว คือ 

0.8333CL2.9039, r2 = 0.9361 

การศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ มาโนช และวันชัย (2535) ท่ีทําการศึกษากุ้งแชบ๊วยบริเวณอ่าว
ไทยฝั่งตะวันออกจากเครื่องมืออวนลากแคระ อวนลอยกุ้งสามช้ัน และอวนรุน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส่วนหัว
และความยาวลําตัว และความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส่วนหัวและน้ําหนักตัวของกุ้งแชบ๊วยแบบแยกเพศมีความสัมพันธ์กัน 

ท่ีทําการศึกษากุ้งแชบ๊วยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจากเครื่องมืออวนรุน และอวนลาก พบว่าความ
ยาวส่วนต่างๆ ของกุ้งแชบ๊วยมีความสัมพันธ์กัน  

ความยาวส่วนต่างๆ มีความสัมพันธ์กับน้ําหนักเช่นเดียวกัน และการนําผลท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ในการ
ยวข้องกับพลวัตประชากรควรใช้ความยาวลําตัว (BL) เนื่องจากค่าความชัน (b) 

ยาวอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทวีป (2536) เช่นเดียวกันท่ีใช้ค่าความยาวลําตัว ในการวิเคราะห์ในส่วนของพลวัต
ประชากรเนื่องจากค่าความชันมีค่าเข้าใกล้ 3 มากท่ีสุด และจากสมการต่างๆ สามารถใช้ประมาณค่าท่ีสูญหายหรือในกรณี
ตัวอย่างสัตว์นํ้าไม่สมบูรณ์  แต่ต้องการทราบความยาวต่างๆ หรือน้ําหนักสดจากตัวอย่างท่ีไม่สมบูรณ์ สามารถนําค่าท่ีทราบ

การเปรียบเทียบค่าก่ึงกลางอันตรภาคช้ันของความยาวตลอดตัวของกุ้งแชบ๊วย (เซนติเมตร

ค่าก่ึงกลางอันตรภาคช้ันของ 
ความยาวตลอดตัวน้อยท่ีสุด 

ค่าก่ึงกลางอันตรภาคช้ันของ
ความยาวตลอดตัวมากท่ีสุด

เพศผู ้ เพศเมีย เพศผู ้
18.75 20.75 24.25 
5.25 5.25 18.25 
5.50 7.50 19.50 
5.25 5.25 14.75 

ความยาวตลอดตัวน้อยท่ีสุดในการศึกษาครั้งนี้ มีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาของ มาโนช และวันชัย
ทําการศึกษากุ้งแชบ๊วยบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จากเครื่องมืออวนลากแคระ อวนลอยกุ้งสามช้ัน และอวนรุน

ท่ีทําการศึกษากุ้งแชบ๊วยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจากเครื่องมืออวนรุนและอวนลาก แต่แตกต่างกับ วิวัฒนชัย 
ท่ีศึกษาการแพร่กระจายและความชุกชุมของกุ้งทะเลท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจในอ่าวไทย โดยใช้เครื่องมืออวนลากแผ่น

งพบเฉพาะกุ้งแชบ๊วยขนาดใหญ่ ส่วนค่าก่ึงกลางอันตรภาคช้ันของความยาวตลอดตัวมากท่ีสุด
มาโนช และวันชัย (2535) และ ทวีป (2536) เนื่องจากเครื่องมือโพงพางมีท่ีตั้งอยู่บริเวณ

397 

ท่ีทําการศึกษากุ้งแชบ๊วยบริเวณอ่าว
ไทยฝั่งตะวันออกจากเครื่องมืออวนลากแคระ อวนลอยกุ้งสามช้ัน และอวนรุน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส่วนหัว

กุ้งแชบ๊วยแบบแยกเพศมีความสัมพันธ์กัน 
ท่ีทําการศึกษากุ้งแชบ๊วยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจากเครื่องมืออวนรุน และอวนลาก พบว่าความ

และการนําผลท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ในการ
b) มีค่าเข้าใกล้ 3 มากกว่าความ

เช่นเดียวกันท่ีใช้ค่าความยาวลําตัว ในการวิเคราะห์ในส่วนของพลวัต
และจากสมการต่างๆ สามารถใช้ประมาณค่าท่ีสูญหายหรือในกรณี

ตัวอย่างสัตว์นํ้าไม่สมบูรณ์  แต่ต้องการทราบความยาวต่างๆ หรือน้ําหนักสดจากตัวอย่างท่ีไม่สมบูรณ์ สามารถนําค่าท่ีทราบ

เซนติเมตร) 

ค่าก่ึงกลางอันตรภาคช้ันของ 
ความยาวตลอดตัวมากท่ีสุด 

เพศเมีย 
30.25 
21.75 
21.50 
17.75 

มีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาของ มาโนช และวันชัย (2535) ท่ี
อวนลอยกุ้งสามช้ัน และอวนรุน และ ทวีป 

แต่แตกต่างกับ วิวัฒนชัย (2523) 
ท่ีศึกษาการแพร่กระจายและความชุกชุมของกุ้งทะเลท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจในอ่าวไทย โดยใช้เครื่องมืออวนลากแผ่น

ส่วนค่าก่ึงกลางอันตรภาคช้ันของความยาวตลอดตัวมากท่ีสุด
เนื่องจากเครื่องมือโพงพางมีท่ีตั้งอยู่บริเวณ
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ปากแม่น้ํา เป็นเครื่องมือจับสัตว์น้ําท่ีไม่แยกชนิด ขนาด และประเภท ไม่ว่าพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ําหรือสัตว์น้ําขนาดเล็ก 
ประมง, 2546) และ มัทนา (2539) ได้ศึกษาชีววิทยาและวงจรชีวิตของกุ้งแชบ๊วยในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า
ลูกกุ้งแชบ๊วยระยะ postlarvae (ความยาวเปลือกหัวน้อยกว่า 
เคลื่อนย้ายเข้ามาในแม่น้ําดอนสักแล้วจะจมลงท่ีพ้ืนสองฝั่งแม่น้ําซึ่งจะมีอายุประมาณ 
และคลองเล็กๆ เจริญเติบโตเป็นวัยก่อนสืบพันธ์ุ
จากการทําการประมงบริเวณชายฝั่งใกล้กับปากแม่น้ํานั้นจะมีข
จินดา (2528) พบว่า ท่ีระดับความลึกน้อยจะมีปริมาณกุ้งวัยอ่อนมากและเมื่อความลึกเพ่ิมข้ึนปริมาณลูกกุ้งวัยอ่อนจะพบ
น้อยลง สรุปได้ว่ากุ้งแชบ๊วยท่ีอาศัยบริเวณชายฝั่

2. องค์ประกอบขนาดความยาวของกุ้งแชบ๊วย
 กุ้งแชบ๊วยท่ีรวบรวมได้พบว่าขนาดความยาวตลอดตัวมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ถึง ร้อยละ 
ส่วนอีกร้อยละ 1.27 มีขนาดความยาวตลอดตัวมากกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุ และพบเพศเมียมากกว่าเพศผู้ทุกช่วงความยาว

3. สัดส่วนเพศของกุ้งแชบ๊วย 
 สัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียตลอดปีมีค่าเท่ากับ 
1:1 ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของทวีป (2536) 
อวนลาก พบว่า อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 
จากเครื่องมืออวนรุนพบว่าอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 
เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เก็บตัวอย่างบริเวณปากแม่น้ํา ส่วนทวีป 
ศึกษาบริเวณนอกชายฝั่งออกไป และรวบรวมตัวอย่างจากเครื่องมือท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือทวีป 
อวนลากและอวนรุน ส่วน ภัคจุฑา (2539) 
แต่ในการศึกษาครัง้นี้เก็บจากเครื่องมือประจําท่ี 
(กรมประมง, 2546) อีกท้ังโพงพางจับกุ้งได้เป็นหลัก กุ้งท่ีจับได้มากท่ีสุด คือ กุ้งแชบ๊วย 
 สัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียแยกตามความยาวตลอดตัวพบว่า เมื่อกุ้งแชบ๊วยมีขนาดความยาวเพ่ิมข้ึนสัดส่วนของเพศผู้
จะน้อยลง และจะพบเฉพาะเพศเมียท่ีความยาวตลอดตัวตั้งแต่ 
(2536) ท่ีพบว่าอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียตามความยาวมีความสัมพันธ์กัน โดยสัดส่วนกุ้งเพศผู้จะมีค่าน้อยลงเมื่อมีขนาด
ความยาวมากข้ึน และท่ีความยาวตลอดตัวตั้งแต่ 
แตกต่างกันนี้เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา และเครื่องมือท่ีรวบรวมตัวอย่างแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามจากความสัมพันธ์นี้
สามารถคาดคะเนปริมาณพ่อแม่พันธ์ุท่ีมีอยู่ในแหล่งการประมงได้

4. ขนาดแรกเร่ิมสืบพันธุ์ของกุ้งแชบ๊วย 
 ขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของกุ้งแชบ๊วยเพศเมียท่ีร้อยละ 
ของ มาโนช และวันชัย (2535) เท่ากับ 15.25 
ตัวเฉลี่ยของกุ้งเพศเมียเท่ากับ 9.8+1.9 เซนติเมตร
เล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของกุ้งแชบ๊วยเพศเมีย ทําให้กุ้งแชบ๊วยไม่สามารถหลุดรอดเพ่ือเจริญเติบโต สืบพันธ์ุ และวางไข่ได้
ส่งผลให้การทดแทนท่ีของกุ้งแชบ๊วยต่อไปในอนาคตน้อยลง
ประโยชน์จากสัตว์น้ําท่ีมีความยาวตลอดตัวมากกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สัตว์น้ําได้แพร่พันธ์ุอย่าง
น้อยสักหนึ่งครั้งก่อนการถูกจับข้ึนมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทําให้มีประชากรรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนส่วนท่ีถูกทําประ
(ธนิษฐา, 2552) จากความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถประมาณค่าของส่วนต่างๆ จากขนาด
แรกเริ่มสืบพันธ์ุของกุ้งแชบ๊วยเพศเมีย เท่ากับ 
เพศเมียมีขนาดเท่ากับ 51 ตัวตอ่กิโลกรัม โดยสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัว และคํานวณค่า
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บสัตว์น้ําท่ีไม่แยกชนิด ขนาด และประเภท ไม่ว่าพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ําหรือสัตว์น้ําขนาดเล็ก 
ได้ศึกษาชีววิทยาและวงจรชีวิตของกุ้งแชบ๊วยในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า
ความยาวเปลือกหัวน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร) พบท่ีปากแม่น้ําดอนสักตลอดท้ังปี เมื่อลูกกุ้ง

เคลื่อนย้ายเข้ามาในแม่น้ําดอนสักแล้วจะจมลงท่ีพ้ืนสองฝั่งแม่น้ําซึ่งจะมีอายุประมาณ 1 เดือน ลูกกุ้งจะเลี้ยงตัวอยู่ในแม่น้ํา 
คลองเล็กๆ เจริญเติบโตเป็นวัยก่อนสืบพันธ์ุ มีอายุประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งมาโนช และวันชัย (2535) 

จากการทําการประมงบริเวณชายฝั่งใกล้กับปากแม่น้ํานั้นจะมีขนาดเล็กกว่ากุ้งท่ีทําการประมง นอกชายฝั่งออกไป
พบว่า ท่ีระดับความลึกน้อยจะมีปริมาณกุ้งวัยอ่อนมากและเมื่อความลึกเพ่ิมข้ึนปริมาณลูกกุ้งวัยอ่อนจะพบ

สรุปได้ว่ากุ้งแชบ๊วยท่ีอาศัยบริเวณชายฝัง่มีขนาดเล็กกว่ากุ้งแชบ๊วยท่ีอาศัยบริเวณห่างฝั่งออกไป 

องค์ประกอบขนาดความยาวของกุ้งแชบ๊วย 
กุ้งแชบ๊วยท่ีรวบรวมได้พบว่าขนาดความยาวตลอดตัวมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ถึง ร้อยละ 

มีขนาดความยาวตลอดตัวมากกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุ และพบเพศเมียมากกว่าเพศผู้ทุกช่วงความยาว

สัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียตลอดปีมีค่าเท่ากับ 1:2.2 เมื่อทดสอบทางสถิติด้วย Chi-square test
(2536) ท่ีทําการศึกษากุ้งแชบ๊วยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจากเครื่องมืออวนรุนและ

อวนลาก พบว่า อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1:1.2  และ ภัคจุฑา (2539) ทําการศึกษากุ้งแชบ๊วยบริเวณจังหวัดสตูล 
จากเครื่องมืออวนรุนพบว่าอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1:1.07 ท่ีมีค่าใกล้เคียง 1:1 ซึ่งผลการศึกษาแตกต่างกัน
เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เก็บตัวอย่างบริเวณปากแม่น้ํา ส่วนทวีป (2536) และ ภัคจุฑา 
ศึกษาบริเวณนอกชายฝั่งออกไป และรวบรวมตัวอย่างจากเครื่องมือท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือทวีป (2536

) เก็บจากเครื่องมืออวนรุน ซึ่งครอบคลุมความยาวของกุ้งแชบ๊วยมากกว่าโพงพาง 
งนี้เก็บจากเครื่องมือประจําท่ี จับสัตว์นํ้าไม่แยกชนิดและขนาดไม่ว่าพ่อแม่พันธ์ุสัตว์นํ้าหรือสัตว์นํ้าขนาดเล็ก 
อีกท้ังโพงพางจับกุ้งได้เป็นหลัก กุ้งท่ีจับได้มากท่ีสุด คือ กุ้งแชบ๊วย (รัตนาวลี และคณะ

สัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียแยกตามความยาวตลอดตัวพบว่า เมื่อกุ้งแชบ๊วยมีขนาดความยาวเพ่ิมข้ึนสัดส่วนของเพศผู้
จะน้อยลง และจะพบเฉพาะเพศเมียท่ีความยาวตลอดตัวตั้งแต่ 15.25 เซนติเมตร ข้ึนไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทวีป

ท่ีพบว่าอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียตามความยาวมีความสัมพันธ์กัน โดยสัดส่วนกุ้งเพศผู้จะมีค่าน้อยลงเมื่อมีขนาด
ความยาวมากข้ึน และท่ีความยาวตลอดตัวตั้งแต่ 20.4 เซนติเมตร ข้ึนไป จะพบเฉพาะเพศเมียเท่านั้น ซึ่งขน
แตกต่างกันนี้เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา และเครื่องมือท่ีรวบรวมตัวอย่างแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามจากความสัมพันธ์นี้
สามารถคาดคะเนปริมาณพ่อแม่พันธ์ุท่ีมีอยู่ในแหล่งการประมงได ้

ชบ๊วยเพศเมียท่ีร้อยละ 50 เท่ากับ 14.14 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับการศึกษา
25 เซนติเมตร และ ทวีป (2536) เท่ากับ 14.60 เซนติเมตร และความยาวตลอด

เซนติเมตร ซึ่งกุ้งแชบ๊วยเพศเมียท่ีรวบรวมได้จากเครื่องมือโพงพางส่วนใหญ่มีขนาด
เล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของกุ้งแชบ๊วยเพศเมีย ทําให้กุ้งแชบ๊วยไม่สามารถหลุดรอดเพ่ือเจริญเติบโต สืบพันธ์ุ และวางไข่ได้

องกุ้งแชบ๊วยต่อไปในอนาคตน้อยลงตามไปด้วย การใช้ทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องใช้
ประโยชน์จากสัตว์น้ําท่ีมีความยาวตลอดตัวมากกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สัตว์น้ําได้แพร่พันธ์ุอย่าง
น้อยสักหนึ่งครั้งก่อนการถูกจับข้ึนมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทําให้มีประชากรรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนส่วนท่ีถูกทําประ

จากความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถประมาณค่าของส่วนต่างๆ จากขนาด
แรกเริ่มสืบพันธ์ุของกุ้งแชบ๊วยเพศเมีย เท่ากับ 14.14 เซนติเมตร และสามารถคํานวณได้ว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของกุ้ง 

อกิโลกรัม โดยสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัว และคํานวณค่า

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

บสัตว์น้ําท่ีไม่แยกชนิด ขนาด และประเภท ไม่ว่าพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ําหรือสัตว์น้ําขนาดเล็ก (กรม
ได้ศึกษาชีววิทยาและวงจรชีวิตของกุ้งแชบ๊วยในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า

พบท่ีปากแม่น้ําดอนสักตลอดท้ังปี เมื่อลูกกุ้ง
งจะเลี้ยงตัวอยู่ในแม่น้ํา 
) พบว่ากุ้งแชบ๊วยท่ีได้

นอกชายฝั่งออกไป อีกท้ัง 
พบว่า ท่ีระดับความลึกน้อยจะมีปริมาณกุ้งวัยอ่อนมากและเมื่อความลึกเพ่ิมข้ึนปริมาณลูกกุ้งวัยอ่อนจะพบ

 

กุ้งแชบ๊วยท่ีรวบรวมได้พบว่าขนาดความยาวตลอดตัวมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ถึง ร้อยละ 98.73 
มีขนาดความยาวตลอดตัวมากกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุ และพบเพศเมียมากกว่าเพศผู้ทุกช่วงความยาว 

square test แล้วพบว่าไม่เท่ากับ 
ท่ีทําการศึกษากุ้งแชบ๊วยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจากเครื่องมืออวนรุนและ

ทําการศึกษากุ้งแชบ๊วยบริเวณจังหวัดสตูล 
ซึ่งผลการศึกษาแตกต่างกัน

และ ภัคจุฑา (2539) 
2536) เก็บจากเครื่องมือ

เก็บจากเครื่องมืออวนรุน ซึ่งครอบคลุมความยาวของกุ้งแชบ๊วยมากกว่าโพงพาง 
จับสัตว์นํ้าไม่แยกชนิดและขนาดไม่ว่าพ่อแม่พันธ์ุสัตว์นํ้าหรือสัตว์นํ้าขนาดเล็ก 

รัตนาวลี และคณะ, 2552) 
สัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียแยกตามความยาวตลอดตัวพบว่า เมื่อกุ้งแชบ๊วยมีขนาดความยาวเพ่ิมข้ึนสัดส่วนของเพศผู้

เซนติเมตร ข้ึนไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทวีป 
ท่ีพบว่าอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียตามความยาวมีความสัมพันธ์กัน โดยสัดส่วนกุ้งเพศผู้จะมีค่าน้อยลงเมื่อมีขนาด

เซนติเมตร ข้ึนไป จะพบเฉพาะเพศเมียเท่านั้น ซึ่งขนาดของกุ้งท่ี
แตกต่างกันนี้เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา และเครื่องมือท่ีรวบรวมตัวอย่างแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามจากความสัมพันธ์นี้

เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับการศึกษา
เซนติเมตร และความยาวตลอด

ซึ่งกุ้งแชบ๊วยเพศเมียท่ีรวบรวมได้จากเครื่องมือโพงพางส่วนใหญ่มีขนาด
เล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของกุ้งแชบ๊วยเพศเมีย ทําให้กุ้งแชบ๊วยไม่สามารถหลุดรอดเพ่ือเจริญเติบโต สืบพันธ์ุ และวางไข่ได ้

พยากรสัตว์น้ําอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องใช้
ประโยชน์จากสัตว์น้ําท่ีมีความยาวตลอดตัวมากกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สัตว์น้ําได้แพร่พันธ์ุอย่าง
น้อยสักหนึ่งครั้งก่อนการถูกจับข้ึนมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทําให้มีประชากรรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนส่วนท่ีถูกทําประมงได้บ้าง 

จากความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถประมาณค่าของส่วนต่างๆ จากขนาด
เซนติเมตร และสามารถคํานวณได้ว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุของกุ้ง  

อกิโลกรัม โดยสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัว และคํานวณค่า



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ความยาวลําตัวได้เท่ากับ 12.20 
ประมาณค่าความยาวส่วนหัวจากสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและความยาว ส่วนหัว 
2.92 เซนติเมตร และประมาณค่าน้ําหนักตัวจากสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัว ได้น้ําหนักตัว 
19.69 กรัม และจากตัวอย่างกุ้งท่ีรวบรวมได้พบว่า กุ้งมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ถึงร้อยละ 

5. ระยะเวลาท่ีพบกุ้งแชบ๊วยเพศเมียระยะสมบูรณ์เพศ
 ระยะเวลาท่ีพบกุ้งแชบ๊วยเพศเมียระยะสมบูรณ์เพศสูงช่วงเดือนมกราคมถึงมิ
(ร้อยละ 17.69) ซึ่งระยะเวลาใกล้เคียงกับมาโนช
บริเวณชายฝั่งใกล้ปากแม่นํ้าคือเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม และพฤศจิกายนถึงธันวาคม ส่วนอวนลากแคระ และอวนลอยกุ้ง
สามช้ัน ซึ่งทําการประมงห่างจากบริเวณชายฝั่ง
ธันวาคม และใกล้เคียงกับช่วงแรกของการศึกษาของ วรรณเกียรติ 
บริเวณ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
พบกุ้งแชบ๊วยระยะสมบูรณ์เพศสูง 2 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า
สืบพันธ์ุได้ (14.14 เซนติเมตร) มากถึงร้อยละ 
ข้ึนมาใช้ประโยชน์เป็นปริมาณมาก ลักษณะการใช้ทรัพยากรเช่นนี้จะทําให้สัตว์น้ํามีโอกาสท่ีจะสืบพันธ์ุวางไข่ได้น้อย
นํามาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ํา
สัตว์นํ้าท่ีมีความยาวตลอดตัวมากกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สัตว์น้ําได้แพร่พันธ์ุก่อนการถูกจับข้ึนมา
ใช้ประโยชน์ จะทําให้มีประชากรรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนส่วนท่ีถูกทําประมง ซึ่งควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพ่ือจะ
ได้จับกุ้งแชบ๊วยท่ีมีขนาดเล็กได้น้อยลง 
 
คําขอบคุณ 
 ขอขอบคุณ คุณรัตนาวลี พูลสวัสดิ์ และเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานสํารวจและวิเคราะห์สภาวะทรัพยากรประมงทะเลทุกท่าน
ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการรวบรวมตัวอย่างสัตว์น้ํา คุ
คุณมงคล ธีระธาร  คุณสมคิด ศรีประภา  คุณอนงค์ เส็
สัตว์นํ้า และเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบนทุกท่าน ท่ีทําให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมประมง. 2546. รวมกฎหมายเก่ียวกับการประมง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง. 2550. สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง. 2553. สถิติการประมงแ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จินดา นาครอบรู.้ 2528. การแพร่กระจายความชุกชุมของกุ้งพิเนียดวัยอ่อนท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจในอ่าวไทย

สัมมนาวิชาการประจําปี 
กรุงเทพฯ. หน้า 356-367

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

20 เซนติเมตร จากสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและ ความยาวลําตัว 
ประมาณค่าความยาวส่วนหัวจากสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและความยาว ส่วนหัว 

เซนติเมตร และประมาณค่าน้ําหนักตัวจากสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัว ได้น้ําหนักตัว 
และจากตัวอย่างกุ้งท่ีรวบรวมได้พบว่า กุ้งมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ถึงร้อยละ 

ระยะเวลาท่ีพบกุ้งแชบ๊วยเพศเมียระยะสมบูรณ์เพศ 
ระยะเวลาท่ีพบกุ้งแชบ๊วยเพศเมียระยะสมบูรณ์เพศสูงช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน และสูงสุด

ซึ่งระยะเวลาใกล้เคียงกับมาโนช และวันชัย (2535) พบว่ากุ้งแชบ๊วยจากเครื่องมือประมงอวนรุนท่ีทําการประมง
บริเวณชายฝั่งใกล้ปากแม่นํ้าคือเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม และพฤศจิกายนถึงธันวาคม ส่วนอวนลากแคระ และอวนลอยกุ้ง

ารประมงห่างจากบริเวณชายฝั่ง พบกุ้งแชบ๊วยระยะสมบูรณ์เพศสูงเดือนมกราคม มิถุนายน กันยายน 
ธันวาคม และใกล้เคียงกับช่วงแรกของการศึกษาของ วรรณเกียรติ (2520) ท่ีทําการศึกษาแหล่งและฤดูวางไข่ของกุ้งแชบ๊วย 
บริเวณ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี

2 ช่วง คือ เดือนมีนาคม พฤษภาคม และกันยายน  

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า เครื่องมือโพงพางจับกุ้งแชบ๊วยเพศเมียท่ีมีความยาวตลอดตัวน้อยกว่าขนาดแรกเริ่ม
มากถึงร้อยละ 98.73 อันเป็นปริมาณท่ีมาก หากนํากุ้งแชบ๊วยขนาดเล็กกว่า 

ข้ึนมาใช้ประโยชน์เป็นปริมาณมาก ลักษณะการใช้ทรัพยากรเช่นนี้จะทําให้สัตว์น้ํามีโอกาสท่ีจะสืบพันธ์ุวางไข่ได้น้อย
นํามาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ําท่ีไม่ยั่งยืน การใช้ทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องใช้ประโยชน์จาก

วามยาวตลอดตัวมากกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สัตว์น้ําได้แพร่พันธ์ุก่อนการถูกจับข้ึนมา
ใช้ประโยชน์ จะทําให้มีประชากรรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนส่วนท่ีถูกทําประมง ซึ่งควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพ่ือจะ

แชบ๊วยท่ีมีขนาดเล็กได้น้อยลง ซึ่งทําให้สัตว์นํ้าได้แพร่พันธ์ุก่อนการถูกจับข้ึนมาใช้ประโยชน์

ขอขอบคุณ คุณรัตนาวลี พูลสวัสดิ์ และเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานสํารวจและวิเคราะห์สภาวะทรัพยากรประมงทะเลทุกท่าน
ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการรวบรวมตัวอย่างสัตว์น้ํา คุณจินตนา จินดาลิขิต  คุณสมศรี พรรณวิ
คุณมงคล ธีระธาร  คุณสมคิด ศรีประภา  คุณอนงค์ เสง็วงศ์  คุณสุวรักษ์ วงษ์โท  คุณนพวรรณ ผลอุดม ท่ีช่วยช่ังวัดตัวอย่าง
สัตว์นํ้า และเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบนทุกท่าน ท่ีทําให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

รวมกฎหมายเก่ียวกับการประมง. สํานักบริหารจัดการดา้นการประมง, กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ กรุงเทพฯ. 106 หน้า.  

ารประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ.2548. เอกสารฉบับท่ี 4/2549. ศูนย์สารสนเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์ 91 หน้า. 

สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551. เอกสารฉบับท่ี 12/2553. ศูนย์สารสนเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์ 91 หน้า. 

การแพร่กระจายความชุกชุมของกุ้งพิเนียดวัยอ่อนท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจในอ่าวไทย
สัมมนาวิชาการประจําปี 2528 วันท่ี 16-18 กันยายน 2528.  ณ สถาบันประมงน้ําจดืแห่งชาติ บางเขน 

367. 
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เซนติเมตร จากสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและ ความยาวลําตัว 
ประมาณค่าความยาวส่วนหัวจากสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและความยาว ส่วนหัว ได้ความยาวส่วนหัว 

เซนติเมตร และประมาณค่าน้ําหนักตัวจากสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวและน้ําหนักตัว ได้น้ําหนักตัว 
และจากตัวอย่างกุ้งท่ีรวบรวมได้พบว่า กุ้งมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุได้ถึงร้อยละ 98.73 

ถุนายน และสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 
พบว่ากุ้งแชบ๊วยจากเครื่องมือประมงอวนรุนท่ีทําการประมง 

บริเวณชายฝั่งใกล้ปากแม่นํ้าคือเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม และพฤศจิกายนถึงธันวาคม ส่วนอวนลากแคระ และอวนลอยกุ้ง
กุ้งแชบ๊วยระยะสมบูรณ์เพศสูงเดือนมกราคม มิถุนายน กันยายน และ

ท่ีทําการศึกษาแหล่งและฤดูวางไข่ของกุ้งแชบ๊วย 
บริเวณ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

เครื่องมือโพงพางจับกุ้งแชบ๊วยเพศเมียท่ีมีความยาวตลอดตัวน้อยกว่าขนาดแรกเริ่ม
อันเป็นปริมาณท่ีมาก หากนํากุ้งแชบ๊วยขนาดเล็กกว่า 14.14 เซนติเมตร 

ข้ึนมาใช้ประโยชน์เป็นปริมาณมาก ลักษณะการใช้ทรัพยากรเช่นนี้จะทําให้สัตว์น้ํามีโอกาสท่ีจะสืบพันธ์ุวางไข่ได้น้อย ก่อนถูก
สัตว์น้ําอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องใช้ประโยชน์จาก

วามยาวตลอดตัวมากกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธ์ุ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สัตว์น้ําได้แพร่พันธ์ุก่อนการถูกจับข้ึนมา
ใช้ประโยชน์ จะทําให้มีประชากรรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนส่วนท่ีถูกทําประมง ซึ่งควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพ่ือจะ

ก่อนการถูกจับข้ึนมาใช้ประโยชน ์

ขอขอบคุณ คุณรัตนาวลี พูลสวัสดิ์ และเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานสํารวจและวิเคราะห์สภาวะทรัพยากรประมงทะเลทุกท่าน
พรรณวิเชียร  คุณขนิษฐา เสรีรักษ์  

คุณนพวรรณ ผลอุดม ท่ีช่วยช่ังวัดตัวอย่าง
สัตว์นํ้า และเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบนทุกท่าน ท่ีทําให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

กรมประมง,  

ศูนย์สารสนเทศ, กรมประมง, 

ศูนย์สารสนเทศ, กรมประมง, 

การแพร่กระจายความชุกชุมของกุ้งพิเนียดวัยอ่อนท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจในอ่าวไทย. รายงานการ
จดืแห่งชาติ บางเขน 
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ทวีป บุญวานิช. 2536. ความสัมพันธ์ของขนาดและการเจรญิพันธ์ุของกุ้งแชบ๊วย 
ในอ่าวไทยตอนล่าง.  เอกสารวิชาการฉ
กองประมงทะเล, กรมประมง

ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจด.ี 2552. การประมาณค่าความยาวแรกจับกรณีการประมงโดยใช้อวนติดตาหลายขนาด
วารสารการประมง 62 (5): 391

ภัคจุฑา เขมากรณ.์ 2539. ชีววิทยาประมงของกุ้งแชบ๊
อําเภอเมือง จังหวัดสตูล. วิทยานพินธ์ปริญญาโท

มัทนา บุญยุบล. 2539. ชีววิทยาและวงจรชีวิตของกุ้งแชบ๊วยในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุ
ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน

มาโนช รุ่งราตร.ี 2533. ฤดูวางไข่และชีววิทยาบางประการของกุ้งเหลืองหางฟ้า 
ฝั่งตะวันออก. เอกสารวิชาการฉบบัท่ี 
กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มาโนช รุ่งราตร ีและ วันชัย ไล้ทิม. 2535. ฤดูวางไข่และชีววิทยาบางประการของกุ้งแชบ๊วย
ในอ่าวไทยฝั่งตะวันออก. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 
กองประมงทะเล, กรมประมง

รัตนาวลี พูลสวัสดิ,์ คณิต เช้ือพันธ์ุ และ สุพัฒ ศรสีง่า
ประมงโพงพางบริเวณคลองสรรพสามิต
อ่าวไทยตอนบน, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

เรณู ยาชิโร. 2534. ความสัมพันธ์ระหว่างความเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในระหว่างการพัฒนารังไข่ในกุ้งกุลาดํา
เอกสารวิชาการฉบับท่ี 8/2534
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วรรณเกียรต์ ทับทิมแสง. 2520. การสํารวจแหล่ง และฤดูวางไข่ของกุ้งทะเลท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจใน
รายงานประจําปี 2520. งานสัตว์นํ้าอ่ืนๆ

วิวัฒนชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร. 2523. การศึกษาขอบเขตการแพร่กระจายและความชุกชุมของกุ้งทะเลท่ีสาํคัญท
เศรษฐกิจในอ่าวไทย พ.ศ. 2523
กรมประมง. 33 หน้า. 

สมนึก ใช้เทียมวงศ.์ 2538. ชนิดของกุ้งแชบ๊วยท่ีพบในประเทศไทย
ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน

Ricker, W.E. 1975. Computation and interpretation of biological statistics of fish population. 
Res. Bd. Can. 191:207-215.

Somerton, D.A. 1980. A computer technique for estimating the size of sexual maturity in crab. 
Fish. Aqua. Sci. 37:1488-

Zar, J.H. 1999. Biostatistical Analysis. 4
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ความสัมพันธ์ของขนาดและการเจรญิพันธ์ุของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis
เอกสารวิชาการฉบับท่ี 5/2536.  ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

กรมประมง. 21 หน้า. 
การประมาณค่าความยาวแรกจับกรณีการประมงโดยใช้อวนติดตาหลายขนาด

: 391-396. 
ชีววิทยาประมงของกุ้งแชบว๊ย Penaeus merguiensis de Man จากอวนรุนบริเวณ

วิทยานพินธ์ปริญญาโท. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 60 หน้า. 
ชีววิทยาและวงจรชีวิตของกุ้งแชบ๊วยในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสรุาษฎร์ธาน.ี เอกสารวิชาการฉบับท่ี 

ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน, กองประมงทะเล, กรมประมง. 61 หน้า. 
ฤดูวางไข่และชีววิทยาบางประการของกุ้งเหลืองหางฟ้า (Penaeus latisulcatus

เอกสารวิชาการฉบบัท่ี 23. ศูนย์พัฒนาประมงทะเลฝัง่ตะวันออก, กองประมงทะเล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์ 19 หน้า. 

ฤดูวางไข่และชีววิทยาบางประการของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis
เอกสารวิชาการฉบับท่ี 33/2535. ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

กรมประมง.  33 หน้า. 
นธ์ุ และ สุพัฒ ศรสีง่า. 2552. ต้นทุน ผลตอบแทน และความสูญสียทางการเงินจากการทํา

ประมงโพงพางบริเวณคลองสรรพสามิต.  เอกสารวิชาการฉบับท่ี 5/2552.  ศูนย์วิจยัและพัฒนาประมงทะเล
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง, กระทรวงเกษตรสหกรณ์

ความสัมพันธ์ระหว่างความเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในระหว่างการพัฒนารังไข่ในกุ้งกุลาดํา
2534. สถาบันวิจัยและเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่ง, กรมประมง,  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์ 25 หน้า. 
การสํารวจแหล่ง และฤดูวางไข่ของกุ้งทะเลท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจใน

งานสัตว์นํ้าอ่ืนๆ, กองประมงทะเล, กรมประมง. 48 หน้า.  
การศึกษาขอบเขตการแพร่กระจายและความชุกชุมของกุ้งทะเลท่ีสาํคัญท
2523. รายงานวิชาการฉบับท่ี 25/2523. งานสัตว์นํ้าอ่ืนๆ, กองประมงทะเล

ชบ๊วยท่ีพบในประเทศไทย. รายงานวิชาการฉบับท่ี 31. กลุ่มชีวประวัติสตัว์ทะเล
ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน, กองประมงทะเล, กรมประมง. 14 หน้า. 

Ricker, W.E. 1975. Computation and interpretation of biological statistics of fish population. 
215. 

Somerton, D.A. 1980. A computer technique for estimating the size of sexual maturity in crab. 
-1494. 

J.H. 1999. Biostatistical Analysis. 4th ed., Prentice-Hall, Inc., New Jersey. 663 pp. 
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Penaeus merguiensis de Man)  
ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง, 

การประมาณค่าความยาวแรกจับกรณีการประมงโดยใช้อวนติดตาหลายขนาด.  

จากอวนรุนบริเวณชายฝั่ง

เอกสารวิชาการฉบับท่ี 28. 

Penaeus latisulcatus) บริเวณอ่าวไทย 
ประมงทะเล,  

Penaeus merguiensis de Man) 
ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก, 

ต้นทุน ผลตอบแทน และความสูญสียทางการเงินจากการทํา
ยและพัฒนาประมงทะเล

กระทรวงเกษตรสหกรณ.์ 58 หน้า. 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในระหว่างการพัฒนารังไข่ในกุ้งกุลาดํา. 

 

การสํารวจแหล่ง และฤดูวางไข่ของกุ้งทะเลท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจในอ่าวไทย. 

การศึกษาขอบเขตการแพร่กระจายและความชุกชุมของกุ้งทะเลท่ีสาํคัญทาง
กองประมงทะเล,  

กลุ่มชีวประวัติสตัว์ทะเล, 

Ricker, W.E. 1975. Computation and interpretation of biological statistics of fish population. Bull. Fish.  

Somerton, D.A. 1980. A computer technique for estimating the size of sexual maturity in crab. Can. J.  



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ภาคผนวก 

ตารางผนวกท่ี 1  อัตราส่วนเพศรายปีของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามติ ปี 
 

เดือน 
 

ค่าสังเกต

เพศผู ้ เพศเมีย
ม.ค. 113 189
ก.พ. 134 147
ม.ีค. 297 400
เม.ย. 195 662
พ.ค. 107 453
ม.ิย. 321 620
ก.ค. 134 155
ส.ค. 269 462
ก.ย. 192 478
ต.ค. 88 474
พ.ย. 17 194
ธ.ค. 67 52 

รวม 1,934 4,286
 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

อัตราส่วนเพศรายปีของกุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามติ ปี 2550 

ค่าสังเกต  ร้อยละ 

เพศเมีย  รวม เพศผู ้ เพศเมีย 
189 302 37 63 
147 281 48 52 
400 697 43 57 
662 857 23 77 
453 560 19 81 
620 941 34 66 
155 289 46 54 
462 731 37 63 
478 670 29 71 
474 562 16 84 
194 211 8 92 
 119 56 44 

4,286 6,220 31 69 

 

401 

อัตราส่วน 

เพศผู ้: เพศเมีย 
1:1.70 
1:1.10 
1:1.30 
1:3.40 
1:4.20 
1:1.90 
1:1.20 
1:1.70 
1:2.50 
1:5.40 
1:11.4 
1:0.80 

1:2.20 
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