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2.1  ปก 
 2.1.2  เลขที่เอกสารวิชาการ ภาษาอังกฤษ ใช  Technical  Paper  No. 
           แกไข     หนา  35 , 36 
 2.1.3  ช่ือเร่ือง ภาษาไทย ระหวางคําไมใสเครื่องหมายจุลภาค ( , )  แตใสเครื่องหมาย , ในภาษาอังกฤษ 
           แกไข     หนา  28  แบคทีเรียกอโรค , การเจริญเติบโต , อัตรารอด   เปน  แบคทีเรียกอโรค   
การเจริญเติบโต   อัตรารอด 
 2.1.5  ช่ือสํานัก / กองหรือสถาบัน ที่ผูวิจัยสังกัดภาษาอังกฤษ ใหระบุปที่พิมพเปน ค.ศ. 
           แกไข     หนา  3          2549          เปน          2006 
            หนา  24        2547          เปน          2004 
            หนา  36        2546          เปน          2003 
 2.1.6  รหัสทะเบียนวิจยั 
           แกไข     หนา  4  “รหัสทะเบียนวิจยัเลขที่ ...”  เปน  “รหัสทะเบียนวิจยั ...” 
2.3  บทคัดยอ (abstract) 
 2.3.2  ช่ือผูเขียนหรือผูวิจยั 
           ใหระบผูุวิจัยที่รับผิดชอบ พรอมที่อยูที่สามารถติดตอไดใตคําสําคัญในบทคัดยอ 
           ภาษาไทย  ใช  * ผูรับผิดชอบ : ที่อยู 
           ภาษาอังกฤษ ใช  * Corresponding author : address 
           แกไข     หนา  28  * หมู 4 ต.ปากน้ํา     เปน     * ผูรับผิดชอบ : หมู ๔ ต.ปากน้ํา 
            หนา  29  * Moo 4     เปน     * Corresponding author : Moo 4 
5.2  การพิมพ 
 แกไข     หนา  18   
 5.3.8  ตารางที่พิมพตามแนวขวางของกระดาษ ………………………........ 
เปน 5.3.8  ตารางที่พิมพตามแนวขวางของกระดาษ  ใหพิมพช่ือและเลขที่ตารางติดกรอบขอบซาย  
(ตามแนวขวางของกระดาษ) 
 ตัวอยาง 
สารบาญภาพ   แกไข หนา  27  ภาพภาคผนวกที่  (ถามี)  เปน  ภาพผนวกที่  (ถามี) 
   หนา  29 , 71  ทายชื่อหนวยงานไมมีเครื่องหมาย มหัพภาค  ( . )  
    หนา  71  ทายคําสําคัญ ไมมีเครื่องหมาย มหัพภาค  ( . ) 
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คํานํา 
 

 คูมือการจัดทํารายงานวิชาการฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหนักวิชาการใชเปนแนวทางในการจัดทํา
รายงานผลการศึกษาวิจัย คณะผูจัดทําไดแก ผูเชี่ยวชาญและกลุมอํานวยการและประสานงานวิชาการ 
เห็นวาการจัดทํารายงานวิชาการหรือผลงานวิจัย เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของโครงการวิจัย เพราะ
นอกจากจะเปนหลักฐานการศึกษาวิจัยที่ผูวิจัยไดดําเนินการแลวเสร็จและเปนการเผยแพรผลงานสู
สาธารณะ รวมถึงเพื่อใหเกิดการนําไปใชประโยชนตอไป 
 คูมือฉบับนี้ไดนําเอาขอเสนอแนะจากนักวิชาการ ผูแทนหนวยงานตางๆของกรม เขามาชวย
ปรึกษาหารือ และพิจารณาใหความเห็น ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความสมบูรณและงายตอการนําไปใช โดย 
แตละขั้นตอนจะมีตัวอยางประกอบคําอธิบายอยางชัดเจน 

 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะกอใหเกิดประโยชนตอนักวิชาการ 
 
         คณะผูจัดทํา 
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รูปแบบโครงสรางและองคประกอบของการจัดทํารายงานผลการศึกษาวิจัย ผลการทดลอง ผลการ
สํารวจ และผลการวิเคราะห ดานวิทยาศาสตรประมง ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้  

 

1.  กรอบ (พืน้ที่) สําหรับพิมพ 
 

การวางตัวอักษรหรือรูปหรือตารางควรอยูในกรอบสําหรับการพิมพ ซ่ึงมีระยะหางจากขอบกระดาษ 
A4 (21.0x29.7 ซม.) ดังนี้ 
1.1 กรอบขอบบน หางจากขอบบนของกระดาษโดยประมาณ 2.5 ซม. 
1.2 กรอบขอบลาง ใหพิจารณาตามความเหมาะสมของเนื้อหาและการตัดคํา 
1.3 กรอบขอบซาย (สําหรับเย็บสัน) หางจากขอบซาย ของกระดาษโดยประมาณ 3.0 ซม. 
1.4 กรอบขอบขวา หางจากขอบขวา ของกระดาษโดยประมาณ 2.0 ซม. 
 

2.  สวนประกอบตอนตน 
 
2.1 ปก (ปกนอกและปกใน) มีรายละเอียดที่ตองแสดงตามลําดับดังนี ้

2.1.1 ตรากรมประมง (ทั้งปกนอกและปกใน) รูปแบบตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลักษณะ
เปนตราวงกลม (จํานวนวง 3 วง) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 ซม. ตราวงกลมอยูบนสุดและ
อยูกึ่งกลางในกรอบสําหรับพิมพ ภายในมีรูปพระพิรุณทรงนาคอยูในบุษบกเรือนแกว ซ่ึงที่
ฐานหนนุอยูดวยรูปหนาปลาอานนท และมีรูปปลาอยู 2 ขางของฐาน ขางละตัว 

2.1.2 เลขท่ีเอกสารวิชาการ (ลําดับเลขที่ออกโดยหนวยงานระดับกองหรือสถาบัน) ใหใชช่ือ
ภาษาไทยอยูดานซายติดกรอบขอบซาย และอยูตรงระดับกึ่งกลางของตรากรมประมง ระบุ
เลขที่เอกสาร ตามดวยเครื่องหมาย / แลวตอดวย พ.ศ. โดยใชอักษรภาษาไทยแบบ Angsana 
(UPC หรือ New) ขนาด 16 และตัวหนา และใชตัวเลขไทย เชน เอกสารวิชาการฉบับท่ี  
๑๙/๒๕๔๙ ในขณะที่ลําดับเลขที่เอกสารเปนภาษาอังกฤษ ใหอยูติดกรอบขอบขวา และอยู
ตรงระดับกึ่งกลางของตรากรมประมงเชนกัน ตัวอักษรภาษาอังกฤษใช Angsana (UPC 
หรือ New) ขนาด 16 ตัวอักษรหนา และตัวเลขเปนแบบอารบิก เชน Technical Paper No. 
19/2006  เปนตน 

2.1.3 ชื่อเร่ือง อยูตรงกลาง (ของแนวราบซายขวา) ในกรอบสําหรับพิมพ และอยูประมาณ  
40-50% ของหนากระดาษ ตองมีทั้งภาษาไทยอยูดานบนและภาษาอังกฤษอยูดานลางถัดไป 
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ชื่อเร่ืองควรใชคําใหกระชับและชัดเจนตรงตามเนื้อหาที่เขียน ไมควรใชคําฟุมเฟอย เชน 
“การศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติบางประการของ......” หรือ “ขอสังเกตบางประการเรื่อง......” 
- ภาษาไทย ใชตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) ขนาด 20 และเปนตัวหนา 
- ภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) ขนาด 20 ตัวหนา และเปนตัวพิมพ
ใหญ (capital letter) เฉพาะตัวอักษรตัวแรกของคํา ยกเวนคําเชื่อมประโยค (conjunction) 
ในกรณีที่มีช่ือวิทยาศาสตรใหใชหลักการเขียนของชื่อวิทยาศาสตรเปนตัวพิมพใหญ
เฉพาะตัวอักษรตัวแรกของชื่อ genus และชื่อวิทยาศาสตรเปนตัวเอน เชน Ophiodon 

elongata 
2.1.4 ชื่อผูเขียนหรือผูวิจัย ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยูกึ่งกลางของหนาโดยชื่อ

ภาษาไทยอยูทางซาย ชื่อภาษาอังกฤษอยูทางขวา โดยชื่อภาษาไทยตัวอักษรตัวแรก และชื่อ
ภาษาอังกฤษตัวอักษรตัวแรกจัดใหมีแนวตรงกัน ใชตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) 16 
ตัวหนา ชื่อภาษาอังกฤษใหใชอักษรตัวใหญ (capital letter) เฉพาะตัวอักษรตัวแรกของชื่อ
และนามสกุลเทานั้น ใหพิมพช่ือตัวกอนแลวตามดวยช่ือสกุล ถาผูเขียนหรือผูวิจัยมีหลายคน
ใหเรียงลําดับรายชื่อตามปริมาณงานที่รับผิดชอบ หนาชื่อผูวิจัยไมตองมีคํา “นาย นาง 
นางสาว หรือ ดร.” นําหนา 

ตัวอยาง 
   มานิตย นาวา  Manit Nava 
   ประพนธ สิริ  Prapon Siri 
    
2.1.5 ชื่อสํานัก / กองฯ หรือสถาบัน ที่ผูวิจัยสังกัดหรือเผยแพรผลงานตองมีทั้งภาษาไทยและ

อังกฤษโดยภาษาไทยอยูชิดกรอบดานซายโดยใชตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) 16 
ตัวหนา และอังกฤษชิดกรอบดานขวา โดยใชตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) 16 
ตัวหนา ใชอักษรตัวใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของคําเทานั้น 
- ปกนอก ใหระบุช่ือหนวยงานหลัก สํานักฯ/ กองฯ หรือสถาบันฯ (ตามการแบงโครงสราง
หนวยราชการ) ที่ผูวิจัยสังกัดหรือเผยแพรผลงาน กรมประมง และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ สวนผลงานวิจัยของคณะผูเช่ียวชาญ ชื่อหนวยงานหลักคือ กรมประมง ไมตอง
ระบุท่ีอยูของกองหรือสถาบัน  
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ตัวอยาง (ปกนอก) 
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง              Coastal Fisheries Research and Development Bureau 
กรมประมง               Department of Fisheries 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ         Ministry of Agriculture and Cooperatives 

 
 
- ปกใน เหมือนปกนอก และเพิ่มหนวยงานยอย สถาบันฯ หรือศูนยฯ (ตามการแบง
โครงสรางหนวยราชการ) สํานักฯ หรือ กองฯ กรมประมง ป พ.ศ.โดยไมตองระบุ
หมายเลขโทรศัพท และ   e-mail address  บรรทัดลางสุดใหระบุปที่พิมพ ถาเปน
ภาษาไทยใหใชเลขไทย และภาษาอังกฤษใชเลขอารบิก   

 
 
ตัวอยาง (ปกใน) 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต)                        Andaman Sea Fisheries Research and 

                                                                                                         Development Center (Phuket) 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล            Marine Fisheries Research and Technological 

         Development Institue 
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล               Marine Fisheries Research and Development Bureau 
กรมประมง               Department of Fisheries 
๒๕๔๙                                     2549 
หรือ 
ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสตัวน้ํา                  Surathani Fish Inspection and Quality 
และผลิตภัณฑสัตวน้ําสุราษฎรธานี               Control Centers 
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสตัวน้ํา                      Fish Inspection and Quality 
และผลิตภัณฑสัตวน้ํา                Control Division 
กรมประมง              Department of Fisheries 
๒๕๔๙                          2549 
หรือ 
ศูนยสารสนเทศ              Information Center of Fisheries 
กรมประมง                           Department of Fisheries 
๒๕๔๙                       2549 
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2.1.6 รหัสทะเบียนวิจัย อยูบรรทัดสุดทายของหนาติดกับกรอบขอบลาง อยูกึ่งกลางหนา ใช
ตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) 16 ตัวหนา โดยใชตัวเลขอารบิก และมี  “  - ”  ระหวาง
ชุดตัวเลขดวย  เชน “รหัสทะเบียนวิจัยเลขท่ี 44-1-30-07-3-121-013-014 หรือ 43-42-18-05-
05-2-032-073 หรือ 46-0303-46084-001” เปนตน  

 
2.2  สารบาญ สารบาญตาราง และสารบาญภาพ  ตองแสดงสารบาญในเอกสารวิชาการ สวนสารบาญตาราง

และสารบาญภาพจะมีหรือไมก็ได ใหพิจารณาตามความเหมาะสมพิมพดวยตัวอักษร Angsana (UPC 
หรือ New) 16 ตัวหนา อยูกึ่งกลางหนา เปนสวนที่แจงเลขหนาของหัวขอตางๆ หัวขออยูชิดกรอบขอบ
ซาย ในขณะที่เลขหนาอยูชิดกรอบขอบขวา ในหนาสารบาญถาตองการแสดงหัวขอรอง ตองยอหนาเขา
ไปดานใน 1.2 ซม. เยื้องตางจากหัวขอใหญ ถาหัวขอมีความยาวมากกวา 1 บรรทัด อักษรตัวแรกใน
ขอความบรรทัดถัดไปตองอยูในแนวเดียวกับบรรทัดแรก สวนรูปภาพ กราฟ หรือแผนผัง ใหใชคําวา 
“ภาพที่ หรือ Figure” 

 
2.3  บทคัดยอ ใหเรียงลําดับสวนที่เปนภาคภาษาไทยขึ้นกอนแลวตามดวยภาคภาษาอังกฤษ โดยใหแยกหนา  

“บทคัดยอ”   ที่เปนภาษาไทยกับหนา “Abstract” ที่เปนภาคภาษาอังกฤษเปนคนละหนา ในหนา
บทคัดยอประกอบดวย (ดูตัวอยางหนา 28) 

2.3.1 ชื่อเร่ือง อยูบรรทัดแรกตรงกึ่งกลางหนาติดกรอบขอบบน ในภาคภาษาไทยใหใชตัวอักษร 
Angsana (UPC หรือ New) 20 ตัวหนา ถามีตัวเลข เชน พ.ศ. ใหใชเลขไทย ในภาค
ภาษาอังกฤษใหชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษอยูกึ่งกลางหนาเชนเดียวกัน พิมพดวยตัวอักษร Angsana 
(UPC หรือ New) 20 ตัวหนา และเปนตัวอักษรตัวใหญ (capital letter) เฉพาะตัวอักษรตัวแรก
ของคํา ยกเวนคําเชื่อมประโยค (conjunction)  ถามีตัวเลขใหใชเลขอารบิก ถากรณีมีชื่อ
วิทยาศาสตรใหใชหลักการเขียนของชื่อวิทยาศาสตรเปนตัวพิมพใหญเฉพาะตัวอักษรตัวแรก
ของชื่อ genus และชื่อวิทยาศาสตรเปนตัวเอน เชน Ophiodon elongata 

2.3.2 ชื่อผูเขียนหรือผูวิจัย ใหเวนจากบรรทัดที่เปนชื่อเร่ือง 1 บรรทัด ชื่อผูเขียนอยูกึ่งกลางหนาชื่อ
ภาษาไทยใชตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) 16 ตัวหนา ในขณะที่ชื่อภาษาอังกฤษใช
ตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) 16 ตัวหนา ใหใชอักษรตัวใหญ (capital) เฉพาะตัวอักษร
ตัวแรกของชื่อและนามสกุลเทาน้ัน ถาผูเขียนหรือผูวิจัยมีหลายคนใหเรียงลําดับรายชื่อตาม
ปริมาณงานที่รับผิดชอบในระนาบเดียวกัน ไมใส “ , ”โดยมี “และ” หนาชื่อสุดทาย หนาชื่อ
ผูวิจัยไมตองมีคํา “นาย นาง นางสาว หรือ ดร.” นําหนา  
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- ใหใส * ตรงชื่อผูวิจัยท่ีรับผิดชอบ (ไมจําเปนตองเปนผูที่มีสัดสวนการดําเนินการวิจัยสูงสุด) 
สําหรับใหบุคคลที่สนใจติดตอ โดยใสที่อยู เบอรโทรศัพท (เขียนแบบใหม) และ e–mail 
(เฉพาะคนที่มี * ) ตรงสวนทายของหนากระดาษ 
- กรณีท่ีมีผูวิจัยตางสังกัด ใหใส superscript (1 , 2 , 3) ตรงชื่อผูวิจัย 

2.3.3 หนวยงานสังกัดของผูวิจัยและที่อยู บรรทัดใตชื่อผูวิจัยใหพิมพชื่อหนวยงานสังกัด ภาค
ภาษาไทยใหใชตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) 16 ตัวอักษรปกติ ถาเปนภาษาอังกฤษให
ใชตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) 16 ตัวอักษรปกติ กรณีที่ผูวิจัยยายหนวยงาน การเขียน
ที่อยูใหเขียนตามงบประมาณที่ใช  

2.3.4 บทคัดยอ พิมพคําวา “บทคัดยอ” เวนจากหนวยงานสังกัดผูวิจัยคนสุดทาย 1 บรรทัด และอยู
ตรงกึ่งกลางหนา ใชตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) 16 อักษรตัวหนา บรรทัดถัดไปเวน 
1 บรรทัด เปนเนื้อหาของบทคัดยอ โดยบรรทัดแรกใหยอหนา 2 ซม.ใหพิมพเนื้อหาชิดกรอบ
ขอบซายและขอบขวา (justify) ใชตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) 16 ตัวอักษรปกติ 
สําหรับภาคภาษาอังกฤษใหพิมพคําวา “Abstract” เวนจากชื่อผูวิจัยคนสุดทายในภาค
ภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด อยูกึ่งกลางหนาเชนเดียวกัน ใชตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) 
16 อักษรตัวหนา และเปนอักษรตัวใหญทั้งหมด บรรทัดถัดไปเวน 1 บรรทัด ใหพิมพเนื้อหา
เปนภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) 16 ตัวอักษรปกติ โดยบรรทัดแรก
ยอหนาเทากับที่ยอในภาคภาษาไทย  พิมพเนื้อหาชิดเสนกรอบขอบซายและขอบขวา
เชนเดียวกัน  

บทคัดยอทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษ ควรมีใจความเหมือนกัน บทคัดยอทั่วไปควร
มีความยาวไมเกินหนึ่งหนากระดาษ หรือมีความยาวประมาณ 200 คํา (ประมาณ 10 บรรทัด) 
การเขียนบทคัดยอควรเขียนใหตอเนื่องกันในลักษณะความเรียง โดยระบุวัตถุประสงค 
ขอบเขตของการวิจัย วิธีการวิจัย วิธีการเก็บขอมูล ผลการศึกษา วิจารณผลและหรือสรุป 
ขอเสนอแนะ (ถามี)  และใหนับบทคัดยอเปนหนาท่ี 1 

 
2.4 คําสําคัญ (Key word)  คําวา “คําสําคัญ” พิมพดวยอักษร Angsana (UPC หรือ New) 16 ตัวหนา และคํา

วา “Key word” ถามีคําเดียว (เอกพจน) หรือ “Key words” ถามีหลายคํา (พหูพจน) พิมพดวยอักษร 
Angsana (UPC หรือ New) 16 ตัวหนา ระบุไวที่ดานลางของบทคัดยอภาษาไทยและอังกฤษตามลําดับ 
โดยพมิพอยูชิดเสนกรอบขอบซาย เวน 1 บรรทัดตอจากบรรทัดสุดทายของเนื้อหาบทคัดยอและAbstract 
ตามดวยเครื่องหมายทวิภาค (:) และคําสําคัญตางๆ ใหใชคําที่กระชับและไดความหมายชัดเจน ใน
ภาษาอังกฤษใหใชอักษรตัวเล็กปกติ ยกเวนชื่อเฉพาะ โดยทั่วไปผลงานวิจัย 1 เร่ือง จะมีคําสําคัญไมเกิน 
5 คํา วรรคระหวางคําไมมีเครื่องหมายในภาษาไทย แตมีเครื่องหมายจุลภาค (,) ในภาษาอังกฤษ 
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ตัวอยางเชน 
คําสําคัญ:  ปลานิล อาหาร การเจริญเติบโต  
Key words:  fish larvae, food chain, plankton, Andaman Sea 
 

3.  สวนเนื้อหา 
 

3.1 คํานํา  พิมพดวยตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) 16 ตัวหนา อยูกึ่งกลางหนาบรรทัดแรกในสวน
เนื้อหาของแตละยอหนา ใหยอหนาเขาไปดานใน 2 ซม. บรรทัดตอๆ ไป ใหอยูชิดเสนกรอบขอบซาย  
สวนของเนื้อหาสําหรับภาษาไทยใหพิมพดวยตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) 16  ตัวอักษรปกติ  ถา
เปนภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) 16 ตัวปกติ  เปนสวนที่อธิบายถึงที่มา ปญหา
และเหตุผลของการทําศึกษาวิจัย แจงขอบเขตของเรื่องที่ทําการวิจัยตลอดจนสมมติฐานและขอมูลพื้น
หลังที่เกี่ยวของ วัตถุประสงคของการวิจัย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เนนถึงความสําคัญของงานที่ทํา 
พรอมทั้งอางถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ทําการศึกษามาแลวที่มีสวนผลักดันใหทําการวิจัยในครั้งนี้ดวย
การอางอิงผลงานวิจัยในสวนเนื้อหา มีหลักเกณฑดังนี้ 

3.1.1 การอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง ตองปรากฏรายชื่อที่อางอิงในสวนเอกสารอางอิง (reference) ดวย  
ในทางกลับกนัถามีรายช่ือในสวนเอกสารอางอิง  ก็ตองปรากฏการอางในสวนเนื้อหาดวย
เชนกัน 

3.1.2 ระบบการอางอิงเอกสารใหใชระบบชื่อและป (name and year system) 
3.1.3 การอางอิงเอกสารภาษาไทยใหใชเฉพาะชือ่ผูเขียน (ไมตองตามดวยนามสกุล) ตามดวย

เครื่องหมายจลุภาค และป พ.ศ. ที่ตีพิมพ  สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศใหใชชื่อสกุลเพียง
ช่ือเดียวตามดวยเครื่องหมายจุลภาค และ ป ค.ศ. ท่ีตีพิมพ 

3.1.4 แบบการอางองิขึ้นอยูกับรูปประโยคที่เขียน เชน 
- ถานําหนาประโยคใหใช ช่ือ (ป) เชน  
 เสนห (2521) … หรือ Smith (1960) 
- ถาไวทายประโยคใหใช (ช่ือ, ป) เชน  
 … (เสนห, 2521) หรือ (Smith , 1960) 

3.1.5 ถาเอกสารที่อางมีผูเขียน 2 คน ในภาษาไทย ใหใชเชื่อมดวย “และ” และในภาษาอังกฤษใช 
“and”  เชน 
- ตนประโยคใช  
 เสนห และภาณุ (2540) หรือ Janekarn and Hylleberg (1989) 
- ทายประโยคใช  
 (เสนห และภาณ,ุ 2540) หรือ (Janekarn and Hylleberg, 1989) 
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3.1.6 ถาเอกสารที่อางมีมากกวา 2 คนขึ้นไป  ในภาษาไทยใหใชช่ือผูเขียนคนแรกและคณะ ตามดวย
ป พ.ศ. ที่ตีพิมพ ถาเปนภาษาตางประเทศใชชื่อสกุลผูเขียนคนแรกตามดวย “et  al.” (ตัวเอน) 
เชน 
- ตนประโยคใช  
 เสนห และคณะ (2540) หรือ Sundstrom et  al. (1989) 
- ทายประโยคใช  
 (เสนห และคณะ, 2540) หรือ( Sundstrom et  al., 1989) 

3.1.7 กรณีที่มีเอกสารอางอิงที่ใชในเรื่องเดียวกันมากกวา 1 เลม  ใหใชการอางอิงในรูปทายประโยค 
แตละเลมคั่นดวยเครื่องหมายอัฒภาค (;) โดยใหเรียงตามลําดับปที่พิมพ ปที่พิมพกอนมากอน  
ถาบางเลมที่พิมพในปเดียวกันก็เรียงตามตัวอักษรเฉพาะปที่ซํ้า และถามีทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ  ใหเอกสารที่เปนภาษาไทยขึ้นกอนแลวตามดวยเอกสารภาษาอังกฤษ เชน 
……………. (ธวัชชัย และคณะ, 2527; วุฒิชัย, 2528; ไพเราะ และทัศพล, 2540; อุดม, 2540; 
Bhatia and Chantawong, 1979; Janekarn and Boonruang, 1986; Iwastsuki et al., 1989) 

3.1.8 กรณีที่อางอิงเอกสารหลายฉบับที่มีผูเขียนคนเดียวกัน  แตตีพิมพคนละป ใหอางโดยใช
เครื่องหมายจุลภาคคั่น เชน  
เสนห (2521, 2523) … หรือ … (เสนห, 2521, 2523) หรือ Houde (1990, 1992) 

3.1.9 กรณีที่อางอิงเอกสารหลายฉบับที่มีผูเขียนคนเดียวกัน  แตตีพิมพในปเดียวกันใหเพิ่มตัวอักษร
ตามหลังปที่พิมพ เชน 
……(เสนห, 2540 ก,ข) หรือ …. (Janekarn and Kiorboe, 1991 a,b) 

3.1.10 กรณีที่มีเอกสารอางอิงมากกวา 1 ฉบับ เขียนโดยผูเขียนคนละคนแตช่ือเหมือนกัน (ใน
ภาษาไทย) หรือนามสกุลเหมือนกัน (ในภาษาอังกฤษ  ใหเพิ่มตัวอักษรตามหลังปเชนเดียวกัน 
เชน 
……. (สมโภชน, 2540ก) หรือ ……(Smith, 1974a) 
……. (สมโภชน, 2540ข) หรือ ……(Smith, 1974b) 

3.1.11 กรณีอางตามผูอ่ืนโดยมิไดตรวจสอบเอกสารนั้นดวยตนเอง  ควรใชคําวา  อางตาม (cited 
after) เชน 
- ชลิดา (2535, อางตาม เสนห, 2540) …. หรือ …. (ชลิดา, 2535 อางตาม เสนห, 2540) 
- Smith (1960, cited after Parson, 1980) …. หรือ ….(Smith, 1960 cited after Parson, 1980) 
- Smith (1960, อางตาม เสนห, 2540)... หรือ … (Smith, 1960 อางตาม เสนห, 2540) 
- กรณีเอกสารบางประเภทมิไดระบุช่ือผูเขียน  อาจใชคําวานิรนาม หรือ Anonymous (หรือ
ยอวา Anon.) แทนชื่อผูเขียน  แตปจจุบันนิยมอางแหลงที่มาแทน เชน กรมประมง (2540) 
สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (2541) แตหากเอกสารนั้นเปนรายงานที่ปรากฏชื่อ
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ประธานคณะทํางานหรือสาราณียกร  ก็อาจใชชื่อประธานแทนชื่อผูเขียนได เชน อุดม 
(2543) 

3.1.12 กรณีที่จําเปนตองอางถึงเอกสารที่ยังมิไดตีพิมพเผยแพรนั้น  ใหอางชื่อบุคคลผูเปนเจาของ
ขอมูลเปนหลักฐาน เชน  
ไมตรี (ขอมูลยังไมไดตพีิมพ) หรือ Kendall (unpublished data) และ จารุวัฒน (ติดตอสวนตัว) 
หรือ Munk (personal  communication)  ตามแตความเหมาะสม 

3.1.13 ในบางกรณีอาจจําเปนตองอางเลขหนา ตาราง หรือรูปที่ของเอกสารนั้นประกอบดวย เชน 
- เสนห (2521, หนา 15-18) ……,Smith (1960, pp. 35-36) ……. 
- เสนห (2521, รูปที่ 3) ……,Smith (1960, Fig. 7) ……. 
- เสนห (2521, ตารางที่ 2) ……,Smith (1960, Table 2) ……. 

3.1.14 กรณีที่อางเอกสารที่อยูในระหวางดําเนินการจัดพิมพก็ใหวงเล็บไวหลังชื่อผูวิจัย เชน  
            กมลพร (กําลังจัดพิมพ) หรือ Nateewatana (in press) เปนตน 
3.1.15 กรณีที่คนควาจาก website สามารถนํามาอางอิงไดโดยใชหลักเกณฑ ขอ 3.1.3  
 

3.2 วัตถุประสงค  ใหจําแนกเปนขอๆ เรียงลําดับความสําคัญหรือตามการดําเนินเรื่อง  ในแตละขอใหใชคํา
กระชับ  มีความชัดเจน  เขาใจงาย  และตองสอดคลองกับเนื้อเร่ือง  อาจจะเปนการทดสอบสมมติฐาน 
(hypothesis) ในงานทดลอง เชน ระดับความหนาแนนของอาหารที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ 
ลูกกุง หรือการสํารวจ  คนควาหาคําอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชน  ปลาทูมีฤดูวางไข
ในเดือนมีนาคมของทุกปหรือไม 

 
3.3 วิธีดําเนินการ  มีความแตกตางตามประเภทของงานวิจัย เชน การทดลองในหองปฏิบัติการหรือใน

ภาคสนาม การสํารวจ การวิจัยดานเศรษฐกิจและสังคม ควรประกอบดวยหัวขอยอยตามความจําเปนของ
แตละสาขาดังนี้ 

3.3.1 แบบแผนการวิจัย (หรือการวางแผนการศึกษา) ระบุรูปแบบของแผนการศึกษาวิจัย ทดลอง 
สํารวจ  ปจจัยที่เกี่ยวของและใชในการศึกษา  รูปแบบการทดลองหรือการสํารวจ  ตําแหนง
สํารวจหรือรวบรวมตัวอยาง (ควรมีแผนที่หรือแผนผังการทดลอง) ระยะเวลาและความถี่ใน
การดําเนินการ 

3.3.2 วัสดุอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน  ระบุวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานที่
สําคัญและจําเปนตอการดําเนินงาน  ถาเปนอุปกรณที่ผลิตขึ้นเองควรมีรูปภาพประกอบและ
อธิบายการใชงานใหเขาใจ  ไมจําเปนตองระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ เชน  ไมบรรทัด 1 อัน 
ถังดําน้ํา 2 ถัง 
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3.3.3 วิธีการทดลอง (หรือวิธีรวบรวมขอมูล  ระบุรายละเอียดของวิธีดําเนินการ หรือวิธีรวบรวม
ขอมูลหรือเตรียมงานทดลอง  การสุมตัวอยาง  กรณีที่มีการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมที่
เกี่ยวของกับงานวิจัยคร้ังนี้  เชน  การวิเคราะหคุณภาพน้ําและดิน  ใหระบุดวยวาเปนวิธีการ
ใด หรืออางอิงตามวิธีการของผูใด  เชน  วิเคราะหหาปริมาณสารคลอโรฟลลตามวิธีการ
ของ Strickland and Parsons (1972) เปนตน 

3.3.4 การวิเคราะหขอมูล  อธิบายขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลเทาที่จําเปนแตใหผูอานเขาใจวา
ดําเนินการอยางไร  ถาใชสูตรเฉพาะในการวิเคราะหใหระบุใหชัดเจน  ถาเปนสูตรที่นิยมใช
และเปนที่เขาใจอยางแพรหลายไมตองอธิบายในรายละเอียดแตใหอางอิงชื่อเจาของสูตร
ตามหลักการอางอิงขางตน  ถามีการวิเคราะหทางสถิติ  ตองระบุวิธีวิเคราะหและถาใช
โปรแกรมสําเร็จรูป (computer software) ใหระบุไวดวย 

 
3.4 ผลการศึกษา  ใหรายงานผลเรียงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวในตอนตน  อาจจําแนกเปนขอๆ ตาม

วัตถุประสงค  ในสวนนี้ควรมีรูป  ตาราง  หรือกราฟ ประกอบคําบรรยายเพื่อใหผูอานเขาใจไดชัดเจน
ควรหลีกเลี่ยงการนําเสนอขอมูลดิบใหมากที่สุด สําหรับรูป ตาราง กราฟ หรือขอมูลดิบที่ไมสําคัญ
สําหรับการนําเสนอในเนื้อหามากนัก  อาจนําไปไวในภาคผนวก  เพื่อชวยใหเนื้อเรื่องกระชับ  การ
บรรยายเนื้อหาในสวนนี้ควรหลีกเลี่ยงการนําเสนอผลงานที่ซํ้าซอน วกไปวนมา รูปประโยคที่ยาวเกินไป  
ควรใชภาษาที่กระชับครอบคลุมสวนสําคัญที่ตองการนําเสนอ ใชภาษาใหถูกหลักไวยากรณสวนนี้
นับเปนสวนสําคัญในการนําเสนอผลงานวิจัย ควรเสนอผลงานที่เกิดจากการวิจัยคร้ังนี้อยาเอาผลงานที่
อ่ืนมาปะปนจนลดความสําคัญของผลงานที่ทํา ถาจําเปนตองทดสอบขอมูลตามหลักสถิติเพื่อเพิ่มความ
ถูกตองของผลงานก็ควรดําเนินการ 

 
3.5 วิจารณผล  (บางผลงานวิจัยอาจเขียนรวมกันไปในหัวขอ “ผลการศึกษาและวิจารณผล” ตามความ

เหมาะสม)  มีหลักการเขียนดังนี้ 
3.5.1 เพื่ออธิบายเหตุผลที่ทําใหไดผลการศึกษาหรือผลการทดลอง 
3.5.2 เพื่อวิจารณสนับสนุนหรือคัดคานทฤษฎีหรือผลการศึกษาที่มีผูเสนอมากอน 
3.5.3 เพื่อวิจารณเปรียบเทียบกับผลการศึกษาหรือทดลอง  และการตีความของผูอ่ืนโดยใหอาง

เอกสารอางอิง 
3.5.4 เพื่อเนนถึงปญหาหรือสาระสําคัญของเรื่องที่ทําการวิจัย  ที่สามารถนําไปใชประโยชนตอไป 
3.5.5 สวนนี้มีความสําคัญมาก  ควรเปนการวิจารณจริงๆ  ไมใชการรายงานผลซ้ําซอน  ควรเสนอ

ความคิดเห็นของผูวิจัย  จะชวยเพิ่มใหสวนนี้มีความสําคัญและเปนประโยชนตอผูอาน 
3.5.6 การวิจารณตองมีหลักฐานอางอิงทางวิชาการ ทั้งในสวนทฤษฎีทางวิชาการและอางอิงผลงาน

ที่มีผูดําเนินการมาแลว และควรพิจารณาความถูกตองของผลงานที่จะนํามาใชอางอิง 
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3.6 สรุปผลและขอเสนอแนะ  (ถามี)  เปนสวนที่สรุปสาระสําคัญและประจักษพยานของผลการศึกษาหรอืผล

การทดลอง  ควรจะสั้น  กระชับ  กะทัดรัด  และชัดเจน  อาจจําแนกเปนขอๆ ก็ได ควรมีขอเสนอแนะเพือ่
เปนแนวทางในการวิจัยในอนาคตหรือเปนลูทางที่จะนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน  อยางไรก็ตาม
การเขียนในหัวขอสรุปผลการศึกษาอาจมีหรือไมมีก็ได ถามีไมควรใชขอความที่ซํ้าซอนกับเนื้อเร่ืองที่
เสนอมาแลว  ถาไมมีหัวขอนี้แตมีขอเสนอแนะที่ไมยาวมากนักก็ใหนําไปกลาวไวในยอหนาสุดทายของ
หัวขอวิจารณผล 

 

4.  สวนประกอบตอนทาย 
 

4.1  คําขอบคุณ  (ถามี) ระบุเฉพาะที่สําคัญที่มีสวนชวยและผลักดันใหงานวิจัยประสบผลสําเร็จ ควรกระชับ
และส้ันกะทัดรัด 

4.2  เอกสารอางอิง  ใหพิมพบรรทัดแรกชิดติดเสนกรอบขอบซายและบรรทัดถัดๆ ไป ใหยอหนาเขาไป  
1.2 ซม. หรือ 6 ตัวอักษร 
4.2.1  การเขียนเอกสารอางอิงควรใชรายละเอียดของปกนอก 

 4.2.2  รายช่ือที่แสดงในสวนของเอกสารอางอิงตองสอดคลองกับที่ปรากฏในสวนของเนื้อหา 
4.2.3  ใหเรียงลําดับชื่อผูแตงหรือช่ือผูเขียนเอกสารอางอิงตามลําดับตัวอักษร เริ่มจากเอกสารภาษาไทย

กอนและตอดวยภาษาตางประเทศ 
4.2.4  ถาเอกสารหลายเรื่องมีผูแตงคนเดียวกันหรือคณะผูแตงชุดเดียวกันใหเรียงตามปที่พิมพเอกสาร 

และถาหากเอกสารที่พิมพเปนปเดียวกันอีก ใหใชตัวอักษร ก,ข,ค,...หรือ a, b, c,… ตอหลังปที่
พิมพ ปที่พิมพกอนใหมากอน เชน 

วุฒิชัย  เจนการ.  2528ก.  วิธีการประเมินคาอัตราผลผลิตขั้นตนของทะเล โดยวิธีคารบอน 14.  วารสารการ
ประมง 38 (6): 451-464. 

วุฒิชัย  เจนการ.  2535ข.  ลูกปลาวัยออนบริเวณ shelffront ในทะเลอันดามัน.  รายงานเสนอที่ประชุมสัมมนา
วิชาการประจําป 2535 กรมประมง.  วันที่ 16-18 กันยายน 2535.  ณ สถาบันประมงน้ําจืดแหงชาติ 
บางเขน กรุงเทพมหานคร.  34 หนา.  (ฉบับโรเนียว) 

Janekarn, V. and T. Kiorboe. 1991a. Temporal and spatial distribution of fish larvae and their 
environmental biology in Phang-nga Bay, Thailand.  Phuket mar. boil. Cent. Res. Bull. 56: 23-40. 

Janekarn, V.  and T.  Kiorboe.  1991b.  The distribution of fish larvae along the Andaman coast of 
Thailand.  Phuket mar. boil. Cent. Res. Bull. 56: 41-60. 
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4.2.5  สําหรับผู เขียนคนเดียว ชื่อผูเขียนภาษาไทยใหใช ช่ือตัวข้ึนตนตามดวยนามสกุล สําหรับ
ภาษาอังกฤษใหใชช่ือสกุลเต็มขึ้นกอนแลวคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยช่ืออ่ืนๆ ที่ยอ
เฉพาะตัวแรกเปนตัวพิมพใหญ (ยกเวนคําวา van, de, der, von เปนตน) ตามดวยเครื่องหมาย
มหัพภาค (.) ตามดวยปที่พิมพและมหัพภาค แลวจึงตามดวยช่ือเรื่อง ช่ือวารสารที่ตีพิมพ หมายเลข
ของวารสาร และจํานวนหนา เชน 

เสนห  ผลประสิทธิ์. 2526. การผสมเทียมปลาบึก. วารสารการประมง 36(4) : 347-359. 
Kendall, A. W., Jr. 1976. Morphological comparisons of North American sea bass larvae (Pisces: 

Serranidae). NOAA Tech. Rep. NMFS Cir. 428 : 1-50. 
4.2.6  ถาหนังสือที่มีผูรวบรวมเรื่องลงพิมพหรือของบรรณาธิการใหเขียนกํากับไวในวงเล็บ ถาเปน

ภาษาอังกฤษตัวอักษรตัวแรกของแตละคําในชื่อเรื่องของหนังสือตองพิมพตัวอักษรตัวใหญ 
ยกเวน คํานําหนานาม article, คําบุพบท และคําเชื่อม  เชน   

จิตติมา  อายุตตะกะ  และ มาเรียม  กอสนาน (บรรณาธิการ).  2543.  อุทยานทรัพยากรชายฝงอันดามัน 
เฉลมิพระเกียรติ.  อักษรสยามการพิมพ, กรุงเทพมหานคร.  140 หนา. 

Leis, J. M. and B. M. Carson-Ewart. (eds.). 2000. The Larvae of Indo-Pacific Coastal Fishes: An 
Identification Guide to Marine Fish Larvae.  Brill, Leiden, Netherlands.  850 pp. 

4.2.7  กรณีที่มีผูเขียน 2 คน ภาษาไทยใหขึ้นตนดวยช่ือตัวกอนชื่อสกุลทั้งสองคน แลวใหเชื่อมชื่อและ 
ชื่อสกุลของคนแรกกับคนที่สองดวยคําวา “และ” และเวนวรรคดวย สําหรับภาษาอังกฤษใหขึน้ตน
ดวยช่ือสกุลของคนแรกขึ้นกอนแลวคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาคแลวตามดวยอักษรยอตัวแรกของ
ชื่อถัดไป จากนั้นใชคําวา “and” เชื่อม ตามดวยอักษรตัวแรกของชื่อตัวและชื่อกลาง (ถามี) ของคน
ที่สอง และตามดวยช่ือสกุลเต็ม ดังตัวอยางขางตน 

4.2.8  กรณีที่มีผูเขียนหลายคน ใหพิมพชื่อผูเขียนครบทุกคน (หามใชคําวา ...และคณะ หรือ et al. 
เหมือนที่ปรากฏในสวนของเนื้อเร่ือง) ภาษาไทยใหขึ้นตนดวยช่ือตัวตามดวยช่ือสกุลทุกคน คั่น
ดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ระหวางชื่อผูเขียนแตละคนใชคําวา “และ”  เช่ือมกอนชื่อคนสุดทาย
แลวตามดวยปที่พิมพ และ ฯลฯ  สําหรับภาษาอังกฤษใหขึ้นตนดวยช่ือสกุลของผูเขียนคนแรกคั่น
ดวยเครื่องหมายจุลภาคแลวตามดวยอักษรยอตัวแรกของชื่อถัดไป สําหรับชื่อคนที่สองเปนตนไป
ใหใชตัวอักษรตัวแรกของชื่อตัวและชื่อกลาง (ถามี) แลวตามดวยช่ือเต็มของนามสกุล ชื่อแตละคน
คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค ยกเวนหนาคําวา “and”  ที่อยูหนาชื่อคนสุดทาย เชน 

สุนิตย  โรจนพิทยากุล, เจนจิตต  คงกําเนิด, ธิดา  เพชรมณี, ทรงชัย  สหวัชรินทร  และ วสันต  ศรีวัฒนะ. 
2543.  ศึกษาเบื้องตนการอนุบาลลูกปลาบูทรายในน้ํากรอย.  วารสารการประมง 53(1) : 27-32. 

Davis, T. L. O., V. Lyne and G. P. Jenkins. 1991.  Advection, dispersion and mortality of a patch of 
southern bluefin tuna larvae, Thunnus maccoyii, in the East Indian Ocean.  Mar. Ecol. Prog. Ser. 
73 : 33-45. 
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Sundstrom, B., V. Janekarn, J. Hylleberg and P. Boonruang. 1987.  Annual pelagic primary production 
with notes on physical and chemical variables at Phuket, the Andaman Sea, Thailand. Phuket mar. 
boil. Cent. Res. Bull. 45 : 1-18. 

 
4.2.9  แหลงตพีิมพของเอกสารอางอิง 

4.2.9.1  วารสาร  journal หรือ bulletin ถาเปนวารสารภาษาไทยมักเขียนชื่อเต็ม ตามดวยปที่พิมพ
หรือ Volume และเลมที่หรือหมายเลขเอกสารภายในเครื่องหมายเลขนขลิขิต ( ) (วารสาร
บางเลมอาจไมมีเลมที่เอกสารในนขลิขิตก็ได) แลวตามดวยเครื่องหมายทวิภาค (:) แลว
ตามดวยหมายเลขหนาแรกที่ตีพิมพถึงหนาสุดทาย เชน วารสารการประมง 38(6) : 451-
464. สําหรับวารสารตางประเทศมักนิยมใชตัวยอซ่ึงพิมพดวยตัวเอน ถาชื่อไหนที่ยอ
ไมไดใหใชช่ือเต็ม วารสารสวนใหญมักบอกคํายอใหอยูแลวที่ดานบนของแตละเรื่อง เชน 
Bull. Mar. Sci. 48(1) : 150-158. อยาคิดคํายอข้ึนมาเองถาตองการชื่อยอวารสารใหถือตาม
กฎเกณฑสากลวาใชคํายอวาอยางไร ใหตรวจสอบกับคํายอใน World List of Scientific 
Periodicals หรือในดัชนีวารสารใน Zoological Record, ASFA เปนตน ถามี internet ให
ตรวจสอบใน database CARL uncover (http://www.carl.org/pub/uncoverlists/publst) 
เชน 

ไพเราะ  ศุทธากรณ และ ทัศพล กระจางดารา.  2540.  ปูครุฑหรือจักจั่นยักษ (Ranina ranina (Linnaeus)) ปู
เศรษฐกิจชนิดใหมทางฝงอันดามัน. วารสารการประมง 50(2) : 168-172. 

Johannes, R. E. 1978. Reproductive strategies of coastal marine fish in the tropics. Env. Biol. Fish.  
3(1) : 65-84. 

Leis, J. M., T. Trnski, M. Harmelin-Vivien, J. P. Renon, V. Dufour, M. K. El Moudui and R. Galzin. 1991. 
High concentrations of tuna larvae (Pisces: Scombridae) in near-reef waters of French Polynesia 
(Society and Tuamotu Island).  Bull. Mar. Sci. 48(1) : 150-158. 

4.2.9.2 หนังสือ หรือ book หลังจากเครื่องหมายมหัพภาคหลังชื่อหนังสือ ใหตามดวยช่ือ
สํานักพิมพหรือสถาบันที่ตีพิมพ แลวตามดวยเครื่องหมายจุลภาค และตามดวยช่ือเมือง
และ/หรือประเทศที่ตีพิมพ แลวตามดวยจํานวนหนาของหนังสือเลมนั้น ในภาษาอังกฤษ
อักษรตัวแรกของชื่อเหลานี้และตัวอักษรตัวแรกของแตละคําในชื่อเร่ืองของหนังสือตอง
พิมพดวยอักษรตัวใหญ ยกเวน คํานําหนานาม article, คําบุพบท และคําเชื่อม เชน   

คํานึง คําอุดม. 2531. การเลี้ยงตะพาบน้ํา. สํานักพิมพฐานเกษตรกรรม, นนทบุรี. 63 หนา. 
Okiyama, M. (ed.). 1988. An Atlas of the Early Stage Fishes in Japan. Tokai University Press, Tokyo. 

1154 pp. 

http://www.carl.org/pub/uncoverlists/publst


 

คูมือการจัดทํารายงานวิชาการ  กรมประมง 

13 

4.2.9.3  ในบางกรณีเปนการอางเฉพาะบทหนึ่งในหนังสือ ใหขึ้นตนดวยผูเขียน ตามดวยปที่พิมพ 
และหัวขอเรื่องในบทนั้น ตอดวยคําวา ใน: (ตัวหนา) หรือ In: และชื่อของบรรณาธิการ 
ตอดวยช่ือของหนังสือ สํานักพิมพ ชื่อเมืองที่พิมพ และหมายเลขเฉพาะหนาที่พิมพของ
บทนั้นๆ เชน 

วันทนา  อยูสุข. 2543.  หอย ทากทะเลและลิ่นทะเล.  ใน: จิตติมา  อายุตตะกะ และ มาเรียม กอสนาน 
(บรรณาธิการ).  อุทยานทรัพยากรชายฝงอันดามันเฉลิมพระเกียรติ. อักษรสยามการพิมพ, 
กรุงเทพมหานคร.  หนา 55-59. 

Fournier, R. O.  1978.  Biological aspects of the Nova Scotian shelfbreak fronts.  In: Bowman, M. J. and 
W.E. Esaias (eds.).  Oceanic Fronts and Coastal Processes. Springer-Verlag, Berlin. p.  69-77. 

4.2.9.4 การอางอิงจาก proceedings หรือรายงานการประชุม จากที่ประชุมตางๆ เชนจาก 
Workshop Conference หรือ สัมมนา ใหเขียนตามตัวอยางนี้ 

กรมประมง.  2533.  รายงานการสัมมนาวิชาการประจําป 2533 วันที่ 17-19 กันยายน 2533.  ณ สถาบัน
ประมงน้ําจืดแหงชาติ บางเขน กรุงเทพมหานคร.  777 หนา. 

Bhatia, U. and T. Chantawong.  1979.  The status of demersal fisheries along the west coast of Thailand. 
Report of the FAO/DANIDA Seminar on the Management of the Tropical Demersal Fisheries.  22 
October – 2 November 1978. Bangkok, Thailand.  21 pp. 

4.2.9.5 การอางอิงเฉพาะเรื่องใน proceedings หรือรายงานการประชุม ใหเขยีนตามตวัอยางนี้  
วุฒิชัย  เจนการ, T. Kiorboe, สุรีย  พวงอินทร และ สุชาติ  สวางอารียรักษ.  2534. ความสัมพันธระหวาง

ผลผลิตชีวภาพกับตัวแปรทางฟสิกสและเคมี บริเวณ Shelf front ในทะเลอันดามัน.  ใน: รายงานการ
สัมมนาวิชาการประจําป 2534 กรมประมง.  วันที่ 15-18 กันยายน 2534.  ณ สถาบันประมงน้ําจืด
แหงชาติ บางเขน กรุงเทพมหานคร.  หนา 175-187. 

Sontirat, S.  1994.  Rapid assessment of fish species diversity in area affected by Kaeng Sua Ten Dam.  In: 
Proceedings of the Fourth Indo-Pacific Fish Conference. 28 November – 4 December 1993. 
Bangkok, Thailand.  p. 249-266. 

4.2.9.6  การอางอิงจาก technical paper เอกสารเผยแพร หรือเอกสารวิชาการของหนวยงาน  
ใหใชรูปแบบการเขียนดังนี้ 

อรุณี  จินดานนท.  2542.  ความพึงพอใจของประชาชนตอการประชาสัมพันธดานการอนุรักษประมง: 
กรณีศึกษาการจัดงานวันประมงแหงชาติ. เอกสารวิชาการฉบับที่ 4/2542.  กองสงเสริมการประมง, 
กรมประมง.  52 หนา. 

อุดม  ปาติยเสวี.  2540.  การประเมินทรัพยากรและการจัดการการประมงทะเลทางฝงทะเลอันดามัน.  
เอกสารวิชาการฉบับที่ 2/2540. กองประมงทะเล, กรมประมง.  70 หนา. 
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Bargmann, G. G.  1983.  The biology and fisheries for Lingcod (Ophiodon elongatus) in Puget Sound. 
Technical Report no. 66.  Groundfish Management Division, Department of Fisheries, State of 
Washington.  69 pp. 

4.2.9.7 การอางอิงจากเอกสารฉบับโรเนียว (mimeographed) เอกสารวิชาการบางเลมตีพิมพ
เฉพาะกาลหรือเหตุการณ เพื่อเผยแพรในวงจํากัด มักอยูในรูปแบบของโรเนียว ใช
รูปแบบการเขียนดังนี้  

สงา  วัฒนชัย.  1979.  ชนิดและความชุกชุมของไขปลาและลูกปลาวัยออนบริเวณปากแมน้ําทาจีนและแหลง
น้ํากรอย จังหวัดสมุทรสาคร. สถานีประมงจังหวัดสมุทรสาคร, กรมประมง. 29 หนา. (ฉบับโรเนียว) 

Sutthakorn, P. and K. Saranakomkul.  1986.  Biological aspects of Chub-mackerels (Rastrelliger spp.) and 
Round scads (Decapterus spp.) in the west coast of Thailand. A report presented in the Third 
Working Group Meeting on the mackerels in the Malacca Strait. 19-23 August 1986. Phuket, 
Thailand.  97 pp. (mimeo) 

4.2.9.8 การอางอิงจากเอกสารอยูท่ีในระหวางจัดทํารายงาน (in preparation) ใชรูปแบบการเขียน
ดังนี ้

Munk, P. and V. Janekarn.  (in preparation).  Growth characteristics of fish larvae in the tropical Andaman 
Sea. 

4.2.9.9 การอางอิงจากเอกสารที่อยูในระหวางกําลงัดําเนนิการจัดพิมพ (in press) ใชรูปแบบการ
เขียนดังนี ้

Munk, P., V. Janekarn, T. G. Nielsen, P. Boonruang, S. Sawangarreruk, S. Satapoomin and V. 
Limtrakulwong. (in press).  Proceedings of the Regional Workshop on Ecology of Tropical 
Mesoplankton and Fish Larvae.  15-23 November 2000. Phuket, Thailand. 

4.2.9.10 การอางอิงจากเอกสารที่อยูในรูปของตนฉบับ (manuscript) ที่สงสํานักพิมพ ใชรูปแบบ
การเขียนดังนี ้

Fink, W. L., K. E. Hartel, W. G. Saul, E. M. Moon and E. O. Wiley. (in manuscript). A report on current 
supplies and practices used in curation of ichthyoplankton collection. Am Soc. Ichthyo. & 
Herpetol. 

4.2.9.11 การอางอิงจากเอกสารที่อยูในรูปของวิทยานิพนธ  ใชรูปแบบการเขียนดังนี ้
ชวลิต  วิทยานนท.  2528.  อนุกรมวิธานของปลากระบอกในนานน้ําไทย.  วิทยานิพนธวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.  187 หนา. 
4.2.9.12 การอางอิงจากเอกสารที่พิมพในภาษาอื่นท่ีไมใชไทยและอังกฤษ แตช่ือผูเขยีนเปน

ภาษาอังกฤษ ใชรูปแบบการเขียนดังนี ้
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Dotsu, Y. and S. Moriuchi. 1980.  The life history of the blenniid fish, Blennius yatabei (Jordan et Snyder). 
Bull. Fac. Nagasaki Univ. 49 : 17-24. (in Japanese, English summary) 

Lutaenko, K. A.  1933.  A new species of the genus Anadara (Bivalvia: Arcidae) from the South China 
Sea. Zoologischesky Zhurnal  72(11) : 140-143.  (in Russian, English abstract) 

4.2.9.13 สถานที่พิมพ ประกอบดวยช่ือสํานักพิมพหรือสถาบันที่ตีพิมพ ตามดวยช่ือเมืองหรือรัฐที่
สํานักพิมพตั้งอยู และชื่อประเทศ ใหเขียนชื่อเต็ม และอักษรตัวแรกของแตละคําใน
ภาษาอังกฤษเปนตัวพิมพใหญ ดังตัวอยางขางตน 

4.2.9.14 จํานวนหนา การอางจํานวนหนาของเอกสารและวารสาร ถาเปนภาษาตางประเทศที่อาง
เพียงหนาเดียว ใหใช p. ถาหลายหนาใหใช  pp.  
- ในกรณีอางทั้งหมด เชน 350 หนา. หรือ 350 pp. 
- ในกรณีอางบางหนา เชน หนา 33-75. หรือ pp. 33-75. 

4.2.9.15 การอางถึง web page จาก internet ถามีชื่อผูเขียนหรือเจาของ web page ใหขึ้นตนดวย
ช่ือผูเขียน หรือ ถาไมมีใหขึ้นตนดวยบริษัทหรือองคกรที่เปนเจาของ ปที่พิมพปรากฏอยูที่ 
web page หรือ web site ชื่อเร่ือง  ชื่อหัวของ web site แหลงที่มา ระบุ URL จาก web 
page ที่อางถึง หากอางจากหนาแรกของโฮมเพจ ก็สามารถใช URL ของโฮมเพจได เชน  

Fishbase. 2005. Species summary : Hemibsagus wyckioides. http://www.fishbase.org. 
NASA.  http://www.nasa.gov. 
Sillery , B.1998. Urban rainforest : An African jungle come to life on New York’s west side. Popular 
 Science. Available Source : http://www.epnet.com/hosttrial/login.htm, March 27,1998. 
4.3  ภาคผนวก จะมีหรือไมมีก็ได ใหพิจารณาตามความเหมาะสม (ถามี) เปนสวนที่แสดงตาราง รูป แผนภูมิ 

หรือขอมูล ที่มีความสําคัญนอย แตเปนขอมูลที่มีรายละเอียดและอาจเปนประโยชนสําหรับผูที่ตองการ
ทราบรายละเอียดบางเรื่อง เพื่อการนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหหรือวิจัยที่เกี่ยวเนื่องตอไป 

 

5.  การจัดรปูเลม 
 

5.1 การวางลําดับและการพิมพหัวขอ 
5.1.1 หัวขอเร่ืองในหนาบทคัดยอ ใหอยูบรรทัดแรกตรงกึ่งกลางหนาติดเสนกรอบขอบบน ใช

ตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) 20 ตัวหนา ถามีเลขหนา เชน พ.ศ. ใหใชเลขไทย
บรรทัดถัดไปเปนชื่อเรื่องภาษาอังกฤษอยูกึ่งกลางหนาเชนเดียวกัน พิมพดวยอักษร Angsana 
(UPC หรือ New) 20 ตัวหนา และเปนตัวอักษรตัวใหญ (capital letter) เฉพาะตัวอักษร 
ตัวแรกของคําเทานั้น ยกเวนคําเชื่อมประโยค (conjunction)  ถามีเลขใหใชเลขอารบิก  
 

http://www.nasa.gov/
http://www.epnet.com/hosttrial/login.htm
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               ในกรณีที่มีช่ือวิทยาศาสตรใหใชหลักการเขียนของชื่อวิทยาศาสตรเปนตัวพิมพใหญ
เฉพาะตัวอักษรตัวแรกของชื่อ genus และชื่อวิทยาศาสตรเปนตัวเอน เชน Ophiodon  
elongata 

5.1.2 ชื่อผูเขียนหรือผูวิจัย ใหเวนจากบรรทัดที่เปนชื่อเร่ือง 1 บรรทัด ภาษาไทยใหใชตัวอักษร 
Angsana (UPC หรือ New) 16 ตัวหนา ในขณะที่ภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษร Angsana 
(UPC หรือ New) 16 ตัวหนา ใหใชอักษรตัวใหญ (capital letter) เฉพาะอักษรตัวแรกของชือ่
และนามสกุลเทานั้น ใหพิมพชื่อตัวกอนแลวตามดวยช่ือสกุล ทั้งหมดจัดใหอยูกึ่งกลางของ
หนา ถาผูเขียนหรือผูวิจัยมีหลายคนใหเรียงลําดับรายชื่อตามปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
เชนเดียวกับปกหนาและปกใน หนาชื่อผูวิจัยไมตองมีคํา “นาย นาง นางสาว หรือ ดร.” 
นําหนา 

5.1.3 หัวขอใหญ เชน คํานํา วิธีดําเนินการ ผลการศึกษา เปนตน ทั้งหมดใหพิมพดวยตัวอักษร 
Angsana (UPC หรือ New) ขนาด 16 ตัวหนา อยูกึ่งกลางหนา ยกเวน คําสําคัญ หรือ Key 
words ใหอยูชิดขอบดานซาย ดังนี้ (เรียงตามลําดับ) 

 

หัวขอ 

สารบาญ 
สารบาญตาราง (ถามี) 
สารบาญภาพ (ถามี) 

บทคัดยอ 
คําสําคัญ: 

Abstract 
Key words: 

คํานํา 
วัตถุประสงค 
วิธีดําเนินการ 
ผลการศึกษา 
วิจารณผล 

สรุปผลและขอเสนอแนะ (ถามี) 
คําขอบคุณ (ถามี) 
เอกสารอางอิง 

ภาคผนวก (ถามี) 
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5.1.4 หัวขอรอง ใหพิมพชิดขอบเสนกรอบ และมีตัวเลขอารบิกกํากับถามีหลายหัวขอ เชน 1, 2, 
3, …… ใหพิมพดวยอักษร Angsana (UPC หรือ New) 16 ตัวหนา การพิมพหัวขอรองในแต
ละหัวขอใหญใหรักษารูปแบบ (format) เดียวกันตลอดทั้งเลม 

5.1.5 หัวขอยอย ภายใตหัวขอรอง ใหพิมพในระดับยอหนา และใชตัวเลขอารบิกกํากับ เชน 1.1, 
1.2, 1.3, …… หรืออาจใชเครื่องหมายยติภังค (-) ไวดานหนาก็ไดถาเปนการอธิบายโดยไมมี
หัวขอขึ้นตน หรือไมมีหัวขอยอยถัดไปอีก ใชตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) 16 ตัว
ปกติ การพิมพหัวขอยอยในแตละหัวขอรองใหรักษารูปแบบ (format) เดียวกันตลอดทั้งเลม 

5.1.6 ถามีหัวขอยอยในระดับถัดไปอีกก็ใหยอหนาไปอีกระดับ และมีเลขอารบิกกํากับ เชน 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3, …… ใชตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) 16 ตัวปกติ ดังนี้ไปเรื่อยๆ โดย
รักษารูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม หรือถาเปนหัวขอยอยในระดับสุดทายที่ไมตองการระบุ
หมายเลขกํากับหรือเปนการอธิบายโดยไมมีหัวขอข้ึนตน ก็อนุโลมใหใชเครื่องหมายยติภังค 
(-) ได 

5.2  การพิมพ 
5.2.1 กระดาษที่ใช จัดทํารายงานตองเปนกระดาษสีขาวขนาด A4 (21.0 x 29.7 ซม.) และมีขนาด

ไมต่ํากวา 70 แกรม ถาพิมพ 2 หนาควรใชกระดาษขนาด 80 แกรม 
5.2.2 การพิมพควรใชตัวอักษรแบบเดียวกันตลอดเลม โดยภาษาไทยใหใชตัวอักษรแบบ Angsana 

(UPC หรือ New) ขนาด 16 และภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) 
ขนาด 16 สําหรับตัวอักษรในรูป หากมีความจําเปนตองปรับเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษร
เพื่อใหผูอานเห็นไดชัดเจนสามารถกระทําไดตามความเหมาะสม หรือตัวอักษรในตาราง
สามารถปรับลดขนาดได ถาหากจําเปนแตไมควรมีขนาดเล็กเกินไปจนไมสามารถอานได
ชัดเจนหรืออานยาก 

5.2.3 ขอความที่พิมพรวมทั้งตารางและรูปภาพตองอยูชิดขอบเสนกรอบทั้ง 4 ดาน ดังที่กลาวไว
ในตอนตน 

5.2.4 ควรเวน 1 บรรทัดระหวางขอความของหัวขอใหญกับหัวขอรอง และระหวางหัวขอรองดวย
กันเอง แตไมตองเวนบรรทัดระหวางหัวขอรองกับหัวขอยอยหรือระหวางหัวขอยอยดวย
กันเอง 

5.2.5 การพิมพขอความเมื่อเ ร่ิมตนยอหนาใหมตองเวนยอหนา 2 เซนติเมตรในสวนของ
เอกสารอางอิงบรรทัดแรกใหชิดขอบกรอบซาย สําหรับบรรทัดถัดไปใหเวนยอหนาไวอยาง
นอย  1.2 เซนติเมตร 

5.2.6 การพิมพชื่อวิทยาศาสตรใหใชตัวเอน 
5.2.7 หมายเลขหนาใหพิมพแสดงไวตอนบนกลางหนากระดาษ โดยพิมพหางจากขอบบน

ประมาณ 1.5-2.0 เซนติเมตร ใหเริ่มนับหนา 1 ตั้งแตบทคัดยอ แตหนาแรกไมตองพิมพ
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หมายเลข ใหพิมพหมายเลขหนาตั้งแตหนา 2 เปนตนไป สําหรับหนาสารบาญจะพิมพ
หมายเลขหนากํากับหรือไมก็ได (ถามี ใหใชตัวเลขโรมันเล็ก เชน i, ii, iii, ……) 

 
การอธิบายรูปและบรรยายหัวขอตาราง 

5.3.1 ใหพิมพคําวา “ตารางที่” หรือ “ภาพที่” ตามดวยหมายเลขของตารางหรือภาพ ใหพิมพชิด
กรอบขอบซายของหนาหรือตามความเหมาะสม  โดยพิมพดวยตัวอักษร  Angsana  
(UPC หรือ New) 16 ตัวหนา รวมทั้งหมายเลขดวย ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษร 
Angsana (UPC หรือ New) 16 ตัวหนา เชน “Table” หรือ “Figure” 

5.3.2 คําอธิบายตารางใหอยูเหนือตาราง และคําอธิบายภาพใหอยูใตภาพ 
5.3.3 คําอธิบายตารางหรือภาพ ใหพิมพตอจากเลขหมาย โดยใหเวนวรรค 2 ตัวอักษร และพิมพ

ดวยตัวอักษร Angsana (UPC หรือ New) 16 ตัวอักษรปกติ กรณีที่คําอธิบายมีความยาวเกิน 
1 บรรทัด ใหจัดตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดที่ 2 และบรรทัดถัดไปตรงกับอักษรตัวแรกที่อยู
หลังหมายเลขตารางหรือรูป (hanging indent) ถามีตัวเลขในคําบรรยายใหใชตัวเลขอารบิก 
เชน 

ตารางที่ 3  การกระจายของความถี่ความยาวลําตัวกุงฝอยที่เล้ียงในบอซีเมนตดวยระดับอัตราความหนาแนน 
                 10, 30 และ 50 ตัวตอลูกบาศกเมตร และความขุนใสของน้ํา 2 ระดับ ในระยะเวลาเลี้ยง 90 วัน 
ภาพที่ 8  ภาพตัดขวางในแตละแนวสํารวจทางฝงทะเลอันดามัน แสดงการกระจายความเขมขนของปริมาณ

สารคลอโรฟลลในชวงมรสุมตะวันตกเฉียงใต ภาพซายมือจากเดือนสิงหาคม 2539 และภาพ
ขวามือจากเดือนสิงหาคม 2540 

 
5.3.4 ถาจะกํากับคําบรรยายรูปและตารางเปนภาษาอังกฤษดวย (ซ่ึงจะมีหรือไมมีก็ได) ใหพิมพ

ในบรรทัดถัดตอจากคําบรรยายภาษาไทย  
5.3.5 ชื่อตารางและคําอธิบายตารางใหพิมพอยูดานบนของตาราง สําหรับชื่อรูปและคําอธิบายรูป 

แผนผัง หรือแผนที่ ใหพิมพไวดานลางของรูปนั้นๆ 
5.3.6 ถานํารูปมาใชโดยการอางอิงจากเอกสารอื่นที่มิใชของตนเอง ใหใสช่ือของเจาของเอกสาร

หรืองานวิจัยตามดวยปที่พิมพไวในเครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ เชน (อางตาม Alper et  
al., 1997) เปนตน 

5.3.7 ตารางที่มีความยาวจนไมสามารถบรรจุไวในหนาเดียวกันได ใหพิมพตอในหนาถัดไป โดย
มีเลขที่ตารางและคําวา ตอ ในวงเล็บ เชน ตารางที่ 1 (ตอ) โดยพิมพชิดกรอบขอบซาย 

5.3.8 ตารางที่พิมพตามแนวขวางของกระดาษ ใหพิมพช่ือตารางและเลขหมายประจําตารางพรอม
คําอธิบายอยูชิดกรอบขอบลาง  

5.3.9 ไมควรมีเสนแบงสดมภ (column) ยกเวนในกรณีจําเปน 
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5.3.10 รูปแผนที่ตองแสดงมาตราสวนและทิศ  
5.3.11 รูปหรือตารางที่มีความจําเปนนอยตอการประกอบคําบรรยายในเนื้อหา ใหนําไปแสดงใน

ภาคผนวก 
5.3.12 หนวยหรือสัญลักษณที่ใชควรเปนระบบเมตริก หรือถาใชแบบใดควรใชใหเหมือนกันตลอด

ทั้งเรื่อง 
6.  สิ่งท่ีควรหลีกเล่ียงหรือมักเขียนผิด 

 
6.1 ใชซํ้าซอนหรือพร่ําเพื่อหรือฟุมเฟอย 

6.1.1 ควรหลีกเลี่ยงการใชคําหรือกลุมคําซํ้าแลวซํ้าอีก ถาหากมีการเอยถึงแลวสามารถใชคําแทน
ไดโดยไมจําเปนตองเอยช่ือหรือวิธีการหรือหัวขอซํ้าอีก เชน การทดลองดังกลาวขางตน 
การสํารวจตามโครงการนี้ การปฏิบัติตามขบวนการดังท่ีกลาว การดําเนินการตามวิธีแรก
ไดผลดีกวาวิธีท่ีสอง (หรือวิธีหลัง) อยางไรก็ตามถาหากตองการเนนก็สามารถใชซํ้าไดโดย
ที่ไมทําใหรูปประโยคยาวเกินควร 

6.1.2 หลีกเลี่ยงการใชคําพรํ่าเพื่อหรือฟุมเฟอยโดยไมจําเปน และใชคําใหส้ันและกระชับ เชน 
การสํารวจทรัพยากรสัตวน้ําในอาวไทยยังคงตองดําเนินตอไป ควรเขียนวา ….ในอาวไทย
ควรดําเนินตอไป หรือสามารถบอกไดวามีพบอยูมากท่ีบริเวณใด ควรเขียนวา สามารถบอก
ไดวาพบมากบริเวณใด โดยเฉพาะอยางยิ่งหัวขอเรื่องควรใชคําที่กระชับ ส้ันกระทดัรัด แต
ไดใจความครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 

6.1.3 อยาใชคําบุพบทผิดที่ เชน จากการสํารวจพบวาปลาฉลามเสือหากินในเขตน้ําตื้นในชวง
กลางคืนโดยออกหากินเปนคู ควรเขียนเปน ……ปลาฉลามเสือหากินในเขตน้ําตื้นตอน
กลางคืนและออกหากินเปนคู 

 
6.2 แสดงผิดกาลในไวยากรณ (tense) 

6.2.1 คําที่มักใชผิดเสมอในการเขียนเอกสารทางวิชาการ ไดแกคําวา “จะ” ซ่ึงมีความหมายเปน
อนาคตกาล ทั้งๆที่งานวิจัยสวนมากเปนผลงานที่ปฏิบัติหรือเปนเหตุการณที่ผานมาแลว
หรือเปนอดีตกาล ดังนั้นควรหลีกเล่ียงการใชคํานี้อยางเครงครัด นอกจากทําใหผิดกาลใน
ไวยากรณแลวยังเปนการใชคําพรํ่าเพื่ออีกดวย เชน โลมาชนิดที่ไมมีฟนจะมีแผงกรอง
อาหาร ควรเขียนเปน โลมาชนิดที่ไมมีฟนมีแผงกรองอาหาร 

6.2.2 สําหรับภาษาอังกฤษนั้น เร่ืองไวยากรณเปนสวนสําคัญมาก จําเปนตองใช tense ใหถูกตอง 
ปจจุบันนี้มี software ชวยตรวจใหในโปรแกรมอยูแลว และยังมี software อีกหลาย
โปรแกรมที่มีอยูแพรหลาย หรือ download จาก internet ได เชน  
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 http://www.edunet.com/english/grammar/  เปนตน 
 
6.3 สะกดผิดหรือเขียนผิด การเขียนรายงานทางวิชาการนั้นควรสะกดคําใหถูกตอง ถาไมแนใจสามารถ

ตรวจสอบคําภาษาไทยไดจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สามารถ download ไดจาก 
internet ที่ website ของ http://rirs3.royin.go.th/ridictionary/ นอกจากนี้ยังมี web site ตางๆอีกมากที่
สามารถตรวจสอบพจนานุกรมภาษาตางๆ ได เชน http://www.yourdictionary.com หรือ  

 http://www.worldlanguages.com 
 

คําที่มักเขียนผิด คําที่ถูก คําที่มักเขียนผิด คําที่ถูก 
กบฑูต 
กะฉอก 
กะดอง 
กะเพาะ 
กั้งกะดาน 
แกส 

ขมักเขมน 
คลอโรฟล 
จงอยปาก 
จรเข 

จาละเม็ด 
จั๊กจั่น 

ชวากทะเล 
แชบวย 

กบทูด 
กระฉอก 
กระดอง 
กระเพาะ 
กั้งกระดาน 
แกส, กาซ 
ขะมักเขมน 
คลอโรฟลล 
จะงอยปาก 
จระเข 

จะละเมด็ 
จักจั่น 

ชะวากทะเล 
แชบวย 

เซล 
ดอลลาร 
ดีเปรสชั่น 
ดุกรําพัน 
ทะเลสาป 
นอต 

ประการัง 
เสนผาศูนยกลาง 

พานิชย 
แพลงตอน 

ภูกัน 
สัญญลักษณ 

สัมนา 
สังเกตุ 

เซลล 
ดอลลาร 
ดีเปรสชัน 
ดุกลําพัน 
ทะเลสาบ 
นอต 

ปะการัง 
เสนผานศูนยกลาง 

พาณิชย 
แพลงกตอน 

พูกัน 
สัญลักษณ 
สัมมนา 
สังเกต 

 
6.4 หนวยท่ีใช ถาใชหนวยอะไรก็ควรใชหนวยในระบบนั้นๆ ตลอดทั้งเรื่อง เชนหนวยเมตริกก็ควรเปน

เมตริกตลอด การเขียนหนวยก็ควรเขียนใหถูกตอง เชน ตารางเมตร หรือ ม2 ลูกบาศกเมตร หรือ ม3 ถา
หากเปนการแสดงถึงมิติ เชน ทดลองในบอขนาด 2 x 3 x 4 เมตร หรือ 24 ลูกบาศกเมตร ไมใช  2 x 3 x 4 
ลูกบาศกเมตร เปนตน 

คํายอหนวยในภาษาไทยใหใชมหัพภาค ( . ) หลังอักษรยอ เชน มิลลิกรัม (มก.) กรัม (ก.) 
กิโลกรัม (กก.) เซนติเมตร (ซม.) ตารางเมตร (ตร.ม.) เซนติลิตร (ซล.) ลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.) เปนตน 

http://www.edunet.com/english/grammar/
http://rirs3.royin.go.th/ridictionary/
http://www.yourdictionary.com/
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คํายอหนวยในภาษาอังกฤษไมมีมหัพภาคหลังคํายอ เชน millimetre (mm), metre (m), 
centrimetre (cm), kilometre (km), gram (g), kilogram (kg), milliliter (ml), litre (l), second (s), minute 
(min), hour (h), day (d), week (wk), standard deviation (SD), standard error (SE) 

7. การเขียนชือ่วิทยาศาสตร 
 ใหปฏิบัติตามกฎเกณฑของ International Code of Zoological Nomenclature (ICZN, 4th Edition. 
1999. University of California Press: London) ควรเรียงตามลําดับวิวัฒนาการ ในกรณีตารางการสํารวจชนิด
ที่พบใช ลําดับขั้นดังนี้  
 - “Phylum” หรือใชคําวา “ไฟล่ัม” 
 - “Class” หรือใชคําวา “ชั้น” 
 - “Family” หรือใชคําวา “วงศ” 
 - “Order” หรือใชคําวา “ลําดับ” 
 - “Genus” หรือใชคําวา “สกุล” 
 - “Species” หรือใชคําวา “ชนิด” 
7.1 เขียนชื่อวิทยาศาสตรเต็มทั้งชื่อสกุล (genus) ชื่อชนิด (species) เมื่อกลาวถึงชื่อวิทยาศาสตรนั้น เปนครั้ง

แรกในรายงานวิจัยรวมทั้งชื่อผูตั้งชื่อ (author’s name) และป ค.ศ. ที่ตีพิมพ เชน Littorina littoria 
Linnaeus, 1758 หลังจากนั้นใหเขียนชื่อสกุล (genus) ยอไดเมื่อใชครั้งตอไปและไมตองมีช่ือผูแตงและป 
ค.ศ. อีก เชน L. littoria ทั้งนี้ยกเวนในกรณีที่ใชชื่อวิทยาศาสตรนั้นขึ้นตนยอหนาใหม หรือประโยคใหม 
หรือช่ือสกุลยอนั้นไปซ้ํากับชื่อยอของสกุลอ่ืนที่อาจจะทําใหเกิดความสับสนได ใหเขียนชื่อสกุลเต็ม
ทั้งหมดแตไมตองมีช่ือผูตั้งชื่อและป ค.ศ. 

7.2 ช่ือวิทยาศาสตรทั้งชื่อสกุลและชื่อชนิดตองเขียนเปนตัวเอน (italics) ทั้งหมด ถาไมสามารถใชตัวเอนได
ใหขีดเสนใตแทน สวนชื่อผูตั้งชื่อและป ค.ศ. ที่ตีพิมพเปนตัวธรรมดาและหลังชื่อผูตั้งชื่อตองมี
เครื่องหมายจุลภาค ( , ) เสมอ เชน Littorina littoria Linnaeus, 1758 

7.3 ถาทราบเฉพาะชื่อสกุล (genus) แตไมทราบชื่อชนิด (species) ใหเขียนชื่อสกุลเปนตัวเอนหรือขีดเสนใต 
สวนชนิดใหใชเปนตัวตรง โดยใช sp. ถาเปนชนิดเดียว (เอกพจน) และใช spp. ถามีหลายชนิดในสกุลนั้น 
(พหูพจน) ตัวอยาง Littorina sp. และ Littorina spp.  

7.4 ชื่อผูตั้งชื่อและป ค.ศ. ถาอยูในวงเล็บ เชน Littorina  littoria (Linnaeus, 1758) หมายถึง ช่ือสกุล (genus) 
นั้นไดเปล่ียนไปแลวจากที่ผูตั้งชื่อไดตั้งไวเปนครั้งแรกในป ค.ศ. นั้น ดังนั้นจากตัวอยางอธิบายไดวา 
Linnaeus จัดหอยชนิด littoria ไวในชื่อสกุลอ่ืนที่ตีพิมพเผยแพรในป 1758 ถาไมมีวงเล็บหมายถึง ชื่อสกลุ
นั้นยังคงเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลงตามผูตั้งชื่อและปที่พิมพเผยแพร การเขียนช่ือผูตั้งชื่อและป ค.ศ. นั้น จึง
ตองคงวงเล็บหรือไมมีวงเล็บตามหลักอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ อยาตัดออกหรือใสวงเล็บโดย
พลการ 
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7.5 โดยปกติชื่อวิทยาศาสตร ประกอบดวยช่ือสกุล (genus) และชื่อชนิด (species) แตส่ิงมีชีวิตบางชนิดมีช่ือ
สกุลยอย (subgenus) อยูระหวางชื่อสกุลและชื่อชนิด ตองเขียนชื่อสกุลยอยตัวแรกดวยอักษรตัวใหญและ
อยูในวงเล็บ เชน Erronia (Adusta) onyx และชื่อวิทยาศาสตรของสิ่งมีชีวิตบางชนิดมีช่ือชนิดยอย 
(subspecies) ซ่ึงเขียนตอทายชื่อชนิด เชน Erronia onyx onyx 

7.6 ถามีการกลาวถึงชื่อสกุลและชื่อชนิดของสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็ตามในรายงานวิจัยที่อาจจะทําใหผูอานไม
ทราบหรือสับสนวาเปนส่ิงมีชีวิตประเภทใดจึงควรใหรายละเอียดส่ิงมีชีวิตชนิดนั้นมากขึ้น เชน บอกวา
เปนกลุมใด ตัวอยาง Littorina littoria (Gastropoda : Mollusca) 
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บทคัดยอ 

การศึกษาผลกระทบจากการทําประมงอวนลอมติดที่มีตอพอแมพันธุปลาทู ในเขตมาตรการ
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ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงมิถุนายน 2542 จํานวน 1,264 ตัว เปน
ปลาเพศผู 599 ตัว และเพศเมีย 665  ตัว คิดเปนอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียเทากับ 1 : 1.11  พบปลาทูเพศผู
เจริญพันธุ  77.63 %  เพศเมีย  69.92 %  เดือนกุมภาพันธ ถึงเมษายน พบปลาเพศเมียเจรญิพันธุ 95-100 %  
สมการความสัมพันธระหวางขนาดความยาวเหยียด กับสัดสวนการเจริญพันธุของปลาทูเพศเมีย คือ  
P(L) = 1/ ( l-e (21.944 – 1.282 L)) 

ปริมาณผลจับปลาทูรวมจากเครื่องมืออวนลอมติดในป 2542 เทากับ 6,315.94 เมตริกตัน  คิด

เปนจํานวนตัวเทากับ  86.365 ลานตัว ปลามีขนาดความยาวเหยียดระหวาง 15.00 − 22.00 เซนติเมตร ขนาด

ที่ถูกจับมากที่สุดมีความยาว 17.00 − 18.00 เซนติเมตร อัตราการจับสูงสุดพบในเดือนมิถุนายนเทากับ 
2,660.50 กิโลกรัม/วัน ผลการวิเคราะหพบวามีปลาทูขนาดความยาว 15.00 เซนติเมตร เขามาในแหลงประมง
เทากับ 176.432 ลานตัว ปลาเพศเมียถูกจับจํานวน 93.509 ลานตัว เปนปลาเจริญพันธุ 51.499 ลานตัว มีไข
จํานวน 3,869.80 พันลานฟอง ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงปริมาณการแพรขยายพันธุ พบวาปลาทูเพศ
เมียจํานวน 93.509 ลานตัว มีปลาเจริญพันธุ 61.586 ลานตัว มีไขจํานวน 6,360.10 พันลานฟอง เพิ่มขึ้น 
รอยละ 64.35  ดังนั้นจะมีปลาทูเขามาทดแทนในแหลงประมงจํานวน 287.965 ลานตัว ปลาเหลานี้ 
จะเจริญเติบโตถึงขนาดความยาวแรกเริ่มเจริญพันธุ เทากับ 130.027 ลานตัว คิดเปนน้ําหนักเทากับ  
13,661 เมตริกตัน คิดเปนมูลคาความสูญเสียเนื่องจากมีการทําประมงอวนลอมติด เทากับ 310.92 ลานบาท 

 

คําสําคัญ :  ปลาทู  อวนลอมติด  เขตมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา 

*ผูรับผิดชอบ : ๔๐๘  หมู  ๘  ต. ปากน้ํา  อ. เมือง จ.ชุมพร ๘๖๑๒๐.  e-mail : priochas@hotmail.com 

mailto:priochas@hotmail.com
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The Effect of Mackerel Encircling Gill Net Fishery 
to Indo-Pacific Mackerel Parent Stock in Protected Area, 

Prachuap Khiri khan,  Chumphon and Surat thani Provinces 
 

Chinda Nakrobruh1  and Pirochana  Saikliang2* 
1Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center 
2Chumphon Marine Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

 
Indo-Pacific mackerel samples were collected from mackerel encircling gill net fishing boats 

landing their catch at fishing ports in Prachuap Khiri Khan, Chumphon and Surat Thani provinces. The 
total 1,264 individual fish comprised 599 male and 655 female fishes, representing a sex ratio of 1:1.11.  
The percentages of mature males were found to be 77.63% of the whole, and mature females were 69.92% 
of the whole female number.  February to April shows 95 up to 100 % of mature female, the equation of 
relationship between total length and mature female proportion was P(L) = 1/ ( l-e (21.944 – 1.282 L)). 

In 1999, the total production of Indo-Pacific mackerel caught by encircling gill net is 
extrapolated to be 6,315.94 metric tonnes or 86.365 million individual fish at total lengths of 15.00 to 
22.00 centimeters.  The most catch was fish’s size 17.00-18.00 cm TL.  The highest CPUEs being evident 
in June at 2,660.50 kg/day.  In the analysis of the numbers of Indo-Pacific mackerel of 15.00 centimeter 
length recruited into the fishing grounds, it was calculated that there would be 176.432 million individual 
fish, 93.509 million females were caught of which 51.499 million were mature fish representing 3,869.80 
billion eggs. There was prevailed in terms of reproduction of the 93.509 million female fish 61.586 million 
fish would be mature 6,360.10 billion eggs representing and increase of 64.35%. These Indo-Pacific 
mackerel fish will grow until the first mature stage to be 130.027 million fish, or 13,661 metric tons.   

 
Key words : Indo-Pacific mackerel,  mackerel encircling gill net,  protected area 
Corresponding author: 408 Mu 8, Paknam Sub-district, Muang District Chumphon Province 86120   
e-mail : priochas@hotmail.com 
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คํานํา 
 

ปลาทูจัดเปนทรัพยากรสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ จากขอมูลสถิติในป 
2538-2541 มีปริมาณผลจับทั้งประเทศเทากับ 159,200 140,800 138,600 และ 151,000 เมตริกตัน ตามลําดับ 
สูงเปนอันดับ 3 รองจากปลาหลังเขียว และปลากะตัก ป 2542 มีปริมาณการจับเทากับ  164,100 เมตริกตัน สูง
เปนอันดับ 2 รองจากปลาหลังเขียว สําหรับในอาวไทยมีปริมาณการจับเทากับ 125,175 เมตริกตัน (กอง
เศรษฐกิจการประมง, 2545) ปลาทูสวนใหญถูกจับไดดวยเครื่องมืออวนลอมจับ วิธีทําการประมงในอดีตจะ
สังเกตหาฝูงปลาที่ลอยตัวสูผิวน้ําดวยสายตาในเวลากลางคืน แตปจจุบันชาวประมงนิยมใชเครื่องมือเอคโค- 
ซาวเดอรชวยคนหาฝูงปลาที่อยูใตน้ํา เมื่อพบจึงใชอวนลอมจับที่มีสายมาน ซ่ึงเรียกวา “อวนดํา” แตหากใช
แสงไฟจากเครื่องกําเนิดไฟฟาลอใหปลารวมฝูงกอน ตอจากนั้นจึงใชอวนที่มีสายมานลอมจับ เรียกวา “อวน
ลอมจับปนไฟ” แตถาใชอวนลอมจับที่ไมมีสายมานลอมฝูงปลา และใชไฟกระพริบหรือวิธีการใดๆ ก็ตามที่
ทําใหปลาตกใจ วายน้ําไปชนและติดตาอวน เรียกวา “อวนลอมติดปลาทู” หรือ “อวนติดตา”  เนื้ออวนที่ใช
เปนแบบ multifilament  สีเขียว ขนาดชองตา 4.7 เซนติเมตร ในอดีตจนถึงป 2542 เครื่องมือชนิดนี้นิยม
นํามาใชกันมากเพื่อจับปลาทู โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําระหวางวันที่ 15 
กุมภาพันธ ถึง 15 พฤษภาคม ในพื้นที่บางสวนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี ตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2527   เนื่องจากอวนติดตาที่มีขนาดชองตา 4.7 
เซนติเมตร ทําการประมงได ทําใหชาวประมงปรับเปลี่ยนจากอวนลอมจับมาใชอวนติดตาในชวงหามทําการ
ประมง เปนเหตุใหพอแมพันธุปลาทูถูกจับเปนจํานวนมาก ซ่ึงมีผลกระทบตอสภาวะทรัพยากรปลาทู ดังนั้น
กรมประมงไดออกประกาศเรื่องกําหนดหามใชเครื่องมือทําการประมงบางชนิดทําการประมงในฤดูปลาที่มี
ไข วางไข และเล้ียงตัวในวัยออน ในทองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพรและสุราษฎรธานี ฉบับลงวันที่ 24 
กันยายน พ.ศ. 2542 โดยหามเครื่องมืออวนติดตาที่ใชประกอบเรือกลทําการประมงดวยวิธีการลอมติดปลาทู 
หรือดวยวิธีอ่ืนใดที่คลายคลึงกันทําการประมงในชวงมาตรการอนุรักษฯ ซ่ึงสงผลดีตอทรัพยากรปลาทู 
เนื่องจากเครื่องมือประมงชนิดนี้จับปลาทูขนาดใหญที่เปนพอแมพันธุไดจํานวนมาก  

รายงานฉบับนี้ จะเปนขอมูลยืนยันคํากลาวนี้ พรอมทั้งเปนขอมูลสนับสนุนมาตรการอนุรักษฯ 
ตามประกาศฉบับลงวันที่  24 กันยายน พ.ศ.2542 ดวย ในรายงานมุงนําเสนอใหเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการที่ชาวประมงสามารถใชเครื่องมือชนิดนี้ทําการประมงในชวงมาตรการอนุรักษฯ ขอมูลทางดาน
ชีววิทยาเรื่องปริมาณปลาวัยเจริญพันธุ รวมถึงปริมาณพอแมพันธุปลาทูที่ถูกจับไปกอนที่จะวางไข หรือแพร
พันธุ และความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจที่ลูกปลาทูจํานวนหนึ่งไมมีโอกาสเกิดและเจริญเติบโตเพื่อสรางรายได
ใหแกชาวประมงในอนาคต 

อยางไรก็ตามชวงมาตรการอนุรักษฯ ในป 2546  ชาวประมงทั้งอวนลอมติด อวนลอมจับ อวน
ครอบ และอื่นๆ ไดเปลี่ยนเครื่องมือมาใชอวนลอย ที่มิไดหามทําการประมงในชวงปดอาว เนื่องจากเปน 
เครื่องมือพื้นบานขนาดเล็กเนื้ออวนเปนแบบ monofilament สีขาว ความยาวอวนไมเกิน 2,000 เมตร ความลึก
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ประมาณ 5 เมตร ประกอบเรือหางยาวทําการประมง  แตในปจจุบันมีเรือประมงจํานวนหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนมา
ใชเครื่องมือชนิดนี้นั้น เปนเรือขนาดใหญ เครื่องกลางลํา ใชอวนยาว 3,000 – 10,000 เมตร ลึก 5-20 เมตร ทํา
การประมงโดยมีพอแมพันธุปลาทู และปลาอื่นๆ อีกหลายชนิดเปนเปาหมายหลัก วิธีทําการประมง คือ ทิ้ง
อวนสลับไป – มา ลงในแหลงที่พบฝูงปลาทูทําใหพวกมันตกใจวายน้ํามาติดตาอวน ชาวประมงเรียกวิธีทํา
การประมงแบบนี้วา“อวนชอต” ซ่ึงจับปลากลุมเดียวกันและชวงเวลาเดียวกับอวนลอมติดปลาทู  ดังนั้นผล
จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนํามาใชอางอิงถึงความสูญเสียทรัพยากรปลาทู กรณีที่ยังคงมีการใชเครื่องมือ
อวนชอตไดในชวงมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา 

วัตถุประสงค 

 
1. ศึกษาปริมาณปลาทูเจริญพันธุที่ถูกจับดวยเครื่องมืออวนลอมติด 
2. ศึกษาอัตราสวนเพศ 
3. ศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดความยาวเหยียดกับสัดสวนการเจริญพันธุของปลาทูเพศเมีย 
4. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณการแพรขยายพันธุของปลาทูจากการทําประมงอวนลอมติด 
5. ศึกษาความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจที่พอแมพันธุปลาทูถูกจับจากเครื่องมืออวนลอมติด 

วิธีดําเนินการ 

 
1. วิธีการเก็บตัวอยางและขอมูล 

 
สุมตัวอยางปลาทูจากเรือประมงที่ใช เครื่องมืออวนลอมติด  ที่แพปลาในเขตจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี ระหวางเดือนกุมภาพันธ–มิถุนายน 2542  เดือนละ 3-4 ลํา  สุม
ตัวอยางลําละประมาณ 4-5 กิโลกรัม 

รวบรวมขอมูลแหลงทําประมง การลงแรงงานประมง และปริมาณการจับโดยสอบถามไตกง
หรือผูชวย 

 

2. วิธีวิเคราะหตัวอยาง 
 
ตัวอยางปลาทูที่ไดนํามาวัดขนาดความยาวเหยียด (total length, TL หนวยเปนเซนติเมตร)  

ชั่งน้ําหนักตวั (กรัม) ผาทองเพื่อแยกเพศ  ระยะการพัฒนาของถุงน้ําเชื้อและรังไข พรอมทั้งชั่งน้ําหนัก (กรัม) 



 

คูมือการจัดทํารายงานวิชาการ  กรมประมง 

44 

 การเจริญพัฒนาของถุงน้ําเชื้อและรังไข แบงเปน 6 ระยะ (FAO, 1960 อางตาม ประภา, 2539) 
จัดกลุมใหปลาที่มีถุงน้ําเชื้อและรังไขพัฒนาอยูในระยะที่ 1-3 เปนปลาที่ยังไมเจริญพันธุ (immature fish) และ
ระยะที่ 4-6  เปนปลาที่เจริญพันธุแลว (mature fish)  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

เพศเมีย 
ระยะที่  1  immature  รังไขมีลักษณะคลายเสนดาย ปลายดานบนเรียวแหลม มีสีโปรงใสจนถึง

น้ําตาลออนๆ อยูแนบชิดกับกระดูกสันหลัง มองไมเห็นเม็ดไข รังไขมีขนาดเล็ก ความยาวประมาณ 1/3 ของ
ชองทอง 

ระยะที่  2  early maturing  รังไขมีขนาดใหญขึ้น มีสีออกสม แดงออนจนถึงเหลือง เร่ิมปรากฏมี
เสนเลือดฝอยเสนเล็กๆ จางๆ ที่ผนังรังไข ไขยังไมแยกออกเปนเม็ดใหเห็นชัด รังไขมีขนาดความยาว
ประมาณ 1/2 – 2/3 ของชองทอง 

ระยะที่  3  late maturing  รังไขขยายขนาดความหนาและความยาวเพิ่มขึ้น เสนเลือดฝอยที่ผนัง
รังไขมีขนาดเสนใหญขึ้น มองเห็นเสนเลือดสีแดงชัดเจนพาดทั่วรังไข เม็ดไขคอนขางกลม มีสีเหลืองขุน ทึบ
แสง รังไขมีขนาดความยาวประมาณ 3/4 ของชองทอง 

ระยะที่  4  mature  รังไขยาวเกือบเต็มชองทอง เม็ดไขสวนใหญหลุดจากผนังรังไข และอยูเปน
อิสระในรังไข มองเห็นเปนเม็ดกลมสีเหลืองชัดอยูเปนเม็ดๆ ไขบางฟองเริ่มโปรงแสง ผนังรังไขเร่ิมบางใส 
เสนเลือดมีขนาดใหญสีแดงเขมชัดขึ้น 

ระยะที่  5  ripe/spawn  รังไขอูมเปงเต็มชองทอง ผนังรังไขบาง โปรงใสมองทะลุเห็นรังไข
ภายใน ฟองไขสวนมากโปรงแสงและสุกเต็มที่ เมื่อกดบีบทองปลาเบาๆ มีไขไหลออกมาทางรูทวาร ถาผา
ทองปลาไมระมัดระวังรังไขจะฉีกขาดไดงาย 

ระยะที่  6  spent  รังไขเหี่ยวแฟบ อาจมีฟองไขเหลืออยูบาง เปนพวกฟองไขที่สุกแลว รังไขมีสี
แดงคล้ํา 

เพศผู 
ระยะที่  1  immature  ถุงน้ําเชื้อมีลักษณะเรียว ปลายดานบนแผกวางออกเล็กนอย เปนแผนแบน 

โปรงแสงมีสีน้ําตาลอมขาวจางๆ อยูแนบชิดกับกระดูกสันหลัง ถุงน้ําเชื้อมีขนาดเล็ก ความยาวประมาณ  1/3 
ของชองทอง 

ระยะที่  2  early maturing  ถุงน้ําเชื้อเปนแผนแบน ขยายขนาดกวางและหนา มีขนาดใหญขึ้น
ทึบแสง มีสีออกขาว ดานตนขั้วถุงน้ําเชื้อยังไมโปงพองเปนถุง และยังไมมีน้ําเชื้อ ถุงน้ําเชื้อมีขนาดความยาว
ประมาณ 1/2 –2/3 ของชองทอง 

ระยะที่  3  late maturing  ถุงน้ําเชื้อหนาขึ้น มีสีขาวอมเทาออน ภาคตัดขวางของถุงนํ้าเชื้อเปน
รูปสามเหลี่ยม มีน้ําเชื้อสะสมอยูบางในทอน้ําเชื้อกลางถุงน้ําเชื้อ ถุงน้ําเชื้อมีขนาดความยาวประมาณ 2/3 – 
3/4 ของชองทอง 
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ระยะที่  4  mature  ถุงน้ําเชื้อยาวเต็มชองทองและอวบอูมขึ้น มีสีครีมอมขาว ตนขั้วทอน้ําเชื้อมี
น้ําเชื้อสะสมมากขึ้น และเริ่มโปงพองเปนถุงเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น 

ระยะที่  5  ripe/spawn  ถุงน้ําเชื้ออูมเปงเต็มชองทอง มีสีขาวขุน ทอน้ําเชื้อพองขยายเปนถุง มี
น้ําเชื้อสีขาวอยูเต็ม ระยะนี้ถุงน้ําเชื้อพัฒนาเต็มที่ เพียงแตกดทองเบาๆ จะมีน้ําเชื้อสีขาวไหลออกมาทางรู
ทวาร 

ระยะที่  6  spent  ถุงน้ําเชื้อเหี่ยวแฟบลงอาจมีน้ําเชื้อหลงเหลืออยูบางในทอน้ําเชื้อและกลางถุง
น้ําเชื้อ 

 

3. วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 ศึกษาความสมบูรณเพศ วิเคราะหจากขอมูลท่ีแยกถุงเก็บน้ําเชื้อและรังไขออกเปนระยะ
ตางๆ และนํามาเปรียบเทียบกับผลการคํานวณคาดัชนีความสมบูรณเพศ  (Gonadosomatic index, GSI)  การ
คํานวณคา ดัชนีความสมบูรณเพศ  มีสูตรดังนี้ 
 
  GSI    =    GW*100/BW                (Cearl and Peter, 1990) 
โดยที ่
 GSI    =    ดัชนีความสมบูรณเพศ 
 GW    =    น้ําหนักรังไข หรือถุงน้ําเชื้อ 
 BW    =    น้ําหนักตวั 

3.2  ศึกษาอัตราสวนเพศ (sex ratio) ของปลาทู โดยแยกเพศผูและเพศเมียในแตละเดือนคํานวณ
คาเปนรอยละ ตั้งสมมติฐานใหจํานวนปลาเพศผูเทากับจํานวนปลาเพศเมีย มีอัตราสวนเพศเทากับ 1:1  
ทดสอบสมมติฐานดวยวิธีไคว-สแควร (จรัญ, 2523) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

3.3 ศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดความยาวเหยียดกับสัดสวนการเจริญพันธุของปลาทูเพศ
เมีย ตามสมการ Logistic equation ดังนี้ 
 
  P    =    1 / (1+ea+bL)                                  (Somerton, 1980) 
 หรือ        ln (

P
1  – 1)    =    a + bL 

 
โดยที ่
 P =    สัดสวนของปลาเพศเมียที่เจริญพันธุตอปลาเพศเมียทั้งหมด 
 L =    ขนาดความยาวปลา 
 a ,  b =    คาคงที่ 
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3.4  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณการแพรขยายพันธุของปลาทูจากเครื่องมืออวนลอมติด
เปนการศึกษาปริมาณพอแมพันธุที่จะมีโอกาสผสมพันธุวางไข ในที่นี้ศึกษาไดจากจํานวนปลาทูที่เร่ิมเขามา
ในแหลงประมงแลวเจริญเติบโตขึ้นไปอยูในระยะเจริญพันธุ และมีปริมาณไขที่มีโอกาสผสมพันธุวางไขเพื่อ
เปนปลารุนใหมเขามาทดแทนตอไป  การวิเคราะหมีขั้นตอนดังนี้ 

3.4.1 คํานวณปริมาณผลจับปลาทูที่ไดจากเครื่องมืออวนลอมติด โดย 
คํานวณหาอัตราการจับตอการลงแรงประมง (กิโลกรัม/วัน) จากสมการ 

 
  W = w/B 
 
โดยที ่
 W = อัตราการจับปลาทูจากเรืออวนลอมติด (กิโลกรัม/วัน) 
 w = น้ําหนกัรวมปลาทูจากเรือที่สุมตัวอยาง (กโิลกรัม) 
 B = จํานวนเรืออวนลอมติดที่สุมตัวอยาง (ลํา)  เรือแตละลําทําประมงคืนเดยีว 
 คํานวณหาปรมิาณผลจับโดยน้ําหนัก (เมตริกตัน) ของปลาทูในแตละเดือนที่ไดจากเครื่องมืออวน
ลอมติด 
 
  Cj         =             Wj * Bj * Hj 

 

โดยที ่

 Cj    = ปริมาณผลจับเดือนที่  j 
 Wj    = อัตราการจับ (กิโลกรัม/วัน) เดือนที่ j 
 Bj    = จํานวนเรืออวนลอมติด (ลํา) ที่ทําการประมงในเดือนที่ j (เรือแตละลําทํา 
  ประมงคืนเดยีว) 
 Hj    = จํานวนวนัที่ออกไปทําการประมงเดือนที่ j 
 คํานวณหาผลจับเปนจํานวนตัวของปลาทูแตละชวงความยาวที่เปนองคประกอบในแตละเดือน โดย
ใชคาความสัมพันธระหวางความยาวเหยียด และน้ําหนักของปลาทูจากสมการเสนถดถอย Y = 3.2130X – 
2.2120,  X = log10  length ( เซนติเมตร) Y = log10  weight (กรัม)  (วีระวัฒน และรัตนา, 2511) และใชขอมูล
การกระจายความถี่ขนาดความยาวที่ไดจากการสุมตัวอยางและปริมาณผลจับ ดังนี้ 
 



 

คูมือการจัดทํารายงานวิชาการ  กรมประมง 

47 

  Nij    = Fij * Cj / Wj 
 
โดยที ่
 Nij    = จํานวนผลจับปลาทูในอันตรภาคชั้น  i    ของเดือน  j 
 Fij    = จํานวนปลาทูในอันตรภาคชัน้  i  ของเดือน  j  ที่ไดจากการสุมตัวอยาง 
 Cj    = ปริมาณผลจับของเดือนที่  j 
 Wj    = น้ําหนกัสุมตัวอยางของเดือนที่  j 

3.4.2  คาพารามิเตอรที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต ไดแก 
           สัมประสิทธิ์ของการเจริญเติบโต (K) = 3.3887 ตอป (Tantisawetrat  et al., 1996) 

           คาความยาวสูงสุด  (L∞)  = 21.5 เซนติเมตร (Tantisawetrat  et al., 1996) 
             คาอายุหรือระยะเวลาที่ไขฟกออกเปนตัว (t0) =  – 0.03 เดือน หรือ – 0.0025 ป  
(Hongsakul, 1974) 

3.4.3  พารามิเตอรการตายโดยธรรมชาติในทางชีววิทยาประมง 
การประมาณคาสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ (M) คํานวณหาจากสมการ

ความสัมพันธที่ไดจากการศึกษาของ Pauly (1980) ซ่ึงตองมีคาของตัวแปร คือ ขนาดความยาวสูงสุด (L∞) 
สัมประสิทธิ์การเจริญเติบโต (K) และคาอุณหภูมิผิวน้ํา (T) ในที่นี้ใชคาเฉลี่ยในแหลงประมงทั้งสามจังหวัด
ในป 2542  เทากับ 28.9 ˚C (สุมนา, ยังไมตีพิมพ) 

 

  M    = 0.8 * e–0.0152 – 0.279 ln (L∞) + 0.6543 ln (K) + 0.463 ln (T) 
 

3.4.4  การประมาณคาจํานวนปลาทูที่ถูกจับไดจากอวนลอมติด 
นําขอมูลการกระจายความถี่ความยาวจากการสุมตัวอยาง  (ตารางผนวกที่ 1)  

มาคํานวณจํานวนผลจับของปลาทูจากเครื่องมืออวนลอมติด (ตารางผนวกที่ 2) จากนั้นนําผลจับจากตาราง
ผนวกที่ 2 มาใชในการประมาณคาจํานวนปลาทูที่เริ่มถูกจับ และเหลือรอดโดยใชวิธี Length based cohort 
analysis ตามเทคนิคของ Jones (1984)  

3.4.5  คํานวณหาจํานวนปลาทูที่เหลือรอดแตละชวงความยาว 
โดยคํานวณหาจากจํานวนปลาทูขนาดเล็กสุดที่จะเริ่มถูกจับซึ่งจะเจริญเติบโตขึ้น 

และมีจํานวนเหลือรอดเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ หรือขนาดความยาวที่เพิ่มขึ้น  โดยจํานวนจะลดลงในแตละ
ชวงความยาวเนื่องจากการตายโดยธรรมชาติและจากการทําประมง คํานวณตามวิธีของ Thompson and Bell 
ที่เรียกวา Length – based Thompson and Bell analysis (Sparre and Venema, 1998) 
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  N(Li+1)    =     N(Li )*(1/H1–X*Fi/Zi)/(Hi–X*Fi/Zi) 
  Zi              =     Fi + M 
 
โดยที ่
 N(Li+1) =    จํานวนปลาทูที่จะมีเหลือรอดชีวิตอยูเมือ่ความยาวเพิม่ขึ้นที่อันตรภาคชั้น i + 1 
 N(Li) =    จํานวนปลาทูที่มีอยูเมื่อความยาว (L) ทีอั่นตรภาคชั้นที่ i 
 Hi =    คาสัดสวนที่ทําใหจํานวนปลาทูลดลงเนื่องจากการตายโดยธรรมชาติ (M) 
 X =    คาสัดสวนของการลงแรงประมง 
 Fi =    สัมประสิทธิ์การตายจากการทําประมงที่อันตรภาคชั้น i 
 Zi =    สัมประสิทธิ์การตายรวมที่อันตรภาคชั้น i 

3.4.6  คํานวณหาจํานวนไขปลาทู 
จากจํานวนปลาที่เหลือรอดชีวิตแตละชวงความยาว นํามาคํานวณหาจํานวนปลาทู

เพศเมียที่เจริญพันธุ และจํานวนไขแตละชวงขนาดความยาว โดยใชความสัมพันธระหวางจํานวนความดก
ของไขกับความยาวเหยียด  
 
  Ei    = [N(Li) – N(Li+1)]*Rfi*Fmi *FLi 
 
โดยที ่
 Ei =    จํานวนไขที่อันตรภาคชัน้ i หรือที่ชวงความยาว Li  ถึง Li+1 
 Rfi =    สัดสวนของปลาทูเพศเมีย/จํานวนปลาทูทั้งหมด ที่อันตรภาคชั้น i 
 Fmi =    สัดสวนของปลาทูเพศเมียที่เจริญพันธุ/เพศเมียทั้งหมด ที่อันตรภาคชั้น i 
 FLi =    จํานวนไขแตละชวงความยาว (คํานวณจากความสัมพนัธระหวางจํานวนความดกไขกับ
         ความยาวเหยยีดของปลาทูจากสมการ Y = 0.000000917 X 4.83568  (จงจินต, 2511)) 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณการแพรขยายพันธุของปลาทูคร้ังนี้ เปนการจําลองการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการลงแรงประมง กําหนดคา X ซ่ึงเปนคาสัดสวนของการลงแรงประมง โดยใหคา
เทากับ 1 ซ่ึงหมายถึง สถานการณการประมงในปจจุบัน ในที่นี้หมายถึง การประมงที่ไดผลจับปลาทูในป 
2542 ในชวงเวลา 5 เดือน และคา X นอยกวา 1 หมายถึง สัดสวนในทางลดการลงแรงงานประมงลงจาก
ปจจุบัน ซ่ึงปริมาณปลาทูที่เจริญพันธุเหลานี้มีโอกาสที่จะผสมพันธุวางไขในปริมาณที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
ปจจุบัน ซ่ึงกรณีหามเครื่องมืออวนลอมติดปลาทูทําการประมง คา X  จะเทากับ 0 

3.5  การศึกษาความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจที่พอแมพันธุปลาทูถูกจับจากเครื่องมืออวนลอมติด 
เปนการศึกษาเชิงเปรียบเทียบที่ตอเนื่องจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณการแพรขยายพันธุ โดย
คํานวณจากสถานการณการประมงในเขตมาตรการอนุรักษฯ ป 2542 ที่มีการทําประมงอวนลอมติดตามปกติ 
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ปลาทูที่เขามาในขายการประมงจํานวนหนึ่งจะถูกจับและตายตามธรรมชาติ แตหากตั้งสมมติฐานวาไมมีการ
ประมงชนิดนี้ ปลาจํานวนดังกลาวก็จะแพรขยายพันธุไดเพิ่มขึ้น โดยใหปจจัยตอการตายโดยธรรมชาติตลอด
ชวงชีวิตตั้งแตเกิดไมมีการเปลี่ยนแปลง จํานวนปลาทูที่เหลือรอดจนมีขนาดที่เจริญพันธุคํานวณไดตาม
สมการ จากนั้นคํานวณมูลคาความสูญเสีย โดยคิดจากปริมาณปลาที่คํานวณไดคูณดวยราคาปลาทูเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 22.76 บาท (กองเศรษฐกิจการประมง, 2545) 
 
  N2    = N1 exp(- M * dt) 
 
โดยที ่
 N2    = จํานวนปลาทูที่เหลือรอดจนกระทั่งถึงความยาวแรกเริ่มเจริญพันธุ 
 N1    = จํานวนปลาทูที่เขาสูขายการประมงที่สํารวจพบจากการเก็บตัวอยางครั้งนี้ 
 M    = อัตราการตายโดยธรรมชาติ 
 dt    = ชวงเวลาการเจริญเติบโตตั้งแตเขาสูขายการประมงอวนลอมติดจนถึงความยาว 
  แรกเริ่มเจริญพันธุ (ความยาวแรกเริ่มเจริญพันธุ = 18.45 เซนติเมตร (รัตนา, 2544)) 
 

ผลการศึกษา 

 
1. ปริมาณปลาทูเจริญพันธุท่ีถูกจับดวยเคร่ืองมืออวนลอมติด 

 
ผลจากการสุมตัวอยางปลาทูทั้งหมดจํานวน 1,264 ตัว มีปลาทูเพศเมียจํานวน 665 ตัว เพศผู

จํานวน 599 ตัว ปลาทูเพศเมียจําแนกเปนปลาเจริญพันธุ และไมเจริญพันธุ เทากับ 465 ตัว และ 200 ตัว คิด
เปนรอยละ 69.92 และ 30.08 ตามลําดับ ในเดือนมีนาคมพบปลาเจริญพันธุทั้งหมด เดือนกุมภาพันธ และ
เมษายนพบปลาเจริญพันธุรอยละ 97.50 และ 95.74  สวนเดือนพฤษภาคมพบปลาเจริญพันธุเพียงรอยละ 
28.73  สําหรับเดือนมิถุนายนพบสัดสวนของปลาเจริญพันธุและไมเจริญพันธุจํานวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 
51.52 และ 48.48 (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1  จํานวนตัวและรอยละของปลาทูเพศเมียที่เจริญพันธุและไมเจริญพันธุจากเครื่องมืออวนลอมติด  
ป  2542 ในเขตมาตรการอนุรักษฯ 

Table 1  Number and percentage of mature and immature females Indo-Pacific mackerel caught by   
mackerel encircling gill nets, 1999 in protected area. 

Number Total Percentage Total 
Month Mature 

stage 
Immature 

stage 
number Mature  

stage 
Immature 

stage 
( % ) 

February 117    3 120  97.50   2.50 100.00 
March 138 - 138 100.00   0.00 100.00 
April  90    4    94  95.74   4.26 100.00 
May  52 129 181  28.73 71.27 100.00 
June  68   64 132  51.52 48.48 100.00 

Feb-Jun 465 200 665  69.92 30.08 100.00 
 

สําหรับปลาเพศผูพบทั้งหมด 599 ตัว (ตารางที่ 2) จัดอยูในระยะเจริญพันธุ 465 ตัว และ 
ไมเจริญพันธุ 134 ตัว คิดเปนรอยละ 77.63 และ 22.37 เดือนกุมภาพันธพบปลาเจริญพันธุรอยละ 76.72 เดือน
มีนาคมและเมษายน พบรอยละ 98.88 และ 96.38 ในเดือนพฤษภาคมพบปลาสมบูรณเพียงรอยละ 30.51  
ในเดือนมิถุนายนพบสัดสวนของปลาทูเจริญพันธุ และไมเจริญพันธุปริมาณใกลเคียงกัน คือ รอยละ 45.37 
และ 54.63  
 

ตารางที่ 2  จํานวนตัวและรอยละของปลาทูเพศผูที่เจริญพันธุและไมเจริญพันธุจากเครื่องมืออวนลอมติด  
                    ป  2542  ในเขตมาตรการอนุรักษฯ 
Table 2  Number and percentage of mature and immature males Indo-Pacific mackerel caught by mackerel  
               encircling gill nets, 1999 in protected area. 
Month Number Total Percentage Total 
 Mature 

stage 
Immature 

stage 
number Mature 

stage 
Immature 

stage 
( % ) 

February  89  27 116 76.72 23.28 100.00 
March 176   2 178 98.88  1.12 100.00 
April 133   5 138 96.38  3.62 100.00 
May  18  41  59 30.51 69.49 100.00 
June  49  59 108 45.37 54.63 100.00 

Feb-Jun 465 134 599 77.63 22.37 100.00 
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สําหรับผลการคํานวณคาดัชนีความสมบูรณเพศ พบวา ทั้งปลาทูเพศผูและเพศเมียมีคาดัชนี
ความสมบูรณเพศสูงสุดในเดือนมีนาคมเทากับ 6.546 และ 5.414  และลดลงในเดือนเมษายน พฤษภาคม และ
มิถุนายน ในเพศผูเทากับ 6.387, 1.654 และ 2.330 ตามลําดับ  สวนในปลาเพศเมียเทากับ 4.477, 1.648 และ 
2.031 ตามลําดับ (ภาพที่ 1 a, b) 

เมื่อนําผลของการแยกระยะการเจรญิพันธุเปรียบเทียบกับคาดัชนีความสมบูรณเพศ ปรากฏวา มี
ความสอดคลองกัน โดยทั้งปลาทูเพศผูและเพศเมียมีปริมาณปลาเจริญพันธุและดัชนีความสมบูรณเพศสูงสุด
ในเดือนมีนาคม และต่ําสุดในเดือนพฤษภาคม (ภาพที่ 1 a, b) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  รอยละของปลาไมเจริญพันธุ ปลาเจริญพันธุ และคาดัชนีความสมบูรณเพศของปลาทูจากเครื่องมือ 

   อวนลอมติด ป 2542 ในเขตมาตรการอนุรักษฯ   a. เพศเมีย   b. เพศผู 

Figure 1  Percentage of immature, mature and GSI of Indo-Pacific mackerel caught by mackerel encircling 
gill nets, 1999 in  protected area.   a. female   b. male 
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2. อัตราสวนเพศ 
 
ผลการแยกเพศปลาทูจํานวน 1,264 ตัว พบปลาทูเพศผูจํานวน 599 ตัว และเพศเมีย 665 ตัว คิด

เปนอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียเทากับ 1:1.11  (ตารางที่ 3) เดือนมีนาคมและเมษายน เปนเดือนที่พบ
อัตราสวนเพศผูมากกวาเพศเมีย นอกนั้นพบอัตราสวนเพศผูนอยกวาเพศเมีย ผลการทดสอบสมมติฐานดวย
วิธีไคว-สแควร พบวา เดือนมีนาคม เมษายนและพฤษภาคม อัตราสวนเพศผูตอเพศเมียมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เดือนกุมภาพันธ มิถุนายน และผลรวมทุกเดือนไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 3  อัตราสวนเพศผูตอเพศเมียของปลาทูจากเครื่องมืออวนลอมติด ป 2542 ในเขตมาตรการอนุรักษฯ 
Table 3  Sex ratio of Indo-Pacific mackerel caught by mackerel encircling gill nets, 1999 in protected area. 

Sex Male Female Sex ratio 
Month No. of sample % No. of sample % Male : Female 

February 116 49.15 120 50.85 1 : 1.03 
March 178 56.33 138 43.67 1 : 0.78 
April 138 59.48 94 40.52 1 : 0.68 
May 59 24.58 181 75.42 1 : 3.07 
June 108 45.00 132 55.00 1 : 1.20 

Feb-Jun 599 47.39 665 52.61 1 : 1.11 
 
ตารางที่ 4  การทดสอบคาความแตกตางทางสถิติของอัตราสวนเพศปลาทูโดยวิธีไคว-สแควร 
Table 4  Statistic test of sex ratio of Indo-Pacific mackerel using chi-square method. 

Sex Male Female Total χ2 

Month Observed Expected Observed Expected number  

February 116 118 120 118 236 0.07 

March 178 158 138 158 316   5.06* 

April 138 116 94 116 232   8.34* 

May 59 120 181 120 240 62.02* 

June 108 120 132 120 240 2.40 

Feb-Jun 599 632 665 632 1,264 3.45 

*      =  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ,  χ2   =  3.84 
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3. ความสัมพันธระหวางขนาดความยาวเหยียดกับสัดสวนการเจริญพันธุของปลาทูเพศเมีย 
 
จากการจําแนกขนาดความยาวเหยียดของปลาทู โดยใชอันตรภาคชั้น 0.5 เซนติเมตร พบปลาทู

เพศเมียมีขนาดความยาวกึ่งกลางอยูในชวง 15.25-21.75 เซนติเมตร เมื่อนํามาหาความสัมพันธกับสัดสวนการ
เจริญพันธุของปลาทูเพศเมีย พบวาปลาทูขนาดความยาวกึ่งกลาง 16.25-17.25 เซนติเมตร มีสัดสวนการเจริญ
พันธุประมาณรอยละ 40-70  สวนปลาขนาดความยาวกึ่งกลาง 18.75-19.75 เซนติเมตร มีสัดสวนการเจริญ
พันธุมากกวารอยละ 90  สําหรับปลาทูขนาดความยาวกึ่งกลาง 20.25 เซนติเมตร ขึ้นไป เปนปลาเจริญพันธุ
ทั้งหมด (ตารางผนวกที่ 3) และผลจากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดกับสัดสวนการ
เจริญพันธุของปลาทูเพศเมีย ตามสมการ Logistic  ผลปรากฏดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  = unused         = used 

ภาพที่ 2    โอกาสที่ปลาทูเพศเมียเจริญพันธุถูกจับโดยเครื่องมืออวนลอมติด ป 2542 ในเขตมาตรการอนุรักษฯ  
Figure 2  Probability of female mature Indo-Pacific mackerel caught by mackerel encircling gill nets , 

1999 in  protected area. 
 

เมื่อทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความยาวปลาทู ตอสัดสวนการเจริญพันธุที่ได 
พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  โดยมีคา a = 21.944 b = 1.282 
และ  r  =  0.926  (ตารางผนวกที่ 3) ไดสมการความสัมพันธ ดังนี้ 

P(L)     = 1/ (1 + e(21.944 – 1.282 L)) 
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4. การเปล่ียนแปลงเชิงปริมาณการแพรขยายพันธุของปลาทูจากเครื่องมืออวนลอมติด 
 

4.1 ปริมาณผลจับปลาทูจากเครื่องมืออวนลอมติด 
จากการเก็บขอมูลปลาทูจากเครื่องมืออวนลอมติด ในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมิถุนายน  

ผลการวิเคราะห พบวา เครื่องมืออวนลอมติดมีอัตราการจับปลาทูสูงสุดในเดือนมิถุนายน เทากับ 2,660.50  
กิโลกรัม/วัน อัตราการจับต่ําสุดพบในเดือนเมษายนเทากับ 657.14 กิโลกรัม/วัน (ตารางที่ 5) ในชวงเดือน
กุมภาพันธ และมีนาคม พบอัตราการจับคอนขางสูง 

ในป 2542 เรืออวนลอมติดในบริเวณดังกลาวมีจํานวน 33 ลํา ออกทําการประมงโดยเฉลี่ยเดือน
ละ 22 วัน จากการคํานวณหาปริมาณผลจับโดยน้ําหนัก และผลจับรวมเปนจํานวนตัว ไดผลจับในแตละเดือน
ดังแสดงไวในตารางที่ 5 ในเดือนมิถุนายนไดปริมาณผลจับสูงสุด 1,932.975 เมตริกตัน คิดเปนจํานวนตัว
เทากับ 27.546 ลานตัว  สวนเดือนเมษายนไดปริมาณผลจับนอยที่สุด 477.084 เมตริกตัน คิดเปนจํานวนตัว
เทากับ  5.334 ลานตัว 

 

ตารางที่ 5  อัตราการจับและปริมาณผลจับปลาทูจากเครื่องมืออวนลอมติดป 2542 ในเขตมาตรการอนุรักษฯ 
Table 5  Catch rate and production of Indo-Pacific mackerel from mackerel encircling gill nets, 1999 in 

protected area. 

Month CPUE (Kg/day) Catch (metric tonnes) Number caught (million fishes) 

February 1,900.00 1,379.400 19.298 
March 1,920.00 1,393.920 16.108 
April    657.14    477.084   5.334 
May 1,560.00 1,132.560 18.077 
June 2,660.50 1,932.975 27.546 

 

4.2 สัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ 
คาสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ (M) คํานวณจาก Empirical’s equation โดยใชคา K 

เทากับ 3.3887 ตอป และ  L∞  เทากับ 21.50 เซนติเมตร  และคาอุณหภูมิผิวน้ําทะเล  เทากับ 28.90  
องศาเซลเซียส  เมื่อแทนคาในสมการ ไดคา M เทากับ 3.53 ตอป 

4.3 จํานวนปลาทูที่ถูกจับดวยเครื่องมืออวนลอมติดในแตละชวงความยาว 
ผลการวิเคราะหหาจํานวนปลาทูที่ถูกจับจากเครื่องมืออวนลอมติด ดวยขอมูลจํานวนผลจับใน

แตละชวงความยาว (ตารางผนวกที่ 4) พบวาจํานวนปลาทูที่เขามาในขายการทําประมงอวนลอมติดมีขนาดความยาว
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ต่ําสุดเทากับ 15.00 เซนติเมตร มีจํานวน 176.432 ลานตัว และปลาทูจะลดจํานวนลงเมื่อมีขนาดความยาว
เพิ่มขึ้นหรือเมื่ออายุปลาเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปลาจํานวนหนึ่งถูกจับ และตายโดยธรรมชาติ 

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบจํานวนปลาทูในแตละชวงความยาวที่เหลือรอดชีวิตกอนที่จะถูกจับ 
โดยเครื่องมืออวนลอมติด ผลจับเปนจํานวนตัวและอัตราการตายเนื่องจากการทําประมง พบวาปลาทูที่ถูกจับ
มากที่สุดมีขนาดอยูในชวงความยาวเหยียด 17.50-18.00 เซนติเมตร ถูกจับ 24.149 ลานตัว จากจํานวนปลาทู
อยูในแหลงประมงอวนลอมติดจํานวน 83.444 ลานตัว และเมื่อพิจารณาคาอัตราตายโดยการทําประมง  
(F) ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนพอแมพันธุ ตลอดจนปริมาณการแพรขยายพันธุ พบวา ปลาที่อยูในชวงขนาด
ความยาวตั้งแต 17.50 เซนติเมตร ขึ้นไปมีคา F สูง โดยปลาที่อยูในชวงความยาว 17.50-18.00 เซนติเมตร  
มีคา F เทากับ 9.260  และคา F สูงสุดเทากับ 10.761 พบที่ชวงความยาวปลา 19.00-19.50 เซนติเมตร  
(ตารางผนวกที่ 4) 

ภาพที่ 3  ผลการวิเคราะหจํานวนปลาทูโดยใชฐานขอมลูความถี่ความยาวตามวิธีการของ Jones 
Figure 3  Result from Jones’ length-based cohort analysis of Indo-Pacific mackerel. 

 
4.4 จํานวนปลาทูที่เหลือรอดแตละชวงความยาวและจํานวนไขปลาที่จะแพรขยายพันธุ 
จากประชากรปลาทูที่อยูในชวงความยาว 15.00 – 15.50 เซนติเมตร ที่เขามาในขายการประมง

อวนลอมติด ในเขตอนุรักษฯ รุนแรกจํานวน 176.432 ลานตัว (ตารางผนวกที่ 5) เมื่อมีการทําประมง ปลาจะ
ลดจํานวนลงเนื่องจากถูกจับและตายตามธรรมชาติ เทากับ 14.200 ลานตัว เหลือปลาทูรุนที่สองมีขนาดความ
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ยาวเพิ่มขึ้นเปน 15.5 – 16.0 เซนติเมตร เทากับ 162.232 ลานตัว  เมื่อนําปลาทูที่สูญเสียไปจํานวน 14.200 ลาน
ตัว มาวิเคราะหจากผลอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียเทากับ 1:1.11 พบวา เปนปลาทูเพศเมียเทากับ 7.526 ลานตัว 
ซ่ึงในจํานวนนี้มีปลาทูที่เจริญพันธุพรอมที่จะวางไขไดรอยละ 8.40 (probability of mature = 0.084) คิดเปน
ปลาทูเพศเมียที่พรอมที่จะวางไขไดเทากับ 0.632 ลานตัว และเมื่อนํามาคํานวณจํานวนไขปลาทูจากสมการ
ความดกไข ปลาทูที่เจริญพันธุจํานวนนี้สามารถวางไขไดจํานวน 20.9 พันลานฟอง ซ่ึงเหตุการณเชนนี้เกิดขึน้
ในพื้นที่ดังกลาวตลอดชวงอายุของปลา เมื่อคํานวณหาปริมาณปลาทูเพศเมียทั้งหมดที่หายไปจากเหตุการณ
ดังกลาวแตละชวงความยาว โดยคิดคํานวณตั้งแตปลาทูเร่ิมเขาสูขายการประมงอวนลอมติด จนกระทั่งมี
ความยาวสูงสุด พบวาในบริเวณเขตมาตรการอนุรักษฯ มีปลาทูเพศเมียถูกจับโดยอวนลอมติดและตายตาม
ธรรมชาติในชวงเวลาดังกลาวทั้งสิ้นจํานวน 93.509 ลานตัว คิดเปนปลาทูเพศเมียที่เจริญพันธุในแตละชวง
ความยาวทั้งหมดรวมกันเทากับ 51.499 ลานตัว  และผลจากการคํานวณจํานวนไขปลาจากสมการ 
ความดกไข พบวาปลาทูเพศเมียที่เจริญพันธุจํานวนนี้สามารถวางไขไดจํานวนทั้งสิ้นเทากับ 3,869.8 พันลาน
ฟอง (ตารางที่ 6  และตารางผนวกที่ 5) 

แตในกรณีที่ไมมีการทําประมงอวนลอมติดในเขตมาตรการอนุรักษฯ ปลาทูขนาดชวงความยาว 
15.00-15.50 เซนติเมตร เขามาในขายการทําประมงของเครื่องมือชนิดนี้จํานวน 176.432 ลานตัว จะลด
จํานวนลง โดยการตายตามธรรมชาติ (M = 3.503) แตเพียงอยางเดียว เทากับ 14.092 ลานตัว  
(ตารางผนวกที่ 6) เมื่อคํานวณจากผลอัตราสวนเพศ ปลาจํานวน 14.092 ลานตัว คิดเปนปลาทูเพศเมียเทากับ 
7.469 ลานตัว และเมื่อคํานวณตามสมการความสมบูรณเพศจะมีแมพันธุปลาทูที่พรอมวางไขไดมีจํานวน
เทากับ 0.627 ลานตัว ซ่ึงตามสมการความดกไข ปลาทูจํานวนดังกลาวนี้จะวางไขได 20.8 พันลานฟอง เมื่อ
คํานวณหาปริมาณปลาทูเพศเมียที่เจริญพันธุพรอมที่จะวางไขและมีโอกาสที่จะวางไขเนื่องจากไมถูกจับดวย
เครื่องมืออวนลอมติด มีจํานวนถึง 61.586 ลานตัว คิดเปนจํานวนตัวที่เพิ่มขึ้นจากกรณีที่มีการประมงอวน
ลอมติดรอยละ 19.59 และเมื่อคํานวณตามสมการความดกไขสามารถวางไขไดเปนจํานวน 6,360.1 พันลาน
ฟอง เมื่อเปรียบเทียบกับการที่มีการทําประมงอวนลอมติดในชวงเวลาและพื้นที่ดังกลาวแลว พบวาจํานวนไข
ปลาทูเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 64.35 (ตารางที่ 6 และตารางผนวกที่ 6) 
 

ตารางที่ 6  ผลผลิตปลาทูเพศเมีย และจํานวนไขเมื่อมีและไมมีการทําประมงอวนลอมติด 
Table 6   Mature females and eggs production of  Indo-Pacific mackerel in case of fishing and no fishing 

by encircling gill nets. 

F factor Mature females  % increasing Number of eggs % increasing 
 (106)  (109)  

1.0 51.499 - 3,869.8 - 
0.0 61.586 19.59 6,360.1 64.35 
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5. ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจท่ีพอแมพันธุปลาทูถูกจับจากเครื่องมืออวนลอมติด 
 

ในป 2542 มีเรืออวนลอมติดจํานวน 33 ลํา ทําการประมงในระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง
มิถุนายน รวมเปนระยะเวลา 5 เดือน เรือแตละลํามีการลงแรงประมงเดือนละ 22 วัน ปลาทูที่ถูกจับคํานวณได
เทากับ 6,315.940  เมตริกตัน (ตารางผนวกที่ 1) คิดเปนจํานวนตัวเทากับ 86.365 ลานตัว (ตารางผนวกที่ 2) 
ในปดังกลาวฯ ปลาทูราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.76 บาท  ดังนั้นคิดเปนมูลคาปลาทูที่ถูกจับรวมเทากับ 143.75 
ลานบาท  หากไมมีการทําการประมงอวนลอมติดในชวงเวลาดังกลาว ปลาจํานวนนี้จะมีโอกาสแพร
ขยายพันธุเจริญเติบโตเปนปลารุนใหมที่เขามาทดแทนในแหลงประมงเครื่องมือชนิดนี้ตอไป 

สําหรับการวิเคราะหความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจที่มีตอพอแมพันธุปลาทูในการศึกษานี้ เปนการ
วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบระหวางการมีกับการไมมีการทําประมงอวนลอมติดในชวงมาตรการอนุรักษฯ โดย
ปจจัยการทําประมงเครื่องมืออวนลอมติด หรือ F factor เทากับ 1.0  ในภาวะเชนนี้ปลาทูเขามาในแหลง
ประมงอวนลอมติด จํานวน 176.432 ลานตัว (ตารางผนวกที่ 5) เร่ิมถูกจับที่ขนาดความยาว 15.00 เซนติเมตร 
คํานวณปลาทูเพศเมียที่ถูกจับและตายตามธรรมชาติในแตละชวงความยาว รวมทั้งสิ้นจํานวน 93.509 ลานตัว  
อยางไรก็ตามแตละชวงความยาวมีปลาที่เจริญพันธุ พรอมที่จะวางไขจํานวนหนึ่งอยูดวยทุกชวงความยาว 
เมื่อคํานวณหาปริมาณปลาทูเจริญพันธุดังกลาว ในการที่มีการทําประมงอวนลอมติด พบวา มีจํานวนเทากับ 
51.499 ลานตัว ซ่ึงปลาทูจํานวนนี้สามารถวางไขจํานวน 3,869.8 พันลานฟอง (ตารางที่ 6)  ในกรณีที่ไมมีการ
ทําประมงอวนลอมติดในชวงเวลาและพื้นที่ดังกลาว หรือคาปจจัยการทําประมง เทากับ 0  แมพันธุปลาทูใน
แตละชวงความยาวมีโอกาสวางไขรวมทั้งส้ินจํานวน 61.586 ลานตัว  ซ่ึงเมื่อคํานวณจํานวนไขไดเทากับ 
6,360.10 พันลานฟอง (ตารางที่ 6 และตารางผนวกที่ 6)  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 64.35 

ดังนั้นจึงใชหลักการเพิ่มขึ้นของจํานวนไขปลาทูในสถานการณดังกลาว โดยมีสมมติฐานวา
สภาวะแวดลอมและปจจัยที่ทําใหจํานวนประชากรปลาทูลดลงไมเปล่ียนแปลง  จํานวนปลาทูขนาดความยาว 
15.00 เซนติเมตร ที่ เขามาในแหลงประมงอวนลอมติดควรเพิ่มจํานวนขึ้นจากเดิมอีกรอยละ 64.35 
เชนเดียวกัน คือ จากจํานวน 176.432 ลานตัว ที่เขามาในแหลงประมงอวนลอมติด เปนจํานวนตัวทั้งหมดที่
เขามาในแหลงประมงเทากับ 287.965 ลานตัว  ปลาจํานวนดังกลาวนี้จะเจริญเติบโตจนกระทั่งถึงขนาดความ
ยาวแรกเริ่มเจริญพันธุ (18.49 เซนติเมตร) โดยตายตามธรรมชาติ (M = 3.53 ตอป) แตเพียงอยางเดียว  ซ่ึงเมื่อ
แทนคาตามสมการจะมีปลาเหลือรอดเทากับ 130.027 ลานตัว (ตารางที่ 7) 
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ตารางที่ 7  มูลคาความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจที่พอแมพันธุปลาทูถูกจับโดยเครื่องมืออวนลอมติด ป 2542 
Table 7 Economic loss in case of mature Indo-Pacific mackerel caught by mackerel encircling gill nets, 

1999 

Items Number 

Number of recruitment at  15.0 cm 287.965 * 106 fishes 
Number of fish at maturity sized 130.027* 106 fishes 
Weight of fish at maturity sized 0.10506 kg 
Yield (metric tonnes) 13.661 * 106 kg 
Price per kilogram 22.76 Baht 
Value 310.92 million Baht 

 
เมื่อคํานวณตามสมการความสัมพันธระหวางความยาวกับน้ําหนักตัว ปลาทูที่มีความยาว

แรกเริ่มเจริญพันธุแตละตัวมีน้ําหนัก 0.10506 กิโลกรัม และในป 2542 ปลาทูมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.76 
บาท  ผลผลิตที่ควรจะเกิดขึ้นคํานวณไดเทากับ 13,661 เมตริกตัน คิดเปนมูลคาเทากับ 310.92 ลานบาท นั่น
หมายความวา ในกรณีที่มีการประมงอวนลอมติด ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจที่คาดวาเกิดขึ้นเนื่องจากพอแม
พันธุปลาทูถูกจับ หมดโอกาสแพรขยายพันธุมีมูลคาเทากับ 310.92 ลานบาท 

 
สรุปและวิจารณผล 

 
1. ปริมาณปลาทูเจริญพันธุท่ีถูกจับดวยเคร่ืองมืออวนลอมติด 
 

การศึกษาปริมาณปลาทูเจริญพันธุระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมิถุนายน 2542 พบปลาทู
เพศเมียเจริญพันธุรอยละ 69.92 เพศผูรอยละ 77.63  เดือนกุมภาพันธ ถึงเมษายนพบปริมาณปลาเจริญพันธุ
มาก เดือนมีนาคมพบปลาเจริญพันธุมากที่สุด โดยพบปลาเพศเมียเจริญพันธุทั้งหมด (100%)  สวนเพศผูพบ
รอยละ 98.88  เดือนพฤษภาคมพบปลาเจริญพันธุนอยที่สุด เดือนมิถุนายนพบปริมาณปลาเจริญพันธุและไม
เจริญพันธุใกลเคียงกัน ผลการเปรียบเทียบปริมาณปลาเจริญพันธุกับคาดัชนีความสมบูรณเพศ พบวามีความ
สอดคลองกัน กลาวคือ เดือนมีนาคมและพฤษภาคม คาดชันีความสมบูรณเพศที่ไดจะสูงสุดและต่ําสุดเชนกัน 
ซ่ึงยืนยันโดยผลการตรวจวัด gonad ปลาทูของสันต และสนั่น (2505) ที่กลาววา น้ําหนัก gonad ของปลาทูจะ
เพิ่มขึ้นตั้งแตเดือนมกราคม ถึงกรกฎาคม หลังจากนั้นจะคอยๆ ลดลงจนเหลือนอยที่สุดในเดือนพฤศจิกายน
หรือธันวาคม  ซ่ึงในระยะเวลาดังกลาวนั้นตรวจพบวาปลามีน้ําเช้ือแก (running milt) และไขสุก (running 
ripe) ตั้งแตปลายเดือนมกราคม หรือตนเดือนกุมภาพันธ  อันเปนการบงชี้วาระยะดังกลาวนั้นเปนระยะวางไข
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ของปลาทู และการศึกษาทํานองเดียวกันซึ่งสรุปไดวาปลาทูมีการวางไขสูงสุด 2 ระยะ คือ ระหวางเดือน
กุมภาพันธถึงเมษายน และเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม (อุรุพันธุ, 2508, 2510; โอภาสและสงา, ไมปรากฏ
ปที่พิมพ; สงาและโอภาส, ไมปรากฏปที่พิมพ) ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาครั้งนี้ที่พบปริมาณปลาเจริญ
พันธุมากตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน และมิถุนายน นอกจากนี้โอภาส และสงา (ไมปรากฏปที่พิมพ) 
รายงานวา ปลาทูบริเวณอาวไทยฝงตะวันตกวางไขมากในชวงเดือนมีนาคม–เมษายน ดังนั้นเครื่องมืออวน
ลอมติดที่ทําการประมงในระยะเวลานี้จึงจับพอแมพันธุปลาทูเปนหลัก 

 
2. อัตราสวนเพศ 
 

อัตราสวนเพศผูตอเพศเมียของปลาทูรวมทุกเดือน เทากับ 1:1.11 ไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เชนเดียวกับผลการศึกษาในบริเวณเดียวกัน ป 2530-31 (สุรพล และเธียร, 2531) และป 
2538  (จินดา, 2539) และผลการศึกษาปลาทูทางฝงอันดามันของไพเราะ (2541) พบวาอัตราสวนปลาทูเพศผู
ตอเพศเมียไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตอัตราสวนเพศรายเดือนจะแตกตางกัน ในเดือน
กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน อัตราสวนเพศผูตอเพศเมีย เทากับ 1:1.03, 1:0.78, 
1:0.68, 1:3.07 และ 1:1.20 ตามลําดับ สอดคลองกับผลการศึกษาของ จินดา (2539)  พบอัตราสวนเพศผูตอ
เพศเมียของปลาทูจากเครื่องมืออวนลอมจับชนิดอวนดําบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และ
สุราษฏรธานี ในเดือนกุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 2538 เทากับ 1:2.7, 1:0.9, 1:0.4, 
1:1.6 และ 1:0.8 ตามลําดับ จะเห็นไดวาปลาเพศผูและเพศเมียพบมากนอยในเดือนเดียวกัน ยกเวนในเดือน
มิถุนายนเทานั้นที่ผลจากการศึกษาครั้งนี้พบปลาเพศเมียมากกวาเพศผู แตป 2538 พบปลาเพศผูมากกวา 
เพศเมีย 

 
3. ความสัมพันธระหวางขนาดความยาวเหยียดกับสัดสวนการเจริญพันธุของปลาทูเพศเมีย 

 
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขนาดความยาวเหยียด กับสัดสวนการเจริญพันธุของ

ปลาทูเพศเมีย ไดสมการ P(L) = 1/ ( 1-e(21.944 – 1.282L) )  ผลการแทนคาในสมการพบวาปลาทูขนาดความยาว 
20.25 เซนติเมตรขึ้นไปเปนปลาเจริญพันธุทั้งหมด จากผลการผาทองปลาทูจากเครื่องมืออวนดําบริเวณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธุ ชุมพร และสุราษฏรธานี ในชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม ป 2538  เพื่อศึกษาระยะ
ปลาเจริญพันธุ พบวาปลาทั้งเพศผูและเพศเมีย ที่เจริญพันธุสวนใหญมีขนาดความยาว 19 เซนติเมตร ขึ้นไป 
(จินดา, 2539) 
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4. การเปล่ียนแปลงเชิงปริมาณการแพรขยายพันธุของปลาทูจากเครื่องมืออวนลอมติด 
 

4.1 ปริมาณผลจับปลาทูจากเครื่องมืออวนลอมติด ที่คํานวณไดในชวงมาตรการอนุรักษฯ 
ซ่ึงมีเรืออวนลอมติดจํานวน 33 ลํา ออกทําประมงเฉลี่ยเดือนละ 22 วัน เปนระยะเวลา 5 เดือน คิดเปนผลจับ
ทั้งส้ินเทากับ 6,315.94 เมตริกตัน คิดเปนจํานวนตัวทั้งส้ินเทากับ 86.365 ลานตัว มีขนาดความยาวตั้งแต 
15.0–22.0 เซนติเมตร ปลาขนาดความยาว 17.5–18.0 เซนติเมตร ถูกจับมากที่สุด จํานวน 24.149 ลานตัว 

4.2 การวิเคราะหปลาทูที่ถูกจับดวยเครื่องมืออวนลอมติดในแตละชวงความยาว  ปลาขนาด
ความยาว 15.0 เซนติเมตร เขามาในแหลงประมงจํานวน 176.432 ลานตัว ปลาจํานวนนี้จะคอยๆ ลดจํานวน
ลง เนื่องจากการตายตามธรรมชาติและการทําประมง ปลาที่มีความยาว 17.5 เซนติเมตรขึ้นไปมีอัตราการตาย
โดยการทําประมงคอนขางสูง 

4.3 ปลาทูจํานวนที่เขามาในแหลงประมงอวนลอมติด ประกอบดวยปลาเพศเมียจํานวน 
93.509 ลานตัว เปนปลาวัยเจริญพันธุ จํานวน 51.499 ลานตัว ในสถานการณการประมงปจจุบันจะวางไขได
ทั้งหมด 3,869.8 * 109 ฟอง แตหากไมมีการประมงอวนลอมติด ปลาวัยเจริญพันธุมีจํานวน 61.586 ลานตัว 
สามารถวางไขได 6,360.1 * 109 ฟอง คิดเปนปริมาณไขปลาทูเพิ่มขึ้นรอยละ 64.35  

 
5. ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจท่ีพอแมพันธุปลาทูถูกจับจากเครื่องมืออวนลอมติด 

 
ผลที่เกิดขึ้นจากการทําประมงอวนลอมติดในชวงมาตรการอนุรักษฯ ปลาทูทั้งหมดถูกจับ

จํานวน 6,315.940 เมตริกตัน คิดเปนมูลคาเทากับ 143.75 ลานบาท  แตเนื่องจากผลการศึกษาบงชี้วาปลาทู
จํานวนดังกลาวอยูในขั้นเจริญพันธุ ดังนั้นเมื่อนํามาวิเคราะหรวมกับความดกไขผนวกกับโอกาสที่ปลา
จํานวนหนึ่งสามารถวางไขได ปลาทูจํานวนนี้สามารถวางไขไดถึง 3,869.80 พันลานฟอง  แตถาหากไมมีการ
ทําประมงอวนลอมติดในชวงเวลาดังกลาว จํานวนไขปลาทูจะเพิ่มขึ้นเปน 6,360.10 พันลานฟอง หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 64.35  เมื่อปลาเจริญเติบโตจนถึงขนาดความยาวแรกเริ่มเจริญพันธุ จะมีมูลคาที่เพิ่มขึ้นสูงถึง 310.92 
ลานบาท 

อยางไรก็ตามในขณะที่เรืออวนลอมติดปลาทู จํานวน 33 ลํา ยังสามารถทําการประมงไดใน
ป 2542  ผลจับของปลาทูรวมทางฝงอาวไทยในปนี้ มีเทากับ 125,175 เมตริกตัน มีมูลคา 3,327.371 ลาน 
บาท (กองเศรษฐกิจการประมง, 2545) เมื่อเปรียบเทียบกับผลจับปลาทูใน ป 2525 ซ่ึงเปนปกอนประกาศใช
มาตรการอนุรักษฯ ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2527  มีผลจับทั้งประเทศ เทากับ 86.136 เมตริกตัน มีมูลคา 
790.947 ลานบาท (กรมประมง, 2528) จะเห็นวาปริมาณผลจับปลาทูเฉพาะในอาวไทยในป 2542 ถูกจับ
เพิ่มขึ้นจากป 2525 ซ่ึงเปนผลจับทั้งประเทศประมาณ 1,500 เทา และในทางกลับกันผลการศึกษาที่ไดคร้ังนี้
ชี้ใหเห็นวาการทําประมงอวนลอมติดไดทําลายพอแมพันธุปลาทู หมดโอกาสแพรขยายพันธุ เพื่อสรางรายได
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ใหประเทศตอไป  ดังนั้นประกาศมาตรการอนุรักษฯ ฉบับลงวันที่วันที่ 24 กันยายน 2542 ที่หามใชเครื่องมือ
อวนลอมติดปลาทูจับปลาในชวงที่แมปลาทูวางไขยอมสงผลดีตอทรัพยากรปลาทูอยางแนนอน 

ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตนวา ขณะนี้ชาวประมงใชอวนชอตแทนอวนลอมติดจับปลาทู
ในชวงมาตรการอนุรักษฯ ชาวประมงจะวางอวนถึงพื้นดินโดยทิ้งอวนสลับไป-มาลงบนฝูงปลา รอเวลา
ประมาณครึ่งชั่วโมงจึงกูอวน เรือที่ใชเครื่องมือนี้มีตั้งแตเรือหางยาวของชาวประมงพื้นบานซึ่งทํากันมาแต
ดั้งเดิมโดยใชอวนเอ็น แบบ monofilament สีขาว ขนาดตาอวน 4.7 เซนติเมตร อวนยาวประมาณ 1,000- 
2,000 เมตร มีอัตราการจับ 200 - 1,200 กิโลกรัม/ลํา (นายวิวิธนนท บุญยัง ติดตอสวนตัว)  แตปญหา คือ เรือ
อวนลอมจับทั่วไปที่เปล่ียนมาใชเครื่องมือชนิดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงขอกฏหมาย  เรือบางลําใชอวนยาวมากกวา 
10,000 เมตร ชาวประมงพาณิชยเหลานี้กําลังจับปลาทูกลุมเดียวกันกับเรืออวนลอมติดปลาทู ผลการศึกษา
โดยการผาปลาครั้งนี้บางเดือน พบปลาทูเจริญพันธุทั้งหมด ปลาที่เปนพอแมพันธุเหลานี้กําลังถูกเครื่องมือ
อวนชอตจับแทนอวนลอมติดปลาทู และทําใหเกิดความสูญเสียเชนเดียวกับการใชเครื่องมืออวนลอมติดจับ
พอแมพันธุปลาทู 

ขอเสนอแนะ 

 
1. ควรมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ หามใชเครื่องมืออวนชอตจับสัตวน้ําในชวง

มาตรการอนุรักษฯ เครื่องมืออวนชอตเปนเครื่องมือที่ชาวประมงดัดแปลงมาจากเครื่องมืออวนลอย โดยทํา
ใหมีขนาดใหญขึ้น เพื่อนํามาใชจับปลาทูแทนเคร่ืองมืออวนลอมติดในแหลงและชวงเวลาเดียวกับการทํา
ประมงอวนลอมติด ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาปลาทูมากกวารอยละ 95 ถึงทั้งหมด เปนแมพันธุซ่ึงถูก
จับในเดือนกุมภาพันธ มีนาคม และเมษายน และจากรายงานผลการศึกษาเบื้องตนทางวิชาการบริเวณเขต
มาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา จ. ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฏรธานี ของกลุมประเมินผลทาง
วิชาการซึ่งทําติดตอกันมาตลอด พบวาปลาทูที่จับจากเครื่องมืออวนลอมติดเปนพอแมพันธุรอยละ 70 ถึง
ทั้งหมด ดังนั้นถาชาวประมงสามารถใชเครื่องมืออวนชอตในชวงมาตรการอนุรักษฯ ยอมสรางผลกระทบตอ
พอแมพันธุและจํานวนประชากรปลาทูรุนตอๆไป 

2. ควรศึกษาการทําประมงอวนชอต องคประกอบสัตวน้ําที่ได ลักษณะทางชีววิทยา ความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจจากการทําประมงในชวงมาตรการอนุรักษฯ อยางเรงดวน เพื่อเปนขอมูลยืนยนัมาตรการ
ที่ควรประกาศใชตามขอ 1  

3. ควรกําหนดมาตรการการลงแรงงานประมงใหเหมาะสมกับทรัพยากรปลาทู มาตรการระยะ
ยาวที่ควรนํามาใช คือ การจํากัดจํานวนเรือและเครื่องมือประมงใหเหมาะสมกับทรัพยากร และควรมี
การศึกษาถึงผลกระทบของเครื่องมือประมงที่ใหมีการทําประมงไดอยางชัดเจน รวมทั้งสํารวจความคิดเห็น
ของชาวประมงกอนการนํามาตรการดังกลาวมาบังคับใช 
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คําขอบคุณ 

 
ขอขอบคุณอยางยิ่งแกคุณทวีป บุญวานิช  หัวหนากลุมวิชาการ  สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  

คุณสุชาดา บุญภักดี สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ที่ชวยเหลือและใหคําแนะนําในการ
วิเคราะหขอมูล  คุณพัชรี พันธุเลง และเจาหนาที่ของกลุมงานชีวประวัติสัตวทะเล  ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง ที่ชวยเหลือในการเก็บตัวอยาง 
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ภาคผนวก 
 

ตารางผนวกที่ 1 ขอมูลการกระจายความถี่ขนาดความยาวของปลาทูจากการสุมตัวอยาง ผลจับและมูลคา 
ปลาทูจากเครื่องมืออวนลอมติด ป  2542 ในเขตมาตรการอนุรักษฯ  

Appendix  1  Length frequency distribution from sampling survey, catch and value of Indo-Pacific 
mackerel from mackerel encircling gill nets, 1999 in protected area. 

Length (cm) ML February March April May June 
15.0 - 15.5 15.25     1 
15.5 - 16.0 15.75     4  
16.0 - 16.5 16.25 13    6  2 
16.5 - 17.0 16.75 29  1  6 26 28 
17.0 - 17.5 17.25 34  3 10 77 60 
17.5 - 18.0 17.75 62 26 29 76 99 
18.0 - 18.5 18.25 56 77 28 33 38 
18.5 - 19.0 18.75 32 93 43 13  5 
19.0 - 19.5 19.25  8 77 46  3  7 
19.5 - 20.0 19.75  27 40  1  
20.0 - 20.5 20.25  2  6 19  1  
20.5 - 21.0 20.75   4  8   
21.0 - 21.5 21.25   2   
21.5 - 22.0 21.75  2 1   

Number  236 316 232 240 240 
Sampling weight (kg)  16.869 27.344 20.749 15.036 16.841 
Catch(kg/boat)  1,900.00 1,920.00 657.14 1,560.00 2,662.50 
Boat  33 33 33 33 33 
Day/month  22 22 22 22 22 
Catch (tonnes)  1,379.400 1,393.920 477.084 1,132.560 1,932.975 
Total (tonnes)      6,315.940 
Average  price (Bath/kg)          22.76 
Total value 
(million Baht) 

       143.75 
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ตารางผนวกที่  2  จํานวนผลจับปลาทูจากเครื่องมืออวนลอมติด ป2542 ในเขตมาตรการอนุรักษฯ  
Appendix 2   Number of Indo-Pacific mackerel caught by mackerel encircling gill net, 1999 in protected 

area. 

Length (cm) ML February March April May June Total 
15.0 - 15.5 15.25 - - - -    114,777.9      114,777.9 
15.5 - 16.0 15.75 - - -    301,292.9 -      301,292.9 
16.0 - 16.5 16.25 1,063,026.9 - -     451,939.3    229,555.8    1,744,522.0 
16.5 - 17.0 16.75 2,371,367.6      50,977.2    137,959.9 1,958,403.8 3,213,781.8   7,732,490.3 
17.0 - 17.5 17.25 2,780,224.1     152,931.5    229,933.1 5,799,888.3 6,886,675.4 15,849,652.4 
17.5 - 18.0 17.75 5,069,820.4 1,325,406.7    666,806.1 5,724,565.0 11,363,014.4 24,149,612.6 
18.0 - 18.5 18.25 4,579,192.6 3,925,242.8    643,812.7 2,485,666.4 4,361,561.1 15,995,475.6 
18.5 - 19.0 18.75 2,616,681.5 4,740,877.7    988,712.4     979,201.9    573,889.6   9,899,363.1 
19.0 - 19.5 19.25     654,170.4 3,925,242.8 1,057,692.4     225,969.7    803,445.5   6,666,520.8 
19.5 - 20.0 19.75 - 1,376,383.9    919,732.5       75,323.2 -    2,371,439.6 
20.0 - 20.5 20.25     163,542.6     305,863.1    436,872.9       75,323.2 -      981,601.8 
20.5 - 21.0 20.75 -     203,908.7    183,946.5 - -      387,855.2 
21.0 - 21.5 21.25 - -      45,986.6 - -        45,986.6 
21.5 - 22.0 21.75 -     101,954.4      22,993.3 - -      124,947.7 

Number  19,298,026.1 16,108,788.8 5,334,448.4 18,077,573.7 27,546,701.5 86,365,538.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการจัดทํารายงานวิชาการ  กรมประมง 

66 

ตารางผนวกที่ 3 โอกาสปลาทูเพศเมียสมบรูณเพศ (P) ณ ความยาวตางๆ (L) ซ่ึงถูกจับโดยเครื่องมอือวนลอมติด 
ป 2542 ในเขตมาตรการอนุรักษฯ  

Appendix 3  Probability of mature females  Indo-Pacific mackerel (P) at different length (L) caught by 
mackerel encircling gill nets, 1999 in  protected area.  

Mid-length Female Mature  P(L) = X Y 

L (cm) Nf Nfm  Nfm/Nf L ln (1/P-1) 
15.25   1   1 0.000   
15.75   3 - 0.000   
16.25   7   5 0.714   
16.75  49  26 0.531 16.75 -0.123 
17.25 113  48 0.425 17.25 0.303 
17.75 174 102 0.586 17.75 -0.348 
18.25 111  87 0.784 18.25 -1.288 
18.75  95  89 0.937 18.75 -2.697 
19.25  59  55 0.932 19.25 -2.621 
19.75  32  31 0.969   
20.25  10  10 1.000   
20.75   7   7 1.000   
21.25   2   2 1.000   
21.75   2   2 1.000   

Result of regression : n = 6,  a = 21.944,  b = 1.282,  r = 0.926,  tcalculated = 0.303 and ttable = 0.205 
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ตารางผนวกที่ 4  ผลการวิเคราะหจํานวนปลาทูตามวิธีของ Jone โดยใชฐานขอมูลความยาวของปลาที่จับได
จากเครื่องมืออวนลอมติด ป 2542 ในเขตมาตรการอนุรักษฯ 

Appendix 4   Results on Jones’ length  base cohort analysis of Indo-Pacific mackerel caught by mackerel 
encircling gill nets, 1999 in protected area. 

L1 - L2 t(L1) dt H(L1, L2) C(L1, L2) N(L1) F/Z F Z 

15.0 - 15.5 0.3505 0.0236 1.0425      114,777.9 176,431,645.1 0.008  0.028  3.558 

15.5 - 16.0 0.3741 0.0257 1.0464      301,292.9 162,229,458.2 0.021 0.076 3.606 

16.0 - 16.5 0.3998 0.0281 1.0508   1,744,522.0 147,873,188.4 0.112  0.445  3.975 

16.5 - 17.0 0.4279 0.0311 1.0564   7,732,490.3 132,261,008.2 0.367  2.047  5.577 

17.0 - 17.5 0.4590 0.0348 1.0633 15,849,652.4 111,195,808.8 0.571  4.698  8.228 

17.5 - 18.0 0.4938 0.0394 1.0720 24,149,612.6  83,444,452.9 0.724  9.260 12.790 

18.0 - 18.5 0.5332 0.0455 1.0836 15,995,475.6  50,084,293.0 0.721  9.122 12.652 

18.5 - 19.0 0.5787 0.0538 1.0996   9,899,363.1  27,892,951.4 0.716  8.900 12.430 

19.0 - 19.5 0.6325 0.0658 1.1231   6,666,520.8  14,066,105.5 0.753  10.761 14.291 

19.5 - L∞  0.6983 - -   3,911,830.9   5,215,774.5 0.750  10.590 14.120 
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ตารางผนวกที่ 5 ผลการวิเคราะหจํานวนปลาทูโดยใชฐานขอมูลความยาว (Thomson & Bell analysis)  
จํานวนปลาทูเพศเมีย จํานวนปลาทูเพศเมยีที่เจริญพันธุ และจํานวนไขปลา จากการทํา
ประมงอวนลอมติด ป 2542 ในเขตมาตรการอนุรักษฯ 

Appendix 5  The resulted from length-based Thomson & Bell analysis, number of females,  mature 
females and eggs of Indo-Pacific mackerel from encircling gill nets, 1999 fishery in 
protected area. 

L1 - L2 H 

(L1,L2) 

F 

(L1,L2) 

Z=F+M 

(L1,L2) 

N(L1) 

(*106) 

No.Loss 

(*106) 

Female 
ratio 

Number 
female 
(*106) 

Prob. 
mature 

Female 
mature 
(*106) 

Fecundity Eggs 

(*109) 

15.0 - 15.5 1.0425 0.028 3.558 176.432        
       14.200 0.53 7.526 0.084 0.632  33,110.3  20.9 

15.5 - 16.0 1.0464 0.076 3.606 162.232        
       14.358 0.53 7.610 0.148 1.126  38,700.4  43.6 

16.0 - 16.5 1.0508 0.445 3.975 147.874        
       15.616 0.53 8.276 0.248 2.052  45,014.1  92.4 

16.5 - 17.0 1.0562 2.055 5.585 132.258        
       21.064 0.53 11.164 0.384 4.287  52,118.7 223.4 

17.0 - 17.5 1.0633 4.698 8.228 111.194        
       27.742 0.53 14.703 0.543 7.984  60,084.9 479.7 

17.5 - 18.0 1.0720 9.260 12.790  83.452        
       33.373 0.53 17.688 0.692 12.240  68,987.9 844.4 

18.0 - 18.5 1.0836 9.122 12.652  50.079        
       22.201 0.53 11.767 0.810   9.531  78,906.5 752.1 

18.5 - 19.0 1.0994 8.900 12.430  27.878        
       13.821 0.53   7.325 0.890   6.519  89,924.1 586.2 

19.0 - 19.5 1.1233 10.761 14.291  14.057        
        8.383 0.53   4.684 0.939   4.398 102,128.1 449.2 

19.5 - L∞   - 10.590 14.120   5.219        
        5.219 0.53   2.766 0.987   2.730 138,443.1 377.9 

   Total        51.499  3,869.8 
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ตารางผนวกที่ 6  ผลการวิเคราะหจํานวนปลาทูโดยใชฐานขอมูลความยาว (Thomson & Bell analysis) 
จํานวนปลาทูเพศเมีย จํานวนปลาทูเพศเมียที่เจริญพันธุ และจํานวนไขปลา (ภายใต
สมมติฐานเมื่อไมมีการทําประมงอวนลอมติด) ป 2542 ในเขตมาตรการอนุรักษฯ 

Appendix  6  The resulted from length-based Thomson & Bell analysis, number of females, mature females 
and eggs of Indo-Pacific mackerel (suppose the mackerel encircling gill nets were not 
operate), 1999 in protected area. 

L1 - L2 H 

(L1,L2) 

F 

(L1,L2) 

Z = M 

(L1,L2) 

N(L1) 

(*106) 

No.Loss 

(*106) 

Female 
ratio 

Number 
female 

(*106) 

Prob. 
mature 

Female 
mature 

(*106) 

Fecundity Egg  

(*109 ) 

15.0 - 15.5 1.0425 0.000 3.530 176.432        
       14.092 0.53 7.469 0.084 0.627  33,110.3     20.8 

15.5 - 16.0 1.0464 0.000 3.530 162.340        
       14.078 0.53 7.461 0.148 1.104  38,700.4     42.7 

16.0 - 16.5 1.0508 0.000 3.530 148.262        
       13.989 0.53 7.414 0.248 1.839  45,014.1     82.8 

16.5 - 17.0 1.0562 0.000 3.530 134.273        
       13.955 0.53 7.396 0.384 2.840  52,118.7   148.0 

17.0 - 17.5 1.0633 0.000 3.530 120.318        
       13.899 0.53 7.366 0.543 4.000  60,084.9   240.3 

17.5 - 18.0 1.0720 0.000 3.530 106.419        
       13.815 0.53 7.322 0.692 5.067  68,987.9   349.6 

18.0 - 18.5 1.0836 0.000 3.530  92.604        
       13.738 0.53 7.282 0.810 5.898  78,906.5   465.4 

18.5 - 19.0 1.0994 0.000 3.530  78.866        
       13.640 0.53 7.229 0.890 6.434  89,924.1   578.6 

19.0 - 19.5 1.1233 0.000 3.530  65.226        
       13.515 0.53 7.163 0.939 6.726 102,128.1   686.9 

19.5 - L∞  - 0.000 3.530  51.711        
       51.711 0.53 27.407 0.987 27.051 138,443.1   3,745.0 
   Total        61.586  6,360.1 
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การปนเปอนของยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด และคลอแรมฟนิคอล 
ในหอยตะโกรมและหอยแครงบริเวณแหลงเลี้ยงอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
ประดิษฐ ชนชืน่ชอบ* และ สุพาภร แกวอักษร 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสุราษฎรธานี 

 
บทคัดยอ 

 
การวิเคราะหการปนเปอนของยาออกซีเตตราซัยคลินและออกโซลินิกแอซิดดวยวิธี HPLC และ

ยาคลอแรมฟนิคอลดวยวิธี ELISA ในหอยตะโกรม (Crassostrea belcheri) และหอยแครง (Anadara 
granosa) บริเวณแหลงเลี้ยงอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี ที่ระยะ 1, 2 และ 3 กม. จากฝง ระหวางเดือน
มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2546 ปรากฏวาไมพบการปนเปอนของยาปฏิชีวนะทั้ง 3 ชนิด โดยหอยแครงจากทั้ง
3 แปลงไดผลการวิเคราะหยาปฏิชีวนะทั้ง 3 ชนิดเปนศูนยตลอดการศึกษา แตในหอยตะโกรมจากแปลงเลี้ยง
ที่ระยะ 1, 2 และ 3 กม. จากฝง ไดผลการวิเคราะหยาออกโซลินิกแอซิดโดยเฉลี่ยเทากับ 0.0086 ± 0.0024, 
0.0016 ± 0.0007 และ 0 μg/g ตามลําดับ (detection limit 0.05 μg/g) และผลการวิเคราะหยาคลอแรมฟนิคอล
โดยเฉลี่ยเทากับ 0.0174 ± 0.0024, 0.0022 ± 0.0003 และ 0 ng/g ตามลําดับ (detection limit  0.025 ng/g) สวน
ผลการวิเคราะหยาออกซีเตตราซัยคลินไดคาเปนศูนยตลอดการศึกษา สรุปไดวาหากมีการปนเปอนยา
ปฏิชีวนะในแหลงเลี้ยงหอยบริเวณชายฝงอาวบานดอนจะสงผลกระทบในระยะประมาณ 2 กม. จากฝง สวน
ในกุงทะเลจากบอเล้ียงชายฝงอาวบานดอนในเขต 4 อําเภอ จํานวน 1,193 ตัวอยาง ไดผลการวิเคราะหยา 
ออกซีเตตราซัยคลินเปนศูนยตลอดการศึกษา ขณะที่ตรวจพบการตกคางของยาออกโซลินิกแอซิดจํานวน 31 
ตัวอยาง คิดเปน 2.59 % ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด มีความเขมขนระหวาง 0.0500 - 0.1974 μg/g คํานวณ
คาเฉลี่ยจากตัวอยางทั้งหมดไดเทากับ 0.0071 ± 0.0005 μg/g และตรวจพบยาคลอแรมฟนิคอลตกคางจํานวน 
3 ตัวอยาง คิดเปน 0.25 % ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด มีความเขมขนระหวาง 0.0525 - 0.0796 ng/g คํานวณ
คาเฉลี่ยจากตัวอยางทั้งหมดไดเทากับ 0.0001 ± 0.0001 ng/g แตเมื่อวิเคราะหทางสถิติไมพบความ สัมพันธ
ระหวางปริมาณการปนเปอนยาปฏิชีวนะในเนื้อหอยกับการตกคางของยาปฏิชีวนะในเนื้อกุงที่เล้ียงบริเวณ
ชายฝง (P > 0.05) 
 
คําสําคัญ:  ยาปฏิชีวนะ หอยตะโกรม หอยแครง กุงทะเล อาวบานดอน 
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Contamination of Oxytetracycline, Oxolinic Acid and Chloramphenicol in 
Oyster and Cockle Cultured in Bandon Bay, Suratthani Province  

 
Pradit Chonchuenchob* and Supaporn Kaew-aksorn 

Suratthani Coastal Fisheries Research and Development Center.  
 

Abstract 
 

Analysis on the contamination of oxytetracycline and oxolinic acid by HPLC and 
chloramphenicol by ELISA in the oyster (Crassostrea belcheri) and cockle (Anadara granosa) from the 
intertidal culture ground in Banbon Bay, Suratthani Province at 1, 2 and 3 km from shore was conducted 
during January - December 2003.  Results revealed that no contamination was found in these bivalves.  
Especially, the cockle was free from these 3 antibacterial agents since zero analysis results were reported 
through out the experiment.  While the oyster from 1, 2 and 3 km culture ground, the average oxolinic acid 
of 0.0086 ± 0.0024, 0.0016 ± 0.0007 and 0 μg/g, respectively (detection limit 0.05 μg/g), the average 
chloramphenicol of 0.0174 ± 0.0024, 0.0022 ± 0.0003 and 0 ng/g, respectively (detection limit 0.025 ng/g) 
and none of oxytetraycline were reported.  It is assumed that if the contamination of antibiotics in Bandon 
Bay does occurs, the effect on the bivalves culture will be limited within 2 km from shore.  Nevertheless, 
analysis of antibiotic residues in 1,193 samples of marine shrimp cultured in the adjacent coastal area in 4 
districts showed that none of oxytetracycline was residual.  However, oxolinic acid was detected from 31 
samples (2.59 % of the total samples) at the concentration between 0.0500 - 0.1974 μg/g and 0.0071 ± 
0.0005 μg/g was averaged.  While the chloramphenicol was detected from 3 samples (0.25 % of the total 
samples) at the concentration between 0.0525 - 0.0796 ng/g and 0.0001 ± 0.0001 ng/g was averaged.  
Statistically, no relationship between the contamination of antibiotics in the oyster and the residue of 
antibiotics in the cultured marine shrimp (P > 0.05) was found.  
 
Key words:  Antibiotics, Oyster, Cockle, Marine shrimp, Bandon Bay.  
 
*Corresponding author : Takienthong, Kanchanadit District, Suratthani Province 84160. Tel. 0 7725 5290  
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คํานํา 
 

 อาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี เปนแหลงน้ําที่มีความอุดมสมบูรณดวยแรธาตุอาหารที่ถูกชะพา
มากับน้ําทา (run-off) ที่ระบายจากลุมน้ําขนาดใหญ 3 ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ําตาป ลุมน้ําพุมดวง และลุมน้ํา
ชายฝงตะวนัออก ทําใหคุณภาพน้ําในอาวไมเค็มหรือจืดจนเกินไป และมีสภาพเอื้ออํานวยตอการเลี้ยงตัวของ
สัตวน้ําวัยออนหลายชนิด ทั้งยังเปนแหลงเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงที่มีคุณภาพ เชน การเลี้ยงกุงทะเล และการเลี้ยง
หอยสองฝาที่สําคัญ ไดแก หอยตะโกรมกรามขาวหรือหอยนางรมพันธุใหญ (Crassostrea belcheri) และ
หอยแครง (Anadara granosa) หอยที่เล้ียงในอาวบานดอนเปนหอยที่มีคุณภาพดี มีขนาดใหญ และรสชาติดี 
สรางรายไดใหแกเกษตรกรผูเล้ียงหอยซ่ึงสวนใหญเปนชาวประมงพื้นบาน ทําใหสามารถลดการทําประมงที่
ผิดกฎหมายลงได และยังสรางชื่อเสียงใหแกจังหวัดสุราษฎรธานีจนไดชื่อวาเปน “เมืองหอยใหญ” (กฤตพล
และคณะ, 2542; บริษัท อีแพ็ค จํากัด, 2543) 
 อยางไรก็ตาม น้ําทาที่ระบายลงสูกนอาวบานดอนยังสงผลกระทบในทางลบ โดยจะชะพาน้ําทิ้งจาก
บานเรือนชุมชน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการตาง ๆ และน้ําที่ระบายออกมาจาก
แหลงเกษตรกรรมและแหลงเพาะเลี้ยงกุงทะเล (บริษัท อีแพ็ค จํากัด, 2543) ทําใหแหลงน้ําชายฝงถูกปนเปอน
ดวยของเสีย เชื้อโรค สารเคมี และยาปฏิชีวนะ ซ่ึงนับวันปญหาเหลานี้จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปญหายาปฏิชีวนะปนเปอนลงสูแหลงน้ําชายฝง เนื่องจากการควบคุมการใชยาปฏิชีวนะในสัตวยัง
ดําเนินการไดไมทั่วถึง และเกษตรกรขาดหลักปฏิบัติที่ดีในการใชยาปฏิชีวนะ ดังจะเห็นไดชัดในกรณีการ
เล้ียงกุงทะเลที่มีทั้งการใชยาอยางพรํ่าเพรื่อและการใชยาตองหาม โดยยาปฏิชีวนะท่ีมีผูนิยมใชกันแพรหลาย
ไดแก ยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด และคลอแรมฟนิคอล จนกอปญหาตรวจพบยาปฏิชีวนะ
ดังกลาวตกคางในสินคากุงแชเยือกแข็งที่สงไปจําหนายยังตางประเทศ (ธนิฏฐาและคณะ, 2543) 
 ยาปฏิชีวนะที่นิยมใชกันมานาน ไดแก ยาออกซีเตตราซัยคลินซ่ึงเปนยาปฏิชีวนะในกลุมเตตรา-
ซัยคลินที่สกัดไดจากเชื้อ Streptomyces มีลักษณะเปนผลึกสีเหลือง ปราศจากกลิ่น มีรสขมเล็กนอย และ
ละลายน้ําไดนอย  มีสูตรโครงสรางทางเคมีเปน 4-(Dimethylamino)-1,4,4α,5,5α,6,11,12α-octahydro-
3,5,6,10,12,12α-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide (ภาพที่ 1) เปนยาปฏิชีวนะ
ที่มีฤทธิ์กวาง ใชไดกับแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบ แตไมมีผลตอยีสต ราเมือก และเชื้อราอ่ืน ๆ 
และคอนขางคงรูปในสภาพที่ขาดออกซิเจน ยากลุมเตตราซัยคลินดูดซึมไดดีในทางเดินอาหารจึงมักเตรียม
เปนยาสําหรับรับประทาน มีรายงานการใชมาตั้งแตป ค.ศ. 1949 (ประสบ, 2528) ยาออกซีเตตราซัยคลินออก
ฤทธิ์โดยไปจับกับแมกนีเซียม (Mg2+) บนพลาสมาแมมเบรน และไปรวมตัวกับสวน 30s ของ ไรโบโซมใน
เซลลแบคทีเรีย ทําใหการสังเคราะหโปรตีนของแบคทีเรียถูกขัดขวาง อยางไรก็ตาม ยาออกซีเตตราซัยคลิน
จะกอผลกระทบตอผูบริโภคโดยไปทําใหการทํางานของตับและไตผิดปกติ เกิดอาการคลื่นไสทองเสีย เปน
ไข และผ่ืนคัน (Klaver and Matthews, 1994) ยาออกซีเตตราซัยคลินยังเสื่อมฤทธิ์ไดงายเนื่องจากมีคุณสมบัติ
เปน chelated divalent cation จึงจับกับ Ca2+ และ Mg2+ ในอาหารหรืออิออนในน้ําและมีการเปลี่ยนรูปไปได 
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ภาพที่ 1  สูตรโครงสรางทางเคมีของยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด และคลอแรมฟนิคอล     

(กมลชัย, 2517) 
 
 โดยพบวาที่ pH 2.0 - 6.0 จะเกิดปฏิกริยา epimerization แตหาก pH สูงกวา 7.5จะเกิดปฏิกริยา 
isomerization เปลี่ยนรูปไปเปนไอโซเตตราซัยคลิน (Jacobsen and Berglind, 1988) สวนในสัตวน้ํามีการนํา
ยาออกซีเตตราซัยคลินมาใชในการปองกันและรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยผสมกับอาหารใหกินใน
อัตราวันละ 50 - 100 mg/kg นาน 5 - 14 วันติดตอกัน (Bjorklund et al., 1991; Presscott and Baggot, 1993) 
แตสุภาวดีและคณะ (2535) รายงานวายาออกซีเตตราซัยคลินที่ผสมในอาหารสัตวน้ําจะสูญเสียไปโดยละลาย
ออกสูน้ําประมาณ 15 % ของความเขมขนเริ่มตนในชวง 2 ชั่วโมงหลังจากใหอาหาร หากน้ําที่มีการปนเปอน
ยาออกซีเตตราซัยคลินถูกถายลงสูแหลงน้ําจะมีผลตอขบวนการ Nitrification (Klaver and Matthews, 1994) 
และกอใหเกิดแบคทีเรียดื้อยาที่สามารถถายทอด plasmid สูแบคทีเรียที่กอโรคในมนุษยได (Foster, 1983; 
Jacobsen and Berglind, 1988) 
 ออกโซลินิกแอซิดเปนยาในกลุม quinolone มีสูตรโครงสรางทางเคมี 5-ethyl-5,8-dihydro-8-oxo-
1,3-dioxolo [4,5-g] quinolone-7-carboxylic acid (ภาพที่ 1) เปนยาใหมที่เร่ิมมีการใชในป ค.ศ.1966 มีฤทธิ์
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแกรมลบเปนสวนใหญ โดยจะถูกดูดซึมไดดีในทางเดินอาหารจึงใชโดย
ผสมกับอาหารสัตวเพื่อรักษาโรคติดเชื้อในระบบขับถายและระบบทางเดินอาหาร ในการเพาะเลี้ยงปลา
แนะนําใหใชในอัตราวันละ 10 - 30 mg/kg นาน 7 - 10 วันติดตอกัน สวนในกุงทะเลแนะนําใหใชในอัตรา 
วันละ 20 - 50 mg/kg หรือผสมกับอาหารประมาณวันละ 3 g/kg feed ใหกินติดตอกัน 7 - 10วัน (Bjorklund et 
al., 1991) แต Cravedi et al. (1987) รายงานวาประสิทธิภาพการดูดซึมยาออกโซลินิกแอซิดในสัตวน้ํา
คอนขางต่ํา ยาจํานวนมากที่ไมถูกดูดซึมจะถูกขับถายออกสูส่ิงแวดลอม ซ่ึง Bjorklund     et al. (1991) พบวา
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บริเวณกระชังเลี้ยงปลาเรนโบวเทรา (Oncorhynchus mykiss) ชายฝงทะเลบอลติกทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ของประเทศฟนแลนดมียาออกโซลินิกแอซิดตกคางอยูในดินตะกอนทองน้ําประมาณ 0.05 - 0.20 μg/g  
 คลอแรมฟนิคอลเปนยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ในวงกวาง มีสูตรโครงสรางทางเคมีวา D-(-) threo-1-(p-
nitrophenyl)-2-dichloroacetamido-1,3-propanediol (ภาพที่ 1) เปนยาปฏิชีวนะที่สังเคราะหไดในป พ.ศ. 
2490 จากเชื้อ Streptomyces venezuelae มีฤทธิ์ทําลายแบคทีเรียแกรมลบหลายชนิด รวมทั้งเชื้อ Rickettsia 
ดวย มีชื่อเรียกทางการคาวาคลอโรมัยซีติน ในปจจุบันยาคลอแรมฟนิคอลทั้งหมดเปนยาที่ไดจากการ
สังเคราะหทางเคมีจากการรวมตัวระหวางกรดไดคลออะซิติกกับไนโตรเบนซิน มีโครงสรางอยูในรูป  
L-form ลักษณะเปนผลึกสีขาวที่มีความทนทานตอความรอนสูง คงทนตอกรดและดาง มีรสขม ละลายน้ําได
เล็กนอย แตละลายไดดีในสารละลายอินทรีย (organic solvent) มีคากึ่งชีวิตถึง 6 เดือน ออกฤทธิ์ทําลายเชื้อ
โดยไปยับยั้งขบวนการสรางโปรตีนของแบคทีเรีย โดยตัวยาจะไปรวมตัวกับสวน 50s ของไรโบโซมของ
แบคทีเรียอยางถาวร และยับยั้งการทํางานของเอนไซมเปปติทรานสเฟอเรส ทําใหการสรางสายเปปไทดใหม
ถูกขัดขวาง การสรางโปรตีนของแบคทีเรียหยุดลงในทันที ในทางการแพทยพบวาการจะใหผลดีในการรักษา
โรคติดเชื้อในมนุษยควรมีระดับของยาในกระแสเลือดประมาณ 5 - 15 μg/ml (ประสบ, 2528) แตจาก
คุณสมบัติของยาคลอแรมฟนิคอลที่ทนความรอนไดสูง ทําใหไมถูกทําลายโดยการตม และกอปญหาหากมี
การตกคางของยาในเนื้อสัตวท่ีใชเปนอาหาร โดยจะกอผลกระทบตอขบวนการสรางโปรตีนในไมโตคอน 
เดรียในเซลลกระดูกของมนุษย ทําใหไขกระดูกฝอและสูญเสียความสามารถในการสรางเม็ดเลือด ซ่ึงจะ
นําไปสูการเปนโรคโลหิตจางชนิด aplastic anaemia นอกจากนั้นยังมีรายงานวาแบคทีเรียที่ดื้อตอยา 
คลอแรมฟนิคอลในสัตวอาจถายทอดการดื้อยาไปสูแบคทีเรียที่กอโรคในมนุษยได และยาคลอแรมฟนิคอล
ยังสามารถทําลายฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อของยาในกลุมเพนนิซิลลิน กลุมแมคโครไลด และกลุมลินโคซาไมด
อีกดวย ทําใหถูกประกาศเปนยาที่หามใชกับสัตวที่เปนอาหารสําหรับมนุษย (กมลชัย, 2517) 
 จากการใชยาโดยไมมีหลักปฏิบัติที่ดีประกอบกับการขยายตัวของพื้นที่เล้ียงสัตวบกและสัตวน้ํา
บริเวณชายฝงโดยรอบอาวบานดอน จึงมีโอกาสสูงมากที่ยาปฏิชีวนะจะปนเปอนลงสูน้ําทิ้งและถูกระบาย
ออกสูแหลงน้ําชายฝง อาจสงผลกระทบตอจุลินทรียในแหลงน้ําและสภาพนิเวศนจนเสียสมดุลย นอกจากนั้น
ยังสงผลโดยตรงตอคุณภาพเนื้อหอยตะโกรมและหอยแครงที่เล้ียงอยูในบริเวณดังกลาว เนื่องจากเกิดการ
ปนเปอนและสะสมของยาปฏิชีวนะในเนื้อหอยซ่ึงเปนสัตวน้ําที่กรองกินอาหารจากน้ําทะเล ประกอบกับ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่นิยมบริโภคหอยสดหรือกึ่งดิบกึ่งสุก เพราะเชื่อวาหากปรุงจนสุกจะสูญเสียธาตุ
อาหารสวนที่ชวยในการบํารุงรางกายไป ดังนั้นผูบริโภคหอยจึงอาจไดรับยาปฏิชีวนะที่ปนเปอนในเนื้อหอย
ได (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี, 2543) นอกจากนั้นการปนเปอนยาปฏิชีวนะในเนื้อ
หอยและสิ่งแวดลอมยังกอใหเกิดแบคทีเรียดื้อยาสูงขึ้น หากผูบริโภคหอยไดรับแบคทีเรียดื้อยาดังกลาวใน
ปริมาณที่มากพอ ความสามารถในการดื้อยาจะถูกถายทอดใหกับแบคทีเรียที่เปนเชื้อกอโรคในทางเดินอาหาร 
ทําใหการรักษามีความยากลําบากมากขึ้น เนื่องจากตองใชยาที่มีฤทธ์ิรุนแรงขึ้นและใชเวลาในการรักษานาน 
ซ่ึงตองเสียคาใชจายสูงขึ้น (Jacobsen and Berglind, 1988; Samuelsen, 1992; Kerry et al., 1995) 
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วัตถุประสงค 
 
1. เพื่อทราบปริมาณการปนเปอนของยาปฏิชีวนะ 3 ชนิด ไดแก ออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด 
และคลอแรมฟนิคอล ในเนื้อหอยตะโกรมและหอยแครงบริเวณแปลงเลี้ยงหอยกนอาวบานดอน จังหวัด 
สุราษฎรธานี และปริมาณการตกคางของยาปฏิชีวนะทั้ง 3 ชนิดดังกลาวในเนื้อกุงทะเลท่ีเล้ียงบริเวณชายฝง
อาวบานดอนในเขตอําเภอดอนสัก อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอพุนพิน และอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
2. เพื่อทราบการแพรกระจายของยาปฏิชีวนะทั้ง 3 ชนิดในแหลงเล้ียงหอยที่ระยะ 1, 2 และ 3 กม. จาก
ชายฝง 
3. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลบริเวณชายฝงกับการ
ปนเปอนของยาปฏิชีวนะในเนื้อหอยที่เล้ียงบริเวณชายฝงอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี   

 
วิธีดําเนินการ 

 

1. การเก็บตัวอยางและระยะเวลาดําเนินการ 

 
1.1 การเก็บตวัอยางหอย 
เก็บตัวอยางหอยตะโกรมและหอยแครงจากแปลงเลี้ยงหอยบริเวณกนอาวบานดอน จังหวัด     

สุราษฎรธานี เดือนละครั้ง ระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม 2546 โดยกําหนดสถานีเก็บตัวอยางที่ระยะ 1, 2
และ 3 กม. จากฝง ที่มีแปลงเลี้ยงหอยตะโกรมและหอยแครงอยูใกลเคียงกันที่สุด โดยเลือกสถานีเก็บตัวอยาง
หอยตะโกรมและสถานีเก็บตัวอยางหอยแครงใหมีระยะหางกันไมเกิน 100 เมตร (ภาพที่ 2) แตละสถานีเก็บ
ตัวอยางหอยตะโกรมครั้งละประมาณ 10 ตัว และหอยแครงครั้งละประมาณ 100 ตัว ใสในถุงพลาสติกแยก
เปนแตละชนิดและแตละสถานพีรอมบันทึกเลขรหัสสถานีลงบนถุงพลาสติก แลวนําไปวิเคราะหปริมาณยา
ออกโซลินิกแอซิดและคลอแรมฟนิคอลที่หองปฏิบัติการของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสุราษฎรธานี 
สวนการวิเคราะหปริมาณยาออกซีเตตราซัยคลินนําไปวิเคราะหที่ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ําสุราษฎรธานี 

1.2 การเก็บตวัอยางกุงทะเล 
สุมเก็บตัวอยางกุงทะเลสัปดาหละ 2 ครั้ง ระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม 2546 จากบอเล้ียง

กุงทะเลในเขตอําเภอดอนสัก อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอพุนพิน และอําเภอเมืองสุราษฎรธานี (ภาพที่ 2) ซ่ึงน้ํา
ทิ้งที่ระบายออกจากฟารมดังกลาวจะถูกพัดพาสูบริเวณแปลงเลี้ยงหอยที่กําหนดขางตน และจากตัวอยางที่
เกษตรกรในเขต 4 อําเภอดังกลาวนํามาสงตรวจที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสุราษฎรธานี เปนกุงที่มี
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อายุการเลี้ยงประมาณ 60 วันขึ้นไป ตัวอยางละประมาณ 500 กรัม พรอมทั้งบันทึกประวัติการใชยาและการ
จัดการภายในฟารม สวนการวิเคราะหยาปฏิชีวนะทั้ง 3 ชนิด ดําเนินการเชนเดียวกับการวิเคราะหในเนื้อหอย 
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     ภาพที่ 2  แผนที่แสดงสถานีเก็บตวัอยางหอยตะโกรม (S) และหอยแครง (K) ในแปลงเลี้ยงหอยอาวบานดอน จังหวดัสุราษฎรธานี ที่ระยะ 1, 2 และ 3 กม.จากฝง และ 
      จุดเก็บตวัอยางกุงทะเล (x) จากบอเลี้ยงกุงบริเวณชายฝงในเขต 4 อําเภอ ระหวางเดอืนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2546
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2. การวิเคราะหยาปฏชิีวนะ 
 
2.1 การวิเคราะหยาออกซีเตตราซัยคลิน 
ใชวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ตามวิธีของ Oka et al. (1985) ซ่ึงมี 

detection limit 0.02 μg/g โดยใชชดุ HPLC ยี่หอ Waters รุน 2695 (ประกอบดวย pump รุน 201, controller 
รุน 600, autosampler รุน 717 Plus และ detector รุน 474 fluorescence detector) โดยใชตัวอยางเนื้อหอยหรือ
ตัวอยางเนื้อกุงหนัก 5 g นําไปบดละเอียด (homogenize) ในสารสกัด 0.1 M Na2EDTA - McIlvaine buffer 
(pH 4.0) ปริมาตร 25 ml แลวนําไปผาน Sep-Pak C18 cartridge เพื่อจับตัวยาไว และชะตัวยา (elute) ดวย 
methyl alcohol ปริมาตร 10 ml นําสารละลายไประเหยจนแหงดวย evaporator ที่อุณหภูมิ 40 oC แลวละลาย
ดวย mobile phase 5 ml นําไปกรอง และฉีดเขาเครื่อง HPLC ในปรมิาตร 50 μl โดยใชคอลัมนชนิด Inertsil 
C8 ขนาด 4.6 x 150 mm กาํหนด fluorescence detector ที่ excitation wavelength 380 nm และ emission 
wavelength 520 nm ใช mobile phase ที่มีสวนผสมของ methanol : 1 M imidazole (pH 7.2) ในอัตราสวน 
2.3 : 7.7 โดยปริมาตร และอัตราไหล (flow rate) 0.8 ml/min ในการวิเคราะหแตละครั้งทํา standard curve 
ของยาออกซีเตตราซัยคลิน โดยเตรียมสารละลายยาออกซีเตตราซัยคลินมาตรฐาน (Sigma, O 5875) ที่ความ
เขมขน 0.05, 0.10, 0.2 และ 0.3 μg/ml สวนการทดสอบคา recovery โดย spike ยามาตรฐานลงในตัวอยางที่
ความเขมขน 0.1 และ 0.3 μg/g พบวามีคา recovery เฉลี่ย 83.12 % 

2.2 การวิเคราะหยาออกโซลนิิกแอซิด 
ใชวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ตามวิธีของกองควบคุม-ตรวจสอบ

ผลิตภัณฑและการแปรรูปสัตวน้ํา (Fish Inspection and Quality Control Division, 1995) ซ่ึงมี detection limit 
0.05 μg/g โดยใชชุด HPLC ยี่หอ Waters (ประกอบดวย pump รุน 616, controller รุน 600, autosampler รุน 
717 plus และ UV/VIS detector รุน 486 turntable absorbance detector) โดยใชตัวอยางเนื้อหอยหรือตัวอยาง
เนื้อกุงหนัก 5 g ใสสารสกัด ethyl acetate 30 ml บด ละเอียด (homogenize) แลวนําไปปนตกตะกอน และ
ระเหยแหงใน vacuum rotary evaporator ที่ 40 oC ละลายดวยสารผสม mobile phase 5 ml และ hexane 1 ml 
กรอง แลวฉีดเขาเครื่อง HPLC ในปริมาตร 30 μl โดยใชคอลัมนชนิด Nova-Pak C18 ขนาด 3.9 x 150 mm 
และใช mobile phase ที่มีสวนผสมระหวาง acetonitrile : 0.01 oxalic acid (pH 2.5) ในอัตราสวน 3 : 7 โดย
ปริมาตร และใชอัตราไหล (flow rate) 1 ml/min อานผลดวย UV/VIS detector ที่ 260 nm ทั้งนี้ ในการ
วิเคราะหตัวอยางทุกครั้งไดทํา standard curve ของยาออกโซลินิกแอซิดโดยเตรียมสารละลายยาออกโซลินิก
แอซิดมาตรฐาน (Sigma, O 0877) ที่ความเขมขน 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75 และ 1.00 μg/ml สวนการทํา 
recovery test โดยการ spike ยามาตรฐานในเนื้อเยื่อตัวอยางความเขมขน 0.1 และ 1.0 μg/g พบวามีคา 
recovery เฉลี่ย 81.67 % 
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2.3 การวิเคราะหยาคลอแรมฟนิคอล 
ใชวิธี Enzyme - Linked Immunosorbance Assay (ELISA) ดวยชุด chloramphenicol EIA 

(Euro-Diagnostica) ซ่ึงมี detection limit 0.025 ng/g โดยใชตัวอยางเนื้อหอยหรือตัวอยางเนื้อกุงที่บดแลว 3 g 
สกัดดวย ethyl acetate 6 ml ปนตกตะกอน และดูดสารละลายชั้น ethyl acetate 4 ml ไประเหยแหงโดยการ
เปาดวยกาซไนโตรเจนใน water bath ที่อุณหภูมิ 65 oC แลวละลายยาดวยสารผสม isooctane : chloroform 
(อัตราสวน 2 : 3 โดยปริมาตร) ปริมาตร 1 ml และ buffer 1 ml ดูดสารละลายสวนบนปริมาตร 50 μl ใสใน 
microtiter plate และทําตามขั้นตอนที่กําหนดไวของชุดทดสอบ chloramphenicol EIA โดยอานผล 
absorbance ที่ 450 และ 630 nm ดวยเครื่องอานผลยี่หอ Statfax รุน 303 Plus สวนการทํา standard curve ใช
ยาคลอแรมฟนิคอลมาตรฐานซึ่งใหมาในชุดทดสอบ EIA kit ที่ความเขมขน 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 และ 2 
ng/ml และทํา recovery test โดย spike ยาคลอแรมฟนิคอล มาตรฐาน (Sigma, C 0135) ลงในตัวอยางที่ความ
เขมขน 0.1 และ 1.0 ng/g พบวามีคา recovery โดยเฉลี่ย 78.17 % 
 

3. ขอมูลสภาพภูมิอากาศ 

 
ขอมูลสภาพภูมิอากาศระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม 2546 ไดแก ความกดอากาศ อุณหภูมิ

ความชื้นสัมพัทธ อัตราการระเหยของน้ํา ปริมาณน้ําฝน และจํานวนวันที่มีฝนตก เปนขอมูลทุติยภูมิที่ไดโดย
คัดลอกจากสถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎรธานี ซ่ึงตั้งอยูในเขตตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี
หางจากตัวจังหวัดสุราษฎรธานีไปทางทิศตะวันตกเปนระยะทางประมาณ 20 กม.  
 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 
วิเคราะหคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของยาปฏิชีวนะทั้ง 3 ชนิดที่ตรวจพบในเนื้อหอย-

ตะโกรม หอยแครง และกุงทะเล และสภาพภูมิอากาศ แลววิเคราะหความแตกตางของความเขมขนของยา
ปฏิชีวนะที่ตรวจพบในเนื้อหอยแตละชนิดระหวางระยะ 1, 2 และ 3 กม. จากฝง โดยวิธี Analysis of variance 
(ANOVA) และ Duncan’s new multiple range test วิเคราะหความแตกตางของความเขมขนยาปฏิชีวนะที่
ตรวจพบในเนื้อหอยระหวางฤดูแลงกับฤดูฝนดวยวิธี t-test นอกจากนี้ไดวิเคราะหความ สัมพันธระหวาง
ปริมาณยาปฏิชีวนะที่ตรวจพบในเนื้อหอยและในเนื้อกุงทะเลดวยวิธี Bivariate correlation ซ่ึงการวิเคราะห
ทางสถิติทั้งหมดใชระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยใชโปรแกรม SPSS for windows (กัลยา, 2543) 
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ผลการศึกษา 
 
1. การปนเปอนยาปฏิชีวนะในเนื้อหอย  
 

1.1 ออกซีเตตราซัยคลิน 
การวิเคราะหยาออกซีเตตราซัยคลินในเนื้อหอยตะโกรมและหอยแครงจากแปลงเลี้ยงที่ระยะ 1, 

2 และ 3 กม. จากฝง ตลอดป พ.ศ. 2546 ปรากฏวาไมพบการปนเปอนของยาออกซีเตตราซัยคลิน โดยผลการ
วิเคราะหไดคาเปนศูนยตลอดการศึกษา (ตารางที่ 1)  

1.2 ออกโซลินิกแอซิด 
การวิเคราะหการปนเปอนของยาออกโซลินิกแอซิดในเนื้อหอยตะโกรมและหอยแครง ปรากฏ

วาไมพบการปนเปอน โดยผลการวิเคราะหในตัวอยางหอยแครงจากแปลงเลี้ยงที่ระยะ 1, 2 และ 3 กม. จากฝง
ไดคาเปนศูนยตลอดการศึกษา แตในหอยตะโกรมจากแปลงเลี้ยงที่ระยะ 1, 2 และ 3 กม. จากฝงไดผลการ
วิเคราะหโดยเฉลี่ยเทากับ 0.0086 ± 0.0024, 0.0016 ± 0.0007 และ 0 μg/g ตามลําดับ ซ่ึงเปนความเขมขนที่ต่ํา
กวา detection limit 0.05 μg/g (ตารางที่ 1) อยางไรก็ดี เม่ือนําผลการวิเคราะหมาทดสอบทางสถิติพบวา 
หอยตะโกรมที่เล้ียงในระยะ 1 กม. จากฝงมีปริมาณยาออกโซลินิกแอซิดปนเปอนสูงกวาในแปลงเลี้ยงที่ระยะ 
2 และ 3 กม. จากฝงอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) แตไมพบความแตกตางระหวางฤดูแลงกับฤดูฝน (P > 0.05)  

1.3 คลอแรมฟนิคอล 
การวิเคราะหตัวอยางหอยตะโกรมและหอยแครงจากแปลงเลี้ยงที่ระยะ 1, 2 และ 3 กม. จากฝง

ปรากฏวาไมพบการปนเปอนของยาคลอแรมฟนิคอล โดยผลการวิเคราะหในตัวอยางหอยแครงจากแปลง
เล้ียงที่ระยะ 1, 2 และ 3 กม. จากฝงไดคาเปนศูนยตลอดการศึกษา แตในหอยตะโกรมจากแปลงเลี้ยงที่ระยะ 
1, 2 และ 3 กม. จากฝง ไดผลการวิเคราะหโดยเฉลี่ยเทากับ 0.0174 ± 0.0024, 0.0022 ± 0.0003 และ 0 ng/g
ตามลําดับ ซ่ึงเปนความเขมขนที่ต่ํากวา detection limit 0.025 ng/g (ตารางที่ 1) เมื่อนําผลการวิเคราะหไป
ทดสอบทางสถิติพบวาหอยตะโกรมในแปลงเลี้ยงระยะ 1 กม. จากฝงมียาคลอแรมฟนิคอลปนเปอนสูงกวาใน
แปลงเลี้ยงที่ระยะ 2 และ 3 กม. จากฝงอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) และพบวาในฤดูแลงหอยตะโกรมที่เล้ียง
ในแปลงระยะ 1 กม. จากฝงมีการปนเปอนยาคลอแรมฟนิคอลสูงกวาในฤดูฝนอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) 
สวนในแปลงเลี้ยงหอยที่ระยะ 2 และ 3 กม. จากฝงไมพบความแตกตางระหวางฤดู (P > 0.05) 
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ตารางที่ 1  ปริมาณการปนเปอนของยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด และคลอแรมฟนิคอล ในเนื้อ
หอยตะโกรมและหอยแครง บริเวณแหลงเลี้ยงชายฝงจังหวัดสุราษฎรธานี โดยเฉลี่ยในชวงฤดแูลง 
ฤดูฝน และเฉลี่ยในรอบป พ.ศ. 2546 

ฤดู หอยตะโกรม  หอยแครง 
 1 กม. 2 กม. 3 กม.  1 กม. 2 กม. 3 กม. 

ออกซีเตตราซัยคลิน (μg/g)       
ฤดูแลง 0 0 0  0 0 0 
ฤดูฝน 0 0 0  0 0 0 
เฉลี่ย 0 0 0  0 0 0 
        

ออกโซลินิกแอซิด (μg/g)       
ฤดูแลง 0.0103 ± 0.0052 0.0036 ± 0.0019 0  0 0 0 
ฤดูฝน 0.0078 ± 0.0026 0.0006 ± 0.0003 0  0 0 0 
เฉลี่ย 0.0086 ± 0.0024b 0.0016 ± 0.0007ab 0a  0a 0a 0a 
        

คลอแรมฟนิคอล (ng/g)       
ฤดูแลง 0.0318 ± 0.0039 0.0038 ± 0.0004 0  0 0 0 
ฤดูฝน 0.0102 ± 0.0017* 0.0014 ± 0.0004 0  0 0 0 
เฉลี่ย 0.0174 ± 0.0024a 0.0022 ± 0.0003a 0a  0a 0a 0a 
หมายเหตุ  1.คาเฉลี่ยในสัตวน้ําชนิดเดียวกันและยาปฏิชีวนะเดียวกัน หากมีตัวอักษรกํากับตางกันแสดงวามี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) สวนคาเฉลี่ยในฤดูฝนที่มีเครื่องหมาย * กํากับ
แสดงวามีความแตกตางจากคาเฉลี่ยในฤดูแลงอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) 

2.คา detection limit ของการวิเคราะหยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด และคลอแรม-   
ฟนิคอล เทากับ 0.02 μg/g, 0.05 μg/g และ 0.025 ng/g ตามลําดับ 

 
2. การตกคางของยาปฏชิีวนะในเนื้อกุง 
 

2.1 ออกซีเตตราซัยคลิน 
การวิเคราะหยาออกซีเตตราซัยคลินในเนื้อกุงทะเลจํานวน 1,193 ตัวอยางจาก 298 ฟารม  

(จากฟารมเลี้ยงกุงที่อยูในพื้นท่ีดําเนินการ 4 อําเภอ ทั้งหมด 1,075 ฟารม) ไมพบวามียาออกซีเตตราซัยคลิน
ในเนื้อกุง โดยไดผลการวิเคราะหเปนศูนยตลอดการศึกษา (ตารางที่ 2) 
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2.2 ออกโซลินิกแอซิด 
การวิเคราะหยาออกโซลินิกแอซิดในเนื้อกุงทะเลจากตัวอยางทั้งส้ิน 1,193 ตัวอยาง พบวามียา

ออกโซลินิกแอซิดตกคางจํานวน 31 ตัวอยาง คิดเปน 2.59 % ของตัวอยางทั้งหมด (ตารางที่ 2) มีความเขมขน
ระหวาง 0.0500 - 0.1974 μg/g สามารถคํานวณคาเฉลี่ยความเขมขนของยาออกโซลินิกแอซิดในเนื้อกุงที่
ตรวจพบยา 31 ตัวอยางไดเทากับ 0.0752 ± 0.0059 μg/g และคาเฉลี่ยในตัวอยางเนื้อกุงทั้งหมดในรอบปได
เทากับ 0.0071 ± 0.0005 μg/g 

2.3 คลอแรมฟนิคอล 
การวิเคราะหยาคลอแรมฟนิคอลในตัวอยางกุงทะเลจํานวน 1,193 ตัวอยาง พบวามีการตกคาง

เพียง 3 ตัวอยาง คิดเปน 0.25 % โดยในเดือนมกราคมตรวจพบ 1 ตวัอยางที่ความเขมขน 0.0796 ng/g และใน
เดือนกุมภาพันธตรวจพบ 2 ตัวอยางที่ความเขมขน 0.0525 และ 0.0530 ng/g สวนในเดือนอื่น ๆ ตรวจไมพบ
(ตารางที่ 2) สามารถคํานวณคาเฉลี่ยความเขมขนของยาคลอแรมฟนิคอลที่ตรวจพบในเนื้อกุงทั้ง 3 ตัวอยาง
ไดเทากับ 0.0617 ± 0.0089 ng/g และคาเฉลี่ยจากตัวอยางทั้งหมดในรอบปเทากับ 0.0001 ± 0.0001 ng/g 
 
ตารางที่ 2  ปริมาณยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด และคลอแรมฟนิคอล ที่ตรวจพบในเนื้อกุงจาก

ฟารมเลี้ยงกุงทะเลในเขตอําเภอดอนสัก อําภอกาญจนดิษฐ อําเภอพุนพิน และอําเภอเมือง 
สุราษฎรธานี ระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม 2546 

เดือน จํานวน ออกซีเตตราซัยคลิน  ออกโซลินิกแอซิด  คลอแรมฟนิคอล 
 ตัวอยาง % ที่พบ ความเขมขน  % ที่พบ ความเขมขนเฉลี่ย  % ที่พบ ความเขมขนเฉลี่ย 
 (ตัวอยาง)  (μg/g)   (μg/g)   (ng/g) 

มกราคม 38 0 0  2.63 0.0540  2.63 0.0796 
กุมภาพนัธ 52 0 0  1.92 0.0620  3.84 0.0527 ± 0.0002 
มีนาคม 40 0 0  0 0  0 0 
เมษายน 79 0 0  1.26 0.0580  0 0 
พฤษภาคม 130 0 0  0.76 0.0660  0 0 
มิถุนายน 154 0 0  5.19 0.0696 ± 0.0054  0 0 
กรกฎาคม 152 0 0  1.31 0.0595 ± 0.0045  0 0 
สิงหาคม 149 0 0  4.02 0.0970 ± 0.0256  0 0 
กันยายน 135 0 0  4.44 0.0693 ± 0.0086  0 0 
ตุลาคม 100 0 0  2.00 0.0675 ± 0.0035  0 0 
พฤศจิกายน 114 0 0  2.63 0.0944 ± 0.0236  0 0 
ธันวาคม 50 0 0  0 0  0 0 

 1,193 0 0  2.59 0.0071 ± 0.0005  0.25 0.0001 ± 0.0001 
หมายเหตุ  คา detection limit ของการวิเคราะหยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด และคลอแรมฟนิคอล     

เทากับ 0.02 μg/g, 0.05 μg/g และ 0.025 ng/g ตามลําดับ 
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3. ความสัมพนัธระหวางการปนเปอนยาปฏิชีวนะในเนื้อหอยและการตกคางในเนื้อกุง 
 

เมื่อนําปริมาณยาออกโซลินิกแอซิดและคลอแรมฟนิคอลในหอยตะโกรมจากแปลงเลี้ยงระยะ 
1, 2 และ 3 กม. จากฝง และในเนื้อกุงจากฟารมเลี้ยงกุงทะเลที่วิเคราะหไดมาเปรียบเทียบเชิงกราฟ (ภาพที่ 3) 
พบวาไมมีความสอดคลองกัน และการทดสอบ Bivariate correlation ก็แสดงถึงความสัมพันธอยางไมมี
นัยสําคัญ (P > 0.05) 

 
ภาพที่ 3  ปริมาณการปนเปอนยาออกโซลินิกแอซิดและคลอแรมฟนิคอลในเนื้อหอยตะโกรมจากแปลงเลี้ยง 
               ระยะ 1, 2 และ 3 กม. จากฝง และปริมาณยาทีพ่บในเนื้อกุงจากบอเล้ียงบริเวณชายฝงอาวบานดอน 
               จังหวัดสุราษฎรธานี ระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม 2546 
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4. สภาพภูมิอากาศ  
 
สภาพภูมิอากาศในจังหวัดสุราษฎรธานีในป พ.ศ. 2546 ไดแสดงไวในภาพที่ 4 พบวาฤดูแลงอยู

ระหวางเดือนมกราคม - เมษายน และฤดูฝนอยูในชวงเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ในรอบปมีความกดอากาศ 

และอุณหภูมิอากาศคอนขางคงที่ โดยมีคาเฉลี่ย 1,010.1 ± 0.4 mm และ 27.2 ± 0.3 oC ตามลําดับ  
(ตารางที่ 3)ขณะที่ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณน้ําฝน และจํานวนวันที่มีฝนตก มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
(P < 0.05)ระหวางฤดูแลงกับฤดูฝน โดยในรอบปวัดปริมาณน้ําฝนไดทั้งสิ้น 1,993.3 mm เปนปริมาณน้ําฝนที่
ตกในฤดูฝนถึง 1,903.6 mm และจํานวนวันที่มีฝนตกรวมทั้งสิ้น 157 วัน เปนจํานวนวนัที่มีฝนตกในฤดูฝนถึง 
142 วัน 
 
ตารางที่ 3  คาเฉลี่ยสภาพภูมอิากาศในจังหวัดสุราษฎรธานีจําแนกตามฤดูและเฉลี่ยในรอบป พ.ศ. 2546 
ฤดู ความกดอากาศ อุณหภูม ิ ความชื้นสัมพทัธ อัตราน้ําระเหย จํานวนน้ําฝน วันที่มีฝนตก 

 (mm) (oC) (%) (mm) (mm) (day) 

ฤดูแลง 1,010.9 ± 0.8 27.5 ± 0.5 76.2 ± 1.6* 129.8 ± 10.2 222.4 ± 11.3* 113.7 ± 0.7* 
ฤดูฝน 1,009.6 ± 0.4 27.0 ± 0.4 83.0 ± 1.0* 101.6 ± 16.4 237.9 ± 26.9* 17.7 ± 1.7* 
เฉลี่ย 1,010.1 ± 0.4 27.2 ± 0.3 80.7 ± 1.2* 111.0 ± 16.5 166.1 ± 35.5* 13.1 ± 2.3* 
หมายเหตุ   คาเฉลี่ยในฤดูฝนที่กํากับดวยเครื่องหมาย * แสดงวาแตกตางจากในฤดูแลงอยางมีนัยสําคัญ  

(P < 0.05) 
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ภาพที่ 4  ลักษณะภูมิอากาศในจังหวัดสุราษฎรธานีระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2546  
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วิจารณผลการศึกษา 
 
จากผลการวิเคราะหปริมาณยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด และคลอแรมฟนิคอล ใน

หอยตะโกรมและหอยแครงจากแหลงเล้ียงกนอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงตรวจไมพบการปนเปอน
ของยาปฏิชีวนะทั้ง 3 ชนิด แสดงวาหอยที่เล้ียงในแหลงดังกลาวมีความปลอดภัยตอผูบริโภคในแงของความ
เสี่ยงตอการไดรับยาปฏิชีวนะปนเปอนในเนื้อหอย 

อยางไรก็ตาม จากผลการวิเคราะหซ่ึงสามารถคํานวณปริมาณยาออกโซลินิกแอซิดและ 
คลอแรมฟนิคอลในเนื้อหอยตะโกรมจากแปลงเลี้ยงในเขต 2 กม. จากฝงได แมจะมีคาต่ํากวา detection limit 
ที่ 0.05 μg/g และ 0.02 ng/g ตามลําดับก็ตาม แสดงใหเห็นถึงแนวโนมที่หอยตะโกรมที่เล้ียงบริเวณดังกลาว
จะถูกปนเปอนดวยยาออกโซลินิกแอซิดและคลอแรมฟนิคอลได สวนหอยตะโกรมในแปลงเลี้ยงหอยที่อยู
หางจากฝงมากกวา 2 กม. คอนขางมั่นใจวาปลอดจากยาปฏิชีวนะซ่ึงอาจปนเปอนมากับน้ําทา (run-off)  
ที่ระบายลงสูแปลงเลี้ยงหอย เพราะเปนแหลงที่มีน้ําลึก และมีการถายเทของมวลน้ําไดดีกวาบริเวณ 
น้ําตื้นชายฝง และจากสภาพทางภูมิศาสตรของอาวบานดอนที่มีความลึกน้ําระหวาง 0.46 - 2.02 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเลปานกลาง และมีการขึ้นลงของน้ําแบบผสม (mixed tide) ทําใหคุณภาพของน้ําในอาวชวง 
น้ําขึ้นไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเลมากกวาน้ําทาที่ระบายออกจากแผนดิน ประกอบกับอิทธิพลของลมมรสุมซ่ึง
พัดในแนวตะวันออกเฉียง เหนือ - ตะวันตกเฉียงใต ทําใหน้ําที่ระบายลงสูชายฝงอาวบานดอนถูกพัดวนอยู
บริเวณกนอาว ตะกอนและสิ่งสกปรกปนเปอนจึงสะสมอยูบริเวณกนอาวมากกวาบริเวณที่หางฝงออกไป 
(บริษัท เทสโก จํากัด และคณะ, 2540) หอยตะโกรมจากแปลงเลี้ยงที่อยูใกลชายฝงจึงมีแนวโนมที่จะถูก
ปนเปอนดวยยาออกโซลินิกแอซิดและคลอแรมฟนิคอลมากกวาแปลงเลี้ยงที่อยูไกลฝงออกไป  

นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะหซ่ึงไมพบการปนเปอนของยาปฏิชีวนะในหอยแครงอาจเปนไป
ไดวาขบวนการ metabolism ของหอยแครงอาจจะสามารถกําจัดยาปฏิชีวนะออกจากรางกายไดเร็วกวา 
หอยตะโกรมมาก ทําใหตรวจไมพบยาปฏิชีวนะในเนื้อหอยแครงเลย (Kleinow et al., 1994) นอกจากนั้น
หอยแครงมักจะฝงตัวอยูระดับเสมอผิวหนาดินหรือหมกตัวอยูในดินไมเกิน 10 ซม. และกินอาหารจําพวก 
เศษซากพืชและซากสัตวในดินมากกวาการกรองกินแพลงกตอนจากน้ําทะเล (บรรจง, 2517; สิริ, 2528)  
จึงไดรับผลกระทบจากการปนเปอนของยาปฏิชีวนะในน้ํานอยกวาหอยตะโกรม ซ่ึงเปนสัตวที่เกาะอาศัย
กลางน้ํา และกินอาหารโดยการกรองแพลงกตอนจากน้ําทะเลเทานั้น  

ในกรณีที่ตรวจไมพบการปนเปอนของยาออกซีเตตราซัยคลินในเนื้อหอย โดยผลการวิเคราะห
ไดคาเปนศูนยตลอดการศึกษา อาจเปนเพราะยาออกซีเตตราซัยคลินถูกกําจัดจากรางกายของหอยไดเร็วกวา
ยาชนิดอื่น ๆ รวมทั้งยาออกซีเตตราซัยคลินยังคอนขางสลายตัวไดงายในน้ําทะเล หรือในสภาพที่มีความเขม
ของแสงมากและมีกระแสน้ํา โดยมีอัตราการสลายตัวสูงถึง 96 % ในเวลาเพียง 1 สัปดาหเทานั้น (Hektoen  
et al., 1995; Lunestad et al., 1995) เนื่องจากออกซีเตตราซัยคลินมีคุณสมบัติเปน  chelated  divalent  cation 
จึงจับกับ  Ca2+  และ Mg2+  ในน้ํา ทั้งยังจะเกิดปฎิกริยา isomerization เปลี่ยนรูปไปเปนไอโซเตตราซัยคลิน
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ในสภาพน้ําทะเลที่ pH สูงกวา 7.5 (Jacobsen and Berglind, 1988) สวนออกโซลินิกแอซิดและ 
คลอแรมฟนิคอลคอนขางคงตัวมากกวาออกซีเตตราซัยคลิน โดยเฉพาะอยางยิ่งคลอแรมฟนิคอลมีคุณสมบัติ
ทนทานตอความรอนไดสูง ทั้งยังมีความคงทนตอกรดและดาง และมีคากึ่งชีวิตนานถึง 6 เดือน (กมลชัย, 
2517) 

สวนการวิเคราะหยาปฏิชีวนะในเนื้อกุงจํานวน 1,193 ตัวอยาง สุมจากฟารมเลี้ยงกุงจํานวน 298
ฟารม จากฟารมที่เล้ียงกุงอยูทั้งหมด 1,075 ฟารม คิดไดเปน 1 % prevalent ไมพบยาออกซีเตตราซัยคลิน 
ตกคางอยูเลย พบเพียงการตกคางของออกโซลินิกแอซิดในตัวอยางเนื้อกุงจํานวน 31 ตัวอยาง คิดไดเพียง  
2.59 % เทานั้น โดยมีความเขมขนที่ตรวจพบโดยเฉลี่ย 0.0752 ± 0.0059 μg/g ขณะที่การตกคางของยา       
คลอแรมฟนิคอลก็พบเพียง 3 ตัวอยาง คิดเปน 0.25 % โดยมีความเขมขนเฉลี่ย 0.0617 ± 0.0089 ng/g จาก
ขอมูลขางตนอาจสรุปไดวา การเลี้ยงกุงทะเลในจังหวัดสุราษฎรธานีในปจจุบันมีการใชยาออกซีเตตรา-
ซัยคลินนอยลง หรือไมไดใชเลย สวนใหญนิยมใชยาออกโซลินิกแอซิดเพื่อการรักษาโรค จึงทําใหตรวจพบ
การตกคางของยาออกโซลินิกแอซิดในเนื้อกุงที่สุมจากบอเล้ียงตลอดทั้งป สวนยาคลอแรมฟนิคอลซึ่งตรวจ
พบการตกคางในเนื้อกุงในเดือนมกราคมและกุมภาพันธแสดงวายังมีการใชในการเลี้ยงชวงตนป และหยุดใช
ตั้งแตเดือนมีนาคมเปนตนมา อาจเปนผลมาจากการรณรงคใหเลิกใชยาตองหาม และจากการตรวจจับปจจัย
การผลิตที่มีการปนเปอนยาปฏิชีวนะซึ่งไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง  

ขณะที่การทดสอบทางสถิติ พบวาไมมีความสัมพันธกันระหวางปริมาณการปนเปอนของยา
ปฏิชีวนะในเนื้อหอยตะโกรมกับปริมาณการตกคางของยาปฏิชีวนะในเนื้อกุงที่เล้ียงบริเวณชายฝง อาจเปน
เพราะยาปฏิชีวนะที่ปนเปอนในแหลงน้ําและสะสมในเนื้อหอยอาจมาจากการเลี้ยงกุงในรอบการเลี้ยงกอน ๆ
ผลการวิเคราะหการปนเปอนยาปฏิชีวนะในเนื้อหอยจึงไมแสดงความสัมพันธกับปริมาณยาปฏิชีวนะที่ใชใน
การเลี้ยงกุงรุนที่สํารวจไปพรอมกัน หรืออาจเปนไปไดที่การปนเปอนยาปฏิชีวนะในแหลงน้ําอาจมาจาก
แหลงอื่น ๆ อีกดวย 

สวนผลการศึกษาสภาพภูมิอากาศของจังหวัดสุราษฎรธานีในป พ.ศ. 2546 พบวามีคาใกลเคียง
กับสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2494 - 2523) ของจังหวัดสุราษฎรธานี โดยสามารถจําแนกออกเปน 2 
ฤดู คือ ฤดูแลงอยูระหวางเดือนมกราคม - เมษายน และฤดูฝนอยูระหวางเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม เมื่อใช
เกณฑวา เปนฤดูฝนเมื่อวัดปริมาณน้ําฝนไดมากกวาหรือเทากับกึ่งหนึ่งของปริมาณการระเหยของน้ํา 
(รังสรรค, 2527) ชวงฤดูฝนจึงนานถึง 8 เดือน และวัดปริมาณน้ําฝนไดทั้งสิ้น 1,993.3 mm เมื่อนํามาคํานวณ
ปริมาณน้ําทาที่ระบายลงสูชายฝงอาวบานดอนในรอบป พ.ศ. 2546 จะไดประมาณ 11,724.7 ลานลูกบาศก
เมตร (บริษัท อีแพ็ค จํากัด, 2543) ความเค็มของน้ําทะเลชายฝงในชวงฤดูฝนจึงไมสูงมาก และอยูในชวงที่มี
ความเหมาะสมตอการเล้ียงกุง ทําใหกุงที่เล้ียงไมเครียดและเปนโรคนอยลง การใชยาปฏิชีวนะจึงลดลง อาจ
สงผลใหการปนเปอนยาปฏิชีวนะในแหลงน้ําชายฝงลดลง แตในชวงที่ภูมิอากาศเริ่มเปลี่ยนเขาสูฤดูแลงจะมี
การเปลี่ยนแปลงความเค็มและอุณหภูมิ ทําใหกุงที่เล้ียงเกิดความเครียดและเปนโรคไดงายขึ้น จึงมีการใช    
ยาปฏิชีวนะมากขึ้น 
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คําขอบคุณ 
 

ขอขอบคุณเจาหนาที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎรธานี ที่อนุญาตใหคัดขอมูลสภาพภูมิอากาศ
จังหวัดสุราษฎรธานีเพื่อใชประกอบรายงาน ขอขอบคุณคุณสุนทร คําสุข และเจาหนาที่ของศูนยวิจัยและ
ตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําสุราษฎรธานี ที่ใหความอนุเคราะหในการวิเคราะหปริมาณ
ยาออกซีเตตราซัยคลินโดยวิธี HPLC และขอขอบคุณเจาหนาที่ของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงทุกทาน
ที่ใหความรวมมือจนงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี  
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