






 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

  รายงานการประชุมวิชาการประมง
ในการประชุมวิชาการประมง ปี 255
พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
วิจัยด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประมง สาขาวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ํา สาขาวิจัยด้านโรคสัตว์น้ํา สาขาวิจัยด้า
พันธุกรรมสัตว์นํ้า สาขาวิจัยด้านการประมงทะเล 
ชายฝั่ง และสาขาวิจัยด้านอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า รวมท้ังสิ้น 
เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ หลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อน และสามารถดําเนินการต่อยอดหรือเสริมงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ 
ได้รวดเร็วยิ่งข้ึน 
  กรมประมงขอขอบคุณนักวิชาการ นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ท่ีให้ความร่วมมือในการ
ส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุม ท้ังนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ รวมท้ังผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัยหรือใช้
อ้างอิงต่อไป 

 
 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

คํานํา 

 
รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป ี2557 ฉบับนี ้จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมผลงานวิชาการท่ีได้นําเสนอ

2557 ระหว่างวันท่ี 18 - 19 มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุมกรมประมง และห้องประชุมศูนย์
พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานวิชาการท้ังหมด 
วิจัยด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประมง สาขาวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ํา สาขาวิจัยด้านโรคสัตว์น้ํา สาขาวิจัยด้า
พันธุกรรมสัตว์นํ้า สาขาวิจัยด้านการประมงทะเล สาขาวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด สาขาวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่ง และสาขาวิจัยด้านอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า รวมท้ังสิ้น 53 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักวิชาการสามารถนําผลงานวิจัย

อย่างเป็นระบบ หลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อน และสามารถดําเนินการต่อยอดหรือเสริมงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ 

กรมประมงขอขอบคุณนักวิชาการ นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ท่ีให้ความร่วมมือในการ
ส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุม ท้ังนี้หวังเป็นอย่างยิ่งวา่ รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ รวมท้ังผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัยหรือใช้

(นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล
อธิบดีกรมประมง

จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมผลงานวิชาการท่ีได้นําเสนอ
ห้องประชุมกรมประมง และห้องประชุมศูนย์

ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานวิชาการท้ังหมด 8 สาขาวิจัย ได้แก่ สาขา
วิจัยด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประมง สาขาวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ํา สาขาวิจัยด้านโรคสัตว์น้ํา สาขาวิจัยด้าน

สาขาวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด สาขาวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักวิชาการสามารถนําผลงานวิจัย

อย่างเป็นระบบ หลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อน และสามารถดําเนินการต่อยอดหรือเสริมงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ 

กรมประมงขอขอบคุณนักวิชาการ นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ท่ีให้ความร่วมมือในการ
า รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 ท่ีได้รวบรวมข้ึนนี้

จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ รวมท้ังผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัยหรือใช้

นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล) 
อธิบดีกรมประมง 
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(ภาคบรรยาย) 
สาขาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 
O1 การคัดเลือกแบบหมูเ่พ่ือการเจริญเติบโตปลานวลจันทร์เทศ
 โดย  นางศรีจรรยา เข็มกลดั 
O2 การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาตะเพียนขาวท่ีผลติจาก
 รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 และปลาตะเพียนขาวปกติในฟาร์มเกษตรกร
 โดย  นายฤทธิกร ศรแก้ว 
O3 การตรวจหาสนิปของยีนระบบภมูคิุ้มกันท่ีมีความสัมพันธ์กับความตา้นทานโรค
 โดย  นางอนงค์ นิ่มละมยั 
 
สาขาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 
O4 วิธีการจัดการและยืดอายุการเก็บรักษาคุณภาพสาหร่ายผักกาดทะเล
 โดย  นางสาววลยั คลีฉ่ายา 
O5 วิธีการเก็บรักษาคณุภาพความสดของปลายี่สกเทศ
 โดย  นางสุภาพร สริิมานุยตุต ์
O6 การผลิตแมงกะพรุนผงด้วยวิธีการทําแห้งแบบพ่นฝอย
 โดย  นายพิสิฐ วงศ์สง่าศร ี
 
สาขาอาหารสัตว์น้ํา 
O7 การเจรญิเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลากะพงขาว
 อาหารสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสตัว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซมไ์คตเินสทดแทนปลาป่นในระดับต่างกนั
 โดย  นางสาวเพ็ญศรี เมืองเยาว์
O8 ผลของระดับโปรตีนต่อการเจริญเติบโตของกั้งตั๊กแตนหางจดุ
 โดย  นายวีระ เจรญิพักตร ์
O9 ผลของการเสรมิน้ํามันตับปลาหมกึในระดับต่างกันท่ีมตี่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบของกรดไขมัน
 ในปลาดุกลูกผสม 
 โดย  นายองอาจ คําประเสริฐ 
 
สาขาการจัดการทรัพยากรและสิง่แวดล้อมประมง
O10 ความหลากหลายและการแพร่กระจายของลูกปลาวัยอ่อนในแม่นํ้าบางปะกง และแม่นํ้าปราจีนบุรี
 โดย  นายพิสิฐ ภูมิคง 
O11 ความหลากชนิดของพรรณปลาในลุ่มน้ําวัง
 โดย  นายนคร พิลา 
O12 ชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของแพลงก์
 โดย  นางเสาวคนธ์ รุ่งเรือง 
O13 บทบาทของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรประมงในแม่นํ้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 โดย  นางสาวสุภาพ สังขไพฑรูย์
O14 คุณภาพน้ํา ผู้ผลิตข้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
 โดย  นางสาวสุธิดา โส๊ะบีน 
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สารบัญ 
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การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาตะเพียนขาวท่ีผลติจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมล 
และปลาตะเพียนขาวปกติในฟาร์มเกษตรกร 

การตรวจหาสนิปของยีนระบบภมูคิุ้มกันท่ีมีความสัมพันธ์กับความตา้นทานโรคสเตรปโตคอคโคซสิในปลานิล

วิธีการจัดการและยืดอายุการเก็บรักษาคุณภาพสาหร่ายผักกาดทะเล ................................................................
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การผลิตแมงกะพรุนผงด้วยวิธีการทําแห้งแบบพ่นฝอย ................................................................

การเจรญิเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)
อาหารสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสตัว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซมไ์คตเินสทดแทนปลาป่นในระดับต่างกนั

นางสาวเพ็ญศรี เมืองเยาว ์
อการเจริญเติบโตของกั้งตั๊กแตนหางจดุ Harpiosquilla raphidae (Fabricius, 1798)
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สาขาการประมงทะเล 
O15 แหล่งและฤดูทําการประมงของเครื่องมือประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
 โดย  นายปิยะโชค สินอนันต ์
O16 หมึกกล้วยจากเรือประมงอวนลากทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย พ
 โดย  นายพรอนันต์ ครีีรตัน ์
O17 ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์นํ้าเศรษฐกิจวัยอ่อนตามระยะห่างฝั่งทางฝั่งทะเลอันดามัน
 ของประเทศไทย 
 โดย  นายธรรมรตัน์ เลิศเกียรติรัชตะ 
O18 ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์นํ้าเศรษฐกิจวัยอ่อนในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์นํ้า
 ในฤดูปลาท่ีมีไข่และวางไข่ เลี้ยงลกู และพ้ืนท่ีใกล้เคียงทางฝั่งทะเลอันดามัน
 โดย  นางพนิดา ชาล ี
O19 ทรัพยากรสตัว์นํ้าจากเรือสํารวจประมงในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตวน์้ําในฤดูปลาท่ีมไีข่
 และพ้ืนท่ีใกล้เคยีงทางฝั่งทะเลอันดามัน
 โดย  นายพรอนันต์ ครีีรตัน ์
O20 การประมงพ้ืนบ้านในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์นํ้าในฤดูปลามีไข่และวางไข่เลีย้งลูกทางฝั่งทะเลอันดามัน
 โดย  นางอรสา เพชรสลับศร ี
O21 คุณภาพน้ําและแพลงก์ตอนบริเวณแหล่งแปรรูปแมงกระพรุนในจังหวัดระนอง
 โดย  นางสาวอิสราภรณ์ จติรหลัง 
O22 ชีววิทยาของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis

 โดย  นางอัญชลีย์ ยะโกะ 
 
สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
O23 การเพาะพันธุ์ปลามัด ................................
 โดย  นายสุชาติ ไกรสุรสีห ์
O24 การศึกษาการเพาะพันธุ์ คัพภวิทยาและพัฒนาการของลูกปลารากกล้วยวัยอ่อน
 โดย  นางสาวรจวรรณ จดชัยภูม ิ
O25 การเลีย้งปลาเสือพ่นน้ําในกระชังดว้ยอัตราความหนาแน่นต่างกัน
 โดย  นายอัครเดช นาคประดิษฐ์ 
O26 การอนุบาลลูกปลาอโรวานาเงินดว้ยอาหารมีชีวิตต่างชนิดกัน
 โดย  นางสาวสุธาทิพย์ ทิพย์วงศ ์
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 โดย  นางสาวสุธาทิพย์ ทิพย์วงศ ์
 
สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝ่ัง 
O28 ระบบหมุนเวียนน้ําแบบปดิโดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพสําหรับอนุบาล
 ลูกปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อน (Amphiprion ocellaris

 โดย  นางสาวศริประภา ฟ้ากระจา่ง 
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สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝ่ัง (
O29 การออกแบบและการทํางานของระบบจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มเลีย้งปลาทะเลด้วยระบบควบคมุ
 และประมวลผลแบบศูนยร์วม 
 โดย  นายภรัณยู ถมพลกรัง 
O30 การเลีย้งปลาจะละเมด็ทอง (Trachinotus
 ด้วยระบบน้าํหมุนเวยีน 
 โดย  นายไวทัศน์ หนูกล่ํา 
O31 การอนุบาลกั้งกระดาน (Thenus orientalis
 โดย  นายวิทยา หะวานนท์ 
O32 การกระตุ้นการวางไข่ของปลากะพงดํา 
 และพัฒนาการของคัพภะและร
 โดย  นายจิระยุทธ รื่นศริิกุล 
O33 การพัฒนาถังลําเลียงปลาผิวน้ํา
 โดย  นายสุทธิชัย ฤทธิธรรม 
 
(ภาคโปสเตอร์) 
สาขาการจัดการทรัพยากรและสิง่แวดล้อมประมง
P1 ผลจับสัตว์นํ้า การทําประมง และสภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในอ่างเก็บน้ํา
 เข่ือนวชิราลงกรณ จังหวดักาญจนบุรี
 โดย  นางสาวจินตนา บุญทองช่วย
P2 การเปลีย่นแปลงคณุภาพน้ําในทะเลน้อย
 โดย  นางชไมพร แก้วศรีทอง 
P3 ชนิด และการแพร่กระจายของลูกปลา และลูกปลาวัยอ่อนในลําน้ําก่าํ
 โดย  นายประมุข ฤๅแก้วมา 
 
สาขาอาหารสัตว์น้ํา 
P4 การอนุบาลลกูปูม้า (Portunus pelagicus 
 Chaetoceros gracilis และ Nannochloropsis
 โดย  นางปิยาลยั เหมทานนท์ 
P5 ผลของการเสรมิ Mortierella alpina
 (Brachionus rotundiformis
 และพยาธสิภาพของปลากะรังเสือ
 โดย  นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น
P6 ระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหารต่อการเพ่ิ
 (Premnas biaculeatus Bloch, 
 โดย  นางชัชวาลี ชัยศร ี
 
สาขาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 
P7 การปนเปื้อนของไนโตรฟูแรนส์ในฟาร์มเลี้ยงปูน่ิมในจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง
 โดย  นายสันติสุข ไทยปาล 
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(ต่อ) 
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และประมวลผลแบบศูนยร์วม (SCADA) 
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และพัฒนาการของคัพภะและระยะลูกปลาวัยอ่อน 

การพัฒนาถังลําเลียงปลาผิวน้ํา ................................................................................................

สาขาการจัดการทรัพยากรและสิง่แวดล้อมประมง 
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Mortierella alpina เพ่ือเป็นแหล่งกรดไขมันอะแรชิโดนิค (20:4n-6) ใน
Brachionus rotundiformis) ต่อองค์ประกอบของกรดไขมัน การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย
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สาขาการประมงทะเล 
P8 การประมงเบ็ดราวหน้าดินในจังหวัดพังงา
 โดย  นางทัศนีย์ ศุภพฤกษ์ 
P9 ผลจับปลาทูน่าจากเรืออวนล้อมจบัของไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดยี
 โดย  นายเชิดศักดิ์ ชูคง 
P10 สภาวะแวดล้อมบางประการในแหล่งประมงบริเวณไหล่ทวีปทะเลอันดามัน
 โดย  นายสมเจตน์ สอนครฑุ 
P11 ทรัพยากรปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียโดยเรือสํารวจประมงมหิดล พ
 โดย  เรือเอกสุธานี สมุะนังกุล 
 

สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
P12 ผลของอุณหภูมิต่อการเก็บรักษาเมล็ดเทียมพรรณไม้นํ้าสกุลใบพาย
 โดย  นางมณรีัตน์ หวังวิบูลย์กิจ 
P13 ผลของความเค็มต่อการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์
 โดย  นางสาวพรณิชา ปิตตาทะโน 
P14 การอนุบาลลูกอ๊อดกบจานด้วยอัตราความหนาแน่นท่ีแตกต่างกัน
 โดย  นางสาวพัทธ์ธีรา สิทธิ์ธนานนัท์ 
P15 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Cryptocoryne albida 

 โดย  นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจรญิชัย
P16 เทคนิคการปลูกท่ีเหมาะสมต่อการเจรญิเติบโตของรากดําใบยาว
 ในระบบไร้ดิน 
 โดย  นายรัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์ 
 

สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝ่ัง 
P17 การเลีย้งปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus,
 โดย  นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน 
P18 การเปรยีบเทียบลักษณะสําคญัเชิงเพาะเลี้ยงของปลากะพงขาว
 จาก 3 แหล่งเพาะพันธุ ์
 โดย  นางลักขณา ละอองศิริวงศ ์
P19 การใช้สาหร่ายทะเลบําบัดน้ําในการเลีย้งปลาทะเลในระบบกรองน้ํา
 โดย  นางธัญชนก มังคลส ุ
 

สาขาโรคสัตว์น้ํา 
P20 พิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลกูปลาช่อนทะเลวัยอ่อน
 โดย  นายวิทยา รตันะ 
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การคัดเลือกแบบหมู่เพื่อการเจริญเติบโตปลานวลจันทร์เทศ
 
วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์*  ศรีจรรยา เข็มกลัด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าอุตรดิตถ์
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการประเมินค่าตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของ
ปลานวลจันทร์เทศท่ีปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึง กันยายน 
ปลานวลจันทร์เทศท่ีผ่านการคัดเลือกได้ 
1.23 เซนติเมตร และ 11.37 กรัม ตามลําดับ และมีค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ท่ีเป็นผลมาจากการคั
และน้ําหนักท่ีอายุ 6 เดือน เป็น 0.38±0.043 
ในกลุ่มท่ีผ่านการคัดเลือกรุ่นท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยความยาว น้ําหนัก น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมากกว่า
ปลานวลจันทร์เทศท่ีไม่ได้ผ่านการคัดเลือกหรือกลุ่มควบคุม คิดเป็น 
ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าวิธีการคัดเลือกแบบหมู่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์
ปลานวลจันทร์เทศเพ่ือเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตให้ดีข้ึน ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมผลผลิตในการเลี้ยงปลานวลจันทร์เ
 
คําสําคัญ: ปลานวลจันทรเ์ทศ  การตอบสนองของการคัดเลือก 
   
*ผู้รับผดิชอบ: 34 หมู่ 10 ต.วังแดง อ
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การคัดเลือกแบบหมู่เพื่อการเจริญเติบโตปลานวลจันทร์เทศ 

ศรีจรรยา เข็มกลัด  โกศล ขําแสง และสภุาพร ชัยชิต 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าอุตรดิตถ์ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการประเมินค่าตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของ
ปลานวลจันทร์เทศท่ีปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection)

ถึง กันยายน 2556  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ ผลการทดลองสรุปว่า
ปลานวลจันทร์เทศท่ีผ่านการคัดเลือกได้ 2 รุ่น ประเมินค่าตอบสนองของการคัดเลือกท้ังหมด (R)

กรัม ตามลําดับ และมีค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ท่ีเป็นผลมาจากการคั
0.38±0.043 และ 0.36±0.035 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลานวลจันทร์เทศ

มีค่าเฉลี่ยความยาว น้ําหนัก น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมากกว่า
ปลานวลจันทร์เทศท่ีไม่ได้ผ่านการคัดเลือกหรือกลุ่มควบคุม คิดเป็น 6.99%, 24.93%, 24.97% 
ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ในขณะท่ีอัตรารอดของประชากรปลานวลจันทร์เทศท้ังสองกลุ่ม

จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าวิธีการคัดเลือกแบบหมู่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์
ปลานวลจันทร์เทศเพ่ือเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตให้ดีข้ึน ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมผลผลิตในการเลี้ยงปลานวลจันทร์เ

การตอบสนองของการคัดเลือก  การคัดเลือกแบบหมู่  อัตราการเจรญิเติบโต

วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดติถ์ 53140  E-mail: wisanupornr@gmail.com
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การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการประเมินค่าตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของ 
(mass selection) 2 รุ่น ดําเนินการทดลอง

จัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ ผลการทดลองสรุปว่า 
R) โดยความยาวและน้ําหนักได้ 

กรัม ตามลําดับ และมีค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ท่ีเป็นผลมาจากการคัดเลือกมีค่าโดยความยาว
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลานวลจันทร์เทศ

มีค่าเฉลี่ยความยาว น้ําหนัก น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมากกว่า
24.93%, 24.97% และ 12.88% ตามลําดับ  
อดของประชากรปลานวลจันทร์เทศท้ังสองกลุ่ม 

จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าวิธีการคัดเลือกแบบหมู่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์
ปลานวลจันทร์เทศเพ่ือเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตให้ดีข้ึน ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมผลผลิตในการเลี้ยงปลานวลจันทร์เทศได ้

อัตราการเจรญิเติบโต 
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Mass Selection on Growth of Mrigal, 
 
Wisanuporn Ratanatrivong*  Srijanya Khemklad
Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center
 
Abstract 
 The present study aimed to estimate genetic response and growth of Mrigal, 
(Hamilton, 1822) after two generations of mass selection. The selection experiment was carried out in the 
Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center during October 2009 to September 
2013. 
 Two generations of mass sele
length and weight were 1.23 cm and 11.37 g, respectively. The realized heritability (h
weight at 6 months of age estimated were 0.38±0.043 and 0.36±0.035, respectively.
180 days of age of the selected population was higher significantly than those of the control population 
(p<0.01), including total length (6.99%), body weight (24.93%), daily weight gain (24.97
growth rate (12.88%). However, there were no significant different on survival rate of selected and control 
populations (p>0.05). The results indicated that mass selection technique provided the effective for 
genetic improvement of growth rate in Mrigal, which should increased gro
culture. 
 
Key words: Mrigal, Cirrhinus mrigala, response to selection, mass selection, growth rate
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Mass Selection on Growth of Mrigal, Cirrhinus mrigala (Hamilton, 1822) 

Srijanya Khemklad  Kosol Kumsaeng and Supaporn Chaichit
Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center 

The present study aimed to estimate genetic response and growth of Mrigal, 
(Hamilton, 1822) after two generations of mass selection. The selection experiment was carried out in the 
Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center during October 2009 to September 

Two generations of mass selection were carried out, estimate total of response to selection 
length and weight were 1.23 cm and 11.37 g, respectively. The realized heritability (h
weight at 6 months of age estimated were 0.38±0.043 and 0.36±0.035, respectively. Growth traits of the 
180 days of age of the selected population was higher significantly than those of the control population 

), including total length (6.99%), body weight (24.93%), daily weight gain (24.97
ever, there were no significant different on survival rate of selected and control 

populations (p>0.05). The results indicated that mass selection technique provided the effective for 
genetic improvement of growth rate in Mrigal, which should increased growth and rehabilitation of Mrigal 

, response to selection, mass selection, growth rate 
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Kosol Kumsaeng and Supaporn Chaichit 

The present study aimed to estimate genetic response and growth of Mrigal, Cirrhinus mrigala 
(Hamilton, 1822) after two generations of mass selection. The selection experiment was carried out in the 
Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center during October 2009 to September 

ction were carried out, estimate total of response to selection (R) of 
length and weight were 1.23 cm and 11.37 g, respectively. The realized heritability (h2R) of length and 

Growth traits of the 
180 days of age of the selected population was higher significantly than those of the control population 

), including total length (6.99%), body weight (24.93%), daily weight gain (24.97%) and specific 
ever, there were no significant different on survival rate of selected and control 

populations (p>0.05). The results indicated that mass selection technique provided the effective for 
wth and rehabilitation of Mrigal 
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คํานํา 
 ปลานวลจันทร์เทศ เป็นปลาพันธุ์พ้ืนเมืองของประเทศอินเดียมีช่ือเรียกกันท่ัว ๆ ไปว่า 
Cirrhinus mrigala (Hamilton, 1822) 
และปลานวลจันทร์เทศ (สันทนา และคณะ
นําเข้ามาจากประเทศบังคลาเทศและลาวในปี 
ปลานวลจันทร์เทศอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 
นวลจันทร์เทศปีละกว่า 750 ตัน มูลค่าประมาณ 
เจริญเติบโตได้ดีในบ่อ สามารถเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอ่ืน ๆ ได้ เป็นท่ีนิยมบริโภคของประชาชนไทยเนื่องจากเนื้อมีรสชาติดี 
สามารถประกอบอาหารได้หลายชนิด โดยใช้ในรูปของเนื้อปลาบด
รวมถึงการผลิตซูริมิ เนื่องจากเนื้อปลามีปริมาณไข
นอกจากนั้นปลานวลจันทร์เทศสามารถปรับตัวเข้ากับแหล่งน้ําธรรมชาติ หนอง บึง และอ่างเก็บน้ําได้เป็นอย่างดี จึงเป็นปลาท่ี
สามารถเจริญเติบโตได้ดีในแหล่งน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่ มีอัตราการรอดตายสูง ทําให้เกิดค
โดยกรมประมงสามารถผลิตลูกปลานวลจันทร์เทศและปล่อยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ําธรรมชาติและเพ่ือการเพาะเลี้ยงปีละ
ไม่ต่ํากว่า 100 ล้านตัว ท่ัวประเทศ 
 เนื่องจากปลานวลจันทร์เทศเป็นปลาท่ีนําเข้าจากต่างประเทศ
ช่ัวอายุ จึงพบว่าปลานวลจันทร์เทศจากการเพาะเลี้ยงมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีลดลง อาจเป็นผลมาจากการขาดการจัดการทางด้าน
การปรับปรุงพันธุ์ท่ีดี และผลจากการปล่อยปลานวลจันทร์เทศเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ําธรรมชาติ พบว่าปลานวล
มีอัตรารอดตายในแหล่งน้ําธรรมชาติต่ําทําให้ผลผลิตลดลง สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําโดยศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์วางแผนการศึกษาวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศโดยรวบรวม  พ่อแม่พันธุ์ปลาจาก
หน่วยงานของกรมประมงมาใช้เป็นป
มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตปลานวลจันทร์เทศให้ดีข้ึนตามวิธีการของ 
การตอบสนองของการคัดเลือก (response to selection) 
เพ่ือให้ได้ปลานวลจันทร์เทศท่ีเจริญเติบโตดีและเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมผลผลิตในบ่อและ
แหล่งน้ําธรรมชาติ เพ่ิมผลตอบแทนให้กับเกษตรกร และยังเป็นการฟ้ืนฟูปลานวลจันทร์เทศให้คงอยู่และมีคุณภาพเป็
มีการเพาะเลี้ยงท่ียั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. ประเมินค่าตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษ์ในลักษณะการเจริญเติบโตของปลานวลจันทร์เทศ
ท่ีผ่านการคัดเลือกแล้ว 2 รุ่น 
 2. เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต 
ควบคุมในแต่ละรุ่น 
 
วิธีดําเนินการ 
1. การดําเนินการคัดเลือก 
 การดําเนินการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปลา
เดือนตุลาคม 2551 ถึง เดือนกันยายน 
(ภาพท่ี 1) ดังนี ้
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ปลานวลจันทร์เทศ เป็นปลาพันธุ์พ้ืนเมืองของประเทศอินเดียมีช่ือเรียกกันท่ัว ๆ ไปว่า Mrigal 
(Hamilton, 1822) เป็นปลาน้ําจืด 1 ใน 3 ชนิด ของปลากลุ่ม Indian carp ได้แก่ ปลายี่สกเทศ ปลากะโห้

สันทนา และคณะ, 2525) กรมประมงนําเข้ามาทดลองเพาะเลี้ยงในประเทศไทย
นําเข้ามาจากประเทศบังคลาเทศและลาวในปี 2523 และ 2525 ตามลําดับ (อําพล และอารีย์, 2532) 
ปลานวลจันทร์เทศอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลา

ตัน มูลค่าประมาณ 25 ล้านบาท (FAO, 2013) ปลานวลจันทร์เทศเป็นปลาท่ีเพาะขยายพันธุ์ได้ง่าย
อ สามารถเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอ่ืน ๆ ได้ เป็นท่ีนิยมบริโภคของประชาชนไทยเนื่องจากเนื้อมีรสชาติดี 

 โดยใช้ในรูปของเนื้อปลาบด เนื้อปลาแล ่เช่น ไส้กรอกปลา ลูกช้ินปลา
รวมถึงการผลิตซูริมิ เนื่องจากเนื้อปลามีปริมาณไขมันต่ําและเป็นเนื้อสีขาว ทําให้สามารถผลิตเพ่ือส่งออกต่างประเทศได้ 
นอกจากนั้นปลานวลจันทร์เทศสามารถปรับตัวเข้ากับแหล่งน้ําธรรมชาติ หนอง บึง และอ่างเก็บน้ําได้เป็นอย่างดี จึงเป็นปลาท่ี
สามารถเจริญเติบโตได้ดีในแหล่งน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่ มีอัตราการรอดตายสูง ทําให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ํา
โดยกรมประมงสามารถผลิตลูกปลานวลจันทร์เทศและปล่อยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ําธรรมชาติและเพ่ือการเพาะเลี้ยงปีละ

เนื่องจากปลานวลจันทร์เทศเป็นปลาท่ีนําเข้าจากต่างประเทศ และมีการเพาะเลี้ยงในประเทศไทยมาเป็นเวลาหลาย
ช่ัวอายุ จึงพบว่าปลานวลจันทร์เทศจากการเพาะเลี้ยงมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีลดลง อาจเป็นผลมาจากการขาดการจัดการทางด้าน
การปรับปรุงพันธุ์ท่ีดี และผลจากการปล่อยปลานวลจันทร์เทศเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ําธรรมชาติ พบว่าปลานวล
มีอัตรารอดตายในแหล่งน้ําธรรมชาติต่ําทําให้ผลผลิตลดลง สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําโดยศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์วางแผนการศึกษาวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศโดยรวบรวม  พ่อแม่พันธุ์ปลาจาก
หน่วยงานของกรมประมงมาใช้เป็นประชากรพ้ืนฐาน (base population) โดยนําวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ 
มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตปลานวลจันทร์เทศให้ดีข้ึนตามวิธีการของ Falconer (1989) 

response to selection) และค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ (
เพ่ือให้ได้ปลานวลจันทร์เทศท่ีเจริญเติบโตดีและเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมผลผลิตในบ่อและ
แหล่งน้ําธรรมชาติ เพ่ิมผลตอบแทนให้กับเกษตรกร และยังเป็นการฟ้ืนฟูปลานวลจันทร์เทศให้คงอยู่และมีคุณภาพเป็

ประเมินค่าตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษ์ในลักษณะการเจริญเติบโตของปลานวลจันทร์เทศ

เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลานวลจันทร์เทศท่ีผ่านการคัดเลือกแบบหมู่และกลุ่ม

การดําเนินการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (Falconer, 1989) 
ถึง เดือนกันยายน 2556  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ โดยมีข้ันตอนการทดลอง
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Mrigal และมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
ได้แก่ ปลายี่สกเทศ ปลากะโห้เทศ 

กรมประมงนําเข้ามาทดลองเพาะเลี้ยงในประเทศไทย 2 ครั้งด้วยกัน โดย
2532) ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยง

เป็นต้นมา ประเทศไทยมีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลา
ปลานวลจันทร์เทศเป็นปลาท่ีเพาะขยายพันธุ์ได้ง่าย 

อ สามารถเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอ่ืน ๆ ได้ เป็นท่ีนิยมบริโภคของประชาชนไทยเนื่องจากเนื้อมีรสชาติดี 
ลูกช้ินปลา ปลาเส้น ข้าวเกรียบปลา 

มันต่ําและเป็นเนื้อสีขาว ทําให้สามารถผลิตเพ่ือส่งออกต่างประเทศได้ 
นอกจากนั้นปลานวลจันทร์เทศสามารถปรับตัวเข้ากับแหล่งน้ําธรรมชาติ หนอง บึง และอ่างเก็บน้ําได้เป็นอย่างดี จึงเป็นปลาท่ี

วามหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ํา 
โดยกรมประมงสามารถผลิตลูกปลานวลจันทร์เทศและปล่อยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ําธรรมชาติและเพ่ือการเพาะเลี้ยงปีละ 

และมีการเพาะเลี้ยงในประเทศไทยมาเป็นเวลาหลาย
ช่ัวอายุ จึงพบว่าปลานวลจันทร์เทศจากการเพาะเลี้ยงมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีลดลง อาจเป็นผลมาจากการขาดการจัดการทางด้าน
การปรับปรุงพันธุ์ท่ีดี และผลจากการปล่อยปลานวลจันทร์เทศเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ําธรรมชาติ พบว่าปลานวลจันทร์เทศ 
มีอัตรารอดตายในแหล่งน้ําธรรมชาติต่ําทําให้ผลผลิตลดลง สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําโดยศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์วางแผนการศึกษาวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศโดยรวบรวม  พ่อแม่พันธุ์ปลาจาก

โดยนําวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) 
Falconer (1989) เพ่ือประเมินผล

(realized heritability, h2R) 
เพ่ือให้ได้ปลานวลจันทร์เทศท่ีเจริญเติบโตดีและเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมผลผลิตในบ่อและ
แหล่งน้ําธรรมชาติ เพ่ิมผลตอบแทนให้กับเกษตรกร และยังเป็นการฟ้ืนฟูปลานวลจันทร์เทศให้คงอยู่และมีคุณภาพเปน็สัตว์นํ้าท่ี

ประเมินค่าตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษ์ในลักษณะการเจริญเติบโตของปลานวลจันทร์เทศ

และอัตรารอดตายของปลานวลจันทร์เทศท่ีผ่านการคัดเลือกแบบหมู่และกลุ่ม

Falconer, 1989) เริ่มตั้งแต่
อุตรดิตถ์ โดยมีข้ันตอนการทดลอง 
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 1.1 เพาะพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศจํานวน 
จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า จํานวน 
และพัฒนาประมงน้ําจืด จํานวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ศพจ
ศพจ. เชียงราย 
 1.2 รวบรวมลูกปลาจากพ่อแม่พันธุ์แต่ละคู่จํานวนเท่า ๆ กัน และอนุบาลลูกปลาท่ีได้โดยเลี้ยงรวมกันในบ่อดินขนาด 
600 ตารางเมตร จํานวน 3 บ่อ อัตราปล่อย 
 1.3 เมื่ออายุครบ 1 เดือน จึงสุ่มลูกปลาเพ่ือปรับอัตราปล่อยเป็น 
 1.4 เลี้ยงและเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทุกเดือนจนปลามีอายุครบ 
เจริญเติบโตดีท่ีสุด 10% ของประชากร เพ่ือใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์สําหรับประชากรคัดเลือกรุ่นต่อไป
 1.5 ขณะท่ีทําการคัดเลือกปลาเพ่ือใช้ผลิตเป็นประชากรกลุ่มคัดเลือกสุ่มปลาจํานวน 
คัดเลือก เพ่ือนํามาผลิตประชากรกลุ่มควบคุม เรียกปลาระดับรุ่นประชากรของท้ังสองกลุ่มนี้ว่าประชากรรุ่นพ่อแม่
 1.6 เลี้ยงประชากรรุ่นพ่อแม่กลุ่มคัดเลือกและกลุ่มควบคุมในบ่อดินขนาด 
รวมเป็น 6 บ่อ อัตราปล่อย 200 ตัว/บ่อ จนถึงวัยเจริญพันธุ์ เมื่อปลามีอายุประมาณ 
 1.7 สุ่มพ่อแม่พันธุ์ปลาท่ีสมบูรณ์เพศกลุ่มละ 
ลูกปลาท่ีผลิตได้ของท้ังสองกลุ่มนี้ เรียกว่า ประชากรรุ่นท่ี 
 1.8 ดําเนินการอนุบาลปลานวลจันทร์เทศรุ่นท่ี 
 1.9 เลี้ยงเปรียบเทียบปลานวลจันทร์เทศรุ่นท่ี 
การเจริญเติบโตเช่นเดียวกับประชากรรุ่นพ่อแม่ ตามวิธีการข้อ 
 1.10 เมื่อปลานวลจันทร์เทศรุ่นท่ี 1 
เช่นเดียวกับประชากรรุ่นพ่อแม่ ตามวิธีการข้อ 
เช่นเดียวกับประชากรรุ่นท่ี 1 
 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1 การประเมินค่าทางพันธุกรรม 
 นําข้อมูลความยาวและน้ําหนักของปลานวลจันทร์เทศท่ีอายุ 
มาคํานวณค่าทางพันธุกรรมต่อไปนี ้
 2.1.1 ความแตกต่างของการคัดเลอืก 
 ความแตกต่างของการคัดเลือก คือ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของลักษณะเป้าหมายในประชากรท้ังหมด 
กับค่าเฉลี่ยของลักษณะเป้าหมายในกลุ่มสัตว์ท่ีคัดเลือกเป็นพ่อแม่พันธุ์
 Si = (Xsi) - (Xi)  
 เมื่อ Si =  ค่าความแตกต่างของการคดัเลอืกในประชากรรุ่นท่ี 
 Xsi =  ค่าเฉลี่ยของลักษณะกลุม่สตัว์ท่ีคัดเลือกเป็นพ่อแม่พันธุ์ในรุ่นท่ี 
 Xi =  ค่าเฉลี่ยของลักษณะประชากรท้ังหมดในรุ่นท่ี 
 2.1.2 การตอบสนองของการคัดเลือก 
 การตอบสนองของการคัดเลือก คือ
ประชากรรุ่นพ่อแม่ (Falconer, 1989) ซึ่งในการทดลองนี้ได้นําประชากรกลุ่มควบคุมมาปรับความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันไปแต่ละรุ่นตามวิธีการของ 
และเลี้ยงรุ่นเดียวกันมาลบออกจากค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มคัดเลือก 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

จํานวน 50 คู่ (อัตราส่วนเพศ 1:1) โดยวิธีการผสมเทียมจากประชากรท่ีรวบรวมได้
จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า จํานวน 2 แห่ง คือ ศพก. อุตรดิตถ์ และ ศพก. บุรีรัมย์ และประชากรจากศูนย์วิจัย

แห่ง ประกอบด้วย ศพจ. หนองคาย ศพจ. กาฬสินธ์ ศพจ. ชัยนาท ศพจ

รวบรวมลูกปลาจากพ่อแม่พันธุ์แต่ละคู่จํานวนเท่า ๆ กัน และอนุบาลลูกปลาท่ีได้โดยเลี้ยงรวมกันในบ่อดินขนาด 
บ่อ อัตราปล่อย 100,000 ตัว/บ่อ 
เดือน จึงสุ่มลูกปลาเพ่ือปรับอัตราปล่อยเป็น 2,000 ตัว/บ่อ 

งและเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทุกเดือนจนปลามีอายุครบ 6 เดือน จึงดําเนินการคัดเลือกปลาท่ีมีการ
ของประชากร เพ่ือใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์สําหรับประชากรคัดเลือกรุ่นต่อไป 

ขณะท่ีทําการคัดเลือกปลาเพ่ือใช้ผลิตเป็นประชากรกลุ่มคัดเลือกสุ่มปลาจํานวน 200 ตัว/
คัดเลือก เพ่ือนํามาผลิตประชากรกลุ่มควบคุม เรียกปลาระดับรุ่นประชากรของท้ังสองกลุ่มนี้ว่าประชากรรุ่นพ่อแม่

เลี้ยงประชากรรุ่นพ่อแม่กลุ่มคัดเลือกและกลุ่มควบคุมในบ่อดินขนาด 600 ตารางเมตร กลุ่มประชากรละ 
บ่อ จนถึงวัยเจริญพันธุ์ เมื่อปลามีอายุประมาณ 18 เดือน 

สุ่มพ่อแม่พันธุ์ปลาท่ีสมบูรณ์เพศกลุ่มละ 50 คู่ เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์เพ่ือดําเนินการเพาะพันธุ์โดยวิธีการผสมเทียม
ลูกปลาท่ีผลิตได้ของท้ังสองกลุ่มนี้ เรียกว่า ประชากรรุ่นท่ี 1 (F1) 

ดําเนินการอนุบาลปลานวลจันทร์เทศรุ่นท่ี 1 ท้ังสองกลุ่ม เช่นเดียวกับประชากรรุ่นพ่อแม่ ตามวิธีการข้อ 
เลี้ยงเปรียบเทียบปลานวลจันทร์เทศรุ่นท่ี 1 ระหว่างประชากรกลุ่มคัดเลือกและกลุ่มควบคุม โดยเลี้ยงและเก็บข้อมูล

การเจริญเติบโตเช่นเดียวกับประชากรรุ่นพ่อแม่ ตามวิธีการข้อ 1.4 
1 ท้ังสองกลุ่ม มีอายุครบ 6 เดือน ดําเนินการคัดเลือกและเลี้ยงปลาจนถึงวัยเจริญพันธุ์

เช่นเดียวกับประชากรรุ่นพ่อแม่ ตามวิธีการข้อ 1.4 ถึง 1.8 จึงทําการเพาะพันธุ์ผลิตประชากรรุ่นท่ี 2 (F2) เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต

 
นําข้อมูลความยาวและน้ําหนักของปลานวลจันทร์เทศท่ีอายุ 6 เดือน ของประชากรรุ่นพ่อแม่

ความแตกต่างของการคัดเลอืก (selection differential, S) 
ความแตกต่างของการคัดเลือก คือ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของลักษณะเป้าหมายในประชากรท้ังหมด 

กับค่าเฉลี่ยของลักษณะเป้าหมายในกลุ่มสัตว์ท่ีคัดเลือกเป็นพ่อแม่พันธุ ์(Falconer, 1989) ซึ่งสามารถอธิบายในรู
   

ค่าความแตกต่างของการคดัเลอืกในประชากรรุ่นท่ี i 
ค่าเฉลี่ยของลักษณะกลุม่สตัว์ท่ีคัดเลือกเป็นพ่อแม่พันธุ์ในรุ่นท่ี i 
ค่าเฉลี่ยของลักษณะประชากรท้ังหมดในรุ่นท่ี i 

การตอบสนองของการคัดเลือก (response to selection, R) 
การตอบสนองของการคัดเลือก คือ ความแตกต่างระหว่างลักษณะของสัตว์ในประชากรรุ่นคัดเลือกกับ

ซึ่งในการทดลองนี้ได้นําประชากรกลุ่มควบคุมมาปรับความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจาก
มวิธีการของ Hill (1972) โดยการนําค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มควบคุมท่ีอายุเท่ากัน

และเลี้ยงรุ่นเดียวกันมาลบออกจากค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มคัดเลือก สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ คือ 
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โดยวิธีการผสมเทียมจากประชากรท่ีรวบรวมได้
บุรีรัมย์ และประชากรจากศูนย์วิจัย

ชัยนาท ศพจ. ราชบุรี และ 

รวบรวมลูกปลาจากพ่อแม่พันธุ์แต่ละคู่จํานวนเท่า ๆ กัน และอนุบาลลูกปลาท่ีได้โดยเลี้ยงรวมกันในบ่อดินขนาด 

เดือน จึงดําเนินการคัดเลือกปลาท่ีมีการ

/บ่อ เท่าๆ กันกับกลุ่ม
คัดเลือก เพ่ือนํามาผลิตประชากรกลุ่มควบคุม เรียกปลาระดับรุ่นประชากรของท้ังสองกลุ่มนี้ว่าประชากรรุ่นพ่อแม ่(P0) 

กลุ่มประชากรละ 3 บ่อ 

คู่ เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์เพ่ือดําเนินการเพาะพันธุ์โดยวิธีการผสมเทียม 

ท้ังสองกลุ่ม เช่นเดียวกับประชากรรุ่นพ่อแม่ ตามวิธีการข้อ 1.2 ถึง 1.3  
ระหว่างประชากรกลุ่มคัดเลือกและกลุ่มควบคุม โดยเลี้ยงและเก็บข้อมูล

เดือน ดําเนินการคัดเลือกและเลี้ยงปลาจนถึงวัยเจริญพันธุ์
เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต

เดือน ของประชากรรุ่นพ่อแม่, รุ่นท่ี 1 และ 2  

ความแตกต่างของการคัดเลือก คือ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของลักษณะเป้าหมายในประชากรท้ังหมด 
ซึ่งสามารถอธิบายในรปูของสมการคือ 

ความแตกต่างระหว่างลักษณะของสัตว์ในประชากรรุ่นคัดเลือกกับ
ซึ่งในการทดลองนี้ได้นําประชากรกลุ่มควบคุมมาปรับความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจาก

โดยการนําค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มควบคุมท่ีอายุเท่ากัน
สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ คือ  
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 Ri = (X
 เมื่อ Ri =  ค่าตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุ่นท่ี 
 Xi =  ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี 
 Ci =  ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี 
 Xi-1 =  ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี 
 Ci-1 =  ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี 
 โดย i = 0, 1, 2, s0, 
กลุ่มพ่อแม่พันธุ์คัดเลือก และกลุ่มคัดเลือกรุ่นท่ี 
 2.1.3 อัตราพันธุกรรมประจักษ์
 อัตราพันธุกรรมประจักษ์
ของการคัดเลือก (h2R = R/S) ในกรณีท่ีมีการคัดเลือกมากกว่า 
กับความแตกต่างของการคัดเลือกท้ังหมด 
 
 ในงานวิจัยนี้คํานวณ
 
 ในท่ีน้ี ค่าตอบสนองการคัดเลือกท้ังหมด 
 ความแตกต่างของการคดัเลือกท้ังหมด 
และประเมินค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของอัตราพันธุกรรมประจักษ์ 
Sh2) จากสูตร  

 σR / (S1+S

 เมื่อ σR  = 
โดยสามารถคํานวณคา่ไดจ้ากสตูร 

 σ
2 =  

 เมือ่ Vp = 
 t =  
 h2 =  
 Ne = 
 m = 
 2.2 เปรียบเทียบการเจรญิเติบโต
 2.2.1 เปรียบเทียบการเจรญิเตบิโตระหว่างประชากรกลุ่มคัดเลือกและกลุม่ควบคุมในแตล่ะรุ่น
 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลานวลจันทร์เทศระหว่างกลุ่มคัดเลือกและกลุ่ม
ควบคุมท่ีอายุเท่ากันแยกวิเคราะห์เป็นประชากรรุ่นท่ี 
 1) การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนัก
การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลานวลจันทร์เทศระหว่างกลุ่มคัดเลือกและกลุม่
ควบคุมท่ีอายุเท่ากันแยกวิเคราะห์เป็นประชากรรุ่นท่ี 
ตามโมเดลทางสถิติแบบ one-way nested analysis of variance
ของแต่ละประชากรในแต่ละรุ่นเป็นคู่ ๆ โดยวิธี 
 
 2) น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน
 
 น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน
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ค่าตอบสนองการคดัเลือกท้ังหมด 

ค่าแตกต่างของการคัดเลือกทั้งหมด 

น้ําหนักปลาเฉลี่ยสุดท้าย –

จํานวนวันท่ีใช้ทดลอง

(Xi- Ci) -  (Xi-1- Ci-1) 
ค่าตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุ่นท่ี i 
ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี i ในกลุม่คัดเลือก 
ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี i ในกลุม่ควบคุม  
ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี i-1 หรือรุ่นพ่อแม่ของประชากรรุ่นท่ี i ในกลุ่มคัดเลือก 
ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี i-1 หรือรุ่นพ่อแม่ของประชากรรุ่นท่ี i ในกลุ่มควบคุม

i = 0, 1, 2, s0, และ s1 เป็นค่าของประชากรพ่อแม่พันธุ์, กลุ่มควบคุมรุ่นท่ี 
กลุ่มพ่อแม่พันธุ์คัดเลือก และกลุ่มคัดเลือกรุ่นท่ี 1 ตามลําดับ  

นธุกรรมประจักษ์ (realized heritability, h2R) 
อัตราพันธุกรรมประจักษ์ คือ ค่าท่ีประเมินจากสัดส่วนระหว่างค่าตอบสนองของการคัดเลือกกับความแตกต่าง

ในกรณีท่ีมีการคัดเลือกมากกว่า 1 รุ่นข้ึนไป ค่า h2R ประเมินจากค่าตอบสนองการคัดเลือกท้ังหมด
กับความแตกต่างของการคัดเลือกท้ังหมด (Hill, 1972; Falconer and Mackay, 1996) 

ในงานวิจัยนี้คํานวณ h2R = 

ในท่ีน้ี ค่าตอบสนองการคัดเลือกท้ังหมด = R1+R2 
ความแตกต่างของการคดัเลือกท้ังหมด = S1+S2 

และประเมินค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของอัตราพันธุกรรมประจักษ์ (standard error of cumulative realized heritability,

+S2) 

=  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าการตอบสนองต่อการคัดเลอืก

=  Vp[th
2/Ne) + (1/m)]R (Falconer, 1989) 

=  แวเรียนซ์ของลักษณะท่ีคัดเลือก 
=  จํานวนรุ่นท่ีคัดเลือก 
=  อัตราพันธุกรรม 
=  จํานวนพ่อแม่พันธุ ์
=  จํานวนปลาท่ีช่ังวัด   

เปรียบเทียบการเจรญิเติบโต 
เปรียบเทียบการเจรญิเตบิโตระหว่างประชากรกลุ่มคัดเลือกและกลุม่ควบคุมในแตล่ะรุ่น
การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลานวลจันทร์เทศระหว่างกลุ่มคัดเลือกและกลุ่ม

ควบคุมท่ีอายุเท่ากันแยกวิเคราะห์เป็นประชากรรุ่นท่ี 1 และ 2 ตามข้อมูล ดังนี ้
การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนัก 

การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลานวลจันทร์เทศระหว่างกลุ่มคัดเลือกและกลุม่
ควบคุมท่ีอายุเท่ากันแยกวิเคราะห์เป็นประชากรรุ่นท่ี 1 และ 2 โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson 

way nested analysis of variance (Sokal and Rohlf, 1981) และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของแต่ละประชากรในแต่ละรุ่นเป็นคู่ ๆ โดยวิธี Tukey’s test (Wilkinson et al., 1992) 

น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน (daily weight gain, DWG) คํานวณตาม Brett (1979) 

น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน (กรัม/วัน)  = 

O1 

5 

O1 

– น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต้น 

จํานวนวันท่ีใช้ทดลอง 

ในกลุ่มคัดเลือก  
ในกลุ่มควบคุม 

กลุ่มควบคุมรุ่นท่ี 1, กลุ่มควบคุมรุ่นท่ี 2,  

ค่าท่ีประเมินจากสัดส่วนระหว่างค่าตอบสนองของการคัดเลือกกับความแตกต่าง
ประเมินจากค่าตอบสนองการคัดเลือกท้ังหมด

standard error of cumulative realized heritability, 

งค่าการตอบสนองต่อการคัดเลอืก 

เปรียบเทียบการเจรญิเตบิโตระหว่างประชากรกลุ่มคัดเลือกและกลุม่ควบคุมในแตล่ะรุ่น 
การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลานวลจันทร์เทศระหว่างกลุ่มคัดเลือกและกลุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลานวลจันทร์เทศระหว่างกลุ่มคัดเลือกและกลุม่
SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) 

และเปรียบเทียบความแตกต่าง

Brett (1979) จากสูตร 
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ผลการศึกษา 
1. การประเมินค่าทางพันธุกรรม 
 1.1 ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก
 ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก แสดงในตารางท่ี 
ของประชากรคัดเลือกรุ่นท่ี 1 และ 2 
และ 17.37 กรัม โดยน้ําหนัก ตามลําดับ
 ความแตกต่างของการคัดเลือกท้ังหมดใน 
และ 31.65 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 
 1.2 ค่าตอบสนองของการคัดเลือก
 ค่าตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุ่นท่ี 
เซนติเมตร โดยความยาว ตามลําดับ และมีค่า 
 การตอบสนองของการคัดเลือกท้ังหมดใน 
และ 11.37 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 
 1.3 ค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์
 เมื่อผ่านการคัดเลือกแบบหมู่ 
ค่าตอบสนองของการคัดเลือกท้ังหมด
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.38±0.043 และ 0.36±0.035
 
ตารางท่ี 1  ความแตกต่างของการคัดเลือก 

ความยาว (เซนติเมตร) และน้ําหนัก 
2 รุ่น  

 
ลักษณะ 

ค่าความแตกต่างของ
การคัดเลือก 

 รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 

ความยาวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

1.70 1.56

น้ําหนักเฉลี่ย 
(กรัม) 

14.28 17.37

 
2. เปรียบเทียบการเจริญเติบโต 
 2.1 การเจริญเติบโตของประชากรรุ่นพ่อแม่
 การเจริญเติบโตโดยความยาว น้ําหนัก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีอายุ  
ความยาว 3.34±0.16 เซนติเมตร และน้ําหนัก 
มีค่าเฉลี่ยความยาว 15.61±0.85 เซนติเมตร และน้ําหนัก 
 น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
มีค่าเฉลี่ย 0.185±0.017 กรัม/วัน และ 
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ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก (S) 
ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก แสดงในตารางท่ี 1 เมื่อปลาอายุ 6 เดือน ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก

2 มีค่า 1.70 เซนติเมตร และ 1.56 เซนติเมตร โดยความยาว ตามลําดับ และมีค่า 
กรัม โดยน้ําหนัก ตามลําดับ  
ความแตกต่างของการคัดเลือกท้ังหมดใน 2 รุ่น ของการคัดพันธุ์โดยความยาวและน้ําหนักมีค่า 

ตารางท่ี 1) 
ค่าตอบสนองของการคัดเลือก (R) 
ค่าตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุ่นท่ี 1 และ 2 ของการคัดพันธุ์ มีค่า 

เซนติเมตร โดยความยาว ตามลําดับ และมีค่า 6.41 กรัม และ 4.96 กรัม โดยน้ําหนัก ตามลําดับ
การตอบสนองของการคัดเลือกท้ังหมดใน 2 รุ่น ของการคัดพันธุ์โดยความยาวและน้ําหนักมีค่า 

ตารางท่ี 1) 
ค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ (h2R) 
เมื่อผ่านการคัดเลือกแบบหมู่ 2 รุ่น สามารถประเมินค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ได้จากการประเมินสัดส่วนของ

อกท้ังหมด (R1+R2) กับความแตกต่างของการคัดเลือกท้ังหมด (S1+S
0.36±0.035 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1)  

ความแตกต่างของการคัดเลือก (Si) การตอบสนองของการคัดเลือก (Ri) และอัตราพันธุกรรมประจักษ์ 
และน้ําหนัก (กรัม) ของปลานวลจันทร์เทศท่ีอายุ 6 เดือน หลังจากผ่านการคัดเลือก

ค่าความแตกต่างของ 
การคัดเลือก (Si) 

ค่าตอบสนองของการคัดเลือก 
(Ri) 

รุ่นท่ี 2 ΣΣΣΣSi รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 ΣΣΣΣRi 
1.56 3.26 0.42 0.81 1.23 

17.37 31.65 6.41 4.96 11.37 11.37/31.65=0.36±0.035

การเจริญเติบโตของประชากรรุ่นพ่อแม่ 
การเจริญเติบโตโดยความยาว น้ําหนัก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีอายุ  1 เดอืน ในประชากรรุ่นพ่อแม่

เซนติเมตร และน้ําหนัก 0.29±0.06 กรัม (ตารางท่ี 2) เมื่อเลี้ยงปลาจนมีอายุ 6
เซนติเมตร และน้ําหนัก 33.52±5.78 กรัม (ตารางท่ี 3) 

น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรรุ่นพ่อแม่ท่ีอายุ
วัน และ 1.953±0.024 %/วัน ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 
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เดือน ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก 
เซนติเมตร โดยความยาว ตามลําดับ และมีค่า 14.28 กรัม 

รุ่น ของการคัดพันธุ์โดยความยาวและน้ําหนักมีค่า 3.26 เซนติเมตร 

ของการคัดพันธุ์ มีค่า 0.42 เซนติเมตร และ 0.81 
กรัม โดยน้ําหนัก ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 

รุ่น ของการคัดพันธุ์โดยความยาวและน้ําหนักมีค่า 1.23 เซนติเมตร 

รุ่น สามารถประเมินค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ได้จากการประเมินสัดส่วนของ
+S2) ของความยาวและน้ําหนัก 

และอัตราพันธุกรรมประจักษ์ (h2R) ของ
เดือน หลังจากผ่านการคัดเลือกแบบหมู ่

 

h2
R=[ΣΣΣΣRi / ΣΣΣΣSi] ± Sh2 

 

1.23/3.26=0.38±0.043 

11.37/31.65=0.36±0.035 

อน ในประชากรรุ่นพ่อแม่มีค่าเฉลี่ย
6 เดือน พบว่า การเจริญเติบโต

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรรุ่นพ่อแม่ท่ีอาย ุ6 เดือน 
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 2.2 การเจริญเติบโตของประชากรรุ่นท่ี 
 2.2.1 ประชากรรุ่นท่ี 1 
 การเจริญเติบโตโดยความยาว น้ําหนัก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีอายุ 
คัดเลือกมีค่าเฉลี่ยความยาว 3.52±0.25 เซนติเมตร
3.46±0.20 เซนติเมตร และน้ําหนัก 0.31±0.06 
คัดเลือกมีค่าเฉลี่ยความยาว 16.60±0.99 เซนติเมตร และน้ําหนัก 
16.18±1.01 เซนติเมตร และน้ําหนัก 42.32±8.64 
และเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว กลุ่มคัดเลือกมีค่าการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักมากกว่ากลุ่มควบคุม เท่ากับ 
เซนติเมตร และ 15.21 กรัม ตามลําดับ 
 น้ําหนักเพ่ิมต่อวันและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีอายุ
0.269±0.010 กรัม/วัน ส่วนประชากรกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย 
นัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) (ตารางท่ี 3) 
 อัตราการเจรญิเติบโตจําเพาะและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีอายุ
2.437±0.067 %/วัน ส่วนประชากรกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย 
(p<0.01) (ตารางท่ี 3) 
 2.2.2 ประชากรรุ่นท่ี 2 
 การเจริญเติบโตโดยความยาว น้ําหนัก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีอายุ 
มีค่าเฉลี่ยความยาว 3.57±0.34 เซนติเมตร และน้ําหนัก 
3.48±0.27 เซนติเมตร และน้ําหนัก 0.32±0.10 
คัดเลือกมีค่าเฉลี่ยความยาว 18.78±0.62 เซนติเมตร และน้ําหนัก 
17.55±0.69 เซนติเมตร และน้ําหนัก 46.74±5.06 
และเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วกลุ่มคัดเลือกมีค่าการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักมากกว่ากลุ่มควบคุม เท่ากับ 
เซนติเมตร และ 11.59 กรัม ตามลําดับ 
 น้ําหนักเพ่ิมต่อวันและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีอายุ
0.321±0.002 กรัม/วัน ส่วนประชากรกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย 
นัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) (ตารางท่ี 3) 
 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีอายุ
2.619±0.063 %/วัน ส่วนประชากรกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย 
(p<0.01) (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 2  น้ําหนัก ความยาวเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
ประชากร ลักษณะ 

รุ่นพ่อแม ่
ความยาว (เซนตเิมตร
น้ําหนัก (กรัม) 

  

รุ่นท่ี 1 
ความยาว (เซนตเิมตร
น้ําหนัก (กรัม) 

รุ่นท่ี 2 
ความยาว (เซนตเิมตร
น้ําหนัก (กรัม) 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

การเจริญเติบโตของประชากรรุ่นท่ี 1 และ 2 

การเจริญเติบโตโดยความยาว น้ําหนัก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีอายุ 1 เดือน ในประชากรกลุ่ม
เซนติเมตร และน้ําหนัก 0.35±0.10 กรัม ส่วนประชากรกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยความยาว
0.31±0.06 กรัม (ตารางท่ี 2) เมื่อเลี้ยงปลาจนถึงอายุ 6 เดือน พบว่าประชากรกลุ่ม

เซนติเมตร และน้ําหนัก 48.73±8.31 กรัม ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยความยา
42.32±8.64 กรัม ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01)

กลุ่มคัดเลือกมีค่าการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักมากกว่ากลุ่มควบคุม เท่ากับ 

น้ําหนักเพ่ิมต่อวันและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีอายุ 6 เดือน ในประชากรกลุ่มคัดเลือกมีค่าเฉลี่ย 
วัน ส่วนประชากรกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย 0.233±0.009 กรัม/วัน ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี

ญเติบโตจําเพาะและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีอาย ุ6 เดือน ในประชากรกลุ่มคัดเลือก
วัน ส่วนประชากรกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย 2.116±0.091 %/วัน ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง

การเจริญเติบโตโดยความยาว น้ําหนัก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีอายุ 1 เดือน ในประชากรกลุ่มคัดเลือก
เซนติเมตร และน้ําหนัก 0.39±0.14 กรัม ส่วนประชากรกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย

0.32±0.10 กรัม (ตารางท่ี 2) เมื่อเลี้ยงปลาจนถึงอายุ 6 เดือน พบว่าประชากรกลุ่ม
เซนติเมตร และน้ําหนัก 58.11±4.37 กรัม ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยความยาว 

46.74±5.06 กรัม ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (p
และเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วกลุ่มคัดเลือกมีค่าการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักมากกว่ากลุ่มควบคุม เท่ากับ 

น้ําหนักเพ่ิมต่อวันและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีอายุ 6 เดือน ในประชากรกลุ่มคัดเลือกมีค่าเฉลี่ย 
วัน ส่วนประชากรกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย 0.257±0.005 กรัม/วัน ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีอายุ 6 เดือน ในประชากรกลุ่มคัดเลือก
วัน ส่วนประชากรกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย 2.231±0.039 %/วัน ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง 

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปลานวลจันทรเ์ทศท่ีอายุ 1 เดอืน 
 ค่าเฉลี่ย 

เซนตเิมตร) 3.34±0.16 
0.29±0.06 

กลุ่มคัดเลือก กลุ่มควบคุม
เซนตเิมตร) 3.52±0.25 

0.35±0.10 
3.46±0.20
0.31±0.06

เซนตเิมตร) 3.57±0.34 
0.39±0.14 

3.48±0.27
0.32±0.10
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เดือน ในประชากรกลุ่ม
ส่วนประชากรกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยความยาว 

เดือน พบว่าประชากรกลุ่ม
กรัม ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยความยาว 

(p<0.01) (ตารางท่ี 3) 
กลุ่มคัดเลือกมีค่าการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักมากกว่ากลุ่มควบคุม เท่ากับ 0.99 

เดือน ในประชากรกลุ่มคัดเลือกมีค่าเฉลี่ย 
วัน ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี

ในประชากรกลุ่มคัดเลือกมีค่าเฉลี่ย 
วัน ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง 

เดือน ในประชากรกลุ่มคัดเลือก
ระชากรกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยความยาว 

เดือน พบว่าประชากรกลุ่ม
กรัม ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยความยาว 

(p<0.01) (ตารางท่ี 3) 
และเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วกลุ่มคัดเลือกมีค่าการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักมากกว่ากลุ่มควบคุม เท่ากับ 1.23 

เดือน ในประชากรกลุ่มคัดเลือกมีค่าเฉลี่ย 
วัน ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี

ในประชากรกลุ่มคัดเลือกมีค่าเฉลี่ย 
วัน ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง 

กลุ่มควบคุม 
3.46±0.20 

0.31±0.06 
3.48±0.27 
0.32±0.10 
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ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
รุ่นพ่อแม่ (X0) ประชากรกลุ่มคัดเลือกรุ่นท่ี 

ลักษณะ 
ประชากรรุ่นพ่อแม่

ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) 
น้ําหนักเฉลี่ย (กรมั) 
น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัม/วัน) 
อัตราการเจรญิเติบโตจําเพาะ 
(%/วัน) 
อัตรารอดตาย (%) 
หมายเหตุ อักษรท่ีต่างกันในบรรทัดเดียวกันของประชากรรุ่นเดียวกนัแสดงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคญัยิ่ง
 
 2.3 เปรียบเทียบการเจรญิเติบโตระหว่างรุ่นของประชากรกลุ่มคดัเลอืก
 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของปลานวลจันทร์เทศท่ีอายุ 
ของประชากรกลุ่มควบคุมในแต่ละรุ่นมาหักออกเพ่ือปรับความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันใ
จากประชากรรุ่นพ่อแม่, กลุ่มคัดเลือกรุ่นท่ี 
เท่ากับ 0.41±0.24 เซนติเมตร และ 
อย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (p>0.01) (ตารางท่ี 
 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของประชากรกลุ่มคัดเลือกรุ่นท่ี 
ประชากรรุ่นท่ี 1 เท่ากับ 1.23±0.04 
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง 
 
ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนโดยความยาว

ประชากรรุ่นพ่อแม,่ กลุ่มคดัเลือกรุ่นท่ี 

ประชากร 
เซนติเมตร

รุ่นพ่อแม ่ 0.00±0.00
รุ่นท่ี 1 0.41±0.24
รุ่นท่ี 2 1.23±0.04
หมายเหตุ  อักษรท่ีต่างกันในแนวตั้งแถวเดียวกันแสดงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ 
 
3. อัตรารอดตาย 
 อัตรารอดตายของประชากรรุ่นพ่อแม่มีค่าเฉลี่ย 
 อัตรารอดตายของประชากรรุ่นท่ี 
ตามลําดับ ซึ่งพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความยาว (เซนติเมตร) น้ําหนัก (กรัม) 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) และอัตรารอดตาย (%) ของปลานวลจันทร์เทศท่ีอายุ 

ประชากรกลุ่มคัดเลือกรุ่นท่ี 1 และ 2 (X1, X2) และกลุ่มควบคุม (C1, C
ประชากรรุ่นพ่อแม ่ ประชากรรุ่นท่ี 1 

X0 X1 C1 
15.61±0.85 16.60±0.99a 16.18±1.01b 
33.52±5.78 48.73±8.31a 42.32±8.64b 
0.185±0.017 0.269±0.010a 0.233±0.009b 0.321±0.002

1.953±0.024 2.437±0.067a 2.116±0.091b 2.619±0.063

69.68±6.35 72.42±7.02a 70.35±7.35a 
อักษรท่ีต่างกันในบรรทัดเดียวกันของประชากรรุ่นเดียวกนัแสดงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคญัยิ่ง

เปรียบเทียบการเจรญิเติบโตระหว่างรุ่นของประชากรกลุ่มคดัเลอืก 
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของปลานวลจันทร์เทศท่ีอายุ 

ของประชากรกลุ่มควบคุมในแต่ละรุ่นมาหักออกเพ่ือปรับความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันใ
กลุ่มคัดเลือกรุ่นท่ี 1 และ 2 พบว่า ประชากรกลุ่มคัดเลือกรุ่นท่ี 1 มีค่

และ 6.41±2.32 กรัม คิดเป็น 2.57 % และ 15.25 % ตามลําดับ
ตารางท่ี 4) 

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของประชากรกลุ่มคัดเลือกรุ่นท่ี 
1.23±0.04 เซนติเมตร และ 11.59±0.86 กรัม คิดเป็น 6.99 % และ 24.93 

แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) (ตารางท่ี 4)  

ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนโดยความยาว (เซนติเมตร) และน้ําหนัก (กรัม) ของปลานวลจันทร์เทศท่ีอายุ
กลุ่มคดัเลือกรุ่นท่ี 1 และ 2 เมื่อลบด้วยค่าเฉลีย่ของกลุ่มควบคุมในแตล่ะรุ่น

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มคัดเลือก - ค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม
ความยาว 

เซนติเมตร เปอร์เซ็นต์ กรัม 
0.00±0.00a 0.00 0.00±0.00a 
0.41±0.24b 2.57 6.41±2.32b 
1.23±0.04c 6.99 11.59±0.86c 

อักษรท่ีต่างกันในแนวตั้งแถวเดียวกันแสดงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)

อัตรารอดตายของประชากรรุ่นพ่อแม่มีค่าเฉลี่ย 69.68±6.35% (ตารางท่ี 3) 
อัตรารอดตายของประชากรรุ่นท่ี 1 กลุ่มคัดเลือก และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ย 72.42±

ตามลําดับ ซึ่งพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p>0.05) (ตารางท่ี 3) 
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 น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัม/วัน)  
ของปลานวลจันทร์เทศท่ีอายุ 6 เดือน ของประชากร

, C2)  
ประชากรรุ่นท่ี 2 

X2 C2 
18.78±0.62a 17.55±0.69b 
58.11±4.37a 46.74±5.06b 
0.321±0.002a 0.257±0.005b 

2.619±0.063a 2.321±0.039b 

74.60±8.41a 71.98±6.94a 
อักษรท่ีต่างกันในบรรทัดเดียวกันของประชากรรุ่นเดียวกนัแสดงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคญัยิ่ง (p<0.01) 

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของปลานวลจันทร์เทศท่ีอายุ 6 เดือน โดยนําค่าเฉลี่ย
ของประชากรกลุ่มควบคุมในแต่ละรุ่นมาหักออกเพ่ือปรับความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา

มีค่ามากกว่าประชากรรุ่นพ่อแม่ 
ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติ

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของประชากรกลุ่มคัดเลือกรุ่นท่ี 2 พบว่ามีค่ามากกว่า
24.93 % ตามลําดับ ซึ่งมีความ

ของปลานวลจันทร์เทศท่ีอายุ 6 เดือน 
เมื่อลบด้วยค่าเฉลีย่ของกลุ่มควบคุมในแตล่ะรุ่น 

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม 
น้ําหนัก 

เปอร์เซ็นต์ 
 0.00 
 15.25 
 24.93 

(p<0.05) 

±7.02% และ 70.65±7.35% 
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 อัตรารอดตายของประชากรรุ่นท่ี 
ตามลําดับ ซึ่งพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ 
 
สรุปและวิจารณ์ผล 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ค่าเฉลี่ยของความยาวและน้ําหนักของประชากรกลุ่มคัดเลือกมีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุม
ในรุ่นเดียวกัน และการเจริญเติบโตของปลานวลจันทร์เทศกลุ่
ปลานวลจันทร์เทศท่ีผ่านการคัดเลือกรุ่นท่ี 2 
ตามลําดับ ซึ่งการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนในด้านน้ําหนักของปลานวลจันทร์เทศท่ีได้
การทดลองของ Mahapatra et al. (2004, cited after Gjedrem, 2012) 
ปลานวลจันทร์เทศ จํานวน 4 รุ่น มีผลการตอบสนองต่อการคัดเลือกโดยมีน้ําหนักเพ่ิมข้ึนประมาณ 
ใกล้เคียงกับประชากรปลายี่สกเทศจากการทดลองของวิศณุพร และคณะ 
มีการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักเพ่ิมข้ึน เท่ากับ 
พันธุป์ลานวลจันทร์เทศในการทดลองนี้สูงกว่าปลาท่ัว ๆ ไป ท่ีได้รับการคัดเลือกท่ีจะมีน้ําหนักเพ่ิมข้ึนประมาณ 
เท่านั้น (Dunham et al., 2001)  
 สําหรับการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเพ่ิมต่อวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเ
พบว่า ประชากรกลุ่มคัดเลือกมีค่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมากกว่ากลุ่มควบคุมในรุ่นเดียวกัน และมี
ค่าเพ่ิมข้ึนในทุกรุ่นของการคัดเลือกสอดคล้องกับการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น
ประชากรปลานวลจันทร์เทศท่ีผา่นการคัดเลือกรุ่นท่ี 
เพ่ิมข้ึน เท่ากับ 24.97% และ 12.88% ตามลําดับ ซึ่งพบว่าค่าการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเพ่ิมต่อวันในการศึกษาครั้งนี้มีค่า
ใกล้เคียงกับการทดลองของวิศณุพร และคณะ 
เพ่ิมต่อวัน เท่ากับ 20.91% แต่เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของท้ังสองการทดลอง พบว่า อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะของประชากรปลายี่สกเทศในการทดลองของวิศณุพร และคณะ 
ปลานวลจันทร์เทศในครั้งนี้ โดยปลายี่สกเทศท่ีผ่านการคัดเลือกรุ่นท่ี 
จําเพาะเพ่ิมข้ึนเพียง 5.52% เท่านั้น จากลักษณะการเจริญเติบโตของปลาน
เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าวิธีการคัดเลือกแบบหมู่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศเพ่ือเพ่ิมอัตราการเจรญิเตบิโต
ให้ดีข้ึน 
 อัตราพันธุกรรมประจักษ์ (realized heritability) 
0.38±0.043 โดยความยาว และ 0.36±0.035
แบบหมู่มีความเหมาะสมท่ีจะใช้ปรับปรุงพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศเพ่ือเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต เนื่องจากค่าอัตราพันธุกรรม
ประจักษ์ท่ีมีค่าค่อนข้างสูงนี้ แสดงว่า การเจริญเติบ
การกําหนดโดยพันธุกรรมของยีนแบบบวกสะสม 
มากกว่าอิทธิพลของสภาพแวดล้อม (Falconer, 1989) 
และความยาวมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ ลูกท่ีผลิตได้ก็จะมีลักษณะการเจริญเติบโตโดยน้ําหนักและความยาวท่ีดีใกล้เคียงกับลักษณะ
พ่อแม่ไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับประชากรปลานวลจันทร์เทศท่ีผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ท่ีมีผลการตอบสนองของการคัดเลือก
โดยความยาวและน้ําหนักในเกณฑ์ดี ส่งผลให้ประชากรกลุ่มคัดเลือกมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่า
และมีการเจริญเติบโตเพ่ิมมากข้ึนในทุกรุ่นของการคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินค่าอัตราพันธุกรรม
จากวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ของสัตว์น้ําทางเศรษฐกิจชนิดอ่ืนพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน กล่าวคือ มีค่าใกล้เคียงกับการคัดเลือก
ปลายี่สกเทศโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ จํานวน 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

อัตรารอดตายของประชากรรุ่นท่ี 2 กลุ่มคัดเลือก และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ย 74.60±8.41% 
ตามลําดับ ซึ่งพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p>0.05) (ตารางท่ี 3) 

จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ค่าเฉลี่ยของความยาวและน้ําหนักของประชากรกลุ่มคัดเลือกมีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุม
ในรุ่นเดียวกัน และการเจริญเติบโตของปลานวลจันทร์เทศกลุ่มคัดเลือกในรุ่นถัดไปมีการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนในทุกรุ่น โดยประชากร

2 มีการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักเพ่ิมข้ึน เท่ากับ 
ตามลําดับ ซึ่งการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนในด้านน้ําหนักของปลานวลจันทร์เทศท่ีได้รับการปรับปรุงพันธุ์ครั้งนี้ 

. (2004, cited after Gjedrem, 2012) ท่ีคัดเลือกปลายี่สกเทศซึ่งเป็นปลากลุ่มเดียวกันกับ
รุ่น มีผลการตอบสนองต่อการคัดเลือกโดยมีน้ําหนักเพ่ิมข้ึนประมาณ 29.6

ใกล้เคียงกับประชากรปลายี่สกเทศจากการทดลองของวิศณุพร และคณะ (2552) ท่ีผ่านการคัดเลือกแบบหมู่ จํานวน 
การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักเพ่ิมข้ึน เท่ากับ 7.20% และ 21.11% ตามลําดับ โดยน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนในการปรับปรุง
ปลานวลจันทร์เทศในการทดลองนี้สูงกว่าปลาท่ัว ๆ ไป ท่ีได้รับการคัดเลือกท่ีจะมีน้ําหนักเพ่ิมข้ึนประมาณ 

สําหรับการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเพ่ิมต่อวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลานวลจันทร์เทศท่ีศึกษาใน
พบว่า ประชากรกลุ่มคัดเลือกมีค่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมากกว่ากลุ่มควบคุมในรุ่นเดียวกัน และมี
ค่าเพ่ิมข้ึนในทุกรุ่นของการคัดเลือกสอดคล้องกับการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น

านการคัดเลือกรุ่นท่ี 2 มีการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเพ่ิมต่อวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
ตามลําดับ ซึ่งพบว่าค่าการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเพ่ิมต่อวันในการศึกษาครั้งนี้มีค่า

ใกล้เคียงกับการทดลองของวิศณุพร และคณะ (2552) ท่ีคัดเลือกปลายี่สกเทศโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ 
แต่เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของท้ังสองการทดลอง พบว่า อัตราการเจริญเติบโต

จําเพาะของประชากรปลายี่สกเทศในการทดลองของวิศณุพร และคณะ (2552) มีค่าต่ํากว่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของ
ปลานวลจันทร์เทศในครั้งนี้ โดยปลายี่สกเทศท่ีผ่านการคัดเลือกรุ่นท่ี 3 ของวิศณุพร และคณะ (2552) มีค่าอัตราการเจริญเติบโต

เท่านั้น จากลักษณะการเจริญเติบโตของปลานวลจันทร์เทศท่ีเพ่ิมมากข้ึนในทุกรุ่นของการคัดเลือก
เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าวิธีการคัดเลือกแบบหมู่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศเพ่ือเพ่ิมอัตราการเจรญิเตบิโต

(realized heritability) ท่ีประเมินจากการคัดเลือกปลานวลจันทร์เทศในครั้งนี้
0.36±0.035 โดยน้ําหนัก ซึ่งถือว่ามีค่าค่อนข้างสูง (Tave, 1986) แสดงให้เห็นว่าการคัดเลือก

แบบหมู่มีความเหมาะสมท่ีจะใช้ปรับปรุงพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศเพ่ือเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต เนื่องจากค่าอัตราพันธุกรรม
ประจักษ์ท่ีมีค่าค่อนข้างสูงนี้ แสดงว่า การเจริญเติบโตของปลานวลจันทร์เทศโดยความยาวและน้ําหนักส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
การกําหนดโดยพันธุกรรมของยีนแบบบวกสะสม (additive gene effect) ท่ีสามารถส่งผ่านไปสู่ประชากรรุ่นต่อ ๆ ไปได้

(Falconer, 1989) ดังนั้นหากคัดเลือกปลานวลจันทร์เทศท่ีมีการเจริญเติ
และความยาวมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ ลูกท่ีผลิตได้ก็จะมีลักษณะการเจริญเติบโตโดยน้ําหนักและความยาวท่ีดีใกล้เคียงกับลักษณะ

ซึ่งสอดคล้องกับประชากรปลานวลจันทร์เทศท่ีผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ท่ีมีผลการตอบสนองของการคัดเลือก
กในเกณฑ์ดี ส่งผลให้ประชากรกลุ่มคัดเลือกมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มควบคุมในรุ่นเดียวกัน 

มีการเจริญเติบโตเพ่ิมมากข้ึนในทุกรุ่นของการคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินค่าอัตราพันธุกรรม
จากวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ของสัตว์น้ําทางเศรษฐกิจชนิดอ่ืนพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน กล่าวคือ มีค่าใกล้เคียงกับการคัดเลือก
ปลายี่สกเทศโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ จํานวน 3 รุ่น (วิศณุพร และคณะ, 2552) ซึ่งมีค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์โดยความยาว
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% และ 71.98±6.94% 

จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ค่าเฉลี่ยของความยาวและน้ําหนักของประชากรกลุ่มคัดเลือกมีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุม
มคัดเลือกในรุ่นถัดไปมีการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนในทุกรุ่น โดยประชากร

เท่ากับ 6.99% และ 24.93% 
รับการปรับปรุงพันธุ์ครั้งนี้ มีค่าใกล้เคียงกับ

ท่ีคัดเลือกปลายี่สกเทศซึ่งเป็นปลากลุ่มเดียวกันกับ
29.6% ต่อรุ่น และมีค่า

ท่ีผ่านการคัดเลือกแบบหมู่ จํานวน 3 รุ่น  
ตามลําดับ โดยน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนในการปรับปรุง

ปลานวลจันทร์เทศในการทดลองนี้สูงกว่าปลาท่ัว ๆ ไป ท่ีได้รับการคัดเลือกท่ีจะมีน้ําหนักเพ่ิมข้ึนประมาณ 6-7 % ต่อรุ่น 

พาะของปลานวลจันทร์เทศท่ีศึกษาในครั้งนี ้
พบว่า ประชากรกลุ่มคัดเลือกมีค่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมากกว่ากลุ่มควบคุมในรุ่นเดียวกัน และมี
ค่าเพ่ิมข้ึนในทุกรุ่นของการคัดเลือกสอดคล้องกับการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น โดยพบว่า

มีการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเพ่ิมต่อวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
ตามลําดับ ซึ่งพบว่าค่าการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเพ่ิมต่อวันในการศึกษาครั้งนี้มีค่า

เลือกปลายี่สกเทศโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ 3 รุ่น มีค่าน้ําหนัก
แต่เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของท้ังสองการทดลอง พบว่า อัตราการเจริญเติบโต

ารเจริญเติบโตจําเพาะของ
มีค่าอัตราการเจริญเติบโต

ทุกรุ่นของการคัดเลือก
เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าวิธีการคัดเลือกแบบหมู่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศเพ่ือเพ่ิมอัตราการเจรญิเตบิโต

ท่ีประเมินจากการคัดเลือกปลานวลจันทร์เทศในครั้งนี้ มีค่า 
แสดงให้เห็นว่าการคัดเลือก

แบบหมู่มีความเหมาะสมท่ีจะใช้ปรับปรุงพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศเพ่ือเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต เนื่องจากค่าอัตราพันธุกรรม
โตของปลานวลจันทร์เทศโดยความยาวและน้ําหนักส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

ท่ีสามารถส่งผ่านไปสู่ประชากรรุ่นต่อ ๆ ไปได้
ดังนั้นหากคัดเลือกปลานวลจันทร์เทศท่ีมีการเจริญเตบิโตดีด้านน้ําหนัก

และความยาวมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ ลูกท่ีผลิตได้ก็จะมีลักษณะการเจริญเติบโตโดยน้ําหนักและความยาวท่ีดีใกล้เคียงกับลักษณะ
ซึ่งสอดคล้องกับประชากรปลานวลจันทร์เทศท่ีผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ท่ีมีผลการตอบสนองของการคัดเลือก 

กลุ่มควบคุมในรุ่นเดียวกัน 
มีการเจริญเติบโตเพ่ิมมากข้ึนในทุกรุ่นของการคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินค่าอัตราพันธุกรรม

จากวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ของสัตว์น้ําทางเศรษฐกิจชนิดอ่ืนพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน กล่าวคือ มีค่าใกล้เคียงกับการคัดเลือก 
ซึ่งมีค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์โดยความยาว
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และน้ําหนัก เท่ากับ 0.31 และ 0.30 
พันธุกรรมประจักษ์ของการเจริญเติบโตกุ้งกุลาดําท่ีอายุ 
(สุภัทรา และคณะ, 2547) และอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของน้ําหนักและ
คัดเลือกแบบหมู่ 2 รุ่น มีค่า 0.35 โดยความยาว และ
 จากผลการศึกษาปลานวลจันทร์เทศท่ีผ่านการคัดเลือกไปได้ 
กลุ่มคัดเลือกมีการเจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มควบคุมหรือประชากรท่ีไม่ผ่านการคัด
ปรับปรุงอัตราการเจริญเติบโตของปลานวลจันทร์เทศได้เป็นอย่างดี จึงควรมีการคัดเลือกปลานวลจันทร์เทศในประชากรรุ่นถัดไปอีก
เพ่ือเพ่ิมผลการตอบสนองของการคัดเลือกและปรับปรุงอัตราการเจริญเติบโตของปลานวลจันท
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0.30 ตามลําดับ ในการคัดเลือกเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดําได้ 
พันธุกรรมประจักษ์ของการเจริญเติบโตกุ้งกุลาดําท่ีอายุ 120 วัน โดยน้ําหนักและความยาวเป็น 

และอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของน้ําหนักและความยาวปลาตะเพียนขาวท่ีมีการคัดเลือกด้วยวิธีการ
โดยความยาว และ 0.61 โดยน้ําหนัก (สุภัทรา และศิริพร, 2548

จากผลการศึกษาปลานวลจันทร์เทศท่ีผ่านการคัดเลือกไปได้ 2 รุ่น มีผลการตอบสนองของการคัดเลือกท่ีดี 
กลุ่มคัดเลือกมีการเจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มควบคุมหรือประชากรท่ีไม่ผ่านการคัดเลือก แสดงให้เห็นว่าการคัดเลือก
ปรับปรุงอัตราการเจริญเติบโตของปลานวลจันทร์เทศได้เป็นอย่างดี จึงควรมีการคัดเลือกปลานวลจันทร์เทศในประชากรรุ่นถัดไปอีก

ผลการตอบสนองของการคัดเลือกและปรับปรุงอัตราการเจริญเติบโตของปลานวลจันทร์เทศประชากรนี้ให้ดีข้ึนต่อไป

โครงการวิจัยนีด้ําเนินการภายใต้งบประมาณปกติของกรมประมงในส่วนกิจกรรมพัฒนาการเพาะเลีย้งและปรบัปรุงพันธุ์
52076 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า, กรมประมง. 21 หน้า. 

พนดิา แก้วฤทธิ์ และ ศิริพร จีนหมิก. 2548. การคัดเลือกและความยั่งยืนทางพันธกุรรมของปลาตะเพียน
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อําพล พงศ์สุวรรณ และอารีย์ สิทธิมังค.์ 2532. คู่มือการเพาะเลีย้งสัตว์นํ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
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ตามลําดับ ในการคัดเลือกเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดําได้ 1 รุ่น มีค่าอัตรา
วัน โดยน้ําหนักและความยาวเป็น 0.34 และ 0.30 ตามลําดับ 

ความยาวปลาตะเพียนขาวท่ีมีการคัดเลือกด้วยวิธีการ
2548)  

รุ่น มีผลการตอบสนองของการคัดเลือกท่ีดี โดยประชากร
เลือก แสดงให้เห็นว่าการคัดเลือกแบบหมู่สามารถใช้

ปรับปรุงอัตราการเจริญเติบโตของปลานวลจันทร์เทศได้เป็นอย่างดี จึงควรมีการคัดเลือกปลานวลจันทร์เทศในประชากรรุ่นถัดไปอีก 
ร์เทศประชากรนี้ให้ดีข้ึนต่อไป 

โครงการวิจัยนีด้ําเนินการภายใต้งบประมาณปกติของกรมประมงในส่วนกิจกรรมพัฒนาการเพาะเลีย้งและปรบัปรุงพันธุ์ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําท่ีให้การสนับสนุนโครงการวิจัยนี้ และ
ขอขอบคุณคณะกรรมวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าท่ีกรุณาตรวจแก้ไขต้นฉบับ 

ทองอยู่ อุดเลิศ และ ศรีจรรยา สุขมโนมนต.์ 2552. 
7/2552. สถาบันวิจยัและพัฒนา

ชีวประวัตโิดยสรุปของปลาท่ีนําเข้าจากต่างประเทศ. สถาบันประมงน้ําจืด

เวียงวีระชาต.ิ 2547. การ
เอกสารวิชาการฉบับท่ี 4/2547. 

การคัดเลือกและความยั่งยืนทางพันธกุรรมของปลาตะเพียน
กรมประมง. 27 หน้า. 

คู่มือการเพาะเลีย้งสัตว์นํ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื. โครงการพัฒนาประมง

Hoar, W.S., D.J. Randall and J.R. Brett (eds.). Fish 

Dunham, R.A., K. Majumdar, E. Hallerman, G. Hulata, G. Mair, D. Bartley, M. Gupta, Z. Liu, N. Pongthana,  
wark. 2001. Status of aquaculture genetics and prospects for 

Proceedings Conference on Aquaculture in the Third Millennium. 20-25 

ed. Longman Scientific and Technical, Co 

ed. Longman, Essex. 464 pp. 
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การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
และปลาตะเพียนขาวปกติในฟาร์มเกษตรกร
 
สมศักด์ิ รุ่งทองใบสุรีย์*  ประชุม ดวนใหญ่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าบุรีรัมย์

บทคัดย่อ 
 การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
ปลาตะเพียนขาวปกติในฟาร์มเกษตรกร
ฟาร์มท่ีจังหวัดสุรินทร์ และฟาร์มท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างเดือน มิถุนายน
การทดลองพบว่า มีความยาวเฉลี่ย 19.93±1.89, 19.75±1.67 
(P<0.05) ส่วนน้ําหนักเฉลี่ย 121.95
0.44±0.13 และ 0.36±0.11 กรัม/วัน
เปอร์เซ็นต์เพศเมียเฉลี่ย 86.04±2.00
และ 77.62±11.44 กิโลกรัม ตามลําดับ 
รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 ไม่มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) ส่วนอัตรารอดตายเฉลี่ย
ซึ่งพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 จากการทดลองในครั้งนี้ สรุปได้ว่าปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
ข้อได้เปรียบปลาตะเพียนขาวปกติ เนื่องจากมีสัดส่วนของเพศเมียท่ีมากกว่าเพศผู้ จึงทําให้มีผลผลิตท่ีมากข้ึนตามมา 
ปลาตะเพียนขาวเพศเมียมีการเจริญเติบโตท่ีเร็วกว่าปลาตะเพียนขาวเพศผู้ 
 
คําสําคัญ: ปลาตะเพียนขาว  ไจโนจีนีติกนีโอเมล
   
*ผู้รับผดิชอบ: 102 หมู่ 8 บ้านผึ้งต้น ต
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การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
และปลาตะเพียนขาวปกติในฟาร์มเกษตรกร 

ประชุม ดวนใหญ่  ฤทธกิร ศรแก้ว และวรพจน์ ทิพยกลุานนท์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าบุรีรัมย ์

 

ทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
ปลาตะเพียนขาวปกติในฟาร์มเกษตรกร ท่ีเลี้ยงในบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร จํานวน 3 ฟาร์ม ได้แก่
ฟาร์มท่ีจังหวัดสุรินทร์ และฟาร์มท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างเดือน มิถุนายน 2555 - มีนาคม 2556 

19.93±1.89, 19.75±1.67 และ 18.57±1.62 เซนติเมตร ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
95±42.13, 119.74±36.30 และ 98.23±29.15 กรัม น้ําหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย
วัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 1.18±0.12, 1.18±0.11 

86.04±2.00, 80.37±2.03 และ 48.19±5.28% และผลผลิตเฉลี่ย มีค่า 101
ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมล

ไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) แต่ปลาตะเพียนขาวท้ัง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกับปลาตะเพียนขาวท่ีปกติ
ส่วนอัตรารอดตายเฉลี่ยมีค่า 77.44±14.67, 74.87±14.83 และ

ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
สรุปได้ว่าปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
เนื่องจากมีสัดส่วนของเพศเมียท่ีมากกว่าเพศผู้ จึงทําให้มีผลผลิตท่ีมากข้ึนตามมา 

ปลาตะเพียนขาวเพศเมียมีการเจริญเติบโตท่ีเร็วกว่าปลาตะเพียนขาวเพศผู้  

ไจโนจีนีติกนีโอเมล  ลักษณะเชิงเพาะเลี้ยง  ฟาร์มเกษตรกร 

บ้านผึ้งต้น ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 E-mail: genetic.buriram@gmail.com
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การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 

ทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 และ 
ได้แก่ ฟาร์มท่ีจังหวัดอุบลราชธาน ี
6 เป็นเวลา 9 เดือน เมื่อสิ้นสุด

เซนติเมตร ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
น้ําหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย 0.45±0.16, 

1.18±0.12, 1.18±0.11 และ 1.11 ±0.11%/วัน 
101.93±16.32, 96.62±16.11 

เมื่อนํามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมล 
กลุ่ม มีความแตกต่างกับปลาตะเพียนขาวท่ีปกติ

และ 73.17±13.02% ตามลําดับ  

สรุปได้ว่าปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 ยังม ี
เนื่องจากมีสัดส่วนของเพศเมียท่ีมากกว่าเพศผู้ จึงทําให้มีผลผลิตท่ีมากข้ึนตามมา เพราะ 

genetic.buriram@gmail.com 



 O1 

14 

O2 

Evaluation on Aquacultural Traits
and Normal Silver Barb under Farm Condition
 
Somsak Rungtongbaisuree*  Prachum Duanyai  
Buriram Aquaculture Genetics Research and Development

Abstract 
 The study on evaluation on aquacultural traits of Silver barb produced from F
neomale and normal Silver Barb under farm condition
ponds. This experiment was conducted under three extensive aquaculture farms in Ubon Ratchathani, 
Surin and Buriram province during June 2012 to March 2013. The res
illustrated that the average body lengths were 19.93±1.89, 19.75±1.67 and 18.57±1.62
which were significant difference (P<0.05). while the average body weights were 
and 98.23±29.15 g; the average daily weight gains were 
specific growth rates were 1.18±0.12, 1.18±0.11 and 1.11±0.11
86.04±2.00, 80.37±2.03 and 48.19±5.28 
73.17±13.02 kg/pond, respectively which no significant (
from F1 and F2 gynogenetic neomale. 
Silver Barb. Their survival rates were 
significant difference (P>0.05). 
 However it can be concluded that the 
were better than that of Silver barb because their female percentages were higher than normal fish so the 
yields were higher too since the female growths were higher than the male. 

 
Key words: Silver barb, Barbonymus gonionotus
 under farm environment 
   
*Corresponding author: 102 Mu 8, Banbua Sub
E-mail: genetic.buriram@gmail.com 
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Traits of Silver Barb Produced from F1, F2 Gynogenetic
lver Barb under Farm Condition 

ongbaisuree*  Prachum Duanyai  Ritthikorn Sornkaew and Woraphot Tippayakulanon
Aquaculture Genetics Research and Development Center 

 

evaluation on aquacultural traits of Silver barb produced from F
and normal Silver Barb under farm condition which were reared in 800 square meters earthen 

ponds. This experiment was conducted under three extensive aquaculture farms in Ubon Ratchathani, 
during June 2012 to March 2013. The results at the 9th months of the experiment
body lengths were 19.93±1.89, 19.75±1.67 and 18.57±1.62

<0.05). while the average body weights were 121.95±42
g; the average daily weight gains were 0.45±0.16, 0.44±0.13 and 0.36±0.11

1.18±0.12, 1.18±0.11 and 1.11±0.11%/day; the average female percentages were
80.37±2.03 and 48.19±5.28 % and the average yields were 77.44±14.67,

, respectively which no significant (P>0.05) was detected between Silver barb produced
gynogenetic neomale. But the both were highly significant difference (P<0.01)

. Their survival rates were 77.44±14.67, 74.87±14.83, 73.17±13.02, respectively 

However it can be concluded that the Silver barb produced from F1 and F2 gynogenetic neomale
because their female percentages were higher than normal fish so the 

yields were higher too since the female growths were higher than the male.  

Barbonymus gonionotus, gynogenetic neomale, aquacultural traits,
 

*Corresponding author: 102 Mu 8, Banbua Sub-district, Muang District, Buriram Province 31000
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Gynogenetic Neomale 

Woraphot Tippayakulanon 

evaluation on aquacultural traits of Silver barb produced from F1, F2 gynogenetic 
which were reared in 800 square meters earthen 

ponds. This experiment was conducted under three extensive aquaculture farms in Ubon Ratchathani, 
months of the experiment 

body lengths were 19.93±1.89, 19.75±1.67 and 18.57±1.62 cm, respectively 
42.13, 119.74±36.30 

0.45±0.16, 0.44±0.13 and 0.36±0.11 g/day; the average 
day; the average female percentages were 

±14.67, 74.87±14.83 and 
Silver barb produced 
<0.01) from normal 

, respectively which were not 

gynogenetic neomale 
because their female percentages were higher than normal fish so the 

aquacultural traits,  

district, Muang District, Buriram Province 31000 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

คํานํา 
 ปลาตะเพียนขาว (Barbonymus
พบแพร่กระจายท่ัวไปในแหล่งน้ําธรรมชาติ ท้ังแหล่งน้ํานิ่ง และแหล่งน้ําไหลท่ัวทุกภาคของประเทศ เช่น กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด
หนองหาร แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําแม่กลอง แม่น้ําโขง และแม่น้ํามูล เป็นต้น 
เจริญเติบโตเร็ว ให้ลูกดก สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้เกือบตลอดปี
ของประเทศไทย โดยมีผลผลิตมากเป็นลําดับท่ี
มีผลผลิตท้ังท่ีจับจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงเฉลี่ย
มีมูลค่าเฉลี่ย 2,737.92 ล้านบาทต่อปี ซึ่งในปี พ
สัตว์นํ้าจืดท้ังหมด มีมูลค่า 3,043.70 
 โดยธรรมชาติแล้วปลาตะเพียนขาวเพศเมีย จะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่า และมีขนาดใหญ่กว่าปลาตะเพียนขาวเพศผู้ 
ดังนั้นการผลิตปลาตะเพียนขาวให้เป็นเพศเมียล้วนจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาปลาตะเพียนท่ีเลี้ยงมีขนาดแตกต่างกัน 
ประกอบกับการนิยมบริโภคปลาท่ีมีไข่ของคนไทย ซึ่
Pongthana et al. (1999) ทําการเหนี่ยวนําไจโนจีนีซีสในปลาตะเพียนขาว โดยนําน้ําเช้ือปลาตะเพียนขาวไปฉายรังสีอัลตร้า
ไวโอเลต 196 ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร ระยะเวลา 
เย็นอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

นําไปแปลงเพศให้เป็นเพศผู้โดยให้ลูกปลาอายุ 
25 มิลลิกรัมตอ่อาหาร 1 กิโลกรัม ให้กินเป็นระยะเวลา 
male) เฉลี่ย 33.9±13.9% ซึ่งการนําฮอร์โมนมาใช้เพ่ือควบคุมเพศสัตว์น้ําให้เป็นเพศผู้หรือเพศเมียเพ่ือประโยชน์ในการเลี้ยง
แบบเดี่ยว (Monosex Culture) นั้น ได้มีการนํามาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในสัตว์น้ําหลายชนิด เช่น ปลานิล ปลาแซลมอล
เป็นต้น ดังนั้นการนําฮอร์โมนมาใช้ร่วมกับกระบวนการไจโนจีนีซีสเพ่ือผลิตปลาเพศเมียท้ังหมดแบบ 
production จึงเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งสามารถทําได้โดยทําการเปลี่ยนเพศปลาต
และมีโครโมโซมเพศเป็น XX ให้เป็นเพศผู้ 
ปลาตะเพียนเพศเมียปกติจะได้ลูกปลาท่ีเป็นเพศเมียท้ังหมด สมศักดิ์ และคณะ 
ผลิตปลาตะเพียนขาวเพศเมียจากพ่อพันธุ์นีโอเมลท่ีผ่านกระบวนการไจโนจีนีซีส 
พ่อพันธุ์นีโอเมลท่ีไม่ผ่านกระบวนการไจโนจีนีซีส
รุ่นท่ี 1 ผสมกับแม่ปลาตะเพียนขาวปกติแล้วให้กินฮอร์โมนเพศผู้ พบว่าปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมล
ท้ัง 2 รุ่นมีการเจริญเติบโต ดัชนีความสมบูรณ์เพศ อัตราการรอดตาย และเปอร์เซ็นต์เพศเมียไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
และ 87.45±11.41% ตามลําดับ 
 ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ท่ีการผลิตพ่อพันธุ์นีโอเมลในรุ่นต่อๆไป โดยไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นจากการทําไจโนจีนีซีสทุกครั้ง
แต่สามารถข้ามข้ันตอนโดยผลิตพ่อพันธุ์นีโอเมล จากลูกท่ีเกิดจากพ่อพันธ์ุนีโอเมลรุ่นก่อน แล้วให้กินฮอร์โมนเพ่ือแปลงเป็นเพศผู้
ซึ่งจะทําให้ข้ันตอนการผลิตไม่ยุง่ยาก และสามารถผลิตพ่อพันธุ์นีโอเมล
เพ่ือผลิตปลาตะเพียนขาวเพศเมียท่ีรวดเร็ว และมีต้นทุนต่ําเพ่ือเป็นการยืนยันผลการทดลองท่ีผ่านมาให้มีความแม่นยํามากยิ่งข้ึน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําบุรีรัมย์ จึงได้นําปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
และปลาตะเพียนขาวท่ีผ่านการปรับปรุงพัน
และการบริหารจัดการของเกษตรกร และจะนําผลท่ีได้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการ
 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงสําหรับการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืนต่อไป และเป็นกา
ผลการทดลองสําหรับผลิตพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

Barbonymus gonionotus Bleeker, 1850) เป็นปลาท่ีมีถ่ินกําเนิดอยู่แถบอินโดจีน ในประเทศไทย
พบแพร่กระจายท่ัวไปในแหล่งน้ําธรรมชาติ ท้ังแหล่งน้ํานิ่ง และแหล่งน้ําไหลท่ัวทุกภาคของประเทศ เช่น กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด

แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําแม่กลอง แม่น้ําโขง และแม่น้ํามูล เป็นต้น (สมโภชน์ และคณะ
สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้เกือบตลอดปี จัดเป็นปลาน้ําจืดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง

ของประเทศไทย โดยมีผลผลิตมากเป็นลําดับท่ี 3 รองจากปลานิลและปลาดุก ซึ่งผลผลิตในรอบ 5 
งท่ีจับจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงเฉลี่ย 82,920 ตันต่อปี คิดเป็น 11.27% ของปริมาณสัตว์น้ําจืดท้ังหมด 

ล้านบาทต่อปี ซึ่งในปี พ.ศ.2553 มีผลผลิตปลาตะเพียนขาวรวม 82,900 ตัน
3,043.70 ล้านบาท (กรมประมง, 2555) 

โดยธรรมชาติแล้วปลาตะเพียนขาวเพศเมีย จะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่า และมีขนาดใหญ่กว่าปลาตะเพียนขาวเพศผู้ 
ดังนั้นการผลิตปลาตะเพียนขาวให้เป็นเพศเมียล้วนจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาปลาตะเพียนท่ีเลี้ยงมีขนาดแตกต่างกัน 
ประกอบกับการนิยมบริโภคปลาท่ีมีไข่ของคนไทย ซึง่การผลิตลูกปลาตะเพียนขาวให้เป็นเพศเมียท้ังหมดนั้น ได้มีการศึกษาโดย 

ทําการเหนี่ยวนําไจโนจีนีซีสในปลาตะเพียนขาว โดยนําน้ําเช้ือปลาตะเพียนขาวไปฉายรังสีอัลตร้า
ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร ระยะเวลา 1 นาที ภายหลังจากผสมน้ําเช้ือกับไข่นาน 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที ซึ่งได้ผลเป็นปลาตะเพียนไจโนจีนีซีสเพศเมีย 

นําไปแปลงเพศให้เป็นเพศผู้โดยให้ลูกปลาอายุ 14 วัน กินอาหารผสมฮอร์โมน 17α methyl testosterone 
กิโลกรัม ให้กินเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ได้ผลเป็นปลาตะเพียนขาวนีโอเมลเพศผู้ 
ซึ่งการนําฮอร์โมนมาใช้เพ่ือควบคุมเพศสัตว์น้ําให้เป็นเพศผู้หรือเพศเมียเพ่ือประโยชน์ในการเลี้ยง

ได้มีการนํามาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในสัตว์น้ําหลายชนิด เช่น ปลานิล ปลาแซลมอล
เป็นต้น ดังนั้นการนําฮอร์โมนมาใช้ร่วมกับกระบวนการไจโนจีนีซีสเพ่ือผลิตปลาเพศเมียท้ังหมดแบบ 

จึงเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งสามารถทําได้โดยทําการเปลี่ยนเพศปลาตะเพียนขาวจากขบวนการไจโนจีนีซีสซึ่งเป็นเพศเมีย
ให้เป็นเพศผู้ (neomale) ท่ีมีโครโมโซมเป็น XX ซึ่งตามทฤษฏีเมื่อนําพ่อพันธุ์เหล่านี้ไปผสมกับ

ปลาตะเพียนเพศเมียปกติจะได้ลูกปลาท่ีเป็นเพศเมียท้ังหมด สมศักดิ์ และคณะ (2555) ได้ศึกษาเปรียบเทียบป
ผลิตปลาตะเพียนขาวเพศเมียจากพ่อพันธุ์นีโอเมลท่ีผ่านกระบวนการไจโนจีนีซีส (พ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
พ่อพันธุ์นีโอเมลท่ีไม่ผ่านกระบวนการไจโนจีนีซีส (พ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 2) ซึ่งเกิดจากการนําพ่อพันธุ์ไจโนจี

ผสมกับแม่ปลาตะเพียนขาวปกติแล้วให้กินฮอร์โมนเพศผู้ พบว่าปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมล
รุ่นมีการเจริญเติบโต ดัชนีความสมบูรณ์เพศ อัตราการรอดตาย และเปอร์เซ็นต์เพศเมียไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

ตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 มีเปอร์เซ็นต์เพศเมียเฉลี่ยค่อนข้างสูงคือ 

ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ท่ีการผลิตพ่อพันธุ์นีโอเมลในรุ่นต่อๆไป โดยไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นจากการทําไจโนจีนีซีสทุกครั้ง
แต่สามารถข้ามข้ันตอนโดยผลิตพ่อพันธุ์นีโอเมล จากลูกท่ีเกิดจากพ่อพันธ์ุนีโอเมลรุ่นก่อน แล้วให้กินฮอร์โมนเพ่ือแปลงเป็นเพศผู้

งยาก และสามารถผลิตพ่อพันธุ์นีโอเมลได้อย่างเพียงพอ และสามารถกระจายพันธุ์สู่เกษตรกร
เพศเมียท่ีรวดเร็ว และมีต้นทุนต่ําเพ่ือเป็นการยืนยันผลการทดลองท่ีผ่านมาให้มีความแม่นยํามากยิ่งข้ึน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําบุรีรัมย์ จึงได้นําปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
และปลาตะเพียนขาวท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งศูนย์ฯ ใช้เพาะพันธุ์ในปัจจุบัน ไปทดสอบภายใต้สภาพพ้ืนท่ีการเลี้ยงแบบพ้ืนบ้าน
และการบริหารจัดการของเกษตรกร และจะนําผลท่ีได้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการ 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงสําหรับการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืนต่อไป และเป็นกา
ผลการทดลองสําหรับผลิตพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 2 เพ่ือส่งเสริมให้ฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงต่อไป
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O2 

เป็นปลาท่ีมีถ่ินกําเนิดอยู่แถบอินโดจีน ในประเทศไทย
พบแพร่กระจายท่ัวไปในแหล่งน้ําธรรมชาติ ท้ังแหล่งน้ํานิ่ง และแหล่งน้ําไหลท่ัวทุกภาคของประเทศ เช่น กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด 

สมโภชน์ และคณะ, 2519) เป็นปลาท่ีเลี้ยงง่าย 
จัดเป็นปลาน้ําจืดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง

5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553 
ของปริมาณสัตว์น้ําจืดท้ังหมด  

ตัน คิดเป็น 11.74% ของปริมาณ

โดยธรรมชาติแล้วปลาตะเพียนขาวเพศเมีย จะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่า และมีขนาดใหญ่กว่าปลาตะเพียนขาวเพศผู้ 
ดังนั้นการผลิตปลาตะเพียนขาวให้เป็นเพศเมียล้วนจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาปลาตะเพียนท่ีเลี้ยงมีขนาดแตกต่างกัน 

งการผลิตลูกปลาตะเพียนขาวให้เป็นเพศเมียท้ังหมดนั้น ได้มีการศึกษาโดย 
ทําการเหนี่ยวนําไจโนจีนีซีสในปลาตะเพียนขาว โดยนําน้ําเช้ือปลาตะเพียนขาวไปฉายรังสีอัลตร้า

ไข่นาน 90 วินาที แล้วแช่ในน้ํา
นาที ซึ่งได้ผลเป็นปลาตะเพียนไจโนจีนีซีสเพศเมีย (XX-Female) หลังจากนั้น

methyl testosterone ความเข้มข้น  
สัปดาห์ ได้ผลเป็นปลาตะเพียนขาวนีโอเมลเพศผู้ (neomale, XX-

ซึ่งการนําฮอร์โมนมาใช้เพ่ือควบคุมเพศสัตว์น้ําให้เป็นเพศผู้หรือเพศเมียเพ่ือประโยชน์ในการเลี้ยง
ได้มีการนํามาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในสัตว์น้ําหลายชนิด เช่น ปลานิล ปลาแซลมอล 

เป็นต้น ดังนั้นการนําฮอร์โมนมาใช้ร่วมกับกระบวนการไจโนจีนีซีสเพ่ือผลิตปลาเพศเมียท้ังหมดแบบ Indirect all- female 
ะเพียนขาวจากขบวนการไจโนจีนีซีสซึ่งเป็นเพศเมีย 

ซึ่งตามทฤษฏีเมื่อนําพ่อพันธุ์เหล่านี้ไปผสมกับ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

พ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1) และจาก
ซึ่งเกิดจากการนําพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมล 

ผสมกับแม่ปลาตะเพียนขาวปกติแล้วให้กินฮอร์โมนเพศผู้ พบว่าปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมล
รุ่นมีการเจริญเติบโต ดัชนีความสมบูรณ์เพศ อัตราการรอดตาย และเปอร์เซ็นต์เพศเมียไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยปลา

มีเปอร์เซ็นต์เพศเมียเฉลี่ยค่อนข้างสูงคือ 76.19±7.82

ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ท่ีการผลิตพ่อพันธุ์นีโอเมลในรุ่นต่อๆไป โดยไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นจากการทําไจโนจีนีซีสทุกครั้ง 
แต่สามารถข้ามข้ันตอนโดยผลิตพ่อพันธุ์นีโอเมล จากลูกท่ีเกิดจากพ่อพันธ์ุนีโอเมลรุ่นก่อน แล้วให้กินฮอร์โมนเพ่ือแปลงเป็นเพศผู้ 

ได้อย่างเพียงพอ และสามารถกระจายพันธุ์สู่เกษตรกร
เพศเมียท่ีรวดเร็ว และมีต้นทุนต่ําเพ่ือเป็นการยืนยันผลการทดลองท่ีผ่านมาให้มีความแม่นยํามากยิ่งข้ึน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําบุรีรัมย์ จึงได้นําปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 
ใช้เพาะพันธุ์ในปัจจุบัน ไปทดสอบภายใต้สภาพพ้ืนท่ีการเลี้ยงแบบพ้ืนบ้าน

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงสําหรับการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืนต่อไป และเป็นการยืนยัน 
เพ่ือส่งเสริมให้ฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 เพ่ือทดสอบลักษณะการเจริญเติบโต เปอร์เซ็นต์เพศเมีย อัตราการรอดตาย และผลผลิตของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจาก
พ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 และปลาตะเพียนขาวปกติ ในสภาพการเลี้ยงแบบพ้ืนบ้าน

 
วิธีดําเนินการ 
1. การวางแผนการศึกษา 
 1.1 สถานท่ีและระยะเวลาทดลอง 
 ดําเนินการเลี้ยงเปรียบเทียบปลาตะเพียนขาว
เป็นเวลา 9 เดือน ในฟาร์มเกษตรกร จํานวน 

บ่อท่ี 1 นายกฤษณะ แสนทวีสุข ตําบลกุดชมพู อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
บ่อท่ี 2 นายสงคราม มีสิทธิ์ ตําบลบึง อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
บ่อท่ี 3 นายเงิน แก่นจันทร์ ตําบลชุมแสง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 1.2 สายพันธุ์ปลาตะเพียนขาวท่ีใช้ทดลอง
1.2.1 ปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
1.2.2 ปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
1.2.3 ปลาตะเพียนขาวท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์

 1.3 การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 
โดยนําลูกปลาตะเพียนขาวท้ัง 3 กลุ่ม มาทําเครื่องหมาย แล้วเลี้ยงรวมกันในบ่อดินของเกษตรกรแต่ละราย 

2. วิธีการทดลอง 
 2.1 การเตรียมพันธุ์ปลาทดลอง 
 2.1.1.เพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวท้ัง 
ใช้พ่อพันธุ์ท่ีคัดเลือกไว้ตามข้อ 1.2 กลุ่มละ 20 
กลุ่มละ 10 ตัว ฉีดฮอร์โมนเพ่ือเร่งให้ปลาผสมพันธุ์ โดยการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 
20 ไมโครกรัม ต่อน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม ในปลาเพศเมีย และ
สาร Domperidone (Motilium) 10 มิลลิกรัม ต่อน้ําหนักปลา 
จํานวน 3 ใบ ท่ีเตรียมไว้ โดยทําการเพาะพันธุ์แยกกลุ่ม จํานวน 
และแม่พันธุ์ จํานวน 10 ตัว 
 2.1.2 หลังจากลูกปลาฟักเป็นตัวและถุงไข่แดงยุบ ย้ายลงอนุบาลในบ่อดิน ขนาด 
โดยในช่วง 3 วันแรกให้ไข่ตุ๋นอายุ 4-30 วัน ให้รําละเอียดผสมกับปลาป่น อัตราส่วน 
ระดับโปรตีน 30% วันละ 2 ครั้ง 
 2.1.3 เมื่อลูกปลามีอายุ 60 วัน
ตัดครีบหูซ้ายในลูกปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
พ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 2 และตัดครีบท้องด้านซ้ายในลูกปลาตะเพียนขาวจากพ่อพันธุ์ปกติ เพ่ือให้สามารถแยก
แล้วนําปลาตะเพียนขาวท้ัง 3 กลุ่ม ไปเลี้ยงรวมในบ่อเดียวกันในฟาร์มของเกษตรกรท้ัง
4 ตัว/ตารางเมตร ดังนี้  

บ่อทดลองท่ี 1 ฟาร์มท่ีจังหวัดอุบลราชธานี พ้ืนท่ีบ่อ 
บ่อทดลองท่ี 2 ฟาร์มท่ีจังหวัดสุรินทร์ พ้ืนท่ีบ่อ 
บ่อทดลองท่ี 3 ฟาร์มท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ พ้ืนท่ีบ่อ 
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เพ่ือทดสอบลักษณะการเจริญเติบโต เปอร์เซ็นต์เพศเมีย อัตราการรอดตาย และผลผลิตของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจาก
และปลาตะเพียนขาวปกติ ในสภาพการเลี้ยงแบบพ้ืนบ้าน 

 
ดําเนินการเลี้ยงเปรียบเทียบปลาตะเพียนขาว จํานวน 3 กลุ่ม ระหว่างเดือน มิถุนายน 2555 

ในฟาร์มเกษตรกร จํานวน 3 ฟาร์ม ดังนี ้
นายกฤษณะ แสนทวีสุข ตําบลกุดชมพู อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธาน ี
นายสงคราม มีสิทธิ์ ตําบลบึง อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์
นายเงิน แก่นจันทร์ ตําบลชุมแสง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย ์

สายพันธุ์ปลาตะเพียนขาวท่ีใช้ทดลอง 
ปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 (สมศักดิ์ และคณะ, 25
ปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 2 (สมศักดิ์ และคณะ, 25
ปลาตะเพียนขาวท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุร์ุ่นท่ี 2 (สมศักดิ์ และคณะ, 2550) 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Completely Block Design
กลุ่ม มาทําเครื่องหมาย แล้วเลี้ยงรวมกันในบ่อดินของเกษตรกรแต่ละราย 

เพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวท้ัง 3 กลุ่ม แบบช่วยธรรมชาติ ในถังไฟเบอร์ขนาด 2,000 
0 ตัว ส่วนแม่พันธุ์ใช้ปลาตะเพียนขาวปรับปรุงพันธุ์รุ่นท่ี 2 (สมศักดิ์

ฉีดฮอร์โมนเพ่ือเร่งให้ปลาผสมพันธุ์ โดยการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin acetate (Suprefact) 
กิโลกรัม ในปลาเพศเมีย และ 10 ไมโครกรัม ต่อน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม ในปลาเพศผู้ ร่วมกับ

มิลลิกรัม ต่อน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม แล้วจึงปล่อยปลาลงผสมพันธุ์ในถังไฟเบอร์กลาส 
ใบ ท่ีเตรียมไว้ โดยทําการเพาะพันธุ์แยกกลุ่ม จํานวน 3 ชุด ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย พ่อพันธุ์ 

ากลูกปลาฟักเป็นตัวและถุงไข่แดงยุบ ย้ายลงอนุบาลในบ่อดิน ขนาด 800 ตารางเมตรจํานวน 
วัน ให้รําละเอียดผสมกับปลาป่น อัตราส่วน 1:1 อายุ 31-60 วัน ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูป

วัน คัดขนาดเท่า ๆ กันท้ัง 3 กลุ่ม ทําเครื่องหมายโดยการตัดครีบท่ีต่างกัน
ตัดครีบหูซ้ายในลูกปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 ตัดครีบหูขวาในลูกปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจาก

และตัดครีบท้องด้านซ้ายในลูกปลาตะเพียนขาวจากพ่อพันธุ์ปกติ เพ่ือให้สามารถแยก
ไปเลี้ยงรวมในบ่อเดียวกันในฟาร์มของเกษตรกรท้ัง 3 ราย ๆ ละ 1 

ฟาร์มท่ีจังหวัดอุบลราชธานี พ้ืนท่ีบ่อ 800 ตารางเมตร จํานวนปลาท่ีปล่อย 
ฟาร์มท่ีจังหวัดสุรินทร์ พ้ืนท่ีบ่อ 800 ตารางเมตร จํานวนปลาท่ีปล่อย 1,067
ฟาร์มท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ พ้ืนท่ีบ่อ 840 ตารางเมตร จํานวนปลาท่ีปล่อย 1,120

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

เพ่ือทดสอบลักษณะการเจริญเติบโต เปอร์เซ็นต์เพศเมีย อัตราการรอดตาย และผลผลิตของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจาก

2555 - มีนาคม 2556  

 

, 2555) 
, 2555) 

Randomized Completely Block Design) (อนันต์ชัย, 2542) 
กลุ่ม มาทําเครื่องหมาย แล้วเลี้ยงรวมกันในบ่อดินของเกษตรกรแต่ละราย  

2,000 ลิตร จํานวน 3 ถัง  
สมศักดิ์ และคณะ, 2550) 

Buserelin acetate (Suprefact) ความเข้มข้น 
กิโลกรัม ในปลาเพศผู้ ร่วมกับ

กิโลกรัม แล้วจึงปล่อยปลาลงผสมพันธุ์ในถังไฟเบอร์กลาส 
ชุด ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย พ่อพันธุ์ 20 ตัว ตามข้อ 1.2 

ตารางเมตรจํานวน 3 บ่อ 
วัน ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูป 

องหมายโดยการตัดครีบท่ีต่างกัน คือ  
ตัดครีบหูขวาในลูกปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจาก

และตัดครีบท้องด้านซ้ายในลูกปลาตะเพียนขาวจากพ่อพันธุ์ปกติ เพ่ือให้สามารถแยกกลุ่มได ้
1 บ่อ ท่ีความหนาแน่น 

ตารางเมตร จํานวนปลาท่ีปล่อย 1,067 ตัว/กลุ่ม 
1,067 ตัว/กลุ่ม  
1,120 ตัว/กลุ่ม 
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 2.2 การให้อาหารและการจัดการด้านการเลี้ยง
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําบุรีรัมย์ สนับสนุนอาห
20 กิโลกรัม และให้เกษตรกรแต่ละฟาร์ม บริหารจัดการด้านการเลี้ยงตามวิธีท่ี
เป็นระยะเวลา 9 เดือน 
 2.3 การวิเคราะหค์ุณภาพน้ํา
 ทําการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ทุก ๆ 
 1. อุณหภูมิของน้ํา โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์นํ้า 
 2. ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา
 3. ความเป็นกรดเป็นด่าง โดยใช้เครื่อง
 4. ความกระด้างของน้ํา โดยใช้เครื่อง
 5. ความเป็นด่างของน้ํา
 2.4 การเก็บข้อมลู 
 สุ่มช่ังน้ําหนัก และวัดความยาว ของปลาตะเพียนขาวท้ัง 
การเลี้ยง ทําการคัดแยกเพศ นับจํานวนปลาท่ีรอดแ

3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 นําข้อมูลจากการช่ังวัดการเจริญเติบโต
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตรารอดตาย
และ Ricker (1979) ดังนี ้

น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (daily

 = (น้ําหนักปลาเฉลี่ยสดุท้าย 
 
 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
 = (ln 
 
 

อัตรารอดตาย (survival rate; %)
= จํานวนปลาสิ้นสุดการทดลอง 

 จํานวนปลาท่ีเริ่มทดลอง
 

 3.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยของความยาว น้ําหนัก น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ เปอร์เซ็นต์เพศเมีย อัตรารอดตาย 
ความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA

Y
 เมื่อ Yijk 
 

 µ 

 αi

 βj 

 εijk
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การให้อาหารและการจัดการด้านการเลี้ยง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําบุรีรัมย์ สนับสนุนอาหารเม็ดสําเร็จรูประดับโปรตีน 

กิโลกรัม และให้เกษตรกรแต่ละฟาร์ม บริหารจัดการด้านการเลี้ยงตามวิธีท่ีเกษตรกรเลี้ยงอยู่ปัจจุบัน ดําเนินการเลี้ยง

การวิเคราะหค์ุณภาพน้ํา 
ทําการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ทุก ๆ 2 เดือน เวลา 08.00-08.30 น. โดยตรวจวัดดังนี้ 

โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์นํ้า YSI รุ่น 55 
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา ใช้เครื่องมือวิเคราะห์นํ้า YSI รุ่น 55   
ความเป็นกรดเป็นด่าง โดยใช้เครื่อง pH meter ยี่ห้อ WTW รุ่น pH 340i 
ความกระด้างของน้ํา โดยใช้เครื่อง photo meter ยี่ห้อ WTW  
ความเป็นด่างของน้ํา โดยใช้เครื่อง photo meter ยี่ห้อ WTW  

สุ่มช่ังน้ําหนัก และวัดความยาว ของปลาตะเพียนขาวท้ัง 3 กลุ่ม ๆ ละ 100 ตัว/
การเลี้ยง ทําการคัดแยกเพศ นับจํานวนปลาท่ีรอดและช่ังน้ําหนักรวม ของแต่ละกลุ่ม 

นําข้อมูลจากการช่ังวัดการเจริญเติบโต ผลผลิตท้ังหมด และจํานวนปลาท่ีเหลือ มาคํานวณค่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน 
และอัตรารอดตาย ของปลาตะเพียนขาวท้ัง 3 กลุ่ม โดยใช้สูตรตาม 

(daily weight gain, DWG; กรัม/วัน) 

น้ําหนักปลาเฉลี่ยสดุท้าย - น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต้น) 
ระยะเวลาทดลอง 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR; %/วัน) 
= (ln น้ําหนักปลาเฉลี่ยสุดท้าย - ln น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต้น) × 

ระยะเวลาทดลอง 

(survival rate; %) 
จํานวนปลาสิ้นสุดการทดลอง × 100 
จํานวนปลาท่ีเริ่มทดลอง 

การวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยของความยาว น้ําหนัก น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ เปอร์เซ็นต์เพศเมีย อัตรารอดตาย และผลผลิตเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างปลาตะเพียนขาวท้ัง 

analysis of variance, ANOVA) ตามแบบหุ่นการวิเคราะห์ของ Sokal and Rohlf 

Yijk    = µ + α i+ βj + εijk 

ijk  = ค่าเฉลี่ยความยาว น้ําหนัก น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
เปอร์เซ็นต์เพศเมีย อัตรารอดตาย และผลผลิต 

 = ค่าเฉลี่ยท้ังหมด 

i = อิทธิพลของปลาตะเพียนขาวกลุ่มท่ี i 

 = อิทธิพลของบ่อท่ี j (ฟาร์ม) 

ijk = ค่าความคลาดเคลื่อน 
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ารเม็ดสําเร็จรูประดับโปรตีน 17.5% เดือนละ  
ยงอยู่ปัจจุบัน ดําเนินการเลี้ยง 

โดยตรวจวัดดังนี้  

/ฟาร์ม ทุก 2 เดือน เมื่อสิ้นสุด

ผลผลิตท้ังหมด และจํานวนปลาท่ีเหลือ มาคํานวณค่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน 
กลุ่ม โดยใช้สูตรตาม Everhart et al. (1975) 

× 100 

การวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยของความยาว น้ําหนัก น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโต
และผลผลิตเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างปลาตะเพียนขาวท้ัง 3 กลุ่ม ด้วยวิธีวิเคราะห์

Sokal and Rohlf (1981) คือ 

น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
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 ค่าข้อมูลท่ีเป็นสัดส่วนและเป็นเปอร์เซ็นต์ นํามาปรับค่าให้มีการแพร่กระจายแบบ 
ของ Gomez and Gomez. (1984) ก่อนนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวน หากพบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ทําการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป็นคู่ ๆ โดยวิธี Tukey HS
  
ผลการทดลอง 
1. การเจริญเติบโต 
 1.1 ความยาวและน้ําหนัก  
 ปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
เริ่มต้น 4.75±0.42, 4.74±0.37 และ 4.73±0.36
ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
จํานวน 3 แห่ง เป็นเวลา 9 เดือน พบว่าปลาตะเพียนขาวท้ัง
18.57±1.62 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 121
เมื่อนํามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความยาวสุดท้ายของปลาตะเพียนขาวท้ัง 
(P<0.01) ในขณะท่ีน้ําหนักสุดท้ายนั้น ปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
แตกต่างกันทางสถิต (P>0.05) แต่ปลาตะเพียนขาวท้ัง 
(P<0.01) ตามตารางท่ี 1 และเมื่อนําปลาตะเพียนขาวท้ัง
79.51±0.48 กรัม เพศเมียมีนํ้าหนักเฉลี่ย 127
วิเคราะห์ทางสถิติในเพศผู้นั้น พบว่าปลาตะเพียนขาวเพศผู้ท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมล
ปลาตะเพียนขาวเพศผู้ปกติอย่างมีนัยสําคัญ
ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 มีนํ้าหนักไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 มีนํ้าหนักมากกว่าปลาตะเพียนขาวเพศเมียปกติอย่
เพศเมียท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
ตามตารางท่ี 1  
 1.2 น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน 
 การเจริญเติบโตโดยน้ําหนักเพ่ิมต่อวันของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
และปลาตะเพียนขาวปกติ มีค่า 0.45±0.16, 0.44±0.13 
พบว่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวันของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิ
ทางสถิติ (P>0.05) แต่ปลาตะเพียนขาวท้ัง 
(P<0.01) ตามตารางท่ี 1  
 1.3 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
ปลาตะเพียนขาวปกต ิมีค่า 1.18±0.12, 1.18±0.11 
การเจริญเติบโตจําเพาะของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจี
ทางสถิต ิ(P>0.05) แต่ปลาตะเพียนขาวท้ัง 2 กลุ่ม
(P<0.01) ตามตารางท่ี 1  

2. เปอร์เซ็นต์เพศ 
 ปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจี
เพศเมียเฉลี่ย 86.04±2.00, 80.37±2.03 และ

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ค่าข้อมูลท่ีเป็นสัดส่วนและเป็นเปอร์เซ็นต์ นํามาปรับค่าให้มีการแพร่กระจายแบบ normal distribution 
ก่อนนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวน หากพบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ทําการเปรียบเทียบ

Tukey HSD multiple comparisons 

ปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 และปลาตะเพียนขาวปกติ มีความยาวเฉลี่ย
4.73±0.36 เซนติเมตร และมีหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 1.50±0.42, 1.50±0.39

ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) เมื่อนําไปเลี้ยงเปรียบเทียบในบ่อดินของเกษตรกรในพ้ืนท่ีต่าง ๆ
พบว่าปลาตะเพียนขาวท้ัง 3 กลุ่ม มีความยาวเฉลี่ย 19.93±1.89,

121.95±42.13, 119.74±36.30 และ 98.23±29.15 กรัม ตามลําดับ 
เมื่อนํามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความยาวสุดท้ายของปลาตะเพียนขาวท้ัง 3 กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง

ปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 
แต่ปลาตะเพียนขาวท้ัง 2 กลุ่ม มีน้ําหนักมากกว่าปลาตะเพียนขาวปกติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง

และเมื่อนําปลาตะเพียนขาวท้ัง 3 กลุ่มมาแยกเพศพบว่าเพศผู้มีนํ้าหนักเฉลี่ย 87.86±5.60
7.47±6.33, 125.23±9.44, 118.21±7.66 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 

พบว่าปลาตะเพียนขาวเพศผู้ท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมล รุ่นท่ี 
ปลาตะเพียนขาวเพศผู้ปกติอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) ส่วนในเพศเมียนั้นพบว่าปลาตะเพียนขาวเพศเมียท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์

มีนํ้าหนักไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่ปลาตะเพียนขาวเพศเมียท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์
มีนํ้าหนักมากกว่าปลาตะเพียนขาวเพศเมียปกติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) 

เพศเมียท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 2 มีน้ําหนักมากกว่าปลาตะเพียนขาวเพศเมียปกติอย่างมีนัยสําคัญ

การเจริญเติบโตโดยน้ําหนักเพ่ิมต่อวันของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
0.45±0.16, 0.44±0.13 และ 0.36 ±0.11 กรัม/วัน ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ

พบว่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวันของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 
แต่ปลาตะเพียนขาวท้ัง 2 กลุ่ม มีน้ําหนักเพ่ิมต่อวันมากกว่าปลาตะเพียนขาวปกติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง

 
บโตจําเพาะของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 

1.18±0.12, 1.18±0.11 และ 1.11±0.11%/วัน ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ พบว่าอัตรา
การเจริญเติบโตจําเพาะของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 

กลุ่ม มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมากกว่าปลาตะเพียนขาวปกติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง

ปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 และปลาตะเพียนขาวปกติ มีเปอร์เซ็นต์
และ 48.19±5.28% ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองนํามาทดสอบทางสถิติพบว่า

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

normal distribution ตามวิธีการ
ก่อนนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวน หากพบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ทําการเปรียบเทียบ

และปลาตะเพียนขาวปกติ มีความยาวเฉลี่ย
39 และ 1.50±0.37 กรัม 

เมื่อนําไปเลี้ยงเปรียบเทียบในบ่อดินของเกษตรกรในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
19.93±1.89, 19.75±1.67 และ 

กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง 

และรุ่นท่ี 2 ไม่มีความ
มีน้ําหนักมากกว่าปลาตะเพียนขาวปกติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง 

86±5.60, 90.80±6.94, 
ตารางท่ี 1) ซึ่งเมื่อนํามา

รุ่นท่ี 2 มีน้ําหนักมากกว่า 
ส่วนในเพศเมียนั้นพบว่าปลาตะเพียนขาวเพศเมียท่ีผลิตจากพ่อพันธุ ์

แต่ปลาตะเพียนขาวเพศเมียท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์
) และปลาตะเพียนขาว

มีน้ําหนักมากกว่าปลาตะเพียนขาวเพศเมียปกติอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) 

การเจริญเติบโตโดยน้ําหนักเพ่ิมต่อวันของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 
วัน ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ

2 ไม่มีความแตกต่างกัน
กลุ่ม มีน้ําหนักเพ่ิมต่อวันมากกว่าปลาตะเพียนขาวปกติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง 

บโตจําเพาะของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 และ 
เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ พบว่าอัตรา

2 ไม่มีความแตกต่างกัน
มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมากกว่าปลาตะเพียนขาวปกติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง 

และปลาตะเพียนขาวปกติ มีเปอร์เซ็นต์
ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองนํามาทดสอบทางสถิติพบว่า



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

เปอร์เซ็นต์เพศเมียของปลาตะเพียนขาวจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี
แต่ปลาตะเพียนขาวท้ัง 2 กลุ่ม มีเปอร์เซ็นต์เพศเมียมากกว่าปลาตะเพียนขาวปกติอย่างนัยสําคัญยิ่ง

3. อัตรารอดตาย 
 ปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
เฉลี่ย 77.44±14.67, 74.87±14.83 
ตะเพียนขาวท้ัง 3 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 
ตารางท่ี 1  ลักษณะต่าง ๆ ของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 

ท่ีเลี้ยงในบ่อดินของเกษตรกร เป็นระยะเวลา

ลักษณะต่างๆ  

ความยาวเริ่มต้น (เซนติเมตร) 

น้ําหนักเริ่มต้น (กรัม) 

ความยาวสดุท้าย (เซนติเมตร) 

น้ําหนักสุดท้าย (กรัม) 
น้ําหนักเฉลี่ยเพศผู้ (กรมั) 

น้ําหนักเฉลี่ยเพศเมยี (กรัม) 

น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัม/วัน) 

อัตราการเจรญิเติบโตจําเพาะ (%/วัน

เปอร์เซ็นต์เพศเมีย (%) 

อัตรารอดตาย (%) 
ผลผลติเฉลีย่ (กิโลกรัม/บ่อ) 

หมายเหต ุ อักษรท่ีกํากับค่าเฉลี่ยของกลุ่มปลาตะเพียนขาวบรรทัดเดียวกันท่ีต่างกัน
 อย่างมีนัยสําคญั (P<0.05)

4. ผลผลิตปลา 
 ปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
9 เดือน มีผลผลิตเฉลี่ย 101.93±16.
ปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
ตะเพียนขาวท้ัง 2 กลุ่มมีผลผลิตมากกว่าปลาตะเพียนขาวปกติอย่างนัยสําคัญยิ่ง

5. คุณสมบัติของน้ําในบ่อทดลอง 
 คุณสมบัติของน้ําในบ่อเลี้ยงปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
ปกต ิท้ัง 3 ฟาร์ม ท่ีเลี้ยงในบ่อดินมีค่าเฉลี่ย
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา มีค่าเฉลี่ย 
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เปอร์เซ็นต์เพศเมียของปลาตะเพียนขาวจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
กลุ่ม มีเปอร์เซ็นต์เพศเมียมากกว่าปลาตะเพียนขาวปกติอย่างนัยสําคัญยิ่ง

ปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 และปลาตะเพียนขาวปกติ
 และ 73.17±13.02 % ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบว่าอัตรารอดตายของปลา

กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ตามตารางท่ี 1  

ของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี
ท่ีเลี้ยงในบ่อดินของเกษตรกร เป็นระยะเวลา 9 เดือน 

กลุ่มปลาตะเพียนขาว
ปลาตะเพียนขาว 
ท่ีผลิตจากพ่อพันธุ ์
ไจโนจีนีติกนีโอเมล 

รุ่นท่ี 1 

ปลาตะเพียนขาว
ท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์
ไจโนจีนีติกนีโอเมล

รุ่นท่ี 2 

4.75±0.42a 4.74±0.37a 

1.50±0.42a 1.50±0.39a 

19.93±1.89a 19.75±1.67b 

121.95±42.13a 119.74±36.30a

87.86±5.60 ab 90.80±6.94 a 

127.47±6.33 a 125.23±9.44 a 

0.45±0.16a 0.44±0.13a 

วัน) 1.18±0.12a 1.18±0.11a 

86.04±2.00a 80.37±2.03a 

77.44±14.67a 74.87±14.83a

101.93±16.32a 96.62±15.75a 

อักษรท่ีกํากับค่าเฉลี่ยของกลุ่มปลาตะเพียนขาวบรรทัดเดียวกันท่ีต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ
<0.05) 

ปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 และปลาตะเพียนขาวปกติ
.32, 96.62±15.75 และ 77.62±11.44 กิโลกรัม/บ่อ ตามลําดับ

ปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 มีผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
กลุ่มมีผลผลิตมากกว่าปลาตะเพียนขาวปกติอย่างนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) ตามตารางท่ี 

คุณสมบัติของน้ําในบ่อเลี้ยงปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 
มีค่าเฉลี่ย คือ อุณหภูมิของน้ํา มีค่าเฉลี่ย 27.08±2.33, 26.62±2.36,

ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา มีค่าเฉลี่ย 3.98±0.81, 3.12±0.51, 3.55±0.60 มิลลิกรัม/ลิตร ความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่าเฉลี่ย 
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ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
กลุ่ม มีเปอร์เซ็นต์เพศเมียมากกว่าปลาตะเพียนขาวปกติอย่างนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) ตามตารางท่ี 1  

และปลาตะเพียนขาวปกติ มีอัตรารอดตาย
ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบว่าอัตรารอดตายของปลา

รุ่นท่ี 2 และปลาตะเพียนขาวปกต ิ

กลุ่มปลาตะเพียนขาว 
ปลาตะเพียนขาว 
ท่ีผลิตจากพ่อพันธุ ์
ไจโนจีนีติกนีโอเมล 

ปลาตะเพียนขาว
ปกติ 

4.73±0.36a 

1.50±0.37a 

 18.57±1.62c 
a 98.23±29.15b 
 79.51±0.48 b 

 118.21±7.66 b 

0.36±0.11b 

1.11±0.11b 

 48.19±5.28b 
a 73.17±13.02a 
 77.62±11.44b 

แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิต ิ

และปลาตะเพียนขาวปกติ ท่ีเลี้ยงเป็นเวลา  
บ่อ ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า

มีผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่ปลา
ตามตารางท่ี 1  

1 รุ่นท่ี 2 และปลาตะเพียนขาว
26.62±2.36, 26.83±2.37 องศาเซลเซียส 
ลิตร ความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่าเฉลี่ย 
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7.46±0.25, 7.38±0.32, 7.22±0.16 ความกระด้างของน้ํา
ลิตร และความเป็นด่าง มีค่าเฉลี่ย 97.50±17.82
 
ตารางท่ี 2  คุณสมบัติของน้ําในบ่อทดลองปลาตะเพียนขาว

คุณภาพน้ํา 

อุณหภูมิของน้ํา (องศาเซลเซียส) 
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร)
ความเป็นกรดเป็นดา่ง 
ความกระด้าง (มิลลิกรัม/ลิตร) 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัม/ลิตร) 

 
สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 การนําสัตว์นํ้าท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์ไปเลี้ยงทดสอบในฟาร์มเกษตรกรนั้น นับว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะ
สามารถเห็นประสิทธิภาพการแสดงออกในลักษณะต่าง
เกษตรกรผู้เป็นเจ้าของฟาร์ม (สุภัทรา, 2543) 
นีโอเมลรุ่นท่ี 1 ซึ่งผ่านกระบวนการไจโนจีนีซีส กับปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
กระบวนการไจโนจีนีซีส และปลาตะเพียนขาวปกติ
จํานวน 3 ฟาร์ม เป็นเวลา 9 เดือน โดยการบริหารจัดการของเกษตรกรเอง
โดยปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
จีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 2 อย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05
ปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
(P<0.01) ด้านน้ําหนักนั้นพบว่าปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
ทางสถิติ (P>0.05) แต่ปลาตะเพียนขาวท้ัง 2
นํามาวิเคราะห์แบบแยกเพศแล้วพบว่าปลาตะเพียนขาวเพศผู้ท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
ปลาตะเพียนขาวเพศผู้ปกติอย่างมีนัยสําคัญ (P
รุ่นท่ี 1 (P>0.05) ในขณะท่ีปลาตะเพียนขาวเพศผู้ท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
เพศผู้ปกต ิ(P>0.05) ส่วนในเพศเมียนั้นพบว่าปลาตะเพียนขาวเพศเมียท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
มีนํ้าหนักไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่ปลาตะเพียนขาวเพศเมียท้ัง 
อย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) และอย่างมีนัยสําคัญ
เปอร์เซ็นต์เพศเมีย และผลผลิตของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
ทางสถิติ (P>0.05) แต่ปลาตะเพียนขาวท้ัง 
ส่วนอัตรารอดตายในปลาตะเพียนขาวท้ัง 3 กลุ่มนั้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
การเจริญเติบโตของปลาตะเพียนขาวท้ัง 3 กลุ่ม ของท้ัง 
ตั้งแต่ 98.23±29.15 ถึง 121.95±42.13 กรัม ในระยะเวลาการเลี้ยง 
การเลี้ยงทดสอบปลาตะเพียนขาวท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์ของสมศักดิ์ และคณะ 
ปรับปรุงพันธุ์ 2 รุ่น มีการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเฉลี่ย 
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ความกระด้างของน้ํามีค่าเฉลี่ย 133.33±26.58, 116.67±26.58, 102.50±24.85
97.50±17.82, 79.17±24.58, 86.67±10.33 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ 

คุณสมบัติของน้ําในบ่อทดลองปลาตะเพียนขาว ท่ีเลีย้งในบ่อดินเป็นระยะเวลา 9 เดือน 
ฟาร์ม 

นายกฤษณะ แสนทวีสขุ 
จ.อุบลราชธาน ี

นายสงคราม มีสิทธิ ์
จ.สุรินทร์ 

27.08±2.33 26.62±2.36 
) 3.98±0.81 3.12±0.51 

7.46±0.25 7.38±0.32 
133.33±26.58 116.67±26.58 
97.50±17.82 79.17±24.58 

การนําสัตว์นํ้าท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์ไปเลี้ยงทดสอบในฟาร์มเกษตรกรนั้น นับว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะ
สามารถเห็นประสิทธิภาพการแสดงออกในลักษณะต่าง ๆ ของสัตว์นํ้าได้อย่างเต็มท่ี ภายใต้การบริหารจัดการในทุก

3) สําหรับในการทดลองครั้งนี้ ได้นําปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธ์ุไจโนจีนีติก
ซึ่งผ่านกระบวนการไจโนจีนีซีส กับปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 

กระบวนการไจโนจีนีซีส และปลาตะเพียนขาวปกติ ไปเลี้ยงเปรียบเทียบในบ่อดินของเกษตรกร ขนาดประมาณ
โดยการบริหารจัดการของเกษตรกรเอง พบว่าในด้านความยาวนั้นมีความแตกต่างกันท้ัง 

โดยปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 มีความยาวมากกว่าปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโน
<0.05) และมีค่ามากกว่าปลาตะเพียนขาวปกติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง

ปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 มีความยาวมากกว่าปลาตะเพียนขาวปกติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง
ด้านน้ําหนักนั้นพบว่าปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 

2 กลุ่ม มีน้ําหนักมากปลาตะเพียนขาวปกติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง
วิเคราะห์แบบแยกเพศแล้วพบว่าปลาตะเพียนขาวเพศผู้ท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 

P<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับปลาตะเพียนขาวเพศผู้ท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมล
ในขณะท่ีปลาตะเพียนขาวเพศผู้ท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 ไม่แตกต่างกับปลาตะเพียนขาว
ส่วนในเพศเมียนั้นพบว่าปลาตะเพียนขาวเพศเมียท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 

แต่ปลาตะเพียนขาวเพศเมียท้ัง 2 กลุ่ม มีนํ้าหนักมากกว่าปลาตะเพียนขาวเพศเมียปกติ
และอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) ตามลําดับ ด้านน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 

เปอร์เซ็นต์เพศเมีย และผลผลิตของปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 
แต่ปลาตะเพียนขาวท้ัง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกับปลาตะเพียนขาวปกติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง

กลุ่มนั้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ผลการทดลองในครั้งนี้จะเห็นว่า
กลุ่ม ของท้ัง 3 ฟาร์ม จะมีค่าใกล้เคียงกันโดยมีการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเฉลี่ย

กรัม ในระยะเวลาการเลี้ยง 9 เดือน ซึ่งมีการเจริญเติบโตท่ีค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับ
การเลี้ยงทดสอบปลาตะเพียนขาวท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์ของสมศักดิ์ และคณะ (2550) ซึ่งพบว่าปลาตะเพียนขาวท่ีผ่านการ

รุ่น มีการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเฉลี่ย 216.83±47.07 กรัม ในระยะเวลาการเลี้ยง 7 เดือน ซึ่งอาจจะเป็นผล
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102.50±24.85 มิลลิกรัม/
ลิตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

นายเงิน แก่นจนัทร์ 
จ.บุรีรัมย ์
26.83±2.37 
3.55±0.60 
7.22±0.16 

102.50±24.85 
86.67±10.33 

การนําสัตว์นํ้าท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์ไปเลี้ยงทดสอบในฟาร์มเกษตรกรนั้น นับว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะ
ๆ ของสัตว์นํ้าได้อย่างเต็มท่ี ภายใต้การบริหารจัดการในทุก ๆ ด้านของ

สําหรับในการทดลองครั้งนี้ ได้นําปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธ์ุไจโนจีนีติก 
ซึ่งผ่านกระบวนการไจโนจีนีซีส กับปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 2 ซึ่งไม่ผ่าน

ยบในบ่อดินของเกษตรกร ขนาดประมาณ 800 ตารางเมตร 
พบว่าในด้านความยาวนั้นมีความแตกต่างกันท้ัง 3 กลุ่ม 

มีความยาวมากกว่าปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโน-
และมีค่ามากกว่าปลาตะเพียนขาวปกติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) ในขณะท่ี

มีความยาวมากกว่าปลาตะเพียนขาวปกติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง 
2 ไม่มีความแตกต่างกัน

มีน้ําหนักมากปลาตะเพียนขาวปกติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) และเมื่อ
วิเคราะห์แบบแยกเพศแล้วพบว่าปลาตะเพียนขาวเพศผู้ท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 2 มีน้ําหนักมากว่า 

แต่ไม่แตกต่างกับปลาตะเพียนขาวเพศผู้ท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมล 
ไม่แตกต่างกับปลาตะเพียนขาว

ส่วนในเพศเมียนั้นพบว่าปลาตะเพียนขาวเพศเมียท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 
กลุ่ม มีนํ้าหนักมากกว่าปลาตะเพียนขาวเพศเมียปกติ

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
2 ไม่มีความแตกต่างกัน

กลุ่ม มีความแตกต่างกับปลาตะเพียนขาวปกติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01)  
ผลการทดลองในครั้งนี้จะเห็นว่า

จะมีค่าใกล้เคียงกันโดยมีการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเฉลี่ย
เดือน ซึ่งมีการเจริญเติบโตท่ีค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับ

ซึ่งพบว่าปลาตะเพียนขาวท่ีผ่านการ
เดือน ซึ่งอาจจะเป็นผล
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มาจากท้ังด้านสภาพการเลี้ยง และการดู
โดยให้อาหารโปรตีนสูง 30 % และมีอัตราการปล่อยเพียง 
สภาพฟาร์มเกษตรกร ซึ่งมีเพียงการให้อาหารสมทบพ้ืนบ้าน ซึ่งอาจมีโปรตีนไม่สูงพอ นอกจากนี้อัตราการปล่อยก็หนาแน่นข้ึน
เป็น 4 ตัว/ตารางเมตร จึงทําให้ผลการทดลองครั้งนี้ ปลาตะเพียนขาวท้ัง 
สายพันธุ์น้ันแม้เป็นพันธุ์ปลาตะเพียนขาวท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์มาเช่นเดียวกัน แต่ก็ผ่านการปรับปรุงพันธุ์มานานกว่า 
(สมศักดิ์ และคณะ, 2550) ซึ่งทําให้ลักษณะการเจริญเติบโตท่ีคัดได้เสื่อมถอยลงได้จากการผสมพันธ์ุท่ีดําเนินการติดต่อมาหลายรุน่
โดยขาดโปรแกรมการคัดพันธุ์อย่างต่อเนื่อง
 เมื่อพิจารณาถึงการเจริญเติบโตและผลผลิตในปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
ซึ่งมีค่ามากกว่าปลาตะเพียนขาวปกติน้ันมาจาก 
ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 
ปกติมีเปอร์เซ็นต์เพศเมียเฉลี่ยเพียง 48
ปลาตะเพียนขาวเพศผู้ ดังนั้นเมื่อมีจํานวนปลาเพศเมียมากกว่าย่อมทําให้มีผลการแสดงออกด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตรวม
ท่ีสูงกว่า ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้มีการเจริญเติบโตและผลผลิตท่ีมากกว่านั้นเนื่องจากเมื่อวิเคราะห์น้ําหนักแบบแยกเพศใน
ปลาเพศเมียนั้นพบว่าปลาตะเพียนข
ปลาตะเพียนขาวเพศเมียปกติ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากขบวนการไจโนจีนีซีส โดย 
ไมโตติก ไจโนจีนีซีส ดิพลอยด์ ท่ีมียีนควบคุมเพศ 
ลูกผสมท่ีมีลักษณะดีกว่าพ่อแม่ (hybrid vigor) 
แต่ในปลาเพศผู้นั้น มีเพียงปลาตะเพียนขาวเพศผู้ท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
ปลาตะเพียนขาวเพศผู้ท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์ ในขณะท่ีปลาตะเพียนขาวเพศผู้ท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
มีนํ้าหนักไม่แตกต่างจากปลาตะเพียนขาวเพศผู้ปกติ
 นอกจากนี้ด้านคุณสมบัติของน้ําในบ่อเลี้ยงปลาตะเพียนขาวท้ัง 
อุณหภูมิของน้ํา มีค่าเฉลี่ย 26.62-27.08 
มีค่าเฉลี่ย 102.50-133.33 มิลลิกรัม
ท่ัวไปสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ (ไมตรี และจารุวรรณ
3.98 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่ง Boyd (1982)
ของปลาช้าลง เมื่อในบ่อมีปริมาณออกซิเจนน้อย
และเกิดการติดเช้ือโรคได ้
 จากการทดลองในครั้งนี้ สรุปได้ว่าปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
ข้อได้เปรียบกว่าปลาตะเพียนขาวปกติ เนื่องจากมีสัดส่วนของเพศเมียท่ีมากกว่าเพศผู้ โดยมีสัดส่วน เพศผู้
1:4 และ 1:0.92 ตามลําดับ ซึ่งใกล้เคียงกับรายงานของสมศักดิ์
ท่ีเกิดจากพ่อพันธุ์นีโอเมลท้ัง 2 กลุ่ม มีค่าประมาณ 
การเจริญเติบโตท่ีเร็วกว่าปลาตะเพียนขาวเพศผู้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยนี้อยู่ภายใต้รหัสทะเบียนวิจัยเลขท่ี 
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า และคณะกรรมการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าทุกท่านท่ีได้ตรวจสอบแก้ไข
แนะนํา จนงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณเกษตรกรเจ้าของฟาร์มได้แก่ นายกฤษณะ แสนทวีสุข นายสงครา
และนายเงิน แก่นจันทร์ ท่ีให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีดําเนินการวิจัย ตลอดจนการจัดด้านการเลี้ยงในแบบของตนเอง นอกจากนี้
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และการดูแลรักษาสายพันธุ์ โดยในด้านการเลี้ยงของสมศักดิ์ และคณะ 
และมีอัตราการปล่อยเพียง 3 ตัว/ตารางเมตร แต่การเลี้ยงในการทดลองครั้งนี้

สภาพฟาร์มเกษตรกร ซึ่งมีเพียงการให้อาหารสมทบพ้ืนบ้าน ซึ่งอาจมีโปรตีนไม่สูงพอ นอกจากนี้อัตราการปล่อยก็หนาแน่นข้ึน
ตารางเมตร จึงทําให้ผลการทดลองครั้งนี้ ปลาตะเพียนขาวท้ัง 3 กลุ่ม มีการเจริญเติบโตท่ีค่อนข้างช้า ส่วนด้าน
ม้เป็นพันธุ์ปลาตะเพียนขาวท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์มาเช่นเดียวกัน แต่ก็ผ่านการปรับปรุงพันธุ์มานานกว่า 

ซึ่งทําให้ลักษณะการเจริญเติบโตท่ีคัดได้เสื่อมถอยลงได้จากการผสมพันธ์ุท่ีดําเนินการติดต่อมาหลายรุน่
โดยขาดโปรแกรมการคัดพันธุ์อย่างต่อเนื่อง 

เมื่อพิจารณาถึงการเจริญเติบโตและผลผลิตในปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
ซึ่งมีค่ามากกว่าปลาตะเพียนขาวปกติน้ันมาจาก 2 ปัจจัยคือ จํานวนเพศเมียท่ีมากกว่า โดยปลาตะเพียนขาวท่ีผลิต

2 มีเปอร์เซ็นเพศเมียเฉลี่ยสูงถึง 86.04 และ 80.37% ตามลําดับ ในขณะท่ีปลาตะเพียนขาว
48.19 % ซึ่งโดยท่ัวไปนั้นในปลาตะเพียนขาวเพศเมียจะมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีเร็วกว่า

ปลาตะเพียนขาวเพศผู้ ดังนั้นเมื่อมีจํานวนปลาเพศเมียมากกว่าย่อมทําให้มีผลการแสดงออกด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตรวม
ท่ีสูงกว่า ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้มีการเจริญเติบโตและผลผลิตท่ีมากกว่านั้นเนื่องจากเมื่อวิเคราะห์น้ําหนักแบบแยกเพศใน
ปลาเพศเมียนั้นพบว่าปลาตะเพียนขาวเพศเมียท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 
ปลาตะเพียนขาวเพศเมียปกติ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากขบวนการไจโนจีนีซีส โดย Nagy (1987) กล่าวว่าการผลิตปลาสายพันธุ์ 
ไมโตติก ไจโนจีนีซีส ดิพลอยด์ ท่ีมียีนควบคุมเพศ xx จะมียีนบนโครโมโซมเป็นโฮโมไซกัส เมื่อนํามาผสมกับลูกปลาปกติจะให้

(hybrid vigor) จึงส่งผลให้การเจริญเติบโตในการวิเคราะห์แบบรวมเพศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มีเพียงปลาตะเพียนขาวเพศผู้ท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 2 

ปลาตะเพียนขาวเพศผู้ท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์ ในขณะท่ีปลาตะเพียนขาวเพศผู้ท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
มีนํ้าหนักไม่แตกต่างจากปลาตะเพียนขาวเพศผู้ปกติ 

นอกจากนี้ด้านคุณสมบัติของน้ําในบ่อเลี้ยงปลาตะเพียนขาวท้ัง 3 ฟาร์ม ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 
27.08 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่าเฉลี่ย 7.22

มิลลิกรัม/ลิตร และความเป็นด่าง มีค่าเฉลี่ย 79.17-97.50 มิลลิกรัม/
ไมตรี และจารุวรรณ, 2528; Boyd, 1982) ส่วนปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา มีค่าเฉลี่ย 
1982) กล่าวว่าปริมาณ ออกซิเจนท่ีละลายน้ําในช่วง 1-5 มิลลิกรัม/

เมื่อในบ่อมีปริมาณออกซิเจนน้อย หากปลาต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้นาน ๆ ปลาจะเกิดความเครียด

สรุปได้ว่าปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 
ข้อได้เปรียบกว่าปลาตะเพียนขาวปกติ เนื่องจากมีสัดส่วนของเพศเมียท่ีมากกว่าเพศผู้ โดยมีสัดส่วน เพศผู้

ซึ่งใกล้เคียงกับรายงานของสมศักดิ ์และคณะ (2555) ท่ีพบว่าสัดส่วนเพศผู้
กลุ่ม มีค่าประมาณ 1:4 จึงทําให้มีผลผลิตท่ีมากข้ึนตามมา เพราะปลาตะเพียนขาวเพศเมียมี

การเจริญเติบโตท่ีเร็วกว่าปลาตะเพียนขาวเพศผู้  

โครงการวิจัยนี้อยู่ภายใต้รหัสทะเบียนวิจัยเลขท่ี 55-0600-55016 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า และคณะกรรมการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าทุกท่านท่ีได้ตรวจสอบแก้ไข
แนะนํา จนงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณเกษตรกรเจ้าของฟาร์มได้แก่ นายกฤษณะ แสนทวีสุข นายสงครา
และนายเงิน แก่นจันทร์ ท่ีให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีดําเนินการวิจัย ตลอดจนการจัดด้านการเลี้ยงในแบบของตนเอง นอกจากนี้
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ละคณะ (2550) เป็นการเลี้ยง 
ตารางเมตร แต่การเลี้ยงในการทดลองครั้งนี้ เป็นการเลี้ยงใน

สภาพฟาร์มเกษตรกร ซึ่งมีเพียงการให้อาหารสมทบพ้ืนบ้าน ซึ่งอาจมีโปรตีนไม่สูงพอ นอกจากนี้อัตราการปล่อยก็หนาแน่นข้ึน
กลุ่ม มีการเจริญเติบโตท่ีค่อนข้างช้า ส่วนด้าน 

ม้เป็นพันธุ์ปลาตะเพียนขาวท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์มาเช่นเดียวกัน แต่ก็ผ่านการปรับปรุงพันธุ์มานานกว่า 10 ปี 
ซึ่งทําให้ลักษณะการเจริญเติบโตท่ีคัดได้เสื่อมถอยลงได้จากการผสมพันธ์ุท่ีดําเนินการติดต่อมาหลายรุน่ 

เมื่อพิจารณาถึงการเจริญเติบโตและผลผลิตในปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 และรุน่ท่ี 2 
ปัจจัยคือ จํานวนเพศเมียท่ีมากกว่า โดยปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์

ตามลําดับ ในขณะท่ีปลาตะเพียนขาว
ซึ่งโดยท่ัวไปนั้นในปลาตะเพียนขาวเพศเมียจะมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีเร็วกว่า

ปลาตะเพียนขาวเพศผู้ ดังนั้นเมื่อมีจํานวนปลาเพศเมียมากกว่าย่อมทําให้มีผลการแสดงออกด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตรวม
ท่ีสูงกว่า ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้มีการเจริญเติบโตและผลผลิตท่ีมากกว่านั้นเนื่องจากเมื่อวิเคราะห์น้ําหนักแบบแยกเพศใน

และรุ่นท่ี 2 มีน้ําหนักมากกว่า 
กล่าวว่าการผลิตปลาสายพันธุ์  

มโซมเป็นโฮโมไซกัส เมื่อนํามาผสมกับลูกปลาปกติจะให้
จึงส่งผลให้การเจริญเติบโตในการวิเคราะห์แบบรวมเพศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2 เท่านั้น ท่ีมีน้ําหนักมากกว่า 
ปลาตะเพียนขาวเพศผู้ท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์ ในขณะท่ีปลาตะเพียนขาวเพศผู้ท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1  

ร์ม ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 9 เดือน พบว่า 
7.22-7.46 ความกระด้างของน้ํา  
/ลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีสัตว์น้ํา

ส่วนปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา มีค่าเฉลี่ย 3.12-
/ลิตร จะทําให้การเจริญเติบโต

ปลาจะเกิดความเครียด อ่อนแอ 

สรุปได้ว่าปลาตะเพียนขาวท่ีผลิตจากพ่อพันธุ์ไจโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 ยังม ี
ข้อได้เปรียบกว่าปลาตะเพียนขาวปกติ เนื่องจากมีสัดส่วนของเพศเมียท่ีมากกว่าเพศผู้ โดยมีสัดส่วน เพศผู้:เพศเมีย เท่ากับ 1:6, 

ท่ีพบว่าสัดส่วนเพศผู:้เพศเมียของปลาตะเพียนขาว 
จึงทําให้มีผลผลิตท่ีมากข้ึนตามมา เพราะปลาตะเพียนขาวเพศเมียมี

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า และคณะกรรมการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าทุกท่านท่ีได้ตรวจสอบแก้ไข 
แนะนํา จนงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณเกษตรกรเจ้าของฟาร์มได้แก่ นายกฤษณะ แสนทวีสุข นายสงคราม มีสิทธิ ์
และนายเงิน แก่นจันทร์ ท่ีให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีดําเนินการวิจัย ตลอดจนการจัดด้านการเลี้ยงในแบบของตนเอง นอกจากนี้ 
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การตรวจหาสนิปของยีนระบบภูมิคุ้มกันท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคสเตรปโตคอคโคซิส
ในปลานิล 
 
อนงค ์นิ่มละมัย1*, ปิยะพงค ์โชติพันธุ์
และศรีรัตน ์สอดศุข1 
1สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า
2สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจหาสนิปของยีนในระบบภูมิคุ้มกันท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรค 
สเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล โดยใช้ตัวอย่างปลานิลท่ีผ่านการฉีดด้วยเช้ือแบคทีเรีย 
ความเข้มข้น 2.43x104 CFU/ml 
40 ตัวอย่าง และปลานิลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าชุมพร มีอัตรารอดน้อยท่ีสุด ใช้ตัวอย่างจํานวน 

นํามาตรวจสอบด้วยเทคนิค SSCP พบว่ารูปแบบดีเอ็นเอ
MHC class IIβ, NOD1, transferrin, IgM
ความแตกต่างของรูปแบบดีเอ็นเอในยีน 
granzyme พบว่ามีลําดับเบสตรงกับยีน
ตําแหน่งเบสท่ี 87, 225, 264, 276,
โดยพบว่าปลานิลจากฟาร์มเอกชน 1 
ความต้านทานโรคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในตําแหน่งเบสท่ี 433 ท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
สามารถพัฒนาเป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอ สําหรับใช้ในการคัดเลือกปลานิลท่ีมีความต้านทานโรคสเตรปโตคอคโคซิส
 
คําสําคัญ: สนิป  ยีนในระบบภมูิคุม้กัน
   
*ผู้รับผดิชอบ: 39 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองห้า ต
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การตรวจหาสนิปของยีนระบบภูมิคุ้มกันท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคสเตรปโตคอคโคซิส

โชติพันธุ์2, สถาพร ดิเรกบุษราคม2, สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี2, พนม กระจ่างพจน์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า 
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจหาสนิปของยีนในระบบภูมิคุ้มกันท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรค 
โดยใช้ตัวอย่างปลานิลท่ีผ่านการฉีดด้วยเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae

CFU/ml ซึ่งปลานิลจากฟาร์มเอกชน 1 ในจังหวัดอยุธยา มีอัตรารอดมากท่ีสุด ใช้ตัวอย่างจํานวน 
ตัวอย่าง และปลานิลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าชุมพร มีอัตรารอดน้อยท่ีสุด ใช้ตัวอย่างจํานวน 

พบว่ารูปแบบดีเอ็นเอระหว่างปลานิลกลุ่มตายและกลุ่มรอดตาย
, NOD1, transferrin, IgM heavy chain, CD8, TCRβ, IL8 และ hepcidine 

ความแตกต่างของรูปแบบดีเอ็นเอในยีน granzyme จากการวิเคราะห์สนิปด้วยวิธีการหาลําดับเบส
มีลําดับเบสตรงกับยีน Oreochromis niloticus granzyme และพบสนิป

276, 425 และ 433 ซึ่งเกิดสนิปแบบ G>A, A>G, A>G, A>C,
1 ในจังหวัดอยุธยา มีตําแหน่งสนิปในตําแหน่งเบสท่ี 425 และ

ความต้านทานโรคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนปลานิลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําชุมพร
ท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

สามารถพัฒนาเป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอ สําหรับใช้ในการคัดเลือกปลานิลท่ีมีความต้านทานโรคสเตรปโตคอคโคซิส

ยีนในระบบภมูิคุม้กัน  ปลานิล  ความต้านทานโรคสเตรปโตคอคโคซสิ 

ถนนเลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  E-mail
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พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข1 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจหาสนิปของยีนในระบบภูมิคุ้มกันท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรค 
Streptococcus agalactiae ท่ีระดับ

ในจังหวัดอยุธยา มีอัตรารอดมากท่ีสุด ใช้ตัวอย่างจํานวน  
ตัวอย่าง และปลานิลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าชุมพร มีอัตรารอดน้อยท่ีสุด ใช้ตัวอย่างจํานวน 37 ตัวอย่าง 

ระหว่างปลานิลกลุ่มตายและกลุ่มรอดตายของยีน BPI/LBP, TCRα, 
hepcidine ไม่มีความแตกต่างกัน แต่พบ

จากการวิเคราะห์สนิปด้วยวิธีการหาลําดับเบส (DNA Sequencing) ของยีน 
สนิปเกิดข้ึนใน 6 ตําแหน่ง ได้แก่ 
A>C, A>T และ A>G ตามลําดับ 

และ 433 ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ส่วนปลานิลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําชุมพร มีตําแหน่งสนิป

p<0.05) ซึ่งสนิปในตําแหน่งเบสท่ี 433 
สามารถพัฒนาเป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอ สําหรับใช้ในการคัดเลือกปลานิลท่ีมีความต้านทานโรคสเตรปโตคอคโคซิส 

mail: anongni@gmail.com 
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Identification of SNP of Immune
(Oreochromis niloticus) 
 
Anong Nimlamai1*, Piyapong Chotipuntu
Panom K. Sodsuk1 and Srirat Sodsuk
1Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute
2School of Agricultural Technology, Walailak University
 
Abstract 
 This study purpose to identification of SNP of immune 
in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). The
Using 40 fish from private fish farm 1
Aquaculture Genetic Research and Development Center (highest mortality rate). The immune genes were 
then analyzed in survived and death fish by SSCP. It was found that amplicons from 10 gene

including BPI/LBP, TCRα, MHC class II
showed no difference. Polymorphism was detected in granzyme. DNA sequence analysis of granzyme gene 
showed similar to Oreochromis niloticus

6 positions including at the position of 87,
G>A, A>G, A>G, A>C, A>T and A>G, respectively. SNP at nucleotide position of 425 and 433 of fish in the 
highest survival rate group (Ayutthaya)
significant relation was only found in nucleot
However, SNP at nucleotide position of
resistance in Nile tilapia. 

 
Key words: SNP, Immune genes, Nile tilapia, Streptococcosis resistance
   
*Corresponding author: 39 Moo.1, Klongha Sub
E-mail: anongni@gmail.com 
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Immune Gene Related to Streptococcosis Resistance

Chotipuntu2, Sataporn Direkbusarakom2, Suwit Wuthisuthimethavee
Sodsuk1 

Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute 
School of Agricultural Technology, Walailak University 

This study purpose to identification of SNP of immune gene related to streptococcosis
The fish was injected of bacteria at the concentration of

farm 1 in Ayutthaya (highest survival rate) and 37 fishes
Aquaculture Genetic Research and Development Center (highest mortality rate). The immune genes were 
then analyzed in survived and death fish by SSCP. It was found that amplicons from 10 gene

, MHC class IIβ, NOD1, transferrin, IgM heavy chain, CD8, TCRβ, IL
showed no difference. Polymorphism was detected in granzyme. DNA sequence analysis of granzyme gene 

Oreochromis niloticus granzyme. In granzyme, it was also found that SNPs occurri
6 positions including at the position of 87, 225, 264, 276, 425 and 433, which substituted the pattern as 

respectively. SNP at nucleotide position of 425 and 433 of fish in the 
highest survival rate group (Ayutthaya) found significantly related to disease resistant (p<0.05). While the 
significant relation was only found in nucleotide position of 433 in fish of lowest survival rate (Chumphon). 

of 433 could be potentially developed as DNA marker

SNP, Immune genes, Nile tilapia, Streptococcosis resistance 

Klongha Sub-district, Klong Luang District, Pathumthani Province 12120
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Resistance in Nile Tilapia 

Wuthisuthimethavee1, 

gene related to streptococcosis resistance 
of 2.43x104 CFU/ml. 

and 37 fishes from Chumphon 
Aquaculture Genetic Research and Development Center (highest mortality rate). The immune genes were 
then analyzed in survived and death fish by SSCP. It was found that amplicons from 10 gene-specific primers 

, IL8 and hepcidine 
showed no difference. Polymorphism was detected in granzyme. DNA sequence analysis of granzyme gene 

granzyme. In granzyme, it was also found that SNPs occurring in  
which substituted the pattern as 

respectively. SNP at nucleotide position of 425 and 433 of fish in the 
found significantly related to disease resistant (p<0.05). While the 

lowest survival rate (Chumphon). 
marker for streptococcosis 

district, Klong Luang District, Pathumthani Province 12120 
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คํานํา 
 ปลานิลเป็นปลาน้ําจืดท่ีมีความสําคัญท่ีสุดต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยในปี 
มูลค่า 748 ล้านบาท (เกวลิน, 2555) ซึ่งมีมูลค่ามากท่ีสุดถ้าเทียบกับสัตว์นํ้าจืดชนิดอ่ืน
เป็นปลาท่ีตลาดผู้บริโภคยังมีความต้องการสูงข้ึนเรื่อย ๆ ท้ังตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนมีการส่งเสริมและพัฒนา
จนสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจ
เพ่ิมมากข้ึนพร้อม ๆ กับการเพ่ิมกําลังการผลิตของเกษตรกรจึงส่งผลถึงสภาวะแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม ทําให้ปลานิลเกิดความเครียด
อ่อนแอ และติดเช้ือได้ง่ายข้ึน โดยนิลุบล
ของโรคสเตรปโตคอคโคซิส (Streptococcosis
สเตรปโตคอคโคซิสเป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรียแกรมบวก
เพียงข้างเดียวหรือท้ังสองข้าง สีตัวเข้ม
รักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ
 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของปลาเกิดจากกลไกและกิจกรรมต่าง ๆ มากมายรวมท้ังการทํางานของยีนในระบบ
ภูมิคุ้มกัน เช่น ยีน BPI/LBP ซึ่งเป็น antimicrobial peptide 

2010) ยีน TCRα และ TCRβ เป็นกลุ่มของโปรตีนบนผิวของ
2001) ยีน MHC class IIβ เป็นยีนท่ีแสดงความเป็นแอนติเจน
(Yu et al., 2010) ยีน NOD1 เป็น cytoplasmic pattern recognition receptor (PRR) 
และลบ (Park et al., 2012) ยีน transferrin
การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (Sahoo 
จําเพาะเจาะจงและก่อให้เกิดผลในการทําลายแอนติเจนนั้น
เซลล์ท่ีผิดปกติหรือเซลล์ท่ีติดเช้ือจุลชีพ
และ basophil (เอกพล และคณะ, 
lymphocyte พบว่าเซลล์มีความผิดปกติ หรือเซลล์นั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมก็จะปล่อยเอนไซม์ท่ีช่ือว่า
มากําจัดสิ่งแปลกปลอม โดย granzyme 
(Zelinskyy et al., 2004) และยีน
สิ่งแปลกปลอมท่ีเข้าสู่ร่างกาย มีการหลั่งออกมาจากตับในขณะท่ีมีการอักเสบ 
 ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพยายามปรับปรุงพันธุ์ปลานิลให้มีอัตราการเจริญเติบโตดี และมี
ลักษณะตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแล้ว แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมถึงความต้านทานต่อโรคสเตรปโตคอคโคซิส ซึ่งแนวทางหนึ่ง
ท่ีจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ คือการนําเครื่องหมายพันธุ
Polymorphism, SNP) ของยีนในระบบภูมิคุ้มกันของปลานิล เนื่องจากสนิปเป็นความแตกต่างทางพันธุกรรมท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงลําดับเบสบนสายนิวคลีโอไทด์เพียงตําแหน่งเดียว
ถึงการแสดงออกของยีน ปริมาณและการทํางานของโปรตีน
อยู่ท่ัวจีโนม (กนกวรรณ และวรัญญา, 
ให้มีความต้านทานต่อโรคสเตรปโตคอคโคซิสต่อไป
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือตรวจหาสนิปของยีนในระบบภูมิคุ้มกันท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล
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ปลานิลเป็นปลาน้ําจืดท่ีมีความสําคัญท่ีสุดต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยในปี 2554 มีปริมาณการส่งออก
ซึ่งมีมูลค่ามากท่ีสุดถ้าเทียบกับสัตว์นํ้าจืดชนิดอ่ืน เนื่องจากเป็นปลาท่ีเลี้ยงง่าย

เป็นปลาท่ีตลาดผู้บริโภคยังมีความต้องการสูงข้ึนเรื่อย ๆ ท้ังตลาดในประเทศและต่างประเทศ และสามารถเลี้ยงได้ตลอดท้ังปี
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบการเลี้ยง เทคนิคการเลี้ยง และปรับปรุงสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง

งเป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจ สร้างรายได้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเป็นอย่างมาก เมื่อการเลี้ยงปลานิลมีการขยายตัว
ๆ กับการเพ่ิมกําลังการผลิตของเกษตรกรจึงส่งผลถึงสภาวะแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม ทําให้ปลานิลเกิดความเครียด

โดยนิลุบล และคณะ (2545) รายงานว่าตั้งแต่ป ี2543 ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาการระบาด
(Streptococcosis) อย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดความเสียหายในการเลี้ยงปลานิลอย่างมาก

เป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรียแกรมบวก โดยปลาท่ีติดเช้ือจะแสดงอาการว่ายน้ําไร้ทิศทาง
สีตัวเข้ม ตกเลือดบริเวณแผ่นปิดเหงือกและฐานครีบ และทยอยตายในท่ีสุด

รักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ  
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของปลาเกิดจากกลไกและกิจกรรมต่าง ๆ มากมายรวมท้ังการทํางานของยีนในระบบ

antimicrobial peptide สามารถกําจัดได้ท้ังแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ

เป็นกลุ่มของโปรตีนบนผิวของ T cell ทําหน้าท่ีในการจดจําและจับกับแอนติเจน
เป็นยีนท่ีแสดงความเป็นแอนติเจน ทําให้ helper T cells สามารถจดจําหรือแยกแอนติเจนแปลก

cytoplasmic pattern recognition receptor (PRR) สามารถจับได้ท้ังแบคทีเรียแกรมบวก
transferrin ช่วยลดการติดเช้ือ กระตุ้นการทํางานของแมกโครฟาจ 

(Sahoo et al., 2009) ยีน IgM heavy chain ทําหน้าท่ีในการจดจําเซลล์สิ่งแปลกปลอมอย่าง
จําเพาะเจาะจงและก่อให้เกิดผลในการทําลายแอนติเจนนั้น (Cui et al., 2010) ยีน CD8 หรือ
เซลล์ท่ีผิดปกติหรือเซลล์ท่ีติดเช้ือจุลชีพ (Toda et al., 2011) ยีน IL8 กระตุ้นการทํางานของ 

, 2551) ยีน granzyme ถูกสร้างมาจาก cytotoxic T lymphocyte
พบว่าเซลล์มีความผิดปกติ หรือเซลล์นั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมก็จะปล่อยเอนไซม์ท่ีช่ือว่า

granzyme ก็จะแพร่เข้าไปในเซลล์และกระตุ้นให้เกิดการทําลายเซลล์ในกระบวนการ 
และยีน hepcidine เป็น antimicrobial peptide ซึ่งเป็นโปรตีนท่ีมีหน้าท่ีสําคัญในการกําจัด

สิ่งแปลกปลอมท่ีเข้าสู่ร่างกาย มีการหลั่งออกมาจากตับในขณะท่ีมีการอักเสบ (Hsieh et al., 2010
ถึงแม้ว่าท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพยายามปรับปรุงพันธุ์ปลานิลให้มีอัตราการเจริญเติบโตดี และมี

ลักษณะตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแล้ว แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมถึงความต้านทานต่อโรคสเตรปโตคอคโคซิส ซึ่งแนวทางหนึ่ง
ท่ีจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ คือการนําเครื่องหมายพันธุกรรมมาประยุกต์ใช้ โดยการตรวจหาสนิป

ของยีนในระบบภูมิคุ้มกันของปลานิล เนื่องจากสนิปเป็นความแตกต่างทางพันธุกรรมท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงลําดับเบสบนสายนิวคลีโอไทด์เพียงตําแหน่งเดียว ซึ่งความแตกต่างของลําดับเบสท่ีพบแม้เพียง

ปริมาณและการทํางานของโปรตีนและอาจรวมถึงลักษณะความต้านทานต่อโรค และสนิปมีการกระจาย
 2007) ดังนั้นข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลสําหรับการปรับปรุงพันธุ์ปลานิล

รคสเตรปโตคอคโคซิสต่อไป 

เพ่ือตรวจหาสนิปของยีนในระบบภูมิคุ้มกันท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล
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มีปริมาณการส่งออก 11,911 ตัน 
เนื่องจากเป็นปลาท่ีเลี้ยงง่าย อีกท้ังปลานิล

และสามารถเลี้ยงได้ตลอดท้ังป ี
ระบบการเลี้ยง เทคนิคการเลี้ยง และปรับปรุงสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง 

เมื่อการเลี้ยงปลานิลมีการขยายตัว
ๆ กับการเพ่ิมกําลังการผลิตของเกษตรกรจึงส่งผลถึงสภาวะแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม ทําให้ปลานิลเกิดความเครียด 

ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาการระบาด
สียหายในการเลี้ยงปลานิลอย่างมาก ซึ่งโรค 

โดยปลาท่ีติดเช้ือจะแสดงอาการว่ายน้ําไร้ทิศทาง ตาโปน ตามีสีขาวขุ่น
ตกเลือดบริเวณแผ่นปิดเหงือกและฐานครีบ และทยอยตายในท่ีสุด ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการ

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของปลาเกิดจากกลไกและกิจกรรมต่าง ๆ มากมายรวมท้ังการทํางานของยีนในระบบ
สามารถกําจัดได้ท้ังแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ (Nam et al., 

ทําหน้าท่ีในการจดจําและจับกับแอนติเจน (Miracle et al., 
สามารถจดจําหรือแยกแอนติเจนแปลกปลอมได ้

สามารถจับได้ท้ังแบคทีเรียแกรมบวก
ช่วยลดการติดเช้ือ กระตุ้นการทํางานของแมกโครฟาจ (macrophage) ยับยั้ง

ทําหน้าท่ีในการจดจําเซลล์สิ่งแปลกปลอมอย่าง
หรือ killer cells มีหน้าท่ีทําลาย

กระตุ้นการทํางานของ neutrophil T-lymphocyte 
lymphocyte เมื่อ cytotoxic T 

พบว่าเซลล์มีความผิดปกติ หรือเซลล์นั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมก็จะปล่อยเอนไซม์ท่ีช่ือว่า perforin และ granzyme 
ก็จะแพร่เข้าไปในเซลล์และกระตุ้นให้เกิดการทําลายเซลล์ในกระบวนการ apoptosis 

ซึ่งเป็นโปรตีนท่ีมีหน้าท่ีสําคัญในการกําจัด 
., 2010)  

ถึงแม้ว่าท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพยายามปรับปรุงพันธุ์ปลานิลให้มีอัตราการเจริญเติบโตดี และมี
ลักษณะตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแล้ว แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมถึงความต้านทานต่อโรคสเตรปโตคอคโคซิส ซึ่งแนวทางหนึ่ง 

กรรมมาประยุกต์ใช้ โดยการตรวจหาสนิป (Single Nucleotide 
ของยีนในระบบภูมิคุ้มกันของปลานิล เนื่องจากสนิปเป็นความแตกต่างทางพันธุกรรมท่ีเกิดจากการ

ซึ่งความแตกต่างของลําดับเบสท่ีพบแม้เพียง 1 ตําแหน่ง อาจส่งผล
และอาจรวมถึงลักษณะความต้านทานต่อโรค และสนิปมีการกระจาย

ดังนั้นข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลสําหรับการปรับปรุงพันธุ์ปลานิล

เพ่ือตรวจหาสนิปของยีนในระบบภูมิคุ้มกันท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล 
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วิธีดําเนินการ 
1. ตัวอย่างปลานิลท่ีใช้ในการทดลองและสกัดดีเอ็นเอ

 ปลานิลท่ีใช้ในการทดลองครั้งนี้มีนํ้าหนักเฉลี่ย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า กรมประมง และฟาร์มปลาเอกชน รวม 
สัตว์น้ําปทุมธานี เพชรบุรี อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ ชุมพร และฟาร์มเอกชน 
การฉีดด้วยเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae

ใช้ปลาจากการฉีดเช้ือในแหล่งท่ีมีอัตรารอดตายมากท่ีสุด 
อุตรดิตถ์) และมีอัตรารอดตายน้อยท่ีสุด 2 
แหล่งแบ่งเป็นปลาตายและปลารอดตายอย่างละ 
conformation polymorphism (SSCP) แล้วใช้ปลาจากแหล่งท่ีมีอัตรารอดตายมากท่ีสุด 
จํานวน 40 ตัวอย่าง (ปลาตาย 17 ตัวอย่าง และปลารอดตาย 
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําชุมพร
สําหรับตรวจหาสนิป ซึ่งสัดส่วนระหว่างจํานวนปลาตายและปลารอดตายจากท้ัง 
โดยเก็บสมองของปลาท่ีตายและรอดตายจากการฉีดเช้ือ
Wuthisuthimethavee (1999) 
2. การเพ่ิมปรมิาณช้ินส่วนยีนระบบภูมิคุ้มกันด้วยเทคนิค
 ใช้จีโนมิคดีเอ็นเอของปลานิล 5 ตัวอย่าง
ประกอบด้วยพูลดีเอ็นเอความเข้มข้น 50 นาโนกรัม
5 ยูนิต ปริมาตร 5 ไมโครลิตร, ไพรเมอร์ forward 
(ตารางท่ี 1) ปรับปริมาตรด้วย sterile RO water 
ในการทดลองครั้งนี้ได้มาจากการรวบรวมจากงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับยีนระบบภูมิคุ้มกันของปลา และการออกแบบไพรเมอร์
ด้วยโปรแกรม primer 3 (http://frodo.wi.mit.edu/primer3/) 
 จากนั้นนําเข้าเครื่อง Thermocycles 
เวลา 4 นาที จํานวน 1 รอบ จากนั้นทําปฏิกิริยา 
Annealing ของแต่ละไพรเมอร์ (ตารางท่ี 1) เวลา 
72 องศาเซลเซียส เวลา 7 นาที หลังจากนั้นตรวจสอบการเพ่ิมปริมาณยีนจากวิธี
โดยใช้ผลผลิต PCR จํานวน 5 ไมโครลิตร ผสมกับ 
แยกดีเอ็นเอ ใน 0.5X TBE buffer ผ่านสนามไฟฟ้าขนาด 
เอธิเดียมโบรไมด์ความเข้มข้น 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
3. การตรวจสอบแถบดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Single strand conformation polymorphism
 นําผลผลิต PCR ท่ีได้เพ่ิมปริมาณช้ินส่วนยีนมาตรวจสอบความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอระหว่างกลุ่มปลาตายและ
รอดตายด้วยเทคนิค SSCP โดยนํา PCR product 
Formamine, 0.05% Bromophenal Blue 
สายเดี่ยวท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
8% nondenaturing polyacrylamide gel (acrylamide : 
16 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และย้อมเจลด้วยสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต
 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ตัวอย่างปลานิลท่ีใช้ในการทดลองและสกัดดีเอ็นเอ 

ปลานิลท่ีใช้ในการทดลองครั้งนี้มีนํ้าหนักเฉลี่ย 9.74 ± 8.16 กรัม ซึ่งเป็นพันธุ์ปลาจากหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า กรมประมง และฟาร์มปลาเอกชน รวม 7 แหล่ง ได้แก่ ปลานิลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม

อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ ชุมพร และฟาร์มเอกชน 1 และ 2 ในจังหวัดอยุธยา แหล่งละ 
Streptococcus agalactiae ท่ีระดับความเข้มข้น 2.43 x 104 CFU/ml (อนงค์ และคณะ

ใช้ปลาจากการฉีดเช้ือในแหล่งท่ีมีอัตรารอดตายมากท่ีสุด 2 แหล่ง  (ฟาร์มเอกชน 1และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา
2 แหล่ง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรีและชุมพร

แหล่งแบ่งเป็นปลาตายและปลารอดตายอย่างละ 10 ตัวอย่าง สําหรับการตรวจสอบแถบดีเอ็นเอด้วยเทคนิค
แล้วใช้ปลาจากแหล่งท่ีมีอัตรารอดตายมากท่ีสุด (ฟาร์มเอกชน 

ตัวอย่าง และปลารอดตาย 23 ตัวอย่าง) และปลาจากแหล่งท่ีมีอัตรารอดตายน้อยท่ีสุด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําชุมพร) จํานวน 37 ตัวอย่าง (ปลาตาย 21 ตัวอย่าง และปลารอดตาย 
สําหรับตรวจหาสนิป ซึ่งสัดส่วนระหว่างจํานวนปลาตายและปลารอดตายจากท้ัง 2 แหล่ง มีจํานวนไม่แตกต่างกัน 

ท่ีตายและรอดตายจากการฉีดเช้ือ S. agalactiae  นํามาสกัดจีโนมิคดีเอ็นเอตามวิธีท่ีดัดแปลงมาจาก

การเพ่ิมปรมิาณช้ินส่วนยีนระบบภูมิคุ้มกันด้วยเทคนิค Polymerase chain reaction (PCR) 
ตัวอย่าง รวมเป็น 1 พูล แล้วนํามาทําปฏิกิริยาพีซีอาร์ โดยใน 1 ปฏิกิริยามี
นาโนกรัม/ไมโครลิตร ปริมาตร 1 ไมโครลิตร, Taq DNA polymerase

forward และ reverse ในแต่ละยีน ความเข้มข้น 10 พิโคโมล อย่างละ
sterile RO water ปริมาณ 3 ไมโครลิตร เพ่ือให้ปริมาตรครบ 10 ไมโครลิตร

ในการทดลองครั้งนี้ได้มาจากการรวบรวมจากงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับยีนระบบภูมิคุ้มกันของปลา และการออกแบบไพรเมอร์
primer 3 (http://frodo.wi.mit.edu/primer3/)  

Thermocycles โดยตั้งโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิดังนี้ Predenaturation 94 
รอบ จากนั้นทําปฏิกิริยา 35 รอบ มีรายละเอียดดังนี้ Denaturation 94 องศาเซลเซียส เวลา 

เวลา 30 วินาที Extension 72 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที และ
นาที หลังจากนั้นตรวจสอบการเพ่ิมปริมาณยีนจากวิธี PCR โดย agarose gel electrophoresis

ไมโครลิตร ผสมกับ 1X Loading dye 5 ไมโครลิตร ใช้ 1% agarose gel 
ผ่านสนามไฟฟ้าขนาด 100 โวลต์ นาน 30 นาที หลังจากนั้นนําเจลไปย้อมด้วยสารละลาย
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แล้วนําไปถ่ายรูปด้วยเครื่องถ่ายรูปเจล 

Single strand conformation polymorphism (SSCP) 
ท่ีได้เพ่ิมปริมาณช้ินส่วนยีนมาตรวจสอบความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอระหว่างกลุ่มปลาตายและ

PCR product มาผสมกับ 2X Sequencing Stop Solution (10 mM NaOH, 95% 
Bromophenal Blue และ 0.05% Xylene cyanol) ในอัตราส่วน 1:1 แล้วนําไปทําให้แยกเป็น
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที หลังจากนั้นนําตัวอย่างแช่ในน้ําแข็งทันที แล้วนําไปตรวจวิเคราะห์ด้วย

nondenaturing polyacrylamide gel (acrylamide : bis-acrylamide (29:1)) โดยใช้กําลังไฟฟ้าคงท่ี 
องศาเซลเซียส และย้อมเจลด้วยสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต 
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กรัม ซึ่งเป็นพันธุ์ปลาจากหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัย
แหล่ง ได้แก่ ปลานิลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม

หล่งละ 100 ตัว และผ่าน
อนงค์ และคณะ, 2556) 

และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําเพชรบุรีและชุมพร)  โดยปลาแต่ละ

สําหรับการตรวจสอบแถบดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Single strand 
ฟาร์มเอกชน 1 ในจังหวัดอยุธยา) 

และปลาจากแหล่งท่ีมีอัตรารอดตายน้อยท่ีสุด 
วอย่าง และปลารอดตาย 16 ตัวอย่าง) 
แหล่ง มีจํานวนไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 

ตามวิธีท่ีดัดแปลงมาจาก 

ปฏิกิริยามี 10 ไมโครลิตร 
DNA polymerase ความเข้มข้น 
พิโคโมล อย่างละ 0.5 ไมโครลิตร 

ไมโครลิตร โดยไพรเมอร์ท่ีใช้
ในการทดลองครั้งนี้ได้มาจากการรวบรวมจากงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับยีนระบบภูมิคุ้มกันของปลา และการออกแบบไพรเมอร์

Predenaturation 94 องศาเซลเซียส 
องศาเซลเซียส เวลา 30 วินาที, 

และ Final extension 
agarose gel electrophoresis 

1% agarose gel เป็นตัวกลางสําหรับ
นาที หลังจากนั้นนําเจลไปย้อมด้วยสารละลาย

ท่ีได้เพ่ิมปริมาณช้ินส่วนยีนมาตรวจสอบความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอระหว่างกลุ่มปลาตายและ
10 mM NaOH, 95% 

แล้วนําไปทําให้แยกเป็นดีเอ็นเอ
นาที หลังจากนั้นนําตัวอย่างแช่ในน้ําแข็งทันที แล้วนําไปตรวจวิเคราะห์ด้วย 

ลังไฟฟ้าคงท่ี 5 วัตต์ เป็นเวลา 
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4. การวิเคราะห์สนิปด้วยวิธีการหาลําดับเบส 
 เมื่อพบความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอระหว่างกลุ่มปลาตายและรอดตายจากเทคนิค 
ปลานิลแยกรายตัว 77 ตัวอย่าง ไปทําให้บริสุทธิ์ตามวิธีการท่ีแนบมากับชุด
หลังจากนั้นนําผลผลิต PCR ท่ีได้ไปตรวจสอบด้วย
อ่านผล sequence ด้วยโปรแกรม Chromas Lite 
GenBank โดยการ blast alignment
ซ้อนกัน เปรียบเทียบลําดับเบสด้วยโปรแกรม 
http://au.expasy.org/tools/dna.html
5. การวิเคราะห์ทางสถิติ  
 ทดสอบความเป็นอิสระ (test for independence) 

ปลาตายและปลารอดตาย) กับจีโนไทป์ท่ีปรากฏ
Fisher’s Exact Test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 
 
ตารางท่ี 1  ไพรเมอร์ของยีนในระบบภูมิคุ้มกันของปลา

Gene Primer sequences

BPI/LBP GACCGTCAACGTGATGGCCCCGGT
CTTTGTTGGCCTCTATGCTGGAGAG

TCRα TCATCAAAATCCAGGAAAACCTCCAGA
CAGTCGCTGCAGCAGAGGAGAT

NOD1 CCTTACACCCTGACCCCACC
CTTTTTCCCCCCTCTCTCTTTC

Granzyme  ACGTCGCTGATACCTGTCAAG
ATGTGGTGGACTAGCCAAGTG

Hepcidine  CGTTCAGTGTTGCAGTTGCAG
GCAGCAAACTCCACAGATACC

MHC class 
IIβ 

ATCTCGGGTGATCCTCCTCT
TGGCAAGTTAGAAGGGATGG

Transferrin TACCGAAGGTAACGGTCCAG
GATGCGGACCACCTTACTGT

IgM heavy 
chain 

CCACTGGCCTGAAAGAGAAG
TTTTTATTTTCCGCCGTGAC

CD8 beta 
chain 

ATCAGCCCTGAGAGCAGTGT
CCCAGGATCATAGTGGATGG

TCRβ ATCACCAGCAGGCTGAGAGT
CACGCTGTAGACGACCTTGA

IL8 TTTAGCGCTTCAGGCTTCAT
GTGGGAGTTGGGAAGAATCA
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การวิเคราะห์สนิปด้วยวิธีการหาลําดับเบส (DNA Sequencing) 
เมื่อพบความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอระหว่างกลุ่มปลาตายและรอดตายจากเทคนิค SSCP 

ตัวอย่าง ไปทําให้บริสุทธิ์ตามวิธีการท่ีแนบมากับชุดปฏิบัติการสําเร็จ QIAquick PCR Purification Kit 
ท่ีได้ไปตรวจสอบด้วย 1% agarose gel และส่งไปหาลําดับเบสท่ีบริษัท แปซิฟิคไซเอ็นซ์ จํากัด 

Chromas Lite และ BioEdit แล้วนําลําดับเบสท่ีได้มาเปรียบเทียบกับลําดับเบสในฐานข้อมูล
alignment (NCBI Blast) และวิเคราะห์หาสนิปจาก sequence 

เปรียบเทียบลําดับเบสด้วยโปรแกรม ClustalX และแปลลําดับเบสท่ีได้เป็นลําดับกรดอะมิโนผ่านโปรแกรมในเว็
http://au.expasy.org/tools/dna.html 

test for independence) เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานโรค 

กับจีโนไทป์ท่ีปรากฏ โดยใช้ไค-สแควร์ (χ2) ภายใต้หลักการของ Pearson
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % โดยใช้โปรแกรม SPSS Statistics 17.0 

เมอร์ของยีนในระบบภูมิคุ้มกันของปลา 
Primer sequences Expected 

size (bp) 
Observed 
size (bp) 

annealing 
temperature

GACCGTCAACGTGATGGCCCCGGT 
CTTTGTTGGCCTCTATGCTGGAGAG 

424 121 70 

TCATCAAAATCCAGGAAAACCTCCAGA 
CAGTCGCTGCAGCAGAGGAGAT 

149 149 67 

CCTTACACCCTGACCCCACC 
CTTTTTCCCCCCTCTCTCTTTC 

212 207 48 

ACGTCGCTGATACCTGTCAAG 
ATGTGGTGGACTAGCCAAGTG 

396 461 70 

CGTTCAGTGTTGCAGTTGCAG 
GCAGCAAACTCCACAGATACC 

248 473 70 

ATCTCGGGTGATCCTCCTCT 
TGGCAAGTTAGAAGGGATGG 

201 207 55 

TACCGAAGGTAACGGTCCAG 
GATGCGGACCACCTTACTGT 

175 209 55 

CCACTGGCCTGAAAGAGAAG 
TTTTTATTTTCCGCCGTGAC 

217 300 50 

ATCAGCCCTGAGAGCAGTGT 
CCCAGGATCATAGTGGATGG 

227 395 60 

ATCACCAGCAGGCTGAGAGT 
CACGCTGTAGACGACCTTGA 

198 407 60 

TTTAGCGCTTCAGGCTTCAT 
GTGGGAGTTGGGAAGAATCA 

248 408 55 
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SSCP จึงนําผลผลิต PCR ของ
QIAquick PCR Purification Kit 

บริษัท แปซิฟิคไซเอ็นซ์ จํากัด 
แล้วนําลําดับเบสท่ีได้มาเปรียบเทียบกับลําดับเบสในฐานข้อมูล 

 chromatogram ท่ีมี peak  
ลําดับกรดอะมิโนผ่านโปรแกรมในเว็บไซต ์

เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานโรค (จํานวน

Pearson Chi-Square ร่วมกับ 

annealing 
temperature 
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ผลการศึกษา 
1. ผลการตรวจสอบแถบดีเอ็นเอดว้ยเทคนิค 
 เมื่อนําผลผลิต PCR ของยีนในระบบภูมิคุ้มกันมาตรวจสอบด้วยเทคนิค 

TCRα, MHC class IIβ, NOD1, Transferrin, IgM heavy chain, CD8, TCR
(monomorphism) แต่พบความแตกต่าง (polymorphism)
ปลารอดตาย (ภาพท่ี 1) 
 
 

ภาพท่ี 1  รูปแบบของแถบดีเอ็นเอท่ีได้จากการทํา 
 และปลากลุ่มตาย (เลนท่ี 9 – 16)

2. ผลการวเิคราะห์สนิปด้วยวิธีการหาลําดับเบส 
 หลังจากพบความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอระหว่างปลานิลกลุ่มตายและกลุ่มรอดตายในยีน 
เบสของยีนดังกล่าว มาเปรียบเทียบกับลําดับเบสในฐานข้อมูล 
ตรงกับยีน Oreochromis niloticus granzyme mRNA, complete cds (accession number FJ429322.1, 
1321 คู่เบส) มีค่าความเหมือน (identity) 99
และ 433 ซึ่งเกิดสนิปแบบ G>A, A>G, A>G, A>C, A>T 
มีสนิปในตําแหน่งท่ี 425 และ 433 ท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
จังหวัดชุมพรมีสนิปท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคจํานวน
ของยีน granzyme ของปลานิลจากท้ัง 2 แหล่ง ด้วยโปรแกรม 
ตําแหน่งท่ี 276 ท่ีมีจีโนไทป์เป็น AC เกิดข้ึนเฉพาะในกลุ่มปลารอดตา
 สนิปตําแหน่งท่ี 87 มีการเปลี่ยนแปลงจากเบส 
ท่ีมีเหมือนกันในปลาท้ัง 2 แหล่ง โดยการเปลี่ยนแปลงของเบสท่ีตําแหน่งนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของ
กรดอะมิโนหรือไม่ เนื่องจากลําดับเบสไม่ตรงกับฐานข้อมูลใน

 
 (A) 

     
ภาพท่ี 2  Electropherogram ของสนิปในตําแหน่งท่ี 
 ปลานิลท่ีมีอัลลีลเป็นเฮทเทอโรไซกัส 

   1    2     3    4     5    6    7    8     9    

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 Single strand conformation polymorphism (SSCP) 
ของยีนในระบบภูมิคุ้มกันมาตรวจสอบด้วยเทคนิค SSCP พบว่าแถบดีเอ็นเอของยีน 

, NOD1, Transferrin, IgM heavy chain, CD8, TCRβ, IL8 และ Hepcidine 
(polymorphism) ของแถบดีเอ็นเอในยีน granzyme ระหว่างกลุ่มปลาตายและ

 

รูปแบบของแถบดีเอ็นเอท่ีได้จากการทํา SSCP ของยีน granzyme ในปลากลุม่รอดตาย (เลนท่ี 
) 

 
ผลการวเิคราะห์สนิปด้วยวิธีการหาลําดับเบส (DNA Sequencing) 

หลังจากพบความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอระหว่างปลานิลกลุ่มตายและกลุ่มรอดตายในยีน granzyme 
มาเปรียบเทียบกับลําดับเบสในฐานข้อมูล GenBank พบว่าผลผลิต PCR ของยีน granzyme

granzyme mRNA, complete cds (accession number FJ429322.1, 
(identity) 99% และมีสนิปเกิดข้ึนใน 6 ตําแหน่ง ได้แก่ ตําแหน่งท่ี 87, 225, 264, 276, 425 

G>A, A>G, A>G, A>C, A>T และ A>G ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) โดยพบว่าปลานิลจากจังหวัดอยุธยา
ท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคจํานวน 1 ตําแหน่ง คือตําแหน่งท่ี 433 เมื่อเปรียบเทียบลําดับเบส
แหล่ง ด้วยโปรแกรม clutalX ไม่พบความแตกต่างของลําดับเบส

เกิดข้ึนเฉพาะในกลุ่มปลารอดตายของปลานิลจากจังหวัดอยุธยาเท่านั้น
มีการเปลี่ยนแปลงจากเบส G เป็น A มีจีโนไทป์เกิดข้ึน 2 แบบ คือ GA และ

โดยการเปลี่ยนแปลงของเบสท่ีตําแหน่งนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของ
กรดอะมิโนหรือไม่ เนื่องจากลําดับเบสไม่ตรงกับฐานข้อมูลใน GenBank (ภาพท่ี 2) 

(B) 

 

ของสนิปในตําแหน่งท่ี 87 โดยลูกศรสีแดงคือลําดับเบสท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
ปลานิลท่ีมีอัลลีลเป็นเฮทเทอโรไซกัส GA, (B) = ตัวอย่างปลานิลท่ีมีอัลลีลเป็นโฮโมไซกัส GG  

2     3    4     5    6    7    8     9    10   11   12   13   14   15   16 
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แถบดีเอ็นเอของยีน BPI/LBP, 

Hepcidine ไม่มีความแตกต่างกัน 
ระหว่างกลุ่มปลาตายและ

 

เลนท่ี 1 – 8)  

granzyme จึงนําลําดับ
granzyme มีลําดับเบส

granzyme mRNA, complete cds (accession number FJ429322.1, Length = 
87, 225, 264, 276, 425 
ปลานิลจากจังหวัดอยุธยา
p<0.05) ส่วนปลานิลจาก
เมื่อเปรียบเทียบลําดับเบส

ไม่พบความแตกต่างของลําดับเบส แต่พบสนิปใน
ยของปลานิลจากจังหวัดอยุธยาเท่านั้น  

และ GG ซึ่งเป็นจีโนไทป์
โดยการเปลี่ยนแปลงของเบสท่ีตําแหน่งนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของ

 

โดยลูกศรสีแดงคือลําดับเบสท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (A) = ตัวอย่าง 
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 สนิปตําแหน่งท่ี 225 มีการเปลี่ยนแปลงจากเบส 
จีโนไทป์ท่ีมีเหมือนกันในปลาท้ัง 2 แหล่ง
จากไอโซลูซีน (I, Isoleucine) เป็น วารีน 

 
 (A) 
 L V>I 

 

      
 
 
 

ภาพท่ี 3  Electropherogram ของสนิปในตําแหน่งท่ี 
 ท่ีมีอัลลีลเป็นเฮทเทอโรไซกัส 
 อัลลีลเป็นโฮโมไซกัส AA  

 
สนิปตําแหน่งท่ี 264 มีการเปลี่ยนแปลงจากเบส 

คือ AG, AA และ GG ส่วนปลานิลจากจังหวัดชุมพรมีจีโนไทป์เกิดข้ึน
ตําแหน่งนี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของกรดอะมิโนจากกรดแอสปาร์ติก
(ภาพท่ี 4) 
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มีการเปลี่ยนแปลงจากเบส A เป็น G มีจีโนไทป์เกิดข้ึน 3 แบบ 
แหล่ง โดยการเปลี่ยนแปลงของเบสท่ีตําแหน่งนี้ทําใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของกรด

เป็น วารีน (V, Valine) (ภาพท่ี 3) 

(B) 
 Y L V 

 

(C) 
L I Y 

 
 

ของสนิปในตําแหน่งท่ี 225 โดยลูกศรสีแดงคือลําดับเบสท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
มีอัลลีลเป็นเฮทเทอโรไซกัส AG, (B) = ตัวอย่างปลานิลท่ีมีอัลลีลเป็นโฮโมไซกัส GG และ 

 

มีการเปลี่ยนแปลงจากเบส A เป็น G สําหรับปลานิลจากจังหวัดอยุธยามีจีโนไทป์เกิดข้ึน
ส่วนปลานิลจากจังหวัดชุมพรมีจีโนไทป์เกิดข้ึน 2 แบบ คือ AG และ GG โดยการเปลี่ยนแปลงของเบสท่ี

ตําแหน่งนี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของกรดอะมิโนจากกรดแอสปาร์ติก (D, Aspartic acid) เป็นแอสปาราจีน
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 คือ AG, AA และ GG ซึ่งเป็น 
เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของกรดอะมิโน

 Y 

 

โดยลูกศรสีแดงคือลําดับเบสท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (A) = ตัวอย่างปลานิล 
และ (C) = ตัวอย่างปลานิลท่ีม ี

สําหรับปลานิลจากจังหวัดอยุธยามีจีโนไทป์เกิดข้ึน 3 แบบ 
โดยการเปลี่ยนแปลงของเบสท่ี

เป็นแอสปาราจีน (N, Asparagine) 
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 (A) 
 Y D>N
  

 
 

 

 
ภาพท่ี 4  Electropherogram ของสนิปในตําแหน่งท่ี 
 ปลานิลท่ีมีอัลลีลเป็นเฮทเทอโรไซกัส 
 ปลานิลท่ีมีอัลลีลเป็นโฮโมไซกัส GG
 

สนิปตําแหน่งท่ี 276 มีการเปลี่ยนแปลงจากเบส 
คือ AC และ CC ส่วนปลานิลจากจังหวัดชุมพรมีจีโนไทป์เกิดข้ึนเพียงแบบเดียว
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของกรดอะมิโนจากลูซีน

 
 (A) 
 I L>I
 

 
ภาพท่ี 5  Electropherogram ของสนิปในตําแหน่งท่ี 
 ปลานิลท่ีมีอัลลีลเป็นเฮทเทอโรไซกัส 
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 (B) 
D>N E Y N 

 
 

(C) 
Y D N 

 

ของสนิปในตําแหน่งท่ี 264 โดยลูกศรสีแดงคือลําดับเบสท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
ปลานิลท่ีมีอัลลีลเป็นเฮทเทอโรไซกัส AG, (B) = ตัวอย่างปลานิลท่ีมีอัลลีลเป็นโฮโมไซกัส AA

GG 

มีการเปลี่ยนแปลงจากเบส A เป็น C สําหรับปลานิลจากจังหวัดอยุธยามีจีโนไทป์เกิดข้ึน
ส่วนปลานิลจากจังหวัดชุมพรมีจีโนไทป์เกิดข้ึนเพียงแบบเดียว คือ CC โดยการเปลี่ยนแปลงของเบสท่ีตําแหน่งนี้

ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของกรดอะมิโนจากลูซีน (L, Leucine) เป็น ไอโซลูซีน (I, Isoleucine) (ภาพท่ี 

 (B) 
L>I N I L 

 

ของสนิปในตําแหน่งท่ี 276 โดยลูกศรสีแดงคือลําดับเบสท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
ปลานิลท่ีมีอัลลีลเป็นเฮทเทอโรไซกัส AC และ (B) = ตัวอย่างปลานิลท่ีมีอัลลีลเป็นโฮโมไซกัส 
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 E 

 

โดยลูกศรสีแดงคือลําดับเบสท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (A) = ตัวอย่าง 
AA และ (C) = ตัวอย่าง  

สําหรับปลานิลจากจังหวัดอยุธยามีจีโนไทป์เกิดข้ึน 2 แบบ 
โดยการเปลี่ยนแปลงของเบสท่ีตําแหน่งนี้

ภาพท่ี 5) 

 N 

 

โดยลูกศรสีแดงคือลําดับเบสท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (A) = ตัวอย่าง 
CC 
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 สนิปตําแหน่งท่ี 425 มีการเปลี่ยนแปลงจากเบส 
ท่ีมีเหมือนกันในปลาท้ัง 2 แหล่ง โดยการเปลี่ยนแปลงของเบสท่ีตําแหน่งนี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของกรดอะมิโนจาก
ลูซีน (L, Leucine) เป็น ฟีนิลอะลานีน
 
 (A)
 F L>F 
 

 
ภาพท่ี 6  Electropherogram ของสนิปในตําแหน่งท่ี 
 ปลานิลท่ีมีอัลลีลเป็นเฮทเทอโรไซกัส 
 

สนิปตําแหน่งท่ี 433 มีการเปลี่ยนแปลงจากเบส 
ท่ีมีเหมือนกันในปลาท้ัง 2 แหล่ง โดยการเปลี่ยนแปลงของเบสท่ีตําแหน่งนี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของกรดอะมิโนจาก
อาร์จินีน (R, Arginine) เป็น ลูซีน (L, Leucine) (

 
 (A)
 N R>L
                         

ภาพท่ี 7  Electropherogram ของสนิปในตําแหน่งท่ี 
 ปลานิลท่ีมีอัลลีลเป็นเฮทเทอโรไซกัส 
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มีการเปลี่ยนแปลงจากเบส A เป็น T มีจีโนไทป์เกิดข้ึน 2 แบบ คือ
โดยการเปลี่ยนแปลงของเบสท่ีตําแหน่งนี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของกรดอะมิโนจาก

เป็น ฟีนิลอะลานีน (F, Phenylalanine) (ภาพท่ี 6) 

) (B) 
K F L K 

 

ของสนิปในตําแหน่งท่ี 425 โดยลูกศรสีแดงคือลําดับเบสท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
ปลานิลท่ีมีอัลลีลเป็นเฮทเทอโรไซกัส AT และ (B) = ตัวอย่างปลานิลท่ีมีอัลลีลเป็นโฮโมไซกัส 

มีการเปลี่ยนแปลงจากเบส A เป็น G มีจีโนไทป์เกิดข้ึน 2 แบบ คือ
โดยการเปลี่ยนแปลงของเบสท่ีตําแหน่งนี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของกรดอะมิโนจาก
(L, Leucine) (ภาพท่ี 7) 

) (B)
R>L F N R

 
 

ของสนิปในตําแหน่งท่ี 433 โดยลูกศรสีแดงคือลําดับเบสท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
ปลานิลท่ีมีอัลลีลเป็นเฮทเทอโรไซกัส AG และ (B) = ตัวอย่างปลานิลท่ีมีอัลลีลเป็นโฮโมไซกัส 
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คือ AT และ AA ซึ่งเป็นจีโนไทป์
โดยการเปลี่ยนแปลงของเบสท่ีตําแหน่งนี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของกรดอะมิโนจาก 

 

 

โดยลูกศรสีแดงคือลําดับเบสท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (A) = ตัวอย่าง 
ตัวอย่างปลานิลท่ีมีอัลลีลเป็นโฮโมไซกัส AA 

คือ AG และ GG ซึ่งเป็นจีโนไทป์
โดยการเปลี่ยนแปลงของเบสท่ีตําแหน่งนี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของกรดอะมิโนจาก

(B) 
R F 

 

โดยลูกศรสีแดงคือลําดับเบสท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (A) = ตัวอย่าง 
ตัวอย่างปลานิลท่ีมีอัลลีลเป็นโฮโมไซกัส GG 



 O1 
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ตัวอย่างกับตําแหน่งท่ีเกิดสนปิ

 
หมายเหตุ: a = ค่า Fisher’s Exact Test ใช้ในกรณีท่ีโปรแกรมคาํนวณว่ามีจํานวนช่องในตารางมีคา่คาดหวังน้อยกว่า 
 เกินร้อยละ 20 
 * = หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
 
สรุปและวิจารณ์ผล 
 การศึกษาครั้งนี้พบโพลิมอร์ฟิซึมในยีน 
เกิดข้ึนใน 6 ตําแหน่ง ได้แก่ ตําแหน่งเบสท่ี 87, 225, 264, 276, 425 

ตําแหน่ง  แหล่ง อัลลีล จํานวนปลา
สนิป   รอด 

87 

รอดมาก
ท่ีสุด 

G/A 21
G/G 2

ตายมาก
ท่ีสุด 

G/A 11
G/G 5

225 
 

รอดมาก
ท่ีสุด 

A/G 10
A/A 12
G/G 1

ตายมาก
ท่ีสุด 

A/G 6
A/A 9
G/G 1

264 

รอดมาก
ท่ีสุด 

A/G 9
A/A 1
G/G 13

ตายมาก
ท่ีสุด 

A/G 2
G/G 14

276 

รอดมาก
ท่ีสุด 

A/C 2
C/C 21

ตายมาก
ท่ีสุด 

C/C 16

425 

รอดมาก
ท่ีสุด 

A/T 9
A/A 14

ตายมาก
ท่ีสุด 

A/T 13
A/A 3

433 

รอดมาก
ท่ีสุด 

A/G 0
G/G 23

ตายมาก
ท่ีสุด 

A/G 2
G/G 14
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ตัวอย่างกับตําแหน่งท่ีเกิดสนปิ 

ใช้ในกรณีท่ีโปรแกรมคาํนวณว่ามีจํานวนช่องในตารางมีคา่คาดหวังน้อยกว่า 

หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) 

การศึกษาครั้งนี้พบโพลิมอร์ฟิซึมในยีน granzyme ระหว่างแถบดีเอ็นเอของกลุ่มปลาตายและปลารอดตาย
87, 225, 264, 276, 425 และ 433 ซึ่งเกิดสนิปแบบ G>A, A>G, A>G, A>C, A>T

จํานวนปลา จํานวนปลา รวมจํานวน Chi-square 
(ตัว) ตาย (ตัว) ปลา (ตัว) (χ2) Pearson

21 14 
40 0.716 

2 3 
11 18 

37 1.542 
5 3 
10 3 

40 2.976 12 13 
1 1 
6 4 

37 3.245 9 17 
1 0 
9 5 

40 0.419 1 1 
13 11 
2 1 

37 0.730 
14 20 
2 0 

40 1.556 
21 17 
16 21 37 - 

9 16 
40 12.610 0.000*

14 1 
13 15 

34 0.025 
3 3 
0 15 

40 32.471 0.000*
23 2 
2 15 

34 17.000 0.000*
14 3 
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ใช้ในกรณีท่ีโปรแกรมคาํนวณว่ามีจํานวนช่องในตารางมีคา่คาดหวังน้อยกว่า 5  

ระหว่างแถบดีเอ็นเอของกลุ่มปลาตายและปลารอดตาย และมีสนิป
G>A, A>G, A>G, A>C, A>T 

p-value  
Pearson Fishera 

 0.634 

 0.254 

0.226 
 

0.197 
 

0.811 
 

 0.568 

 0.499 

- - 

0.000* 
 

 1.000 

0.000* 
 

0.000* 
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และ A>G ตามลําดับ โดยพบว่าปลานิลจากจังหวัดอยุธยา 
มีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับความต้านทานโรคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(ตายมากท่ีสุด) มีตําแหน่งสนิปท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับความต้านทานโรคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
จํานวน 1 ตําแหน่ง คือตําแหน่งเบสท่ี 
โรคสเตรปโตคอคโคซิส ซึ่งการศึกษาสนิปในยีน 
โครงสร้างทางอณูวิทยาของ complementary DNA (cDNA) 
ปลานิลด้วยเช้ือแบคทีเรีย S. agalactiae

ไตส่วนหน้า ม้าม ไตส่วนหลังและสมอง
ความต้านทานต่อโรคสเตรปโตคอคโคซิสไม่มีสนิปเกิดข้ึน แต่กลับพบสนิปในปลานิลท่ี
โคซิสแทน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
มีการตอบสนองท่ีไวต่อการติดเช้ือ 
ท่ีเกิดข้ึนมีความสัมพันธ์กับลักษณะท่ีดีหรือลักษณะปรากฎท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น 
พบสนิป จํานวน 34 ตําแหน่ง ในปลานิลกลุ่มท่ีทนต่อความเค็ม สวิชญา
Müllerian hormone (amh) ซึ่งยีน 
ของเพศเมีย ถึงแม้ว่า Müllerian ducts 
พบว่า สนิปจํานวน 4 ตําแหน่ง ท่ีเกิดข้ึนใน 
มีความสัมพันธ์กับลักษณะการเจริญเติบโต 
(2012) ศึกษาสนิปในยีน i-type lysozyme 
ความต้านทานต่อเช้ือแบคทีเรีย vibrio

locus 12 และ locus 14 มีความสัมพันธ์กับความต้านทานต่อเช้ือแบคทีเรียเฉพาะชนิด 
และสัมพันธ์กับการเจรญิเติบโต  
 จากการศึกษาครั้งนี้สามารถพัฒนาสนิปท่ีพบในตําแหน่งเบสท่ี 
ปลานิลท่ีมีความต้านทานโรคสเตรปโตคอคโคซิสได้ และก่อนท่ีจะนํามาใช้เป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอต้องผ่านการทดสอบ
ออกแบบไพรเมอร์ด้วยวิธี tetra primer amplification refractory mutation system PCR (Ye 
พีซีอาร์จะประกอบด้วยไพรเมอร์ 4 เส้น มีไพรเมอร์ 
2 เส้น (outer primer) ท่ีมีระยะห่างจากตําแหน่งสนิปท่ีไม่เท่า
และเป็น control ในปฏิกิริยาพีซีอาร์
แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการนําไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากกลไกในการต้านทานต่อเช้ือโรคมีห
การศึกษาเพ่ิมเติมในยีนภูมิคุ้มกันอ่ืน ๆ ด้วย
 
คําขอบคุณ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
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ตามลําดับ โดยพบว่าปลานิลจากจังหวัดอยุธยา (รอดตายมากท่ีสุด) มีตําแหน่งสนิปท่ีตําแหน่งเบสท่ี 
มีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับความต้านทานโรคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนปลานิลจากจังหวัดชุมพร

มีตําแหน่งสนิปท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับความต้านทานโรคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ตําแหน่ง คือตําแหน่งเบสท่ี 433 โดยสนิปท่ีพบในยีน granzyme ของปลานิลครั้งนี้ มีการตอบสนองท่ีไวต่อการเป็

โรคสเตรปโตคอคโคซิส ซึ่งการศึกษาสนิปในยีน granzyme ในปลานิลยังไม่มีรายงานการศึกษามาก่อนหน้านี้
complementary DNA (cDNA) และการแสดงออกของยีน granzyme 

S. agalactiae ซึ่งพบว่ายีน granzyme มีการแสดงออกมากข้ึนในเซลล์เม็ดเลือดขาวในกระแสเลือด 
ไตส่วนหน้า ม้าม ไตส่วนหลังและสมอง (อังคณาลักษณ์ และคณะ, 2552) ถึงแม้ว่าการศึกษาสนิปในครั้งนี้จะพบว่าปลานิลท่ีมี
ความต้านทานต่อโรคสเตรปโตคอคโคซิสไม่มีสนิปเกิดข้ึน แต่กลับพบสนิปในปลานิลท่ีไม่มีความต้านทานต่อโรคสเตรปโตคอค
โคซิสแทน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Kongchum  et al. (2011) ท่ีรายงานว่าสนิปท่ีเกิดข้ึนในยีน 

 cyprinid herpesvirus-3 (CyHV-3) ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาส่วนใหญ่ท่ีมักพบว่าสนิป
ท่ีเกิดข้ึนมีความสัมพันธ์กับลักษณะท่ีดีหรือลักษณะปรากฎท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น Rengmark and Lingaas (2007)

ตําแหน่ง ในปลานิลกลุ่มท่ีทนต่อความเค็ม สวิชญา และคณะ (2556) พบสนิป 
ซึ่งยีน amh เป็นยีนควบคุมการพัฒนา Müllerian ducts ท่ีนําไปสู่การแสดงออกในลักษณะ

Müllerian ducts ไม่พบในปลา แต่พบว่ามีการแสดงออกของยีน amh ในปลานิล 
ตําแหน่ง ท่ีเกิดข้ึนใน intron 3 ของยีน crustacean hyperglycemic hormone (CHH)

มีความสัมพันธ์กับลักษณะการเจริญเติบโต 3 ลักษณะ คือน้ําหนักตัว ความยาวของ carapace 
type lysozyme ในหอยตลับ (Meretrix meretrix) โดยพบว่าสนิปใน 

vibrio harveyi และ vibrio parahaemolyticus และสัมพันธ์กับการเจริญเติบโต
มีความสัมพันธ์กับความต้านทานต่อเช้ือแบคทีเรียเฉพาะชนิด vibrio 

จากการศึกษาครั้งนี้สามารถพัฒนาสนิปท่ีพบในตําแหน่งเบสท่ี 433 เป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอสําหรับใช้ในการคัดเลือก
ปลานิลท่ีมีความต้านทานโรคสเตรปโตคอคโคซิสได้ และก่อนท่ีจะนํามาใช้เป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอต้องผ่านการทดสอบ

primer amplification refractory mutation system PCR (Ye 
เส้น มีไพรเมอร์ 2 เส้นท่ีจําเพาะในตําแหน่งสนิป (inner primer) 

ท่ีมีระยะห่างจากตําแหน่งสนิปท่ีไม่เท่ากัน เพ่ือให้ได้ขนาดของผลผลิตพีซีอาร์ของแต่ละสนิปท่ีแตกต่างกัน
ในปฏิกิริยาพีซีอาร์ แม้ว่าการศึกษาครั้งนี้พบสนิปท่ีสามารถพัฒนาเป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอได้ 

แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการนําไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากกลไกในการต้านทานต่อเช้ือโรคมีหลายกลไกท่ีทํางานร่วมกัน ดังนั้นจึงควร
ในยีนภูมิคุ้มกันอ่ืน ๆ ด้วย 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ท่ีให้การสนับสนุนงานวิจัยครั้งนี้

จตุพรประเสริฐ. 2007. SNP: ความรู้พ้ืนฐานสู่การประยุกต์ใช้
. 2(2): 166-174. 
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มีตําแหน่งสนิปท่ีตําแหน่งเบสท่ี 425 และ 433 
ส่วนปลานิลจากจังหวัดชุมพร 

มีตําแหน่งสนิปท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับความต้านทานโรคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ของปลานิลครั้งนี้ มีการตอบสนองท่ีไวต่อการเป็น

ยงานการศึกษามาก่อนหน้านี้มีเพียงการศึกษา
granzyme หลังจากการฉีดกระตุ้น

มีการแสดงออกมากข้ึนในเซลล์เม็ดเลือดขาวในกระแสเลือด 
ถึงแม้ว่าการศึกษาสนิปในครั้งนี้จะพบว่าปลานิลท่ีมี

ไม่มีความต้านทานต่อโรคสเตรปโตคอค
ยงานว่าสนิปท่ีเกิดข้ึนในยีน IL-10a ของปลาไน 

ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาส่วนใหญ่ท่ีมักพบว่าสนิป 
Rengmark and Lingaas (2007) 

พบสนิป 3 ตําแหน่ง ในยีน Anti-
ท่ีนําไปสู่การแสดงออกในลักษณะ
ในปลานิล Thanh et al. (2010) 

hormone (CHH) ในกุ้งก้ามกราม 
carapace และความยาวตัว Yue et al. 

โดยพบว่าสนิปใน locus 9 มีความสัมพันธ์กับ
และสัมพันธ์กับการเจริญเติบโต ส่วนใน 

 parahaemolyticus เท่านั้น

เป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอสําหรับใช้ในการคัดเลือก
ปลานิลท่ีมีความต้านทานโรคสเตรปโตคอคโคซิสได้ และก่อนท่ีจะนํามาใช้เป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอต้องผ่านการทดสอบ โดยการ

primer amplification refractory mutation system PCR (Ye et al., 2001) ซึ่งในปฏิกิริยา
inner primer) และมีไพรเมอร์ด้านนอก 

กัน เพ่ือให้ได้ขนาดของผลผลิตพีซีอาร์ของแต่ละสนิปท่ีแตกต่างกัน 
แม้ว่าการศึกษาครั้งนี้พบสนิปท่ีสามารถพัฒนาเป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอได้ 1 ตําแหน่ง 

ลายกลไกท่ีทํางานร่วมกัน ดังนั้นจึงควรมี

ท่ีให้การสนับสนุนงานวิจัยครั้งนี ้

ความรู้พ้ืนฐานสู่การประยุกต์ใช้. วารสารไทยเภสัชศาสตร์
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วิธีการจัดการและยืดอายุการเก็บรักษาคุณภาพสาหร่ายผักกาดทะเล
 
วลัย คลี่ฉายา* และสมยศ ราชนิยม 
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสตัว์นํ้า 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการเก็บรักษาสาหร่ายผักกาดทะเล 
เพ่ือรอการผลิตคลอโรฟิลล์ โดยได้ทําการทดลองเปรียบเทียบวิธีการจัดการสาหร่ายผักกาดทะเล ได้แก่ การลําเลียงแบบใส่น้ําทะเล
และแบบไม่ใส่น้ําทะเล แล้วแปรวิธีทําแห้ง 
สาหร่ายแห้งจากแต่ละวิธีบรรจุในถุงพลาสติก
คือ ท่ีอุณหภูมิห้อง (33˚C) และท่ีอุณหภูม ิ5˚C
วัดสี และวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ จากผลการศึกษาวิธีจัดการพบว่าการลําเลียงสาหร่ายแบบไม่ใส่น้ําทะเล แล้วนําไปลวก
ก่อนอบท่ี 50˚C และเก็บรักษาท่ี 5˚C เป็นวิธีการจัดการท่ีดีท่ีสุด
ยอมรับรวมจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสขณะแห้งอยู่ในระดับดี
คะแนน 8.44±0.62 ส่วนค่าสีวัดจากค่า L* a* b* 
เดือนท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 25.82±4.33, -10.72±
4.58±0.09 มก./100 กรัม และในเดือนท่ี 3 
 
คําสําคัญ: สาหร่ายผักกาดทะเล  วิธีการจัดการ
   
*ผู้รับผดิชอบ: เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 
E-mail: waraik@fisheries.go.th; kleechaya@gmail.com
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วิธีการจัดการและยืดอายุการเก็บรักษาคุณภาพสาหร่ายผักกาดทะเล 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการเก็บรักษาสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) ให้คงคุณภาพ
โดยได้ทําการทดลองเปรียบเทียบวิธีการจัดการสาหร่ายผักกาดทะเล ได้แก่ การลําเลียงแบบใส่น้ําทะเล

 3 รูปแบบ ได้แก่ ตากแดดขณะสด ลวกก่อนตากแดด และลวกก่อนอบท่ี
สาหร่ายแห้งจากแต่ละวิธีบรรจุในถุงพลาสติก (Polyethylene) ถุงละ 50 กรัม ต่อจากนั้นแยกเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 

˚C สุ่มตัวอย่างท่ี 0 1 2 และ 3 เดือน ตามลําดับ ดําเนินการทดสอบทางประสาทสัมผัส
วัดสี และวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ จากผลการศึกษาวิธีจัดการพบว่าการลําเลียงสาหร่ายแบบไม่ใส่น้ําทะเล แล้วนําไปลวก

เป็นวิธีการจัดการท่ีดีท่ีสุด สามารถรักษาคุณภาพวัตถุดิบใหค้งท่ีนาน 
ยอมรับรวมจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสขณะแห้งอยู่ในระดับด ีโดยได้คะแนนเริ่มต้นคือ 8.55±0.07

L* a* b* เริ่มต้นมีค่าเท่ากับ 24.91±1.16, -11.17±1.22 และ +
0.12 และ +16.76±0.18 ตามลําดับ มีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ สูงสุด โดยมีค่าเริ่มต้น

3 มีค่า 3.49±0.27 มก./100 กรัม ตามลําดับ  

วิธีการจัดการ  อุณหภูมิการเก็บรกัษา  คลอโรฟิลล ์

เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2940 6130-45 ต่อ 4217 
: waraik@fisheries.go.th; kleechaya@gmail.com 
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ให้คงคุณภาพขณะเป็นวัตถุดิบ
โดยได้ทําการทดลองเปรียบเทียบวิธีการจัดการสาหร่ายผักกาดทะเล ได้แก่ การลําเลียงแบบใส่น้ําทะเล 

และลวกก่อนอบท่ี 50˚C 
กรัม ต่อจากนั้นแยกเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 2 ระดับ 

ดําเนินการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
วัดสี และวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ จากผลการศึกษาวิธีจัดการพบว่าการลําเลียงสาหร่ายแบบไม่ใส่น้ําทะเล แล้วนําไปลวก

 3 เดือน โดยมีคะแนน
±0.07 และในเดือนท่ี 3 ได้

+17.09±1.87 และใน
คลอโรฟิลล์ เอ สูงสุด โดยมีค่าเริ่มต้น 
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คํานํา 
 สาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida
ศักยภาพการผลิตเป็นพืชน้ําเศรษฐกิจโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด และศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามลําดับ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้าในฐานะผู้รับผิดชอบการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีภายหลัง
การเก็บเกี่ยว จึงได้ทําการวิจัยเบื้องต้นพบว่า
คุณภาพ และการกําจัดสิ่งปนเปื้อน เช่น หอยขนาดเล็กท่ีสามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วเมื่อน้ํามีความเค็มต่ํา 
ในด้านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พบว่
เป็น Functional ingredients และยา เนื่องจากสาหร่ายผักกาดทะเลมี 
และเกลือแร่ เป็นต้น 
 ท่ีผ่านมาตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพของโลกมีกา
ตลาดรวมอยู่ท่ี 5.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
ตลาดรวมจะเพ่ิมข้ึนเป็น 9.05 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ สําหรับตลาดอาหารเสริม 
ประเทศไทยปี 2554 มีมูลค่าตลาดค้าปลีกอยู่ท่ี 
ตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพและสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับผู้บริโภค 
อยู่ท่ี 1.2 แสนล้านบาท อัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน 
การตลาดในตลาดโลกเพียง 1% ของมูลค่าตลาดรวม จากการศึกษาของสถาบันอาหารพบว่ายังมีโอกาสอีกมากท่ีจะขยายตลาด
ส่งออกสินค้าสุขภาพได้ (ธนาคารกสิกรไทย
 คลอโรฟิลล ์คือ รงควัตถุสีเขียวซึ่งมีหน้าท่ีในการสังเคราะห์แสงของพืช
มีสีเขียวแกมน้ําเงิน ส่วน Chlorophyll
พบว่ามีโครงสร้างท่ีเรียกว่า porphyrin ring 
เรียกว่า phyton side chain ซึ่งเป็นส่วนสําคัญท่ีทําให้คลอโรฟิลล์ไม่สามารถละลายน้ําได้
มีรายงานว่าร่างกายของมนุษย์สามารถดูดซึมคลอโรฟิลล์ไปใช้ประโยชน์ได้เพียง 
(Baxter, J.H., 1968) จากการศึกษานําร่องพบว่าคลอโรฟิลล์สามารถยับยั้งการดูดซึม 
(tumorigenesis) ในหนูทดลองและปลา
เป็นอนุพันธุข์องคลอโรฟิลล์มีสภาพละลายน้ําได้
แล้วตัด phyton side chain ออกไป ท่ีมีช่ือทางการค้าว่า
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ลดการดูดซึม 
 ด้วยกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทเครื่องดื่มคลอโรฟิลล์จากสหภาพยุโรป รวมถึงการใช้ 
บําบัดร่วมกับการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งจากสหรัฐอเมริกา การศึกษาในครั้งนี้จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาวิธีการจัดการ
สาหร่ายทะเล ได้แก ่สาหร่ายผักกาดทะเล
ingredient ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยใช้เทคนิคการลวก 
สูญเสียแมกนีเซียมซึ่งจะมีผลกระทบต่อสีของผลิตภัณฑ์ได้ และเป็นท่ีทราบดีว่าสาหร่ายทะเลจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูแล้ง 
เนื่องจากความเค็มของน้ําท่ีใช้เลี้ยงเหมา
คลอโรฟิลล์ของวัตถุดิบควรจะคงท่ีในช่วง 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการเก็บรักษาสาหร่ายผักกาดทะเลใหค้งคุณภาพ
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Ulva rigida) เป็นสาหร่ายสีเขียว (Chlorophyta) ซึ่งกรมประมงมีโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการผลิตเป็นพืชน้ําเศรษฐกิจโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด และศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามลําดับ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้าในฐานะผู้รับผิดชอบการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีภายหลัง

จึงได้ทําการวิจัยเบื้องต้นพบว่า หากเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลในบ่อดินโดยตรง การเก็บเกี่ยวจะมีปัญหาในการคัดแยก
คุณภาพ และการกําจัดสิ่งปนเปื้อน เช่น หอยขนาดเล็กท่ีสามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วเมื่อน้ํามีความเค็มต่ํา 
ในด้านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พบวา่ไม่เป็นท่ียอมรับเมื่อทดสอบทางประสาทสัมผัส ด้วยเหตุนี้จึงมองถึงศักยภาพในการพัฒนา

และยา เนื่องจากสาหร่ายผักกาดทะเลมี Bioactive compounds ท่ีมีประโยชน์อย่างเช่น รงควัตถุ

ท่ีผ่านมาตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพของโลกมีการขยายตัวและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่นในปี 
หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และ 6.15 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2555 และประเมินว่าในปี 

หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ สําหรับตลาดอาหารเสริม (Vitamins และ 
มีมูลค่าตลาดค้าปลีกอยู่ท่ี 33 พันล้านบาท อัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน 19.5% 

ตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพและสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับผู้บริโภค (Health and Wellness food) 
แสนล้านบาท อัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน 9.0 % เมื่อเทียบกับปี 2553  ในส่วนของภาคการส่งออกประเทศไทยมีส่วนแบ่ง

ของมูลค่าตลาดรวม จากการศึกษาของสถาบันอาหารพบว่ายังมีโอกาสอีกมากท่ีจะขยายตลาด
ธนาคารกสิกรไทย, 2552 และสถาบันอาหาร, 2555) 
รงควัตถุสีเขียวซึ่งมีหน้าท่ีในการสังเคราะห์แสงของพืช สาหร่าย และ cyanobacteria
Chlorophyll b มีสีเขียวแกมเหลือง (Steet and Tong, 1996) เมื่อพิจารณาในแง่โครงสร้างของคลอโรฟิลล์

porphyrin ring ท่ีมีอะตอมกลางเป็นแมกนีเซี่ยม (Mg) และประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอน
ซึ่งเป็นส่วนสําคัญท่ีทําให้คลอโรฟิลล์ไม่สามารถละลายน้ําได้ แต่ละลายได้ในน้ํามัน

มีรายงานว่าร่างกายของมนุษย์สามารถดูดซึมคลอโรฟิลล์ไปใช้ประโยชน์ได้เพียง 5% ส่วน 95%
จากการศึกษานําร่องพบว่าคลอโรฟิลล์สามารถยับยั้งการดูดซึม carcinogen 

ในหนูทดลองและปลาเรนโบวเทร้าท์ แต่กลับไม่ได้ผลในมนุษย์ (Mcquistan 
ของคลอโรฟิลล์มีสภาพละลายน้ําได ้เกิดจากการทํา hydrolysis ให้แมกนีเซี่ยมหลุดออกแล้วแทนท่ีด้วยคอปเปอร์ 

ออกไป ท่ีมีช่ือทางการค้าว่า Copper chlorophyllin ซึ่งยังคงมีสีเขียวและมีความคงตัว มีฤทธิ์
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ลดการดูดซึม carcinogen เข้าสู่เนื้อเยื่อ (Castro et al., 2008)  

ด้วยกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทเครื่องดื่มคลอโรฟิลล์จากสหภาพยุโรป รวมถึงการใช้ 
บําบัดร่วมกับการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งจากสหรัฐอเมริกา การศึกษาในครั้งนี้จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาวิธีการจัดการ

สาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) ภายหลังการเก็บเกี่ยวในรูปของวัตถุดิบท่ีคงคุณภาพพร้อมเป็น
ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยใช้เทคนิคการลวก (blanch) เพ่ือทําให้คลอโรฟิลล์อยู่ในสภาพท่ีคงตัว ไม่เกิดการ

สูญเสียแมกนีเซียมซึ่งจะมีผลกระทบต่อสีของผลิตภัณฑ์ได้ และเป็นท่ีทราบดีว่าสาหร่ายทะเลจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูแล้ง 
เนื่องจากความเค็มของน้ําท่ีใช้เลี้ยงเหมาะสม งานวิจัยนี้จึงคํานึงถึงระยะเวลาในเก็บรักษาวัตถุดิบโดยตั้งสมมติฐานว่าระดับ
คลอโรฟิลล์ของวัตถุดิบควรจะคงท่ีในช่วง 3 เดือนของการเก็บรักษา รวมท้ังอิทธิพลของอุณหภูมิของการเก็บรักษาด้วย

เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการเก็บรักษาสาหร่ายผักกาดทะเลใหค้งคุณภาพ 
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ซึ่งกรมประมงมีโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการผลิตเป็นพืชน้ําเศรษฐกิจโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด และศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามลําดับ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้าในฐานะผู้รับผิดชอบการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีภายหลัง

การเก็บเกี่ยวจะมีปัญหาในการคัดแยก
คุณภาพ และการกําจัดสิ่งปนเปื้อน เช่น หอยขนาดเล็กท่ีสามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วเมื่อน้ํามีความเค็มต่ํา (น้อยกว่า 20 ส่วนในพัน) 

ด้วยเหตุนี้จึงมองถึงศักยภาพในการพัฒนา
ท่ีมีประโยชน์อย่างเช่น รงควัตถุ 

รขยายตัวและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่นในปี 2554 มูลค่า
และประเมินว่าในปี 2556 มูลค่า
และ Dietary supplements) ใน

% เมื่อเทียบกับปี 2553 ส่วน
(Health and Wellness food) ปี 2554 มีมูลค่าตลาดค้าปลีก

ในส่วนของภาคการส่งออกประเทศไทยมีส่วนแบ่ง
ของมูลค่าตลาดรวม จากการศึกษาของสถาบันอาหารพบว่ายังมีโอกาสอีกมากท่ีจะขยายตลาด

cyanobacteria โดย Chlorophyll a 
เมื่อพิจารณาในแง่โครงสร้างของคลอโรฟิลล์
และประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนสายยาวท่ี

แต่ละลายได้ในน้ํามัน (ขวัญชนก, 2555) 
95% ท่ีเหลือจะถูกขับถ่ายออกมา 

carcinogen และกระบวนการเกิดเนื้องอก 
(Mcquistan et al, 2012) chlorophillin 

ให้แมกนีเซี่ยมหลุดออกแล้วแทนท่ีด้วยคอปเปอร์ 
ซึ่งยังคงมีสีเขียวและมีความคงตัว มีฤทธิ์

ด้วยกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทเครื่องดื่มคลอโรฟิลล์จากสหภาพยุโรป รวมถึงการใช้ chlorophyllin 
บําบัดร่วมกับการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งจากสหรัฐอเมริกา การศึกษาในครั้งนี้จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาวิธีการจัดการ

ภายหลังการเก็บเกี่ยวในรูปของวัตถุดิบท่ีคงคุณภาพพร้อมเป็น functional 
เพ่ือทําให้คลอโรฟิลล์อยู่ในสภาพท่ีคงตัว ไม่เกิดการ

สูญเสียแมกนีเซียมซึ่งจะมีผลกระทบต่อสีของผลิตภัณฑ์ได้ และเป็นท่ีทราบดีว่าสาหร่ายทะเลจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูแล้ง 
งานวิจัยนี้จึงคํานึงถึงระยะเวลาในเก็บรักษาวัตถุดิบโดยตั้งสมมติฐานว่าระดับ

เดือนของการเก็บรักษา รวมท้ังอิทธิพลของอุณหภูมิของการเก็บรักษาด้วย 
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วิธีดําเนินการ 
1. สาหร่ายทะเลท่ีใช้ในการทดลอง 
 สาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida
2. สถานท่ีทดลอง 
 กองพัฒนาอุตสาหกรรมสตัว์นํ้า กรม
3. วิธีดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมลู
 ดําเนินการทดลองท่ีกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 
2 ซ้ํา โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี ้
 3.1 การวางแผนการทดลอง 
 ทดลองเปรียบเทียบวิธีลําเลียง 

3.2 วิธีลําเลียงสาหร่ายผักกาดทะเล
 3.2.1 แบบใส่นํ้าทะเลในสาหร่าย สาหร่ายทะเล 
จากบ่อเลี้ยงจนชุ่มสาหร่าย ให้อากาศโดยใช้แอร์ปั๊มแบบถ่าน
 3.2.2 แบบใส่ถุงผ้าดิบ สาหร่ายทะเล
กล่องละ 2 ถุง  
 สาหร่ายผักกาดทะเลท่ีเก็บรักษาท้ัง 
ประมาณ 3-4 ชม. 
 3.3 วิธีการจัดการวัตถุดิบ นําสาหร่ายทะเลท่ีลําเลียงท้ัง 
ในบ่อเลี้ยง พร้อมกับคัดแยกสิ่งแปลกปลอม แล้วล้างซ้ําอีกครั้งด้วยน้ําเกลือเช่นเดียวกัน ใส่ตะกร้าท้ิงให้สะเด็ดน้ําประมาณ 
จากนั้นแบ่งสาหร่ายทะเลท่ีคัดแล้วออกเป็น 3 
 3.3.1 ตากแดดขณะสด นําสาหร่ายทะเลท่ีคัดแล้วประมาณ 
ท่ีไม่แรงจัด ใช้ตาข่ายไนลอนขนาด 16 ตา ปิดทับ เพ่ือพรางแดด และป้องกันสาหร่ายปลิวเมื่อลมพัด โดยการ
ประมาณ 1-2 วัน โดยช่วงกลางคืนเก็บไว้ในท่ีมีหลังคาเพ่ือไม่ให้สาหร่ายโดนน้ําค้าง
 3.3.2 ลวกก่อนตากแดด นําสาหร่ายทะเลท่ีคัดแล้วประมาณ 
ให้เย็นทันทีในน้ําผสมน้ําแข็ง ใส่ตะกร้าวางให้สะเด็ดน้ําประมาณ 
วิธีเดียวกับข้อ 3.3.1 
 3.3.3 ลวกก่อนอบ 50˚C นําสาหร่ายทะเลท่ีคัดแล้วประมาณ 
หลังตั้งให้สะเด็ดน้ําแล้ว นํามาแผ่บางๆ บนตะแกรงสแตนเลส แล้วอบในตู้อบลมร้อน 
เป็นเวลา 10 ชม. 
 3.4 อุณหภูมิของการเก็บรักษา นําสาหร่ายทะเลแห้งจากวิธีการจัดการท้ัง 
50 กรัม ต่อจากนั้นแยกเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 
 3.4.1 เก็บท่ีอุณหภูมิห้อง (เฉลี่ย 
 3.4.2 เก็บท่ีอุณหภูมิ 5˚C 
 3.5 การสุ่มตัวอย่าง สุ่มเก็บตัวอยา่งๆ ละ 
 3.6 การวิเคราะหต์ัวอย่าง 
 3.6.1 การวิเคราะห์ทางกายภาพ
 - การทดสอบทางประสาทสมัผสั
  

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Ulva rigida) จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสตัว์นํ้า กรมประมง กรุงเทพฯ 
วิธีดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมลู 

ดําเนินการทดลองท่ีกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2553 ถึง มิถุนายน 

เลียง วิธีการจัดการวัตถุดิบ และอุณหภูมิของการเก็บรักษาสาหร่ายผักกาดทะเล
วิธีลําเลียงสาหร่ายผักกาดทะเล 

แบบใส่นํ้าทะเลในสาหร่าย สาหร่ายทะเล 100 กก. บรรจุในถังขนาด 100 ลิตร ถังละ 
ให้อากาศโดยใช้แอร์ปั๊มแบบถ่าน 

สาหร่ายทะเล 100 กก. ใส่ถุงผ้าดิบถุงละ 20 กก. จากนั้นใส่ในกล่องโฟมขนาด 

สาหร่ายผักกาดทะเลท่ีเก็บรักษาท้ัง 2 แบบขนส่งโดยรถยนต์มายังกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา กรุงเทพฯ ใช้เวลา

วิธีการจัดการวัตถุดิบ นําสาหร่ายทะเลท่ีลําเลียงท้ัง 2 แบบมาล้างด้วยน้ําเกลือท่ีมีความเค็มเท่ากับความเค็มของน้ํา
ในบ่อเลี้ยง พร้อมกับคัดแยกสิ่งแปลกปลอม แล้วล้างซ้ําอีกครั้งด้วยน้ําเกลือเช่นเดียวกัน ใส่ตะกร้าท้ิงให้สะเด็ดน้ําประมาณ 

3 ส่วน เพ่ือจัดการดังต่อไปนี ้
นําสาหร่ายทะเลท่ีคัดแล้วประมาณ 30 กก. มาแผ่บางๆ บนตะแกรง แล้วนํามาตากแดด
ตา ปิดทับ เพ่ือพรางแดด และป้องกันสาหร่ายปลิวเมื่อลมพัด โดยการ

วัน โดยช่วงกลางคืนเก็บไว้ในท่ีมีหลังคาเพ่ือไม่ให้สาหร่ายโดนน้ําค้าง 
ลวกก่อนตากแดด นําสาหร่ายทะเลท่ีคัดแล้วประมาณ 30 กก. ลวกในน้ําเดือด เป็นเวลา 

ให้เย็นทันทีในน้ําผสมน้ําแข็ง ใส่ตะกร้าวางให้สะเด็ดน้ําประมาณ 30 นาที แล้วนํามาแผ่บางๆ บนตะแกรง จากนั้นนํามาตากแดด

นําสาหร่ายทะเลท่ีคัดแล้วประมาณ 30 กก. ลวกในน้ําเดือดด้วยวิธีเดียวกับข้อ 
หลังตั้งให้สะเด็ดน้ําแล้ว นํามาแผ่บางๆ บนตะแกรงสแตนเลส แล้วอบในตู้อบลมร้อน (รุ่น TISTR-100) ตั้

อุณหภูมิของการเก็บรักษา นําสาหร่ายทะเลแห้งจากวิธีการจัดการท้ัง 3 วิธี บรรจุในถุง PE (polyethylene) 
กรัม ต่อจากนั้นแยกเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 2 ระดับ คือ 

เฉลี่ย 33˚C) 

สุ่มเก็บตัวอยา่งๆ ละ 50 กรัม จํานวน 2 ถุง (n=2) เดือนละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 

การวิเคราะห์ทางกายภาพ 
การทดสอบทางประสาทสมัผสั : ใช้ผู้ทดสอบ 5 คน โดยมีวิธีการดงันี ้
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อําเภอเมือง จังหวัดตราด 

ถึง มิถุนายน 2555 ทําการทดลอง 

อุณหภูมิของการเก็บรักษาสาหร่ายผักกาดทะเล 

ลิตร ถังละ 50 กก. ต่อถัง เติมน้ํา

ขนาด 45x60x31.5 ซม. 

แบบขนส่งโดยรถยนต์มายังกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา กรุงเทพฯ ใช้เวลา

แบบมาล้างด้วยน้ําเกลือท่ีมีความเค็มเท่ากับความเค็มของน้ํา
ในบ่อเลี้ยง พร้อมกับคัดแยกสิ่งแปลกปลอม แล้วล้างซ้ําอีกครั้งด้วยน้ําเกลือเช่นเดียวกัน ใส่ตะกร้าท้ิงให้สะเด็ดน้ําประมาณ 30 นาที 

มาแผ่บางๆ บนตะแกรง แล้วนํามาตากแดด
ตา ปิดทับ เพ่ือพรางแดด และป้องกันสาหร่ายปลิวเมื่อลมพัด โดยการตากจะใช้เวลา

ลวกในน้ําเดือด เป็นเวลา 10-15 วินาที แล้วทํา
แล้วนํามาแผ่บางๆ บนตะแกรง จากนั้นนํามาตากแดด

ลวกในน้ําเดือดด้วยวิธีเดียวกับข้อ 3.3.2 
ตั้งอุณหภูมิอบท่ี 50˚C 

PE (polyethylene) ถุงละ 

ครั้ง เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
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 สาหร่ายสด ให้ผู้ทดสอบให้คะแนนแบบ
ช่วงคะแนนตั้งแต่ 0-10 โดย 8-10 คะแนน คุณภาพดีมาก 
คะแนน ไม่ผ่านการยอมรับในคุณลักษณะนั้น
 สาหร่ายแห้ง ทดสอบท้ังแบบแห้ง
แช่เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทดสอบเช่นเดียวกับสาหร่ายสด

 
ตารางท่ี 1  เกณฑ์การให้คะแนนสาหร่ายผักกาดทะเลสด แห้ง และหลังแช่นํ้านาน 

ตามคณุลักษณะตา่งๆ 
คุณลักษณะ 

สาหร่ายสด
ลักษณะ
ปรากฏ 

ฟูแผ่เป็นแผ่นใบ เมื่อไมผ่่านใบจะ
ฉีกขาดเป็นช้ินเล็กๆ

ส ี มีสีเขียวสดถึงสเีขียวเข้ม
ผ่านใบจะมสีีเขียวคล้ํา

กลิ่น กลิ่นสาหร่ายทะเล 
กลิ่นอับ และกลิ่นผักเนา่

เนื้อสัมผัส มีความยืดหยุ่นและลื่นมือ
ผ่านจะ เละ เป็นเมือก

 
 - การวัดสี : ใช้เครื่องวัด 
โดยค่า L* แสดงถึงค่าความสว่าง ระหว่าง 
แสดงถึงค่าสีเหลือง และ –b* แสดงถึงค่าสีนํ้าเงิน
 3.6.2 การวิเคราะห์ทางจลุชีววิทยา 
 - ตรวจวิเคราะห์ปรมิาณจุลินทรียท้ั์งหมด
 - เช้ือซาลโมเนลลา ในตัวอย่าง 
 - เช้ือวิบริโอ คอเลร่า ในตัวอย่าง 
 - Enterobacteriaciae : 
 - เช้ือยีสต์และรา
 3.6.3 การวิเคราะห์ทางเคมี
 - คลอโรฟิลล์ : โดยวิธี 
ความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ท้ังหมด คลอโรฟิลล์ เอ และบี จากสมการ 
หน่วยเป็น มก./ลิตร 

คลอโรฟิลล์ท้ังหมด
คลอโรฟิลล์ เอ
คลอโรฟิลล์ บี

A642.5 หมายถึง ค่าการดูดกลืนแสง UV 
A660.0 หมายถึง ค่าการดูดกลืนแสง UV 
- โลหะหนัก : โดยวิธี AOAC (2000) 
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ให้ผู้ทดสอบให้คะแนนแบบ line scale ด้านลักษณะปรากฏ ส ีกลิ่น 
คะแนน คุณภาพดีมาก 6-7.99 คะแนน คุณภาพดี 5-5.99 คะแนน คุณภาพปานกลาง 

คะแนน ไม่ผ่านการยอมรับในคุณลักษณะนั้น ๆ ตามเกณฑ์การใหค้ะแนนในตารางท่ี 1 
ทดสอบท้ังแบบแห้ง และนําสาหร่ายแห้งไปแช่นํ้า โดยใช้น้ํากลั่น 500

นาที จากนั้นทดสอบเช่นเดียวกับสาหร่ายสด 

เกณฑ์การให้คะแนนสาหร่ายผักกาดทะเลสด แห้ง และหลังแช่นํ้านาน 5 นาทีเพ่ือคืนตัว โดยบรรยายการเปลี่ยนแปลง

เกณฑ์การให้คะแนน 
สาหร่ายสด สาหร่ายแห้ง สาหร่ายแห้งแช่น้ํานาน 

เมื่อไมผ่่านใบจะ
ฉีกขาดเป็นช้ินเล็กๆ 

แผ่เป็นแผ่นใบ เมื่อไมผ่่านใบจะจบั
ตัวตัวเป็นกระจุก 

ฟูเหมือนสาหร่ายสด
ใบลีบแบน

มีสีเขียวสดถึงสเีขียวเข้ม เมื่อไม่
ผ่านใบจะมสีีเขียวคล้ํา 

มีสีเขียวสดถึงสเีขียวเข้ม เมื่อไม่
ผ่านใบจะมสีีเขียวมะกอก สีเหลือง
กึ่งน้ําตาล ถึงขาว 

มีสีเขียวสดถึงสเีขียวเข้ม
ผ่านใบจะมสีีเขียวมะกอก สี
เหลืองกึ่งน้ําตา

 เมื่อไมผ่่านจะมี
กลิ่นอับ และกลิ่นผักเนา่ 

ไม่มีกลิ่น กลิ่นหญ้าแห้ง กลิ่น
สาหร่ายแห้ง เมื่อไม่ผ่านจะมีกลิ่น
อับ กลิ่นกระสอบ และกลิ่นยาสูบ 

ไม่มีกลิ่น

มีความยืดหยุ่นและลื่นมือ เมื่อไม่
เละ เป็นเมือก 

กรอบแต่ไม่เปราะ เมื่อไมผ่่านใบ
จะแห้งจับแล้วรู้สึกมคีวามช้ืน 

มีความยืดหยุ่นและลื่นมือ
ไม่ผา่นจับแล้วไมล่ื่นมือ กระด้าง

ใช้เครื่องวัด Chroma meter (Minolta CR-310) แสดงค่าสีในระบบ
ระหว่าง 0 ถึง 100  ค่า +a* แสดงถึงค่าสีแดง และ –a* แสดงถึงค่าสีเขียว และค่า

แสดงถึงค่าสีนํ้าเงิน   
การวิเคราะห์ทางจลุชีววิทยา  
ตรวจวิเคราะห์ปรมิาณจุลินทรียท้ั์งหมด : โดยวิธี pour plate (Maturin an
เช้ือซาลโมเนลลา ในตัวอย่าง 25 กรัม (Andrews et al. 2001) 
เช้ือวิบริโอ คอเลร่า ในตัวอย่าง 25 กรัม (Elliot et al., 2001) 
Enterobacteriaciae : โดยวิธี pour plate (ISO 5552, 1997E) 
เช้ือยีสต์และรา ในตัวอย่าง 50 กรัม (Tournas et al., 2001) 

การวิเคราะห์ทางเคม ี
โดยวิธี AOAC (2000) ด้วย spectrophotometer (Shimadzu 

ความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ท้ังหมด คลอโรฟิลล์ เอ และบี จากสมการ (1) (2) และ (3) ตามลําดับ โดยความเข้มข้นท่ีได้จะมี

อโรฟิลล์ท้ังหมด = 7.12 A660.0 + 16.8 A642.5    (1) 
คลอโรฟิลล์ เอ = 9.93 A660.0 - 0.777 A642.5    (2) 
คลอโรฟิลล์ บ=ี 17.6 A642.5 - 2.81 A660.0    (3) 

UV ท่ีช่วงคลื่น 642.5 นาโนเมตร  
UV ท่ีช่วงคลื่น 660.0 นาโนเมตร 

AOAC (2000) ด้วย ICP-OES (Thermo scientific, iCAP 6000 series) 
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 เนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม 
คะแนน คุณภาพปานกลาง 0-4.99 

500 มล. ต่อสาหร่ายแห้ง 5 กรัม 

นาทีเพ่ือคืนตัว โดยบรรยายการเปลี่ยนแปลง

สาหร่ายแห้งแช่น้ํานาน 5 นาที 
ฟูเหมือนสาหร่ายสด เมื่อไมผ่่าน
ใบลีบแบน 
มีสีเขียวสดถึงสเีขียวเข้ม เมื่อไม่
ผ่านใบจะมสีีเขียวมะกอก สี
เหลืองกึ่งน้ําตาล ถึงขาว 
ไม่มีกลิ่น เมื่อไม่ผา่นจะมีกลิ่นอับ  

มีความยืดหยุ่นและลื่นมือ เมื่อ
ไม่ผา่นจับแล้วไมล่ื่นมือ กระด้าง 

แสดงค่าสีในระบบ CIE วัดค่า L* a* b* 
แสดงถึงค่าสีเขียว และค่า +b* 

pour plate (Maturin and Peeler, 2001) 

spectrophotometer (Shimadzu รุ่น UV-1800) โดยคํานวณ
ตามลําดับ โดยความเข้มข้นท่ีได้จะมี
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 3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
 วิเคราะห์แปรปรวน (Analysis of varience) 
CRD) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
version 16.0  
 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
1. การลําเลียงสาหร่ายผักกาดทะเลสด 2 วิธี 
 1.1 การยอมรับทางประสาทสมัผสั
 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของสาหร่ายผักกาดทะเลสดท่ีลําเลียงแบบใส่น้ําทะเล กับแบบไม่ใส่น้ําทะเล
พบว่าคะแนนลักษณะปรากฏของแบบใส่น้ําทะเล
สาหร่ายท่ีลําเลียงแบบไม่ใส่นํ้าใบจะไม่แผ่ฟูเหมือนแบบท่ีลําเลียงโ
เนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม แบบใส่น้ําทะเลได้คะแนน 
9.10±0.45 8.94±1.34 8.82±0.93 8.58±1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  เปรียบเทียบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของสาหร่ายผักกาดทะเลสดท่ีลําเลีย

ไม่ใส่นํ้าทะเล 
 

 1.2 การวิเคราะห์ทางจลุชีววิทยา 
 ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด (TVC)
ลําเลียงแบบใส่น้ําทะเลมีค่า 1.72x106 9.48x10
1.42x105 CFU/g อย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.5) 
 1.3 โลหะหนัก 
 การวิเคราะห์โลหะหนักในสาหร่ายผักกาดทะเลโดยเทคนิค 
และปรอท (Hg) ต่างกันน้อยมาก แต่ค่าสารหนู 
Pb, Hg, As และ Cd เท่ากับ 0.0564, <0.
ทะเลมีค่า Pb, Hg, As และ Cd เท่ากับ 0.058
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(Analysis of varience) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Random Design,
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ด้วยโปรแกรม 

 
การยอมรับทางประสาทสมัผสั 
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของสาหร่ายผักกาดทะเลสดท่ีลําเลียงแบบใส่น้ําทะเล กับแบบไม่ใส่น้ําทะเล

พบว่าคะแนนลักษณะปรากฏของแบบใส่น้ําทะเล (9.36±0.25) สูงกว่าของแบบไม่ใส่น้ําทะเล (7.70±1.98)
สาหร่ายท่ีลําเลียงแบบไม่ใส่นํ้าใบจะไม่แผ่ฟูเหมือนแบบท่ีลําเลียงโดยใส่น้ํา ในขณะท่ีคุณลักษณะอ่ืน ๆ ได้แก่ สี กลิ่น ลักษณะ
เนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม แบบใส่น้ําทะเลได้คะแนน 9.46±0.33 9.44±0.35 9.22±0.55 9.30±0.34 

1.05 ตามลําดับ ให้ผลท่ีไม่แตกต่างอย่างเด่นชัด (ภาพท่ี 1) 

เปรียบเทียบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของสาหร่ายผักกาดทะเลสดท่ีลําเลียงแบบใส่นํ้าทะเลกับการลําเลียงแบบ

 
(TVC) Enterobacteriaciae และปริมาณยีสต์และรา ของสาหร่ายผักกาดทะเลสดท่ี
9.48x104 1.02x105 CFU/g น้อยกว่าแบบไม่ใส่น้ําทะเลซึ่งมีค่า 
>0.5) ตามลําดับ และตรวจไม่พบเช้ือซาลโมเนลลาและวิบริโอ คอเลร่า

าะห์โลหะหนักในสาหร่ายผักกาดทะเลโดยเทคนิค ICP-OES พบว่าท้ังสองวิธีการลําเลียงมีค่าตะกั่ว 
ต่างกันน้อยมาก แต่ค่าสารหนู (As) และแคดเมี่ยม (Cd) ต่างกันมากเกือบเท่าตัว โดยแบบไม่ใส่น้ําทะเล มีค่า 

.001, 0.114 และ 0.075 มก./กก. สาหร่ายสด ตามลําดับ ในขณะท่ีแบบไม่ใส่น้ํา
058, <0.001, 0.081และ 0.048 มก./กก. สาหร่ายสด ตามลําดับ
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(Completely Random Design, 
ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows 

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของสาหร่ายผักกาดทะเลสดท่ีลําเลียงแบบใส่น้ําทะเล กับแบบไม่ใส่น้ําทะเล
(7.70±1.98) ท้ังนี้เนื่องจาก
ๆ ได้แก่ สี กลิ่น ลักษณะ
34 และแบบไม่ใส่น้ําทะเล 

งแบบใส่นํ้าทะเลกับการลําเลียงแบบ

ของสาหร่ายผักกาดทะเลสดท่ี
น้อยกว่าแบบไม่ใส่น้ําทะเลซึ่งมีค่า 3.57x106 1.52x105 

และตรวจไม่พบเช้ือซาลโมเนลลาและวิบริโอ คอเลร่า 

พบว่าท้ังสองวิธีการลําเลียงมีค่าตะกั่ว (Pb) 
ต่างกันมากเกือบเท่าตัว โดยแบบไม่ใส่น้ําทะเล มีค่า 

สาหร่ายสด ตามลําดับ ในขณะท่ีแบบไม่ใส่น้ํา
ตามลําดับ 
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2. วิธีการจัดการวัตถุดิบสาหร่ายทะเลและการเก็บรักษา
 2.1 การตรวจสอบทางประสาทสัมผัส
 จากตารางท่ี 2 และ 4 
และลวกก่อนอบท่ี 50˚C เมื่อเริ่มต้นการทดลองคะแนนการยอมรับรวมของสาหร่ายท่ีลําเลียงแบบใส่น้ําทะเลอยู่ท่ี
7.90±1.25 และ 8.28±0.91 คะแนน ตามลําดับ
วิธีการตากแดดขณะสดท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง พบว่าสาหร่ายมีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดท้ังสีและกลิ่น
เปลี่ยนจากสีเขียวเข้มสดเป็นสีเขียวมะกอก ซึ่งมีคะแนนการยอมรับด้านสี เป็น 
ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับนับแต่เดือนท่ี 
คะแนนการยอมรับกลิ่นเป็น 5.05±1.57 
สาหร่ายท่ีเก็บรักษาท่ี 5˚C ทุกวิธีการจัดการมีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนการยอมรับน้อยมาก 
 สําหรับแบบไม่ใส่นํ้าทะเล เริ่มต้นมีคะแนนการยอมรับรวมเป็น
ตามลําดับ มีคะแนนการยอมรับด้านสีเป็น 
เดือนท่ี 2 และมีคะแนนการยอมรับกลิ่นเป็น 
การลําเลียงแบบใส่นํ้าทะเล และเช่นเดียวกับแบบใส่นํ้าทะเลสาหร่ายท่ีเก็บรักษาท่ี 
คะแนนการยอมรับน้อยมาก (ภาพท่ี 3
50˚C ได้คะแนนการยอมรับรวมทางประสาทสัมผัสของเดือนท่ี 
และมีคะแนนยอมรับสีเปน็ 8.18±0.40 
 

ตากแดดขณะสด เดือนท่ี 

ตากแดดขณะสด เดือนท่ี 
 
ภาพท่ี 2  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสีของสาหร่ายผักกาดทะเลท่ีลําเลียงแบบไม่ใส่นํ้าท

เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง ระหว่างเดือนท่ี 

ตากแดดขณะสด เดือนท่ี 

ตากแดดขณะสด เดือนท่ี 

ภาพท่ี 3 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสีของสาหร่ายผักกาดทะเลท่ีลําเลียงแบบไม่ใส่นํ้าทะเล ท่ีนํามาทําแห้ง 
 เก็บรักษาท่ี5˚C ระหว่างเดือนท่ี 
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วิธีการจัดการวัตถุดิบสาหร่ายทะเลและการเก็บรักษา 
การตรวจสอบทางประสาทสัมผัส 

4 พบว่าสาหร่ายผักกาดทะเลท่ีผ่านการจัดการท้ัง 3 วิธี คือ ตากแดดขณะสด ลวกก่อนตากแดด
เมื่อเริ่มต้นการทดลองคะแนนการยอมรับรวมของสาหร่ายท่ีลําเลียงแบบใส่น้ําทะเลอยู่ท่ี

คะแนน ตามลําดับ เมื่อครบ 1 และ 3 เดือน หลังการแยกเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง
วิธีการตากแดดขณะสดท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง พบว่าสาหร่ายมีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดท้ังสีและกลิ่น

จากสีเขียวเข้มสดเป็นสีเขียวมะกอก ซึ่งมีคะแนนการยอมรับด้านสี เป็น 3.89±1.37 และ 3.65±0.85 
ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับนับแต่เดือนท่ี 1 นอกจากนี้ผู้ทดสอบพบว่าสาหร่ายแห้งท่ีตากแดดขณะสดมีกลิ่นอับคล้ายยาสูบ โดยมี

5.05±1.57 และ 4.73±1.33 ซึ่งเป็นระดับคะแนนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับนับแต่เดือนท่ี 
ทุกวิธีการจัดการมีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนการยอมรับน้อยมาก (ภาพท่ี 

สําหรับแบบไม่ใส่นํ้าทะเล เริ่มต้นมีคะแนนการยอมรับรวมเป็น 7.61±0.49, 8.86±0.00 
ตามลําดับ มีคะแนนการยอมรับด้านสีเป็น 5.03±0.75 และ 4.42± 0.03 ซึ่งเป็นระดับคะแนนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับนับแต่

และมีคะแนนการยอมรับกลิ่นเป็น 6.11±0.01 และ 5.17±0.47 ซึ่งสรุปโดยรวมแล้วได้รับการยอมรับในทุกด้านมากกว่า
การลําเลียงแบบใส่นํ้าทะเล และเช่นเดียวกับแบบใส่นํ้าทะเลสาหร่ายท่ีเก็บรักษาท่ี 5˚C ทุกวิธีการจัดการ

3) จึงสามารถสรุปได้ว่าการลําเลียงแบบไม่ใส่น้ําทะเล โดยวิธีการจัดการแบบลวกก่อนอบท่ี
ได้คะแนนการยอมรับรวมทางประสาทสัมผัสของเดือนท่ี 1 และ 3 ดีท่ีสุดเป็น 8.30±0.23 

±0.40 และ 9.03±0.01 ตามลําดับ 

  
ตากแดดขณะสด เดือนท่ี 1 ลวกก่อนตากแดด เดือนท่ี 1 ลวกก่อนอบท่ี 

  
ตากแดดขณะสด เดือนท่ี 3 ลวกก่อนตากแดด เดือนท่ี 3 ลวกก่อนอบท่ี 

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสีของสาหร่ายผักกาดทะเลท่ีลําเลียงแบบไม่ใส่นํ้าทะเล ท่ีนํามาทําแห้ง 
ระหว่างเดือนท่ี 1 และ 3 

  
ตากแดดขณะสด เดือนท่ี 1 ลวกก่อนตากแดด เดือนท่ี 1 ลวกก่อนอบท่ี 

  
ตากแดดขณะสด เดือนท่ี 3 ลวกก่อนตากแดด เดือนท่ี 3 ลวกก่อนอบท่ี 

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสีของสาหร่ายผักกาดทะเลท่ีลําเลียงแบบไม่ใส่นํ้าทะเล ท่ีนํามาทําแห้ง 
ระหว่างเดือนท่ี 1 และ 3 
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วิธี คือ ตากแดดขณะสด ลวกก่อนตากแดด 
เมื่อเริ่มต้นการทดลองคะแนนการยอมรับรวมของสาหร่ายท่ีลําเลียงแบบใส่น้ําทะเลอยู่ท่ี 6.42±0.01, 

หลังการแยกเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง และท่ี 5˚C 
วิธีการตากแดดขณะสดท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง พบว่าสาหร่ายมีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดท้ังสีและกลิ่น (ภาพท่ี 2) โดยจะ

3.65±0.85 ซึ่งเป็นระดับคะแนน
นอกจากนี้ผู้ทดสอบพบว่าสาหร่ายแห้งท่ีตากแดดขณะสดมีกลิ่นอับคล้ายยาสูบ โดยมี

ซึ่งเป็นระดับคะแนนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับนับแต่เดือนท่ี 2 ขณะท่ี
ภาพท่ี 3) 

7.61±0.49, 8.86±0.00 และ 8.55±0.07 คะแนน
ซึ่งเป็นระดับคะแนนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับนับแต่
ซึ่งสรุปโดยรวมแล้วได้รับการยอมรับในทุกด้านมากกว่า

ทุกวิธีการจัดการมีการเปลี่ยนแปลงของ
จึงสามารถสรุปได้ว่าการลําเลียงแบบไม่ใส่น้ําทะเล โดยวิธีการจัดการแบบลวกก่อนอบท่ี

±0.23 และ 8.44±0.62 ตามลําดับ 

 
ลวกก่อนอบท่ี 50˚C เดือนท่ี 1 

 
ลวกก่อนอบท่ี 50˚C เดือนท่ี 3 

ะเล ท่ีนํามาทําแห้ง 3 วิธีการ และ

 
ลวกก่อนอบท่ี 50˚C เดือนท่ี 1 

 
ลวกก่อนอบท่ี 50˚C เดือนท่ี 3 

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสีของสาหร่ายผักกาดทะเลท่ีลําเลียงแบบไม่ใส่นํ้าทะเล ท่ีนํามาทําแห้ง 3 วิธีการ และ
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 ส่วนเมื่อนําสาหร่ายแห้งหลังแช่นํ้าเป็นเวลา 
ลําเลียงท้ังสองแบบการลําเลียง โดยวิธีตากแดดขณะสดเพ่ิมข้ึนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
5.06±0.54 ในเดือนท่ี 1 ส่วนเดือนท่ี 3 คือ 4.10±0.80 
และ 6.12±0.28 ในเดือนท่ี 1 ส่วนเดือนท่ี 
สาหร่ายท่ีจัดการด้วยวิธีตากแดดขณะสดเช่นเดียวกับสาหร่ายแห้ง แต่ยังคงให้การยอมรับสาหร่ายท่ีลําเลีย
โดยวิธีการจัดการแบบลวกก่อนอบท่ี 50˚C สูงสุด
 
ตารางท่ี 2  คะแนนการยอมรับรวมจากการทดสอบทางประสาทสมัผัสสาหรา่ยผักกาดทะเลแห้ง

วิธีการลําเลยีง 
ระยะเวลา
เก็บรักษา 
(เดือน) 

ตากแดดขณะสด

33ºC 

ใส่น้ําทะเล 

0 6.42±0.01aX 

1 4.23±1.05bX 

2 4.05±1.03aX 

3 3.84±1.17bX 

ไม่ใส่น้ําทะเล 

0 7.61±0.49bX 

1 5.05±0.44bY 

2 5.28±1.04bY 

3 4.27±0.21bY 
a,b,c ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสําคัญ 
X,Y,Z ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญ 
 

ตารางท่ี 3  คะแนนการยอมรับรวมจากการทดสอบทางประสาทสมัผัสสาหรา่ยผักกาดทะเลแห้ง

วิธีการลําเลยีง 
ระยะเวลา
เก็บรักษา 
(เดือน) 

ตากแดดขณะสด

33ºC 

ใส่น้ําทะเล 

0 6.30±0.03bX 

1 4.39±1.56aX 

2 3.58±1.43aX 

3 4.55±1.38bX 

ไม่ใส่น้ําทะเล 

0 8.12±0.11aX 

1 5.23±0.81bY 

2 5.44±1.12bY 

3 5.37±0.52bY 
a,b,c ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสําคัญ 
X,Y,Z ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญ 
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แช่นํ้าเป็นเวลา 5 นาทีเพ่ือดูการคืนตัว (ตารางท่ี 3 และ 5) พบว่าคะแนนสีของการ
ลําเลียงท้ังสองแบบการลําเลียง โดยวิธีตากแดดขณะสดเพ่ิมข้ึนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

4.10±0.80 และ 4.39±0.21 ตามลําดับ เช่นเดียวกับคะแนนของกลิ่น คือ 
ส่วนเดือนท่ี 3 คือ 6.18±0.49 และ 5.67±0.49 ตามลําดับ ช้ีให้เห็นว่าผู้ทดสอบยังไม่ยอมรับ

สาหร่ายท่ีจัดการด้วยวิธีตากแดดขณะสดเช่นเดียวกับสาหร่ายแห้ง แต่ยังคงให้การยอมรับสาหร่ายท่ีลําเลีย
สูงสุด 

คะแนนการยอมรับรวมจากการทดสอบทางประสาทสมัผัสสาหรา่ยผักกาดทะเลแห้ง  

วิธีการจัดการ/เกบ็รักษา 

ตากแดดขณะสด ลวกก่อนตากแดด ลวกก่อนอบ 

5ºC 33ºC 5ºC 33ºC

6.42±0.01aY 7.90±1.25aX 7.90±1.25aX 8.28±0.91

6.79±0.14abXY 6.59±0.90abX 7.55±0.84aX 8.10±1.00

7.02±0.16aX 6.82±0.54aX 7.66±0.34aX 5.67±1.40

6.36±0.34abY 6.77±1.60aX 8.16±0.32aX 7.75±1.51

7.61±0.49bX 8.86±0.00aX 8.86±0.00aX 8.55±0.07

7.05±0.69abX 7.01±2.13abX 7.08±1.90abX 8.27±0.10

7.33±0.83abX 6.83±1.40abX 7.98±0.34aX 8.47±0.57

7.53±0.49aX 6.85±1.94aX 7.59±1.26aX 8.19±0.16

ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

คะแนนการยอมรับรวมจากการทดสอบทางประสาทสมัผัสสาหรา่ยผักกาดทะเลแห้ง หลังแช่นํ้านาน 

วิธีการจัดการ/เกบ็รักษา 

ตากแดดขณะสด ลวกก่อนตากแดด ลวกก่อนอบ 

5ºC 33ºC 5ºC 33ºC

 6.30±0.03bX 7.60±1.04abX 7.60±1.04abX 8.27±0.36

 7.03±0.06aXY 6.43±0.54aX 7.75±0.33aX 7.77±1.29

 7.27±0.54aX 7.21±0.81aX 7.66±0.29aX 5.51±1.70

 6.93±0.29abXY 7.55±1.24abX 8.06±0.22aX 7.92±1.36

 8.12±0.11aX 8.70±0.62aX 8.70±0.62aX 8.69±0.50

 7.07±0.86abX 7.22±1.58abX 7.53±1.29abX 8.35±0.18

 7.79±0.01aX 7.17±1.57abX 7.84±0.85aX 8.23±0.58

 7.96±0.08aX 7.01±1.51abX 8.00±0.99aX 8.01±0.35

ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
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พบว่าคะแนนสีของการ
>0.05) คือ 4.41±1.77 และ 

ตามลําดับ เช่นเดียวกับคะแนนของกลิ่น คือ 5.06±1.70 
ตามลําดับ ช้ีให้เห็นว่าผู้ทดสอบยังไม่ยอมรับ

สาหร่ายท่ีจัดการด้วยวิธีตากแดดขณะสดเช่นเดียวกับสาหร่ายแห้ง แต่ยังคงให้การยอมรับสาหร่ายท่ีลําเลียงแบบไม่ใส่น้ําทะเล 

  

ลวกก่อนอบ 50ºC 

33ºC 5ºC 

8.28±0.91aX 8.28±0.91aX 

8.10±1.00aX 8.16±1.05aX 

5.67±1.40aX 8.30±0.88aX 

7.75±1.51aX 8.18±0.99aX 

8.55±0.07aX 8.55±0.07aX 

8.27±0.10aX 8.30±0.23aX 

8.47±0.57aX 8.53±0.09aX 

8.19±0.16aX 8.44±0.62aX 

หลังแช่นํ้านาน 5 นาที 

ลวกก่อนอบ 50ºC 

33ºC 5ºC 

8.27±0.36aX 8.27±0.36aX 

7.77±1.29aX 7.91±1.15aX 

5.51±1.70aX 8.34±0.99aX 

7.92±1.36abX 8.07±1.06aX 

8.69±0.50aX 8.69±0.50aX 

8.35±0.18aX 8.28±0.14aX 

8.23±0.58aX 8.25±0.01aX 

8.01±0.35aX 8.11±0.07aX 
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ตารางท่ี 4 คะแนนด้านสีจากการทดสอบทางประสาทสมัผสัสาหร่ายผักกาดทะเลแห้ง

วิธีการลําเลยีง 
ระยะเวลา
เก็บรักษา 
(เดือน) 33ºC

ใส่น้ําทะเล 

0 5.61±0.35

1 3.89±1.37

2 3.68±1.53

3 3.65±0.85

ไม่ใส่น้ําทะเล 

0 7.86±0.02

1 5.03±0.75

2 4.58±0.73

3 4.42±0.03

a,b,c ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสําคัญ 
X,Y,Z ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญ 

 
ตารางท่ี 5 คะแนนด้านสีจากการทดสอบทางประสาทสมัผสัสาหร่ายผักกาดทะเลแห้ง

วิธีการลําเลยีง 
ระยะเวลา
เก็บรักษา 
(เดือน) 33ºC

ใส่น้ําทะเล 

0 5.70±0.96

1 4.41±1.77

2 4.20±1.16

3 4.10±0.80

ไม่ใส่น้ําทะเล 

0 8.03±0.11

1 5.06±0.54

2 4.68±0.37

3 4.39±0.21

a,b,c ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสําคัญ 
X,Y,Z ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญ 

 
 2.2 การเปลี่ยนแปลงของค่าสี
 สีของสาหร่ายท่ีวัดด้วยเครื่อง 
เดือนท่ี 1 และ 3 ของการลําเลียงแบบใส่นํ้าทะเล โดยวิธีการจัดการท้ัง 
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.5) 
มีค่า L* สูงกว่าวิธีการจัดการและอุณหภูมิการเก็บรักษาท่ีเหลืออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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คะแนนด้านสีจากการทดสอบทางประสาทสมัผสัสาหร่ายผักกาดทะเลแห้ง  

วิธีการจัดการ/เกบ็รักษา 

ตากแดดขณะสด ลวกก่อนตากแดด 

33ºC 5ºC 33ºC 5ºC 

5.61±0.35bX 5.61±0.35bY 7.89±1.18abX 7.89±1.18abX 

3.89±1.37aX 6.43±0.60aXY 6.05±0.96aX 7.52±0.57aX 

3.68±1.53aX 7.41±0.18aX 6.51±1.07aX 7.65±0.16aX 

3.65±0.85bX 6.23±0.09abY 6.80±1.74abX 8.13±0.52aX 

7.86±0.02bX 7.86±0.02bX 8.65±0.39aX 8.65±0.39aX 

5.03±0.75aY 6.98±0.31aX 6.89±1.96aX 6.77±1.16aX 

4.58±0.73bY 7.53±1.00aX 6.50±1.75abX 7.68±0.73aX 

4.42±0.03dY 7.61±0.78bX 6.14±0.96cX 7.72±0.34abX 

ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญ (p<0.05)

คะแนนด้านสีจากการทดสอบทางประสาทสมัผสัสาหร่ายผักกาดทะเลแห้ง หลังแช่นํ้านาน 

วิธีการจัดการ/เกบ็รักษา 

ตากแดดขณะสด ลวกก่อนตากแดด 

33ºC 5ºC 33ºC 5ºC 

5.70±0.96bX 5.70±0.96bX 7.86±0.46aX 7.86±0.46aXY 

4.41±1.77bX 7.46±0.65abX 7.05±1.83abX 8.33±0.11aXY 

4.20±1.16aX 7.43±0.24aX 7.05±1.54aX 7.74±0.06aY 

4.10±0.80bX 7.33±1.10abX 7.16±1.76abX 8.47±0.12aX 

8.03±0.11bX 8.03±0.11bX 8.95±0.41aX 8.95±0.41aX 

5.06±0.54bY 7.23±0.55abX 7.28±1.56abX 7.70±1.24aX 

4.68±0.37bY 7.55±0.33aX 6.77±1.71aX 8.21±0.38aX 

4.39±0.21bY 8.15±0.10aX 7.24±1.15aX 7.86±0.19aX 

ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญ (p<0.05)

การเปลี่ยนแปลงของค่าส ี
สีของสาหร่ายท่ีวัดด้วยเครื่อง Chroma meter พบว่าค่าความสว่าง (L*) ของสาหร่ายผักกาดทะเล 

ของการลําเลียงแบบใส่นํ้าทะเล โดยวิธีการจัดการท้ัง 3 วิธี ท่ี 2 อุณหภูมิการเก็บรักษา มีค่า 
>0.5) แต่การลําเลียงแบบไม่ใส่น้ําทะเล โดยวิธีการตากแดดขณะสดและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง

สูงกว่าวิธีการจัดการและอุณหภูมิการเก็บรักษาท่ีเหลืออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.5)
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ลวกก่อนอบ 50ºC 

33ºC 5ºC 

8.11±1.03aX  8.11±1.03aX 

7.43±1.75aX  7.64±1.79aX 

5.23±1.02aX  7.98±1.44aX 

7.36±1.09aX  8.17±1.34aX 

8.40±0.02abX  8.40±0.02abY 

8.00±0.08aX 8.18±0.40aY 

8.54±0.22aX  8.65±0.01aXY 

8.31±0.27abX  9.03±0.01aX 

 
0.05) 

หลังแช่นํ้านาน 5 นาที 

ลวกก่อนอบ 50ºC 

33ºC 5ºC 

8.34±0.97aX 8.34±0.97aX 

8.04±1.22aX 8.21±1.07aX 

5.40±1.79aX 8.20±0.87aX 

7.64±1.95aX 8.00±1.53aX 

8.71±0.07aX 8.71±0.07aX 

8.31±0.01aX 8.39±0.33aX 

8.60±0.20aX 8.68±0.08aX 

8.27±0.38aX 8.92±0.23aX 

 
0.05) 

ของสาหร่ายผักกาดทะเล (ตารางท่ี 6) ใน
อุณหภูมิการเก็บรักษา มีค่า L* แตกต่างกัน

แต่การลําเลียงแบบไม่ใส่น้ําทะเล โดยวิธีการตากแดดขณะสดและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง 
<0.5) 
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 ค่า a* ติดลบสูงแสดงว่าเข้าใกล้สีเขียว 
วิธีการจัดการแบบลวกก่อนอบท่ี 50˚C และเก็บรักษาท่ี 
ประสาทสัมผัสท่ีผู้ทดสอบให้คะแนนสีของการลําเลียงแบบไม่ใส่น้ําทะเล โดยวิธีลวกก่อนอบท่ี
แสดงว่าการตัดสินโดยสายตาผู้ทดสอบจะรวมค่า 
ส่วนสีเขียวทางสว่างจะได้คะแนนรองลงมา  
 ส่วนค่า b* เป็นบวกแสดงถึงสีเหลือง 
สว่างมากค่า b* ก็จะมีสีเหลืองสูง ถ้าสว่างน้อยแสดงว่าค่า 
และไม่ใส่นํ้าทะเลของวิธีลวกก่อนตากแดดท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง และท่ี
ของวิธีลวกก่อนอบท่ี 50˚C ท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง และท่ี
ท่ี 50˚C เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง และท่ี 5˚C 
มาตรฐาน (standard deviation, sd) กว้างกว่า 
 
ตารางท่ี 6  การเปลีย่นแปลงค่าความสว่าง L* 

วิธีการ
ลําเลียง 

ระยะเวลา
เก็บรักษา 
(เดือน) 

ตากแดดขณะสด

33ºC 

ใส่น้ําทะเล 

0 30.72±6.80aX 
1 30.64±4.41aX 

2 30.27±1.56aX 

3 32.42±2.81aX 

ไม่ใส่น้ํา
ทะเล 

0 28.73±5.15aX 
1 32.22±3.01aX 
2 30.84±1.55aX 
3 35.09±1.73aX 

a,b,c ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสําคัญ 
X,Y,Z ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญ 
 

ตารางท่ี 7  การเปลีย่นแปลงสี a* ของสาหร่ายผักกาดทะเลแห้งระหว่างการเก็บรักษา

วิธีการ
ลําเลียง 

ระยะเวลา
เก็บรักษา 
(เดือน) 

ตากแดดขณะสด

33ºC 

ใส่น้ํา
ทะเล 

0 -12.60±4.60aX -12.60±4.60
1 -9.27±0.26aX -11.69±3.13
2 -7.16±1.53aX -10.98±1.80
3 -7.46±2.21aX -11.06±1.56

ไม่ใส่น้ํา
ทะเล 

0 -11.56±1.13aY -11.56±1.13

1 -9.35±0.34aXY -11.72±0.84
2 -8.43±2.02aXY -11.86±1.45
3 -6.45±1.17aX -

a,b,c ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสําคัญ 
X,Y,Z ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญ 
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ติดลบสูงแสดงว่าเข้าใกล้สีเขียว (ตารางท่ี 7) จากผลการทดลองพบว่าการลําเลียงแบบใส่
และเก็บรักษาท่ี 5˚C มีค่าสีเขียวสูงสุด ซึ่งให้ผลท่ีขัดแย้งกับคะแนนการทดสอบทาง

ประสาทสัมผัสท่ีผู้ทดสอบให้คะแนนสีของการลําเลียงแบบไม่ใส่น้ําทะเล โดยวิธีลวกก่อนอบท่ี 50˚C และเก็บรักษาท่ี 
แสดงว่าการตัดสินโดยสายตาผู้ทดสอบจะรวมค่า L* และค่า a* ไว้ด้วยกัน นั่นคือให้คะแนนสีเขียวท่ีมาทางมืดได้คะแนนมาก 

 
เป็นบวกแสดงถึงสีเหลือง (ตารางท่ี 8) พบว่าแสดงความสัมพันธ์ท่ีสอดคล้องกับค่า 

ก็จะมีสีเหลืองสูง ถ้าสว่างน้อยแสดงว่าค่า b* มาทางสีนํ้าเงิน โดยจะเห็นว่าผลของการลําเลีย
ท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง และท่ี 5˚C มีผลสอดคล้องกับการลําเลียงแบบไม่ใส่นํ้าทะเล

ท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง และท่ี 5˚C แต่ตัวอย่างสาหร่ายท่ีลําเลียงแบบใส่นํ้าทะเล แล้วลวกก่อนอบ
 ค่า L* กับ ค่า b* กลับไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้พบข้อสังเกตว่า ค่าเบี่ยงเบน

กว้างกว่า 10 แสดงว่าการกระจายตัวของสีในซ้ําการทดลองไม่สม่ําเสมอ 

L* ของสาหร่ายผักกาดทะเลแห้งระหว่างการเกบ็รักษา  
วิธีการจัดการ/เกบ็รักษา 

ตากแดดขณะสด ลวกก่อนตากแดด 

5ºC 33ºC 5ºC 33ºC

 30.72±6.80aX 25.48±4.05aX 25.48±4.05aX 31.07±10.32
 29.96±3.56aX 25.18±3.63aX 25.96±3.13aX 31.87±9.67

 31.45±3.30aX 28.63±0.18aX 26.61±0.72aX 33.25±11.06

 31.30±3.36aX 26.01±0.86aX 26.14±0.56aX 33.05±12.08

 28.73±5.15aX 24.66±2.07aX 24.66±2.07aX 24.91±1.16
 25.54±2.12bX 24.49±2.31bX 25.16±1.47bX 26.14±1.48
 28.66±3.10aX 27.36±2.55aX 26.61±1.58aX 30.81±5.79
 27.89±0.41bX 26.62±1.56bX 24.97±0.28bX 27.26±1.56

ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

ของสาหร่ายผักกาดทะเลแห้งระหว่างการเก็บรักษา  
วิธีการจัดการ/เกบ็รักษา 

ตากแดดขณะสด ลวกก่อนตากแดด 

5ºC 33ºC 5ºC 33ºC

12.60±4.60aX -10.28±2.91aX -10.28±2.91aX -13.17±5.44
11.69±3.13aX -10.24±2.86aX -10.63±1.61aX -12.93±4.24
10.98±1.80aX -10.41±1.64aX -11.31±1.71aX -12.66±2.80
11.06±1.56abX -9.77±0.08abX -11.16±0.76abX -12.12±2.06
11.56±1.13aX -9.70±1.32aX -9.70±1.32aX -11.17±1.22

11.72±0.84cX -10.83±0.28abcX -10.05±0.75abX -11.70±0.41
11.86±1.45aX -9.31±0.97aX -10.42±0.33aX -11.74±1.81
-9.76±0.75bX -9.80±0.86bX -10.12±0.77bX -10.13±0.04

ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
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จากผลการทดลองพบว่าการลําเลียงแบบใส่น้ําทะเล โดย
มีค่าสีเขียวสูงสุด ซึ่งให้ผลท่ีขัดแย้งกับคะแนนการทดสอบทาง

และเก็บรักษาท่ี 5˚C สูงสุด 
ไว้ด้วยกัน นั่นคือให้คะแนนสีเขียวท่ีมาทางมืดได้คะแนนมาก 

พบว่าแสดงความสัมพันธ์ท่ีสอดคล้องกับค่า L* กล่าวคือ ถ้า
โดยจะเห็นว่าผลของการลําเลียงแบบใส่น้ําทะเล 
มีผลสอดคล้องกับการลําเลียงแบบไม่ใส่นํ้าทะเล 

แต่ตัวอย่างสาหร่ายท่ีลําเลียงแบบใส่นํ้าทะเล แล้วลวกก่อนอบ
กลับไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้พบข้อสังเกตว่า ค่าเบี่ยงเบน

แสดงว่าการกระจายตัวของสีในซ้ําการทดลองไม่สม่ําเสมอ  

ลวกก่อนอบ 50ºC 

33ºC 5ºC 

31.07±10.32aX 31.07±10.32aX 
31.87±9.67aX 28.52±8.49aX 

33.25±11.06aX 30.99±11.01aX 

33.05±12.08aX 32.53±9.24aX 

24.91±1.16aX 24.91±1.16aX 
26.14±1.48bX 22.94±0.08bX 
30.81±5.79aX 24.02±0.31aX 
27.26±1.56bX 25.82±4.33bX 

ลวกก่อนอบ 50ºC 

33ºC 5ºC 

13.17±5.44aX -13.17±5.44aX 
12.93±4.24aX -13.75±3.95aX 
12.66±2.80aX -13.14±5.97aX 
12.12±2.06abX -13.65±4.59bX 
11.17±1.22aX -11.17±1.22aX 

11.70±0.41cX -11.00±0.71bcX 
11.74±1.81aX -11.75±0.46aX 
10.13±0.04bX -10.72±0.12bX 
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ตารางท่ี 8  การเปลีย่นแปลงสี  b* ของสาหร่ายผักกาดทะเลแห้งระหว่างการเก็บรักษา

วิธีการ
ลําเลียง 

ระยะเวลา
เก็บรักษา 
(เดือน) 

ตากแดดขณะสด

33ºC

ใส่น้ํา
ทะเล 

0 23.77±7.24
1 19.22±0.78
2 17.62±0.88
3 18.37±1.48

ไม่ใส่น้ํา
ทะเล 

0 20.70±2.15
1 19.35±0.28

2 19.88±0.15
3 17.76±2.85

a,b,c ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสําคัญ 
X,Y,Z ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญ 

 
 2.3 ค่าคลอโรฟิลล ์
 การวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ สามารถคํานวณได้เป็นค่าคลอโรฟิลล์ท้ังหมด คลอโรฟิลล์ เอ และบี โดยค่า
คลอโรฟิลล์ท้ังหมดจะบอกภาพรวมของคลอโรฟิลล์ในสาหร่าย มีรายงานว่าร่างกายของมนุษย์สามารถดูดซึมคลอโรฟิลล์ไปใช้
ประโยชน์ได้เพียง 5% ส่วน 95% ท่ีเหลือจะถูกขับถ่ายออกมา 
การนํามาดัดแปลงเป็น chlorophyllin 
2004 และ Castro et al., 2008)  ส่วนคลอโรฟิลล์ บี ยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับการนําไปใช้ประโ
 จากการทดลองพบว่า วิธีการลําเลียงแบบไม่ใส่น้ําทะเลมีค่าคลอโรฟิลล์ท้ังหมดสูงกว่าแบบใส่น้ําทะเลอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึนค่าคลอโรฟิลล์ท้ังหมดของทุกวิธีการจัดการมีแนวโน้มลดลง 
โดยเฉพาะวิธีการตากขณะสดและเก็บรักษาท่ี
เห็นได้ชัด ขณะท่ีการเก็บรักษาท่ี 5˚C
แล้วจึงลดลงในเดือนท่ี 3 ส่วนคลอโรฟิลล์ เอ 
แบบไม่ใส่น้ําทะเล ลวกก่อนอบท่ี 
4.58±0.09 มก./100 กรัม และลดลงในเดือนท่ี 
แบบไม่ใส่น้ําทะเลด้วยวิธีการลวกก่อนตากแดด และตากแดดขณะสด ท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 
เริ่มต้น 3.64±0.15 และ 3.91±0.05
ตามลําดับ สําหรับการลําเลียงแบบใส่น้ําทะเล แล้วตากแดดขณะสด เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องรักษาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ 
ไว้ได้น้อยท่ีสุด โดยเริ่มต้นการทดลองมีค่า 
ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวัดค่าสี
คลอโรฟิลล์น้อยกว่าแบบไม่ใส่นํ้าทะเลอาจเป็นผลมาจากการลําเลียงโดยการใส่น้ําทะเลในภาชนะปิดทึบไม่มีแสงและมีการให้
อากาศระหว่างการขนส่ง ทําให้คลอโรฟิลล์เมื่อได้รับออกซิเจนและไฮโดรเจนจะเปลี่ยนเป็น
ซึ่งผลก็สัมพันธ์กับค่า L* และ b* ท่ีสูง ประกอบกับการลวกก่อนอบท่ี 
ไปเป็นฟีโอไฟติน ท่ีมีสีเขียวมะกอก แม้เป็นส่
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ของสาหร่ายผักกาดทะเลแห้งระหว่างการเก็บรักษา  

วิธีการจัดการ/เกบ็รักษา 

ตากแดดขณะสด ลวกก่อนตากแดด 

33ºC 5ºC 33ºC 5ºC 

23.77±7.24aX 23.77±7.24aX 17.28±3.71aX 17.28±3.71aX 22.80±12.51
19.22±0.78aX 21.99±3.94aX 17.19±3.59aX 18.06±0.20aX 24.03±9.66
17.62±0.88aX 19.10±0.40aX 18.70±0.66aX 19.15±1.11aX 23.36±9.33
18.37±1.48aX 19.53±1.87aX 16.73±1.26aX 18.98±0.34aX 22.17±7.46

20.70±2.15aX 20.70±2.15aX 15.23±1.57bX 15.23±1.57bX 17.09±1.87
19.35±0.28abX 20.56±0.91aX 17.03±0.98bX 17.44±1.75abX 18.58±0.57

19.88±0.15aX 20.34±3.07aX 16.38±0.93aX 18.05±0.01aX 19.96±4.18
17.76±2.85aX 16.68±0.81aX 16.45±1.64aX 16.11±0.04aX 15.58±0.02

ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญ (p<0.05)

การวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ สามารถคํานวณได้เป็นค่าคลอโรฟิลล์ท้ังหมด คลอโรฟิลล์ เอ และบี โดยค่า
คลอโรฟิลล์ท้ังหมดจะบอกภาพรวมของคลอโรฟิลล์ในสาหร่าย มีรายงานว่าร่างกายของมนุษย์สามารถดูดซึมคลอโรฟิลล์ไปใช้

ท่ีเหลือจะถูกขับถ่ายออกมา (Baxter, J.H., 1968)  ในแง่การใช้ประโยชน์ คลอโรฟิลล์
chlorophyllin ท่ีสามารถละลายน้ําได้ ซึ่งใช้เป็นสีผสมอาหาร และ functional ingredient (Humphrey,

ส่วนคลอโรฟิลล์ บี ยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับการนําไปใช้ประโยชน์ 
จากการทดลองพบว่า วิธีการลําเลียงแบบไม่ใส่น้ําทะเลมีค่าคลอโรฟิลล์ท้ังหมดสูงกว่าแบบใส่น้ําทะเลอย่างไม่มี

เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึนค่าคลอโรฟิลล์ท้ังหมดของทุกวิธีการจัดการมีแนวโน้มลดลง 
โดยเฉพาะวิธีการตากขณะสดและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องมีอัตราการลดลงของค่าคลอโรฟิลล์ท้ังหมดสูงกว่าอีก 

˚C วิธีลวกก่อนตาก และลวกก่อนอบท่ี 50˚C ค่าคลอโรฟิลล์จะคงท่ีในระยะเวลา 
ส่วนคลอโรฟิลล์ เอ (ตารางท่ี 9) มีปริมาณสูงกว่าคลอโรฟิลล์ บี ในทุกการทดลอง โดยการลําเลียง

 50˚C และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5˚C มีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ สูงสุดโดยมีค่าเริ่มต้น 
กรัม และลดลงในเดือนท่ี 3 มีค่า 3.49±0.27 มก./100 กรัม ตามลําดับ ส่วนท่ีรอง

แบบไม่ใส่น้ําทะเลด้วยวิธีการลวกก่อนตากแดด และตากแดดขณะสด ท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5
3.91±0.05 มก./100 กรัม และในเดือนท่ี 3 มีค่า 3.27±0.07 และ 

ตามลําดับ สําหรับการลําเลียงแบบใส่น้ําทะเล แล้วตากแดดขณะสด เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องรักษาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ 
ไว้ได้น้อยท่ีสุด โดยเริ่มต้นการทดลองมีค่า 2.80±0.18 มก./100 กรัม และในเดือนท่ี 3 มีค่าลดลงเหลือ 

คัญทางสถิติ (p<0.05) 
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวัดค่าสี สําหรับชุดการลําเลียงแบบใส่น้ําทะเล โดยวิธีลวกก่อนอบท่ี

คลอโรฟิลล์น้อยกว่าแบบไม่ใส่นํ้าทะเลอาจเป็นผลมาจากการลําเลียงโดยการใส่น้ําทะเลในภาชนะปิดทึบไม่มีแสงและมีการให้
ทําให้คลอโรฟิลล์เมื่อได้รับออกซิเจนและไฮโดรเจนจะเปลี่ยนเป็น Chlorins 

ท่ีสูง ประกอบกับการลวกก่อนอบท่ี 50˚C เป็นเวลา 10 ชม. อาจมีคลอโรฟิลล์บางส่วนกลาย
ไปเป็นฟีโอไฟติน ท่ีมีสีเขียวมะกอก แม้เป็นส่วนน้อยแต่อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งท่ีทําให้ชุดการทดลองนี้มีค่า 
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ลวกก่อนอบ 50ºC 

33ºC 5ºC 

22.80±12.51aX 22.80±12.51aX 
24.03±9.66aX 23.38±9.02aX 
23.36±9.33aX 24.06±11.72aX 
22.17±7.46aX 23.67±11.55aX 

17.09±1.87abX 17.09±1.87abX 
18.58±0.57abX 17.18±2.28abX 

19.96±4.18aX 18.33±1.22aX 
15.58±0.02aX 16.76±0.18aX 

 
0.05) 

การวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ สามารถคํานวณได้เป็นค่าคลอโรฟิลล์ท้ังหมด คลอโรฟิลล์ เอ และบี โดยค่า
คลอโรฟิลล์ท้ังหมดจะบอกภาพรวมของคลอโรฟิลล์ในสาหร่าย มีรายงานว่าร่างกายของมนุษย์สามารถดูดซึมคลอโรฟิลล์ไปใช้

ในแง่การใช้ประโยชน์ คลอโรฟิลล์เอม ี
functional ingredient (Humphrey, 

ยชน์  
จากการทดลองพบว่า วิธีการลําเลียงแบบไม่ใส่น้ําทะเลมีค่าคลอโรฟิลล์ท้ังหมดสูงกว่าแบบใส่น้ําทะเลอย่างไม่มี

เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึนค่าคลอโรฟิลล์ท้ังหมดของทุกวิธีการจัดการมีแนวโน้มลดลง 
อุณหภูมิห้องมีอัตราการลดลงของค่าคลอโรฟิลล์ท้ังหมดสูงกว่าอีก 2 วิธีการอย่าง

ค่าคลอโรฟิลล์จะคงท่ีในระยะเวลา 2 เดือนแรก 
มีปริมาณสูงกว่าคลอโรฟิลล์ บี ในทุกการทดลอง โดยการลําเลียง

คลอโรฟิลล์ เอ สูงสุดโดยมีค่าเริ่มต้น 
กรัม ตามลําดับ ส่วนท่ีรองลงมาคือการลําเลียง

5˚C มีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ 
และ 3.10±0.44 มก./100 กรัม 

ตามลําดับ สําหรับการลําเลียงแบบใส่น้ําทะเล แล้วตากแดดขณะสด เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องรักษาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ  
มีค่าลดลงเหลือ 0.90±0.10 มก./100 กรัม 

โดยวิธีลวกก่อนอบท่ี 50˚C มีค่า
คลอโรฟิลล์น้อยกว่าแบบไม่ใส่นํ้าทะเลอาจเป็นผลมาจากการลําเลียงโดยการใส่น้ําทะเลในภาชนะปิดทึบไม่มีแสงและมีการให้

 ซึ่งจะไม่มีสี (Wills et al.,1998) 
อาจมีคลอโรฟิลล์บางส่วนกลาย

วนน้อยแต่อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งท่ีทําให้ชุดการทดลองนี้มีค่า L* และ b* สูงนั่นเอง 
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ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบการเปลีย่นแปลงค่าคลอโรฟิลล์ เอ ของสาหร่ายผักกาดทะเลระหว่างการเก็บรักษา

วิธีการ
ลําเลียง 

ระยะเวลา
เก็บรักษา 
(เดือน) 

ตากแดดขณะสด

33ºC 

ใส่น้ํา
ทะเล 

0 2.80±0.18aX 

1 2.19±0.12aXY 
2 1.65±0.09aYZ 

3 0.90±0.10aZ 

ไม่ใส่น้ํา
ทะเล 

0 3.91±0.05aX 

1 2.57±0.14aX 
2 2.43±0.17bX 

3 2.85±0.09aX 

a,b,c ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสําคัญ 
X,Y,Z ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญ 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 การจัดการแบบตากแดดขณะสดแล้วเก็บท่ีอุณหภูมิห้องในระยะเวลา 
มากกว่าทุกวิธีการจัดการ เป็นได้ว่าเป็นกลไกทางธรรมชาติในการยืดอายุของสาหร่ายเอง กล่าวคือคลอโรฟิลล์จะเปลี่ยนเป็น
ฟีโอไฟติน หรือ คลอโรฟิลล์ท่ีจับกับแมกนีเซี่ยม
(Robertson, 1985) ส่วนวิธีจัดการแบบลวกในน้ําเดือดก่อนนําไปตากแดด และแบบลวกในน้ําเดือดก่อนอบท่ี 
ยั้บยั้งการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติน้ีของสาหร่ายได้ ตลอดจนการเก็บรักษาท่ี
และค่าสีได้ดียิ่งข้ึน ดังนั้นวิธีการจัดการท่ีดีท่ีสุดคือ การลําเลียงสาหร่ายผักกาดทะเลแบบไม่ใส่นํ้าทะเล จัดการด้วยวิธีลวกก่อนอบ
ท่ี 50˚C และเก็บรักษาท่ี 5˚C เป็นวิธีการจัดการท่ีรักษาปริมาณคลอโรฟิลล์ไว้ได้
สามารถดัดแปลงเป็น Chlorophyllin ท่ีร่างกายสามารถดูดซึมได้ สามารถพัฒนาเป็นสีผสมอาหาร และ 
ในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ (Humphrey, 2004) 
 
คําขอบคุณ 
 คณะผู้วิจัยขอบคุณ ผู้เช่ียวชาญนิรชา วงษ์จินดา ท่ีได้ให้คําแนะนําในการวางแผนการทดลอง ผู้เช่ียวชาญอรวรรณ คงพันธุ์
และคณะกรรมการวิชาการของกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้าท่ีได้ตรวจสอบแก้ไข และแนะนําจนงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบคุณสุวรรณา วรสิงห์ นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษ ท่ีเอ้ือเฟ้ือสาหร่ายผักกาดทะเลสําหรับการทดลอง สุดท้าย
ขอขอบคุณ คุณสุภาพร สิริมานุยุตต์ คุณรัชดา อิทธิพงษ์ รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้าท่ีมี
ส่วนช่วยเหลือในการจัดเก็บข้อมูลและเป็นแรงงานสําคัญในการวิจัยครั้งนี้
 
เอกสารอ้างอิง 
ขวัญชนก ศรัทธาสุข. 2555. คลอโรฟิลล์กับสุขภาพ

/about-the-year-2555/366-2555
ธนาคารกสิกรไทย. 2552. ตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพของโลก
 com/2009/09/15/food/. 3 กุมภาพันธ์ 
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เปรียบเทียบการเปลีย่นแปลงค่าคลอโรฟิลล์ เอ ของสาหร่ายผักกาดทะเลระหว่างการเก็บรักษา
วิธีการจัดการ/เกบ็รักษา 

ตากแดดขณะสด ลวกก่อนตากแดด ลวกก่อนอบ 

5ºC 33ºC 5ºC 33ºC

2.80±0.18aX 3.63±0.04aX 3.63±0.04aX 3.11±0.09

2.22±0.17aX 2.96±0.19aX 3.25±0.11aX 2.22±0.13
2.60±0.03aX 2.55±0.24aX 2.96±0.14aX 2.40±0.19

2.22±0.14aX 2.38±0.18aX 2.98±0.36aX 2.26±0.10
3.91±0.05aX 3.64±0.15aX 3.64±0.15aX 4.58±0.09

3.64±0.05aX 2.81±0.34aY 3.91±0.21aX 3.59±0.07
3.50±0.24abX 2.29±0.10bY 3.76±0.08abX 3.03±0.14

3.10±0.44aX 2.23±0.25aY 3.27±0.07aX 3.12±0.08

ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาํลังแตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

การจัดการแบบตากแดดขณะสดแล้วเก็บท่ีอุณหภูมิห้องในระยะเวลา 3 เดือน คลอโรฟิลล์และค่าสีมีแนวโน้มลดลง
มากกว่าทุกวิธีการจัดการ เป็นได้ว่าเป็นกลไกทางธรรมชาติในการยืดอายุของสาหร่ายเอง กล่าวคือคลอโรฟิลล์จะเปลี่ยนเป็น

หรือ คลอโรฟิลล์ท่ีจับกับแมกนีเซี่ยม ทําให้เปลี่ยนจากโทนเขียวน้ําเงินเป็นเขียวมะกอก และอยู่ในสภาพกรดอ่อน 
ส่วนวิธีจัดการแบบลวกในน้ําเดือดก่อนนําไปตากแดด และแบบลวกในน้ําเดือดก่อนอบท่ี 

ยั้บยั้งการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติน้ีของสาหร่ายได้ ตลอดจนการเก็บรักษาท่ี 5˚C ช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงของคลอโรฟิลล์
และค่าสีได้ดียิ่งข้ึน ดังนั้นวิธีการจัดการท่ีดีท่ีสุดคือ การลําเลียงสาหร่ายผักกาดทะเลแบบไม่ใส่นํ้าทะเล จัดการด้วยวิธีลวกก่อนอบ

เป็นวิธีการจัดการท่ีรักษาปริมาณคลอโรฟิลล์ไว้ได้ โดยเฉพาะคลอโรฟิลล์ เอ ซึ่งเป็น
ท่ีร่างกายสามารถดูดซึมได้ สามารถพัฒนาเป็นสีผสมอาหาร และ functional

(Humphrey, 2004) โดยระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเก็บรักษาวัตถุดิบคือระยะเวลา 

คณะผู้วิจัยขอบคุณ ผู้เช่ียวชาญนิรชา วงษ์จินดา ท่ีได้ให้คําแนะนําในการวางแผนการทดลอง ผู้เช่ียวชาญอรวรรณ คงพันธุ์
และคณะกรรมการวิชาการของกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้าท่ีได้ตรวจสอบแก้ไข และแนะนําจนงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี

ประมง ชํานาญการพิเศษ ท่ีเอ้ือเฟ้ือสาหร่ายผักกาดทะเลสําหรับการทดลอง สุดท้าย
ขอขอบคุณ คุณสุภาพร สิริมานุยุตต์ คุณรัชดา อิทธิพงษ์ รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้าท่ีมี
ส่วนช่วยเหลือในการจัดเก็บข้อมูลและเป็นแรงงานสําคัญในการวิจัยครั้งนี้ 

คลอโรฟิลล์กับสุขภาพ. (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา : http://biology.ipst.ac.th/index.php
2555-30-jan-2013.html. 3 กุมภาพันธ์ 2557. 

ตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพของโลก. (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา : http://ksmecare.wordpress
กุมภาพันธ์ 2557. 
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เปรียบเทียบการเปลีย่นแปลงค่าคลอโรฟิลล์ เอ ของสาหร่ายผักกาดทะเลระหว่างการเก็บรักษา 

ลวกก่อนอบ 50ºC 

33ºC 5ºC 

3.11±0.09aX 3.11±0.09aX 

2.22±0.13aX 3.36±0.15aX 
2.40±0.19aX 3.29±0.09aX 

2.26±0.10aX 3.17±0.09aX 
4.58±0.09aX 4.58±0.09aX 

3.59±0.07aX 4.48±0.02aX 
3.03±0.14abX 4.41±0.14aX 

3.12±0.08aX 3.49±0.27aX 

เดือน คลอโรฟิลล์และค่าสีมีแนวโน้มลดลง
มากกว่าทุกวิธีการจัดการ เป็นได้ว่าเป็นกลไกทางธรรมชาติในการยืดอายุของสาหร่ายเอง กล่าวคือคลอโรฟิลล์จะเปลี่ยนเป็น 

ทําให้เปลี่ยนจากโทนเขียวน้ําเงินเป็นเขียวมะกอก และอยู่ในสภาพกรดอ่อน 
ส่วนวิธีจัดการแบบลวกในน้ําเดือดก่อนนําไปตากแดด และแบบลวกในน้ําเดือดก่อนอบท่ี 50˚C สามารถ

รเปลี่ยนแปลงของคลอโรฟิลล์
และค่าสีได้ดียิ่งข้ึน ดังนั้นวิธีการจัดการท่ีดีท่ีสุดคือ การลําเลียงสาหร่ายผักกาดทะเลแบบไม่ใส่นํ้าทะเล จัดการด้วยวิธีลวกก่อนอบ

โดยเฉพาะคลอโรฟิลล์ เอ ซึ่งเป็นคลอโรฟิลล์ท่ี
functional ingredient 

โดยระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเก็บรักษาวัตถุดิบคือระยะเวลา 3 เดือน 

คณะผู้วิจัยขอบคุณ ผู้เช่ียวชาญนิรชา วงษ์จินดา ท่ีได้ให้คําแนะนําในการวางแผนการทดลอง ผู้เช่ียวชาญอรวรรณ คงพันธุ์ 
และคณะกรรมการวิชาการของกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้าท่ีได้ตรวจสอบแก้ไข และแนะนําจนงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยด ี

ประมง ชํานาญการพิเศษ ท่ีเอ้ือเฟ้ือสาหร่ายผักกาดทะเลสําหรับการทดลอง สุดท้าย
ขอขอบคุณ คุณสุภาพร สิริมานุยุตต์ คุณรัชดา อิทธิพงษ์ รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้าท่ีมี

: http://biology.ipst.ac.th/index.php 

http://ksmecare.wordpress. 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

สถาบันอาหาร. 2555. ตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพของโลก
 component/content/article/95
 health-food?Itemid=324
Andrews, H.W. and Hammack, T.S. 2001. 
 Manual. AOAC International, USA.
Association of Official Analytical Chemists. 2000. Arsenic, Cadmium, Lead, Selenium, and Zinc in Human 

and Pet Foods. Official Method of Analysis 986.15. 17
Association of Official Analytical Chemists. 2000. Chlorophyll in Plants. Official Method of Analysis 942.04. 
 17th ed. AOAC Arlington, VA.
Baxter, J.H. 1968. Absorption of chlorophyll phytol in normal man and in patients with Refsum’s disease. 
 J. Lipid Res. 9:636-641.
Castro, D.J., LÖhr, C.V., Fischer, K.A., Waters, K.M., Webb
 Williams, D.E. 2009. Carcinogenesis 30(2):315
Elliot, E.L., Kaysner, C.A., Jackson, L. and Tamplin, M.L. 2001. 
 vulnificus and other Vibrio
 AOAC International, USA.
Humphrey, A.M. 2004. Chlorophyll as a color and functional ingredient. 
ISO 5552. 1997E. Meat and meat products, Detection and enumeration Enterobacteraceae without 
 resuscitation-MPN technique and colony
Maturin, L.J. and Peeler, J.T. 2001. Aerobic Plate Count. Chapter 3, 8
 Analytical Manual. AOAC International, USA.
Mcquistan, T.J., Simonich, M.T., Pratt, M.M., Pereira, C.B., Hendricks, J.D., Dashwood, R.H., Williams, D.E. 
 and Bailey, G.S. 2012. Cancer chemoprevention by dietary chlorophylls: a 12,000 animal dose
 dose matrix biomarker and tumor study. Food Chem Toxicol 50(2):341
Robertson, G. L. 1985. Changes in the chlorophyll and pheophytin concentrations of k
 processing and storage
Steet. J.A. And Tong, C.H. 1996. Degradation kinetics of green color and chlorophylls in peas by 
 colorimetric and HPLC. J. Food Sci., 61:924
Tournas, V., Stack, M.E., Mislivec, P.B., Koch, H.A. and Bandler, R. 2001. Yeasts, Molds and Mycotoxins. 
 Chapter 18, 8th ed. (Rev.A). Bacteriological Analytical Manual. AOAC International, USA.
Wills, R., B. McGlasson, D. Graham, and D. Joyce. 1998. Postharvest. An introduction to the physiology 
 and handling of fruit vegetables and ornamentals. 4
 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

ตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพของโลก. (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา : http://fic.nfi.or.th/index.php/
component/content/article/95-communityashare/faq/trad-a-market/1165

food?Itemid=324. 3 กุมภาพันธ์ 2557. 
Andrews, H.W. and Hammack, T.S. 2001. Salmonella. Chapter 5, 8th ed. (Rev.A). Bacteriologic

Manual. AOAC International, USA. 
Association of Official Analytical Chemists. 2000. Arsenic, Cadmium, Lead, Selenium, and Zinc in Human 

and Pet Foods. Official Method of Analysis 986.15. 17th ed. AOAC Arlington, VA.
Analytical Chemists. 2000. Chlorophyll in Plants. Official Method of Analysis 942.04. 

ed. AOAC Arlington, VA. 
Baxter, J.H. 1968. Absorption of chlorophyll phytol in normal man and in patients with Refsum’s disease. 

641. 
Castro, D.J., LÖhr, C.V., Fischer, K.A., Waters, K.M., Webb-Robertson, B.M., Dashwood, R.H, Bailey, G.S. and 

Williams, D.E. 2009. Carcinogenesis 30(2):315-320.  
Elliot, E.L., Kaysner, C.A., Jackson, L. and Tamplin, M.L. 2001. V. cholera, V. parahaemolyticus

Vibrio spp. Chapter 9, 8th ed. (Rev.A). Bacteriological Analytical Manual. 
AOAC International, USA. 

Humphrey, A.M. 2004. Chlorophyll as a color and functional ingredient. J of Food Sci
. 1997E. Meat and meat products, Detection and enumeration Enterobacteraceae without 

MPN technique and colony-count technique. 
Maturin, L.J. and Peeler, J.T. 2001. Aerobic Plate Count. Chapter 3, 8th ed. (Rev.A). Bacteriological 

l Manual. AOAC International, USA. 
Mcquistan, T.J., Simonich, M.T., Pratt, M.M., Pereira, C.B., Hendricks, J.D., Dashwood, R.H., Williams, D.E. 

and Bailey, G.S. 2012. Cancer chemoprevention by dietary chlorophylls: a 12,000 animal dose
arker and tumor study. Food Chem Toxicol 50(2):341-352.

Changes in the chlorophyll and pheophytin concentrations of k
processing and storageOriginal Research Article Food Chemistry, Volume 17, Issue 1. 25

Steet. J.A. And Tong, C.H. 1996. Degradation kinetics of green color and chlorophylls in peas by 
and HPLC. J. Food Sci., 61:924-927. 

Tournas, V., Stack, M.E., Mislivec, P.B., Koch, H.A. and Bandler, R. 2001. Yeasts, Molds and Mycotoxins. 
ed. (Rev.A). Bacteriological Analytical Manual. AOAC International, USA.

, D. Graham, and D. Joyce. 1998. Postharvest. An introduction to the physiology 
and handling of fruit vegetables and ornamentals. 4th ed. Hyde Park Press, Australia. 262 p

O1 

47 

O4 

http://fic.nfi.or.th/index.php/ 
market/1165-dietary-supplement- 

ed. (Rev.A). Bacteriological Analytical  

Association of Official Analytical Chemists. 2000. Arsenic, Cadmium, Lead, Selenium, and Zinc in Human  
ed. AOAC Arlington, VA. 

Analytical Chemists. 2000. Chlorophyll in Plants. Official Method of Analysis 942.04.  

Baxter, J.H. 1968. Absorption of chlorophyll phytol in normal man and in patients with Refsum’s disease.  

Robertson, B.M., Dashwood, R.H, Bailey, G.S. and  

parahaemolyticus, V.  
ed. (Rev.A). Bacteriological Analytical Manual.  

J of Food Sci. 69(5): 422-425. 
. 1997E. Meat and meat products, Detection and enumeration Enterobacteraceae without  

ed. (Rev.A). Bacteriological  

Mcquistan, T.J., Simonich, M.T., Pratt, M.M., Pereira, C.B., Hendricks, J.D., Dashwood, R.H., Williams, D.E.  
and Bailey, G.S. 2012. Cancer chemoprevention by dietary chlorophylls: a 12,000 animal dose- 

352. 
Changes in the chlorophyll and pheophytin concentrations of kiwifruit during    

Original Research Article Food Chemistry, Volume 17, Issue 1. 25-32. 
Steet. J.A. And Tong, C.H. 1996. Degradation kinetics of green color and chlorophylls in peas by  

Tournas, V., Stack, M.E., Mislivec, P.B., Koch, H.A. and Bandler, R. 2001. Yeasts, Molds and Mycotoxins.  
ed. (Rev.A). Bacteriological Analytical Manual. AOAC International, USA. 

, D. Graham, and D. Joyce. 1998. Postharvest. An introduction to the physiology  
ed. Hyde Park Press, Australia. 262 p 



 O1 

48 

O5 

วิธีการเก็บรักษาคุณภาพความสดของปลาย่ีสกเทศ
 
สุภาพร สิริมานุยุตต์* และรัชดา อิทธิพงษ์ 

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสตัว์นํ้า กรมประมง 
 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี
เก็บรักษาด้วยการแช่เย็นแบบต่าง ๆ รวมท้ังประเมินอายุการเก็บรักษา โดยนําปลายี่สกเทศมีชีวิตมาทดลองการจัดการหลังการจับ
และเก็บรักษา 3 วิธี คือ 1. ทําใหป้ลาตายทันทีในน้ําเย็น ก่อนเก็บรักษาในน้ําแข็ง 
ในน้ําแข็งผสมเกลือ 3% 3. ทําให้ปลาตายทันทีในน้ําเกลือเย็น ก่อนเก็บรักษาในน้ําแข็งผสมเกลือ
คือ เก็บแบบท้ังตัวและเก็บแบบผ่าท้องเอาไส้พุงออก
เอาไส้พุงออกเป็นวิธีท่ีสามารถเก็บรักษาปลาให้มีคุณภาพดี
จุลินทรีย์ (Psychrophile) เพ่ิมข้ึนจาก 2.51 Log cfu/g
อายุการเก็บรักษาจากคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัส
หากเป็นเนื้อปลาสุก เมื่อนําวิธีการจัดการและการเก็บรักษาตาม
บรรจุในถุงพลาสติกก่อนเก็บรักษา จะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลาได้นาน 
คะแนนการยอมรับในระดับด ี
 
คําสําคัญ: ปลายี่สกเทศ  การเก็บรักษา  คุณภาพ
   

*ผู้รับผิดชอบ: เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 
E-mail: supapornsir@fisheries.go.th 
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วิธีการเก็บรักษาคุณภาพความสดของปลาย่ีสกเทศ 

รัชดา อิทธิพงษ์  

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา และทางประสาทสัมผัสของปลายี่สกเทศ
รวมท้ังประเมินอายุการเก็บรักษา โดยนําปลายี่สกเทศมีชีวิตมาทดลองการจัดการหลังการจับ
ตายทันทีในน้ําเย็น ก่อนเก็บรักษาในน้ําแข็ง 2. ทําใหป้ลาตายทันทีในน้ําเย็น ก่อนเก็บรักษา
ตายทันทีในน้ําเกลือเย็น ก่อนเก็บรักษาในน้ําแข็งผสมเกลือ 3% ซึ่งเก็บรักษา
เอาไส้พุงออก พบว่าการจัดการหลังการจับและเก็บรักษาวิธีท่ี 2 เก็บรักษาปลาแบบผ่าท้อง

เป็นวิธีท่ีสามารถเก็บรักษาปลาให้มีคุณภาพดท่ีีสุด โดยมีค่า K เพ่ิมข้ึนช้าท่ีสุดจาก 15.34% เป็น
2.51 Log cfu/g เป็น 2.94 Log cfu/g ตลอดระยะเวลาเก็บรักษา 

อายุการเก็บรักษาจากคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสท่ีระดับดี (7 - 8.9 คะแนน) อยู่ท่ี 7 วัน แบบปลาดิบ และ 
เมื่อนําวิธีการจัดการและการเก็บรักษาตามวิธีท่ี 2 มาทดลองเก็บรักษาปลายี่สกเทศแล่เป็

บรรจุในถุงพลาสติกก่อนเก็บรักษา จะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลาได้นาน 8 วันท้ังแบบดิบและสุก

คุณภาพ  ความสด 

เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2940 6130-45 ต่อ 4302 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

และทางประสาทสัมผัสของปลายี่สกเทศ
รวมท้ังประเมินอายุการเก็บรักษา โดยนําปลายี่สกเทศมีชีวิตมาทดลองการจัดการหลังการจับ

ตายทันทีในน้ําเย็น ก่อนเก็บรักษา
ซึ่งเก็บรักษาปลา 2 รูปแบบ 
เก็บรักษาปลาแบบผ่าท้อง
เป็น 26.17% มีปริมาณ

ตลอดระยะเวลาเก็บรักษา 10 วัน และประเมิน
แบบปลาดิบ และ 8 วัน

มาทดลองเก็บรักษาปลายี่สกเทศแล่เป็นช้ิน (fillet) 
ท้ังแบบดิบและสุกโดยผู้ทดสอบให้
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Handling of Rohu (Labeo rohita
 
Supaporn Sirimanuyutt* and Ratchada Iddhipongsa

Fishery Technological Development Division, Department of Fisheries
 
Abstract 

 The objective of this experiment was to study the handling methods of Rohu after harvesting. 
Chemical, microbiological and physical quality of fish during storage were determined. There were 3 handling
methods of live Rohu: 1.) Kill in chilled water and st
mixed with 3%(w/w) salt and 3.) Kill in chilled saline solution and stored in ice mixed with 3% salt. Both 
whole fish and gutted fish were stored by those of 3 handling methods for 10 days. The resul
that gutted fish kept as the second method was the best one. K
15.34% to 26.17% and number of phychrophilic microbials increased from 2.51 to 2.94 Log cfu/g during 
10-days of storage. The shelf life of these
while the obtained sensory score were 7
for keeping Rohu fillet with skin and packed in polyethylene bag. It was found that this
extend shelf life of both raw and cooked Rohu fillet for 8 days and the sensory score was at good level.
 
Key words: Rohu, Handling, Quality, Freshness 
   
*Corresponding author: Kaset-Kla
E-mail: supapornsir@fisheries.go.th
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Labeo rohita) for Freshness Quality 

Supaporn Sirimanuyutt* and Ratchada Iddhipongsa 

Fishery Technological Development Division, Department of Fisheries 

The objective of this experiment was to study the handling methods of Rohu after harvesting. 
Chemical, microbiological and physical quality of fish during storage were determined. There were 3 handling
methods of live Rohu: 1.) Kill in chilled water and stored in ice, 2.) Kill in chilled water and stored in ice 
mixed with 3%(w/w) salt and 3.) Kill in chilled saline solution and stored in ice mixed with 3% salt. Both 
whole fish and gutted fish were stored by those of 3 handling methods for 10 days. The resul
that gutted fish kept as the second method was the best one. K-value of fish increased slowestly from 

and number of phychrophilic microbials increased from 2.51 to 2.94 Log cfu/g during 
days of storage. The shelf life of these raw and cooked gutted fish were 7 days and 8 days, respectively 

while the obtained sensory score were 7-8.9 or at good level. The 2nd of handling methods was selected 
for keeping Rohu fillet with skin and packed in polyethylene bag. It was found that this
extend shelf life of both raw and cooked Rohu fillet for 8 days and the sensory score was at good level.

Rohu, Handling, Quality, Freshness  

Klang Chatuchak, Bangkok 10900 Tel. 0 2940 6130-45 ext.
mail: supapornsir@fisheries.go.th 
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The objective of this experiment was to study the handling methods of Rohu after harvesting. 
Chemical, microbiological and physical quality of fish during storage were determined. There were 3 handling 

ored in ice, 2.) Kill in chilled water and stored in ice 
mixed with 3%(w/w) salt and 3.) Kill in chilled saline solution and stored in ice mixed with 3% salt. Both 
whole fish and gutted fish were stored by those of 3 handling methods for 10 days. The results showed 

value of fish increased slowestly from 
and number of phychrophilic microbials increased from 2.51 to 2.94 Log cfu/g during 

raw and cooked gutted fish were 7 days and 8 days, respectively 
of handling methods was selected 

for keeping Rohu fillet with skin and packed in polyethylene bag. It was found that this method could 
extend shelf life of both raw and cooked Rohu fillet for 8 days and the sensory score was at good level. 

45 ext. 4302 
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การผลิตแมงกะพรุนผงด้วยวิธีการทําแห้งแบบพ่นฝอย
 
พิสิฐ วงศ์สง่าศรี*1  เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์
1กลุ่มนวัตกรรมผลติภณัฑ์สตัว์นํ้าเชิงพาณิชย์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า 
2ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตแมงกะพรุนผงจากแมงกะพรุนดองเค็มสายพันธุ์ลอดช่อง
(Lobonema smithii) ส่วนร่ม โดยใช้วิธีการไฮโดรไลซิสและทําแห้งแบบพ่นฝอย ในข้ันตอนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก
แมงกะพรุนดองเค็ม ศึกษาผลของปริมาณเอนไซม์โบรมิเลน
(0, 6, 12 และ 18 ช่ัวโมง) ท่ี pH 6 อุณหภูมิ 
เหมาะสม คือ มีร้อยละผลผลิต 97.5 และอัตราย่อยสลาย 
การนําโปรตีนไฮโดรไลเซทจากแมงกะพรุนมาทําแห้งแบบพ่นฝอย โดยศึกษาผลของอุณหภูมิในการทําแห้ง 
และความเข้มข้นของมอลโตเด็กซ์ตริน (2, 4 และ 
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยพิจารณาจากร้อยละผลผลิต ปริมาณความช้ืนและความสามารถในการละลาย และเมื่อเก็บรักษาผงโปรตีน
ไฮโดรไลเซทจากแมงกะพรุนบรรจุในถุงเมทัลไลซ์เป็นระยะเวลา 
ท้ังหมด Coliform  E. coli และยีสต์และรา ต่ํา ไม่พบเช้ือจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรค ทําให้มีความปลอดภัยในการบริโภค
 
คําสําคัญ: แมงกะพรุน  โปรตีนไฮโดรไลเซท 
   
*ผู้รับผิดชอบ: เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 
Email: fluke_w2001@yahoo.com; pisitw@fisheries.go.th
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การผลิตแมงกะพรุนผงด้วยวิธีการทําแห้งแบบพ่นฝอย 

เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์2 และสุทธิวัฒน์ แซ่ฮ้อ2 

กลุ่มนวัตกรรมผลติภณัฑ์สตัว์นํ้าเชิงพาณิชย์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า กรมประมง 
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตแมงกะพรุนผงจากแมงกะพรุนดองเค็มสายพันธุ์ลอดช่อง
โดยใช้วิธีการไฮโดรไลซิสและทําแห้งแบบพ่นฝอย ในข้ันตอนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก

ศึกษาผลของปริมาณเอนไซม์โบรมิเลน (0, 0.5, 1.0 และ 1.5% w/v ของตัวอย่าง) และระยะเวลาในการย่อย
อุณหภูมิ 50°C พบว่าการใช้เอนไซม์โบรมิเลน 1.0% ระยะเวลา 12 
และอัตราย่อยสลาย (% Degree of hydrolysis) อยู่ในช่วง 42

การนําโปรตีนไฮโดรไลเซทจากแมงกะพรุนมาทําแห้งแบบพ่นฝอย โดยศึกษาผลของอุณหภูมิในการทําแห้ง (120, 150 
และ 6%) ท่ีใช้ผสมพบว่าท่ีอุณหภูมิ 180 °C และใช้มอลโตเด็กซ์ตริน 

ท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยพิจารณาจากร้อยละผลผลิต ปริมาณความช้ืนและความสามารถในการละลาย และเมื่อเก็บรักษาผงโปรตีน
กะพรุนบรรจุในถุงเมทัลไลซ์เป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่ามีค่า aW น้อยกว่า 0.4 และตรวจพบเช้ือจุลินทรีย์

และยีสต์และรา ต่ํา ไม่พบเช้ือจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรค ทําให้มีความปลอดภัยในการบริโภค

  โบรมิเลน  การทําแห้งแบบพ่นฝอย 

เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2940 6130-45 ต่อ 4315 
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ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตแมงกะพรุนผงจากแมงกะพรุนดองเค็มสายพันธุ์ลอดช่อง 
โดยใช้วิธีการไฮโดรไลซิสและทําแห้งแบบพ่นฝอย ในข้ันตอนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก

และระยะเวลาในการย่อย 
12 ช่ัวโมงเป็นสภาวะท่ี
42.92-69.93% สําหรับ 
(120, 150 และ 180°C) 

และใช้มอลโตเด็กซ์ตริน 2% เป็นสภาวะ
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยพิจารณาจากร้อยละผลผลิต ปริมาณความช้ืนและความสามารถในการละลาย และเมื่อเก็บรักษาผงโปรตีน

และตรวจพบเช้ือจุลินทรีย์
และยีสต์และรา ต่ํา ไม่พบเช้ือจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรค ทําให้มีความปลอดภัยในการบริโภค 
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Production of Jellyfish Powder by Spray Drying
 
Pisit Wongsa-Ngasri1* Benjawan Thumthanaruk
1Innovative Technology of Fish and Fishery Products in Commercials, 
 Fishery Technological Development Division, Department of Fisheries
2Department of Agro-Industrial Technology, Faculty of Applied Science, 
 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
 
Abstract 

 The aims of this study were to investigate the optimal conditions of producing jellyfish powder 
from salted white jellyfish (Lobonema smithii
The studied factors for jellyfish hydrolysis
and incubation times (0, 6, 12 and 18 h).  All conditions were performed at pH 6.0 and 50°C.  The results 
showed that the optimal conditions of producing p
time of 12 h. The percentage of yield was 97.5% and degree of hydrolysis (%DH) ranged from 
69.93%. For jellyfish powder production by spray drying, factors associated with spray dryer were inle
temperatures (120, 150 and 180°C) and concentrations of added
showed that the temperature of 180°C and 2% maltodextrin was optimal condition for producing dried 
jellyfish protein hydrolysate powder in terms of perce
the dried jellyfish protein hydrolysate powder packed in metalized pouch and kept for 3 months was 
investigated microbiologically. The results showed that the water activity was below 0.4 and the values
the total plate count, Coliform, 
for consumption.  
 

Key words: Jellyfish, Protein Hydrolysate, Bromelain, Spray Drying
   
*Corresponding author: Kaset-klang Chatuchak, Bangkok
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Powder by Spray Drying 

Benjawan Thumthanaruk2 and Suttiwat Sae-Hor 2 

Innovative Technology of Fish and Fishery Products in Commercials,  
Fishery Technological Development Division, Department of Fisheries 

Industrial Technology, Faculty of Applied Science,  
of Technology North Bangkok 

The aims of this study were to investigate the optimal conditions of producing jellyfish powder 
Lobonema smithii) (umbrella part) by enzymatic hydrolysis and then spray drying.

hydrolysis were bromelain concentrations (0, 0.5, 1.0 and 1.5% w/v of sample)
and incubation times (0, 6, 12 and 18 h).  All conditions were performed at pH 6.0 and 50°C.  The results 
showed that the optimal conditions of producing protein hydrolysate were 1.0% bromelai

The percentage of yield was 97.5% and degree of hydrolysis (%DH) ranged from 
For jellyfish powder production by spray drying, factors associated with spray dryer were inle

(120, 150 and 180°C) and concentrations of added maltodextrin (2, 4 and 6%). 
showed that the temperature of 180°C and 2% maltodextrin was optimal condition for producing dried 
jellyfish protein hydrolysate powder in terms of percentage of yield, moisture content and solubility. Also 
the dried jellyfish protein hydrolysate powder packed in metalized pouch and kept for 3 months was 
investigated microbiologically. The results showed that the water activity was below 0.4 and the values
the total plate count, Coliform, E. coli and yeast and mold were low. Therefore, the jellyfish powder is safe

Jellyfish, Protein Hydrolysate, Bromelain, Spray Drying 

klang Chatuchak, Bangkok 10900 Tel. 0 2940 6130-45 ext. 4315
Email: fluke_w2001@yahoo.com; pisitw@fisheries.go.th 
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The aims of this study were to investigate the optimal conditions of producing jellyfish powder 
) (umbrella part) by enzymatic hydrolysis and then spray drying. 

(0, 0.5, 1.0 and 1.5% w/v of sample) 
and incubation times (0, 6, 12 and 18 h).  All conditions were performed at pH 6.0 and 50°C.  The results 

rotein hydrolysate were 1.0% bromelain and incubation 
The percentage of yield was 97.5% and degree of hydrolysis (%DH) ranged from 42.92 to 

For jellyfish powder production by spray drying, factors associated with spray dryer were inlet 
maltodextrin (2, 4 and 6%). The result 

showed that the temperature of 180°C and 2% maltodextrin was optimal condition for producing dried 
ntage of yield, moisture content and solubility. Also 

the dried jellyfish protein hydrolysate powder packed in metalized pouch and kept for 3 months was 
investigated microbiologically. The results showed that the water activity was below 0.4 and the values of 

and yeast and mold were low. Therefore, the jellyfish powder is safe 

45 ext. 4315 
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การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลากะพงขาว 
อาหารสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ไคติเนสทดแทนปลาป่นในระดับต่างกัน
 
เพ็ญศรี เมืองเยาว์1*  จีรรัตน์ เกื้อแก้ว2  พัชรินทร์ 
1สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่ง 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่สุราษฏร์ธานี
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ตรัง 
4สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลากะพงขาว 
สําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ไคติเนสเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในปริมาณ
75% โดยกําหนดให้เป็นชุดการทดลองท่ี 1 
5.27±0.01 กรัม เลี้ยงในตู้กระจกขนาด 120 
การทดลองท่ี 1, 2 และ 3 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันใกล้เคียงกัน 
และ 1.44±0.08 กรัม/วัน ตามลําดับ มีค่าสูงกว่าอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 
กรัม/วัน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05
มีค่าเท่ากับ 100.00±0.00, 100.00±0.00, 
ระหว่างชุดการทดลอง (P>0.05) สําหรับอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 
มีค่าเท่ากับ 1.09±0.01, 1.19±0.02, 1.27±
กะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 1 มีค่าไม่แตกต่างกับชุดการทดลองท่ี 
(P<0.05) ขณะท่ีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 
แตกต่างกับชุดการทดลองท่ี 4 อย่างมีนัยสําคัญ 
(81.23±2.51, 80.36±1.20, 80.11±0.78 และ
ทางสถิติ (P>0.05) นอกจากนีพ้บว่าปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี
4.23±0.05 และ 4.00±0.12% ตามลําดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าอัตราการกินอาหารต่อวันของปลากะพงขาวในชุดควบคุม 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนส
แทนท่ีปลาป่นในอาหารปลากะพงขาวได้สูงถึง 

 
คําสําคัญ: ปลากะพงขาว, การเจรญิเติบโต, อัตรารอดตาย
   
*ผู้รับผิดชอบ: 1/19 หมู่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ
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การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790
อาหารสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ไคติเนสทดแทนปลาป่นในระดับต่างกัน

พัชรินทร์ ช่วยดู3 และคมน ์ศิลปาจารย์4 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่สุราษฏร์ธาน ี

การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790
สําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ไคติเนสเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในปริมาณ

1 (ชุดควบคุม), 2, 3 และ 4 ตามลําดับ ใช้ปลากะพงขาวขนาดน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 
120 ลิตร ตู้ละ 20 ตัว เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าปลากะพงขาวในชุด

มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันใกล้เคียงกัน (P>0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 1.53±
วัน ตามลําดับ มีค่าสูงกว่าอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 

P<0.05) และพบว่าอัตรารอดตายของปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 
 96.67±2.89 และ 96.67±5.77% ตามลําดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติใน

สําหรับอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 
1.27±0.02 และ 1.35±0.06 ตามลําดับ โดยอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลา

มีค่าไม่แตกต่างกับชุดการทดลองท่ี 2 แต่แตกต่างกับชุดการทดลองท่ี 3 และ 
ขณะท่ีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 2 ไม่แตกต่างกับชุดการทดลองท่ี 

อย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) สําหรับประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหารทดลองท้ัง
และ 78.88±2.15% ในชุดการทดลองท่ี 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ

ปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 2, 3 และ 4 มีอัตราการกินอาหารต่อวันเท่ากับ
ตามลําดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าอัตราการกินอาหารต่อวันของปลากะพงขาวในชุดควบคุม 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนส
แทนท่ีปลาป่นในอาหารปลากะพงขาวได้สูงถึง 50%  

อัตรารอดตาย, แพลงกต์อนสัตว,์ เอ็นไซมไ์คตเินส 

เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 0 7431 1895 E-mail: p_muangyao20@yahoo.com
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Lates calcarifer Bloch, 1790) ท่ีเลี้ยงด้วย
อาหารสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ไคติเนสทดแทนปลาป่นในระดับต่างกัน 

Bloch, 1790) ท่ีเลี้ยงด้วยอาหาร
สําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ไคติเนสเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในปริมาณ 0, 25, 50, และ 

ตามลําดับ ใช้ปลากะพงขาวขนาดน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 
สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าปลากะพงขาวในชุด 

1.53±0.18, 1.56±0.11 
วัน ตามลําดับ มีค่าสูงกว่าอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 4 (1.02±0.06 

และพบว่าอัตรารอดตายของปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 1, 2, 3 และ 4  
ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติใน

สําหรับอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 1, 2, 3 และ 4 
ตามลําดับ โดยอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลา

และ 4 อย่างมีนัยสําคัญ 
ไม่แตกต่างกับชุดการทดลองท่ี 3 แต่

สําหรับประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหารทดลองท้ัง 4 สูตร 
ตามลําดับ) มีค่าไม่แตกต่างกัน

มีอัตราการกินอาหารต่อวันเท่ากับ 3.94±0.02, 
ตามลําดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าอัตราการกินอาหารต่อวันของปลากะพงขาวในชุดควบคุม (3.62±0.10%) 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนส 

: p_muangyao20@yahoo.com 
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Growth and Survival rate of feeding Seabass 
Difference Level of Chitinase Digested Zooplankton Replacing Fishmeal 
 
Pensri Muangyao1*  Jeerarat Kuakaew
1Coastal Aquaculture Research Institute
2Surat Thani Coastal Aquaculture Research Center
3Trang Coastal Aquaculture Research Center
4Coastal Aquaculture Research and Development Bureau
 
Abstract 
 The study on growth and survival rate of feeding seabass 
using chitinase digested zooplankton at different level was conducted. The experiment was designed to 
study the using chitinase digested zooplankton as protein source replace fishmeal at 
as the treatment 1, 2, 3 and 4, respectively in diet of seabass. Seabass fingerling with initial bo
5.27±0.01 g were reared in glass tank equipped with a closed wat
6 weeks. The result of this study 
treatment 1, 2 and 3 were not significantly different (P>0.05), those were 
g/indi/day, respectively. But there were significantly higher (P<0.05) than treatment 4 (
The survival rate were 100.00±0.00, 100.00±0.00, 96.67±
respectively and they were not significantly different between treatment. Feed conversion ratio of seabass 
in treatment 1, 2, 3 and 4 were 
ratio in treatment 1 was not significantly different from treatment 2, but different from others. While Feed 
conversion ratio of seabass in treatment
lower than treatment 4. Protein digestibility of 4 diet 
in treatment 1, 2, 3 and 4, respectively
treatment 2, 3 and 4 (3.94 ± 0.02, 
than feeding rate in treatment 1.
not excess 50%. 

 
Key words: Seabass, Growth, Survival rate
   
*Corresponding author: 1/19 Moo 3, Kaorubchang, Muang 
E-mail: p_muangyao20@yahoo.com
 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

Growth and Survival rate of feeding Seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790
Difference Level of Chitinase Digested Zooplankton Replacing Fishmeal 

Jeerarat Kuakaew2  Patcharin Chuaydoo 3 and Kom Silapajarn
Coastal Aquaculture Research Institute 
Surat Thani Coastal Aquaculture Research Center  

Trang Coastal Aquaculture Research Center 
Coastal Aquaculture Research and Development Bureau 

The study on growth and survival rate of feeding seabass (Lates calcarifer
using chitinase digested zooplankton at different level was conducted. The experiment was designed to 

digested zooplankton as protein source replace fishmeal at 
as the treatment 1, 2, 3 and 4, respectively in diet of seabass. Seabass fingerling with initial bo

0.01 g were reared in glass tank equipped with a closed water recirculation system at 20 ind./tank for 
6 weeks. The result of this study have been summarized as follows: the average daily growth of seabass in 
treatment 1, 2 and 3 were not significantly different (P>0.05), those were 1.53±0.18, 
g/indi/day, respectively. But there were significantly higher (P<0.05) than treatment 4 (

100.00±0.00, 100.00±0.00, 96.67±2.89 and 96.67±5.77% in treatment 1, 2, 3 and 4, 
respectively and they were not significantly different between treatment. Feed conversion ratio of seabass 
in treatment 1, 2, 3 and 4 were 1.09±0.01, 1.19±0.02, 1.27±0.02 and 1.35±0.06, respectively. Feed conversion

atment 1 was not significantly different from treatment 2, but different from others. While Feed 
treatment 2 was not significantly different from treatment

lower than treatment 4. Protein digestibility of 4 diet (81.23±2.51, 80.36±1.20, 80.11
respectively)  were not significant different (P>0.05). Feeding rate of seabass in 

4 (3.94 ± 0.02, 4.23 ± 0.05 and 4.00 ± 0.12% respectively) were significant higher (P<0.05)
1. It is suggested that seabass raise on diet using chitinase

Seabass, Growth, Survival rate, Zooplankton, Chitinase enzyme 

/19 Moo 3, Kaorubchang, Muang District, Songkhla Province 90000 
p_muangyao20@yahoo.com 
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Bloch, 1790) Rearing using 
Difference Level of Chitinase Digested Zooplankton Replacing Fishmeal  

Silapajarn4 

Lates calcarifer Bloch, 1790) rearing 
using chitinase digested zooplankton at different level was conducted. The experiment was designed to 

digested zooplankton as protein source replace fishmeal at 0, 25, 50, and 75%  
as the treatment 1, 2, 3 and 4, respectively in diet of seabass. Seabass fingerling with initial body weight of 

er recirculation system at 20 ind./tank for 
: the average daily growth of seabass in 

0.18, 1.56±0.11 and 1.44±0.08 
g/indi/day, respectively. But there were significantly higher (P<0.05) than treatment 4 (1.02±0.06 g/indi/day). 

in treatment 1, 2, 3 and 4, 
respectively and they were not significantly different between treatment. Feed conversion ratio of seabass 

respectively. Feed conversion 
atment 1 was not significantly different from treatment 2, but different from others. While Feed 

treatment 3 but it was significantly 
80.11±0.78 and 78.88±2.15% 

were not significant different (P>0.05). Feeding rate of seabass in 
respectively) were significant higher (P<0.05) 

chitinase digested zooplankton 

trict, Songkhla Province 90000 Tel. 0 7431 1895 
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คํานํา 
 ปลากะพงขาวเป็นปลาเศรษฐกิจท่ีสําคัญ
สนับสนุนการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวของเกษตรกร ในการผลิตอาหารเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา จําเป็นต้องคํานึงถึงวัตถุดิบท่ีใช้
เป็นแหล่งโปรตีน ซึ่งมีความสําคัญมากท่ีสุดต่อการเจริญเติบโตของสัตว์นํ้า 
โปรตีนสูงและมีความจําเป็นมากในการผลิตอาหารสัตว์นํ้า ท้ังนี้การเจริญเติบโตของสัตว์นํ้า เช่น ปลากะพงขาวซึ่งเป็นปลากินเนื้อ
ข้ึนอยู่กับคุณภาพของปลาป่น (Boonyaratpalin
ท้ังสัตว์นํ้าท่ีนํามาบริโภคและสัตว์นํ้าท่ีจะป้อนโรงงานปลาป่น ส่งผลให้ปลาป่นมีราคาแพง ท่ัวโลกจึงตระหนักในการอนุรักษ์และ
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้มีความพยายามใช้แหล่งโปรตีนอ่ืนๆทดแทน ท้ั
ปลาป่น เช่น กากถ่ัวเหลือง ข้าวโพด (Pongmaneerat and Boonyaratpalin, 1995; Boonyaratpalin 
การใช้แหล่งโปรตีนจากสัตว์ เช่น เลือดป่น ขนไก่ย่อยป่น เม็ดเลือด เนื้อ
ทดแทนปลาป่นด้วยวัตถุดิบอ่ืนๆ ต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพการย่อยสารอาหารในวัตถุดิบเหล่านั้นด้วย ท้ังนี้สัตว์น้ําแต่ละชนิด
มีประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบแต่ละชนิดได้ต่างกัน
ปลาป่นมีความสําคัญต่อการสร้างสูตรอาหาร เพ่ือเลือกหาสัดส่วนของวัตถุดิบโปรตีนในอาหารและลดค่าผันแปรต่าง
การเจริญเติบโตของสัตว์นํ้าให้น้อยท่ีสุด การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยเป็นวิธีในการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
สัตว์นํ้าได ้ซึ่งอาหารสําเร็จรูปท่ีผลิตข้ึนมาแม้จะมีองค์
ย่อยและดูดซึมไปใช้ได ้(Sudaryono et al., 1996)
 ในการนําวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์นํ้า 
และสัตว์นํ้าสามารถย่อยและนําไปใช้ได้ดี โดยจะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบในตัววัตถุดิบนั้นด้วย และในการเลือกใช้วตัถุดบิทดแทน
ปลาป่น หากสามารถเลือกใช้วัตถุดิบเหลือใช้ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินได้ก็จะเป็นการลดต้นทุน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการรายงานของสุทธิชัย และคณะ 
ทางโภชนาการใกล้เคียงกับปลาป่นซึ่งสามารถนํามาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์นํ้าทดแทนปลาป่นได้ ซึ่งแพลงก์ตอนสัตว์ดังกล่าว
เกษตรกรได้นํามาใช้ในการอนุบาลลูกปลากะพงขาวกันอย่างแพร่หลาย เช่น ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา กะพงขาวในเขตอําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี โดยมีการใช้ในรูปของแพลงก์ตอนสัตว์สดแช่เย็น ทําให้ปลามีการเจริญเติบโตดี อัตราการรอดตายสูงไม่แตกต่าง
กับการใช้ไรน้ําเค็มแรกฟัก (อาร์ทีเมีย) ท่ีต้องสั่งซื้อไข่อาร์ทีเมียจากต่างประเทศ 
และได้มีการศึกษาการใช้แพลงก์ตอนสัตว์ดังกล่าวมาแทนท่ีปลาป่นในอาหารปลากะพงขาว โดยผ่านกระบวนการเตรียมด้วย
การนําแพลงก์ตอนสัตว์สดมาอบแห้งและบดละเอียด
แพลงก์ตอนสัตว์ในอาหารยังทําให้ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนลดลง ซึ่งอาจเนื่องมาจากปริมาณไคตินในแพลงก์ตอนสัตว์สูง 
(เพ็ญศรี และคณะ, 2553) ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้ทดลองใช้แพลงก์ตอนสัตว์จากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีผ่านกระบวนการเตรียมโดย
การย่อยด้วยเอนไซม์ไคติเนสเพ่ือลดปริมาณไคตินมาทดแทนการใช้ปลาป่นในอาหารผสมสําเร็จรูป โดยศึกษาการเจริญเติบโต
และอัตรารอดของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารผสมสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสเป็น
แหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่น ศึกษาประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนข
การแทนท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสามารถใช้ทดแทนปลาป่นได้

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือทราบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารผสมสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์
ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่น
 2. เพ่ือทราบประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหารผสมสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์
ไคติเนสแทนท่ีปลาป่นในการเลี้ยงปลากะพงขาว
 3. เพ่ือทราบสัดส่วนการแทนท่ีปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ไคติเนส
ปลากะพงขาว 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ปลากะพงขาวเป็นปลาเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายทําให้มีการพัฒนาสูตรอาหารเพ่ือ
สนับสนุนการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวของเกษตรกร ในการผลิตอาหารเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา จําเป็นต้องคํานึงถึงวัตถุดิบท่ีใช้
เป็นแหล่งโปรตีน ซึ่งมีความสําคัญมากท่ีสุดต่อการเจริญเติบโตของสัตว์นํ้า (New, 1976) โดยเฉพาะปลาป่น ซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีมี
โปรตีนสูงและมีความจําเป็นมากในการผลิตอาหารสัตว์นํ้า ท้ังนี้การเจริญเติบโตของสัตว์นํ้า เช่น ปลากะพงขาวซึ่งเป็นปลากินเนื้อ

(Boonyaratpalin et al., 1998) แต่เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรสัตว์นํ้าได้ลดจํานวนลงอย่างรวดเร็ว
ท้ังสัตว์นํ้าท่ีนํามาบริโภคและสัตว์นํ้าท่ีจะป้อนโรงงานปลาป่น ส่งผลให้ปลาป่นมีราคาแพง ท่ัวโลกจึงตระหนักในการอนุรักษ์และ
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้มีความพยายามใช้แหล่งโปรตีนอ่ืนๆทดแทน ท้ังการใช้แหล่งโปรตีนจากพืชแทนท่ี

(Pongmaneerat and Boonyaratpalin, 1995; Boonyaratpalin 
การใช้แหล่งโปรตีนจากสัตว์ เช่น เลือดป่น ขนไก่ย่อยป่น เม็ดเลือด เนื้อ-กระดูกป่น และ เศษไก่ป่น (Yu, 2006) 
ทดแทนปลาป่นด้วยวัตถุดิบอ่ืนๆ ต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพการย่อยสารอาหารในวัตถุดิบเหล่านั้นด้วย ท้ังนี้สัตว์น้ําแต่ละชนิด
มีประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบแต่ละชนิดได้ต่างกัน โดยประสิทธิภาพการย่อยสารอาหารและสัดส่วนสูงสุดท่ีสามารถแทนท่ี

อการสร้างสูตรอาหาร เพ่ือเลือกหาสัดส่วนของวัตถุดิบโปรตีนในอาหารและลดค่าผันแปรต่าง
การเจริญเติบโตของสัตว์นํ้าให้น้อยท่ีสุด การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยเป็นวิธีในการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

ซึ่งอาหารสําเร็จรูปท่ีผลิตข้ึนมาแม้จะมีองคป์ระกอบของวัตถุดิบท่ีดีเยี่ยม แต่ก็อาจจะมีคุณค่าต่ําถ้าหากสัตว์นํ้าไม่สามารถ
., 1996) 

ในการนําวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์นํ้า จะต้องผ่านกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมเพ่ือให้คงคุณคา่ทางโภชนาการ
และสัตว์นํ้าสามารถย่อยและนําไปใช้ได้ดี โดยจะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบในตัววัตถุดิบนั้นด้วย และในการเลือกใช้วตัถุดบิทดแทน
ปลาป่น หากสามารถเลือกใช้วัตถุดิบเหลือใช้ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินได้ก็จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตอาหารและเป็นการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการรายงานของสุทธิชัย และคณะ (2548) พบว่าแพลงก์ตอนสัตว์จากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีคุณค่า
ทางโภชนาการใกล้เคียงกับปลาป่นซึ่งสามารถนํามาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์นํ้าทดแทนปลาป่นได้ ซึ่งแพลงก์ตอนสัตว์ดังกล่าว

ตรกรได้นํามาใช้ในการอนุบาลลูกปลากะพงขาวกันอย่างแพร่หลาย เช่น ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา กะพงขาวในเขตอําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี โดยมีการใช้ในรูปของแพลงก์ตอนสัตว์สดแช่เย็น ทําให้ปลามีการเจริญเติบโตดี อัตราการรอดตายสูงไม่แตกต่าง

ต้องสั่งซื้อไข่อาร์ทีเมียจากต่างประเทศ (ข้อมูลจากการสอบถามเกษตรกรเมื่อปี 
และได้มีการศึกษาการใช้แพลงก์ตอนสัตว์ดังกล่าวมาแทนท่ีปลาป่นในอาหารปลากะพงขาว โดยผ่านกระบวนการเตรียมด้วย
การนําแพลงก์ตอนสัตว์สดมาอบแห้งและบดละเอียด พบว่า สามารถแทนท่ีได้น้อยกว่า 25% และการแทนท่ีปลาป่นด้วย
แพลงก์ตอนสัตว์ในอาหารยังทําให้ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนลดลง ซึ่งอาจเนื่องมาจากปริมาณไคตินในแพลงก์ตอนสัตว์สูง 

ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้ทดลองใช้แพลงก์ตอนสัตว์จากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีผ่านกระบวนการเตรียมโดย
อนไซม์ไคติเนสเพ่ือลดปริมาณไคตินมาทดแทนการใช้ปลาป่นในอาหารผสมสําเร็จรูป โดยศึกษาการเจริญเติบโต

และอัตรารอดของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารผสมสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสเป็น
แหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่น ศึกษาประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนของอาหารดังกล่าวในปลากะพงขาว เพ่ือให้ทราบถึงสัดส่วน
การแทนท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสามารถใช้ทดแทนปลาป่นได ้

 

เพ่ือทราบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารผสมสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์
เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่น 

เพ่ือทราบประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหารผสมสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์
แทนท่ีปลาป่นในการเลี้ยงปลากะพงขาว 

เพ่ือทราบสัดส่วนการแทนท่ีปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ไคติเนส

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายทําให้มีการพัฒนาสูตรอาหารเพ่ือ
สนับสนุนการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวของเกษตรกร ในการผลิตอาหารเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา จําเป็นต้องคํานึงถึงวัตถุดิบท่ีใช้

โดยเฉพาะปลาป่น ซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีมี
โปรตีนสูงและมีความจําเป็นมากในการผลิตอาหารสัตว์นํ้า ท้ังนี้การเจริญเติบโตของสัตว์นํ้า เช่น ปลากะพงขาวซึ่งเป็นปลากินเนื้อ

แต่เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรสัตว์นํ้าได้ลดจํานวนลงอย่างรวดเร็ว 
ท้ังสัตว์นํ้าท่ีนํามาบริโภคและสัตว์นํ้าท่ีจะป้อนโรงงานปลาป่น ส่งผลให้ปลาป่นมีราคาแพง ท่ัวโลกจึงตระหนักในการอนุรักษ์และ

งการใช้แหล่งโปรตีนจากพืชแทนท่ี
(Pongmaneerat and Boonyaratpalin, 1995; Boonyaratpalin et al., 1998) และ

(Yu, 2006) ซึ่งปริมาณการ
ทดแทนปลาป่นด้วยวัตถุดิบอ่ืนๆ ต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพการย่อยสารอาหารในวัตถุดิบเหล่านั้นด้วย ท้ังนี้สัตว์น้ําแต่ละชนิด 

โดยประสิทธิภาพการย่อยสารอาหารและสัดส่วนสูงสุดท่ีสามารถแทนท่ี
อการสร้างสูตรอาหาร เพ่ือเลือกหาสัดส่วนของวัตถุดิบโปรตีนในอาหารและลดค่าผันแปรต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ

การเจริญเติบโตของสัตว์นํ้าให้น้อยท่ีสุด การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยเป็นวิธีในการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
แต่ก็อาจจะมีคุณค่าต่ําถ้าหากสัตว์นํ้าไม่สามารถ

จะต้องผ่านกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมเพ่ือให้คงคุณคา่ทางโภชนาการ
และสัตว์นํ้าสามารถย่อยและนําไปใช้ได้ดี โดยจะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบในตัววัตถุดิบนั้นด้วย และในการเลือกใช้วตัถุดบิทดแทน

การผลิตอาหารและเป็นการใช้ทรัพยากร
พบว่าแพลงก์ตอนสัตว์จากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีคุณค่า

ทางโภชนาการใกล้เคียงกับปลาป่นซึ่งสามารถนํามาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์นํ้าทดแทนปลาป่นได้ ซึ่งแพลงก์ตอนสัตว์ดังกล่าว
ตรกรได้นํามาใช้ในการอนุบาลลูกปลากะพงขาวกันอย่างแพร่หลาย เช่น ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา กะพงขาวในเขตอําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี โดยมีการใช้ในรูปของแพลงก์ตอนสัตว์สดแช่เย็น ทําให้ปลามีการเจริญเติบโตดี อัตราการรอดตายสูงไม่แตกต่าง
ข้อมูลจากการสอบถามเกษตรกรเมื่อปี 2552) 

และได้มีการศึกษาการใช้แพลงก์ตอนสัตว์ดังกล่าวมาแทนท่ีปลาป่นในอาหารปลากะพงขาว โดยผ่านกระบวนการเตรียมด้วย
และการแทนท่ีปลาป่นด้วย

แพลงก์ตอนสัตว์ในอาหารยังทําให้ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนลดลง ซึ่งอาจเนื่องมาจากปริมาณไคตินในแพลงก์ตอนสัตว์สูง 
ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้ทดลองใช้แพลงก์ตอนสัตว์จากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีผ่านกระบวนการเตรียมโดย

อนไซม์ไคติเนสเพ่ือลดปริมาณไคตินมาทดแทนการใช้ปลาป่นในอาหารผสมสําเร็จรูป โดยศึกษาการเจริญเติบโต
และอัตรารอดของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารผสมสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสเป็น

องอาหารดังกล่าวในปลากะพงขาว เพ่ือให้ทราบถึงสัดส่วน

เพ่ือทราบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารผสมสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์

เพ่ือทราบประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหารผสมสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม ์

เพ่ือทราบสัดส่วนการแทนท่ีปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ไคติเนสท่ีเหมาะสมในอาหาร



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

วิธีดําเนินการ 
1. การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด
การทดลอง แต่ละชุดการทดลองมี 3
 ชุดการทดลองท่ี 1  เลี้ยงปลากะพงขาวด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีน 

ชุดการทดลองท่ี 2  เลี้ยงปลากะพงขาวด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีเตรียมโดยผ่านกระบวนการย่อย
ด้วยเอนไซม์ไคติเนสทดแทนปลาป่น 

ชุดการทดลองท่ี 3  เลี้ยงปลากะพงขาวด้วยอาหารสําเ
ด้วยเอนไซม์ไคติเนสทดแทนปลาป่น 

ชุดการทดลองท่ี 4  เลี้ยงปลากะพงขาวด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีเตรียมโดยผ่านกระบวนการย่อย
ด้วยเอนไซม์ไคติเนสทดแทนปลาป่น 

2. การเตรียมตู้ทดลอง 
 เตรียมตู้กระจกขนาดความจุ
แล้วหมุนเวียนไปสู่ระบบกรอง ผ่านหลอดยูวีเพ่ือฆ่าเช้ือ แล้วกลับเข้าสู่ตู้ทดลอง ให้มีอัตราการไหลของน้ําประมาณ
 

ภาพท่ี 1  ชุดตู้ทดลองศึกษาประสิทธิภาพการย่อยต่อเข้ากับระบบน้ําหมุนเวียน
 
3. การเตรียมแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนส
 ใช้แพลงก์ตอนสัตว์โดยมวลรวมท่ีเก็บจากบ่อเลี้ยงปลากะพงขาวของเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ในกลุ่ม
Copepoda 45% Cladocera 45% 
 ทําการย่อยแพลงก์ตอนสัตว์ โดยใช้หลักการของการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต 
หรือเอ็นไซม์ย่อยโปรตีนจากเศษท้ิงหัวกุ้ง ซึ่งการเตรียมแพลงก์ตอนสัตว์ครั้งนี้ได้ใช้เช้ือแบคทีเรียท่ีผลิ
เอ็นไซม์ท่ีสามารถย่อยไคตินได้ (อรรถวุฒิ
และได้ประยุกต์วิธีการเตรียม ดังนี้
ความเข้มข้น 109 CFU/ml ท่ีเตรียมไว้ปริมาตร 
ทําการผสมต่อเนื่องเป็นเวลา 90 นาที และหยุดพักเป็นเวลา 
ท่ีอุณหภูมิห้องและไม่มีการปรับพีเอช หลังจากนั้นนําแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีได้ไปนึ่งฆ่าเช้ือด้วย 
เป็นเวลา 15 นาที แล้วจึงนําแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีฆ่าเช้ือแล้วไปอบในตู้อบ 
บดละเอียดด้วยเครื่องบดละเอียด นําแพลงก์
แพลงก์ตอนสัตว์ก่อนและหลังการย่อยไปวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนรวมและปริมาณไคติน 

 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) แบ่งการทดลองออกเป็น
3 ซ้ํา ดังนี ้

เลี้ยงปลากะพงขาวด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีน 
เลี้ยงปลากะพงขาวด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีเตรียมโดยผ่านกระบวนการย่อย
ด้วยเอนไซม์ไคติเนสทดแทนปลาป่น 25 % 
เลี้ยงปลากะพงขาวด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีเตรียมโดยผ่านกระบวนการย่อย
ด้วยเอนไซม์ไคติเนสทดแทนปลาป่น 50 % 
เลี้ยงปลากะพงขาวด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีเตรียมโดยผ่านกระบวนการย่อย
ด้วยเอนไซม์ไคติเนสทดแทนปลาป่น 75 % 

เตรียมตู้กระจกขนาดความจ ุ120 ลิตร ท่ีต่อเข้ากับระบบบําบัดน้ําหมุนเวียน โดยน้ําจากตู้ปลาทดลองผ่านเข้าถังตกตะกอน
แล้วหมุนเวียนไปสู่ระบบกรอง ผ่านหลอดยูวีเพ่ือฆ่าเช้ือ แล้วกลับเข้าสู่ตู้ทดลอง ให้มีอัตราการไหลของน้ําประมาณ

 
ชุดตู้ทดลองศึกษาประสิทธิภาพการย่อยต่อเข้ากับระบบน้ําหมุนเวียน 

การเตรียมแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนส 
ใช้แพลงก์ตอนสัตว์โดยมวลรวมท่ีเก็บจากบ่อเลี้ยงปลากะพงขาวของเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ในกลุ่ม

% และ Ostracoda 10% โดยจําแนกชนิดตาม ธนาภรณ ์และคณะ 
ทําการย่อยแพลงก์ตอนสัตว์ โดยใช้หลักการของการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต (อัธยา, 2539

หรือเอ็นไซม์ย่อยโปรตีนจากเศษท้ิงหัวกุ้ง ซึ่งการเตรียมแพลงก์ตอนสัตว์ครั้งนี้ได้ใช้เช้ือแบคทีเรียท่ีผลิ
อรรถวุฒิ, 2548) ทําให้ปริมาณไคตินลดลง โดยได้ใช้เช้ือแบคทีเรีย 
ดังนี้ นําแพลงก์ตอนสัตว์สดปริมาณ 4 กก. และหัวเช้ือแบคทีเรีย

ท่ีเตรียมไว้ปริมาตร 800 มล. ใส่ในเครื่องผสมอาหารท่ีติดตัวควบคุมเวลา 
นาที และหยุดพักเป็นเวลา 30 นาที ทํางานต่อเนื่องไปจนครบ 12 
พีเอช หลังจากนั้นนําแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีได้ไปนึ่งฆ่าเช้ือด้วย Autoclave 

นาที แล้วจึงนําแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีฆ่าเช้ือแล้วไปอบในตู้อบ (Oven) โดยใช้อุณหภูมิ 70°C 
บดละเอียดด้วยเครื่องบดละเอียด นําแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีบดละเอียดแล้วไปใช้เตรียมอาหารทดลอง
แพลงก์ตอนสัตว์ก่อนและหลังการย่อยไปวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนรวมและปริมาณไคติน (ตารางท่ี 
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แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุด 

เลี้ยงปลากะพงขาวด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีน (ชุดควบคุม) 
เลี้ยงปลากะพงขาวด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีเตรียมโดยผ่านกระบวนการย่อย

ร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีเตรียมโดยผ่านกระบวนการย่อย

เลี้ยงปลากะพงขาวด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีเตรียมโดยผ่านกระบวนการย่อย

โดยน้ําจากตู้ปลาทดลองผ่านเข้าถังตกตะกอน
แล้วหมุนเวียนไปสู่ระบบกรอง ผ่านหลอดยูวีเพ่ือฆ่าเช้ือ แล้วกลับเข้าสู่ตู้ทดลอง ให้มีอัตราการไหลของน้ําประมาณ 60 ลิตร/ชม. 

 

ใช้แพลงก์ตอนสัตว์โดยมวลรวมท่ีเก็บจากบ่อเลี้ยงปลากะพงขาวของเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ในกลุ่ม 
และคณะ (2547) 
2539) ท่ีใช้แบคทีเรียท่ีผลิตกรด

หรือเอ็นไซม์ย่อยโปรตีนจากเศษท้ิงหัวกุ้ง ซึ่งการเตรียมแพลงก์ตอนสัตว์ครั้งนี้ได้ใช้เช้ือแบคทีเรียท่ีผลิตเอ็นไซม์ไคติเนสซึ่งเป็น
ทําให้ปริมาณไคตินลดลง โดยได้ใช้เช้ือแบคทีเรีย Streptomyces griseus 

และหัวเช้ือแบคทีเรีย Streptomyces griseus  
ใส่ในเครื่องผสมอาหารท่ีติดตัวควบคุมเวลา (Timer) เพ่ือให้เครื่อง 

12 ชม. โดยย่อยแพลงก์ตอนสัตว์
Autoclave ท่ีอุณหภูมิ 121°C  
70°C จนแห้ง จากนั้นจึงนําไป

ตอนสัตว์ท่ีบดละเอียดแล้วไปใช้เตรียมอาหารทดลอง นอกจากนี้ ได้เก็บตัวอย่าง
ตารางท่ี 1) ตามวิธีการดังนี ้
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 การวิเคราะห์ปรมิาณโปรตีนรวมในแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยดว้ยเอ็นไซมไ์คตเินส
 วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนโดยนําแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสไปวิ
เครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอน-ไนโตรเจน (TruSpec CN, Carbon/Nitrogen Determination
แพลงก์ตอนสัตว์ไปอบไล่ความช้ืนท่ีอุณหภูมิ 
อุณหภูมิ 950°C และวัดปริมาณไนโตรเจนท่ีถูกเผาจนเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของ 
 การวิเคราะห์หาปริมาณไคตินในแพลงก์ตอนสัตว์
 วิเคราะห์ปริมาณไคตินตามวิธีการของ 
แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสน้ําหนัก 
ตัวอย่างโดยเติม HCl แช่เย็น ความเข้มข้น 0.25 M 
แล้วไปวางในกระบะน้ําแข็ง ท้ิงไว้เป็นเวลา 5 
จึงเติม HCl แช่เย็น ความเข้มข้น 0.25 M ปริมาตร 
แล้วล้างด้วยน้ํากลั่นปริมาตร 60 มล. และกรองด้วยกระดาษกรอง 
 นําตัวอย่างท่ีผ่านการสกัดแร่ธาตุออกจากตัวอย่างแล้ว
ปริมาตร 20 มล. นําตัวอย่างไปอบในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 
จากนั้นจึงนําไปกรองเอาสารละลายออก และทํากระบวนการเดิมอีกครั้ง
จากนั้นจึงนําไปล้างด้วยเอทานอล 96% แล้วนํามากรองด้วยกระดาษกรอง
เป็นเวลา 2 ชม. และช่ังน้ําหนักแล้ว นําตัวอย่างท่ีได้ไปอบท่ีอุณหภูมิ 
พร้อมท้ังคํานวณปริมาณไคติน จากสูตร 
 

ปริมาณไคตินในแพลงก์ตอนสตัว์ 

 
ตารางท่ี 1  ปริมาณโปรตีนและปริมาณไคตินในแพลงก์ตอนสตัว์ก่อนและหลังการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนส

พารามิเตอร์ 
โปรตีน (%น้ําหนักแห้ง) 
ไคติน (%น้ําหนักแห้ง) 

 
4. การเตรียมอาหารทดลองและการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหารทดลอง
 เตรียมอาหารสําเร็จรูปท่ีมีองค์ประกอบของวัตถุดิบแหล่งโปรตีนต่างกัน
ไม่ต่ํากว่า 60%) เป็นแหล่งโปรตีนเป็นอาหารชุดควบคุม
ท่ีเตรียมโดยผ่านกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์ไคติเนสแทนท่ีปลาป่นในปริมาณแตกต่างกันตามแผนการทดลอง 
โดยอาหารทดลองทุกสูตรมีปริมาณของวัตถุดิบอ่ืน ๆ เท่ากัน 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารสําเร็
เครื่องวิเคราะห์โปรตีน TruSpec CN Carbon/Nitrogen
SFE (Supercritical Fluid Extraction) ด้วยเครื่อง
บอมบ์แคลอรีมิเตอร์ Automatic Calorimeter AC
และวิเคราะห์ปริมาณโครมิกซ์ ออกไซด์ ด้วยเครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุ 
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การวิเคราะห์ปรมิาณโปรตีนรวมในแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยดว้ยเอ็นไซมไ์คตเินส 
วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนโดยนําแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสไปวิเคราะห์ไนโตรเจนรวม

(TruSpec CN, Carbon/Nitrogen Determination) ยี่ห้อ LEGO
แพลงก์ตอนสัตว์ไปอบไล่ความช้ืนท่ีอุณหภูมิ 70°C แล้วนําไปบดเป็นเนื้อเดียวกัน ช่ังตัวอย่างประมาณ 

วัดปริมาณไนโตรเจนท่ีถูกเผาจนเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของ N2  นําค่าท่ีได้ไปคํานวณปริมาณโปรตีน
การวิเคราะห์หาปริมาณไคตินในแพลงก์ตอนสัตว ์
วิเคราะห์ปริมาณไคตินตามวิธีการของ Ruth et al. (2008) ดังนี้ นําแพลงก์ตอนสัตว์สดท่ีเก็บรักษาไว้ท่ี 

แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสน้ําหนัก 10 ก. ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 100 มล. จากนั้น สกัดแร่ธาตุออกจาก
0.25 M ปริมาตร 60 มล. คนให้เข้ากันแล้วนําบีกเกอร์แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีเติมสารเคมี
5 นาที จากนั้นจึงนําตัวอย่างไปกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman 

ปริมาตร 60 มล. อีกครั้ง คนให้เข้ากันแล้วท้ิงไว้เป็นเวลา 35 นาที นําตัวอย่
และกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 อีกครั้ง  

นําตัวอย่างท่ีผ่านการสกัดแร่ธาตุออกจากตัวอย่างแล้ว มาสกัดโปรตีนออกโดยการเติม NaOH
นําตัวอย่างไปอบในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 95°C เป็นเวลา 2 ชม. แล้วนําตัวอย่างมาวางไว้ให้เย็นท่ีอุณหภูมิห้อง 

และทํากระบวนการเดิมอีกครั้ง แล้วจึงล้างตัวอย่างด้วยน้ํากลั่นจนพีเอชเท่ากับ 
แล้วนํามากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 ท่ีอบด้วยอุณหภูมิ 

นําตัวอย่างท่ีได้ไปอบท่ีอุณหภูมิ 80°C จนแห้ง แล้วจึงนําไปช่ังน้ําหนักตัวอย่างท่ีเหลือ 

ปริมาณไคตินในแพลงก์ตอนสตัว์ (%) = 
น้ําหนักตัวอย่าง (แห้ง) หลังการยอ่ย 

น้ําหนักตัวอย่าง (แห้ง) ก่อนการย่อย

ปริมาณโปรตีนและปริมาณไคตินในแพลงก์ตอนสตัว์ก่อนและหลังการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนส
แพลงก์ตอนสัตว์ก่อนการย่อยฯ แพลงก์ตอนสัตว์หลังการย่อยฯ

59.34 57.71
11.97±1.76 7.19±1.53

การเตรียมอาหารทดลองและการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหารทดลอง 
เตรียมอาหารสําเร็จรูปท่ีมีองค์ประกอบของวัตถุดิบแหล่งโปรตีนต่างกัน โดยใช้อาหารสําเร็จรูปท่ีใช้ปลาป่น 

เป็นอาหารชุดควบคุม และเตรียมอาหารสําเร็จรูปสําหรับชุดการทดลองท่ี 2-
ท่ีเตรียมโดยผ่านกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์ไคติเนสแทนท่ีปลาป่นในปริมาณแตกต่างกันตามแผนการทดลอง 
โดยอาหารทดลองทุกสูตรมีปริมาณของวัตถุดิบอ่ืน ๆ เท่ากัน  

มีของอาหารสําเร็จรูปในแต่ละชุดการทดลอง ได้แก่ วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนด้วย
Carbon/Nitrogen Determination ยี่ห้อ LECO วิเคราะห์ปริมาณไขมันโดยใช้เทคนิค 

ด้วยเครื่อง Fat Extractor TFE2000 ยี่ห้อ LECO วิเคราะห์ค่าพลังงานด้วยเครื่อง
Automatic Calorimeter AC-350 ยี่ห้อ LECO วิเคราะห์หาความช้ืนและเยื่อใยตามวิธีของ

และวิเคราะห์ปริมาณโครมิกซ์ ออกไซด์ ด้วยเครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุ ICP-OES 
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เคราะห์ไนโตรเจนรวมด้วย
LEGO โดยนําตัวอย่าง

ช่ังตัวอย่างประมาณ 8-10 มก. นําไปเผาท่ี
นําค่าท่ีได้ไปคํานวณปริมาณโปรตีน  

ดังนี้ นําแพลงก์ตอนสัตว์สดท่ีเก็บรักษาไว้ท่ี -20°C และ
จากนั้น สกัดแร่ธาตุออกจาก

บีกเกอร์แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีเติมสารเคมี
Whatman เบอร์ 1 แล้ว 
นาที นําตัวอย่างไปกรอง

NaOH ความเข้มข้น 1 M 
แล้วนําตัวอย่างมาวางไว้ให้เย็นท่ีอุณหภูมิห้อง 

แล้วจึงล้างตัวอย่างด้วยน้ํากลั่นจนพีเอชเท่ากับ 7 
ท่ีอบด้วยอุณหภูมิ 110°C  

แล้วจึงนําไปช่ังน้ําหนักตัวอย่างท่ีเหลือ 

หลังการยอ่ย ×100 
ก่อนการย่อย 

ปริมาณโปรตีนและปริมาณไคตินในแพลงก์ตอนสตัว์ก่อนและหลังการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนส 
แพลงก์ตอนสัตว์หลังการย่อยฯ 

57.71 
7.19±1.53 

โดยใช้อาหารสําเร็จรูปท่ีใช้ปลาป่น (โปรตีน
-4 ท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์

ท่ีเตรียมโดยผ่านกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์ไคติเนสแทนท่ีปลาป่นในปริมาณแตกต่างกันตามแผนการทดลอง (ตารางท่ี 2) 

วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนด้วย
วิเคราะห์ปริมาณไขมันโดยใช้เทคนิค 

วิเคราะห์ค่าพลังงานด้วยเครื่อง
วิเคราะห์หาความช้ืนและเยื่อใยตามวิธีของ AOAC (2005) 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ตารางท่ี 2  ปริมาณของวัตถุดิบ (%) 

วัตถุดิบ 

ปลาป่น (60% โปรตีน) 
แพลงก์ตอนสัตว์อบแห้งป่น 
หัวกุ้งป่น 
กากถ่ัวเหลืองป่น 
ตับหมึกป่น 
น้ํามันปลาทูน่า 
รําละเอียด 
แป้งสาล ี
วิตามินผสม* 

วัตถุดิบ 

แร่ธาตุผสม** 
วิตามินซ ี
สารเหนียวซีเอ็มซ ี
โครมิกซ์ออกไซด ์
รวม 

หมายเหต:ุ *วิตามินผสมประกอบด้วยวิตามิน 
niacin 37.07; vitamin E 50% 80; pyridoxine HCl 54.55; Ca
acid 2.1; cyanocobalamin (B12) 
vitamin A/D3 2.3 และ cellulose 
**แร่ธาตุผสมประกอบด้วยเกลือแร่ในอัตราส่วนดังต่อไปน้ี

FeSO4 0.0063; ZnSO4 0.0074; CuSO

 
ตารางท่ี 3  องค์ประกอบทางเคมีในอาหารทดลอง และแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซมไ์คติเนส 

องค์ประกอบทางเคม ี

ความช้ืน (%) 
เถ้า (% น้ําหนักแห้ง) 
ไขมันรวม (% น้ําหนักแห้ง) 
โปรตีนรวม (% น้ําหนักแห้ง) 
เยื่อใย (% น้ําหนักแห้ง) 
คาร์โบไฮเดรต (% น้ําหนักแห้ง) 
พลังงาน (cal/g) 
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) ในอาหารทดลอง 
ชุดการทดลอง 

1 2 3
40 30 20
0 10 20
5.1 5.1 5.1
23 23 23
10 10 10
5 5 5
3 3 3
12 12 12
0.5 0.5 0.5

ชุดการทดลอง 
1 2 3
0.3 0.3 0.3
0.1 0.1 0.1
0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5
100 100 100

วิตามินผสมประกอบด้วยวิตามิน (ปริมาณกรัมต่อกิโลกรัมวิตามินรวม) ดังต่อไปน้ี thiamine (B1)
niacin 37.07; vitamin E 50% 80; pyridoxine HCl 54.55; Ca-pantothenate (B5) 25

cyanocobalamin (B12) 0.6; menadion (K 50 %) 26; vitamin C 85.71;  choline c
cellulose 215.71 

แร่ธาตุผสมประกอบด้วยเกลือแร่ในอัตราส่วนดังต่อไปน้ี  KH2PO4 1.0; CaHPO4.2H2O 1.0; NaH
0.0074; CuSO4 0.0013; MnSO4 0.0055 (Davis and Lawrence, 1997) 

องค์ประกอบทางเคมีในอาหารทดลอง และแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซมไ์คติเนส 
ชุดการทดลอง 

1 2 3 4 
9.07 9.02 10.76 10.59 
15.78 15.62 15.30 14.64 
12.06 12.16 12.20 11.90 
46.85 46.31 46.19 45.76 
2.91 3.40 4.64 5.50 
22.39 22.52 21.67 22.20 

4,855.93 4,867.00 4,903.07 4,898.67

O1 

57 

O7 

3 4 
20 10 
20 30 
5.1 5.1 
23 23 
10 10 
5 5 
3 3 
12 12 
0.5 0.5 

3 4 
0.3 0.3 
0.1 0.1 
0.5 0.5 
0.5 0.5 
100 100 

thiamine (B1) 23.47; riboflavin (B2) 25; 
25; inositol 98; biotin 25; folic 

tamin C 85.71;  choline chloride 50% 300; 

O 1.0; NaH2PO4.2H2O 1.5; KCl 0.5; 

องค์ประกอบทางเคมีในอาหารทดลอง และแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซมไ์คติเนส  

แพลงก์ตอนสัตว์ 
ท่ีผ่านการย่อยฯ 

 10.99 
 12.93 
 11.30 
 57.71 
 6.48 
 0.59 

4,898.67 - 



 O1 

58 

O7 

5. การเตรียมสัตว์ทดลองและดําเนินการทดลอง
 คัดเลือกลูกปลากะพงขาวท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 
และเก็บปลากะพงขาวเริ่มต้นจํานวนหนึ่งไปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการเช่นเดียวกับอาหารทดลอง 
 ระหว่างการทดลองให้อาหารจนอ่ิม วันละ 
อาหารเหลือเพ่ือนํามาคํานวณปริมาณอาหารท่ีกินจริง โดยก่อนให้อาหารใน ตอนเช้าต้องใช้สายยางขนาดเล็กดูดมูลปลาท้ิงไป 
หลังจากให้อาหารไปแล้ว 15 วัน จึงทําการเก็บมูลปลาทุก
ใส่ขวดพลาสติกนําไปทําให้แห้งโดยอบด้วยตู้อบ
ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหาร หลังจากให้อาหารและเก็บอาหารเหลือเสร็จแล้วจึงเติมน้ําทะเลฆ่าเช้ือเพ่ิมในตู้ทดลอง 
ดูดตะกอนในถังตกตะกอนทุกวัน นอกจากนั้น ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําสัปดาห์ละครั้งจากจุดเก็บตัวอย่างน้ํา 
และน้ําท่ีผ่านระบบบําบัดเพ่ือเข้าสู่ถังเลี้ยง โดยวัดค่าออกซิเจนละลายในน้ําด้วยเครื่อง 
เครื่อง Salinometer วัดความเป็นกรด-ด่างด้วยเครื่อง 
AWWA and WPCF (1985) และวิเคราะห์ค่าแอมโมเนียรวม
เปลี่ยนถ่ายน้ําท้ังหมดทุก ๆ 2 สัปดาห ์เมื่อทําการช่ังน้ําหนักปลาหรือเปลี่ยนถ่ายน้ําบางส่วนในกรณีท่ีนํ้ามีคุณภาพน้ําไม่เหมาะสม
 ตรวจสอบการเจริญเติบโตโดยการช่ังน้ําหนัก และคํานวณอัตราการรอดตายโดยนับจํานวนปลาท้ังหมดทุก 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองจึงวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของปลากะพงขาวท้ังตัวในแต่ละ
การย่อยโปรตีนและประโยชน์สุทธิของโปรตีนของอาหาร แต่ละสูตร
 

 
ภาพท่ี 2  ปลากะพงขาวเริม่ทดลอง 

 
6. การวิเคราะห์ข้อมูลและการคํานวณ 

6.1 คํานวณอัตราการรอดตาย (%)

= 
จํานวนปลาท่ีเหลือ
จํานวนปลาเริ่มต้น

6.2 คํานวณอัตราการกินอาหารต่อวัน 

= 
(น้ําหนักอาหารท่ีให้ปลากิน

จํานวนวัน 
6.3 คํานวณอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ

= 
น้ําหนักของอาหารท่ีสัตว์นํ้ากิน
น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนของสัตว์นํ้า
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การเตรียมสัตว์ทดลองและดําเนินการทดลอง 
คัดเลือกลูกปลากะพงขาวท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 5.27 ± 0.01 ก. สุ่มใส่ในตู้ทดลอง ๆ ละ 

และเก็บปลากะพงขาวเริ่มต้นจํานวนหนึ่งไปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการเช่นเดียวกับอาหารทดลอง (ภาพท่ี 
ระหว่างการทดลองให้อาหารจนอ่ิม วันละ 2 มื้อใน เวลา 09.00 และ 14.00 น. ด้วยอาหารทดลองแต่ละสูตรและเก็บ

อาหารเหลือเพ่ือนํามาคํานวณปริมาณอาหารท่ีกินจริง โดยก่อนให้อาหารใน ตอนเช้าต้องใช้สายยางขนาดเล็กดูดมูลปลาท้ิงไป 
จึงทําการเก็บมูลปลาทุก ๆ เช้าก่อนให้อาหาร จนมูลปลาเพียงพอสําหรับการวิเคราะห์ 

ใส่ขวดพลาสติกนําไปทําให้แห้งโดยอบด้วยตู้อบ (Oven) ท่ีอุณหภูม ิ60°C แล้ววิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและโครมิกซ์ออกไซด์เพ่ือหา
ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหาร หลังจากให้อาหารและเก็บอาหารเหลือเสร็จแล้วจึงเติมน้ําทะเลฆ่าเช้ือเพ่ิมในตู้ทดลอง 

ทุกวัน นอกจากนั้น ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําสัปดาห์ละครั้งจากจุดเก็บตัวอย่างน้ํา 
และน้ําท่ีผ่านระบบบําบัดเพ่ือเข้าสู่ถังเลี้ยง โดยวัดค่าออกซิเจนละลายในน้ําด้วยเครื่อง DO meter ยี่ห้อ

ด่างด้วยเครื่อง pH meter ยี่ห้อ HACH วิเคราะห์ค่าความเป็นด่างตามวิธีของ 
และวิเคราะห์ค่าแอมโมเนียรวม และไนไตรท์ ตามวิธีของ Strickland and

เมื่อทําการช่ังน้ําหนักปลาหรือเปลี่ยนถ่ายน้ําบางส่วนในกรณีท่ีนํ้ามีคุณภาพน้ําไม่เหมาะสม
ตรวจสอบการเจริญเติบโตโดยการช่ังน้ําหนัก และคํานวณอัตราการรอดตายโดยนับจํานวนปลาท้ังหมดทุก 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองจึงวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของปลากะพงขาวท้ังตัวในแต่ละชุดการทดลอง และคํานวณประสิทธิภาพ
การย่อยโปรตีนและประโยชน์สุทธิของโปรตีนของอาหาร แต่ละสูตร 

   

(%) ตามสูตร 

จํานวนปลาท่ีเหลือ 
X 100 

จํานวนปลาเริ่มต้น 
คํานวณอัตราการกินอาหารต่อวัน (%) ตามสูตร 

น้ําหนักอาหารท่ีให้ปลากิน) 
/ 

(น้ําหนักปลาเริ่มต้น+น้ําหนักปลาสุดท้าย) 
 2 

คํานวณอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ตามสูตร 

น้ําหนักของอาหารท่ีสัตว์นํ้ากิน 
 

น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนของสัตว์นํ้า 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

สุ่มใส่ในตู้ทดลอง ๆ ละ 20 ตัว 
ภาพท่ี 2)  

ด้วยอาหารทดลองแต่ละสูตรและเก็บ
อาหารเหลือเพ่ือนํามาคํานวณปริมาณอาหารท่ีกินจริง โดยก่อนให้อาหารใน ตอนเช้าต้องใช้สายยางขนาดเล็กดูดมูลปลาท้ิงไป 

ๆ เช้าก่อนให้อาหาร จนมูลปลาเพียงพอสําหรับการวิเคราะห์ เก็บมูลปลา
แล้ววิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและโครมิกซ์ออกไซด์เพ่ือหา

ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหาร หลังจากให้อาหารและเก็บอาหารเหลือเสร็จแล้วจึงเติมน้ําทะเลฆ่าเช้ือเพ่ิมในตู้ทดลอง 
ทุกวัน นอกจากนั้น ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําสัปดาห์ละครั้งจากจุดเก็บตัวอย่างน้ํา 2 จุด คือ ถังเลี้ยง 

ยี่ห้อ YSI วัดความเค็มด้วย
วิเคราะห์ค่าความเป็นด่างตามวิธีของ APHA, 

and Parsons (1972) 
เมื่อทําการช่ังน้ําหนักปลาหรือเปลี่ยนถ่ายน้ําบางส่วนในกรณีท่ีนํ้ามีคุณภาพน้ําไม่เหมาะสม 

ตรวจสอบการเจริญเติบโตโดยการช่ังน้ําหนัก และคํานวณอัตราการรอดตายโดยนับจํานวนปลาท้ังหมดทุก 2 สัปดาห์ 
ชุดการทดลอง และคํานวณประสิทธิภาพ

 

X 100 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

6.4 คํานวณประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน 

= 
%Cr2O3 ในอาหาร
%Cr2O3 ในมูลปลา

6.5 คํานวณประสิทธิภาพของโปรตีน

= 
น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนของสัตว์นํ้า
น้ําหนักของโปรตีนท่ีสตัว์นํ้ากิน

6.6 คํานวณค่าประโยชน์สุทธิของโปรตีน

= 
น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนของโปรตีนในตัวสัตว์นํ้า

น้ําหนักของโปรตีนท่ีสตัว์นํ้ากิน
6.7 วิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบทางเดียว 

HSD test ด้วยโปรแกรม SPSS Version 16 
เจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของลูกปลากะพงขาว 

 
ผลการศึกษา 
1. การเจริญเติบโต 
 หลังจากเลี้ยงปลากะพงขาวด้วยอาหารทดลองเป็นเวลา
และ 3 มีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) โดยท่ีนํ้าหนักเพ่ิมข้ึนดังกล่าวมากกว่าน้ําหนักเพ่ิมข้ึนของปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และเมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน น้ําหนักปลากะพงขาวเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุด
การทดลอง (กรัม/ตัว) พบว่าในชุดการทดลองท่ี
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เช่นเดียวกัน

ภาพท่ี 4  น้ําหนักเฉลี่ยและอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของปลากะพงขาวทดลองท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลอง 
ระยะเวลา 6 สัปดาห ์

 
2. อัตราการรอดตาย 
 ปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองท้ัง 
โดยมีอัตราการรอดตายเท่ากับ 100.00
และ 4 ตามลําดับ 
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คํานวณประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน (%) ตามสูตร  
ในอาหาร 

X 
%โปรตีนในมลูปลา 

ในมูลปลา %โปรตีนในอาหาร 
คํานวณประสิทธิภาพของโปรตีน ตามสูตร 

น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนของสัตว์นํ้า 
 

น้ําหนักของโปรตีนท่ีสตัว์นํ้ากิน 
คํานวณค่าประโยชน์สุทธิของโปรตีน ตามสูตร 

น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนของโปรตีนในตัวสัตว์นํ้า 
น้ําหนักของโปรตีนท่ีสตัว์นํ้ากิน 

วิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามวิธี 
SPSS Version 16 ของข้อมูลท่ีตรวจวัด  ได้แก่ ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนของอาหาร การ

เจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของลูกปลากะพงขาว  

ลากะพงขาวด้วยอาหารทดลองเป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า ลูกปลากะพงขาวในชุดการท
มีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน (P>0.05) โดยมีนํ้าหนักเพ่ิมข้ึน เท่ากับ 458.31±25.86 ,459.85±

โดยท่ีนํ้าหนักเพ่ิมข้ึนดังกล่าวมากกว่าน้ําหนักเพ่ิมข้ึนของปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี
และเมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน น้ําหนักปลากะพงขาวเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุด

พบว่าในชุดการทดลองท่ี 1, 2 และ 3 มีค่าไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกับปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 
เช่นเดียวกัน 

  
น้ําหนักเฉลี่ยและอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของปลากะพงขาวทดลองท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลอง 

ปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองท้ัง 4 สูตร มีอัตราการรอดตาย (ตารางท่ี 4) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
100.00±0.00, 100.00±0.00, 96.67±2.89 และ 96.67±5.77% 

4 6 ระยะเวลาทดลอง (สัปดาห)์
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และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามวิธี Tukey , s 
ของข้อมูลท่ีตรวจวัด  ได้แก่ ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนของอาหาร การ

สัปดาห์ พบว่า ลูกปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 1, 2 
459.85±26.85 และ 413.81±7.14% 

โดยท่ีนํ้าหนักเพ่ิมข้ึนดังกล่าวมากกว่าน้ําหนักเพ่ิมข้ึนของปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 4 (304.10±7.79%) 
และเมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน น้ําหนักปลากะพงขาวเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุด

มีค่าไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกับปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 4 

 
น้ําหนักเฉลี่ยและอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของปลากะพงขาวทดลองท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลอง 4 สูตร เป็น

ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
% ในชุดการทดลองท่ี 1, 2, 3 

2 4 6 
ระยะเวลาทดลอง (สัปดาห)์

T1
T2
T3
T4



 O1 

60 

O7 

3. อัตราการกินอาหารต่อวัน 
 อัตราการกินอาหารต่อวันของปลากะพงขาว 
ได้แก ่อัตราการกินอาหารของปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี
ของปลากะพงขาวมีค่าต่ําสุดในชุดการทดลองท่ี 
4. อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 
 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสูตรท่ี 
ค่าไม่แตกต่าง (P>0.05) กับอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรท่ี 
แต่แตกต่างกับอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรท่ี
(1.35±0.06) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
สูตรท่ี 2 ไม่แตกต่างกับสูตรท่ี 3 และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรท่ี
กับสูตรท่ี 4 โดยอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวมีค่าสูงข้ึนตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของแพลงก์ตอนสตัวใ์นอาหาร

5. ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน 
 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหารทดลอง
การย่อยโปรตีนไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 

6. ประสิทธิภาพของโปรตีน 
 ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารทดลอง 
ของโปรตีนในอาหารทดลองสูตรอ่ืน ๆ (P<0.05) 
ซึ่งมีค่าสูงกว่าประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารสูตรท่ี 
ในอาหารทดลองสูตรท่ี 3 และ 4 มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

7. ประโยชน์สุทธิของโปรตีน 
 ประโยชน์สุทธิของโปรตีนในอาหารทดลอง 
สุทธิของโปรตีนในอาหารทดลองสูตรอ่ืน ๆ (P<0.05)
ซึ่งมีค่าสูงกว่าประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารสูตรท่ี 
ในอาหารทดลองสูตรท่ี 3 และ 4 มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 4  สรุปผล การเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ

แตกต่างกัน 4 สูตร  

พารามิเตอร์ 

น้ําหนักเริ่มต้น (ก./ตัว) 

น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง  
(ก./ตัว) 
น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน (ก./ตัว) 

น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน (%) 458.31±

อัตราการเจรญิเติบโตเฉลี่ยต่อวัน 
(ก./ตัว./วัน) 
อัตรารอดตาย (%) 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

อัตราการกินอาหารต่อวันของปลากะพงขาว (ตารางท่ี 4) มีค่าสูงสุดในชุดการทดลองท่ี 3 (4.23±
อัตราการกินอาหารของปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 4 (4.00±0.12%) และ 2 (3.94±0.02%) และอัตราการกินอาหาร

ของปลากะพงขาวมีค่าต่ําสุดในชุดการทดลองท่ี 1 (3.62±0.10%)  

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสูตรท่ี 1 (ตารางท่ี 4) มีค่าต่ําสุด 
กับอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรท่ี 

ารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรท่ี 3 (1.27
P<0.05) ซึ่งอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลอง

และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรท่ี
โดยอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวมีค่าสูงข้ึนตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของแพลงก์ตอนสตัวใ์นอาหาร

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหารทดลอง (ตารางท่ี 4) พบว่าอาหารทดลองท้ัง
P>0.05) โดยมีค่าอยู่ในช่วง 78.88 - 81.23%  

ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารทดลอง (ตารางท่ี 4) สูตรท่ี 1 มีค่าสูงท่ีสุด (1.95±0.02) แตกต่างกับค่าประสิทธิภาพ
P<0.05) รองลงมาคือประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารทดลองสูตรท่ี 

ซึ่งมีค่าสูงกว่าประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารสูตรท่ี 3 (1.70±0.03) และ 4 (1.63±0.07) โดยท่ีค่าประสิทธิภาพของโปรตีน
มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 

ประโยชน์สุทธิของโปรตีนในอาหารทดลอง (ตารางท่ี 4) สูตรท่ี 1 มีค่าสูงท่ีสุด (1.21±0.01) แตกต่างกับค่าประโยชน์
P<0.05) รองลงมาคือประโยชน์สุทธิของโปรตีนในอาหารทดลองสูตรท่ี

ซึ่งมีค่าสูงกว่าประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารสูตรท่ี 3 (1.03±0.02) และ 4 (0.99±0.04) โดยท่ีค่าประสิทธิภาพของโปรตีน
มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  

สรุปผล การเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และอัตราการรอดตายของปลากะพงขาว

ชุดการทดลอง 
1 2 3 

5.27±0.01a 5.27±0.02a 5.27±0.02a 

29.46±1.33a 29.50±1.33a 27.10±0.44a 

24.18±1.34a 24.23±1.35a 21.82±0.43a 

458.31±25.86a 459.85±26.85a 413.81±7.14a 

1.53±0.18a 1.56±0.11a 1.44±0.08a 

100.00±0.00a 100.00±0.00a 96.67±2.89a 
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4.23±0.05%) รองลงมา
และอัตราการกินอาหาร

มีค่าต่ําสุด (1.09±0.01) โดยมี
กับอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรท่ี 2 (1.19±0.02) 

1.27±0.02) และ สูตรท่ี 4 
ซึ่งอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลอง

และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรท่ี 3 ไม่แตกต่าง
โดยอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวมีค่าสูงข้ึนตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของแพลงก์ตอนสตัวใ์นอาหาร  

พบว่าอาหารทดลองท้ัง 4 สูตรมีประสิทธิภาพ

แตกต่างกับค่าประสิทธิภาพ
รองลงมาคือประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารทดลองสูตรท่ี 2 (1.82±0.02) 

โดยท่ีค่าประสิทธิภาพของโปรตีน

แตกต่างกับค่าประโยชน์
รองลงมาคือประโยชน์สุทธิของโปรตีนในอาหารทดลองสูตรท่ี 2 (1.11±0.01) 

โดยท่ีค่าประสิทธิภาพของโปรตีน

และอัตราการรอดตายของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหาร

4 

5.27±0.02a 

 21.32±0.44b 

 16.04±0.43b 

 304.10±7.79b 

1.02±0.06b 

 96.67±5.77a 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

พารามิเตอร์ 

อัตราการกินอาหารต่อวัน (%) 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR)

ประสิทธภิาพการย่อยโปรตีน (% ) 
ค่าประสิทธิภาพของโปรตีน (PER : 
Protein Efficiency Ratio) 
ค่าประโยชน์สุทธิของโปรตีน (NPU : 
Net Protein Utility) 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันหากกํากับด้วยตัวอักษรต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

 
8. องค์ประกอบทางเคมีในปลากะพงขาวท้ังตัว
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบในปลากะพงขาวท้ังตัวท่ีเลี้ยงโดยใช้อาหารทดลองแตกต่างกัน 
ปริมาณโปรตีนในปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรท่ี 
กับปริมาณโปรตีนในปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรท่ี
ตามลําดับ โดยท่ีปริมาณโปรตีนในปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรท่ี
ความช้ืน เถ้า ไขมัน เยื่อใย และคาร์โบไฮเดรต ในปลากะพงขาวท้ังตัวท่ีเลี้ยงโดยใช้อาหารทดลองแตกต่างกัน 
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยความช้ืนมีค่าอยู่ระหว่าง
16.86±0.21%, ไขมัน มีค่าอยู่ระหว่าง 
ทดลองสูตรท่ี 2 และ 3 มีแนวโน้มสูงกว่าปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสูตรอ่ืน เยื่อใย มีค่าอยู่ระหว่าง 
ซึ่งพบว่าปริมาณเยื่อใยมีแนวโน้มสูงข้ึนตามปริม
โดยปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสูตรท่ี 1 (แพลงก์ตอนสัตว์ฯ 
(แพลงก์ตอนสัตว์ฯ 75%) มีเยื่อใยสูงสุด และปริมาณคาร์โบไฮเดรตมีค่าอยู่ระ
 
ตารางท่ี 5  องค์ประกอบทางเคม ี(%

องค์ประกอบทางเคมี 

ความช้ืน (%) 
เถ้า  
ไขมัน  
โปรตีน  
เยื่อใย  
คาร์โบไฮเดรต  

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันหากกํากับด้วยตัวอักษรต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
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ชุดการทดลอง 
1 2 3

3.62±0.10a 3.94±0.02b 4.23±

(FCR) 1.09±0.01a 1.19±0.02ab 1.27±

 81.23±2.51a 80.36±1.20a 80.11±
PER : 

1.95±0.02a 1.82±0.02b 1.70±

NPU : 
1.21±0.01a 1.11±0.01b 1.03±

ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันหากกํากับด้วยตัวอักษรต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

องค์ประกอบทางเคมีในปลากะพงขาวท้ังตัว 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบในปลากะพงขาวท้ังตัวท่ีเลี้ยงโดยใช้อาหารทดลองแตกต่างกัน 

ปริมาณโปรตีนในปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรท่ี 1 มีค่าสูงสุด (62.07±0.50%) แตกต่างอย่างมี
กับปริมาณโปรตีนในปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรท่ี 2, 3 และ 4 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 60.87±0.38, 60.35
ตามลําดับ โดยท่ีปริมาณโปรตีนในปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรท่ี 2, 3 และ 4 มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ความช้ืน เถ้า ไขมัน เยื่อใย และคาร์โบไฮเดรต ในปลากะพงขาวท้ังตัวท่ีเลี้ยงโดยใช้อาหารทดลองแตกต่างกัน 

โดยความช้ืนมีค่าอยู่ระหว่าง 70.24±0.51% - 70.88±0.23%, เถ้า มีค่าอยู่ระหว่าง 
ไขมัน มีค่าอยู่ระหว่าง 16.67±0.97% - 18.77±0.70% โดยสังเกตว่าปริมาณไขมันในปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหาร

มีแนวโน้มสูงกว่าปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสูตรอ่ืน เยื่อใย มีค่าอยู่ระหว่าง 
ซึ่งพบว่าปริมาณเยื่อใยมีแนวโน้มสูงข้ึนตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ในอาหารทดลอง 

แพลงก์ตอนสัตว์ฯ 0%) มีปริมาณเยื่อใยต่ําสุด และปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรท่ี 
มีเยื่อใยสูงสุด และปริมาณคาร์โบไฮเดรตมีค่าอยู่ระหว่าง 4.19±0.84 - 

% น้ําหนักแห้ง) ในปลากะพงขาวท้ังตัวท่ีทดลองให้อาหารแตกต่างกัน 
ชุดการทดลอง 

1 2 3 
70.66 ± 0.14 a 70.41 ± 0.25 a 70.24 ± 0.51
16.53 ± 0.62 a 15.94 ± 0.67 a 16.24 ± 0.27
16.67 ± 0.97 a 18.77 ± 0.70 a 18.16 ± 0.44
62.07 ± 0.50 a 60.87 ± 0.38 b 60.35 ± 0.59
0.21 ± 0.07 a 0.22 ± 0.07 a 0.24 ± 0.02
4.52 ± 1.09 a 4.19 ± 0.84 a 5.01 ± 0.24

ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันหากกํากับด้วยตัวอักษรต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

 

O1 

61 

O7 

3 4 

4.23±0.05c 4.00±0.12b 

0.02bc 1.35±0.06c 

±0.78a 78.88±2.15a 

1.70±0.03c 1.63±0.07c 

1.03±0.02c 0.99±0.04c 

ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันหากกํากับด้วยตัวอักษรต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบในปลากะพงขาวท้ังตัวท่ีเลี้ยงโดยใช้อาหารทดลองแตกต่างกัน 4 สูตร (ตารางท่ี 5) พบว่า 
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

60.35±0.59 และ 60.61±0.53% 
มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) สําหรับ

ความช้ืน เถ้า ไขมัน เยื่อใย และคาร์โบไฮเดรต ในปลากะพงขาวท้ังตัวท่ีเลี้ยงโดยใช้อาหารทดลองแตกต่างกัน 4 สูตร มีค่าไม่
เถ้า มีค่าอยู่ระหว่าง 15.94±0.67% - 

โดยสังเกตว่าปริมาณไขมันในปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหาร
มีแนวโน้มสูงกว่าปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสูตรอ่ืน เยื่อใย มีค่าอยู่ระหว่าง 0.21±0.07% - 0.28±0.02% 

าณการเพ่ิมข้ึนของแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ในอาหารทดลอง 
มีปริมาณเยื่อใยต่ําสุด และปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรท่ี 4 

 5.40±0.85% 

ในปลากะพงขาวท้ังตัวท่ีทดลองให้อาหารแตกต่างกัน 4 สูตร  

4 
0.51 a 70.88 ± 0.23 a 
0.27 a 16.86 ± 0.21 a 
0.44 a 16.84 ± 1.43 a 
0.59b 60.61 ± 0.53b 
0.02 a 0.28 ± 0.02 a 
0.24 a 5.40 ± 0.85 a 

ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันหากกํากับด้วยตัวอักษรต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) 



 O1 

62 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากผลการทดลอง พบว่า ปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนส 
แทนท่ีปลาป่น 25 และ 50% มีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วย
เอ็นไซม์ไคติเนสแทนท่ีปลาป่นในอาหารปลากะพงขาวได้สูงถึง 
กับผลการทดลองของเพ็ญศรี และคณะ (2553) 
เจริญเติบโตของปลากะพงขาวต่ํากว่าการใช้ปลาป่นเพียงอย่างเดียว ซึ่งหากจะนําแพลงก์ตอนสัตว์ไปใช้โดยไม่ผ่านกระบวนการ
ในการเตรียมเพ่ือลดปริมาณไคตินควรใช้ในระดับต่ํากว่า 
ปริมาณไคติน ลดลง ส่งผลให้ปลาสามารถย่อยและดูดซึมสารอาหารในอาหารทดลองได้มากข้ึน อย่างไรก็ตาม การแทนท่ีปลาป่น
ด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสในปริมาณ 
อาหารสูตรอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากอาหารสูตรดังกล่าวยังมีปริมาณไคตินสูงอยู่ ซึ่งเป็นปริมาณท่ีทําให้ปลามีการย่อยและดูดซึม
อาหารได้น้อยลง และเมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ พ
ด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสทําให้ปลามีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อสูงข้ึน โดยมีค่าสูงข้ึนตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของแพลงกต์อนสตัวฯ์
ในอาหารทดลอง ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากปริมาณเยื่อใยในอาหารท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของแพลงก์ตอนสัตว์ ซึ่ง 
De Silva and Anderson (1995) กล่าวว่าปริมาณเยื่อใยในอาหารท่ีสูงจะมีผลทําให้การใช้ประโยชน์สารอาหารในอาหารนั้นลดลง
โดยปริมาณเยื่อใยในอาหารปลาควรมีค่าไม่เกิน 
2.91-5.50% อย่างไรก็ตาม อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ฯ 
แทนท่ีปลาป่นในปริมาณ 25% มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติกับปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีไม่ใช้แพลงก์ตอนสัตว์แทนท่ีปลาป่น
แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ฯ แทนท่ีปลาป่นในอาหารปลากะพงขาวในปริมาณ 
โดยไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอา
 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหารทดลองท้ัง 
ทดลองสูตรท่ี 1-3 มีค่าประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนมากกว่า 
มากกว่า 80% ถือว่าสามารถย่อยได้ดี แต่เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพโปรตีนกลับพบว่า การแทนท่ีปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ฯ 
มีผลให้ประสิทธิภาพโปรตีนในอาหารทดลองลดลง โดยมีค่าลดลงตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของแพลงก์ตอนสัตว์ในอาหารทดลอง 
เวียง (2543) กล่าวว่า อาหารท่ีมีค่าประสิทธิภาพของโปรตี
ประสิทธิภาพของโปรตีนไม่ต่ํากว่า 0.5 แสดงให้เห็นว่า
ประสิทธิภาพของโปรตีนมากว่า 1 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง
ทดลองก็พบว่า มีผลเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ค่าประโยชน์สุทธิของโปรตีนมีค่าลดลงตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของแพลงก์ตอนสัตว์ฯ 
โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.99-1.21 ซึ่ง Parker (1987) 
เท่ากับ 0.163 และอาหารท่ีดีควรมีค่าประโยชน์สุทธิของโปรตีนสูงกว่าค่าเฉลี่ย  
 สําหรับอัตรารอดตายของปลากะพงขาว ท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองท้ัง 
เนื่องมาจากการทดลองเลี้ยงปลาได้ดําเนินการในระบบน้ําหมุนเวี
น้อย ทําให้ปลาไม่เครียด อีกท้ังในระบบมีการใช้แสงยูวีในการฆ่าเช้ือในน้ําจึงสามารถป้องกันการติดเช้ือในปลาได้อีกทางหนึ่ง 
นอกจากนี้ พบว่าปลากะพงขาวทดลองสามารถยอมรับอาหารทดลองได้ทุกสูตร แตกต่างกับการศึกษาของ เพ็ญศรี
(2553) ท่ีรายงานว่า ปลากะพงขาวทดลองยอมรับอาหารได้น้อยลงจนถึงไม่สามารถยอมรับอาหารทดลองได้ เมื่อมีการแทนท่ี
ปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์อบแห้งในอาหารทดลอง ทําให้ปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์แทนท่ีปลาป่น
ปริมาณ 100% มีอัตรารอดตายเท่ากับ 0% เ
ท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์แทนท่ีปลาป่นในปริมาณ 
น้อยลง 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนส 
มีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วย

เอ็นไซม์ไคติเนสแทนท่ีปลาป่นในอาหารปลากะพงขาวได้สูงถึง 50% โดยไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลา หากเปรียบเทียบ
(2553) ท่ีรายงานว่า การแทนท่ีปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์แม้เพียง 

เจริญเติบโตของปลากะพงขาวต่ํากว่าการใช้ปลาป่นเพียงอย่างเดียว ซึ่งหากจะนําแพลงก์ตอนสัตว์ไปใช้โดยไม่ผ่านกระบวนการ
ในการเตรียมเพ่ือลดปริมาณไคตินควรใช้ในระดับต่ํากว่า 25% ช้ีให้เห็นว่าการย่อยแพลงก์ตอนสัตว์ด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสทําให้
ปริมาณไคติน ลดลง ส่งผลให้ปลาสามารถย่อยและดูดซึมสารอาหารในอาหารทดลองได้มากข้ึน อย่างไรก็ตาม การแทนท่ีปลาป่น

นไซม์ไคติเนสในปริมาณ 75% มีผลทําให้ปลามีการเจริญเติบโตต่ํากว่าการเลี้ยงด้วย
ๆ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากอาหารสูตรดังกล่าวยังมีปริมาณไคตินสูงอยู่ ซึ่งเป็นปริมาณท่ีทําให้ปลามีการย่อยและดูดซึม

อาหารได้น้อยลง และเมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ พบว่า การแทนท่ีปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อย
ด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสทําให้ปลามีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อสูงข้ึน โดยมีค่าสูงข้ึนตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของแพลงกต์อนสตัวฯ์

อาจเนื่องมาจากปริมาณเยื่อใยในอาหารท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของแพลงก์ตอนสัตว์ ซึ่ง 
กล่าวว่าปริมาณเยื่อใยในอาหารท่ีสูงจะมีผลทําให้การใช้ประโยชน์สารอาหารในอาหารนั้นลดลง

โดยปริมาณเยื่อใยในอาหารปลาควรมีค่าไม่เกิน 8-12% ซึ่งเมื่อพิจารณาปริมาณเยื่อใยในอาหารทดลองพบว่ามีปริมาณเพียง 
อย่างไรก็ตาม อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ฯ 

มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติกับปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีไม่ใช้แพลงก์ตอนสัตว์แทนท่ีปลาป่น
แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ฯ แทนท่ีปลาป่นในอาหารปลากะพงขาวในปริมาณ 
โดยไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลา 

เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหารทดลองท้ัง 4 สูตร  พบว่ามีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยท่ีอาหาร
มีค่าประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนมากกว่า 80% ซึ่ง Yu (2006) รายงานว่าประสิทธิภาพการย่อยท่ีระดับ

ถือว่าสามารถย่อยได้ดี แต่เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพโปรตีนกลับพบว่า การแทนท่ีปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ฯ 
มีผลให้ประสิทธิภาพโปรตีนในอาหารทดลองลดลง โดยมีค่าลดลงตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของแพลงก์ตอนสัตว์ในอาหารทดลอง 

กล่าวว่า อาหารท่ีมีค่าประสิทธิภาพของโปรตนีเป็น 1 แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูง และอาหารท่ีมีคุณภาพควรมีค่า
แสดงให้เห็นว่าอาหารทดลองทุกสูตรเป็นอาหารท่ีมีประสิทธิภาพสูง

โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1.63-1.95 อีกท้ังเมื่อพิจารณาค่าประโยชน์สุทธิของโปรตีนในอาหาร
ทดลองก็พบว่า มีผลเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ค่าประโยชน์สุทธิของโปรตีนมีค่าลดลงตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของแพลงก์ตอนสัตว์ฯ 

Parker (1987) รายงานว่า ค่าประโยชน์สุทธิของโปรตีนในอาหารสําหรับปลาโดยเฉลี่ยมีค่า
และอาหารท่ีดีควรมีค่าประโยชน์สุทธิของโปรตีนสูงกว่าค่าเฉลี่ย   

สําหรับอัตรารอดตายของปลากะพงขาว ท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองท้ัง 4 สูตร พบว่า มีค่าไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากการทดลองเลี้ยงปลาได้ดําเนินการในระบบน้ําหมุนเวียนทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการเลี้ยง
น้อย ทําให้ปลาไม่เครียด อีกท้ังในระบบมีการใช้แสงยูวีในการฆ่าเช้ือในน้ําจึงสามารถป้องกันการติดเช้ือในปลาได้อีกทางหนึ่ง 
นอกจากนี้ พบว่าปลากะพงขาวทดลองสามารถยอมรับอาหารทดลองได้ทุกสูตร แตกต่างกับการศึกษาของ เพ็ญศรี

ท่ีรายงานว่า ปลากะพงขาวทดลองยอมรับอาหารได้น้อยลงจนถึงไม่สามารถยอมรับอาหารทดลองได้ เมื่อมีการแทนท่ี
ปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์อบแห้งในอาหารทดลอง ทําให้ปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์แทนท่ีปลาป่น

เนื่องจากไม่สามารถยอมรับอาหารได้ และปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลอง
ท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์แทนท่ีปลาป่นในปริมาณ 75% มีอัตรารอดตาย เท่ากับ 50.00 ± 13.23 % เนื่องจากยอมรับอาหารได้
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ปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนส 
มีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วย

ผลต่อการเจริญเติบโตของปลา หากเปรียบเทียบ
ท่ีรายงานว่า การแทนท่ีปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์แม้เพียง 25% ก็ทําให้การ

เจริญเติบโตของปลากะพงขาวต่ํากว่าการใช้ปลาป่นเพียงอย่างเดียว ซึ่งหากจะนําแพลงก์ตอนสัตว์ไปใช้โดยไม่ผ่านกระบวนการ
ช้ีให้เห็นว่าการย่อยแพลงก์ตอนสัตว์ด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสทําให้

ปริมาณไคติน ลดลง ส่งผลให้ปลาสามารถย่อยและดูดซึมสารอาหารในอาหารทดลองได้มากข้ึน อย่างไรก็ตาม การแทนท่ีปลาป่น
มีผลทําให้ปลามีการเจริญเติบโตต่ํากว่าการเลี้ยงด้วย

ๆ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากอาหารสูตรดังกล่าวยังมีปริมาณไคตินสูงอยู่ ซึ่งเป็นปริมาณท่ีทําให้ปลามีการย่อยและดูดซึม
บว่า การแทนท่ีปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อย

ด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสทําให้ปลามีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อสูงข้ึน โดยมีค่าสูงข้ึนตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของแพลงกต์อนสตัวฯ์ 
อาจเนื่องมาจากปริมาณเยื่อใยในอาหารท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของแพลงก์ตอนสัตว์ ซึ่ง  

กล่าวว่าปริมาณเยื่อใยในอาหารท่ีสูงจะมีผลทําให้การใช้ประโยชน์สารอาหารในอาหารนั้นลดลง 
งเมื่อพิจารณาปริมาณเยื่อใยในอาหารทดลองพบว่ามีปริมาณเพียง 

อย่างไรก็ตาม อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ฯ 
มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติกับปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีไม่ใช้แพลงก์ตอนสัตว์แทนท่ีปลาป่น 

แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ฯ แทนท่ีปลาป่นในอาหารปลากะพงขาวในปริมาณ 25% ได ้

สูตร  พบว่ามีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยท่ีอาหาร
รายงานว่าประสิทธิภาพการย่อยท่ีระดับ

ถือว่าสามารถย่อยได้ดี แต่เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพโปรตีนกลับพบว่า การแทนท่ีปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ฯ 
มีผลให้ประสิทธิภาพโปรตีนในอาหารทดลองลดลง โดยมีค่าลดลงตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของแพลงก์ตอนสัตว์ในอาหารทดลอง 

แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูง และอาหารท่ีมีคุณภาพควรมีค่า
อาหารทดลองทุกสูตรเป็นอาหารท่ีมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากมีค่า

อีกท้ังเมื่อพิจารณาค่าประโยชน์สุทธิของโปรตีนในอาหาร
ทดลองก็พบว่า มีผลเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ค่าประโยชน์สุทธิของโปรตีนมีค่าลดลงตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของแพลงก์ตอนสัตว์ฯ 

หรับปลาโดยเฉลี่ยมีค่า

สูตร พบว่า มีค่าไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจ
ยนทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการเลี้ยง

น้อย ทําให้ปลาไม่เครียด อีกท้ังในระบบมีการใช้แสงยูวีในการฆ่าเช้ือในน้ําจึงสามารถป้องกันการติดเช้ือในปลาได้อีกทางหนึ่ง 
นอกจากนี้ พบว่าปลากะพงขาวทดลองสามารถยอมรับอาหารทดลองได้ทุกสูตร แตกต่างกับการศึกษาของ เพ็ญศรี และคณะ 

ท่ีรายงานว่า ปลากะพงขาวทดลองยอมรับอาหารได้น้อยลงจนถึงไม่สามารถยอมรับอาหารทดลองได้ เมื่อมีการแทนท่ี
ปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์อบแห้งในอาหารทดลอง ทําให้ปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์แทนท่ีปลาป่น

นื่องจากไม่สามารถยอมรับอาหารได้ และปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลอง
เนื่องจากยอมรับอาหารได้



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 นอกจากนี้ จากผลการทดลองพบว่าอัตราการกินอาหารต่อวันของปลากะพงขาวในทุกชุดการ
อาหารท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ฯ แทนท่ีปลาป่นมีค่าสูงกว่าอัตราการกินอาหารต่อวันของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีไม่ใช้
แพลงก์ตอนสัตว์ และจากการสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของปลาทดลอง พบว่าปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีใช้
แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสแทนท่ีปลาป่นมีความอยากกินอาหารเพ่ิมข้ึน โดยแสดงออกด้วยการกิน
อาหารในปริมาณมากกว่าชุดควบคุม แสดงให้เห็นว่า การแทนท่ีปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ฯ ทําให้ปลามีความอยากกินอาหาร
มากกว่าการใช้ปลาป่นเพียงอย่างเดียว โดยท่ีการแทนท่ีปลาป่นด้วยแพลงก์
อาหารสูงท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า การใช้แพลงก์ตอนสัตว์ฯ ในในอาหารอาจมีผลต่อการกระตุ้นความอยากกินอาหารของปลา และ
แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสอาจเป็นวัตถุดิบท่ีมีสารดึงดูดการกิน ช่วยเพ่ิมความอยากกินอา
แตกต่างกับการใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีไม่ผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสแทนท่ีปลาป่นซึ่งพบว่าทําให้ความอยากกินอาหารของ
ปลาลดลง (เพ็ญศรี และคณะ, 2553)
แต่อาหารนั้นจะไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดประโยชน์น้อยถ้าสัตว์นํ้ากินไม่ได้หรือกินได้ไม่เต็มท่ีหากไม่มีคุณสมบัติชวนกิน ซึ่งสัตว์น้ํา
ส่วนใหญ่ค้นหากลิ่นและรสของอาหารด้วยตุ่มรับรสอาหาร 
กินอาหารท่ีผสมด้วยปลาป่นและน้ํามันปลามากกว่
และรสด้วยสารอินทรีย์ท่ีมีกํามะถันเป็นส่วนประกอบชวนให้ปลาทองและปลาไนเข้าหาอาหารได้ดีข้ึน 
นอกจากนี้ มีรายงานว่าการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษท้ิงกุ้งเป็นแหล่งโปรตีนเพ่ื
(จีรรัตน์ และคณะ, 2555) มีผลทําให้ช่วยเพ่ิมความอยากกินอาหารของปลาได้ เนื่องจากโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษท้ิงกุ้งมี
คุณสมบัติการเป็นสารดึงดูดการกิน ซึ่งในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตนั้นเป็นกระบวนการท่ีใช้เช้ือจุลินทรีย์ย่อยวัตถุดิบโปรตีน
ทําให้สายโมเลกุลของโปรตีนถูกตัดให้สั้นลงและมีกรดอะมิโนอิสระ 
และการแสดงออกถึงความดึงดูดการกินของอาหารเกิดจากชนิดกรดอะมิโนอิสระและขนาดโปรตีนสายสั้น 
และการย่อยแพลงก์ตอนสัตว์ด้วยเอ็นไซม์ไค
การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต ดังนั้น ในกระบวนการนี้นอกจากจะมีกิจกรรมการย่อยเพ่ือลดปริมาณไคตินแล้ว อาจมีการย่อย
สายโมเลกุลของโปรตีนให้มีขนาดความยาวสั้นลง และทําให้เกิดกรดอะมิโนอิสระด้

สรุปผลการทดลอง 
 1. สามารถใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสแทนท่ีป
โดยไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหาร
 2. ประสิทธิภาพโปรตีนและประโยชน์สุทธิของโปรตีนมีค่าลดลงตาม
ด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสในอาหารสําเร็จรูป 
 3. อัตราการกินอาหารต่อวันของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วย
เอ็นไซม์ไคติเนสแทนท่ีปลาป่นมีค่าสูงกว่าปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนเพียงอย่างเดียว
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาสภาวะการย่อยท่ีสามารถลดปริมาณไคตินลงได้มากกว่านี้เพ่ือให้สามารถใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการ
ย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสแทนท่ีปลาป่นไ
 2. ควรศึกษาการผลิตแพลงก์ตอนสัตว์ความหนาแน่นสูงเพ่ือนํามาใช้เป็นวัตถุดิบแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่น
 3. ควรมีการศึกษาคุณสมบัติในการดึงดูดการกินของแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสเพ่ือพัฒนาเป็นสารดึงดูด
การกินในอาหารสัตว์นํ้าต่อไป 
 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

นอกจากนี้ จากผลการทดลองพบว่าอัตราการกินอาหารต่อวันของปลากะพงขาวในทุกชุดการ
อาหารท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ฯ แทนท่ีปลาป่นมีค่าสูงกว่าอัตราการกินอาหารต่อวันของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีไม่ใช้
แพลงก์ตอนสัตว์ และจากการสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของปลาทดลอง พบว่าปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีใช้

อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสแทนท่ีปลาป่นมีความอยากกินอาหารเพ่ิมข้ึน โดยแสดงออกด้วยการกิน
อาหารในปริมาณมากกว่าชุดควบคุม แสดงให้เห็นว่า การแทนท่ีปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ฯ ทําให้ปลามีความอยากกินอาหาร
มากกว่าการใช้ปลาป่นเพียงอย่างเดียว โดยท่ีการแทนท่ีปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ฯ ท่ีระดับ 50% 
อาหารสูงท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า การใช้แพลงก์ตอนสัตว์ฯ ในในอาหารอาจมีผลต่อการกระตุ้นความอยากกินอาหารของปลา และ
แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสอาจเป็นวัตถุดิบท่ีมีสารดึงดูดการกิน ช่วยเพ่ิมความอยากกินอา
แตกต่างกับการใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีไม่ผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสแทนท่ีปลาป่นซึ่งพบว่าทําให้ความอยากกินอาหารของ

2553) เวียง (2543) รายงานว่า การผลิตอาหารสัตว์น้ําท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงทําได้ไม่ยาก 
ประโยชน์หรือเกิดประโยชน์น้อยถ้าสัตว์นํ้ากินไม่ได้หรือกินได้ไม่เต็มท่ีหากไม่มีคุณสมบัติชวนกิน ซึ่งสัตว์น้ํา

ส่วนใหญ่ค้นหากลิ่นและรสของอาหารด้วยตุ่มรับรสอาหาร (Nelson, 1989) เช่นรายงานของ Tacon (1987) 
กินอาหารท่ีผสมด้วยปลาป่นและน้ํามันปลามากกว่าอาหารท่ีผสมด้วยถ่ัวเหลือง 20 และ 30% ตามลําดับ และอาหารท่ีเพ่ิมกลิ่น
และรสด้วยสารอินทรีย์ท่ีมีกํามะถันเป็นส่วนประกอบชวนให้ปลาทองและปลาไนเข้าหาอาหารได้ดีข้ึน 
นอกจากนี้ มีรายงานว่าการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษท้ิงกุ้งเป็นแหล่งโปรตีนเพ่ือทดแทนปลาป่นในอาหารปลากะพงขาว 

มีผลทําให้ช่วยเพ่ิมความอยากกินอาหารของปลาได้ เนื่องจากโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษท้ิงกุ้งมี
คุณสมบัติการเป็นสารดึงดูดการกิน ซึ่งในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตนั้นเป็นกระบวนการท่ีใช้เช้ือจุลินทรีย์ย่อยวัตถุดิบโปรตีน
ทําให้สายโมเลกุลของโปรตีนถูกตัดให้สั้นลงและมีกรดอะมิโนอิสระ (Gildberg and Stenberg, 2001
และการแสดงออกถึงความดึงดูดการกินของอาหารเกิดจากชนิดกรดอะมิโนอิสระและขนาดโปรตีนสายสั้น 
และการย่อยแพลงก์ตอนสัตว์ด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสด้วยวิธีการเติมเช้ือจุลินทรีย์ท่ีผลิตเอ็นไซม์ฯ ลงไปนี้ มีข้ันตอนใกล้เคียงกับ
การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต ดังนั้น ในกระบวนการนี้นอกจากจะมีกิจกรรมการย่อยเพ่ือลดปริมาณไคตินแล้ว อาจมีการย่อย
สายโมเลกุลของโปรตีนให้มีขนาดความยาวสั้นลง และทําให้เกิดกรดอะมิโนอิสระด้วย  

 

สามารถใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสแทนท่ีปลาป่นในอาหารปลากะพงขาวได้ถึง 
โดยไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหาร 

ประสิทธิภาพโปรตีนและประโยชน์สุทธิของโปรตีนมีค่าลดลงตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีย่อย
ด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสในอาหารสําเร็จรูป  

อัตราการกินอาหารต่อวันของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วย
ท่ีปลาป่นมีค่าสูงกว่าปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนเพียงอย่างเดียว

ควรมีการศึกษาสภาวะการย่อยท่ีสามารถลดปริมาณไคตินลงได้มากกว่านี้เพ่ือให้สามารถใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการ
ย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสแทนท่ีปลาป่นได้ในปริมาณสูงข้ึน 

ควรศึกษาการผลิตแพลงก์ตอนสัตว์ความหนาแน่นสูงเพ่ือนํามาใช้เป็นวัตถุดิบแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่น
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นอกจากนี้ จากผลการทดลองพบว่าอัตราการกินอาหารต่อวันของปลากะพงขาวในทุกชุดการทดลองท่ีเลี้ยงด้วย
อาหารท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ฯ แทนท่ีปลาป่นมีค่าสูงกว่าอัตราการกินอาหารต่อวันของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีไม่ใช้
แพลงก์ตอนสัตว์ และจากการสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของปลาทดลอง พบว่าปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีใช้

อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสแทนท่ีปลาป่นมีความอยากกินอาหารเพ่ิมข้ึน โดยแสดงออกด้วยการกิน
อาหารในปริมาณมากกว่าชุดควบคุม แสดงให้เห็นว่า การแทนท่ีปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ฯ ทําให้ปลามีความอยากกินอาหาร

50% ทําให้ปลามีอัตราการกิน
อาหารสูงท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า การใช้แพลงก์ตอนสัตว์ฯ ในในอาหารอาจมีผลต่อการกระตุ้นความอยากกินอาหารของปลา และ
แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสอาจเป็นวัตถุดิบท่ีมีสารดึงดูดการกิน ช่วยเพ่ิมความอยากกินอาหารของปลาได ้
แตกต่างกับการใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีไม่ผ่านการย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสแทนท่ีปลาป่นซึ่งพบว่าทําให้ความอยากกินอาหารของ

รายงานว่า การผลิตอาหารสัตว์น้ําท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงทําได้ไม่ยาก 
ประโยชน์หรือเกิดประโยชน์น้อยถ้าสัตว์นํ้ากินไม่ได้หรือกินได้ไม่เต็มท่ีหากไม่มีคุณสมบัติชวนกิน ซึ่งสัตว์น้ํา

Tacon (1987) รายงานว่าปลาเทร้าท์
ตามลําดับ และอาหารท่ีเพ่ิมกลิ่น

และรสด้วยสารอินทรีย์ท่ีมีกํามะถันเป็นส่วนประกอบชวนให้ปลาทองและปลาไนเข้าหาอาหารได้ดีข้ึน (Nakajima et al., 1988) 
อทดแทนปลาป่นในอาหารปลากะพงขาว 

มีผลทําให้ช่วยเพ่ิมความอยากกินอาหารของปลาได้ เนื่องจากโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษท้ิงกุ้งมี
คุณสมบัติการเป็นสารดึงดูดการกิน ซึ่งในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตนั้นเป็นกระบวนการท่ีใช้เช้ือจุลินทรีย์ย่อยวัตถุดิบโปรตีน

Gildberg and Stenberg, 2001) ซึ่งความอยากกินอาหาร
และการแสดงออกถึงความดึงดูดการกินของอาหารเกิดจากชนิดกรดอะมิโนอิสระและขนาดโปรตีนสายสั้น (Aksnes et al., 2006) 

ติเนสด้วยวิธีการเติมเช้ือจุลินทรีย์ท่ีผลิตเอ็นไซม์ฯ ลงไปนี้ มีข้ันตอนใกล้เคียงกับ
การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต ดังนั้น ในกระบวนการนี้นอกจากจะมีกิจกรรมการย่อยเพ่ือลดปริมาณไคตินแล้ว อาจมีการย่อย

ลาป่นในอาหารปลากะพงขาวได้ถึง 50% 

ปริมาณการเพ่ิมข้ึนของแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีย่อย

อัตราการกินอาหารต่อวันของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการย่อยด้วย
ท่ีปลาป่นมีค่าสูงกว่าปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีใช้ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนเพียงอย่างเดียว 

ควรมีการศึกษาสภาวะการย่อยท่ีสามารถลดปริมาณไคตินลงได้มากกว่านี้เพ่ือให้สามารถใช้แพลงก์ตอนสัตว์ท่ีผ่านการ

ควรศึกษาการผลิตแพลงก์ตอนสัตว์ความหนาแน่นสูงเพ่ือนํามาใช้เป็นวัตถุดิบแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่น 
ควรมีการศึกษาคุณสมบัติในการดึงดูดการกินของแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีย่อยด้วยเอ็นไซม์ไคติเนสเพ่ือพัฒนาเป็นสารดึงดูด
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ผลของระดับโปรตีนต่อการเจริญเติบโตของกั้งตั๊กแตนหางจุด 
 
วีระ เจริญพักตร์1*  ปราณี อ่อนแก้ว1  สกนธ์ แสงประดับ
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่สงขลา กรมประมง
2สถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง 
 
บทคัดย่อ 
 ศึกษาความต้องการโปรตีนของกั้งตั๊กแตนหางจุด
มีนาคม 2554 โดยเลี้ยงกั้งตั๊กแตนหางจุดมีนํ้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย
ตามลําดับ ด้วยอาหารเม็ดท่ีมีระดับโปรตีนต่างกัน 
3 ซ้ํา เป็นระยะเวลา 60 วัน ผลการทดลองพบว่า
การเจริญเติบโตจําเพาะและน้ําหนักเพ่ิมมากท่ีสุดคือ
กั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน
ท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสูตรอ่ืน ๆ (p>0.05) กั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน 
ต่ําท่ีสุดคือเท่ากับ 1.71±0.18 น้อยกว่ากั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน
(p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับกั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสูตรอ่ืน
หางจุดท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองท่ีระดับโปรตีน 
เลี้ยงด้วยอาหารทดลองท่ีระดับโปรตีน 43.38
หางจุดท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน 38
74.31±5.14, 70.49±6.70, 78.12±6.51 และ 
ผลการทดลองจากอัตราการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนและอัตราการรอดตาย สรุปได้ว่าอาหารเม็ด
สําเร็จรูปท่ีเหมาะสมสําหรับกั้งตั๊กแตนหางจุด คือ อาหารชุดการทดลองท่ีมีระดับโปรตีน 
 
คําสําคัญ: กั้งตั๊กแตนหางจุด Harpiosquilla raphidea
 อัตราการรอดตาย 
   
*ผู้รับผดิชอบข้อมูล: 3/1 หมู่ 1 ต.คลองแดน อ
E-mail: cf-songkhla@dof.in.th 
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ผลของระดับโปรตีนต่อการเจริญเติบโตของกั้งตั๊กแตนหางจุด Harpiosquilla raphidea 

สกนธ์ แสงประดับ2 และสภุาวดี จิตต์หมั่น1 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่สงขลา กรมประมง 

ศึกษาความต้องการโปรตีนของกั้งตั๊กแตนหางจุด (Harpiosquilla raphidea) ระหว่างเดือนตุลาคม 
ตั๊กแตนหางจุดมีนํ้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 1.82±0.09 กรัม และความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 

ด้วยอาหารเม็ดท่ีมีระดับโปรตีนต่างกัน 5 ระดับ คือ 38.56, 43.38, 48.71, 53.38 และ 57.75
วัน ผลการทดลองพบว่า กั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน 

การเจริญเติบโตจําเพาะและน้ําหนักเพ่ิมมากท่ีสุดคือ เท่ากับ 0.58±0.04%/วัน และ 42.76±3.40% ตามลําดับ
กั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน 38.56% อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) และไม่แตกต่างกับกั้งตั๊กแตนหางจุด

กั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน 53.38% มีค่าอัตราการแลกเนื้อ
น้อยกว่ากั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน 43.38 และ 48.71

แต่ไม่แตกต่างกับกั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสูตรอ่ืน ๆ (p>0.05) ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนของกั้งตั๊กแตน
หางจุดท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองท่ีระดับโปรตีน 53.38% มีค่ามากท่ีสุดคือเท่ากับ 1.11±0.11 และมากกว่ากั้งตั๊กแตนหางจุดท่ี

38, 48.51 และ 57.75% อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับกั้งตั๊กแตน
38.56% (p>0.05) ส่วนอัตราการรอดตายของกั้งตั๊กแตนหางจุดมีค่าเท่ากับ
และ 71.18±5.13% ตามลําดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05

ผลการทดลองจากอัตราการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนและอัตราการรอดตาย สรุปได้ว่าอาหารเม็ด
สําเร็จรูปท่ีเหมาะสมสําหรับกั้งตั๊กแตนหางจุด คือ อาหารชุดการทดลองท่ีมีระดับโปรตีน 53.38% 

Harpiosquilla raphidea (Fabricius, 1798)  โปรตีน  อัตราการเจรญิเติบโตจําเพาะ

คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทร. 0 7431 8529 
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(Fabricius, 1798) 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือน
 5.77±0.07 เซนติเมตร 
75% ชุดการทดลองละ 

กั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน 53.38% มีค่าอัตรา
ตามลําดับ ซึ่งมากกว่า 

และไม่แตกต่างกับกั้งตั๊กแตนหางจุด
มีค่าอัตราการแลกเนื้อ

48.71% อย่างมีนัยสําคัญ 
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนของกั้งตั๊กแตน-

และมากกว่ากั้งตั๊กแตนหางจุดท่ี
แต่ไม่แตกต่างกับกั้งตั๊กแตน-

ส่วนอัตราการรอดตายของกั้งตั๊กแตนหางจุดมีค่าเท่ากับ 84.72±6.69, 
p>0.05) เมื่อพิจารณา

ผลการทดลองจากอัตราการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนและอัตราการรอดตาย สรุปได้ว่าอาหารเม็ด

อัตราการเจรญิเติบโตจําเพาะ 
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Effect of Dietary Protein Level on Growth of Mantis Shrimp 
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 requirements of mantis shrimp (Harpiosquilla raphidea
The subject mantis shrimps with an initial weight and 

respectively, were fed on diets containing protein levels of 38.56
% with three replicates for 60 days. The results of the study have been summarized 

% protein produced the highest specific growth rate 
40%). The mantis shrimp was significantly greater than those that fed on a 

% protein (p<0.05) .However, non-significant differences were observed as compared 
to those of mantis shrimp fed on other diets (p>0.05).The mantis shrimp fed on a diet containing of 53.38

west feed conversion ratio (FCR; 1.71±0.18) and significantly lower than those mantis shrimp fed 
and 48.71% protein (p<0.05). The mantis shrimp fed on a diet containing 53.38

t protein efficiency ratio (PER; 1.11±0.11) and significantly higher than those of
, 48.51 and 57.75% protein (p<0.05). Non-significant differences were observed

compared to mantis shrimps on a diet containing 38.56% protein (p>0.05). The Percentage survival rates (SR)
72±6.69, 74.31±5.14, 70.49±6.70, 78.12±6.51 and 71.18

among treatments. The 53.38 % protein is considered to be the suitable artificial 
H. raphidea) 

Harpiosquilla raphidea), protein, specific growth rate, survival rate

1 Moo 1, Klaungdan Sub-district, Ranode District, Songkhla Province 
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Harpiosquilla raphidea 

Supawadee Jitmun1 

raphidea) was carried out during 
 length of 1.82±0.09 g and 

respectively, were fed on diets containing protein levels of 38.56, 43.38, 48.71, 53.38 and 
have been summarized as follows:  

 (SGR; 0.58±0.04% per day) 
%). The mantis shrimp was significantly greater than those that fed on a 

significant differences were observed as compared 
d on a diet containing of 53.38% 

and significantly lower than those mantis shrimp fed 
fed on a diet containing 53.38% 

and significantly higher than those of mantis shrimp 
significant differences were observed 
. The Percentage survival rates (SR) 

18±5.13%. Non-significant 
among treatments. The 53.38 % protein is considered to be the suitable artificial 

, protein, specific growth rate, survival rate 

Ranode District, Songkhla Province 90140 
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คํานํา 
 กั้งตั๊กแตน (Mantis shrimp) เป็นสัตว์ทะเลท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ชาวต่างประเทศ จัดอยู่ในกลุ่มครัสตาเชีย (Crustacean) 
มีอยู่ 7 ชนิด ได้แก่ Harpiosquilla raphidea
(Latreille, 1825), O. woodmasoni (Kemp, 1911
(ไพบูลย,์ 2523; จิตเกษม, 2527) กั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีทําการศึกษาครั้งนี้เป็นกั้งตั๊กแตนหางจุดชนิด 
ท่ีสุดในโลก (สรามิศร, 2522) ชอบอาศัยอยู่ในบริเวณปากแม่นํ้าและบริเวณชายฝั่ง ในประเทศไทยพบว่ามีการแพร่กระจ
บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  สตูล  และตราด 
พบมากบริเวณอ่าวบอมเบย ์ฝั่งตะวันออกของประเทศอินเดีย สิงคโปร์ เกาะบอร์เนียว จนถึงประเทศญี่ปุ่น
 จากข้อมูลสถิติการประมงในประเทศไทย พบว่าในปี 
1,700, 1,100 และ 800 ตัน ตามลําดับ (กรมประมง
ดังนั้น ในปี 2553 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งสงขลาจึงได้ให้ความสนใจศึกษาวิจัยการเพาะและอนุบาล
กั้งตั๊กแตนหางจุดเพ่ือเพ่ิมอัตราการรอดตายโดยใช้อาร์ทีเมียเสริมสไปรูไลนาซึ่งทําให้อัตราการรอดตายของลูกกั้งตั๊กแตนหางจุด
ระยะ Post Larva 3 มีค่า 5-6% (วีระ และสุพัฒน์
ให้กับอาร์ทีเมียท่ีใช้ในการอนุบาลลูกกั้งตั๊กแตนหางจุด ระยะ 
เพ่ิมเป็น 8.83% (สุพัฒน์ และอดิเทพ, 2555
 การศึกษาเกี่ยวกับอาหารของสัตว์นํ้าในกลุ่มของครัสตาเชียอย่างเช่น
เนื้อหอยแมลงภู่ มีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด เมื่อเทียบกับการเลี้ยงด้วยเนื้อปลากระเบน และปลาข้างเหลือง 
นอกจากนี้ วีระ และคณะ (2555) ได้ทดลองอนุบาลลูกกั้งตั๊กแตนหางจุดด้วยอาหาร
อาหารเม็ดสําหรับกุ้งทะเล และอาหารเม็ดท่ีผลิตเองโดยสถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง พบว่าชุดการทดลองท่ีอนุบาลโดยให้
ปลาสดเป็นอาหาร จะทยอยตายจนหมดภายใน 
กุ้งทะเล มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะและอัตราการรอดตายสูงสุด
ท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะโปรตีนซึ่งนับว่าเป็นสารอาหารท่ีสัตว์นํ้าต้องการมากเป็นอันดับหนึ่ง คื
สารอาหารสําหรับร่างกายในการสร้างเนื้อหนัง อวัยวะต่าง
การศึกษาจึงจัดทําข้ึนเพ่ือใช้อาหารสําเร็จรูปท่ีระดับโปรตีนต่างกัน 
พ้ืนฐานในการพัฒนาอาหารสําหรับการเลี้ยงกั้งตั๊กแตนหางจุดเชิงพาณิชย์ต่อไป
 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือทราบอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
ของกั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดมีโปรตีน 
 

วิธีดําเนินการ 
1. การวางแผนการทดลอง 
 1.1. การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด
5 ชุดทดลอง (treatment) ในแต่ละชุดการทดลองมี 
 ชุดการทดลองท่ี 1  ให้อาหารเมด็มีโปรตีน 
 ชุดการทดลองท่ี 2  ให้อาหารเมด็มีโปรตีน 
 ชุดการทดลองท่ี 3  ให้อาหารเมด็มีโปรตีน 
 ชุดการทดลองท่ี 4  ให้อาหารเม็ดมีโปรตีน 
 ชุดการทดลองท่ี 5  ให้อาหารเมด็มีโปรตีน 
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เป็นสัตว์ทะเลท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นท่ีนิยมบริโภคของชาวไทยและ
(Crustacean) Order Stomatopoda ในประเทศไทยมีท้ังหมด 

Harpiosquilla raphidea (Fabricius, 1798), H. harpax (De Hann, 1844), Oratosquilla nepa
Kemp, 1911), O. interrupta, Cloridopsis scorpio และ

กั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีทําการศึกษาครั้งนี้เป็นกั้งตั๊กแตนหางจุดชนิด H. raphidea
ชอบอาศัยอยู่ในบริเวณปากแม่นํ้าและบริเวณชายฝั่ง ในประเทศไทยพบว่ามีการแพร่กระจ
นครศรีธรรมราช  สตูล  และตราด นอกจากนี้ Shanbhogue (1973) รายงานว่า 
ฝั่งตะวันออกของประเทศอินเดีย สิงคโปร์ เกาะบอร์เนียว จนถึงประเทศญี่ปุ่น

จากข้อมูลสถิติการประมงในประเทศไทย พบว่าในปี 2547 – 2551 มีกั้งตั๊กแตนในปริมาณการจับ 
กรมประมง, 2551) แสดงให้เห็นว่าปริมาณกั้งตั๊กแตนในธรรมชาติลดน้อยลงทุกที 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งสงขลาจึงได้ให้ความสนใจศึกษาวิจัยการเพาะและอนุบาล
กั้งตั๊กแตนหางจุดเพ่ือเพ่ิมอัตราการรอดตายโดยใช้อาร์ทีเมียเสริมสไปรูไลนาซึ่งทําให้อัตราการรอดตายของลูกกั้งตั๊กแตนหางจุด

วีระ และสุพัฒน์, 2553) นอกจากนี้ ยังได้มีการศึกษาโดยทดลองเสริมไขมันผสมสําเร็จรูป
ให้กับอาร์ทีเมียท่ีใช้ในการอนุบาลลูกกั้งตั๊กแตนหางจุด ระยะ nauplii 2 ถึง ระยะ Post Larva 3 พบว่ามีอัตราการรอดตาย

2555) 
การศึกษาเกี่ยวกับอาหารของสัตว์นํ้าในกลุ่มของครัสตาเชียอย่างเช่น กุ้งมังกรเลน (Panulinus polyphagus

มีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด เมื่อเทียบกับการเลี้ยงด้วยเนื้อปลากระเบน และปลาข้างเหลือง (
ได้ทดลองอนุบาลลูกกั้งตั๊กแตนหางจุดด้วยอาหาร 3 ชนิด ในตะกร้าพลาสติก ได้แก่ เนื้อปลาสด

อาหารเม็ดสําหรับกุ้งทะเล และอาหารเม็ดท่ีผลิตเองโดยสถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง พบว่าชุดการทดลองท่ีอนุบาลโดยให้
ปลาสดเป็นอาหาร จะทยอยตายจนหมดภายใน 41 วัน และเมื่ออนุบาลครบ 60 วัน พบว่าชุดการทดลองท่ีให้อาหารเม็ดสําหรับ

มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะและอัตราการรอดตายสูงสุด ซึ่งอาหารแต่ละชนิดท่ีใช้ในการศึกษาจะมีคุณค่าทางโภชนาการ
โดยเฉพาะโปรตีนซึ่งนับว่าเป็นสารอาหารท่ีสัตว์นํ้าต้องการมากเป็นอันดับหนึ่ง คือประมาณ 

สารอาหารสําหรับร่างกายในการสร้างเนื้อหนัง อวัยวะต่าง ๆ เอนไซม์ ฮอร์โมน ภูมิคุ้มกัน และสารพันธุกรรม 
การศึกษาจึงจัดทําข้ึนเพ่ือใช้อาหารสําเร็จรูปท่ีระดับโปรตีนต่างกัน 5 ระดับ มาอนุบาลกั้งตั๊กแตนหางจุด 
พ้ืนฐานในการพัฒนาอาหารสําหรับการเลี้ยงกั้งตั๊กแตนหางจุดเชิงพาณิชย์ต่อไป 

เพ่ือทราบอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการแลกเนื้อ ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนในอาหารและอัตราการรอดตาย
ท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดมีโปรตีน 38.56, 43.38, 48.71, 53.38 และ 57.75% 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 
ในแต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา (replication) (อนันต์ชัย, 2542) ดังนี้ 

ให้อาหารเมด็มีโปรตีน 38.56%  
ให้อาหารเมด็มีโปรตีน 43.38% 
ให้อาหารเมด็มีโปรตีน 48.71% 
ให้อาหารเม็ดมีโปรตีน 53.38% 
ให้อาหารเมด็มีโปรตีน 57.75% 
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เนื่องจากเป็นท่ีนิยมบริโภคของชาวไทยและ 
ในประเทศไทยมีท้ังหมด 49 ชนิดท่ีสําคัญ 

, Oratosquilla nepa 
และ C. immaculate 
raphidea ซี่งมีขนาดใหญ่

ชอบอาศัยอยู่ในบริเวณปากแม่นํ้าและบริเวณชายฝั่ง ในประเทศไทยพบว่ามีการแพร่กระจายอยู่
รายงานว่า H. raphidea 

ฝั่งตะวันออกของประเทศอินเดีย สิงคโปร์ เกาะบอร์เนียว จนถึงประเทศญี่ปุ่น 
มีกั้งตั๊กแตนในปริมาณการจับ 2,600, 2,000, 

รรมชาติลดน้อยลงทุกที 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งสงขลาจึงได้ให้ความสนใจศึกษาวิจัยการเพาะและอนุบาล 

กั้งตั๊กแตนหางจุดเพ่ือเพ่ิมอัตราการรอดตายโดยใช้อาร์ทีเมียเสริมสไปรูไลนาซึ่งทําให้อัตราการรอดตายของลูกกั้งตั๊กแตนหางจุด
นอกจากนี้ ยังได้มีการศึกษาโดยทดลองเสริมไขมันผสมสําเร็จรูป

พบว่ามีอัตราการรอดตาย

polyphagus) ท่ีเลี้ยงด้วย
(พัชรีและคณะ, 2551) 

ชนิด ในตะกร้าพลาสติก ได้แก่ เนื้อปลาสด 
อาหารเม็ดสําหรับกุ้งทะเล และอาหารเม็ดท่ีผลิตเองโดยสถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง พบว่าชุดการทดลองท่ีอนุบาลโดยให้

วัน พบว่าชุดการทดลองท่ีให้อาหารเม็ดสําหรับ
ซึ่งอาหารแต่ละชนิดท่ีใช้ในการศึกษาจะมีคุณค่าทางโภชนาการ

อประมาณ 30-50% เพ่ือใช้เป็น
ฮอร์โมน ภูมิคุ้มกัน และสารพันธุกรรม (Lovell, 1989)  
ระดับ มาอนุบาลกั้งตั๊กแตนหางจุด สามารถใช้เป็นข้อมูล

ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนในอาหารและอัตราการรอดตาย 

โดยแบ่งการทดลองออกเป็น  
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 1.2. สถานท่ีดําเนินการ 
 ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา ระหว่างเดือนตุลาคม 
2. อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการ 
 2.1 การเตรียมน้ําทะเลและบ่อทดลอง 
 เตรียมน้ําทะเลโดยใช้น้ําความเค็ม
มิลลิกรัม/ลิตร ท้ิงไว้จนตกตะกอนหมด ดูดน้ําใสไปพักเป็นเวลา 
เดียวกันกับการทดลองด้านอาหารเพ่ือให้อุณหภูมิของน้ําในบ่อท่ีใช้สําหรับพักน้ําและบ่อท่ีใช้
พร้อมท้ังให้อากาศในบ่อพักน้ํา 
 บ่อทดลองเป็นบ่อคอนกรีตขนาด
ระยะห่างระหว่างหัวทรายประมาณ 1 
ท้ิงไว้ให้แห้ง เติมน้ําทะเลท่ีเตรียมไว้ตามข้อ 
เซนติเมตร โดยด้านล่างของตะกร้าเป็นพ้ืนเรียบไม่มีรู 
ไม่ให้กั้งตั๊กแตนหางจุดหนีเล็ดลอดออกไปได้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ต่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 
ระยะห่างระหว่างอันเท่ากัน แขวนตะกร้าอันละ 
เซนติเมตร  
 2.2 การเตรียมสตัว์ทดลอง 
 กั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีใช้ในการทดลอง ได้จากการเพาะพันธุ์ท่ีศูนย์
กั้งตั๊กแตนหางจุดระยะ Post Larva 3
ตลอดเวลา(ลักษณะการเตรียมบ่อและตะกร้าเหมือนกับข้อ
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นอีก 6 
เบอร ์203 M (ประกอบด้วยโปรตีนไม่น้อยกว่า
เป็นอาหารมีชีวิต ได้แก ่อาร์ทีเมีย และลูกกุ้งกุลาดําขนาด
สัตว์ทดลอง 
 ก่อนและหลังการทดลองนําตัวอย่างกั้งตั๊กแตนหางจุดท้ังตัวไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความช้ืน 
ปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า เยื่อใย ตามวิธีของ 
of Method for food Analysis (DMSc and ACFS, 2003
แมกนีเซียม ตามวิธี In house method
คอเลสเตอรอลตามวิธี AOAC (William
(ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี มีค่าดังตารางท่ี 
 2.3 การเตรียมอาหารทดลองรวมถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณแร่ธาตุในอาหารทดลอง
 อาหารท่ีใช้ทดลองเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูปมีระดับโปรตีนตามท่ีกําหนดในข้อ
สัตว์นํ้าชายฝั่ง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดอาหาร 
 ก่อนการทดลองนําตัวอย่างอาหารท้ัง 
ไขมัน เถ้า เยื่อใย ตามวิธีของ AOAC (2005) 
food Analysis (2003) ปริมาณฟอสฟอรัสตามวิธีของ
based on ISO 6869 by ICP (DMSc and ACFS, 2005) 
W.Latimer, 2005) โดยนําตัวอย่างไปวิเคราะห์ท่ีบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
ทางเคมีมีค่าดังตารางท่ี 1  
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา ระหว่างเดือนตุลาคม 

การเตรียมน้ําทะเลและบ่อทดลอง  
เตรียมน้ําทะเลโดยใช้น้ําความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน ท่ีผ่านการกําจัดเช้ือโรคด้วยคลอรีนผงความเข้มข้น

ลิตร ท้ิงไว้จนตกตะกอนหมด ดูดน้ําใสไปพักเป็นเวลา 5-7 วัน เพ่ือใช้ หลังจากนั้นสูบน้ําไปเก็บไว้ในบ่อท่ีอยู่ในโรงเรือน
เดียวกันกับการทดลองด้านอาหารเพ่ือให้อุณหภูมิของน้ําในบ่อท่ีใช้สําหรับพักน้ําและบ่อท่ีใช้เป็นบ่อทดลองมีอุณหภูมิใกล้เคียงกัน

บ่อทดลองเป็นบ่อคอนกรีตขนาด 1.7×9.0×1.0 เมตร จํานวน 15 บ่อ (1 บ่อ/1 ซ้ํา) ติดตั้งหัวทรายตลอดแนวกลางบ่อ
1 เมตร เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนในน้ํา ฆ่าเช้ือโรคในบ่อทดลองด้วยคลอรีน

ท้ิงไว้ให้แห้ง เติมน้ําทะเลท่ีเตรียมไว้ตามข้อ 2.1 ให้ได้ระดับความลึก 90 เซนติเมตร และใช้ตะกร้าพลาสติกขนาด
เป็นพ้ืนเรียบไม่มีรู ด้านข้างมีช่องขนาดใหญ่ ปิดช่องเหล่านี้ด้วยอวนมุ้งตาขนาดเล็ก 

ไม่ให้กั้งตั๊กแตนหางจุดหนีเล็ดลอดออกไปได้ แต่น้ําสามารถไหลผ่านเข้า-ออกได้สะดวก จํานวน 
ต่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 0.55x1.57 เมตร จํานวน 9 อัน

ระยะห่างระหว่างอันเท่ากัน แขวนตะกร้าอันละ 24 ใบ เมื่อเติมน้ําถึงระดับท่ีต้องการก้นตะกร้าจะจมอยู่ใต้ผิวน้ําประมาณ 

การเตรียมสตัว์ทดลอง  
กั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีใช้ในการทดลอง ได้จากการเพาะพันธุ์ท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่

3 (PL3) จํานวน 4,320 ตัว มาฝึกการกินอาหาร โดยปล่อยลงในตะกร้า
ลักษณะการเตรียมบ่อและตะกร้าเหมือนกับข้อ2.1) ให้กินอาร์ทีเมียมีชีวิต ขนาดความยาวประมาณ 

6 สัปดาห์ ฝึกให้กินอาหารเม็ดสําเร็จรูป โดยมื้อเช้าเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูปยี่ห้อโกรเบสท์
ประกอบด้วยโปรตีนไม่น้อยกว่า 38% ไขมันไม่น้อยกว่า 4% กากไม่มากกว่า 3% ความช้ืนไม่มากกว่า

และลูกกุ้งกุลาดําขนาด PL15-20 ให้อาหารมีชีวิตสลับชนิดกันทุกวันจนครบกําหนดการเตรียม

ก่อนและหลังการทดลองนําตัวอย่างกั้งตั๊กแตนหางจุดท้ังตัวไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความช้ืน 
เถ้า เยื่อใย ตามวิธีของ AOAC (2005) ค่าพลังงานในอาหารและคาร์โบไฮเดรท ตามวิธี 

DMSc and ACFS, 2003) ปริมาณฟอสฟอรัสตามวิธีของ AOAC (2005) 
method based on ISO 6869 by ICP (William and George W.Latimer,

(William and George W.Latimer, 2005) โดยนําตัวอย่างไปวิเคราะห์ท่ีบริษัท
จํากัด ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี มีค่าดังตารางท่ี 3 และ 4 
การเตรียมอาหารทดลองรวมถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณแร่ธาตุในอาหารทดลอง
อาหารท่ีใช้ทดลองเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูปมีระดับโปรตีนตามท่ีกําหนดในข้อ 1.1
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดอาหาร 1.7 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร
ก่อนการทดลองนําตัวอย่างอาหารท้ัง 5 สูตรไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ 

AOAC (2005) ค่าพลังงานในอาหารและคาร์โบไฮเดรท ตามวิธี Compendium of Method for 
าณฟอสฟอรัสตามวิธีของ AOAC (2005) แคลเซียมและแมกนีเซียม ตามวิธี 

based on ISO 6869 by ICP (DMSc and ACFS, 2005) ส่วนปริมาณคอเลสเตอรอลตามวิธี AOAC (William and George 
โดยนําตัวอย่างไปวิเคราะห์ท่ีบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2554 

ท่ีผ่านการกําจัดเช้ือโรคด้วยคลอรีนผงความเข้มข้น 20 
วัน เพ่ือใช้ หลังจากนั้นสูบน้ําไปเก็บไว้ในบ่อท่ีอยู่ในโรงเรือน

เป็นบ่อทดลองมีอุณหภูมิใกล้เคียงกัน

ติดตั้งหัวทรายตลอดแนวกลางบ่อ 
ยคลอรีนแล้วล้างด้วยน้ําสะอาด 

นติเมตร และใช้ตะกร้าพลาสติกขนาด 14×14×15 
ด้านข้างมีช่องขนาดใหญ่ ปิดช่องเหล่านี้ด้วยอวนมุ้งตาขนาดเล็ก เพ่ือป้องกัน

จํานวน 216 ตะกร้า/บ่อ ใช้ท่อพีวีซี
อัน/บ่อ วางลอยในบ่อทดลองให้

นตะกร้าจะจมอยู่ใต้ผิวน้ําประมาณ 14 

วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา นําลูกพันธุ์
ตัว มาฝึกการกินอาหาร โดยปล่อยลงในตะกร้า ๆ ละ 1 ตัว ให้อากาศ

ให้กินอาร์ทีเมียมีชีวิต ขนาดความยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร 
สัปดาห์ ฝึกให้กินอาหารเม็ดสําเร็จรูป โดยมื้อเช้าเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูปยี่ห้อโกรเบสท์

ความช้ืนไม่มากกว่า 12%) มื้อเย็น
ให้อาหารมีชีวิตสลับชนิดกันทุกวันจนครบกําหนดการเตรียม

ก่อนและหลังการทดลองนําตัวอย่างกั้งตั๊กแตนหางจุดท้ังตัวไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความช้ืน 
ค่าพลังงานในอาหารและคาร์โบไฮเดรท ตามวิธี Compendium 

AOAC (2005) แคลเซียมและ
W.Latimer, 2005) ส่วนปริมาณ

โดยนําตัวอย่างไปวิเคราะห์ท่ีบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 

การเตรียมอาหารทดลองรวมถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณแร่ธาตุในอาหารทดลอง 
1 ผลิตโดยสถาบันวิจัยอาหาร

มิลลิเมตร 
คราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความช้ืน ปริมาณโปรตีน 

Compendium of Method for 
แคลเซียมและแมกนีเซียม ตามวิธี In house method 

AOAC (William and George 
จํากัด ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
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 2.4 การจดัการระหว่างการเลี้ยง 
 นํากั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีผ่านการฝึกการกินอาหารมาคัดให้ได้ขนาดใกล้เคียงกัน จํานวน 
15 บ่อ ๆ ละ 216 ตัว ทําการสุ่มตัวอย่างแต่ละบ่อ จํานวน 
นํากั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีมีนํ้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 1
ของแต่ละชุดการทดลอง 
 ให้อาหารกั้งตั๊กแตนหางจุดวันละ
ดูดเศษอาหารท่ีเหลือในตะกร้ามารวมกันไว้ในถังพลาสติกขนาดความจุ
ปล่อยให้เศษอาหารในถังพลาสติกตกตะกอน 
นําถุงพลาสติกท่ีบรรจุเศษอาหารท่ีเหลือนี้ปิดปากถุง
ดําเนินการหาค่าอัตราการแลกเนื้อในข้ันตอนต่อไป 
พร้อมท้ังเปลี่ยนถ่ายน้ําใหม่ 20% ทุกวัน 
 2.5 การวิเคราะหค์ุณภาพน้ํา 
 ทําการเก็บตัวอย่างน้ําสัปดาห์ละ
Refracto-Salinometer ยี่ห้อ Atago รุ่น S/Mill
เครื่องมือวัด ยี่ห้อ Metter รุ่น Delta 320 ความเป็นด่าง 
pH (APHA-AWWA-WPCF, 1980) ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา 
(APHA-AWWA-WPCF, 1980) ไนไตรท์ (Nitrite)
(Nitrate) โดยวิธี Cadmium reduction method
ไนไตรท์ด้วย Diazotization แอมโมเนียรวม
ฟอสเฟต (PO4 3-- P) โดยวิธี Molybdenum blue method (Strickland and Parson, 1972) 
 
 
  

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

นํากั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีผ่านการฝึกการกินอาหารมาคัดให้ได้ขนาดใกล้เคียงกัน จํานวน 3,
ตัว ทําการสุ่มตัวอย่างแต่ละบ่อ จํานวน 10 ตัว/บ่อ เพ่ือหาน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น หลังจากนั้น

1.82±0.09 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 5.77±0.07 เซนติเมตร ไปใส่ลงในตะกร้า

ให้อาหารกั้งตั๊กแตนหางจุดวันละ 2 มื้อ เวลา 9.00 น. และ 15.00 น. โดยให้มากเกินพอ หลังจากให้อาหาร
ดูดเศษอาหารท่ีเหลือในตะกร้ามารวมกันไว้ในถังพลาสติกขนาดความจุ 5 ลิตร แยกออกเป็น 1 ถังพลาสติก
ปล่อยให้เศษอาหารในถังพลาสติกตกตะกอน หลังจากนั้นดูดเฉพาะเศษอาหารในถังพลาสติกลงในถุงพลาสตกิใหน้้าํตดิมานอ้ยท่ีสดุ
นําถุงพลาสติกท่ีบรรจุเศษอาหารท่ีเหลือนี้ปิดปากถุงแน่นแล้วนําไปเก็บไว้ในตู้แช่แข็งท่ีอุณหภูม ิ-20 องศาเซลเซียส
ดําเนินการหาค่าอัตราการแลกเนื้อในข้ันตอนต่อไป เมื่อทําการดูดเศษอาหารท่ีเหลือในตะกร้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเก็บตัวอย่างน้ํา

ทําการเก็บตัวอย่างน้ําสัปดาห์ละ1 ครั้ง เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้ํา โดยวัดค่าความเค็มของน้ํา 
S/Mill อุณหภูมิของน้ํา (Temperature) โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว

ความเป็นด่าง (Alkalinity) โดยใช้ Potentiometric titration to pre
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (Dissolved oxygen) โดยวิธี Azide modification Winkler

(Nitrite) โดยวิธี Diazotization (Bend Schneider and Robinson, 1952)
method (APHA-AWWA-WPCF, 1980) เพ่ือรีดิวซ์ไนเตรทให้เป็นไนไตรท์

แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) โดยวิธี Indophenol blue (Sasaki and Sawada, 1980) 
Molybdenum blue method (Strickland and Parson, 1972)  

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

,240 ตัว แบ่งออกเป็น 
เพ่ือหาน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น หลังจากนั้น 

เซนติเมตร ไปใส่ลงในตะกร้า

หลังจากให้อาหาร 3 ช่ัวโมง 
ถังพลาสติก/บ่อทดลอง (ซ้ํา) 

หลังจากนั้นดูดเฉพาะเศษอาหารในถังพลาสติกลงในถุงพลาสตกิใหน้้าํตดิมานอ้ยท่ีสดุ 
องศาเซลเซียส ท้ังนี้เพ่ือนํามา

เมื่อทําการดูดเศษอาหารท่ีเหลือในตะกร้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเก็บตัวอย่างน้ํา

เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้ํา โดยวัดค่าความเค็มของน้ํา (Salinity) วัดด้วย 
ทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว พีเอชโดยใช้

Potentiometric titration to pre-selected 
Azide modification Winkler 

Diazotization (Bend Schneider and Robinson, 1952) ไนเตรท 
ไนเตรทให้เป็นไนไตรท์ แล้ววัดปริมาณ

Indophenol blue (Sasaki and Sawada, 1980) 
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ตารางท่ี 1  องค์ประกอบของอาหารทดลองเลี้ยงกั้งตั๊กแตนหางจุด
 
วัตถุดิบ 
ปลาป่น (70%P) 
หัวกุ้งป่น (41%P) 
หมึกป่น (66%P) 
กากถ่ัวเหลือง (45%P) 
หวีตกลูเท่น (75%P) 
แป้งสาล ี
น้ํามันถ่ัวเหลือง 
น้ํามันปลาทูน่า 
โคลีนคลอไรด์(53.38%) 
วิตามินรวม* 
เกลือแรร่วม** 
วิตามินC (L-ascorbic acid 99%) 
BHT 
คอเลสเตอรอล 
เลชิทิน(60%) 
วิตามินE (53.38%) 
แอสตาแชนทิน (10%) 
โพรไพโอนิค แอซดิ 
CMC (สารเหนียว) 
รวม 
องค์ประกอบทางเคม ี(%น้ําหนักแห้ง
โปรตีน 
ไขมัน 
คาร์โบไฮเดรต 
ใยอาหาร 
เถ้า 
ฟอสฟอรัส 
แคลเซียม 
แมกนีเซียม 
คอเลสเตอรอล (มิลลิกรมั/อาหารแห้ง 
ความช้ืน(%) 
พลังงานรวม***(กิโลแคลอร/ีอาหารแห้ง 

*วิตามินรวม ประกอบด้วยวิตามิน ในปริมาณกรัม
Ca D-pantothenate 48, Inositol 196, Biotin 1, Cyanocobalamin 
BHT 2 และ cellulose 559.75 
**เกลือแร่รวมประกอบด้วยแร่ธาตุดัง/ไปน้ี 
***พลังงานรวม = (%โปรตีน x 5.64) + (

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

องค์ประกอบของอาหารทดลองเลี้ยงกั้งตั๊กแตนหางจุด 
ระดับโปรตีน (%)

38.56 43.38 48.71 
16.83 21.25 24.75 
3.06 3.86 4.50 
8.67 10.95 12.75 
9.18 11.59 13.50 
6 6 6 

38.9 29.55 22.32 
0.72 0.58 0.43 
2.16 1.74 1.29 
0.04 0.04 0.04 
2.50 2.50 2.50 
5.94 5.94 5.94 
0.30 0.30 0.30 
0.02 0.02 0.02 
0.80 0.80 0.80 
3.33 3.33 3.33 
0.36 0.36 0.36 
0.08 0.08 0.08 
0.10 0.10 0.10 
1 1 1 
100 100 100 

น้ําหนักแห้ง) 
38.56 43.38 48.71 
10.12 9.95 10.15 
38.62 32.67 26.09 
1.49 1.52 1.85 
11.21 12.48 13.20 
1.86 1.90 1.78 
1.60 1.56 1.81 
0.40 0.38 0.42 

อาหารแห้ง 100 กรัม) 917.42 975.39 974.74 
8.60 9.78 9.37 

อาหารแห้ง 100 กรัม) 405.69 399.84 398.08 

ในปริมาณกรัม/กิโลกรัม วิตามินรวมดังน้ี Thiamine48.71, Riboflavin
196, Biotin 1, Cyanocobalamin 0.01, Menadione 26.56, Vitamin A/D3 (1153.38/230 IU),

ไปน้ี KH2PO4 : CaHPO4.2H2O : NaH2PO4.2H2O :KCI ผสมกันในอัตราส่วน 
x 5.64) + (%ไขมัน x 9.45) + (% NFE x 4.11) 
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%) 
53.38 57.75 
28.78 33 
5.23 6 
14.84 17 
15.70 18 
6 6 

13.70 4.73 
0.32 0.20 
0.96 0.60 
0.04 0.04 
2.50 2.50 
5.94 5.94 
0.30 0.30 
0.02 0.02 
0.80 0.80 
3.33 3.33 
0.36 0.36 
0.08 0.08 
0.10 0.10 
1 1 
100 100 

53.38 57.75 
10.44 10.49 
19.85 14.42 
2.09 2.14 
14.24 15.2 
1.80 1.76 
2.03 2.16 
0.46 0.49 

1,143.28 1,156.19 
8.44 9.32 
395.04 391.71 

Thiamine48.71, Riboflavin 40.32, Nicotinic acid 73.4, 
0.01, Menadione 26.56, Vitamin A/D3 (1153.38/230 IU), 

ผสมกันในอัตราส่วน 1:1:1.5:0.5 
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 2.6 การเก็บตัวอย่างกั้งตั๊กแตนหางจุด
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ตรวจสอบการเจริญเติบโต 
ช่ังน้ําหนัก วัดความยาวและหาอัตราการรอดตายโดยการนับจํานวนกั้งตั๊กแตนหางจุดท้ังหมดท่ีรอดตาย พร้อมท้ังบันทึกปริมาณ
อาหารท่ีให้เพ่ือการคํานวณอัตราการแลกเนื้อ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาคํานวณหา อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี ้
 1) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR

= (ln น้ําหนักสุดท้าย 

 2) น้ําหนักเพ่ิม (weight gain, WG
= (น้ําหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลอง

 3) ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนในอาหาร 
= น้ําหนักสดของสตัว์นํ้าท่ีเพ่ิมข้ึน

น้ําหนักโปรตีนแห้งท่ีสัตว์นํ้ากิน
 
 4) อัตราการแลกเนื้อ (feed conversion ratio, FCR) 

= น้ําหนักอาหารแห้งท่ีกิน
น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน

 
 นําข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละชุดการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
แตกต่างระหว่างชุดข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างชุดข้อมูลโดยวิธี
โปรแกรมสถิติ SPSS for Window Version 11.5 
 
ผลการทดลอง 
1. การเจรญิเติบโต 
 เมื่อทดลองอนุบาลกั้งตั๊กแตนหางจุดด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน
เป็นเวลา 60 วัน พบว่ากั้งตั๊กแตนหางจุดมีน้ําหนักเฉลี่ย 
และความยาวเฉลี่ย 6.26±0.14, 6.32±0.10, 6.32
จําเพาะและน้ําหนักเพ่ิมของกั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีให้อาหา
และ 21.09±9.09% ท่ีระดับโปรตีน 43.38%
เท่ากับ 0.45±0.05%/วัน และ 32.63±4.33
และท่ีระดับโปรตีน 57.75% มีค่าเท่ากับ 0.41
ท่ีให้อาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน 53.38% มีค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะและเปอร์เซ็นต์นํ้าหนักเพ่ิมมากท่ีสุด และไม่แตกต่าง
ทางสถิติ (p>0.05) กับกั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีให้อาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน
(p<0.05) กับกั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีให้อาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน
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การเก็บตัวอย่างกั้งตั๊กแตนหางจุด 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ตรวจสอบการเจริญเติบโต โดยการสุ่มตัวอย่างกั้งตั๊กแตนหางจุด บ่อละ 

ช่ังน้ําหนัก วัดความยาวและหาอัตราการรอดตายโดยการนับจํานวนกั้งตั๊กแตนหางจุดท้ังหมดท่ีรอดตาย พร้อมท้ังบันทึกปริมาณ
อาหารท่ีให้เพ่ือการคํานวณอัตราการแลกเนื้อ 

นวณหา อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) อัตราการแลกเนื้อและอัตราการรอดตาย 

specific growth rate, SGR; %/วัน) 
น้ําหนักสุดท้าย - ln น้ําหนักเริ่มต้น) 

× 100 
ระยะเวลาการทดลอง 

weight gain, WG; %) 
น้ําหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลอง - น้ําหนักเริ่มต้น) 

× 100 
น้ําหนักเริ่มต้น 

ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนในอาหาร (protein efficiency ratio, PER)  
น้ําหนักสดของสตัว์นํ้าท่ีเพ่ิมข้ึน 
น้ําหนักโปรตีนแห้งท่ีสัตว์นํ้ากิน 

(feed conversion ratio, FCR)  
น้ําหนักอาหารแห้งท่ีกิน 

น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 

ของแต่ละชุดการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA
แตกต่างระหว่างชุดข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างชุดข้อมูลโดยวิธี Tukey HSD Test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 

SPSS for Window Version 11.5  

เมื่อทดลองอนุบาลกั้งตั๊กแตนหางจุดด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน 38.56, 43.38, 48.71,
พบว่ากั้งตั๊กแตนหางจุดมีน้ําหนักเฉลี่ย 2.20±0.17, 2.31±0.13, 2.39±0.07, 2.60±0.06 

6.32±0.29, 6.45±0.06 และ 6.38±0.04 เซนติเมตร ตามลําดับ
จําเพาะและน้ําหนักเพ่ิมของกั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีให้อาหารเม็ดสําเร็จรูประดับโปรตีน 38.56% มีค่าเท่ากับ

% มีค่าเท่ากับ 0.37±0.10%/วัน และ 26.70±7.34% ท่ีระดับโปรตีน 
33% ท่ีระดับโปรตีน 53.38% มีค่าเท่ากับ 0.58±0.04%/วัน และ 
41±0.05%/วัน และ 28.94±3.61% ผลการวิเคราะห์ทางสถิต ิพบว่า

มีค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะและเปอร์เซ็นต์นํ้าหนักเพ่ิมมากท่ีสุด และไม่แตกต่าง
ท่ีให้อาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน 43.38, 48.51และ 57.75% แต่มีความแตกต่างทางสถิติ

ท่ีให้อาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน 38.56% (ตารางท่ี 2) 
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โดยการสุ่มตัวอย่างกั้งตั๊กแตนหางจุด บ่อละ 10 ตัว เพ่ือนํามา
ช่ังน้ําหนัก วัดความยาวและหาอัตราการรอดตายโดยการนับจํานวนกั้งตั๊กแตนหางจุดท้ังหมดท่ีรอดตาย พร้อมท้ังบันทึกปริมาณ

อัตราการแลกเนื้อและอัตราการรอดตาย 

One Way ANOVA) หากมีความ
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใช้

48.71, 53.38 และ 57.75% 
0.06 และ 2.35±0.07 กรัม 

ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโต
มีค่าเท่ากับ 0.31±0.13%/วัน 
ท่ีระดับโปรตีน 48.71% มีค่า

วัน และ 42.76±3.40% 
พบว่ากั้งตั๊กแตนหางจุด

มีค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะและเปอร์เซ็นต์นํ้าหนักเพ่ิมมากท่ีสุด และไม่แตกต่าง
แต่มีความแตกต่างทางสถิต ิ
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2. อัตราการแลกเนื้อ 
 เมื่อทดลองอนุบาลกั้งตั๊กแตนหางจุดด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน 
57.75% เป็นเวลา 60 วัน พบว่าอัตราการแลกเนื้อของ
และ 2.74±0.32 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ
ต่ําท่ีสุด และไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05
แตกต่างทางสถิต ิ(p<0.05) กับกั้งตั๊กแตนหางจุด
3. ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน 
 เมื่อทดลองอนุบาลกั้งตั๊กแตนหางจุดด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน 
57.75% เป็นเวลา 60 วัน พบว่าประสิทธิภาพการใช้โปรตีนในอาหารทดลองมีค่า 
และ 0.64±0.08 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ
และไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) กับ
(p<0.05) กับอาหารทดลองท่ีระดับโปรตีน 
4. อัตราการรอดตาย 
 เมื่อทดลองอนุบาลกั้งตั๊กแตนหางจุดด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน 
57.75% เป็นเวลา 60 วัน พบว่าอัตราการรอดตายของ
78.12±6.51 และ 71.18±5.13% ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ
อาหารเม็ดทุกระดับโปรตีนไม่มีความแตกต่างกันทาง
 
ตารางท่ี 2  การเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ 

ต่างกัน 5 ระดับ เป็นเวลา 
ค่าดัชนี 

 

นํ้าหนักเริ่มต้น (กรัม) 1.
ความยาวเริ่มต้น (เซนติเมตร) 5
นํ้าหนักสุดท้าย (กรัม) 2.20
ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย (เซนติเมตร) 6.26
นํ้าหนักเพ่ิม (%) 21.09
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
(ด้านนํ้าหนัก) (%/วัน) 

0

อัตราการแลกเน้ือ 2.92
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน 0.
อัตราการรอดตาย (%) 84

หมายเหต:ุ ค่าเฉลี่ยในแถวเดยีวกัน หากกํา
 
5. องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณแร่ธาตุของกั้งตั๊กแตนหางจุด
 5.1 องค์ประกอบทางเคมีของกั้งตั๊กแตนหางจุด องค์ประกอบทางเคมีของกั้งตั๊กแตนหางจุดก่อนการทดลองมีค่าโปรตีน
45.19% (นน.แห้ง) ไขมัน 2.20% เถ้า
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าองค์ประกอบทางเคมีของกั้งตั๊กแตนหางจุดของทุกชุดการทดลอง ค่าโปรตีนใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 
44.07-48.96% ค่าไขมันใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง
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เมื่อทดลองอนุบาลกั้งตั๊กแตนหางจุดด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน 38.56, 43.38, 48.71, 53.38 
พบว่าอัตราการแลกเนื้อของกั้งตั๊กแตนหางจุด มีค่า 2.92±0.31, 3.43±1

ผลการวิเคราะห์ทางสถิต ิพบว่ากั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีให้อาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน 53
p>0.05) กับกั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีให้อาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน 38

กั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีให้อาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน 43.38 และ 48.71

เมื่อทดลองอนุบาลกั้งตั๊กแตนหางจุดด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน 38.56, 43.38, 48.71, 53.38 
พบว่าประสิทธิภาพการใช้โปรตีนในอาหารทดลองมีค่า 0.89±0.09, 0.72±

ผลการวิเคราะห์ทางสถิต ิพบว่าประสิทธิภาพการใช้โปรตีนในอาหารทดลองท่ีระดับโปรตีน 
กับกั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีให้อาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน 38.56%

กับอาหารทดลองท่ีระดับโปรตีน 43.38, 48.51 และ 57.75% (ตารางท่ี 2) 

เมื่อทดลองอนุบาลกั้งตั๊กแตนหางจุดด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน 38.56, 43.38, 48.71, 53.38 
พบว่าอัตราการรอดตายของกั้งตั๊กแตนหางจุดมีค่า 84.72±6.69, 

ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าค่าอัตราการรอดตายของกั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีให้
อาหารเม็ดทุกระดับโปรตีนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ(p>0.05) (ตารางท่ี 2) 

การเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ และอัตราการรอดตายของกั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีอนุบาลด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีน
ระดับ เป็นเวลา 60 วัน 

ระดับโปรตีน (%) 

38.56 43.38 48.71 53

1.82±0.09a 1.82±0.09a 1.82±0.09a 1.82
5.77±0.07a 5.77±0.07a 5.77±0.07a 5.77
2.20±0.17a 2.31±0.13a 2.39±0.07ab 2.60
6.26±0.14a 6.32±0.10a 6.32±0.29a 6.45
21.09±9.09a 26.70±7.34ab 32.63±4.33ab 42.76
0.31±0.13a 0.37±0.10ab 0.45±0.05ab 0.58

2.92±0.31ab 3.43±1.02a 3.52±0.38a 1.71
0.89±0.09ab 0.72±0.26a 0.57±0.05a 1.11
84.72±6.69a 74.31±5.14a 70.49±6.70a 78.12

ค่าเฉลี่ยในแถวเดยีวกัน หากกํากับด้วยตัวอักษรต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ 

องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณแร่ธาตุของกั้งตั๊กแตนหางจุด 
องค์ประกอบทางเคมีของกั้งตั๊กแตนหางจุด องค์ประกอบทางเคมีของกั้งตั๊กแตนหางจุดก่อนการทดลองมีค่าโปรตีน

เถ้า 36.90% คอเลสเตอรอล 380.49 มิลลิกรัม/อาหารแห้ง 100
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าองค์ประกอบทางเคมีของกั้งตั๊กแตนหางจุดของทุกชุดการทดลอง ค่าโปรตีนใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 

กล้เคียงกันอยู่ในช่วง 1.44-1.72% เถ้าของทุกชุดการทดลองมีค่าเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยอยู่ในช่วง

O1 

73 

O8 

, 43.38, 48.71, 53.38 และ 
1.02, 3.52±0.38, 1.71±0.18 
53.38% มีค่าอัตราการแลกเนื้อ
38.56 และ57.75% แต่มีความ

48.71% (ตารางท่ี 2) 

, 43.38, 48.71, 53.38 และ 
±0.26, 0.57±0.05, 1.11±0.11 

นอาหารทดลองท่ีระดับโปรตีน 53.38% มีค่าสูงสุด
% แต่มีความแตกต่างทางสถิติ

, 43.38, 48.71, 53.38 และ 
, 74.31±5.14, 70.49±6.70, 

พบว่าค่าอัตราการรอดตายของกั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีให้

และอัตราการรอดตายของกั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีอนุบาลด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีน

53.38 57.75 

1.82±0.09a 1.82±0.09a 
7±0.07a 5.77±0.07a 

2.60±0.06b 2.35±0.07ab 
6.45±0.06a 6.38±0.04a 
42.76±3.40b 28.94±3.61ab 
58±0.04b 0.41±0.05ab 

1.71±0.18b 2.74±0.32ab 
11±0.11b 0.64±0.08a 

78.12±6.51a 71.18±5.13a 

มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 

องค์ประกอบทางเคมีของกั้งตั๊กแตนหางจุด องค์ประกอบทางเคมีของกั้งตั๊กแตนหางจุดก่อนการทดลองมีค่าโปรตีน 
100 กรัม และความช้ืน 81.90% 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าองค์ประกอบทางเคมีของกั้งตั๊กแตนหางจุดของทุกชุดการทดลอง ค่าโปรตีนใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 
เล็กน้อยอยู่ในช่วง 38.22-43.19% 



 O1 

74 

O8 

ค่าคอเลสเตอรอลเพ่ิมข้ึนอยู่ในช่วง 394.39-529
โปรตีน 43.38% มีค่าคอเลสเตอรอลเพ่ิมข้ึนค่อนข้างมาก คือ 
 
ตารางท่ี 3  องค์ประกอบทางเคมขีองกั้งตั๊กแตนหางจุดก่อนและหลงัการทดลอง

องค์ประกอบทางเคมี 
(%นํ้าหนักแห้ง) 

ก่อนการทดลอง

โปรตีน 45.19 
ไขมัน 2.20 
คาร์โบไฮเดรท 3.50 
ใยอาหาร 12.21 
เถ้า 36.90 
คอเลสเตอรอล (มิลลิกรัม/
อาหารแห้ง 100กรัม) 

380.49 

ความชื้น (%) 81.90 
พลังงาน (กิโลแคลอร/ี
อาหารแห้ง 100 ก.) 

263.42 

 
 5.2 ปริมาณแร่ธาตุของกั้งตั๊กแตนหางจุด
(น้ําหนักแห้ง) แคลเซียม 11.66% แมกนีเซียม
การทดลอง มีค่าฟอสฟอรัส 2.38-2.68% แคลเซียม
 
ตารางท่ี 4  ปริมาณแร่ธาตุของกั้งตั๊กแตนหางจุดก่อนและหลังการทดลอง

ปริมาณแร่ธาต ุ
(%น้ําหนักแห้ง) 

ก่อนการทดลอง 

ฟอสฟอรัส 2.93 
แคลเซียม 11.66 
แมกนีเซียม 1.22 
 
6. คุณภาพของน้ํา 
 6.1 คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี
 ผลจากการตรวจคุณภาพของน้ําในบ่อทดลอง ระหว่างการอนุบาลลูกกั้งตั๊กแตนหางจุดด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูป
ท่ีมีระดับโปรตีน 38.56, 43.38, 48.71, 53.38 
28.97-29.50 องศาเซลเซียส ความเค็มมีค่า 31
มีค่า 6.03-6.33 มิลลิกรัม/ลิตร ความเป็นด่างมีค่า
ไนไตรท์มีค่า 0.029-0.052 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรทมีค่า
 
สรุปและวิจารณ์ผล 
 จากการทดลองอนุบาลกั้งตั๊กแตนหางจุดด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน 
57.75% เป็นเวลา 60 วัน พบว่ากั้งตั๊กแตนหางจุด
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529.32 มิลลิกรัม/อาหารแห้ง 100 กรัม ยกเว้นชุดการทดลองท่ีใ
เพ่ิมข้ึนค่อนข้างมาก คือ 529.32 มิลลิกรัม/อาหารแห้ง 100 กรัม (ตารางท่ี 

องค์ประกอบทางเคมขีองกั้งตั๊กแตนหางจุดก่อนและหลงัการทดลอง 

ก่อนการทดลอง 
ระดับโปรตีน (%) 

38.56 43.38 48.71 53.

46.56 48.96 44.07 44.98
1.72 1.72 1.49 1.72
0.00 0.00 0.00 0.00
11.40 11.11 11.25 11.
40.32 38.22 43.19 42.
404.32 529.32 407.12 394.39

85.44 86.05 85.25 84.
201.72 221.94 199.46 225

ปริมาณแร่ธาตุของกั้งตั๊กแตนหางจุด ปริมาณแร่ธาตุของกั้งตั๊กแตนหางจุดก่อนการทดลอง มีค่าฟอสฟอรัส
แมกนีเซียม 1.22% เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปริมาณแร่ธาตุของกั้งตั๊กแตนหางจุดของทุกชุด

แคลเซียม 8.09-12.36% แมกนีเซียม 0.16-0.24% (ตารางท่ี 4

ปริมาณแร่ธาตุของกั้งตั๊กแตนหางจุดก่อนและหลังการทดลอง 

 
ระดับโปรตีน (%) 

38.56 43.38 48.71 53.38
2.68 2.59 2.44 2.38
12.36 11.56 10.44 8.65
0.24 0.20 0.20 0.17

คุณภาพทางกายภาพและทางเคม ี
ผลจากการตรวจคุณภาพของน้ําในบ่อทดลอง ระหว่างการอนุบาลลูกกั้งตั๊กแตนหางจุดด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูป

, 43.38, 48.71, 53.38 และ57.75% เป็นระยะเวลา 60 วัน พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 
31.22-32.56 ส่วนในพันส่วน พีเอชมีค่า 8.11-8.29 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา

ความเป็นด่างมีค่า 125.33-141.11 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนียอิสระมีค่า 0.016
ไนเตรทมีค่า 0.399-0.885 มิลลิกรัม/ลติร และฟอสเฟตมีค่า 0.149

จากการทดลองอนุบาลกั้งตั๊กแตนหางจุดด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน 38.56, 43.38, 48.71, 53.38 
พบว่ากั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีให้อาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน 53.38% มีค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
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ยกเว้นชุดการทดลองท่ีให้อาหารเม็ดท่ีระดับ
ตารางท่ี 3) 

.38 57.75 

44.98 44.87 
72 1.44 

0.00 0.00 
.29 13.25 
.01 40.44 

394.39 441.61 

.86 84.69 
225.50 206.01 

มีค่าฟอสฟอรัส 2.93% 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปริมาณแร่ธาตุของกั้งตั๊กแตนหางจุดของทุกชุด

4) 

38 57.75 
38 2.41 
65 8.09 
17 0.16 

ผลจากการตรวจคุณภาพของน้ําในบ่อทดลอง ระหว่างการอนุบาลลูกกั้งตั๊กแตนหางจุดด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูป 
อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา

016-0.036 มิลลิกรัม/ลิตร 
149-0.292 มิลลิกรัม/ลิตร 

, 43.38, 48.71, 53.38 และ 
มีค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
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ด้านน้ําหนักและน้ําหนักเพ่ิมมากท่ีสุด และไม่แตกต่างทางสถิติกับ
และ 57.75% แต่มีความแตกต่างกับ
ท่ีมีระดับโปรตีน 57.75% มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะต่ํากว่าชุดทดลองท่ีให้อาหารท่ีมีระดับโปรตีน 
มีระดับโปรตีนสูงข้ึน เนื่องจากสัตว์นํ้าท่ีได้รับอาหารเกินปริมาณท่ีเหมาะสม จะใช้พลังงานส่วนหนึ่งในการขับโปรตีนส่วนเกินออก
นอกจากนีร้ายงานของวีระพงศ์ (2536
ในทางตรงกันข้าม ถ้าปลาได้รับโปรตีนมากเกินความต้องการกลับพบว่ามีอัตราการเจริญเติบโตเท่าเดิมหรือลดลงเล็กน้อยเนื่องจาก
ปลาจะกินอาหารให้พอดีกับความต้องการเท่านั้น
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาอัตราการแลกเนื้อของกั้งตั๊กแตนหางจุด มีค่าน้อยท่ีสุดเมื่อให้
53.38% ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.71±0.18 
อาหารเม็ดท่ีมีระดับโปรตนี 38.56 การทดลองในครั้งนี้พบว่า
โปรตีน 43.38 และ 48.71% มีค่าค่อนข้างสูง อาจเกิดจากความยากง่ายของการเก็บเศษอาหารท่ีเหลือจากการทดลอง
ความคงตัวของอาหาร จากการทดลองครั้งนี้พบว่าอาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน
ในขณะท่ีอาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีนอ่ืนเริ่มพองตัวท่ีเวลา 
ทุกระดับของโปรตีนโดยท่ียังคงสภาพเป็นเม็ด ซึ่งโดยท่ัวไปในการใช้อาหารเม็ดแห้งจําเป็นต้องคํานึงถึงความคงตัวของอาหารด้วย
เช่นกัน อย่างไรก็ตามอัตราการแลกเนื้อของการทดลองครั้งนี้ค่อนข้างดีเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานของวีระและคณะ 
ซึ่งมีการอนุบาลกั้งตั๊กแตนหางจุดด้วยอาหารเม็ดสําหรับกุ้งทะเลท่ีวางจําหน่ายตามท้องตลาดสําหรับเลี้ยงกุ้งขนาดเล็ก
การแลกเนื้อเท่ากับ 6.49±3.27 และอาหารเม็ดท่ีผลิตเองเป็
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําชายฝั่ง มีอัตราการแลกเนื้อเท่ากับ 
พบว่าเมื่อเลี้ยงกุ้งกุลาดําด้วยอาหารผสมในระดับโปรตีนต่าง
มีอัตราการแลกเนื้อ 5.21 
 ส่วนค่าประสิทธิภาพการใช้โปรตีนในอาหารมีค่าสูงสุดท่ีระดับโปรตีน 
ซึ่งการเพ่ิมระดับโปรตีนในอาหารทําให้เกิดสารประกอบไนโตรเจนท่ีเป็นพิษในร่างกายของ
รายงานของ Helper (1988, อ้างตาม
ค่าประสิทธิภาพในการใช้โปรตีนในอาหารมีแนวโน้มลดลง
 การทดลองในครั้งนี้ อัตราการรอดตายของกั้งตั๊กแตนหางจุดทุกชุดมีค่ามากกว่า 
ของวีระและคณะ (2555) อัตราการรอดตายของลูกกั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีอนุบาลด้วยอาหารเม็ดท่ีผลิตข้ึนเอง มีอั
เท่ากับ 11.1±5.09 % เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของอาหารท่ีใช้ในก
มีการใส่เลซิทิน และคอเลสเตอรอลท่ีมากเกินพอ โดยใส่เลซิทิน
อนุบาลกั้งตั๊กแตนหางจุดด้วยอาหารเม็ดท่ีผลิตเองใส่เลซิทิน
ของอาหารทดลอง ซึ่งเลซิทินเป็นฟอสโฟไลปิดท่ี ปลา กุ้ง ปู ต้องการจากอาหารเพ่ือใช้ในการสร้างเซลล์ใหม่ รวมท้ังลําเลียงและ
ขนส่งไขมันและคอเลสเตอรอลในร่างกาย ผลจากการขาดเลซิทินทําให้การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายต่ํา
2555) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ 
มีอัตราการรอดตายดีข้ึน และจากรายงานของ 
ในปริมาณ 1% นอกจากเลซิทินแล้ว 
สังเคราะห์คอเลสเตอรอลเหมือนกับในพวกปลา จึงจําเป็นต้องได้รับคอเลสเตอรอลจากอาหาร เพราะคอเลสเตอรอลมีบทบาท
หน้าท่ีเกี่ยวกับการลอกคราบและการเจริญเติบโต จากรายงานของ 
ต้องการคอเลสเตอรอลในอาหาร 0.5
คอเลสเตอรอลในอาหารตั้งแต่ 0.5
เจริญเติบโตดี ถ้ามคีอเลสเตอรอลในอาหาร 
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ด้านน้ําหนักและน้ําหนักเพ่ิมมากท่ีสุด และไม่แตกต่างทางสถิติกับกั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีให้อาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน 
แต่มีความแตกต่างกับกั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีให้อาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน 38.56 % ส่วนชุดการทดลองท่ีให้อาหาร

มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะต่ํากว่าชุดทดลองท่ีให้อาหารท่ีมีระดับโปรตีน 
เนื่องจากสัตว์นํ้าท่ีได้รับอาหารเกินปริมาณท่ีเหมาะสม จะใช้พลังงานส่วนหนึ่งในการขับโปรตีนส่วนเกินออก

2536) พบว่าปลาท่ีได้รับโปรตีนต่ําจะเจริญเติบโตช้า แต่ถ้าได้รับโปรตีนสูงข้ึนก็เจริญเติบโตสูงข้ึน
ถ้าปลาได้รับโปรตีนมากเกินความต้องการกลับพบว่ามีอัตราการเจริญเติบโตเท่าเดิมหรือลดลงเล็กน้อยเนื่องจาก

ปลาจะกินอาหารให้พอดีกับความต้องการเท่านั้น 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาอัตราการแลกเนื้อของกั้งตั๊กแตนหางจุด มีค่าน้อยท่ีสุดเมื่อให้

18 และไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) กับอัตราการแลกเนื้อของกั้งตั๊กแตนหางจุดเมื่อให้
การทดลองในครั้งนี้พบว่าอัตราการแลกเนื้อของกั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีให้อาหารเม็ดท่ีมีระดับ

มีค่าค่อนข้างสูง อาจเกิดจากความยากง่ายของการเก็บเศษอาหารท่ีเหลือจากการทดลอง
จากการทดลองครั้งนี้พบว่าอาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน 43.38 และ 48.71% เริ่มมีการพองตัวท่ีเวลา

ในขณะท่ีอาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีนอ่ืนเริ่มพองตัวท่ีเวลา 1 ช่ัวโมง แต่ยังคงสภาพเป็นเม็ดและมีการพองตัวของอาหารเพ่ิมข้ึนใน
ทุกระดับของโปรตีนโดยท่ียังคงสภาพเป็นเม็ด ซึ่งโดยท่ัวไปในการใช้อาหารเม็ดแห้งจําเป็นต้องคํานึงถึงความคงตัวของอาหารด้วย

าการแลกเนื้อของการทดลองครั้งนี้ค่อนข้างดีเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานของวีระและคณะ 
ซึ่งมีการอนุบาลกั้งตั๊กแตนหางจุดด้วยอาหารเม็ดสําหรับกุ้งทะเลท่ีวางจําหน่ายตามท้องตลาดสําหรับเลี้ยงกุ้งขนาดเล็ก

และอาหารเม็ดท่ีผลิตเองเปน็อาหารเม็ดท่ีผลิตข้ึนเพ่ือใช้สําหรับเลี้ยงกั้งตั๊กแตนหางจุดผลิต
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําชายฝั่ง มีอัตราการแลกเนื้อเท่ากับ 40.74±1.53 นอกจากนี้จากรายงานของบุญส่งและโชคชัย 

เมื่อเลี้ยงกุ้งกุลาดําด้วยอาหารผสมในระดับโปรตีนต่าง ๆ กัน พบว่ากุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารผสมในระดับโปรตีน 

ส่วนค่าประสิทธิภาพการใช้โปรตีนในอาหารมีค่าสูงสุดท่ีระดับโปรตีน 53.38% และจะลดลงท่ีระดับโปรตีน 
ซึ่งการเพ่ิมระดับโปรตีนในอาหารทําให้เกิดสารประกอบไนโตรเจนท่ีเป็นพิษในร่างกายของสัตว์น้ําได้ 

อ้างตาม http://www.fisheries.go.th/sf-chaiyaphum) พบว่าเมื่อระดับโปรตีนในอาหารสูงข้ึน 
ารใช้โปรตีนในอาหารมีแนวโน้มลดลง 

อัตราการรอดตายของกั้งตั๊กแตนหางจุดทุกชุดมีค่ามากกว่า 70% 
อัตราการรอดตายของลูกกั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีอนุบาลด้วยอาหารเม็ดท่ีผลิตข้ึนเอง มีอั

เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของอาหารท่ีใช้ในการทดลองในครั้งนี้ พบว่าอาหารทดลองทุกระดับโปรตีน
มีการใส่เลซิทิน และคอเลสเตอรอลท่ีมากเกินพอ โดยใส่เลซิทิน(60%) 3.33% และคอเลสเตอรอล 
อนุบาลกั้งตั๊กแตนหางจุดด้วยอาหารเม็ดท่ีผลิตเองใส่เลซิทิน (60%) ในปริมาณ 0.8% แต่ไม่มีการใส่คอเลสเตอรอล
ของอาหารทดลอง ซึ่งเลซิทินเป็นฟอสโฟไลปิดท่ี ปลา กุ้ง ปู ต้องการจากอาหารเพ่ือใช้ในการสร้างเซลล์ใหม่ รวมท้ังลําเลียงและ
ขนส่งไขมันและคอเลสเตอรอลในร่างกาย ผลจากการขาดเลซิทินทําให้การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายต่ํา

ายงานของ Pascaul (1986)พบว่าอาหารท่ีเสริมด้วยเลซิทินท่ี 3% ทําให้กุ้งกุลาดําวัยอ่อนและวัยรุ่น
มีอัตราการรอดตายดีข้ึน และจากรายงานของ Kanazawa et al. (1971, อ้างตาม เวียง, 2543) พบว่า

นอกจากเลซิทินแล้ว Pascaul (1986) พบว่าสัตว์นํ้าในกลุ่มครัสตาเซีย เช่น กุ้งและปู ไม่มีเอ็นไซม์ท่ีช่วยในการ
สังเคราะห์คอเลสเตอรอลเหมือนกับในพวกปลา จึงจําเป็นต้องได้รับคอเลสเตอรอลจากอาหาร เพราะคอเลสเตอรอลมีบทบาท
หน้าท่ีเกี่ยวกับการลอกคราบและการเจริญเติบโต จากรายงานของ Castell et al.(1975) พบว่า

5% และรายงานของ Kanazawa et al. (1971, อ้างตาม เวียง
5% และสอดคล้องกับรายงานของ Nalzaro (1982, อ้างตามเวียง

คอเลสเตอรอลในอาหาร 0.5% สําหรับกั้งตั๊กแตนหางจุดซึ่งเป็นสัตว์นํ้าในกลุ่มครัสตาเซียเช่นกัน การใส่เลซิ
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ท่ีให้อาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน 43.38, 48.71 
ส่วนชุดการทดลองท่ีให้อาหาร 

มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะต่ํากว่าชุดทดลองท่ีให้อาหารท่ีมีระดับโปรตีน 53.38% ท้ังท่ีอาหารท่ีให้
เนื่องจากสัตว์นํ้าท่ีได้รับอาหารเกินปริมาณท่ีเหมาะสม จะใช้พลังงานส่วนหนึ่งในการขับโปรตีนส่วนเกินออก 

แต่ถ้าได้รับโปรตีนสูงข้ึนก็เจริญเติบโตสูงข้ึน 
ถ้าปลาได้รับโปรตีนมากเกินความต้องการกลับพบว่ามีอัตราการเจริญเติบโตเท่าเดิมหรือลดลงเล็กน้อยเนื่องจาก

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาอัตราการแลกเนื้อของกั้งตั๊กแตนหางจุด มีค่าน้อยท่ีสุดเมื่อให้อาหารเม็ดท่ีมีระดับโปรตีน 
กับอัตราการแลกเนื้อของกั้งตั๊กแตนหางจุดเมื่อให้

อัตราการแลกเนื้อของกั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีให้อาหารเม็ดท่ีมีระดับ
มีค่าค่อนข้างสูง อาจเกิดจากความยากง่ายของการเก็บเศษอาหารท่ีเหลือจากการทดลอง เนื่องจาก

เริ่มมีการพองตัวท่ีเวลา 30 นาที 
ช่ัวโมง แต่ยังคงสภาพเป็นเม็ดและมีการพองตัวของอาหารเพ่ิมข้ึนใน

ทุกระดับของโปรตีนโดยท่ียังคงสภาพเป็นเม็ด ซึ่งโดยท่ัวไปในการใช้อาหารเม็ดแห้งจําเป็นต้องคํานึงถึงความคงตัวของอาหารด้วย
าการแลกเนื้อของการทดลองครั้งนี้ค่อนข้างดีเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานของวีระและคณะ (2555) 

ซึ่งมีการอนุบาลกั้งตั๊กแตนหางจุดด้วยอาหารเม็ดสําหรับกุ้งทะเลท่ีวางจําหน่ายตามท้องตลาดสําหรับเลี้ยงกุ้งขนาดเล็ก มีอัตรา
นอาหารเม็ดท่ีผลิตข้ึนเพ่ือใช้สําหรับเลี้ยงกั้งตั๊กแตนหางจุดผลิตโดย

นอกจากนี้จากรายงานของบุญส่งและโชคชัย (2525) 
ด้วยอาหารผสมในระดับโปรตีน 53.38%  

และจะลดลงท่ีระดับโปรตีน 57.75% 
สัตว์น้ําได้ (เวียง, 2543) นอกจากนี้

เมื่อระดับโปรตีนในอาหารสูงข้ึน 

% สูงกว่าเมื่อเทียบกับรายงาน
อัตราการรอดตายของลูกกั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีอนุบาลด้วยอาหารเม็ดท่ีผลิตข้ึนเอง มีอัตราการรอดตาย

ารทดลองในครั้งนี้ พบว่าอาหารทดลองทุกระดับโปรตีน
และคอเลสเตอรอล 0.8% ขณะท่ีการทดลอง
แต่ไม่มีการใส่คอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบ

ของอาหารทดลอง ซึ่งเลซิทินเป็นฟอสโฟไลปิดท่ี ปลา กุ้ง ปู ต้องการจากอาหารเพ่ือใช้ในการสร้างเซลล์ใหม่ รวมท้ังลําเลียงและ
ขนส่งไขมันและคอเลสเตอรอลในร่างกาย ผลจากการขาดเลซิทินทําให้การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายต่ํา (วีระและคณะ, 

ทําให้กุ้งกุลาดําวัยอ่อนและวัยรุ่น 
พบว่ากุ้งลายเสือต้องการเลซิทิน

พบว่าสัตว์นํ้าในกลุ่มครัสตาเซีย เช่น กุ้งและปู ไม่มีเอ็นไซม์ท่ีช่วยในการ
สังเคราะห์คอเลสเตอรอลเหมือนกับในพวกปลา จึงจําเป็นต้องได้รับคอเลสเตอรอลจากอาหาร เพราะคอเลสเตอรอลมีบทบาท

พบว่ากั้ง Homarus americanus 
อ้างตาม เวียง, 2543) กุ้งลายเสือต้องการ

อ้างตามเวียง, 2543) กุ้งกุลาดําจะ
สําหรับกั้งตั๊กแตนหางจุดซึ่งเป็นสัตว์นํ้าในกลุ่มครัสตาเซียเช่นกัน การใส่เลซทิิน
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และคอเลสเตอรอลท่ีมากเกินพอในครั้งนี้ น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลทําให้อัตราการรอดตายเพ่ิมข้ึน ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการ
ศึกษาเพ่ิมเติมถึงระดับความต้องการท่ีเหมาะสมของปริมาณเลซิทินและคอเลสเตอรอล เนื่องจากสารท้ังสองชนิดนี้มีราคาสูง 
หากทราบปริมาณของส่วนประกอบของอาหารจะทําให้ช่วยลดต้นทุนของการผลิตอาหาร
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได ้
 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการทดลองพบว่ากั้งตั๊กแตนหางจุด
ก่อนการลอกคราบในเวลากลางคืน กั้งตั๊กแตนหางจุดจําเป็นต้องสะสมอาหารไว้เพ่ือใช้เป็นพลังงานในการลอกคราบ อาจเนื่องจาก
พลังงานไม่พอเพียง ส่งผลให้เกิดปัญหาในการลอกคราบได้ ในการทดลองครั้งนี้ยังพบปัญหากั้งตั๊กแ
ติดอยู่ท่ีหัว ส่วนปริมาณแร่ธาตุหลักในอาหารทดลอง ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส น่าจะพอเพียงสําหรับการ
เจริญเติบโตของกั้งตั๊กแตนหางจุด 
 คุณภาพของน้ําในการทดลองครั้งนี้ในแต่ละชุดการทดลองตลอดการทดลองมีค่าอยู่ในช่วงท่ีใกล้เคียงกัน 
ในบ่อทดลองมีการเปลี่ยนถ่ายทุกสัปดาห์และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทุกสัปดาห์ปรากฏว่า คุณภาพน้ําในบ่อทดลองอยู่ในช่วง
ท่ีเหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตของสัตว์นํ้า(
 จากผลการทดลองเมื่อพิจารณาด้านการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนในอาหาร 
อัตราการรอดตาย พบว่าอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีระดับโปรตีน 
แตกต่างกัน แต่ท่ีระดับโปรตีน 53.38% มีค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะและเปอร์เซ็นต์นํ้าหนักเพ่ิมสูงสุด
มีค่าใกล้เคียงกัน จึงสรุปได้ว่าอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีเหมาะสมสําหรับกั้งตั๊
ชุดการทดลองท่ี 4 ซึ่งมีระดับโปรตีน 53.38%
ได้กล่าวว่าอาหารของครัสตาเซียควรมีโปรตีน 
ดังนั้น ต้องชดเชยโปรตีนท่ีสูญเสียไปโดยการกินอาหารรวมถึงกินคราบของตัวเองด้วย
ต้องการมากเป็นอันดับหนึ่ง เพ่ือใช้เป็นสารอาหารสําหรับร่
และสารพันธุกรรม (Lovell, 1989) 
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สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ กรมประมง
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และคอเลสเตอรอลท่ีมากเกินพอในครั้งนี้ น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลทําให้อัตราการรอดตายเพ่ิมข้ึน ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการ
เหมาะสมของปริมาณเลซิทินและคอเลสเตอรอล เนื่องจากสารท้ังสองชนิดนี้มีราคาสูง 

หากทราบปริมาณของส่วนประกอบของอาหารจะทําให้ช่วยลดต้นทุนของการผลิตอาหาร ส่งผลให้ราคาอาหารไม่สูงจนเกินไป

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการทดลองพบว่ากั้งตั๊กแตนหางจุด บางครั้งไม่ได้กินอาหารทุกมื้อโดยเฉพาะมื้อเย็นซึ่งเป็นมื้อ
กั้งตั๊กแตนหางจุดจําเป็นต้องสะสมอาหารไว้เพ่ือใช้เป็นพลังงานในการลอกคราบ อาจเนื่องจาก

ส่งผลให้เกิดปัญหาในการลอกคราบได้ ในการทดลองครั้งนี้ยังพบปัญหากั้งตั๊กแตนหางจุดตัวท่ีตายมีคราบ
ติดอยู่ท่ีหัว ส่วนปริมาณแร่ธาตุหลักในอาหารทดลอง ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส น่าจะพอเพียงสําหรับการ

คุณภาพของน้ําในการทดลองครั้งนี้ในแต่ละชุดการทดลองตลอดการทดลองมีค่าอยู่ในช่วงท่ีใกล้เคียงกัน 
ในบ่อทดลองมีการเปลี่ยนถ่ายทุกสัปดาห์และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทุกสัปดาห์ปรากฏว่า คุณภาพน้ําในบ่อทดลองอยู่ในช่วง

(คณิต และคณะ, 2537) 
จากผลการทดลองเมื่อพิจารณาด้านการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนในอาหาร อัตราการแลกเนื้อ และ

อัตราการรอดตาย พบว่าอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีระดับโปรตีน 43.38, 48.71 และ 53.38% ให้ผลทางด้านการเจริญเติบโตท่ีไม่
มีค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะและเปอร์เซ็นต์นํ้าหนักเพ่ิมสูงสุด 

จึงสรุปได้ว่าอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีเหมาะสมสําหรับกั้งตั๊กแตนหางจุดท่ีมีขนาดน้ําหนัก 1.82
% คาร์โบไฮเดรท 19.85% และไขมัน 10.44% ซึ่งสอดคล้องกับ 
 30-60% ขณะลอกคราบครัสตาเซียสูญเสียโปรตีน 50-80% ของโปรตีนในตัวท้ังหมด

ต้องชดเชยโปรตีนท่ีสูญเสียไปโดยการกินอาหารรวมถึงกินคราบของตัวเองด้วย ซึ่งโปรตีนนับว่าเป็นสารอาหารท่ีสัตว์น้ํา
ต้องการมากเป็นอันดับหนึ่ง เพ่ือใช้เป็นสารอาหารสําหรับร่างกายในการสร้างเนื้อหนัง อวัยวะต่างๆ เอนไซม์ ฮอร์โมน ภูมิคุ้มกัน

สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551. เอกสารฉบับท่ี 12/2553. ศูนย์สารสนเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. 96 หน้า. 

ยงยุทธ ปรีดาลมัพะบุตร, พุทธ ส่องแสงจินดา และดสุิต ตันวไิลย. 2537. คุณภาพน้ําเพ่ือการ
สถาบันวิจัยการเพาะเลีย้งสัตว์นํ้าชายฝั่ง จังหวัดสงขลา, กรมประมง. 

การศึกษาลวดลายสเีพ่ือใช้ประกอบการจําแนกชนิดกั้งตั๊กแตนท่ีได้จากเรือประมงอวนลากในบรเิวณ
วิทยานิพนธ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล บัณฑติวิทยาลัย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

. 2525. การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดําด้วยอาหารผสมในระดับโปรตี
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งสงขลา กรมประมง 16 หน้า. 

และสามารถ เดชสถิตย.์ 2551. การเลี้ยงกุ้งมังกรเลน Panulinus polyphagus
ๆ เอกสารวิชาการฉบับท่ี 21/2551. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่

กั้งตั๊กแตนของประเทศไทย. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั

553. การศึกษาการพัฒนาและการเจรญิเติบโตของกั้งตั๊กแตนหางจุด
จากระยะคัพภะจนถึงระยะ Post-Larva 3. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ กรมประมง. 23 หน้า. 
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และคอเลสเตอรอลท่ีมากเกินพอในครั้งนี้ น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลทําให้อัตราการรอดตายเพ่ิมข้ึน ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการ 
เหมาะสมของปริมาณเลซิทินและคอเลสเตอรอล เนื่องจากสารท้ังสองชนิดนี้มีราคาสูง 

ส่งผลให้ราคาอาหารไม่สูงจนเกินไป

บางครั้งไม่ได้กินอาหารทุกมื้อโดยเฉพาะมื้อเย็นซึ่งเป็นมื้อ
กั้งตั๊กแตนหางจุดจําเป็นต้องสะสมอาหารไว้เพ่ือใช้เป็นพลังงานในการลอกคราบ อาจเนื่องจาก

ตนหางจุดตัวท่ีตายมีคราบ
ติดอยู่ท่ีหัว ส่วนปริมาณแร่ธาตุหลักในอาหารทดลอง ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส น่าจะพอเพียงสําหรับการ

คุณภาพของน้ําในการทดลองครั้งนี้ในแต่ละชุดการทดลองตลอดการทดลองมีค่าอยู่ในช่วงท่ีใกล้เคียงกัน เนื่องจากน้ํา
ในบ่อทดลองมีการเปลี่ยนถ่ายทุกสัปดาห์และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทุกสัปดาห์ปรากฏว่า คุณภาพน้ําในบ่อทดลองอยู่ในช่วง

อัตราการแลกเนื้อ และ
ให้ผลทางด้านการเจริญเติบโตท่ีไม่

 ส่วนอัตราการรอดตาย
82-2.60 กรัม คือ อาหาร

ซึ่งสอดคล้องกับ Wickins (2002) 
ของโปรตีนในตัวท้ังหมด 

ซึ่งโปรตีนนับว่าเป็นสารอาหารท่ีสัตว์น้ํา
างกายในการสร้างเนื้อหนัง อวัยวะต่างๆ เอนไซม์ ฮอร์โมน ภูมิคุ้มกัน 

สารสนเทศ, กรมประมง, 

คุณภาพน้ําเพ่ือการ
. 109 หน้า. 

อใช้ประกอบการจําแนกชนิดกั้งตั๊กแตนท่ีได้จากเรือประมงอวนลากในบรเิวณ
วิทยานิพนธ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล บัณฑติวิทยาลัย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 266 หน้า. 

การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดําด้วยอาหารผสมในระดับโปรตีนต่างๆกัน สถาบัน

polyphagus (Herbst, 1793) 
และพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่. 26 หน้า. 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, กรุงเทพ. 

การศึกษาการพัฒนาและการเจรญิเติบโตของกั้งตั๊กแตนหางจุด Harpiosquilla 
เอกสารวิชาการฉบับท่ี 9/2553. 
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วีระ เจรญิพักตร,์ สกนธ์ แสงประดับ,
หางจุด Harpiosquilla raphidea
24/2555. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง

วีระพงษ์ วุฒิพันธุ์ชัย. 2536. บทท่ี 3 
มหาวิทยาลยับูรพา. สาํนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

เวียง เช้ือโพธิ์หัก. 2543. โภชนศาสน์และการให้อาหารสตัว์
สุพัฒน์ กําลังเกื้อ และอดิเทพ บุญเจริญ

ของลูกกั้งตั๊กแตนหางจุด Harpiosquilla raphidea
และพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง

สรามศิร อุไรวรรณ. 2522. การศกึษาชีววิทยาของกั้งตั๊กแ
งานสัตว์นํ้าอ่ืน ๆ กองประมงทะเล

อนันต์ชัย เข่ือนธรรม. 2542. หลักการวางแผนการทดลอง
Association of Official Analytical Chemists

18th edition. Maryland 20877
American Public Health Association

Population Control Federation
Wastewater, 15 th edition. 

Bendschneider, K. and J.R. Robinson. 1952. A New Spectrophotometric method for the Determination of 
Nitrite in Seawater. J. Mar. Res. 11: 87

Castell, J.D.,E.G. Mason and J.F. Covey. 1975. Cholesterol requirements of juvenile American Lobster.  
J.Fish. Res. Bd. Can,32:1431

DMSc and ACFS. 2003. Compendium of Methods for Food Analysis, 1
Http://fisheries.go.th/sf.chaiyap
Lizy Paulose, C. 1996. Effect of dietary proteins on growth, food conversion and digestive enzyme activity 

of juvenile Macrobrachium rosenbergii
Technology Cochin. pp. 119

Lovell, R.T. 1989. Nutrition and Feeding of Fish. Auburn University, Van Nostrand Reinhold, New York. 260 pp.
Pascaul, F.P. 1986. Effect of supplemental lecithin and source on growth and survival of 

juveniles, pp. 615-618. In J.L.Maclean, L
forum. Asian fisheries society, Manila, phillipines.

Sasaki, K. and Y. Sawada. 1980 Determination of Ammonia in Estuary. Bull. Jpn. Soc. Sci.Fish. 46:319
Shanbhogue, S.L. 1973. Stomatopods as 

of The Sea Around India. Central Marine Fishers Research Institute, Cochin
Stickland, J.D.H. and T.R Parson. 1972. 

Ottawa, 288 pp. 
Wickins, J.F. and D. O. C. Lee. 2002. Crustacean farming, ranching and culture Blackwell Science Ltd. 446 pp. 
William Horwitz , G.W.L. 2005. Official Methods of Analysis of AOAC International. 18

17-18. 
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, สุพัฒน์ กําลังเกื้อ, ปราณี อ่อนแก้ว และอดิเทพ บุญเจรญิ. 2555. 
Harpiosquilla raphidea (Fabricius, 1798) ด้วยอาหาร3ชนิดในตะกร้าพลาสติก เอกสารวิชาการฉบับท่ี 
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง. 24 หน้า. 

3 โปรตีน. หน้า 54-75. ใน : อาหารปลา. ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สาํนักพิมพ์โอเดียนสโตร,์ กรุงเทพฯ. 

โภชนศาสน์และการให้อาหารสตัว์. ภาควิชาเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า คณะประมง
และอดิเทพ บุญเจริญ. 2555. ผลของอารที์เมียเสรมิไขมันผสมสําเร็จรูป/การเจริญเตบิโตและอัตราการรอดตาย

Harpiosquilla raphidea (Fabricius, 1798) เอกสารวิชาการฉบบัท่ี 
และพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง. 22 หน้า. 

การศกึษาชีววิทยาของกั้งตั๊กแตน 3 ชนิดในอ่าวไทย. รายงานวิชาการฉบบัท่ี 
งานสัตว์นํ้าอ่ืน ๆ กองประมงทะเล. 36 หน้า. 

หลักการวางแผนการทดลอง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ
Association of Official Analytical Chemists (AOAC). 2005. Official Methods of Analysis of AOAC International,

Maryland 20877-2417, USA. 
American Public Health Association (APHA), American Water Works Association(AWWA

Population Control Federation(WPCF), 1980. Standard Methods for the Examination 
edition. American Public Health Association, Washington, D.C.1, 134 pp.

Bendschneider, K. and J.R. Robinson. 1952. A New Spectrophotometric method for the Determination of 
Nitrite in Seawater. J. Mar. Res. 11: 87-96. 
D.,E.G. Mason and J.F. Covey. 1975. Cholesterol requirements of juvenile American Lobster.  
J.Fish. Res. Bd. Can,32:1431-1435. 

DMSc and ACFS. 2003. Compendium of Methods for Food Analysis, 1st edition. Chaper 45.pp 85
Http://fisheries.go.th/sf.chaiyaphum. August 22 2012   
Lizy Paulose, C. 1996. Effect of dietary proteins on growth, food conversion and digestive enzyme activity 

Macrobrachium rosenbergii. School of Industrial Cochin University of Science and 
Technology Cochin. pp. 119-143. 

Lovell, R.T. 1989. Nutrition and Feeding of Fish. Auburn University, Van Nostrand Reinhold, New York. 260 pp.
supplemental lecithin and source on growth and survival of 
618. In J.L.Maclean, L.B.Dizon and L.V. Hosillos (eds). The first Asian fisheries 

forum. Asian fisheries society, Manila, phillipines. 
Sasaki, K. and Y. Sawada. 1980 Determination of Ammonia in Estuary. Bull. Jpn. Soc. Sci.Fish. 46:319
Shanbhogue, S.L. 1973. Stomatopods as Potental Resource. Proceedings of The Symposium on Living Resources

of The Sea Around India. Central Marine Fishers Research Institute, Cochin
, J.D.H. and T.R Parson. 1972. A practical Handbook of Sea Water Analysis. Fish.

Wickins, J.F. and D. O. C. Lee. 2002. Crustacean farming, ranching and culture Blackwell Science Ltd. 446 pp. 
2005. Official Methods of Analysis of AOAC International. 18
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. 2555. การทดลองกั้งตั๊กแตน
ชนิดในตะกร้าพลาสติก เอกสารวิชาการฉบับท่ี 

าวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

ภาควิชาเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า คณะประมง. 255 หน้า. 
การเจริญเตบิโตและอัตราการรอดตาย

เอกสารวิชาการฉบบัท่ี 2/2555. สํานักวิจัย

รายงานวิชาการฉบบัท่ี 18/2522.  

กรุงเทพฯ. 348 หน้า. 
thods of Analysis of AOAC International, 

AWWA), and Water 
, 1980. Standard Methods for the Examination Water and 

American Public Health Association, Washington, D.C.1, 134 pp. 
Bendschneider, K. and J.R. Robinson. 1952. A New Spectrophotometric method for the Determination of 

D.,E.G. Mason and J.F. Covey. 1975. Cholesterol requirements of juvenile American Lobster.  

edition. Chaper 45.pp 85-87.  

Lizy Paulose, C. 1996. Effect of dietary proteins on growth, food conversion and digestive enzyme activity 
. School of Industrial Cochin University of Science and 

Lovell, R.T. 1989. Nutrition and Feeding of Fish. Auburn University, Van Nostrand Reinhold, New York. 260 pp. 
supplemental lecithin and source on growth and survival of Penaeus monodon 

. The first Asian fisheries 

Sasaki, K. and Y. Sawada. 1980 Determination of Ammonia in Estuary. Bull. Jpn. Soc. Sci.Fish. 46:319-321 
Potental Resource. Proceedings of The Symposium on Living Resources 

of The Sea Around India. Central Marine Fishers Research Institute, Cochin-11, India. pp. 529-595. 
A practical Handbook of Sea Water Analysis. Fish. Res. Bd. Canada, 167, 

Wickins, J.F. and D. O. C. Lee. 2002. Crustacean farming, ranching and culture Blackwell Science Ltd. 446 pp.  
2005. Official Methods of Analysis of AOAC International. 18th edition. Chaper 45.pp 



 O1 

78 

O9 

ผลของการเสริมน้ํามันตับปลาหมึกในระดับต่างกันท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบของกรดไขมัน
ในปลาดุกลูกผสม 
 
องอาจ คําประเสริฐ* และทวีศักด์ิ สกุณา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเลย 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลของการเสริมน้ํามันตับปลาหมึกในระดับต่างกันท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบของกรดไขมัน
ในปลาดุกลูกผสม โดยใช้อาหารเม็ดสําหรับปลาดุกโปรตีน 
ตับปลาหมึกด้วยการฉีดพ่น (spray) ในอัตรา 
อาหารเม็ดสําหรับปลากินพืชโปรตีน 18% 
HF+1%SqO, HF+3%SqO และ HF+5%SqO)
ท่ีมีนํ้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย ของแต่ละชุดการทดลอง
ซีเมนต์ขนาด 2.0x2.5x0.8 เมตร ระดับน้ําสูง
ระยะเวลา 8 สัปดาห ์
 ผลการทดลองพบวา่ปลาดุกลูกผสมมีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 
65.32+6.26, 23.89+1.43, 23.55+2.34, 23.68
TF+1%SqO มีค่าน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 88.44
เพ่ิม 601.49+72.06% มากกว่าปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารอ่ืน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
TF+1%SqO, TF+3%SqO และ TF+5%SqO
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ต้นทุนต่อกิโลกรัมของปลาดุกลูกผสมท่ีเลี้ยงด้วยอาหาร
อาหารอ่ืน นอกจากนีป้ลาดุกลูกผสมท่ีเลี้ยงด้วยอาหาร 
และ DHA ในเนื้อปลามากกว่าปลาท่ีเลี้ยงด้วยอา
สําเร็จรูปสําหรับปลานิลด้วยการฉีดพ่น (spray)
เจริญเติบโตและมีผลผลิตสูงท่ีสุดโดยมีต้นทุนการผลิต

 
คําสําคัญ: ปลาดุกลูกผสม  น้ํามันตับปลาหมึก  กรดไขมัน
   
*ผู้รับผิดชอบ: 412 หมู่ 2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ
E-mail: ongartk21@yahoo.com 
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ผลของการเสริมน้ํามันตับปลาหมึกในระดับต่างกันท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบของกรดไขมัน

การศึกษาผลของการเสริมน้ํามันตับปลาหมึกในระดับต่างกันท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบของกรดไขมัน
อาหารเม็ดสําหรับปลาดุกโปรตีน 30% (CF) อาหารเม็ดสําหรับปลานิลโปรตีน 

ในอัตรา 0, 1, 3 และ 5% (TF, TF+1%SqO, TF+3%SqO และ 
 เสริมน้ํามัน ตับปลาหมึกด้วยการฉีดพ่น (spray) ในอัตรา 0

HF+5%SqO) เลี้ยงปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus x 
ของแต่ละชุดการทดลองอยู่ระหว่าง 12.23+0.52 ถึง 12.79+0.04 กรัม จํานวน 

สูง 50 เซนติเมตร จํานวน 27 บ่อ โดยให้ปลากินอาหารจนอ่ิม

ปลาดุกลูกผสมมีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 43.65+6.12, 76.53+5.40, 88.44
2.34, 23.68+1.31 และ 24.89+0.63 กรัม ตามลําดับ ปลาดุกลูกผสมท่ีเลี้ยงด้วยอาหาร 

44+8.17 กรัม น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน 1.35+0.15 กรัม/วัน และเปอร์เซ็นต์น้ําหนัก
มากกว่าปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารอ่ืน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ปลาดุกลูกผสมท่ีเลี้ยงด้วย

TF+5%SqO มีค่าประสิทธิภาพของโปรตีนและโปรตีนท่ีเพ่ิมข้ึนในตัวปลาแตกต่างกันอย่างไม่มี
ต้นทุนต่อกิโลกรัมของปลาดุกลูกผสมท่ีเลี้ยงด้วยอาหาร TF+1%SqO มีค่าต่ํากว่าปลาท่ีเลี้ยงด้วย

ปลาดุกลูกผสมท่ีเลี้ยงด้วยอาหาร TF เสริมน้ํามันตับปลาหมึกท้ัง 4 ระดับ มีการสะสมของกรดไขมัน 
ในเนื้อปลามากกว่าปลาท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสูตรอ่ืน จากการทดลองครั้งนีส้รุปได้ว่าการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมด้วยอาหาร

(spray) น้ํามันตับปลาหมึกท่ีผิวเม็ดอาหารในอัตรา 1% ทําให้ปลาดุกลูกผสมมีการ
และมีผลผลิตสูงท่ีสุดโดยมีต้นทุนการผลิต ต่ําท่ีสุด   

ปลาดุกลูกผสม  น้ํามันตับปลาหมึก  กรดไขมัน  การเจริญเติบโต 

เชียงคาน จ.เลย 42110 โทร. 0 4282 1076 
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ผลของการเสริมน้ํามันตับปลาหมึกในระดับต่างกันท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบของกรดไขมัน 

การศึกษาผลของการเสริมน้ํามันตับปลาหมึกในระดับต่างกันท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบของกรดไขมัน
อาหารเม็ดสําหรับปลานิลโปรตีน 28% เสริมน้ํามัน 

และ TF+5%SqO) และ
0, 1, 3 และ 5% (HF, 

x Clarias gariepinus)  
จํานวน 100 ตัวต่อบ่อ ในบ่อ

ให้ปลากินอาหารจนอ่ิม วันละ 2 ครั้ง เป็น

88.44+8.17, 76.05+4.18, 
กรัม ตามลําดับ ปลาดุกลูกผสมท่ีเลี้ยงด้วยอาหาร 

และเปอร์เซ็นต์น้ําหนัก
ปลาดุกลูกผสมท่ีเลี้ยงด้วยอาหาร 
ข้ึนในตัวปลาแตกต่างกันอย่างไม่มี

ต่ํากว่าปลาท่ีเลี้ยงด้วย
ระดับ มีการสะสมของกรดไขมัน EPA 

สรุปได้ว่าการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมด้วยอาหารเม็ด
ทําให้ปลาดุกลูกผสมมีการ
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The Effect of Different Levels of Squid Liver Oil Added in Feed on Growth and Fatty 
Acid Composition of Hybrid Catfish (
 
Ong-art Kumprasert* and Thaweesak Sakuna
Loei Inland Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 
 Hybrid catfish (Clarias macrocephalus 
12.23+0.52 to 12.79+0.04 g, we
depth at 100 tails/tank. The catfish were fed at satiation 
feed (CF), 28% protein Tilapia feed
and TF+5%SqO) and 18% protein Herbivorous fish feed 
(HF, HF+1%SqO, HF+3%SqO and
 The result showed that 
76.05+4.18, 65.32+6.26, 23.89+1.43, 23.55
body weight, average daily weight
88.44+8.17 g, 1.35+0.15 g/day and
There were no difference (p>0.05) on protein efficiency ratio and apparent net protein retention among 
catfish fed with TF+1%SqO, TF+3%SqO and
and TF+5%SqO gave high accumulation of fatty acid (EPA and
cost. On conclusion, Hybrid catfish fed with Tilapia feed sprayed with 1 % of squid liver oil gave the best 
growth performances, high production and the lowest cost. 
 
Key words: Hybrid catfish, squid liver oil, fatty 
   
*Corresponding author: 412 Moo 2 Chiangkhan District, Loei 42110. Tel. 0 4282 1076
E-mail: ongartk21@yahoo.com 
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Levels of Squid Liver Oil Added in Feed on Growth and Fatty 
Acid Composition of Hybrid Catfish (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus

art Kumprasert* and Thaweesak Sakuna 
Loei Inland Fisheries Research and Development Center 

Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus), which mean initial body weight was 
g, were released in twenty-seven 2.0x2.5x0.8 m concrete tanks with 50 cm. water

depth at 100 tails/tank. The catfish were fed at satiation twice a day for 8 weeks with 30% protein Catfish 
feed (TF) sprayed with 0, 1, 3 and 5% of squid liver oil (TF,

TF+5%SqO) and 18% protein Herbivorous fish feed (HF) sprayed with 0, 1, 3 and 5
HF, HF+1%SqO, HF+3%SqO and HF+5%SqO), respectively. 

 the average final body weight of catfish were 43.65+6.12,
1.43, 23.55+2.34, 23.68+1.31 and 24.89+0.63 g, respectively. The average final

weight gain and percentage weight gain of catfish fed
and 601.49+72.06%, respectively and significantly different

There were no difference (p>0.05) on protein efficiency ratio and apparent net protein retention among 
catfish fed with TF+1%SqO, TF+3%SqO and TF+5%SqO. The catfish fed with TF, TF+1%SqO, TF+3%SqO 
and TF+5%SqO gave high accumulation of fatty acid (EPA and DHA). While TF+1%SqO gave the lowest 
cost. On conclusion, Hybrid catfish fed with Tilapia feed sprayed with 1 % of squid liver oil gave the best 
growth performances, high production and the lowest cost.  

Hybrid catfish, squid liver oil, fatty acid, growth  
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Levels of Squid Liver Oil Added in Feed on Growth and Fatty 
Clarias gariepinus) 

), which mean initial body weight was 
0.8 m concrete tanks with 50 cm. water 

twice a day for 8 weeks with 30% protein Catfish 
TF, TF+1%SqO, TF+3%SqO 

(HF) sprayed with 0, 1, 3 and 5% of squid liver oil 

6.12, 76.53+5.40, 88.44+8.17, 
respectively. The average final 

fed with TF+1%SqO were 
different from other treatments. 

There were no difference (p>0.05) on protein efficiency ratio and apparent net protein retention among 
The catfish fed with TF, TF+1%SqO, TF+3%SqO 

While TF+1%SqO gave the lowest 
cost. On conclusion, Hybrid catfish fed with Tilapia feed sprayed with 1 % of squid liver oil gave the best 
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ความหลากหลายและการแพร่กระจายของลูกปลาวัยอ่อน
 
พิสิฐ ภูมิคง*  ฎีกา รัตนชํานอง  จินตนา บุญทองช่วย
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจดื
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาความหลากหลายและการแพร่กระจายของลูกปลาวัยอ่อนในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี
สํารวจตามสภาพนิเวศแหล่งน้ําเป็น 3 บริเวณ 
สุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมืออวนทับตลิ่งตาถ่ี จุดสํารวจละ
ผลการสํารวจพบลูกปลาท้ังหมด 118 ชนิด จาก 
พบปริมาณมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลาซิวแก้ว 
praecox 24.08%) ปลาบู่ใส (Gobiopterus chuno
ตัวอย่าง โดยมีค่าสูงท่ีสุดในเดือนมิถุนายน ตัวแทน
และปริมาณลูกปลาวัยอ่อนท่ีพบน้อยสุดในเดือนธันวาคม ตัวแทน
เปรียบเทียบค่าทางสถิติของความหลากหลายของชนิดระหว่างเดือนท่ีสํารวจ
(F = 10.36, P<0.01) และการจัดกลุ่มความคล้ายคลึงของลูกปลาวัยอ่อน
Map (SOM) สามารถแบ่งกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังนี้
ช่วงฤดูนํ้าหลากถึงช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ฤดูแล้ง กลุ่มท่ี 
(จุดสํารวจท่ี 4-9) ในช่วงฤดูนํ้าหลาก กลุ่มท่ี 3
ถึงช่วงเปลี่ยนฤดูแล้งเป็นฝน และกลุ่มท่ี 4 ประกอบด้วย
ของฤดูช่วงฤดูนํ้าหลากถึงช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ฤดูแล้ง 
พบว่าปลาวัยอ่อนกลุ่มปลาทะเลและปลาน้ํากร่อยมีความ
วัดสมานรัตนาราม อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ในเดือนสํารวจมิถุนายนซึ่งเป็นฤดูน้ําหลาก และพบความเค็มถึงจุดสํารวจท่ี 
ช่วงเปลี่ยนฤดูแล้งเข้าสู่ฤดูฝนแสดงถึงการเข้ามาของน้ําทะเลยังพ้ืนท่ีน้ําจืด ส่วนปลาวัยอ่อนกลุ่มปลาน้ําจืดมีความ
ต่อการแพร่กระจายในบริเวณพ้ืนท่ีตอนต้นแม่นํ้า จุดสํารวจท่ี 
สํารวจมิถุนายนซึ่งเป็นฤดูน้ําหลาก โดยพบจํานวนชนิดและความหนาแน่นสูงสุดแสดงถึงพ้ืนท่ีต้นน้ําของแม่น้ําบางปะกงยังมี
ความเหมาะสมมากท่ีสุดในการดํารงชีวิตของสัตว์นํ้าวัยอ่อน 

 
คําสําคัญ: ความหลากหลาย  ลูกปลา  แม่นํ้าบางปะกง
   
*ผู้รับผดิชอบ: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจดื เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 
E-mail: pisitpoo@yahoo.com 
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ความหลากหลายและการแพร่กระจายของลูกปลาวัยอ่อน ในแม่น้ําบางปะกง และแม่น้ําปราจีนบุรี

จินตนา บุญทองช่วย  มานพ เหล็มปาน และอิสสริยะ อีดเกิด 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจดื 

การศึกษาความหลากหลายและการแพร่กระจายของลูกปลาวัยอ่อนในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี
บริเวณ (ต้นแมน่้ํา ตอนกลางแม่น้ํา และตอนปลายแม่น้ําติดกับทะเล
จุดสํารวจละ 2 ซ้ํา ระหว่างเดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน

ชนิด จาก 38 วงศ์ โดยพบปลาในวงศ์ Cyprinidae มากท่ีสุดจํานวน 
ลําดับแรก ได้แก่ ปลาซิวแก้ว (Clupeichthys goniognathus 31.84%) ปลาถ่ัวงอก 

Gobiopterus chuno 11.09%) ตามลําดับ จํานวนตัวของลูกปลาท้ังหมด
มีค่าสูงท่ีสุดในเดือนมิถุนายน ตัวแทนของฤดูฝน 69 ชนิด จํานวน 233 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร 

และปริมาณลูกปลาวัยอ่อนท่ีพบน้อยสุดในเดือนธันวาคม ตัวแทนของฤดูแล้ง 39 ชนิด จํานวน 57 ตัวต่อ 
ความหลากหลายของชนิดระหว่างเดือนท่ีสํารวจ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
จัดกลุ่มความคล้ายคลึงของลูกปลาวัยอ่อนตามจุดสํารวจและเดือนท่ีสํารวจโดย

ดังนี ้กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วยลูกปลาจากจุดสํารวจบริเวณสถานีต้นน้ํา
ฤดูฝนเข้าสู่ฤดูแล้ง กลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วยลูกปลาจากบริเวณตอนกลางแม่น้ํา

3 ประกอบด้วยลูกปลาจากบริเวณตอนกลางแม่น้ํา (จุดสํารวจ
ประกอบด้วยลูกปลาจากบริเวณตอนปลายของแม่น้ํา (จุดสํารวจท่ี

ฤดูฝนเข้าสู่ฤดูแล้ง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis)
ปลาวัยอ่อนกลุ่มปลาทะเลและปลาน้ํากร่อยมีความสัมพันธอ์ย่างสูงต่อการแพร่กระจายในบริเวณพ้ืนท่ีปากแม่น้ํา

วัดสมานรัตนาราม อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และจุดสํารวจท่ี 7 บ้านคลองท่าหลวง อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ในเดือนสํารวจมิถุนายนซึ่งเป็นฤดูน้ําหลาก และพบความเค็มถึงจุดสํารวจท่ี 4 เหนือฝายกั้นน้ําคลองสารภี อํา

แสดงถึงการเข้ามาของน้ําทะเลยังพ้ืนท่ีน้ําจืด ส่วนปลาวัยอ่อนกลุ่มปลาน้ําจืดมีความ
แม่นํ้า จุดสํารวจท่ี 1 สะพานท่าประชุม อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โดยพบจํานวนชนิดและความหนาแน่นสูงสุดแสดงถึงพ้ืนท่ีต้นน้ําของแม่น้ําบางปะกงยังมี
ความเหมาะสมมากท่ีสุดในการดํารงชีวิตของสัตว์นํ้าวัยอ่อน  

แม่นํ้าบางปะกง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจดื เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร
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และแม่น้ําปราจีนบุร ี

การศึกษาความหลากหลายและการแพร่กระจายของลูกปลาวัยอ่อนในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี แบ่งจุด
ติดกับทะเล) รวม 9 จุดสํารวจ 

ถึงเดือนกันยายน 2552 จํานวน 4 ครั้ง 
มากท่ีสุดจํานวน 39 ชนิด และปลาท่ี

ปลาถ่ัวงอก (Sandasalanx 
ตามลําดับ จํานวนตัวของลูกปลาท้ังหมดจากการสํารวจ 4,993 

ตารางเมตร และจํานวนชนิด
ตัวต่อ 100 ตารางเมตร เมื่อ

มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 
โดยวิธี Self-Organizing 

จุดสํารวจบริเวณสถานีต้นน้ํา (จุดสํารวจท่ี 1-3) 
บริเวณตอนกลางแม่น้ําถึงตอนปลายแม่น้ํา 

สํารวจท่ี 4-7) ในช่วงฤดูแล้ง
ท่ี 8-9) และเป็นตัวแทน

Canonical Correlation Analysis) 
การแพร่กระจายในบริเวณพ้ืนท่ีปากแม่น้ํา จุดสํารวจท่ี 8 
บ้านคลองท่าหลวง อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เหนือฝายกั้นน้ําคลองสารภี อําเภอบ้านสร้าง 
แสดงถึงการเข้ามาของน้ําทะเลยังพ้ืนท่ีน้ําจืด ส่วนปลาวัยอ่อนกลุ่มปลาน้ําจืดมีความสัมพันธ์สูง 

สะพานท่าประชุม อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ีในเดือน
โดยพบจํานวนชนิดและความหนาแน่นสูงสุดแสดงถึงพ้ืนท่ีต้นน้ําของแม่น้ําบางปะกงยังมี

โทร. 0 2579 9526 
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Fish Diversity and distribution

Pisit Phomkong*  Jintana Boonthongchvay
Inland Fisheries Resource Research and Development Institute

Abstract 
 The study on diversity and distribution of fish larvae in Bangpakong
between December 2008 and
sampling with beach seine net (0.5 mm). 
found in the river. About 39 fish species was belonging to Cyprinidae, fish found most top 3
Clupeichthys goniognathus 31.84%,
The total of 4,993 individual fishes and a changes
the type and amount in the rainy season were 69 species and 233 fish/100 m
found in terms of dry season were 39 species and 57 fish/100 m
was significantly different among station and th
analysis by Self-Organizing Map (SOM) were similar and find the type of fish larvae in the surveys which 
can be divided into four groups.
consists of survey stations in the upstream (the station 1
to dry season). In group 2 consists of the middle river (the station 4
composed marine fish larvae and brackish of fish larvae. Group 3 consists station of in December to March 
(dry season to change to rainy season) and group 4 consists of the middle river (the station 4
(rainy season), the twain group fish assemblage were riverine fish but not same season.

 
Key words: Diversity, fish larvae, Bangpakong river
   
*Corresponding author: Inland Fisheries Research and Development Institute, Chatuchak Bangkok 10900
Tel. 0 2579 9526 E-mail: pisitpoo@
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distribution of nursery grounds in Bangpakong River 
 

Jintana Boonthongchvay  Deeka Ruttachognong  Manop Lempaan and Isariya Eedkerd 
Inland Fisheries Resource Research and Development Institute 

 

The study on diversity and distribution of fish larvae in Bangpakong river. The study was conducted
and September 2009. Field survey was carried out every

with beach seine net (0.5 mm). The results show that there were 118 fish species of 
About 39 fish species was belonging to Cyprinidae, fish found most top 3

31.84%, Sandasalanx praecox 24.08% and Gobiopterus chuno
The total of 4,993 individual fishes and a changes in quantity and species of fish larvae were most likely 
the type and amount in the rainy season were 69 species and 233 fish/100 m2. The lowest amount was 
found in terms of dry season were 39 species and 57 fish/100 m2. The average species richness per si
was significantly different among station and the sampling months (F = 10.36, P<

Organizing Map (SOM) were similar and find the type of fish larvae in the surveys which 
can be divided into four groups. A single cluster in group 1 was collected to fish larvae rapid
consists of survey stations in the upstream (the station 1-3), in June to November (rainy season to change 
to dry season). In group 2 consists of the middle river (the station 4-7) and in June 
composed marine fish larvae and brackish of fish larvae. Group 3 consists station of in December to March 
(dry season to change to rainy season) and group 4 consists of the middle river (the station 4

he twain group fish assemblage were riverine fish but not same season.

Diversity, fish larvae, Bangpakong river 

r: Inland Fisheries Research and Development Institute, Chatuchak Bangkok 10900
pisitpoo@yahoo.com 
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 and Prachinburi River 

Manop Lempaan and Isariya Eedkerd  

The study was conducted 
every 3 months monthly 

The results show that there were 118 fish species of 38 families 
About 39 fish species was belonging to Cyprinidae, fish found most top 3, including fish, 

chuno 11.09% respectively. 
in quantity and species of fish larvae were most likely 

. The lowest amount was 
. The average species richness per site 

e sampling months (F = 10.36, P<0.01). The groups of fish 
Organizing Map (SOM) were similar and find the type of fish larvae in the surveys which 

1 was collected to fish larvae rapid zone and 
3), in June to November (rainy season to change 

7) and in June (rainy season), can be 
composed marine fish larvae and brackish of fish larvae. Group 3 consists station of in December to March 
(dry season to change to rainy season) and group 4 consists of the middle river (the station 4-7) and in June 

he twain group fish assemblage were riverine fish but not same season. 

r: Inland Fisheries Research and Development Institute, Chatuchak Bangkok 10900 
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ความหลากชนิดของพรรณปลาในลุ่มน้ําวัง
 
นคร พิลา*  อภิรดี หันพงศ์กิตติกูล  สิริวรรณ สุขศรี และตวงมาศ บัวนาค
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจดื
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาความหลากชนิดและการแพร่กระจายของพรรณปลาในลุ่มน้ําวัง รวบรวมตัวอย่างโดยใช้กระแสไฟฟ้าและ
อวนตาถ่ี ทําการเก็บรวบรวมตัวอย่างจํานวน 
ค่าดัชนีทางนิเวศวิทยา และโครงสร้างของประชาคมปลา
 ผลการศึกษาพบความหลากชนิดของพรรณปลาในลุ่มน้ําวัง
วงศ์ท่ีมีความหลากชนิดมากท่ีสุด คือ วงศ์ปลาตะเพียน สร้อย และซิว 
11 ชนิด และวงศ์ปลากดและแขยง 6 ชนิด ปลาท่ีพบในการศึกษ
ปลาแดงน้อย (Discherodontus ashmeadi
ผลการศึกษาความชุกชุมของปลาเฉลี่ย 128.
ดัชนีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19

 
คําสําคัญ: ความหลากชนิด  ปลา  ลุ่มน้ําวัง 
   
*ผู้รับผดิชอบ: อาคารปรดีากรรณสูต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจกัร 
E-mail: nakhorn_pila2@hotmail.com 
พิมพ์เผยแพร่: เอกสารวิชาการฉบับท่ี 8/2554 
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ความหลากชนิดของพรรณปลาในลุ่มน้ําวัง 

สิริวรรณ สุขศรี และตวงมาศ บัวนาค 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจดื 

การศึกษาความหลากชนิดและการแพร่กระจายของพรรณปลาในลุ่มน้ําวัง รวบรวมตัวอย่างโดยใช้กระแสไฟฟ้าและ
อวนตาถ่ี ทําการเก็บรวบรวมตัวอย่างจํานวน 4 ครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคม  2550 ถึงสิงหาคม 2551 ข้อมูลท่ีได้นําไปวิเคราะห์

วิทยา และโครงสร้างของประชาคมปลา 
ารศึกษาพบความหลากชนิดของพรรณปลาในลุ่มน้ําวัง พบปลา 115 ชนิด จาก 11 อันดับ

วงศ์ท่ีมีความหลากชนิดมากท่ีสุด คือ วงศ์ปลาตะเพียน สร้อย และซิว 35 ชนิด รองลงมาเป็นวงศ์ปลาจิ้งจก 
ชนิด ปลาท่ีพบในการศึกษาเป็นชนิดพันธุ์ท่ีมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์จํานวน 

Discherodontus ashmeadi) ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) และปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus
.19 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร ส่วนค่าดัชนีความมากชนิด ดัชนีความ

3.19, 0.91 และ 1.89 ตามลําดับ 

 

อาคารปรดีากรรณสูต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจกัร 10900 โทร. 0 2558 0178 

2554 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื กรมประมง 
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การศึกษาความหลากชนิดและการแพร่กระจายของพรรณปลาในลุ่มน้ําวัง รวบรวมตัวอย่างโดยใช้กระแสไฟฟ้าและ
ข้อมูลท่ีได้นําไปวิเคราะห์

อันดับ 31 วงศ์ โดยพบว่า
ชนิด รองลงมาเป็นวงศ์ปลาจิ้งจก 16 ชนิด วงศ์ปลาหม ู

าเป็นชนิดพันธุ์ท่ีมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์จํานวน 3 ชนิด ได้แก่
Clarias macrocephalus) 

ตารางเมตร ส่วนค่าดัชนีความมากชนิด ดัชนีความเท่าเทียม และ
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Diversity of Fishes in the WangBasin
 
Nakhorn Pila*  Apiradee Hunpongkittikul
Inland Fisheries Resource Research and Development Institute
 
Abstract 
 Study on fisheries diversity
fishing and the seine net. Four field surveys were conducted between December 2007 and August 2008. 
Multivariate method of diversity index analysis was used for data analysis to find out 
structure. 
 The result indicated the fish diversity in theWangBasin was comprised of 115 species in 11 order, 
31 families. Family Cyprinidae was the highest abundance of fish composition by number and along with 
Balitorlidae, Cobitidae and Bargridae respectively.Three species of fi
which were Discherodontus ashmeadi, Clarias
Wang basin was 128.19 units/100 m
index were 3.19, 0.91 and 1.89 respectively.
 
Key words: diversity, Fish , WangBasin
   
*Corresponding author: Inland Fisheries Resource Research and Development Institute
Chatuchak, Bangkok 10900. Tel
Published: Technical Paper No.
 Department of Fisheries
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Diversity of Fishes in the WangBasin 

Hunpongkittikul  Siriwan Suksri and Taungmas Buanak
Inland Fisheries Resource Research and Development Institute 

diversity and distribution in the Wang Basin was carried
fishing and the seine net. Four field surveys were conducted between December 2007 and August 2008. 
Multivariate method of diversity index analysis was used for data analysis to find out 

The result indicated the fish diversity in theWangBasin was comprised of 115 species in 11 order, 
families. Family Cyprinidae was the highest abundance of fish composition by number and along with 

nd Bargridae respectively.Three species of fishes in this area in vulnerable
ashmeadi, Clarias batrachus and Clarias macrocephalus

Wang basin was 128.19 units/100 m2. Biodiversity index such as richness index, evenness index, and diversity
index were 3.19, 0.91 and 1.89 respectively. 

diversity, Fish , WangBasin 

*Corresponding author: Inland Fisheries Resource Research and Development Institute
Bangkok 10900. Tel. 0 2558 0178  E-mail: nakhorn_pila2@hotmail.com
Technical Paper No. 8/2554 Inland Fisheries Research and Development Bureau 
Department of Fisheries 
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Buanak 

carried out by the electro 
fishing and the seine net. Four field surveys were conducted between December 2007 and August 2008. 
Multivariate method of diversity index analysis was used for data analysis to find out the fish community 

The result indicated the fish diversity in theWangBasin was comprised of 115 species in 11 order, 
families. Family Cyprinidae was the highest abundance of fish composition by number and along with 

shes in this area in vulnerable status, 
macrocephalus. Density of fish in the 

ness index, evenness index, and diversity 

*Corresponding author: Inland Fisheries Resource Research and Development Institute, Kasetklang, 
 

8/2554 Inland Fisheries Research and Development Bureau  
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ชนิด ปริมาณ และการแพรก่ระจายของแพลงก
 
เสาวคนธ์ รุ่งเรือง1* ชไมพร แก้วศรีทอง2 อภิชาติ สองเมืองสุข
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครศรีธรรมราช
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง 
3ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลจงัหวัดปตัตานี
4ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษา ชนิด ปริมาณ และการแพร
จาก 7 จุดสํารวจ จํานวน 3 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
ปริมาณเฉลี่ย 39,257.9×103 หน่วยต่อลูกบาศก
Euglenophyta (5 สกุล) Chrysophyta (5 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ไฟลั่ม Chrysophyta
ชนิดเด่น ได้แก Dinobryon sp., Rhizochrysis
Phacus sp. และ Euglena sp. ส่วนแพลงก
ประกอบด้วยไฟลั่ม Arthropoda (14 สกุล) 
ท่ีเป็นองค์ประกอบหลัก ได้ แก่ Arthropoda (62.2%), Rotifera (20.1%),
Moina sp., Bosminopsis sp., cyclops sp.,
ของชนิดพันธุ์ของแพลงก์ตอนพืชแต่ละจุดสํารวจ และฤดูกาลสํารวจมีค
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ของแพลงก์ตอนสัตว
ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: แพลงก์ตอนพืช  แพลงก์ตอนสัตว์
   
*ผู้รับผิดชอบ: ม.6 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
พิมพ์เผยแพร่: เอกสารวิชาการฉบับท่ี 29/2554 
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กระจายของแพลงก์ตอนในพรุควนเคร็ง 

อภิชาติ สองเมืองสุข3 วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ1 และสุวรรณดี ขวัญเมือง

วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครศรีธรรมราช 

ตตาน ี

การศึกษา ชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนในพรุควนเคร็ง โดยเก็บรวบรวมตัวอย
างเดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงเดือนสิงหาคม 2550 พบแพลงก์ตอนพืช 
อลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วยไฟลั่ม Chlorophyta (36 สกุล) Bacillariophyta (

5 สกุล) Pyrrophyta (4 สกุล) และ Cyanophyta (2 สกุล) 
Chrysophyta (36.1%) Bacillariophyta (32.7%) และ Euglenophyta (16.0%)
Rhizochrysis sp., Synedra sp., Coscinodiscus sp., Lepocinclis sp., Trachelomonas

วนแพลงก์ตอนสัตว์พบ 4 ไฟลั่ม 28 สกุล ปริมาณเฉลี่ย 444.3 × 103

) Rotifera (11 สกุล) Protozoa (2 สกุล) และ Bryozoa (1 สกุล
Arthropoda (62.2%), Rotifera (20.1%), Protozoa (15.3%) แพลงก์ตอนสัตว

sp., Brachionus sp., Polyarthra sp. และ Arcella sp. ดัชนีความหลากหลาย
ละจุดสํารวจ และฤดูกาลสํารวจมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2-2.7 และ 2.0

ตอนสัตว์แต่ละจุดสํารวจ และฤดูกาลสํารวจมีค่าอยู่ระหว่าง 

ตอนสัตว์  พรุควนเคร็ง 

นครศรีธรรมราช 80240 โทร. 0 7535 4857 E-mail: rungruang_sao@yahoo.co.th
2554 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื กรมประมง 
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และสุวรรณดี ขวัญเมือง4 

ตอนในพรุควนเคร็ง โดยเก็บรวบรวมตัวอย่างแพลงก์ตอน 
ตอนพืช 6 ไฟลั่ม 66 สกุล 

Bacillariophyta (14 สกุล) 
) แพลงก์ตอนพืชท่ีเป็น 
(16.0%) แพลงก์ตอนพืช
Trachelomonas sp., 
3 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
สกุล) แพลงก์ตอนสัตว์

ตอนสัตว์ชนิดเด่น ได้แก่ 
ดัชนีความหลากหลาย
0-2.9 ตามลําดับ ดัชนี

าง 1.6-2.5 และ 2.1-2.5 

rungruang_sao@yahoo.co.th 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Species Composition and Distribution of Plankton
 
Saowakhon Rungruang1*  Chamaiporn Kaewsrithong

and Suwandee Khuanmaung4

1Nakhon Si Thammarat Inland Fisheries Research and Development Center
2Trang Inland Fisheries Research and Development Center
3Pattani Marine Fisheries Administration and Management Center
4Satun Inland Fisheries Research and Development Center
 

Abstract 

Species composition and distribution of plankton in the Kuan Kreng Peat swamp were
different stations during three
39,257.9×103 units/m-3 in average
Chlorophyta (36 genera), followed by Bacillariophyta (14 genera), Euglenophyta (5 genera), Chrysophyta 
(5 genera), Pyrrophyta (4 genera), and Cyanophyta (2 genera), respectively. The
were in Chrysophyta (36.1%), followed by Bacillariophyta (32.7%), and Euglenophyta (16.0%). 
Rhizochrysis sp., Synedra sp., Coscinodiscus
were the dominant genera. Four
Phylum Arthropoda (14 genera) contained the highe
(2 genera), and Bryozoa (1 genera), respectively. The third highest abundance were in phylum Arthropoda 
(62.2%), followed by Rotifera (20.1%)
Polyarthra sp. and Arcella sp. 
among sites and seasons was 1.2

Key words: phytoplankton, zooplankton, Kuan Kreng peat swamp
   
*Corresponding author: Moo 6 T. Ku
E-mail: sao_satun@hotmail.com
Published: Technical Paper No. 29/2554 Inland Fisheries Research and Development Bureau 
 Department of Fisheries
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Composition and Distribution of Plankton in the Kuan Kreng Peat Swamp

Chamaiporn Kaewsrithong2  Apichart Songmaungsuk
4 

Inland Fisheries Research and Development Center 
Trang Inland Fisheries Research and Development Center 
Pattani Marine Fisheries Administration and Management Center 
Satun Inland Fisheries Research and Development Center 

Species composition and distribution of plankton in the Kuan Kreng Peat swamp were
three seasons, from November 2006 to August 
average of phytoplankton were found. The genera 

(36 genera), followed by Bacillariophyta (14 genera), Euglenophyta (5 genera), Chrysophyta 
(5 genera), Pyrrophyta (4 genera), and Cyanophyta (2 genera), respectively. The 

Chrysophyta (36.1%), followed by Bacillariophyta (32.7%), and Euglenophyta (16.0%). 
Coscinodiscus sp., Lepocinclis sp., Trachelomonas sp., Phacus

Four phyla and 444.3×103 individuals/m-3 in average of zooplankton
Phylum Arthropoda (14 genera) contained the highest genera, followed by Rotifera

(1 genera), respectively. The third highest abundance were in phylum Arthropoda 
(20.1%) and Protozoa (15.3%). Moina sp., Bosminopsis sp., 

 were the dominant genera. The range of Shannon
1.2-2.9 of phytoplankton and 1.6-2.5 of zooplankton.

 

phytoplankton, zooplankton, Kuan Kreng peat swamp 

Moo 6 T. Ku-Rae A. Tung Yai C. Nakhon Si Thammarat 80240 Tel. 0 7535 4857
mail: sao_satun@hotmail.com 
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in the Kuan Kreng Peat Swamp 

Apichart Songmaungsuk3  Wannut Hirunchulha1 

Species composition and distribution of plankton in the Kuan Kreng Peat swamp were studied at seven 
 2007. Six phylums and 
 were highest in phylum 

(36 genera), followed by Bacillariophyta (14 genera), Euglenophyta (5 genera), Chrysophyta  
 third highest abundance 

Chrysophyta (36.1%), followed by Bacillariophyta (32.7%), and Euglenophyta (16.0%). Dinobryon sp., 
Phacus sp. and Euglena sp. 
zooplankton were identified. 

st genera, followed by Rotifera (11 genera), Protozoa  
(1 genera), respectively. The third highest abundance were in phylum Arthropoda 

 cyclops sp., Brachionus sp., 
The range of Shannon-Wiener's diversity index 

2.5 of zooplankton. 
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บทบาทของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรประมงในแม่น้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
การุณ อุไรประสิทธิ์1 และสุภาพ สังขไพฑูรย์
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืตราด 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืพัทลุง 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาบทบาทของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรประมงในแม่น้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์
เพ่ือทราบถึงข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป การรับรู้ข่าวสารด้านการประมง
ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมง การได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรประมง และปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง โดยทําการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน และชุมชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณตอนบน ตอนกลาง
และตอนล่างของแม่นํ้าปากพนัง จํานวน 244 
โครงสร้าง  
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ อาชีพประมง 
96.3 เป็นคนดั้งเดิมท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร้อยละ 60 โดยสื่อประเภทบุคคลมีการรับรู้สูงกว่าสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในส่วนของ
จัดการทรัพยากรประมงระหว่างผู้นําชุมชนและชุมชน
ชุมชนบริเวณตอนบนและตอนกลางมีระดับความคิดเห็นต่ํากว่าความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนท่ีเดียวกัน ในขณะท่ีบริเวณตอนล่าง
มีระดับความเห็นตรงกันข้าม สําหรับการเปรียบเทียบด้าน
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ของชุมชน 
 การได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรประมง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า
สัตว์นํ้า และแหล่งท่ีอยู่อาศัยสัตว์นํ้าลดลง ในขณะท่ีประเด็นการได้รับความรู้ ประสบการณ์ และความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์น้ัน ผู้นําชุมชนยอมรับว่าได้รับเพ่ิมข้ึน แต่ชุมชนยังคงเหมือนเดิม เมื่อพิ
กลุ่มตัวอย่างบริเวณตอนบนยอมรับว่าได้รับเพ่ิมข้ึน
คือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านทรัพยากรสัตว์นํ้าลดลง ส่วนข้อเสนอแนะคือ การเพ่ิมความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร
ประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าท่ี และการประชุมร่วมเพ่ือระดมความคิดเห็นและหาแนวทาง
ในการกําหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการทําการประมงท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี
 
คําสําคัญ: บทบาทชุมชน  การจัดการทรัพยากรประมง 
   
*ผู้รับผดิชอบ: หมู่ท่ี 4 ต.ลําปํา อ.เมือง จ.พัทลุง 
พิมพ์เผยแพร่: เอกสารวิชาการฉบับท่ี 15/2556 
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บทบาทของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรประมงในแม่น้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สุภาพ สังขไพฑูรย์2* 

การศึกษาบทบาทของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรประมงในแม่น้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์
การรับรู้ข่าวสารด้านการประมง ทัศนคติต่อการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมง

ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมง การได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรประมง และปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง โดยทําการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน และชุมชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณตอนบน ตอนกลาง

244 ราย ในระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงกันยายน 2554 ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมี

ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ อาชีพประมง 
เป็นคนดั้งเดิมท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ข่าวสารด้านการประมงมากกว่า

โดยสื่อประเภทบุคคลมีการรับรู้สูงกว่าสื่อประเภทอ่ืน ๆ ในส่วนของการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรประมงระหว่างผู้นําชุมชนและชุมชน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ชุมชนบริเวณตอนบนและตอนกลางมีระดับความคิดเห็นต่ํากว่าความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนท่ีเดียวกัน ในขณะท่ีบริเวณตอนล่าง

สําหรับการเปรียบเทียบด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมง
(p<0.05) เช่นกัน โดยความคิดเห็นของผู้นําชุมชนมีระดับคะแนนสูงกว่า

การได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรประมง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าปริมาณสัตว์นํ้า รายได้จากการจับ
ในขณะท่ีประเด็นการได้รับความรู้ ประสบการณ์ และความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้มีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์น้ัน ผู้นําชุมชนยอมรับว่าได้รับเพ่ิมข้ึน แต่ชุมชนยังคงเหมือนเดิม เมื่อพิจารณาระดับความคิดใน
ได้รับเพ่ิมข้ึน ส่วนพ้ืนท่ีตอนกลางและตอนล่างยอมรับว่ายังคงเหมือนเดิม

คือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านทรัพยากรสัตว์นํ้าลดลง ส่วนข้อเสนอแนะคือ การเพ่ิมความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร
มชนมีส่วนร่วม การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าท่ี และการประชุมร่วมเพ่ือระดมความคิดเห็นและหาแนวทาง

ในการกําหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการทําการประมงท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี  

การจัดการทรัพยากรประมง  แม่นํ้าปากพนัง 

พัทลุง 93000 โทร. 0 7460 4533  E-mail: s_suparp@yahoo.com
2556 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื กรมประมง 
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บทบาทของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรประมงในแม่น้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การศึกษาบทบาทของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรประมงในแม่น้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์
ทัศนคติต่อการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมง การมีสว่นร่วม

ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมง การได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรประมง และปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง โดยทําการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน และชุมชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณตอนบน ตอนกลาง 

ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมี

ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ อาชีพประมง โดยครัวเรือนร้อยละ 
และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ข่าวสารด้านการประมงมากกว่า

ทัศนคติต่อการอนุรักษ์และ
สถิติ (p<0.05) โดยผู้นํา

ชุมชนบริเวณตอนบนและตอนกลางมีระดับความคิดเห็นต่ํากว่าความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนท่ีเดียวกัน ในขณะท่ีบริเวณตอนล่าง
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมงพบว่ามี

ผู้นําชุมชนมีระดับคะแนนสูงกว่าความคิดเห็น

ปริมาณสัตว์นํ้า รายได้จากการจับ
ในขณะท่ีประเด็นการได้รับความรู้ ประสบการณ์ และความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้มีส่วน

จารณาระดับความคิดในเชิงพ้ืนท่ีพบว่า
ยังคงเหมือนเดิม สําหรับปัญหาท่ีพบ

คือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านทรัพยากรสัตว์นํ้าลดลง ส่วนข้อเสนอแนะคือ การเพ่ิมความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร
มชนมีส่วนร่วม การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าท่ี และการประชุมร่วมเพ่ือระดมความคิดเห็นและหาแนวทาง

s_suparp@yahoo.com 
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Role of Community on Fisheries Resources Management in the Pak Phanang River, 
Nakhon Si Thammarat Province
 

Karun Uraiprasit1 and Suparp Sangkhapaitoon
1Trat Inland Fisheries Research and Development Center
2Phatthalung Inland Fisheries Research and Development Center
 

Abstract 
 A study on role of community
Nakhon Si Thammarat Province was aimed to investigated the present status on socio
the fisheries informations perception, the attitudes and participations on fisheries resources conservation 
and management, the benefits 
of 244 households were conducted during October 2010 to September 2011. Data was collected by using 
questionnaires as structured interview.
 The results showed that
were local people who living in Nakhon Si Thammarat Province. 
fisheries informations perception. Whereas the household samples perception from the
were higher than the other medias.
and villagers on the comparison of attitudes on fisheries resources conservation and management. The 
opinion level of community leader
same area. While there was convergency at the lower zone. Besides there was also significant difference 
(p<0.05) between community leaders and villagers on the comparison of the partici
resources conservation and management. The opinion
villagers. 
 In the topic of the benefits in fisheries resources utilization, most
that the fish abundance, fishing income and aquatic habitats were decreased. While the knowledge gain, 
experiences and proud in participation of conservation, the community leaders have been increased their 
perception but the villagers remained the same. Also the opinion
the household samples in upper zone have been increased their perception but the middle and lower 
zone remained the same. For the
issues. And the suggestions were the requirement of knowledge enhancement in participation on fisheries 
resources conservation and management,
for seeking rules on appropriate fishing enforcement in this river.
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Role of Community on Fisheries Resources Management in the Pak Phanang River, 
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community on fisheries resources management in
Nakhon Si Thammarat Province was aimed to investigated the present status on socio
the fisheries informations perception, the attitudes and participations on fisheries resources conservation 

 in fisheries resources utilization and problems and suggestions.
of 244 households were conducted during October 2010 to September 2011. Data was collected by using 
questionnaires as structured interview. 

that major occupation was farmer, followed by fisher. Majority
were local people who living in Nakhon Si Thammarat Province. More than 60% 
fisheries informations perception. Whereas the household samples perception from the
were higher than the other medias. There was significant difference (p<0.05) between community leaders 
and villagers on the comparison of attitudes on fisheries resources conservation and management. The 
opinion level of community leaders at upper and middle zone was lower than that of the villagers in the 
same area. While there was convergency at the lower zone. Besides there was also significant difference 
(p<0.05) between community leaders and villagers on the comparison of the partici
resources conservation and management. The opinion level of community leaders was higher than the 

In the topic of the benefits in fisheries resources utilization, most of household samples believed 
that the fish abundance, fishing income and aquatic habitats were decreased. While the knowledge gain, 

d proud in participation of conservation, the community leaders have been increased their 
villagers remained the same. Also the opinion levels by community zone showed that 

the household samples in upper zone have been increased their perception but the middle and lower 
the problems, there were environmental issues and aquatic resources declining

issues. And the suggestions were the requirement of knowledge enhancement in participation on fisheries 
management, continuing surveillance of officers and join 

for seeking rules on appropriate fishing enforcement in this river. 
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Role of Community on Fisheries Resources Management in the Pak Phanang River, 

in the Pak Phanang River, 
Nakhon Si Thammarat Province was aimed to investigated the present status on socio-economic aspects, 
the fisheries informations perception, the attitudes and participations on fisheries resources conservation 

suggestions. Total sampling 
of 244 households were conducted during October 2010 to September 2011. Data was collected by using 

Majority of 96.3% households 
More than 60% households received the 

fisheries informations perception. Whereas the household samples perception from the individual medias 
There was significant difference (p<0.05) between community leaders 

and villagers on the comparison of attitudes on fisheries resources conservation and management. The 
than that of the villagers in the 

same area. While there was convergency at the lower zone. Besides there was also significant difference 
(p<0.05) between community leaders and villagers on the comparison of the participations on fisheries 

level of community leaders was higher than the 

of household samples believed 
that the fish abundance, fishing income and aquatic habitats were decreased. While the knowledge gain, 

d proud in participation of conservation, the community leaders have been increased their 
levels by community zone showed that 

the household samples in upper zone have been increased their perception but the middle and lower 
aquatic resources declining 

issues. And the suggestions were the requirement of knowledge enhancement in participation on fisheries 
 meeting and brainstorming 
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คุณภาพน้ํา ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
 
สุธิดา  โส๊ะบีน 1*  ปาริฉัตร  มูสิกธรรม2 สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืพะเยา 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืสุโขทัย 
3มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคุณภาพน้ํา ผู้ผลิตข้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เก็บรวบรวมข้อมูล
ธันวาคม 2552 ถึงเดือนสิงหาคม 2553 รวม 
ในภาพรวมยังคงอยู่ในเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน้ําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของกรมประมง ยกเว้นปริมาณ 
คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ส่วนคุณภาพน้ําตามสถานีสํารวจและเดือนสํารวจ พบว่าออกซิเจนละลายน้ํา ความเป็นกรดเป็นด่าง
ความกระด้าง คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ และแอมโมเนียรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 
แพลงก์ตอนพืชพบท้ังหมด 6 ดิวิช่ัน 72 สกุล 
มากสุด 94 ชนิด ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ
มวลชีวภาพ (น้ําหนักเปียก) เฉลี่ยของพรรณไม้น้ํามีค่าเท่ากับ 
ของพรรณไม้นํ้ามีค่าสูงสุดท่ีสถานีสํารวจหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยา แพลงก์ตอ
สกุล 62 ชนิด Unknown 3 ชนิด ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
9 วงศ์ Unknown 1 วงศ์ ปริมาณสัตว์หน้าดินเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
กายภาพและเคมีกับผู้ผลิตข้ันปฐมภูมิ และทุติยภูมิ พบว่าความโปร่งแสงมีความสัมพันธ์ต่อปริมาณของพรรณไม้น้ําในเชิงบวก 
ความกระด้างมีความสัมพันธ์ต่อปริมาณของสัตว์หน้าดินในเชิงบวก ความเป็นด่าง และไนไตรท์มีความสัมพันธ์ต่
แพลงก์ตอนสัตว์ในเชิงบวก 
 
คําสําคัญ: คุณภาพน้ํา ผู้ผลิตข้ันปฐมภูมิ ผู้ผลิตข้ันทุติยภูมิ กว๊านพะเยา
   
*ผู้รับผิดชอบ: ถนนพหลโยธิน อ. เมือง จ. พะเยา 
พิมพ์เผยแพร่: เอกสารวิชาการฉบับท่ี 3/2557 
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คุณภาพน้ํา ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 

สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล3  และ รัฐภูมิ  พรมณะ3 

การศึกษาคุณภาพน้ํา ผู้ผลิตข้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เก็บรวบรวมข้อมูล
รวม 4 เท่ียวสํารวจ แบ่งพ้ืนท่ีเป็น 7 สถานีสํารวจ ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพน้ํา

มาตรฐานคุณภาพน้ําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของกรมประมง ยกเว้นปริมาณ BOD 
คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ส่วนคุณภาพน้ําตามสถานีสํารวจและเดือนสํารวจ พบว่าออกซิเจนละลายน้ํา ความเป็นกรดเป็นด่าง

นไดออกไซด์อิสระ และแอมโมเนียรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 
สกุล 168 ชนิด Unknown 2 ชนิด แพลงก์ตอนพืชดิวิช่ัน Chlorophyta 

ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 9.15 ไมโครกรัมต่อลิตร พรรณไม้น้ําพบท้ังหมด
เฉลี่ยของพรรณไม้น้ํามีค่าเท่ากับ 385.25 กรัมต่อตารางเมตร มวลชีวภาพ 

ของพรรณไม้นํ้ามีค่าสูงสุดท่ีสถานีสํารวจหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยา แพลงก์ตอนสัตว์พบท้ังหมด 
ชนิด ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1,216 ตัวต่อลิตร สัตว์หน้าดินพบท้ังหมด 

วงศ์ ปริมาณสัตว์หน้าดินเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 279 ตัวต่อตารางเมตร ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ําทาง
กายภาพและเคมีกับผู้ผลิตข้ันปฐมภูมิ และทุติยภูมิ พบว่าความโปร่งแสงมีความสัมพันธ์ต่อปริมาณของพรรณไม้น้ําในเชิงบวก 
ความกระด้างมีความสัมพันธ์ต่อปริมาณของสัตว์หน้าดินในเชิงบวก ความเป็นด่าง และไนไตรท์มีความสัมพันธ์ต่

คุณภาพน้ํา ผู้ผลิตข้ันปฐมภูมิ ผู้ผลิตข้ันทุติยภูมิ กว๊านพะเยา 

พะเยา 56000โทร. 0 5443 1251 E-mail: suthida_soe@hotmail.com
2557 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื กรมประมง 
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การศึกษาคุณภาพน้ํา ผู้ผลิตข้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพน้ํา 

BOD มีค่าเกินมาตรฐาน
คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ส่วนคุณภาพน้ําตามสถานีสํารวจและเดือนสํารวจ พบว่าออกซิเจนละลายน้ํา ความเป็นกรดเป็นด่าง

นไดออกไซด์อิสระ และแอมโมเนียรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.05 
Chlorophyta มีจํานวนชนิด

ไมโครกรัมต่อลิตร พรรณไม้น้ําพบท้ังหมด 4 ประเภท 43 ชนิด 
กรัมต่อตารางเมตร มวลชีวภาพ (น้ําหนักเปียก) เฉลี่ย

นสัตว์พบท้ังหมด 3 ไฟลั่ม 47 
ตัวต่อลิตร สัตว์หน้าดินพบท้ังหมด 3 ไฟลั่ม 

ตัวต่อตารางเมตร ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ําทาง
กายภาพและเคมีกับผู้ผลิตข้ันปฐมภูมิ และทุติยภูมิ พบว่าความโปร่งแสงมีความสัมพันธ์ต่อปริมาณของพรรณไม้น้ําในเชิงบวก 
ความกระด้างมีความสัมพันธ์ต่อปริมาณของสัตว์หน้าดินในเชิงบวก ความเป็นด่าง และไนไตรท์มีความสัมพันธ์ต่อปริมาณของ

mail: suthida_soe@hotmail.com 
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Water Quality, Primary and Secondary Producers in Kwan Phayao, Phayao Province
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Abstract 
 Data for study on water quality, primary and secondary producers in the Kwan Phayao, Phayao 
Province were collected in 4 sampling periods from December 2009 t
was divided into 7 sampling stations
aquaculture standards of the Department of Fisheries, except the exceeded BOD of bottom surface. 
Dissolved oxygen, pH, alkalinity, hardness, free carbondioxide and total ammonia of water qualities in each
sampling station and season had no significant difference (p>0.05). In Kwan Phayao
168 species and 2 unknown species, of ph
Averaged chlorophyll-a was 9.15 micrograms/liter.
with the average wet weight of 385.25 g/m
Inland Fisheries Research and Development Center represented the highest average wet weight.
47 genera, 62 species and 3 
individual/liter. 3 Phylums, 9 families and 1 
average of 279 individual/m2. The Canonical Correspondence Analysis (CCA)
physical and chemical parameters of water qualities, and primary and secondary 
of aquatic plants positively related to
Quantity of zooplankton also positively 
 
Key words: water quality, primary producer, secondary producers, Kwan Phayao
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water quality, primary and secondary producers in the Kwan Phayao, Phayao 
collected in 4 sampling periods from December 2009 to August 2010. The 

was divided into 7 sampling stations. The overall results showed that water qualities were still within 
aquaculture standards of the Department of Fisheries, except the exceeded BOD of bottom surface. 
Dissolved oxygen, pH, alkalinity, hardness, free carbondioxide and total ammonia of water qualities in each

station and season had no significant difference (p>0.05). In Kwan Phayao
species and 2 unknown species, of phytoplankton were found and dominated by 

a was 9.15 micrograms/liter. 4 types, 43 species of aquatic plants were investigated 
with the average wet weight of 385.25 g/m2. Aquatic plants at the sampling station i
Inland Fisheries Research and Development Center represented the highest average wet weight.
47 genera, 62 species and 3 unknown species of zooplankton were found with the average of 1,216 

, 9 families and 1 unknown family of benthic fauna were observed with the 
The Canonical Correspondence Analysis (CCA) showed relationships between 

physical and chemical parameters of water qualities, and primary and secondary 
related to transparency, and quantity of benthos positively 

zooplankton also positively related to alkalinity and nitrite concentration.

water quality, primary producer, secondary producers, Kwan Phayao 
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Water Quality, Primary and Secondary Producers in Kwan Phayao, Phayao Province 

Aand Rattapoom Poomana3 

water quality, primary and secondary producers in the Kwan Phayao, Phayao 
o August 2010. The Kwan Phayao 

that water qualities were still within 
aquaculture standards of the Department of Fisheries, except the exceeded BOD of bottom surface. 
Dissolved oxygen, pH, alkalinity, hardness, free carbondioxide and total ammonia of water qualities in each 

station and season had no significant difference (p>0.05). In Kwan Phayao, 6 Divisions, 72 genera, 
ytoplankton were found and dominated by Chlorophyta (94 species). 

4 types, 43 species of aquatic plants were investigated 
. Aquatic plants at the sampling station in front of Phayao 

Inland Fisheries Research and Development Center represented the highest average wet weight. 3 Phylums, 
species of zooplankton were found with the average of 1,216 

family of benthic fauna were observed with the 
showed relationships between 

physical and chemical parameters of water qualities, and primary and secondary producers. The quantity 
benthos positively related to hardness. 

alkalinity and nitrite concentration. 

district, Mueang District, Phayao Province 56000  
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แหล่งและฤดูทําการประมงของเครื่องมือประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
 
ปิยะโชค สินอนันต์*  ทิวารัตน์ สินอนันต์ และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
 
บทคัดย่อ 
 เรือประมงพาณิชย์ท่ีทําประมงและข้ึนท่าในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
เครื่องมือ ได้แก่ ประเภทอวนล้อมจับ ได้แก่ 
ประกอบแสงไฟ ประเภทอวนลาก ได้แก่ เรืออ
คราดหอยลาย ประเภทอวนครอบ ได้แก่ เรืออวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟ
เรืออวนลอยปลาทู และเรืออวนล้อมติดปลาทู   ประเภทอวนรุน 
การประมงเกือบทุกเครื่องมืออยู่ท่ัวบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ยกเว้น อวน
ปลากะตักกลางวันพบทําประมงบริเวณจังหวัดระยอง อวนลากคานถ่าง อวนล้อมติดปลาทู และอวนรุนพบเฉพาะบริเวณจังหวัด
จันทบุรี และตราด คราดหอยพบเฉพาะบรเิวณจังหวัดตราด ฤดูทําประมงส่วนใหญ่ได้รับผลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราการจับสัตว์นํ้าของเรืออวนล้อมซั้ง อวนล้อมปั่นไฟ อวนดํา อวนล้อมจับปลากะตักประกอบ
แสงไฟ และอวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟเท่ากับ 
ตามลําดับ อวนลากคู่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก และอวนรุน มีอัตราการจับเท่ากับ  
ช่ัวโมง ตามลําดับ องค์ประกอบสัตว์นํ้าของเรืออวนล้อมซั้ง อวนล้อมปั่นไฟ และอวนดํา พบปลาผิวน้ํามากท่ีสุด โดยชนิดสัตว์นํ้า
ท่ีพบมากในแต่ละชนิดเครื่องมือ ได้แก่ ปลาลังร้อยละ
อวนล้อมจับปลากะตักประกอบแสงไฟพบปลากะตักมากท่ีสุดร้อยละ 
ร้อยละ 10.20 อวนลากคู่พบสัตว์นํ้าเศรษฐกิจ 
ได้แก่ปลาผิวน้ําร้อยละ 46.24 ชนิดท่ีพบมาก
ปลาเป็ดร้อยละ 66.27 และ 33.73 ตามลําดับ 
ได้แก ่หมึกกล้วยร้อยละ 10.41 อวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟ พ
ชนิดอ่ืนท่ีพบมากท่ีสุด คือ ปลาทู ร้อยละ 2.61 
กลุ่มสัตว์นํ้าเศรษฐกิจท่ีพบมากได้แก่กลุ่มกุ้งร้อยละ 
ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจท่ีจับได้จากการทําประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ขนาดแรกเริ่มสบืพันธุ ์
 
คําสําคัญ: แหล่งและฤดูทําการประมง  การประมงพาณิชย์ 
   
*ผู้รับผดิชอบ: 2 หมู่ท่ี 2 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 
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แหล่งและฤดูทําการประมงของเครื่องมือประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

และกฤษฎา ธงศิลา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 

เรือประมงพาณิชย์ท่ีทําประมงและข้ึนท่าในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกสามารถแบ่งออกได้เป็น
เครื่องมือ ได้แก่ ประเภทอวนล้อมจับ ได้แก่ เรืออวนล้อมจับ เรืออวนล้อมจับปลากะตักกลางวัน เรืออวนล้อมจับปลากะตัก

เรืออวนลากคู่ เรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ เรืออวนลากคานถ่าง
เรืออวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟ เรือครอบหมึก ประเภทอวนติด ได้แก่ 

เรืออวนลอยปลาทู และเรืออวนล้อมติดปลาทู   ประเภทอวนรุน เรืออวนรุน และประเภทลอบ ได้แก่
การประมงเกือบทุกเครื่องมืออยู่ท่ัวบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ยกเว้น อวนดําพบทําประมงบริเวณทิศใต้เกาะกูด 
ปลากะตักกลางวันพบทําประมงบริเวณจังหวัดระยอง อวนลากคานถ่าง อวนล้อมติดปลาทู และอวนรุนพบเฉพาะบริเวณจังหวัด

เวณจังหวัดตราด ฤดูทําประมงส่วนใหญ่ได้รับผลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
อัตราการจับสัตว์นํ้าของเรืออวนล้อมซั้ง อวนล้อมปั่นไฟ อวนดํา อวนล้อมจับปลากะตักประกอบ

แสงไฟ และอวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟเท่ากับ 5,052.58 3,904.04 5,216.99 4,139.90 และ 
ตามลําดับ อวนลากคู่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก และอวนรุน มีอัตราการจับเท่ากับ  241.22  28.75 
ช่ัวโมง ตามลําดับ องค์ประกอบสัตว์นํ้าของเรืออวนล้อมซั้ง อวนล้อมปั่นไฟ และอวนดํา พบปลาผิวน้ํามากท่ีสุด โดยชนิดสัตว์นํ้า

ปลาลังร้อยละ 20.62 ปลาลังร้อยละ 18.88 และ ปลาทูร้อยละ
อวนล้อมจับปลากะตักประกอบแสงไฟพบปลากะตักมากท่ีสุดร้อยละ 65.72 สัตว์น้ําเศรษฐกิจชนิดอ่ืนท่ีพบมากท่ีสุด

อวนลากคู่พบสัตว์นํ้าเศรษฐกิจ และปลาเป็ดร้อยละ 71.58 และ 28.42 ตามลําดับ กลุ่มสัตว์นํ้าเศรษฐกิจท่ีพบมาก
ชนิดท่ีพบมาก คือ ปลาทูร้อยละ 27.38 อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็กพบสัตว์น้ําเศรษฐกิจ และ

 กลุ่มสัตว์นํ้าเศรษฐกิจท่ีพบมาก คือ ปลาหน้าดินร้อยละ 22.51
อวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟ พบปลากะตักมากท่ีสุดร้อยละ 84

61 อวนรุนพบสัตว์นํ้าเศรษฐกิจ และปลาเป็ดร้อยละ 37.53 และ 
มากได้แก่กลุ่มกุ้งร้อยละ 17.38 ชนิดท่ีพบมาก ได้แก่ กุ้งแชบ๊วยร้อยละ 8.31 องค์ประกอบ
ท่ีจับได้จากการทําประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกท้ัง 8 เครื่องมือส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่า

การประมงพาณิชย์  อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

ระยอง 21160 โทร 0 3865 1765 E-mail: ptsinanun@yahoo.com
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สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท 13 ชนิด
เรืออวนล้อมจับ เรืออวนล้อมจับปลากะตักกลางวัน เรืออวนล้อมจับปลากะตัก

เรืออวนลากคานถ่าง ประเภทคราด ได้แก่ 
ประเภทอวนติด ได้แก่  
 เรือลอบปู แหล่งทํา 

ดําพบทําประมงบริเวณทิศใต้เกาะกูด อวนล้อมจับ
ปลากะตักกลางวันพบทําประมงบริเวณจังหวัดระยอง อวนลากคานถ่าง อวนล้อมติดปลาทู และอวนรุนพบเฉพาะบริเวณจังหวัด

เวณจังหวัดตราด ฤดูทําประมงส่วนใหญ่ได้รับผลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ
อัตราการจับสัตว์นํ้าของเรืออวนล้อมซั้ง อวนล้อมปั่นไฟ อวนดํา อวนล้อมจับปลากะตักประกอบ

และ 867.75 กิโลกรัม/วัน 
 และ 40.47 กิโลกรัม/

ช่ัวโมง ตามลําดับ องค์ประกอบสัตว์นํ้าของเรืออวนล้อมซั้ง อวนล้อมปั่นไฟ และอวนดํา พบปลาผิวน้ํามากท่ีสุด โดยชนิดสัตว์นํ้า
ปลาทูร้อยละ 47.92 ตามลําดับ  

สัตว์น้ําเศรษฐกิจชนิดอ่ืนท่ีพบมากท่ีสุด คือ ปลาลัง 
ตามลําดับ กลุ่มสัตว์นํ้าเศรษฐกิจท่ีพบมาก

อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็กพบสัตว์น้ําเศรษฐกิจ และ
51 ชนิดสัตว์น้ําท่ีพบมาก 
84.58 สัตว์น้ําเศรษฐกิจ
และ 62.47 ตามลําดับ 

องค์ประกอบขนาดสัตว์น้ํา
ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่า

mail: ptsinanun@yahoo.com 
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Commercial fishing ground and season in the Eastern Gulf of Thailand
 
Piyachoke Sinanun* Thiwarat Sinanun and Krisada Thongsila
Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong)
 
Abstract 
 Commercial fishing boats which caught aquatic animals and landed around the eastern gulf of 
Thailand could be separated into 7 categories which were composed of 13 types of gear.
following: Surrounding net, i.e., purse seine, anchovy purse seine without light (daytime fishing) and anchovy
purse seine with light luring (nighttime fishing).
trawls. Dredges, i.e., Short-necked clam dredges.
squid falling net with light luring.
indo-pacific mackerel encircling gill nets. Traps, i.e., crab traps. Almost all gears were found generally in 
the fishing ground around the Eastern Gulf of Thailand except Thai purse seine was found in the south of 
Koh Kut, anchovy purse seine witho
encircling gill nets and push nets were found only in Chantaburi and Trat provinces and dredges was found
only in Trat province. The fishing seasons depended mostly on the South
The catch rate of purse seine with fish aggregating devices, purse seine with light luring, Thai purse seine, 
anchovy purse seine with light luring and anchovy falling net with light luring were 5,052.58, 3,904.04, 
5,216.99, 4,139.90 and 867.75 kg/day, respectively. And the catch rate of pair trawls, small size of otter 
board trawls and push net were 241.22, 28.75 and 40.47 kg/hr, respectively. The highest catch composition
from purse seine with fish aggregating
pelagic fish which were Rastrelliger kanagurta
respectively. The highest catch composition of anchovy purse seine with light luring was anchovy 65.72% 
while R. kanagurta 10.20% was shown as the highest catch composition of other economic aquatic animals.
The percentage of catch composition of economic aquatic animals and trash fish from pair trawl were
71.58 and 28.42, respectively. The economic aquatic animals
of which R. brachysoma, 27.38% was the highest catch composition. The economic aquatic animals and 
trash fish from small size of otter board trawls was found 66.27 and 33.73%, respectively.
economic aquatic animals which were found most was demersal fish 22.51% of which 
was the highest catch composition.
was anchovy 84.58% while R. brachysoma 
economic aquatic animals. The economic aquatic animals and trash fish from push net was found 37.53 
and 62.47%, respectively. The group of economic aquatic animals which were found most was shrimps 
17.38% of which Penaeus merguiensis
of important economic aquatic animals which were caught from commercial fisheries around the eastern 
gulf of Thailand by 8 fishing gears was smaller than their size at fi
 

Key words: fishing grounds and seasons, commercial fisheries, Eastern Gulf of Thailand
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Commercial fishing ground and season in the Eastern Gulf of Thailand

Piyachoke Sinanun* Thiwarat Sinanun and Krisada Thongsila  
Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong) 

Commercial fishing boats which caught aquatic animals and landed around the eastern gulf of 
into 7 categories which were composed of 13 types of gear.

following: Surrounding net, i.e., purse seine, anchovy purse seine without light (daytime fishing) and anchovy
purse seine with light luring (nighttime fishing). Trawl nets, i.e., pair trawls, otter board trawls and beam 

necked clam dredges. Falling nets, i.e., anchovy falling net with light luring and 
squid falling net with light luring. Gill nets and entangling nets, i.e., indo-pacific mackerel gill ne

pacific mackerel encircling gill nets. Traps, i.e., crab traps. Almost all gears were found generally in 
the fishing ground around the Eastern Gulf of Thailand except Thai purse seine was found in the south of 
Koh Kut, anchovy purse seine without light was found in Rayong province, beam trawls; indo
encircling gill nets and push nets were found only in Chantaburi and Trat provinces and dredges was found
only in Trat province. The fishing seasons depended mostly on the South-West and North
The catch rate of purse seine with fish aggregating devices, purse seine with light luring, Thai purse seine, 
anchovy purse seine with light luring and anchovy falling net with light luring were 5,052.58, 3,904.04, 

90 and 867.75 kg/day, respectively. And the catch rate of pair trawls, small size of otter 
board trawls and push net were 241.22, 28.75 and 40.47 kg/hr, respectively. The highest catch composition

aggregating devices, purse seine with light luring and
Rastrelliger kanagurta 20.62%, R. kanagurta 18.88% and 

The highest catch composition of anchovy purse seine with light luring was anchovy 65.72% 
10.20% was shown as the highest catch composition of other economic aquatic animals.

The percentage of catch composition of economic aquatic animals and trash fish from pair trawl were
The economic aquatic animals that were found most was pelagic fish 46.24%

, 27.38% was the highest catch composition. The economic aquatic animals and 
trash fish from small size of otter board trawls was found 66.27 and 33.73%, respectively.

c aquatic animals which were found most was demersal fish 22.51% of which 
was the highest catch composition. The highest catch composition of anchovy falling net with light luring 

R. brachysoma 2.61% was shown as the highest catch composition of other 
economic aquatic animals. The economic aquatic animals and trash fish from push net was found 37.53 
and 62.47%, respectively. The group of economic aquatic animals which were found most was shrimps 

enaeus merguiensis, 8.31% was the highest catch composition. 
of important economic aquatic animals which were caught from commercial fisheries around the eastern 
gulf of Thailand by 8 fishing gears was smaller than their size at first maturity. 

fishing grounds and seasons, commercial fisheries, Eastern Gulf of Thailand
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Commercial fishing ground and season in the Eastern Gulf of Thailand 

Commercial fishing boats which caught aquatic animals and landed around the eastern gulf of 
into 7 categories which were composed of 13 types of gear. There are as the 

following: Surrounding net, i.e., purse seine, anchovy purse seine without light (daytime fishing) and anchovy 
pair trawls, otter board trawls and beam 

Falling nets, i.e., anchovy falling net with light luring and 
pacific mackerel gill nets and 

pacific mackerel encircling gill nets. Traps, i.e., crab traps. Almost all gears were found generally in 
the fishing ground around the Eastern Gulf of Thailand except Thai purse seine was found in the south of 

ut light was found in Rayong province, beam trawls; indo-pacific mackerel 
encircling gill nets and push nets were found only in Chantaburi and Trat provinces and dredges was found 

and North-East monsoon. 
The catch rate of purse seine with fish aggregating devices, purse seine with light luring, Thai purse seine, 
anchovy purse seine with light luring and anchovy falling net with light luring were 5,052.58, 3,904.04, 

90 and 867.75 kg/day, respectively. And the catch rate of pair trawls, small size of otter 
board trawls and push net were 241.22, 28.75 and 40.47 kg/hr, respectively. The highest catch composition 

and Thai purse seine were 
18.88% and R. brachysoma 47.92% 

The highest catch composition of anchovy purse seine with light luring was anchovy 65.72% 
10.20% was shown as the highest catch composition of other economic aquatic animals. 

The percentage of catch composition of economic aquatic animals and trash fish from pair trawl were 
that were found most was pelagic fish 46.24% 

, 27.38% was the highest catch composition. The economic aquatic animals and 
trash fish from small size of otter board trawls was found 66.27 and 33.73%, respectively. The group of 

c aquatic animals which were found most was demersal fish 22.51% of which Loligo spp., 10.41% 
The highest catch composition of anchovy falling net with light luring 

s the highest catch composition of other 
economic aquatic animals. The economic aquatic animals and trash fish from push net was found 37.53 
and 62.47%, respectively. The group of economic aquatic animals which were found most was shrimps 

 Most of size composition 
of important economic aquatic animals which were caught from commercial fisheries around the eastern 

fishing grounds and seasons, commercial fisheries, Eastern Gulf of Thailand 
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หมึกกล้วยจากเรือประมงอวนลากทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
 
พรอนันต์ คีรีรัตน์  เกศแก้ว เทศอาเส็น  มนตรี สุมณฑา  ธุมาวดี ใจเย็น และวรรลี สิงห์ธงยาม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาหมึกกล้วยจากเรือประมงอวนลากทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยใน พ
จากเรือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดความยาวเรือน้อยกว่า
14-18 เมตร หรืออวนลากขนาดกลาง และอวนลากคู่
2.5 เซนติเมตร เรือท่ีข้ึนท่าจังหวัดภูเก็ต ออกทําการประมงเท่ียวละ 
กลางคืน มีแหล่งทําการประมงส่วนใหญ่อยู่บริเวณด้านตะวันตก และด้านใต้เกาะภูเก็ต จนถึงเกาะยาว จังหวัดพังงา และเกาะพีพี
จังหวัดกระบี ่เรือท่ีข้ึนท่าจังหวัดสตูล ออกทําการประมง
และกลางคืน มีแหล่งทําการประมงส่วนใหญ่อยู่บริเวณรอบเกาะตะรุเตาและเกาะต่าง
การจับหมึกกล้วยเฉลี่ยเท่ากับ 1.34 กก./ชม
P. chinensis ท่ีจับได้มีขนาดความยาวลําตัวอยู่ในช่วง 
40.47 มีขนาดความยาวลําตัวใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ และชนิด 
23.25 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.77 เซนติเมตร พบว่าร้อยละ 
 อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดกลาง ใช้อวนท่ีมีขนาดตาอวนก้นถุง 
เฉลี่ย 12.61 วันต่อเท่ียว ทําการประมงท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน โดยมีแหล่งทําการประมงส่วนใหญ่อยู่บริเวณเกาะพ
จังหวัดระนอง จนถึงแนวประชิดชายแดนไทย
ตะวันตกของเกาะภูเก็ต และเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต และบริเวณเกาะรอก จังหวัดกระบี่ จนถึงหมู่เกาะอาดัง
มีอัตราการจับหมึกกล้วยเฉลี่ยเท่ากับ 1.68 กก
P. chinensis มีขนาดความยาวลําตัวอยู่ในช่วง 
มีขนาดความยาวลําตัวใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ และชนิด 
เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.10 เซนติเมตร 
 เรืออวนลากคู่ ใช้อวนท่ีมีขนาดตาอวนก้นถุง 
วันต่อเท่ียว ทําการประมงท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน
ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ตลอดจนด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ต และเกาะราชา บริเวณด้านตะวันออกเกาะราชา จนถึงเกาะพีพี 
จังหวัดกระบี่ และบริเวณโดยรอบเกาะรอก จังหวัดกระบี่ จนถึงหมู่เกาะอาดัง
เท่ากับ 4.73 กก./ชม. ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 
มีขนาดความยาวลําตัวอยู่ในช่วง 4.25-45.25 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
ลําตัวใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ ์และชนิด 
เท่ากับ 10.90 เซนติเมตร พบว่าร้อยละ 37.71 
 
คําสําคัญ: หมึกกล้วย  การประมงอวนลาก  
   
*ผู้รับผดิชอบ: 77 หมู่ 7 ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภเูก็ต 
E–mail: marinephuket@yahoo.com 
พิมพ์เผยแพร่ : เอกสารวิชาการฉบับท่ี 14/2556 
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ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย พ.ศ. 2551 

เกศแก้ว เทศอาเส็น  มนตรี สุมณฑา  ธุมาวดี ใจเย็น และวรรลี สิงห์ธงยาม 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน (ภูเก็ต) 

การศึกษาหมึกกล้วยจากเรือประมงอวนลากทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยใน พ.ศ. 2551
จากเรือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดความยาวเรือน้อยกว่า 14 เมตร หรืออวนลากแคระ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดความยาวเรื

เมตร หรืออวนลากขนาดกลาง และอวนลากคู่ ผลการศึกษาพบว่า เรืออวนลากแคระ ใช้อวนท่ีมีขนาดตาอวนก้นถุง 
เซนติเมตร เรือท่ีข้ึนท่าจังหวัดภูเก็ต ออกทําการประมงเท่ียวละ 3-8 วัน เฉลี่ย 6.12 วันต่อเท่ียว ทําการประมงเฉพาะเวลา

มีแหล่งทําการประมงส่วนใหญ่อยู่บริเวณด้านตะวันตก และด้านใต้เกาะภูเก็ต จนถึงเกาะยาว จังหวัดพังงา และเกาะพีพี
ออกทําการประมง 3-15 วันต่อเท่ียว เฉลี่ย 9.45 วันต่อเท่ียว ทําการประมงท้ังในเวลากลางวัน

มงส่วนใหญ่อยู่บริเวณรอบเกาะตะรุเตาและเกาะต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียงของจังหวัดสตูล มีอัตรา
ชม. คิดเป็นร้อยละ 10.77 ของปริมาณการจับสัตว์น้ําท้ังหมด

ท่ีจับได้มีขนาดความยาวลําตัวอยู่ในช่วง 3.25-25.25 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.36 เซนติเมตร พบว่าร้อยละ 
มีขนาดความยาวลําตัวใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ และชนิด P. duvaucelii มีขนาดความยาวลําตัวอยู่ในช่วง 

เซนติเมตร พบว่าร้อยละ 37.71 มีขนาดความยาวลําตัวใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์
อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดกลาง ใช้อวนท่ีมีขนาดตาอวนก้นถุง 2.5-3.0 เซนติเมตร ออกทําการประมงเท่ียวละ 

ทําการประมงท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน โดยมีแหล่งทําการประมงส่วนใหญ่อยู่บริเวณเกาะพ
จังหวัดระนอง จนถึงแนวประชิดชายแดนไทย-พม่า บริเวณตั้งแต่หน้าบ้านทับละมุ อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จนถึงด้าน
ตะวันตกของเกาะภูเก็ต และเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต และบริเวณเกาะรอก จังหวัดกระบี่ จนถึงหมู่เกาะอาดัง

กก./ชม. คิดเป็นร้อยละ 5.86 ของปริมาณการจับสัตว์น้ําท้ังหมด
มีขนาดความยาวลําตัวอยู่ในช่วง 4.75-29.75 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.57 เซนติเมตร

มีขนาดความยาวลําตัวใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ และชนิด P. duvaucelii มีขนาดความยาวลําตัวอยู่ในช่วง 
 พบว่าร้อยละ 37.27 มีขนาดความยาวลําตัวใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์

ใช้อวนท่ีมีขนาดตาอวนก้นถุง 2.5-3.0 เซนติเมตร ออกทําการประมงเท่ียวละ 5
วันต่อเท่ียว ทําการประมงท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน โดยมีแหล่งทําการประมงส่วนใหญ่อยู่บริเวณหน้าบ้านทับละมุ อําเภอ

จังหวัดพังงา ตลอดจนด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ต และเกาะราชา บริเวณด้านตะวันออกเกาะราชา จนถึงเกาะพีพี 
บเกาะรอก จังหวัดกระบี่ จนถึงหมู่เกาะอาดัง-ราวี จังหวัดสตูล มีอัตราการจับหมึกกล้วยเฉลี่ย

ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 5.85 ของปริมาณการจับสัตว์น้ําท้ังหมด โดยหมึกกล้วยชนิด 
เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.45 เซนติเมตร พบว่าร้อยละ 23.51 

และชนิด P. duvaucelii มีขนาดความยาวลําตัวอยู่ในช่วง 3.25-33.25
37.71 มีขนาดความยาวลําตัวใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ ์

 ทะเลอันดามัน 

ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภเูก็ต 83000 โทร. 0 7639 1138, 40 

2556 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
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2551 โดยรวบรวมข้อมูล
อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดความยาวเรือ 

อวนลากแคระ ใช้อวนท่ีมีขนาดตาอวนก้นถุง  
ทําการประมงเฉพาะเวลา

มีแหล่งทําการประมงส่วนใหญ่อยู่บริเวณด้านตะวันตก และด้านใต้เกาะภูเก็ต จนถึงเกาะยาว จังหวัดพังงา และเกาะพีพี 
ทําการประมงท้ังในเวลากลางวัน

ๆ ในบริเวณใกล้เคียงของจังหวัดสตูล มีอัตรา
ของปริมาณการจับสัตว์น้ําท้ังหมด โดยหมึกกล้วยชนิด  

เซนติเมตร พบว่าร้อยละ 
มีขนาดความยาวลําตัวอยู่ในช่วง 4.25-

มีขนาดความยาวลําตัวใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ ์
เซนติเมตร ออกทําการประมงเท่ียวละ 5-30 วัน 

ทําการประมงท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน โดยมีแหล่งทําการประมงส่วนใหญ่อยู่บริเวณเกาะพยาม
พม่า บริเวณตั้งแต่หน้าบ้านทับละมุ อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จนถึงด้าน

ตะวันตกของเกาะภูเก็ต และเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต และบริเวณเกาะรอก จังหวัดกระบี่ จนถึงหมู่เกาะอาดัง-ราวี จังหวัดสตูล 
ของปริมาณการจับสัตว์น้ําท้ังหมด โดยหมึกกล้วยชนิด 

เซนติเมตร พบว่าร้อยละ 21.28 
มีขนาดความยาวลําตัวอยู่ในช่วง 2.25-25.75 

มีขนาดความยาวลําตัวใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ 
5-30 วัน เฉลี่ย 11.34 

โดยมีแหล่งทําการประมงส่วนใหญ่อยู่บริเวณหน้าบ้านทับละมุ อําเภอ
จังหวัดพังงา ตลอดจนด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ต และเกาะราชา บริเวณด้านตะวันออกเกาะราชา จนถึงเกาะพีพี 

ราวี จังหวัดสตูล มีอัตราการจับหมึกกล้วยเฉลี่ย
ของปริมาณการจับสัตว์น้ําท้ังหมด โดยหมึกกล้วยชนิด P. chinensis  

23.51 มีขนาดความยาว
25 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ย
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Abstract 
 Study on squids caugtch by trawlers along the Andaman Sea Coast of Thailand
in 2008. Data were collected from less than 14 meters otter board trawlers with length (beam trawlers), 
14-18 meters otter board trawler
Beam trawlers were used 2.5 centimeters mesh size of cod
had 3-8 days of fishing operation per trip, and average was 6.12 days of fishing op
was operated at night only. Their
to Yao Island, Phang-nga Province and Phi Phi Island, Krabi Province. Beam trawlers landed at Satun province
had 3-15 days of fishing operation per trip and average was 9.45 days of fishing operation per trip. The fishing
was operated throughout the day and night. Their fishing grounds were mainly the areas around the Tarutao
Island and others Islands of Satun province. 
approximately 10.77 percent of the total catch. The mantle length of 
the range of 2.25-25.25 centimeters, and the average was 
were matured. The mantle length of 
the average was 10.77 centimeters. 37.71% of caucth 
 Medium sized otter board trawlers used 2.5
days of fishing operation per trip and average was 12.61 days of fishing operation per trip. The fishing was 
operated throughout the day and night. The fishing g
which were mainly the areas from Payam Island, Ranong Province to the Thai
from Tablamu, Thai mueang District, Phang
and from Rok Island, Krabi Province, to Adang
1.51 kg/hr and contributed approximately 5.86 percent of the total catch. The mantle length of 
distributed in the range of 4.75
P. chinensis were matured. The
centimeters and the average was 
 Paired trawlers were used 2.5
operation per trip, and average was
the day and night. The fishing grounds were along the coast and around islands of the Andaman Sea Coast 
which mainly the areas from Tablamu, Thai mueang District, Phang
Island and Raya Island, from the east of Raya
Krabi Province to Adang-Rawi Island,
approximately 5.85 percent of the total catch. The mantle length of 
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Pornanan Keereerut  Keskaeo Tes–a–sen  Montri Sumontha  Thumawadee Jaiyen

Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 

Study on squids caugtch by trawlers along the Andaman Sea Coast of Thailand
in 2008. Data were collected from less than 14 meters otter board trawlers with length (beam trawlers), 

18 meters otter board trawlers with length (medium sized otter board trawlers) and paired trawlers. 
Beam trawlers were used 2.5 centimeters mesh size of cod-end. Beam trawlers landed at Phuket province 

8 days of fishing operation per trip, and average was 6.12 days of fishing operation per trip. The fishing
Their fishing grounds were mainly the areas from west and

nga Province and Phi Phi Island, Krabi Province. Beam trawlers landed at Satun province
days of fishing operation per trip and average was 9.45 days of fishing operation per trip. The fishing

was operated throughout the day and night. Their fishing grounds were mainly the areas around the Tarutao
Island and others Islands of Satun province. The average catch of squids was 1.12
approximately 10.77 percent of the total catch. The mantle length of Photololigo chinensis

25.25 centimeters, and the average was 14.36 centimeters. 40.47% of cauct
The mantle length of P. duvaucelii distributed in the range of 4.25

centimeters. 37.71% of caucth P. duvaucelii were matured. 
Medium sized otter board trawlers used 2.5-3.0 centimeters mesh size of cod

days of fishing operation per trip and average was 12.61 days of fishing operation per trip. The fishing was 
operated throughout the day and night. The fishing grounds were along the Coast of the Andaman Sea 
which were mainly the areas from Payam Island, Ranong Province to the Thai- Myanmar boundary waters, 
from Tablamu, Thai mueang District, Phang-nga Province to the west coast of Phuket Island and Raya Island,
nd from Rok Island, Krabi Province, to Adang-Rawi Island, Satun Province. The average catch of squids

and contributed approximately 5.86 percent of the total catch. The mantle length of 
-29.75 centimeters and the average was 11.57 centimeters. 21.28% of caucth
The mantle length of P. duvaucelii distributed in 

centimeters and the average was 9.10 centimeters. 37.27% of caucth P. duvaucelii
Paired trawlers were used 2.5-3.0 centimeters mesh size of cod-end. They had 5

was 11.34 days of fishing operation per trip. The fishing
the day and night. The fishing grounds were along the coast and around islands of the Andaman Sea Coast 
which mainly the areas from Tablamu, Thai mueang District, Phang-nga Province to the west coast of Phuket
Island and Raya Island, from the east of Raya Island to Phi Phi island, Krabi Province, and from Rok Island, 

Island, Satun Province. The average catch of squids was 
approximately 5.85 percent of the total catch. The mantle length of P. chinensis
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Squids by Trawlers along the Andaman Sea Coast of Thailand 2008 

sen  Montri Sumontha  Thumawadee Jaiyen 

Study on squids caugtch by trawlers along the Andaman Sea Coast of Thailand was carried out  
in 2008. Data were collected from less than 14 meters otter board trawlers with length (beam trawlers), 

s with length (medium sized otter board trawlers) and paired trawlers. 
end. Beam trawlers landed at Phuket province 

eration per trip. The fishing 
and south of Phuket Island 

nga Province and Phi Phi Island, Krabi Province. Beam trawlers landed at Satun province 
days of fishing operation per trip and average was 9.45 days of fishing operation per trip. The fishing 

was operated throughout the day and night. Their fishing grounds were mainly the areas around the Tarutao 
12 kg/hr and contrubuted 

Photololigo chinensis distributed in 
centimeters. 40.47% of caucth P. chinensis 

distributed in the range of 4.25–23.25 centimeters and 
were matured.  

3.0 centimeters mesh size of cod-end. They had 5-30 
days of fishing operation per trip and average was 12.61 days of fishing operation per trip. The fishing was 

rounds were along the Coast of the Andaman Sea 
Myanmar boundary waters, 

nga Province to the west coast of Phuket Island and Raya Island, 
Rawi Island, Satun Province. The average catch of squids was 

and contributed approximately 5.86 percent of the total catch. The mantle length of P. chinensis 
centimeters. 21.28% of caucth 
 the range of 2.25–25.75 

P. duvaucelii were matured. 
end. They had 5-30 days of fishing 

fishing was operated throughout 
the day and night. The fishing grounds were along the coast and around islands of the Andaman Sea Coast 

nga Province to the west coast of Phuket 
Island to Phi Phi island, Krabi Province, and from Rok Island, 

 4.15 kg/hr and contributed 
P. chinensis distributed in the range 



 O1 

94 

O16 

of 4.25-45.25 centimeters and the average
The mantle length of P. duvaucelii distributed in the ranged of 3.25
was 10.90 centimeters. 37.71% of caucth 
 
Key words: squids, trawlers fisheries, Andaman Sea
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average was 12.45 centimeters. 23.51% of caucth P. chinensis
distributed in the ranged of 3.25-33.25 centimeters, and the average 

centimeters. 37.71% of caucth P. duvaucelii were matured.  

squids, trawlers fisheries, Andaman Sea 
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chinensis were matured. 
33.25 centimeters, and the average 

district Muang District Phuket Province 83000 
s Research and Development Bureau  
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ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น้ําเศรษฐกิจวัยอ่อนตามระยะห่างฝั่งทางฝั่งทะเลอันดามัน
ของประเทศไทย 
 
ไภทูล ผิวขาว*  อัญชลีย์ ยะโกะ  ธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ และธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น้ําเศรษฐกิจวัยอ่อนตามระยะห่างฝั่งทาง ฝั่งทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย ทําการเก็บตัวอย่างโดยแบ่งพ้ืนท่ีชายฝั่งเป็นช่วงตามระยะห่างฝั่ง 
แบ่งพ้ืนท่ีดังกล่าวตามเขตสํารวจท่ี 1
เรือสํารวจลากถุงแพลงก์ตอนขนาดช่องตา 
เศรษฐกิจวัยอ่อน 30 วงศ ์ปลาวัยอ่อนท่ีพบปริมาณมากท่ีสุด ได้แก่ วงศ์ปลากะตัก เมื่อพิจารณาตามระยะห่างฝั่งพบองค์ประกอบ
วงศ์ของปลาวัยอ่อนมากท่ีสุดในช่วงห่างฝั่ง 
เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาตามเขตสํารวจ พบองค์ประกอบ
38 วงศ์ ตามลําดับ โดยในเขตสํารวจท่ี 
สํารวจท่ี 3 พบมากท่ีสุดในช่วงห่างฝั่ง 
5.0-10.0 ไมล์ทะเล จํานวน 31 วงศ์ ปลาเศรษฐกิจวัยอ่อนท่ีพบปริมาณมากท่ีสุดท้ัง 
 ความชุกชุมของปลาวัยอ่อนรวมทุกวงศ์ พบเฉลี่ย 
78 ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามช่วงระยะห่างฝั่งพบชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในช่วง 
เฉลี่ย 86 ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามเขตสํารวจ พบปลาเศรษฐกิจวัยอ่อนในเขตสํารวจท่ี 
พ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร ชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่น
พ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร ชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในช่วงห่างฝั่ง 
พ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร ชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในช่วงห่างฝั่ง 
ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร ชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในช่วงห่างฝั่ง 
พบเฉลี่ย 0.79 ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร
ในช่วง 1.6-3.0 ไมล์ทะเล เฉลี่ย 0.90 
เฉลี่ย 0.84 ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร
พบเฉลี่ย 2.23 ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร
พบเฉลี่ย 0.15 ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร
พบเฉลี่ย 0.20 ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร
พบเฉลี่ย 0.81 ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามช่วงระยะห่างฝั่ง พบปลาหมึกวัยอ่อนชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่น
ในช่วง 1.6-3.0 ไมล์ทะเล เฉลี่ย 1.04 ตัวต่อพ้ืนท่ี
เฉลี่ย 0.66 ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร
1.27 ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร ชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในช่วงห่าง
0.16 ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร ชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในช่วงห่างฝั่ง 
เฉลี่ย 1.09 ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร
และเลี้ยงตัววัยอ่อนของสัตว์นํ้าเศรษฐกิจท่ีสําคัญทางฝั่งทะเลอันดามัน พบอยู่ในช่วงชายฝั่งถึงห่างฝั่ง 
 
คําสําคัญ: สัตว์นํ้าเศรษฐกิจวัยอ่อน  
   
*ผู้รับผดิชอบ: 77 หมู่ 7 ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภเูก็ต 
E-mail: marinephuket@yahoo.com
พิมพ์เผยแพร่: เอกสารวิชาการฉบับท่ี 
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ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น้ําเศรษฐกิจวัยอ่อนตามระยะห่างฝั่งทางฝั่งทะเลอันดามัน
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การศึกษาความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น้ําเศรษฐกิจวัยอ่อนตามระยะห่างฝั่งทาง ฝั่งทะเลอันดามันของ
ทําการเก็บตัวอย่างโดยแบ่งพ้ืนท่ีชายฝั่งเป็นช่วงตามระยะห่างฝั่ง 1.6-3.0, 3.0-5.0 และ 

1-4 รวม 30 สถานี ในเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม และพฤศจิกายน ปี 
เรือสํารวจลากถุงแพลงก์ตอนขนาดช่องตา 330 ไมโครเมตร พบองค์ประกอบวงศ์ของปลาวัยอ่อนท้ังหมด 

ปลาวัยอ่อนท่ีพบปริมาณมากท่ีสุด ได้แก่ วงศ์ปลากะตัก เมื่อพิจารณาตามระยะห่างฝั่งพบองค์ประกอบ
วงศ์ของปลาวัยอ่อนมากท่ีสุดในช่วงห่างฝั่ง 3.0-5.0 ไมล์ทะเล จํานวน 46 วงศ์ วงศ์ท่ีพบปริมาณมากท่ีสุด ได้แก่ วงศ์ปลากะตัก 

เมื่อพิจารณาตามเขตสํารวจ พบองค์ประกอบวงศ์ของปลาวัยอ่อนในเขตสํารวจท่ี 
วงศ์ ตามลําดับ โดยในเขตสํารวจท่ี 1 และ 2 พบมากท่ีสุดในช่วงห่างฝั่ง 3.0-5.0 ไมล์ทะเล จํานวน 

พบมากท่ีสุดในช่วงห่างฝั่ง 1.6-3.0 ไมล์ทะเล จํานวน 26 วงศ์ สําหรับในเขตสํารวจท่ี 
วงศ์ ปลาเศรษฐกิจวัยอ่อนท่ีพบปริมาณมากท่ีสุดท้ัง 4 เขตสํารวจ ได้แก่ วงศ์ปลากะตัก 

ความชุกชุมของปลาวัยอ่อนรวมทุกวงศ์ พบเฉลี่ย 132 ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร เป็นปลาเศรษฐกิจ วัยอ่อนเฉลี่ย 
ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามช่วงระยะห่างฝั่งพบชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในช่วง 

ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามเขตสํารวจ พบปลาเศรษฐกิจวัยอ่อนในเขตสํารวจท่ี 
ชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในช่วงห่างฝั่ง 5.0-10.0 ไมล์ทะเล ในเขตสํารวจท่ี 
ชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในช่วงห่างฝั่ง 1.6-3.0 ไมล์ทะเล ในเขตสํารวจท่ี 
ชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในช่วงห่างฝั่ง 1.6-3.0 ไมล์ทะเล และในเขตสํารวจท่ี 

ชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในช่วงห่างฝั่ง 3.0-5.0 ไมล์ทะเล สําหรับกุ้งวัยอ่อนสกุล 
ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามช่วงระยะห่างฝั่ง พบกุ้งวัยอ่อนชุกชุมและแพร่ก
0.90 ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามเขตสํารวจ พบกุ้งวัยอ่อนในเขตสํารวจท่ี 

ตารางเมตร ชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในช่วงห่างฝั่ง 5.0-10.0 
ตารางเมตร ชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในช่วงห่างฝั่ง 1.6-3.0 
ตารางเมตร ชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในช่วงห่างฝั่ง 3.0-5.0 ไมล์ทะเล และในเขตสํารวจท่ี 
ตารางเมตร ชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในช่วงห่างฝั่ง 1.6-3.0 ไมล์ทะเล
ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามช่วงระยะห่างฝั่ง พบปลาหมึกวัยอ่อนชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่น

ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามเขตสํารวจ พบปลาหมึกวัยอ่อนในเขตสํารวจท่ี 
ตารางเมตร ชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในช่วงห่างฝั่ง 3.0-5.0 ไมล์ทะเล

ชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในช่วงห่างฝั่ง 1.6-3.0 ไมล์ทะเล ในเขตสํารวจท่ี 
ชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในช่วงห่างฝั่ง 1.6-3.0 ไมล์ทะเล และในเขตสํารวจท่ี 

ตารางเมตร ชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในช่วงห่างฝั่ง 3.0-5.0 ไมล์ทะเล สําหรับแหล่งวางไข่
และเลี้ยงตัววัยอ่อนของสัตว์นํ้าเศรษฐกิจท่ีสําคัญทางฝั่งทะเลอันดามัน พบอยู่ในช่วงชายฝั่งถึงห่างฝั่ง 

 ทะเลอันดามัน 
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เอกสารวิชาการฉบับท่ี 4/2557 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 

O1 

95 

O17 

ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น้ําเศรษฐกิจวัยอ่อนตามระยะห่างฝั่งทางฝั่งทะเลอันดามัน 

การศึกษาความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น้ําเศรษฐกิจวัยอ่อนตามระยะห่างฝั่งทาง ฝั่งทะเลอันดามันของ
และ 5.0-10.0 ไมล์ทะเล และ

สถานี ในเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม และพฤศจิกายน ปี 2553 โดยใช้
พบองค์ประกอบวงศ์ของปลาวัยอ่อนท้ังหมด 51 วงศ์ เป็นปลา

ปลาวัยอ่อนท่ีพบปริมาณมากท่ีสุด ได้แก่ วงศ์ปลากะตัก เมื่อพิจารณาตามระยะห่างฝั่งพบองค์ประกอบ
วงศ์ วงศ์ท่ีพบปริมาณมากท่ีสุด ได้แก่ วงศ์ปลากะตัก 

วงศ์ของปลาวัยอ่อนในเขตสํารวจท่ี 1-4 จํานวน 45, 41, 35 และ 
ไมล์ทะเล จํานวน 37 และ 31 วงศ์ ในเขต

วงศ์ สําหรับในเขตสํารวจท่ี 4 พบมากท่ีสุดในช่วงห่างฝั่ง 
เขตสํารวจ ได้แก่ วงศ์ปลากะตัก  

ตารางเมตร เป็นปลาเศรษฐกิจ วัยอ่อนเฉลี่ย 
ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามช่วงระยะห่างฝั่งพบชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในช่วง 3.0-5.0 ไมล์ทะเล 

ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามเขตสํารวจ พบปลาเศรษฐกิจวัยอ่อนในเขตสํารวจท่ี 1 เฉลี่ย 45 ตัวต่อ
ไมล์ทะเล ในเขตสํารวจท่ี 2 พบเฉลี่ย 84 ตัวต่อ
ไมล์ทะเล ในเขตสํารวจท่ี 3 พบเฉลี่ย 64 ตัวต่อ
ไมล์ทะเล และในเขตสํารวจท่ี 4 พบเฉลี่ย 117 

ไมล์ทะเล สําหรับกุ้งวัยอ่อนสกุล Penaeus 
เมื่อพิจารณาตามช่วงระยะห่างฝั่ง พบกุ้งวัยอ่อนชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่น

ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามเขตสํารวจ พบกุ้งวัยอ่อนในเขตสํารวจท่ี 1 
10.0 ไมล์ทะเล ในเขตสํารวจท่ี 2 
3.0 ไมล์ทะเล ในเขตสํารวจท่ี 3 
ไมล์ทะเล และในเขตสํารวจท่ี 4 
ไมล์ทะเล ส่วนปลาหมึกวัยอ่อน 

ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามช่วงระยะห่างฝั่ง พบปลาหมึกวัยอ่อนชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่น
พบปลาหมึกวัยอ่อนในเขตสํารวจท่ี 1 
ไมล์ทะเล ในเขตสํารวจท่ี 2 พบเฉลี่ย 

ไมล์ทะเล ในเขตสํารวจท่ี 3 พบเฉลี่ย 
ไมล์ทะเล และในเขตสํารวจท่ี 4 พบ

ไมล์ทะเล สําหรับแหล่งวางไข่
และเลี้ยงตัววัยอ่อนของสัตว์นํ้าเศรษฐกิจท่ีสําคัญทางฝั่งทะเลอันดามัน พบอยู่ในช่วงชายฝั่งถึงห่างฝั่ง 5.0 ไมล์ทะเล 
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Abundance and Distribution of Economic Marine Fauna Larvae Divided 
from the Shore along the Andaman Sea

Paitoon Puewkhao* Anchalee Yako 
and Thammarong Intharasuwan 
Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket)
 
Abstract 
 Study on the abundance and distribution of economic fish larvae of the different distances from 
the shore of the Andaman Sea Coast of Thailand. The 
3.0-5.0 and 5.0-10.0 nm from the shore
including Zone 1, Zone 2, Zone 3 and Zone 4
collected in March, April, May and November of 
micron of plankton net. The study found 
economic fish. The Engraulidae family was the highest composition of the total finding. Considering the 
distances from the shore, fish larvae were 
total of 46 families, and the Engraulidae family was the 
zones, the study found 45, 41, 35 and 
was highly found in the area of 3.0-5.0 nm from the shore
the fish lavae was highly found in the area of 
In zone 4, the fish lavae was highly found in the area of 
families. The Engraulidae family was the 
 The abundance of total fish lavaes was
fish larvae. Taking consideration to the different distances from the shore
area of 3.0-5.0 nm where the average abundance was 
the abundance of economic fish larvae in the zone 1
distribution in the area of 5.0-10.0 nm
it was highly abundance and distribution 
fish larvae was found and it was highly abundance 
4, 117 ind/10m2 of economic fish larvae was found
area of 3.0-5.0 nm. For Penaeus larvae
regarding the different distances from the shore
1.6-3.0 nm from the shore with the average of 0.
the zone 1, 0.84 ind/10m2 of Penaeus
area of 5.0-10.0 nm. In the zone 2, 2.23
and distribution in the area of 1.6-3.0 
it is highly abundance and distribution 
larvae was found and it was highly abundance 
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Abundance and Distribution of Economic Marine Fauna Larvae Divided by 
along the Andaman Sea Coast of Thailand 

 
Paitoon Puewkhao* Anchalee Yako  Thammarat  Leartkaitratchata 

Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 

abundance and distribution of economic fish larvae of the different distances from 
the shore of the Andaman Sea Coast of Thailand. The sampling area was divided into 3 areas of 1.6

10.0 nm from the shore. In addition, sampling area was also divided into 4 zones of surveying
including Zone 1, Zone 2, Zone 3 and Zone 4 and the surveying stations was totally 30. The samples were 

May and November of 2010 by the trawling research vessel operating with
f plankton net. The study found totally 51 families of fish larvae which included 30 families of 

The Engraulidae family was the highest composition of the total finding. Considering the 
distances from the shore, fish larvae were highly found in the area of 3.0-5.0 nm from the shore

Engraulidae family was the highest among them. Considering the surveying 
and 38 families in the zone 1-4, respectively.  In zone 
5.0 nm from the shore with the total of 37 families

the fish lavae was highly found in the area of 1.6-3.0 nm from the shore with the total of 
highly found in the area of 5.0-10.0 nm from the shore with the total of 

Engraulidae family was the highest composition of the fish lavaes finding in
of total fish lavaes was 132 ind/10m2 which included 78 ind/10m

the different distances from the shore, it was highly abundance 
where the average abundance was 86 ind/10m2. Considering regarding the zones of survey,
economic fish larvae in the zone 1 was 45 ind/10m2 and it was highly abundance 

nm. In the zone 2, 84 ind/10m2 of economic fish larvae was found
and distribution in the area of 1.6-3.0 nm. In the zone 3, 64 ind/10m

and it was highly abundance and distribution in the area of 1.6-3
of economic fish larvae was found and it was highly abundance and distribution 

larvae, its abundance was 0.79 ind/10m2. Considering 
different distances from the shore, it was highly abundance and distribution in the area of 

3.0 nm from the shore with the average of 0.90 ind/10m2. Considering regarding the zones of survey, in 
Penaeus larvae was found and it is highly abundance and distribution 

23 ind/10m2 of Penaeus larvae was found and it is highly abundan
0 nm. In the zone 3, 0.15 ind/10m2 of Penaeus larvae was found

and distribution in the area of 3.0-5.0 nm. In the zone 4, 0.20 ind/10m
abundance and distribution in the area of 1.6-3.0 nm. For 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

by Distances 

abundance and distribution of economic fish larvae of the different distances from 
was divided into 3 areas of 1.6-3.0, 

divided into 4 zones of surveying 
30. The samples were 

the trawling research vessel operating with 330 
51 families of fish larvae which included 30 families of 

The Engraulidae family was the highest composition of the total finding. Considering the 
5.0 nm from the shore with the 

. Considering the surveying 
In zone 1, the fish lavae 

families.  In zone 2 and 3, 
with the total of 31 and 26 families. 

with the total of 31 
in all zones. 

which included 78 ind/10m2 of the economic 
it was highly abundance in the 

the zones of survey, 
and it was highly abundance and 

of economic fish larvae was found and 
ind/10m2 of economic 
3.0 nm. In the zone 

and distribution in the 
. Considering Penaeus larvae 

highly abundance and distribution in the area of 
the zones of survey, in 
and distribution in the 

and it is highly abundance 
larvae was found and 
ind/10m2 of Penaeus 
For paracephalopod 
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larvae, 0.81 ind/10m2 was found and
where the average abundance was
1, 0.66 ind/10m2 of paracephalopod larvae was found
area of 3.0-5.0 nm. In the zone 
abundance and distribution in the area of 
larvae was found and it was highly abundance 
1.09 ind/10m2 of paracephalopod larvae was found
area of 3.0-5.0 nm. For the spawning and nursing ground 
Sea Coast, the dense area was in the range of 

 
Key words: ecomomic marine fauna larvae, Andaman Sea
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was found and it was highly abundance and distribution in the area of 1.6
abundance was 1.04 ind/10m2. Considering regarding the zones 

of paracephalopod larvae was found and it was highly abundance 
In the zone 2, 1.27 ind/10m2 of paracephalopod larvae was found

in the area of 1.6-3.0 nm. In the zone 3, 0.16 ind/10m
and it was highly abundance and distribution in the area of 1.

of paracephalopod larvae was found and it was highly abundance 
spawning and nursing ground of the important economic fish 

the dense area was in the range of 5.0 nm from the shore.  

ecomomic marine fauna larvae, Andaman Sea 
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highly abundance and distribution in the area of 1.6-3.0 nm 
the zones of survey, in the zone 

and it was highly abundance and distribution in the 
paracephalopod larvae was found and it was highly 

ind/10m2 of paracephalopod 
.6-3.0 nm. In the zone 4, 

and it was highly abundance and distribution in the 
economic fish in the Andaman 

district, Muang District, Phuket Province 83000  

4/2557 Marine Fisheries Research and Development Bureau  



 O1 

98 

O18 

ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น้ําเศรษฐกิจวัยอ่อนในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ําในฤดูปลาท่ีมีไข่
และวางไข ่เลี้ยงลูก และพื้นท่ีใกล้เคียงทางฝั่งทะเลอันดามัน
 
พนิดา ชาล*ี  อัญชลีย์ ยะโกะ  ไภทูล ผิวขาว และธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์นํ้าเศรษฐกิจวัยอ่อน ในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์นํ้าในฤดูปลาท่ีมีไข่
และวางไข่ เลี้ยงลูก และพ้ืนท่ีใกล้เคียงทางฝั่งทะเลอันดามัน โดยการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ําวัยอ่อนครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต 
พังงา กระบี่ และตรัง จํานวน 11 สถานี ในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ปี 
มาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ําฯ จํานวน 6 สถานี (
7, 9 และ 10) ผลการศึกษาพบปลาวัยอ่อนท้ังหมด 
ในฤดูปลาท่ีมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงลูก ท้ังหมด 
22 วงศ์ ตามลําดับ ปลาวัยอ่อนวงศ์ท่ีพบปริมาณมาก ได้แก่ วงศ์ปลากะตัก ปลาสีกุน ปลาหลังเขียว
23.48, 10.38, 8.22 และ 8.06 ตามลําดับ เป็นปล
เมษายน และพฤษภาคม จํานวน 10, 14 และ 
ปลาหลังเขียว ร้อยละ 23.48, 10.38 และ 8.22
ในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม จํานวน 
วงศ์ปลากะตัก ปลาทรายแดง และปลาบู่ ร้อยละ 
เศรษฐกิจ 19 วงศ ์โดยพบในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม จํานวน 
ได้แก ่วงศ์ปลากะตัก ปลาทรายแดง และปลาเห็ดโคน
ของปลาวัยอ่อนวงศ์ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจรวมทุกชนิดในพ้ืนท่ีมาตรการอนุรักษ์สัตว์นํ้าในฤดูปลาท่ีมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงลูก
ชุกชุมในเดือนพฤษภาคม เฉลี่ย 117 ตัวต่อพ้ืนท่ี 
จํานวน 148 ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร และด้านทิศใต้ของเกาะลันตาใหญ่ จํานวน 
พ้ืนท่ีใกล้เคียงพบชุกชุมในเดือนพฤษภาคม เฉลี่ย 
ของเกาะลันตาใหญ่ และบริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะตะลิบ
ตามลําดับ กุ้งวัยอ่อนในพ้ืนท่ีมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ําในฤดูปลาท่ีมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงลูก และพ้ืนท่ีใกล้เคียงชุกชุมในเดือน
พฤษภาคม ส่วนในเดือนมีนาคม และเมษายน พบมีปริมาณน้อย 
และมีปริมาณน้อย แหล่งวางไข่และเลี้ยงตัววัยอ่อนของปลาท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจแพร่กระจายหนาแน่นบริเวณด้าน
ทิศใต้ของเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ ถึงเกาะตะลิบง จังหวัดตรัง
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ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น้ําเศรษฐกิจวัยอ่อนในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ําในฤดูปลาท่ีมีไข่
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การศึกษาความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์นํ้าเศรษฐกิจวัยอ่อน ในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์นํ้าในฤดูปลาท่ีมีไข่
และวางไข่ เลี้ยงลูก และพ้ืนท่ีใกล้เคียงทางฝั่งทะเลอันดามัน โดยการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ําวัยอ่อนครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต 

สถานี ในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ปี 2553 โดยแบ่งพ้ืนท่ีเป็น 
(สถานีท่ี 1, 2, 3, 5, 8 และ 11) และพ้ืนท่ีใกล้เคียง จํานวน 5 

ผลการศึกษาพบปลาวัยอ่อนท้ังหมด 36 วงศ์ เมื่อพิจารณาตามพ้ืนท่ีพบปลาวัยอ่อนในพ้ืนท่ีมาตรการอนุรักษ์สัตว์นํ้า
ในฤดูปลาท่ีมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงลูก ท้ังหมด 29 วงศ์ โดยพบในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม จํานวน 

วงศ์ ตามลําดับ ปลาวัยอ่อนวงศ์ท่ีพบปริมาณมาก ได้แก่ วงศ์ปลากะตัก ปลาสีกุน ปลาหลังเขียว 
ตามลําดับ เป็นปลาวัยอ่อนวงศ์ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 20 วงศ์ โดยพบในเดือนมีนาคม 

และ 18 วงศ์ ตามลําดับ วงศ์ท่ีพบปริมาณมาก ได้แก่ วงศ์ปลากะตัก ปลาสีกุน
8.22 ตามลําดับ ส่วนบริเวณพ้ืนท่ีใกล้เคียงพบปลาวัยอ่อนท้ังหมด 

ในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม จํานวน 15, 12 และ 21 วงศ์ ตามลําดับ ปลาวัยอ่อนวงศ์ท่ีพบปริมาณมาก ได้แก่ 
วงศ์ปลากะตัก ปลาทรายแดง และปลาบู่ ร้อยละ 32.66, 12.14 และ 7.93 ตามลําดับ เป็นปลาวัยอ่อนวงศ์ท่ีมีความสําคัญทาง

โดยพบในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม จํานวน 13, 9 และ 16 วงศ์ ตามลําดับ วงศ์ท่ีพบปริมาณมาก
และปลาเห็ดโคน ร้อยละ 32.66, 12.14 และ 5.86 ตามลําดับ ความชุกชุมและการแพร่กระจาย

ของปลาวัยอ่อนวงศ์ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจรวมทุกชนิดในพ้ืนท่ีมาตรการอนุรักษ์สัตว์นํ้าในฤดูปลาท่ีมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงลูก
ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร แพร่กระจายหนาแน่นในบริเวณด้านทิศใต้ของเกาะยาวใหญ่ 

และด้านทิศใต้ของเกาะลันตาใหญ่ จํานวน 370 ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 
พ้ืนท่ีใกล้เคียงพบชุกชุมในเดือนพฤษภาคม เฉลี่ย 149 ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร แพร่กระจายหนาแน่นในบริเวณด้านทิศใต้
ของเกาะลันตาใหญ่ และบริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะตะลิบง จํานวน 196 และ 307 ตัวต่อพ้ืนท่ี 

กุ้งวัยอ่อนในพ้ืนท่ีมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ําในฤดูปลาท่ีมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงลูก และพ้ืนท่ีใกล้เคียงชุกชุมในเดือน
พฤษภาคม ส่วนในเดือนมีนาคม และเมษายน พบมีปริมาณน้อย ปลาหมึกวัยอ่อนพบเฉพาะพ้ืนท่ีมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ําฯ 
และมีปริมาณน้อย แหล่งวางไข่และเลี้ยงตัววัยอ่อนของปลาท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจแพร่กระจายหนาแน่นบริเวณด้าน
ทิศใต้ของเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ ถึงเกาะตะลิบง จังหวัดตรัง  

ฤดูปลาวางไข่  ทะเลอันดามัน 
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ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น้ําเศรษฐกิจวัยอ่อนในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ําในฤดูปลาท่ีมีไข ่

การศึกษาความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์นํ้าเศรษฐกิจวัยอ่อน ในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์นํ้าในฤดูปลาท่ีมีไข่ 
และวางไข่ เลี้ยงลูก และพ้ืนท่ีใกล้เคียงทางฝั่งทะเลอันดามัน โดยการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ําวัยอ่อนครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต 

โดยแบ่งพ้ืนท่ีเป็น 2 ส่วน คือ พ้ืนท่ี
5 สถานี (สถานีท่ี 4, 6, 

วงศ์ เมื่อพิจารณาตามพ้ืนท่ีพบปลาวัยอ่อนในพ้ืนท่ีมาตรการอนุรักษ์สัตว์นํ้า
วงศ์ โดยพบในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม จํานวน 17, 19 และ 

และปลาแป้น ร้อยละ 
วงศ์ โดยพบในเดือนมีนาคม 

วงศ์ ตามลําดับ วงศ์ท่ีพบปริมาณมาก ได้แก่ วงศ์ปลากะตัก ปลาสีกุน และ
ตามลําดับ ส่วนบริเวณพ้ืนท่ีใกล้เคียงพบปลาวัยอ่อนท้ังหมด 25 วงศ์ โดยพบ

วงศ์ ตามลําดับ ปลาวัยอ่อนวงศ์ท่ีพบปริมาณมาก ได้แก่ 
นวงศ์ท่ีมีความสําคัญทาง

วงศ์ ตามลําดับ วงศ์ท่ีพบปริมาณมาก 
ความชุกชุมและการแพร่กระจาย 

ของปลาวัยอ่อนวงศ์ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจรวมทุกชนิดในพ้ืนท่ีมาตรการอนุรักษ์สัตว์นํ้าในฤดูปลาท่ีมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงลูก 
ตารางเมตร แพร่กระจายหนาแน่นในบริเวณด้านทิศใต้ของเกาะยาวใหญ่ 

10 ตารางเมตร สําหรับ
แพร่กระจายหนาแน่นในบริเวณด้านทิศใต้

ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร 
กุ้งวัยอ่อนในพ้ืนท่ีมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ําในฤดูปลาท่ีมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงลูก และพ้ืนท่ีใกล้เคียงชุกชุมในเดือน

ปลาหมึกวัยอ่อนพบเฉพาะพ้ืนท่ีมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ําฯ 
และมีปริมาณน้อย แหล่งวางไข่และเลี้ยงตัววัยอ่อนของปลาท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจแพร่กระจายหนาแน่นบริเวณด้าน 
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Abundance and Distribution of Economic Marine Fauna Larvae 
During Spawning and Breeding Season in the

 
Panida Chalee*  Anchalee Yakoh 
Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket)
 
Abstract 
 The study on the abundance and distribution of economic marine fauna 
during spawning and breeding season
the samples of young economic fish in the 4 Provinces includi
March, April and May in 2010. The area of collecting of samples totally included 11 stations comprising 
6 stations (1, 2, 3, 5, 8 and 11 station) of the actual area of the 
season and 5 stations of the adjacent areas (4, 6, 7, 9 and 10 station). The study found 36 families of the 
young fish. The month of May is the most abundance period with 29 families of young fish which comprised
25 families of important economic fish and t
 In the area under the competent of 
of young fish were found and the numbers of family in March,
The families of Engraulidae, Carangidae, Clupeidae and Leiognathidae were mostly found with the percentage
of 23.48, 10.38, 8.22 and 8.06, respectively. These included 20 families of young economic fish which found
in March April and May as 10, 14 and 18 f
Clupeidae were largely found with the percentages of 23.48, 10.38 and 8.22, respectively. For the adjacent 
area, 25 families of the young fish were found where include 15, 12 and 21 familie
April and May, respectively. The families of Engraulidae, Nemipteridae and Gobiidae were the majority with 
the percentages of 32.66, 12.14 and 7.93, respectively.
economic fish which found in March April and May as 13, 9 and 16 families, respectively. The major families
of the found young economic fish included Engraulidae, Nemipteridae and Sillaginidae with the percentage
of 32.66, 12.14 and 5.86, respectively.
 The abundance and distribution of the total economic species in 
and breeding season were mostly found in May with the average of 117 individuals/10m
distributed in the south of Lanta Yai Island with the ave
the abundance and distribution of the total economic species were mostly found in May with the average 
of 149 individuals/10m2, and they highly distributed in the south of Lanta Yai Island and the southw
of Talibong Island with the average of 196 and 307 individauls/10m
 Considering penaeid larvae in 
areas, they mostly abundance in May but less abundance in March and Ap
were found only in the seasonal closed measure area with a few amounts. The spawning grounds and 
scanctuary of economic marine fauna most located in the south of Lanta Yai Island of Krabi Provine towards
Talibong Island of Trang Provine.
 
Key words: Economic marine fauna larvae, 
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Abundance and Distribution of Economic Marine Fauna Larvae 
Spawning and Breeding Season in the Andaman Sea 

Anchalee Yakoh  Paitoon Puewkhaoand  Thammarong Intharasuwan
Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 

The study on the abundance and distribution of economic marine fauna 
during spawning and breeding season of the Andaman Sea Coast of Thailand were carried by collecting 
the samples of young economic fish in the 4 Provinces including Phuket, Phang
March, April and May in 2010. The area of collecting of samples totally included 11 stations comprising 
6 stations (1, 2, 3, 5, 8 and 11 station) of the actual area of the closed area during spawning and breeding 

and 5 stations of the adjacent areas (4, 6, 7, 9 and 10 station). The study found 36 families of the 
young fish. The month of May is the most abundance period with 29 families of young fish which comprised
25 families of important economic fish and the Anchovy family was mostly found. 

In the area under the competent of the closed area during spawning and breeding season
of young fish were found and the numbers of family in March, April and May were 17, 19 and 
The families of Engraulidae, Carangidae, Clupeidae and Leiognathidae were mostly found with the percentage
of 23.48, 10.38, 8.22 and 8.06, respectively. These included 20 families of young economic fish which found
in March April and May as 10, 14 and 18 families, respectively. The families of Engraulidae, Carangidae and 
Clupeidae were largely found with the percentages of 23.48, 10.38 and 8.22, respectively. For the adjacent 
area, 25 families of the young fish were found where include 15, 12 and 21 familie
April and May, respectively. The families of Engraulidae, Nemipteridae and Gobiidae were the majority with 

, 12.14 and 7.93, respectively. These included 19 families of the important young 
ch found in March April and May as 13, 9 and 16 families, respectively. The major families

of the found young economic fish included Engraulidae, Nemipteridae and Sillaginidae with the percentage
of 32.66, 12.14 and 5.86, respectively. 

The abundance and distribution of the total economic species in the closed area during spawning 
were mostly found in May with the average of 117 individuals/10m

distributed in the south of Lanta Yai Island with the average of 370 individauls/10m
the abundance and distribution of the total economic species were mostly found in May with the average 

, and they highly distributed in the south of Lanta Yai Island and the southw
of Talibong Island with the average of 196 and 307 individauls/10m2, respectively.

penaeid larvae in the closed area during spawning and breeding season
areas, they mostly abundance in May but less abundance in March and April. For cephalopod larvae, they 

the seasonal closed measure area with a few amounts. The spawning grounds and 
scanctuary of economic marine fauna most located in the south of Lanta Yai Island of Krabi Provine towards

Trang Provine. 

Economic marine fauna larvae, spawning season, Andaman Sea 
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Abundance and Distribution of Economic Marine Fauna Larvae in the Closed Area 

Thammarong Intharasuwan 

The study on the abundance and distribution of economic marine fauna larvae in the closed area 
of the Andaman Sea Coast of Thailand were carried by collecting 

ng Phuket, Phang-Nga, Krabi and Trang in 
March, April and May in 2010. The area of collecting of samples totally included 11 stations comprising  

closed area during spawning and breeding 
and 5 stations of the adjacent areas (4, 6, 7, 9 and 10 station). The study found 36 families of the 

young fish. The month of May is the most abundance period with 29 families of young fish which comprised 
he Anchovy family was mostly found.  
the closed area during spawning and breeding season, 29 families 

April and May were 17, 19 and 22, respectively. 
The families of Engraulidae, Carangidae, Clupeidae and Leiognathidae were mostly found with the percentage 
of 23.48, 10.38, 8.22 and 8.06, respectively. These included 20 families of young economic fish which found 

amilies, respectively. The families of Engraulidae, Carangidae and 
Clupeidae were largely found with the percentages of 23.48, 10.38 and 8.22, respectively. For the adjacent 
area, 25 families of the young fish were found where include 15, 12 and 21 families of the finding in March 
April and May, respectively. The families of Engraulidae, Nemipteridae and Gobiidae were the majority with 

These included 19 families of the important young 
ch found in March April and May as 13, 9 and 16 families, respectively. The major families 

of the found young economic fish included Engraulidae, Nemipteridae and Sillaginidae with the percentage 

the closed area during spawning 
were mostly found in May with the average of 117 individuals/10m2, and they highly 

rage of 370 individauls/10m2. For the adjacent area, 
the abundance and distribution of the total economic species were mostly found in May with the average 

, and they highly distributed in the south of Lanta Yai Island and the southwest of 
, respectively. 

the closed area during spawning and breeding season and adjacent 
ril. For cephalopod larvae, they 

the seasonal closed measure area with a few amounts. The spawning grounds and 
scanctuary of economic marine fauna most located in the south of Lanta Yai Island of Krabi Provine towards 

district, Muang District, Phuket Province 83000  
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ทรัพยากรสัตว์น้ําจากเรือสํารวจประมงในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ําในฤดูปลาท่ีมีไข่วางไข่เลี้ยงลูก
พื้นท่ีใกล้เคียงทางฝั่งทะเลอันดามัน 
 
พรอนันต์ คีรีรัตน*์  สิชล หอยมขุ  ทัศพล กระจ่างดารา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน 
 
บทคัดย่อ 
 ทรัพยากรสัตว์นํ้าในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์นํ้าในฤดูปลาท่ีมีไข่ วางไข่เลี้ยงลูก และพ้ืนท่ีใกล้เคียงทางฝั่งทะเลอันดามัน
จากเรือสํารวจประมง ปี 2553 โดยทําการสํารวจ 
ของการใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าช่วงก่อนใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ มีอัตราการจับสัตว์นํ้าเฉลี่ย 
ช่วงระหว่างใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ มีอัตราการจับสัตว์น้ําเฉลี่ย 
อัตราการจับสัตว์นํ้าเฉลี่ย 219.45 กก./ชม. โดยมีอัตราการจับเฉลี่ยในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ําในฤดูปลาท่ีมีไข่ และวางไข่
เลี้ยงลูกทางฝั่งทะเลอันดามันตามช่วงเวลาก่อน ระหว่าง และก่อนสิ้นสุดการใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ เท่ากับ
และ 370.96 กก./ชม. หรือมีอัตราการจับเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากก่อนใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ เท่ากับร้อยละ 
โดยมีการเพ่ิมข้ึนในทุกกลุ่มสัตว์น้ํา ซึ่งรวมถึงกลุ่มสัตว์น้ําเศรษฐกิจ กลุ่มสัตว์น้ําเศรษฐกิจขนาดเล็ก และกลุ่มปลาเป็ดแท้ 
การกระจายขนาดของสัตว์นํ้าส่วนใหญ่พบปลาขนาดเล็กในช่วงก่อนใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ ปลาขนาดใหญ่พบในช่วงระหว่างใช้
และก่อนสิ้นสุดการใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ ความชุกชุมของสัตว์น้ําในช่วงก่อนใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ 
และมวลชีวภาพเท่ากับ 7,431.37 เมตริกตัน 
11,326.89 เมตริกตัน ก่อนสิ้นสุดการใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ
ผลการศึกษาครั้งนี้ ช้ีให้เห็นว่ามาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ําในฤดูปลาท่ีมีไข่
เหมาะสมท้ังพ้ืนท่ี และระยะเวลา 

 
คําสําคัญ: ทรัพยากรสตัว์นํ้า  พ้ืนท่ีและฤดูห้ามทําการประมง 
   
*ผู้รับผดิชอบ: 77 หมู่ 7 ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภเูก็ต 
E-mail: marinephuket@yahoo.com 
พิมพ์เผยแพร่: เอกสารวิชาการฉบับท่ี 8/2557 
  

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ทรัพยากรสัตว์น้ําจากเรือสํารวจประมงในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ําในฤดูปลาท่ีมีไข่วางไข่เลี้ยงลูก

กระจ่างดารา และวรรลี สิงห์ธงยาม 
 (ภูเก็ต)  

ทรัพยากรสัตว์นํ้าในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์นํ้าในฤดูปลาท่ีมีไข่ วางไข่เลี้ยงลูก และพ้ืนท่ีใกล้เคียงทางฝั่งทะเลอันดามัน
โดยทําการสํารวจ 3 ช่วงเวลา คือก่อน (มีนาคม) ระหว่าง (พฤษภาคม) และก่อนสิ้นสุด

ของการใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าช่วงก่อนใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ มีอัตราการจับสัตว์นํ้าเฉลี่ย 
ช่วงระหว่างใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ มีอัตราการจับสัตว์น้ําเฉลี่ย 126.10 กก./ชม. และก่อนสิ้นสุดการใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ มี

โดยมีอัตราการจับเฉลี่ยในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ําในฤดูปลาท่ีมีไข่ และวางไข่
เลี้ยงลูกทางฝั่งทะเลอันดามันตามช่วงเวลาก่อน ระหว่าง และก่อนสิ้นสุดการใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ เท่ากับ

หรือมีอัตราการจับเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากก่อนใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ เท่ากับร้อยละ 39
โดยมีการเพ่ิมข้ึนในทุกกลุ่มสัตว์น้ํา ซึ่งรวมถึงกลุ่มสัตว์น้ําเศรษฐกิจ กลุ่มสัตว์น้ําเศรษฐกิจขนาดเล็ก และกลุ่มปลาเป็ดแท้ 

นาดของสัตว์นํ้าส่วนใหญ่พบปลาขนาดเล็กในช่วงก่อนใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ ปลาขนาดใหญ่พบในช่วงระหว่างใช้
และก่อนสิ้นสุดการใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ ความชุกชุมของสัตว์น้ําในช่วงก่อนใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ มีค่า 

เมตริกตัน ระหว่างใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ มีค่า 2,600.89 กก./กม.2 และมวลชีวภาพเท่ากับ
ก่อนสิ้นสุดการใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ มีค่า 3,755.89 กก./กม.2 และมวลชีวภาพเท่ากับ
ช้ีให้เห็นว่ามาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ําในฤดูปลาท่ีมีไข่ และวางไข่เลี้ยงลูกฝั่งทะเลอันดามัน

พ้ืนท่ีและฤดูห้ามทําการประมง  ทะเลอันดามัน 

ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภเูก็ต 83000 โทร. 0 7639 1138, 40  

2557 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

ทรัพยากรสัตว์น้ําจากเรือสํารวจประมงในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ําในฤดูปลาท่ีมีไข่วางไข่เลี้ยงลูก และ

ทรัพยากรสัตว์นํ้าในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์นํ้าในฤดูปลาท่ีมีไข่ วางไข่เลี้ยงลูก และพ้ืนท่ีใกล้เคียงทางฝั่งทะเลอันดามัน 
และก่อนสิ้นสุด (มิถุนายน) 

ของการใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าช่วงก่อนใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ มีอัตราการจับสัตว์นํ้าเฉลี่ย 95.42 กก./ชม. 
และก่อนสิ้นสุดการใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ มี

โดยมีอัตราการจับเฉลี่ยในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ําในฤดูปลาท่ีมีไข่ และวางไข่
เลี้ยงลูกทางฝั่งทะเลอันดามันตามช่วงเวลาก่อน ระหว่าง และก่อนสิ้นสุดการใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ เท่ากับ 156.99  217.76 

39 และ 136 ตามลําดับ 
โดยมีการเพ่ิมข้ึนในทุกกลุ่มสัตว์น้ํา ซึ่งรวมถึงกลุ่มสัตว์น้ําเศรษฐกิจ กลุ่มสัตว์น้ําเศรษฐกิจขนาดเล็ก และกลุ่มปลาเป็ดแท้  

นาดของสัตว์นํ้าส่วนใหญ่พบปลาขนาดเล็กในช่วงก่อนใช้มาตรการอนุรักษ์ฯ ปลาขนาดใหญ่พบในช่วงระหว่างใช้
มีค่า 1,706.40 กก./กม.2 
และมวลชีวภาพเท่ากับ 

และมวลชีวภาพเท่ากับ 16,356.91 เมตริกตัน 
และวางไข่เลี้ยงลูกฝั่งทะเลอันดามัน มีความถูกต้อง
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Marine Resources from Research Vessel in the Closed Areas
Breeding Season and Adjacent Area in the Andaman Sea

Pornanan Keereerut*  Sichon Hoimuk
Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket)

Abstract 
 The study aimed to discover the status of marine resources in the closed areas
and breeding season and adjacent areas in the
nursing grounds of fish. The surveys were conducted by operated research vessel of year 2010 including 
pre-closing period, during closing period and post
average totalcatch rate (CPUE) of 3 period were 95.42, 126.10 and 219.45 kg/hr respectively. Inside closed 
area, the average totalcatch rate
The average totalcatch rate increased from pre
resources in the area included the economic fish, small economic fish and true trashfish. Size distribution 
that showed most of small fish found in pre
during closing period and post
pre-closing period were 1,706.40 kg/km
2,600.89 kg/km2 and 11,326.89 metrictons respectively, and 
16,356.91 metrictons respectively.
protect spawners and juvenile fish in the Anda

Key words: marine resources, seasonal closed area, Andaman Sea
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Marine Resources from Research Vessel in the Closed Areas during Spawning and 
Breeding Season and Adjacent Area in the Andaman Sea 

 
*  Sichon Hoimuk  Tassapon Krajangdara and Wanlee Singtongyam

Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 
 

The study aimed to discover the status of marine resources in the closed areas
adjacent areas in the Andaman Sea which establish to protect spawnin

The surveys were conducted by operated research vessel of year 2010 including 
closing period, during closing period and post-closing period. The results of this study showed that

(CPUE) of 3 period were 95.42, 126.10 and 219.45 kg/hr respectively. Inside closed 
area, the average totalcatch rate (CPUE) of 3 periods were 156.99, 217.76 and 370.96 kg/hr

talcatch rate increased from pre-closing period as 39 and 136%. The increasing of marine 
resources in the area included the economic fish, small economic fish and true trashfish. Size distribution 
that showed most of small fish found in pre-closing period of the measure. Most of large fish found in 
during closing period and post-closing period of the measure. The CPUA and biomass 

were 1,706.40 kg/km2 and 7,431.37 metrictons respectively, during closing period 
and 11,326.89 metrictons respectively, and post-closing period were 3,755.89 kg/km

16,356.91 metrictons respectively. The results of this study indicate that the seasonal closed measure to 
protect spawners and juvenile fish in the Andaman Sea was suitable for periods and areas.

 
marine resources, seasonal closed area, Andaman Sea 
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during Spawning and 

and Wanlee Singtongyam 

The study aimed to discover the status of marine resources in the closed areas during spawning 
Andaman Sea which establish to protect spawning and 

The surveys were conducted by operated research vessel of year 2010 including 
of this study showed that the 

(CPUE) of 3 period were 95.42, 126.10 and 219.45 kg/hr respectively. Inside closed 
(CPUE) of 3 periods were 156.99, 217.76 and 370.96 kg/hr respectively. 

%. The increasing of marine 
resources in the area included the economic fish, small economic fish and true trashfish. Size distribution 

of the measure. Most of large fish found in 
The CPUA and biomass of 3 period were 

during closing period were 
were 3,755.89 kg/km2 and 

The results of this study indicate that the seasonal closed measure to 
man Sea was suitable for periods and areas. 

district, Muang District, Phuket Province 83000 
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การประมงพื้นบ้านในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ําในฤดูปลามีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกทางฝั่งทะเลอันดามัน
 
อรสา เพชรสลับศรี* วิทยา พันธะกิจ  สนธยา บุญสุข และ ชลิต สง่างาม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน 
 
บทคัดย่อ 
 การประมงพ้ืนบ้านในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์นํ้าในฤดูปลามีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกทางฝั่งทะเลอันดามัน ในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ภูเก็ต พังงา กระบี ่และตรัง เก็บข้อมูลจากเครื่องมืออวนจมกุ้งสามช้ัน
ลอบปูแบบพับได้ ลอบหมึก แร้วปูม้า และโป๊ะน้ําตื้น ตั้งแต่เดือนมกราคม
ใช้เวลาทําการประมง 1-2 วันต่อเท่ียว ใช้แรงงานประมง 
ในแหล่งประมงท่ีห่างฝั่ง 1.0-15.0 กิโลเมตร ระดับความลึกน้ํา 
ตลอดท้ังป ี
 อัตราการจับสัตว์นํ้าเฉลี่ยจากเครื่องมืออวนจมกุ้งสามช้ัน อวนลอยปลาทู อวนล้อมติดปลาทู
เห็ดโคน เท่ากับ 0.35  1.41  15.08  0.88 และ 
และแร้วปูม้า เท่ากับ 0.75  3.67 และ 1.37 กิโลกรัม
โป๊ะ 1 ลูก องค์ประกอบชนิดสัตว์นํ้าท่ีจับได้จากเครื่
ชนิดนั้น เช่น อวนจมกุ้งสามช้ัน และโป๊ะน้ําตื้น มีสัตว์น้ําเป้าหมาย คือ กุ้งแชบ๊วย พบร้อยละ 
และอวนล้อมติดปลาทูพบปลาทูร้อยละ 25.97
แบบพับได้ และแร้วปูม้า พบปูม้าร้อยละ 56.81  77.00
82.78 และ 16.45 ตามลําดับ องค์ประกอบขนาดสัตว์นํ้าท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาทู ปลาเห็ดโคน กุ้งแชบ๊วย ปูม้า และ
หมึกหอม ท่ีจับได้จากเครื่องมือประมงพ้ืนบ้านมีขนาดเฉลี่ยใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ ยกเว้นปลาทูและกุ้งแชบ๊วยท่ีจับได้
จากเครื่องมือโป๊ะน้ําตื้นมีขนาดความยาวเฉลี่ยเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ 
 
คําสําคัญ: การประมงพ้ืนบ้าน  เขตมาตรการอนุรักษ์ 
   
*ผู้รับผดิชอบ: 77 หมู่ 7 ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภเูก็ต 
E-mail: marinephangnga@gmail.com 
พิมพ์เผยแพร่: เอกสารวิชาการฉบับท่ี 18/2556 
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การประมงพื้นบ้านในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ําในฤดูปลามีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกทางฝั่งทะเลอันดามัน

วิทยา พันธะกิจ  สนธยา บุญสุข และ ชลิต สง่างาม 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน (ภูเก็ต) 

การประมงพ้ืนบ้านในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์นํ้าในฤดูปลามีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกทางฝั่งทะเลอันดามัน ในพ้ืนท่ีจงัหวดั
เก็บข้อมูลจากเครื่องมืออวนจมกุ้งสามช้ัน อวนลอยปลาทู อวนล้อมติดปลาทู อวนจมปู

ลอบปูแบบพับได้ ลอบหมึก แร้วปูม้า และโป๊ะน้ําตื้น ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2553 พบว่าชาวประมงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่
วันต่อเท่ียว ใช้แรงงานประมง 1-3 คน ออกทําการประมงด้วยเรือเครื่องหางยาวขนาด 

กิโลเมตร ระดับความลึกน้ํา 2.0-30.0 เมตร การทําประมงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่สามารถทําได้

อัตราการจับสัตว์นํ้าเฉลี่ยจากเครื่องมืออวนจมกุ้งสามช้ัน อวนลอยปลาทู อวนล้อมติดปลาทู อวนจมปู และอวนปลา
และ 0.48 กิโลกรัม/อวน 100 เมตร ตามลําดับ เครื่องมือลอบปูแบบพับได้ ลอบหมึก
กิโลกรัม/ลอบ 10 ลูก ตามลําดับ ส่วนโป๊ะน้ําตื้นมีอัตราการจับเท่ากับ 

ลูก องค์ประกอบชนิดสัตว์นํ้าท่ีจับได้จากเครื่องมือประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่จะพบกลุ่มชนิดสัตว์น้ําเป้าหมายของเครื่องมือ
ชนิดนั้น เช่น อวนจมกุ้งสามช้ัน และโป๊ะน้ําตื้น มีสัตว์น้ําเป้าหมาย คือ กุ้งแชบ๊วย พบร้อยละ 37.35 และ 

25.97 และ 91.42  อวนปลาเห็ดโคนพบปลาเห็ดโคนร้อยละ 81.96
56.81  77.00 และ 67.14 ตามลําดับ ลอบหมึกพบหมึกหอมและหมึกกระดองร้อยละ 

ตามลําดับ องค์ประกอบขนาดสัตว์นํ้าท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาทู ปลาเห็ดโคน กุ้งแชบ๊วย ปูม้า และ
จับได้จากเครื่องมือประมงพ้ืนบ้านมีขนาดเฉลี่ยใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ ยกเว้นปลาทูและกุ้งแชบ๊วยท่ีจับได้

จากเครื่องมือโป๊ะน้ําตื้นมีขนาดความยาวเฉลี่ยเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์  
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การประมงพื้นบ้านในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ําในฤดูปลามีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกทางฝั่งทะเลอันดามัน 

การประมงพ้ืนบ้านในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์นํ้าในฤดูปลามีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกทางฝั่งทะเลอันดามัน ในพ้ืนท่ีจงัหวดั
อวนจมป ูอวนปลาเห็ดโคน 

พบว่าชาวประมงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่
คน ออกทําการประมงด้วยเรือเครื่องหางยาวขนาด 6.0-11.0 เมตร 

เมตร การทําประมงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่สามารถทําได้

อวนจมปู และอวนปลา
เมตร ตามลําดับ เครื่องมือลอบปูแบบพับได้ ลอบหมึก 

ลูก ตามลําดับ ส่วนโป๊ะน้ําตื้นมีอัตราการจับเท่ากับ 6.08 กิโลกรัม/
องมือประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่จะพบกลุ่มชนิดสัตว์น้ําเป้าหมายของเครื่องมือ

และ 29.56 อวนลอยปลาทู 
81.96 อวนจมปู ลอบปู

ตามลําดับ ลอบหมึกพบหมึกหอมและหมึกกระดองร้อยละ 
ตามลําดับ องค์ประกอบขนาดสัตว์นํ้าท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาทู ปลาเห็ดโคน กุ้งแชบ๊วย ปูม้า และ

จับได้จากเครื่องมือประมงพ้ืนบ้านมีขนาดเฉลี่ยใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ ยกเว้นปลาทูและกุ้งแชบ๊วยท่ีจับได้
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Small-Scale Fisheries in the Closed Area during 
Andaman Sea 
 
Orasa Petsalapsri* Withaya Panthakit  Sonthaya Boonsuk and Chalit Sa
Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket)
 
Abstract 
 The small-scale fisheries
Sea were studied by collecting the data 
December, 2010 from trammel net, mackerel gillnet, mackerel surrounding net, crab bottom gillnet, sand 
whiting gillnet, crab trap, squid trap, crab lift net and bamboo stake trap. The study found 
were operated 1-2 days/trip, employed
The fishing ground was 1.0-15.0 km 
The small-scale fisheries mostly operated
 The average catch rate
gillnet and sand whiting gillnet 
trap, squid trap and crab lift net
For bamboo stake trap, the average catch rate 
were the target species of each gear
stake trap for 37.35% and 29.56
and surrounding net for 25.97%
species of the sand whiting gillnet 
of crab bottom gillnet, crab trap and crab lift net
For squid trap, soft cuttlefish and cuttlefish 
sizes of main economic species
and soft cuttlefish, were mostly larger
mackerel and banana prawn caught by
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the Closed Area during Spawning and Breeding Season in the 

Orasa Petsalapsri* Withaya Panthakit  Sonthaya Boonsuk and Chalit Sa-nga-ngam
Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 

scale fisheries in the closed area during spawning and breeding 
by collecting the data in Phuket, Phang-nga, Krabi and Trang province

trammel net, mackerel gillnet, mackerel surrounding net, crab bottom gillnet, sand 
whiting gillnet, crab trap, squid trap, crab lift net and bamboo stake trap. The study found 

employed 1-3 fishing labours and operated by 6.0-11.0 m length longtail boat
15.0 km off the shoreline where the water depts were in the range of

eries mostly operated throughout the year. 
The average catch rates of trammel net, mackerel gillnet, mackerel surrounding net, crab bottom 

and sand whiting gillnet were 0.35, 1.41, 15.08, 0.88 and 0.48 kg/100 m of nets
trap, squid trap and crab lift net, the average catch rates were 0.75, 3.67 and 1.37 kg/10 traps, respectively. 

the average catch rate was 6.08 kg/trap. The main species from
were the target species of each gear. The banana prawn was the main species of t

and 29.56% of total catches. The mackerel was the main species of
% and 91.42% of total catches. The sand whiting (Sillago

sand whiting gillnet for 81.96% of total catch. The blue swimming crab
crab bottom gillnet, crab trap and crab lift net for 56.81, 77.00 and 67.14% of total catches

soft cuttlefish and cuttlefish contributed 82.78% and 16.45% of the tot
of main economic species, including mackerel, sand whithing, banana prawn, blue swimming crab 

mostly larger than their sizes at first mature. However
caught by bamboo stake trap were smaller than their lengths

ies, seasonal closed area, Andaman Sea 

r: 77 Moo 7, Vichit sub-district, Muang district, Phuket 83000 Tel. 0 7639 1138, 40
mail: marinephangnga@gmail.com 
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Spawning and Breeding Season in the 

ngam 

reeding season in the Andaman 
nga, Krabi and Trang provinces during January to 

trammel net, mackerel gillnet, mackerel surrounding net, crab bottom gillnet, sand 
whiting gillnet, crab trap, squid trap, crab lift net and bamboo stake trap. The study found that the fishing 

11.0 m length longtail boats. 
where the water depts were in the range of 2.0-30.0 m. 

of trammel net, mackerel gillnet, mackerel surrounding net, crab bottom 
of nets, respectively. For crab 

and 1.37 kg/10 traps, respectively. 
main species from those gears mostly 

was the main species of trammel net and bamboo 
mackerel was the main species of mackerel gillnet 

Sillago spp.) was the main 
blue swimming crab was the main species 

of total catches, respectively. 
of the total catch. The average 

, banana prawn, blue swimming crab 
However, the average lengths of 

their lengths at first mature.  

district, Muang district, Phuket 83000 Tel. 0 7639 1138, 40 
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คุณภาพน้ําและแพลงก์ตอนบริเวณแหล่งแปรรูปแมงกะพรุนในจังหวัดระนอง
 
อิสราภรณ์ จิตรหลัง*1  มนตรี สุมณฑา2 และ
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน 
2สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง 
3สถานีเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่งจังหวัดระนอง
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาคุณภาพน้ําและแพลงก์ตอนบริเวณแหล่งแปรรูปแมงกะพรุนในบริเวณปากคลองต้นสน อ
ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีการทําการประมงแปรรูปแมงกะพรุน
เก็บตัวอย่างจํานวน 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนท่ีทําการประมงแมงกะพรุนในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม
แมงกะพรุน และต่อเนื่องในเดือนตุลาคม พ
สถานีท่ี 1 เป็นสถานีท่ีอยู่บริเวณแหล่งท่ีแปรรูปแมงกะพรุน สถานีท่ี 
เป็นบริเวณใกล้ปากแม่นํ้า และสถานีท่ี 4 เป็นบริเวณทางออกสู่ทะเล พบแพลงก์ตอนท้ังหมด 
แพลงก์ตอนพืช 137 ชนิด 80 สกุล และพบแพลงก์ตอนสัตว์ท้ังหมด
ความชุกชุมแพลงก์ตอนพืชรวมอยู่ระหว่าง 756
ความชุกชุมแพลงก์ตอนสัตว์อยู่ระหว่าง 1,459
พ.ศ. 2552 โดยความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์
และความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ยสูง 
พ.ศ. 2552 และเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 
มกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2552 และเดือนพฤศจิกายน
 คุณภาพน้ํา และปริมาณสารอาหารในน้ําทะเล พบปริมาณ
ต่ําท่ีสุดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ ฟอสเฟต และบีโอดี มีค่าเฉลี่ยสูงในสถานีท่ีอยู่ใกล้บริเวณท่ีมี
การแปรรูปแมงกะพรุน โดยปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ และฟอสเฟต สูงทุกสถานีใน
และอุณหภูมิ ความลึก ความโปร่งใส ความเค็ม ความเป็นกรด
บีโอด ีมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช ในขณะท่ีแอมโมเนีย และไนไตรท์ มีความสัมพันธ์ในทาง
ตรงกันข้าม สําหรับปัจจัยคุณภาพน้ําท่ีมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์
ความโปร่งใส ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา
แอมโมเนีย และไนไตรท์ มีความสัมพันธ์ในทางตร
  
คําสําคัญ: แปรรูปแมงกะพรุน  การทําประมงแมงกะพรุน 
   
*ผู้รับผดิชอบ: 77 หมู่ 7 ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภเูก็ต 
E-mail: marinephuket@yahoo.com 
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คุณภาพน้ําและแพลงก์ตอนบริเวณแหล่งแปรรูปแมงกะพรุนในจังหวัดระนอง 

และเสาวณี กุลกระโทก3 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน (ภูเกต็) 

สถานีเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่งจังหวัดระนอง 

การศึกษาคุณภาพน้ําและแพลงก์ตอนบริเวณแหล่งแปรรูปแมงกะพรุนในบริเวณปากคลองต้นสน อ
ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีการทําการประมงแปรรูปแมงกะพรุน และปล่อยน้ําท้ิงจากการดองหรือแปรรูปแมงกะพรนุลงสูแ่หลง่น้าํธรรมชาติ

ช่วงก่อนท่ีทําการประมงแมงกะพรุนในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม พ.ศ. 2551 
พ.ศ. 2551 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 โดยเก็บตัวอย่างท้ังหมด

เป็นสถานีท่ีอยู่บริเวณแหล่งท่ีแปรรูปแมงกะพรุน สถานีท่ี 2 เป็นบริเวณท่ีอยู่บริเวณกลางคลองต้นสน สถานีท่ี 
เป็นบริเวณทางออกสู่ทะเล พบแพลงก์ตอนท้ังหมด 199 ชนิด 112

สกุล และพบแพลงก์ตอนสัตว์ท้ังหมด 62 ชนิด 32 สกุล และระยะวัยอ่อนของสัตว์ทะเล
756-132,240 เซลล์ต่อลิตร มีความชุกชุมสูงท่ีสุดทุกสถานีในเดือนตุลาคม

1,459-11,061,470 ตัวต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตร มีความชุกชุมสูงท่ีสุดในเดือนมกราคม 
โดยความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตวเ์พ่ิมข้ึนอย่างชัดเจนในช่วงทําการประมงและแปรรูปแมงกะพรุน

และความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ยสูง 3 ช่วงเวลา คือ ในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2552 เดือนมีนาคมถึงเมษายน 
และเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ส่วนความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ยสูง 2 

และเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2552 ถึงมกราคม พ.ศ. 2553  
คุณภาพน้ํา และปริมาณสารอาหารในน้ําทะเล พบปริมาณออกซิเจนละลายน้ําสูงท่ีสุดเดือนตุลาคม พ

ปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ ฟอสเฟต และบีโอดี มีค่าเฉลี่ยสูงในสถานีท่ีอยู่ใกล้บริเวณท่ีมี
การแปรรูปแมงกะพรุน โดยปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ และฟอสเฟต สูงทุกสถานีในช่วงเวลาท่ีมีการทํากา

ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนละลาย ปริมาณอัลคาไลน์ ฟอสเฟต และ
มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช ในขณะท่ีแอมโมเนีย และไนไตรท์ มีความสัมพันธ์ในทาง

สําหรับปัจจัยคุณภาพน้ําท่ีมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์ ได้แก่
ด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา ปริมาณอัลคาไลน์ และบีโอดี ขณะท่ีปริมาณฟอสเฟต

แอมโมเนีย และไนไตรท์ มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม 

การทําประมงแมงกะพรุน  แพลงกต์อนพืช  แพลงก์ตอนสัตว์  คุณภาพน้ํา

ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภเูก็ต 83000 โทรศัพท์ 0 7639 1138 
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การศึกษาคุณภาพน้ําและแพลงก์ตอนบริเวณแหล่งแปรรูปแมงกะพรุนในบริเวณปากคลองต้นสน อ. เมือง จ. ระนอง 
ปแมงกะพรนุลงสูแ่หลง่น้าํธรรมชาต ิ

 และช่วงทําการประมง
โดยเก็บตัวอย่างท้ังหมด 4 สถานี ได้แก่ 

เป็นบริเวณท่ีอยู่บริเวณกลางคลองต้นสน สถานีท่ี 3  
112 สกุล ประกอบด้วย

และระยะวัยอ่อนของสัตว์ทะเล 16 กลุ่ม 
มีความชุกชุมสูงท่ีสุดทุกสถานีในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 

มีความชุกชุมสูงท่ีสุดในเดือนมกราคม 
เพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจนในช่วงทําการประมงและแปรรูปแมงกะพรุน 

เดือนมีนาคมถึงเมษายน 
2 ช่วงเวลา คือในเดือน

สูงท่ีสุดเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 และ
ปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ ฟอสเฟต และบีโอดี มีค่าเฉลี่ยสูงในสถานีท่ีอยู่ใกล้บริเวณท่ีมี

ช่วงเวลาท่ีมีการทําการประมงแมงกะพรุน 
ปริมาณออกซิเจนละลาย ปริมาณอัลคาไลน์ ฟอสเฟต และ

มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช ในขณะท่ีแอมโมเนีย และไนไตรท์ มีความสัมพันธ์ในทาง
ได้แก ่อุณหภูม ิความลึก 

และบีโอดี ขณะท่ีปริมาณฟอสเฟต 

คุณภาพน้ํา 
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Water Quality Parameters and Plankton on Jellyfish Processing Area in Ranong Province
 
Issarapon Jithlang*1  Montri Sumontha
1Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket)
2Ranong Marine Fisheries Station
3Ranong Coastal Aquaculture Station
 
Abstract 
 Studies on impact of jellyfish processing affected with water quality and plankton at Pakkhlong 
Tonson, Ranong province which is the jellyfish processing area and release wastewaters from processing 
into the mangrove area and sea. The study was conducted in 2 periods during Feburay to March 2008
(before jellyfish fisheries period) and October 2008 to January 2010 (jellyfish fisheries period). The samples 
were collected at 4 stations: station 1 was the jellyfish proces
canal, station 3 was the estuary site and station 4 was area to the sea. The plankton community consisted 
of 199 species, 112 genera belonging to 137 species 80 gerena of phytoplankton and 62 species 32 gerer
and 16 larvae groups of zooplankton.
The phytoplankton highest abundance of all stations thougout the study period showed in October 2009. 
In addition, the abundance of zooplankton varied
abundance at all station showed in January 2009. The abundance of phytoplankton and zooplankton
significant increase in jellyfish fishing season.
of October to December 2009, March to April 2009 and October to November 2008. High zooplankton
abundance in 2 periods consists in January to April 2009 and November 2009 to January 2010.
 Based on water quality represented 
in November 2009. The highest average value of ammonia, nitrite, phosphate and BOD showed at station 
which area of jellyfish processing. Ammonia, nitrite and phosphate w
fisheries season. There was a positive correlation
DO, alkalinity, phosphate and BOD with phytoplankton abundance whereas ammonia and nitrite were
negatively correlated. Zooplanton abundance 
salinity, pH, DO, alkalinity and BOD while 
 
Key words: jellyfish, jellyfish processing, jellyfish fisheries, phytoplankton, zooplankton, water quality
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Water Quality Parameters and Plankton on Jellyfish Processing Area in Ranong Province

Sumontha2 and Saowanee Kulkratoke3 
Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 
Ranong Marine Fisheries Station 

Coastal Aquaculture Station 

Studies on impact of jellyfish processing affected with water quality and plankton at Pakkhlong 
Tonson, Ranong province which is the jellyfish processing area and release wastewaters from processing 

sea. The study was conducted in 2 periods during Feburay to March 2008
(before jellyfish fisheries period) and October 2008 to January 2010 (jellyfish fisheries period). The samples 
were collected at 4 stations: station 1 was the jellyfish processing area, station 2 was the middle of mangrove
canal, station 3 was the estuary site and station 4 was area to the sea. The plankton community consisted 
of 199 species, 112 genera belonging to 137 species 80 gerena of phytoplankton and 62 species 32 gerer
and 16 larvae groups of zooplankton. The phytoplankton abundance ranged from 
The phytoplankton highest abundance of all stations thougout the study period showed in October 2009. 
In addition, the abundance of zooplankton varied form 1,459-11,061,470 individuals
abundance at all station showed in January 2009. The abundance of phytoplankton and zooplankton
significant increase in jellyfish fishing season. The high abundance of phytoplankton in 3 periods consists 
of October to December 2009, March to April 2009 and October to November 2008. High zooplankton
abundance in 2 periods consists in January to April 2009 and November 2009 to January 2010.

n water quality represented highest dissolved oxygen in October 2009 and lowest values 
in November 2009. The highest average value of ammonia, nitrite, phosphate and BOD showed at station 
which area of jellyfish processing. Ammonia, nitrite and phosphate were high all station during jellyfish 

positive correlation between temperature, depth, transparency, salinity, pH, 
DO, alkalinity, phosphate and BOD with phytoplankton abundance whereas ammonia and nitrite were
negatively correlated. Zooplanton abundance was positively correlated with temperature, depth, transparency,
salinity, pH, DO, alkalinity and BOD while negatively correlated with phosphate ammonia and nitrite. 

jellyfish, jellyfish processing, jellyfish fisheries, phytoplankton, zooplankton, water quality
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Water Quality Parameters and Plankton on Jellyfish Processing Area in Ranong Province 

Studies on impact of jellyfish processing affected with water quality and plankton at Pakkhlong 
Tonson, Ranong province which is the jellyfish processing area and release wastewaters from processing 

sea. The study was conducted in 2 periods during Feburay to March 2008 
(before jellyfish fisheries period) and October 2008 to January 2010 (jellyfish fisheries period). The samples 

sing area, station 2 was the middle of mangrove 
canal, station 3 was the estuary site and station 4 was area to the sea. The plankton community consisted 
of 199 species, 112 genera belonging to 137 species 80 gerena of phytoplankton and 62 species 32 gerera 

The phytoplankton abundance ranged from 756 to 132,240 cell/liter. 
The phytoplankton highest abundance of all stations thougout the study period showed in October 2009. 

individuals/1,000 m3. The highest 
abundance at all station showed in January 2009. The abundance of phytoplankton and zooplankton 

The high abundance of phytoplankton in 3 periods consists  
of October to December 2009, March to April 2009 and October to November 2008. High zooplankton 
abundance in 2 periods consists in January to April 2009 and November 2009 to January 2010. 

in October 2009 and lowest values 
in November 2009. The highest average value of ammonia, nitrite, phosphate and BOD showed at station 

ere high all station during jellyfish 
temperature, depth, transparency, salinity, pH, 

DO, alkalinity, phosphate and BOD with phytoplankton abundance whereas ammonia and nitrite were 
temperature, depth, transparency, 

phosphate ammonia and nitrite.  

jellyfish, jellyfish processing, jellyfish fisheries, phytoplankton, zooplankton, water quality 
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ชีววิทยาของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis
 
อัญชลีย์ ยะโกะ*  พนิดา ชาลี  อิสราภรณ์ จิตรหลัง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน 
 
บทคัดย่อ 
 ชีววิทยาของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis
ตัวอย่างกุ้งแชบ๊วยวัยอ่อนโดยใช้เรือสํารวจ สปท
อวนจมกุ้งสามช้ันและโป๊ะน้ําตื้นท่ีนําสัตว์นํ้ามาข้ึนท่าท่ีท่าเทียบเรือประมงในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา
การประมงบริเวณอ่าวพังงา ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ
ของกุ้งแชบ๊วยวัยอ่อน เฉลี่ย 24.57 ตัวต่อพ้ืนท่ี 
ชุกชุมมากท่ีสุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย 69.79
ตะวันตกของเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่
อ่าวพังงา สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมกับปริมาณกุ้งแชบ๊วยวัยอ่อน พบว่าปริมาณกุ้งแชบ๊วยวัยอ่อนมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอุณหภูมินํ้าทะเลขณะท่ีมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับความเค็มน้ําทะเล 
 สําหรับกุ้งแชบ๊วยขนาดเล็กถึงตัวเต็มวัยบริเวณอ่าวพังงา 
(W) ของกุ้งแชบ๊วยซึ่งมีความยาวตลอดตัวอยู่ในช่วง 
W=0.0038TL3.3157 เพศผู้ซึ่งมีความยาวตลอดตัวอยู่ในช่วง 
อยู่ในรูปสมการ W=0.0043TL3.2609 และเพศเมียซึ่งมีความยาวตลอดตัวอยู่ในช่วง 
กรัม มีความสัมพันธ์อยู่ในรูปสมการ W=0.0036TL
ของกุ้งแชบ๊วยไม่จําแนกเพศ เพศผู้ และเพศเมีย อยู่ในรูปสมการ 
ตามลําดับ ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเปลือกหัวกับความยาวตลอดตัว
สมการ TL=3.7079+3.4234CL, TL=2.7792+3.7828CL
เท่ากับ 1:1.18 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
13.38 เซนติเมตร มีการวางไข่ได้ตลอดปีและมีฤดูวางไข่ 
มีแหล่งวางไข่บริเวณด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่
 
คําสําคัญ: ชีววิทยา  กุ้งแชบ๊วย  อ่าวพังงา 
   
*ผู้รับผิดชอบ: 77 หมู่ 7 ถ.ศักดเิดช ต.วิชิต อ.
พิมพ์เผยแพร่: เอกสารวิชาการฉบับท่ี 20/2556 
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Penaeus merguiensis De Man, 1888) ในบริเวณอ่าวพังงา

อิสราภรณ์ จิตรหลัง  ธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ  ไภทูล ผิวขาว และธรรมรงค์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน (ภูเก็ต) 

Penaeus merguiensis De Man, 1888) ในบริเวณอ่าวพังงา ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
สปท. ภูเก็ต ลากถุงแพลงก์ตอนขนาดตา 330 ไมโครเมตร และกุ้งแชบ๊วยจากเรือประมง

อวนจมกุ้งสามช้ันและโป๊ะน้ําตื้นท่ีนําสัตว์นํ้ามาข้ึนท่าท่ีท่าเทียบเรือประมงในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่ ซึ่งมีแหล่งทํา
การประมงบริเวณอ่าวพังงา ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2552 พบองค์ประกอบ ความชุกชุม และการแพ

ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 71.17 ของกุ้งสกุล Penaeus
69.79 ตัวต่อพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร แพร่กระจายหนาแน่นบริเวณด้านทิศตะวันออกและ

และเกาะยาวใหญ่ บริเวณดังกล่าวจึงเป็นแหล่งเลี้ยงตัววัยอ่อนของกุ้งแชบ๊วยที่สําคัญในบริเวณ
อ่าวพังงา สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมกับปริมาณกุ้งแชบ๊วยวัยอ่อน พบว่าปริมาณกุ้งแชบ๊วยวัยอ่อนมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอุณหภูมินํ้าทะเลขณะท่ีมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับความเค็มน้ําทะเล (P<0.05

สําหรับกุ้งแชบ๊วยขนาดเล็กถึงตัวเต็มวัยบริเวณอ่าวพังงา พบความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัว 
ของกุ้งแชบ๊วยซึ่งมีความยาวตลอดตัวอยู่ในช่วง 7.00-22.00 เซนติเมตร น้ําหนัก 2.00-104.00 

เพศผู้ซึ่งมีความยาวตลอดตัวอยู่ในช่วง 7.00-19.70 เซนติเมตร น้ําหนัก 4.00-74.00 
และเพศเมียซึ่งมีความยาวตลอดตัวอยู่ในช่วง 8.00-22.00 เซนติเมตร 
W=0.0036TL3.3316 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเปลือกหัว (CL) 

ของกุ้งแชบ๊วยไม่จําแนกเพศ เพศผู้ และเพศเมีย อยู่ในรูปสมการ W=1.4378CL2.5527, W=1.2263CL2.7307 และ 
ความยาวเปลือกหัวกับความยาวตลอดตัวของกุ้งแชบ๊วยไม่จําแนกเพศ เพศผู้
TL=2.7792+3.7828CL และ TL=3.4935+3.4669CL ตามลําดับ อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย

ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ (L50) ของกุ้งแชบ๊วยเพศเมียเท่ากับ
เซนติเมตร มีการวางไข่ได้ตลอดปีและมีฤดูวางไข่ 2 ช่วง คือ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ-์เมษายน และกรกฎาคม

มีแหล่งวางไข่บริเวณด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ 

.เมือง จ.ภูเกต็ 83000 โทรศัพท์ 0 7639 1138 E-mail: anchaleyee@yahoo.com
2556 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
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ในบริเวณอ่าวพังงา 

ไภทูล ผิวขาว และธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์ 

ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
และกุ้งแชบ๊วยจากเรือประมง

ภูเก็ต และกระบี่ ซึ่งมีแหล่งทํา
พบองค์ประกอบ ความชุกชุม และการแพร่กระจาย

Penaeus วัยอ่อนท้ังหมด 
ตารางเมตร แพร่กระจายหนาแน่นบริเวณด้านทิศตะวันออกและ

บริเวณดังกล่าวจึงเป็นแหล่งเลี้ยงตัววัยอ่อนของกุ้งแชบ๊วยที่สําคัญในบริเวณ 
อ่าวพังงา สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมกับปริมาณกุ้งแชบ๊วยวัยอ่อน พบว่าปริมาณกุ้งแชบ๊วยวัยอ่อนมี

P<0.05) 
ตลอดตัว (TL) กับน้ําหนักตัว 
00 กรัม อยู่ในรูปสมการ 
0 กรัม มีความสัมพันธ์
 น้ําหนัก 2.00-104.00 

CL) กับน้ําหนักตัว (W) 
และ W=1.2902CL2.6254 

เพศผู ้และเพศเมยีอยูใ่นรปู
ตามลําดับ อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย

ของกุ้งแชบ๊วยเพศเมียเท่ากับ 
เมษายน และกรกฎาคม-ตุลาคม และ

mail: anchaleyee@yahoo.com 
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Biology of Banana Prawn (
 
Anchalee Yakoh*  Panida Chalee 
Paitoon Puewkhao and Thammarong Intharasuwan
Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket)

Abstract 
 Biology of banana prawn (
The data was conducted including the collecting of the banana prawn 
plankton net towing by the Sor Por Tor Phuket research vessel, and port sampling of the shrimp from shrimp
trammel net and bamboo strake trap fishing in Phang
nga and Krabi Provinces to examine the adult banana prawns from January to December 2009. The study 
found 71.17 percent of the banana prawn postlarvae of the total 
24.57 individual/10 m2. The period of the highest abundance 
densely distributed in the east and the west of Ko Yao Noi and Ko Yao Yai. Therefore, these areas were 
the important nursery grounds for the banana prawn postlarvae in Phang
factors, the study found that the amount of the banana prawn postlarvae positively related to the temperature
but negatively related to the salinity of the sea water.
 For the juvenile and adult banana prawn, The total length and body weight were 7.00
and 2.00-104.00 g and its length
the males of 7.00-19.70 cm of total
was W=0.0043TL3.2609. The banana prawn of which were the females of 
2.00-104.00 g of body weight, and its length
of the carapace length and body
the carapace length and body weight of the male and female banana prawns were W=1.2263CL
and W=1.2902CL2.6254. The relationship
TL=3.7079+3.4234CL. The relationship
banana prawns were TL=2.7792+3.7828CL
1:1.18 (P<0.05). The size at first maturity
The female banana prawn can spawn throughout the year with 2 peaks spawning season including February
April and July-October. The spawning grounds were the east and the west of Ko Yao Noi and Ko Yao Yai.
 
Key words: biology, banana prawn, Phang
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Banana Prawn (Penaeus merguiensis De Man, 1888) in Phang

Panida Chalee  Issarapon Jithlang  Thammarat Leartkaitratchata
Thammarong Intharasuwan 

Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 
 

Biology of banana prawn (Penaeus merguiensis De Man, 1888) in Phang
The data was conducted including the collecting of the banana prawn postlarvae by using 330 micrometer 
plankton net towing by the Sor Por Tor Phuket research vessel, and port sampling of the shrimp from shrimp
trammel net and bamboo strake trap fishing in Phang-nga Bay which landed at fishing port in Phuket, Phang

Krabi Provinces to examine the adult banana prawns from January to December 2009. The study 
found 71.17 percent of the banana prawn postlarvae of the total Penaeus and the average abundance was

. The period of the highest abundance was in April as 69.79 individual/10 m
densely distributed in the east and the west of Ko Yao Noi and Ko Yao Yai. Therefore, these areas were 
the important nursery grounds for the banana prawn postlarvae in Phang-nga Bay. For the environmental 

, the study found that the amount of the banana prawn postlarvae positively related to the temperature
but negatively related to the salinity of the sea water. 

For the juvenile and adult banana prawn, The total length and body weight were 7.00
g and its length-weight relationship was W=0.0038TL3.3157. The banana prawn of which were

total length and 4.00-74.00 g of body weight, and its length
. The banana prawn of which were the females of 8.00-22.00 

g of body weight, and its length-weight relationship was W=0.0036TL
body weight of banana prawns was W=1.4378CL2.552

the carapace length and body weight of the male and female banana prawns were W=1.2263CL
relationship of the total length and carapace length
relationship of the total length and carapace length 

banana prawns were TL=2.7792+3.7828CL and TL=3.4935+3.4669CL. The sex ratio 
. The size at first maturity (L50) of the female banana prawn was 13.38 cm of total length. 

The female banana prawn can spawn throughout the year with 2 peaks spawning season including February
October. The spawning grounds were the east and the west of Ko Yao Noi and Ko Yao Yai.

biology, banana prawn, Phang-nga Bay 
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88) in Phang-nga Bay 

Leartkaitratchata 

88) in Phang-nga Bay was examined. 
postlarvae by using 330 micrometer 

plankton net towing by the Sor Por Tor Phuket research vessel, and port sampling of the shrimp from shrimp 
nga Bay which landed at fishing port in Phuket, Phang-

Krabi Provinces to examine the adult banana prawns from January to December 2009. The study 
and the average abundance was 

was in April as 69.79 individual/10 m2. The 
densely distributed in the east and the west of Ko Yao Noi and Ko Yao Yai. Therefore, these areas were 

nga Bay. For the environmental 
, the study found that the amount of the banana prawn postlarvae positively related to the temperature 

For the juvenile and adult banana prawn, The total length and body weight were 7.00-22.00 cm 
. The banana prawn of which were 
and its length-weight relationship 

00 cm of total length and 
weight relationship was W=0.0036TL3.3316. The relationship  

2.5527. The relationship of  
the carapace length and body weight of the male and female banana prawns were W=1.2263CL2.7307  

length of banana prawns was 
 of the male and female 

and TL=3.4935+3.4669CL. The sex ratio of male and female was 
was 13.38 cm of total length. 

The female banana prawn can spawn throughout the year with 2 peaks spawning season including February-
October. The spawning grounds were the east and the west of Ko Yao Noi and Ko Yao Yai. 

distric, Muang District, Phuket Province 83000. 
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การเพาะพันธุ์ปลามัด 
 
สุชาติ ไกรสุรสีห์1*  อําไพพรรณ ไกรสุรสีห์2
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาการเพาะพันธุ์และอนุบาลปลามัด 
ถึง ธันวาคม 2555 เป็นระยะเวลา 8 เดือน โดยรวบรวมพันธุ์ปลาจากบริเวณแหล่งน้ําตกในจังหวัดตรัง แบ่งการทดลองออกเป็น
2 ชุดการทดลองย่อย ชุดการทดลองย่อยท่ี 1 ฉีดปลาด้วย
ต่อกิโลกรัม, ฮอร์โมนสังเคราะห์ 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์
ชุดการทดลองท่ีฉีดด้วยฮอร์โมนสังเคราะห ์30 
ไม่วางไข่ ส่วนชุดการทดลองท่ีฉีดด้วย ฮอร์โมนสังเคราะห์ 
แม่ปลาสามารถวางไข่ 100 เปอร์เซ็นต์ อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยเท่ากับ 
เปอร์เซ็นต์ และอัตราการรอดตายเฉลี่ย 69.10
เข้มข้นต่างกัน 4 อัตรา คือ 15, 20, 30 และ 
สังเคราะห์ 5, 5, 10 และ 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เว้นระยะเวลา 
และ 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม การฉีดฮอร์โมนทุกครั้งใช้ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 
ครั้งเดียวพร้อมกับแม่ปลาครัง้ท่ี 2 ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 
พบว่าอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยเท่ากับ 51.30+
16.27+3.93, 28.32+3.01, 34.83+3.70 และ
67.44+4.30, 73.12+4.15 และ 71.38+4.50 
การฟัก และอัตราการรอดตายเฉลี่ย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
คือ 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม โดยฉีด 2 ครั้ง ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 
การฟัก และอัตราการรอดตายสูงสุด ไข่ปลามัดมีสีเหลือง เป็นไข่จมไม่ติดวัสดุ ลักษณะกลม มีเส้นผ่านศูนย์กล
มิลลิเมตร พัฒนาการของคัพภะปลามัด เริ่มจากไข่ได้รับการปฏิสนธิจนฟักออกเป็นตัว ใช้เวลาประมาณ 
ที่อุณหภูมิน้ํา 26–27 องศาเซลเซียส ลูกปลาวัยอ่อนพัฒนาจนมีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัย ใช้เวลา 
39.12 มิลลิเมตร การทดลองอนุบาลลูกปลามัดอายุ 
0.013+0.001 กรัม อนุบาลในตู้กระจกเป็นระยะเวลา 
พบว่ามีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 3.84+0.31, 3.57
ลูกบาศก์เมตร แตกต่างจากท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 
แตกต่างจากท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 2,000
0.459+0.085 กรัม ตามลําดับ ท่ีความหนาแน่น 
2,000 และ 3,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
79.78+4.73 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
คําสําคัญ: ปลามัด  การเพาะพันธุ ์ การอนุบาล
   
*ผูร้ับผดิชอบ: หมู่ 7 ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตลู 
E-mail: suchat_krai@hotmail.com 
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การศึกษาการเพาะพันธุ์และอนุบาลปลามัด ได้ดําเนินการท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง ระหว่างเดือนพฤษภาคม
เดือน โดยรวบรวมพันธุ์ปลาจากบริเวณแหล่งน้ําตกในจังหวัดตรัง แบ่งการทดลองออกเป็น

ฉีดปลาด้วย ฮอร์โมนสังเคราะห์ 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม, ยาเสริมฤทธิ์
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และน้ํากลั่น พบว่า

30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม, ยาเสริมฤทธิ ์10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และน้ํากลั่น แม่ปลา
ไม่วางไข่ ส่วนชุดการทดลองท่ีฉีดด้วย ฮอร์โมนสังเคราะห์ 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมร่วมกับ ยาเสริมฤทธิ์ 10 

เปอร์เซ็นต์ อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยเท่ากับ 61.20+5.13 เปอร์เซ็นต์ อัตราการ
10+7.47 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ชุดการทดลองย่อยท่ี 2 ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ความ
และ 40 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม โดยแม่ปลาฉีดฮอร์โมน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 

ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เว้นระยะเวลา 6 ช่ัวโมง ฉีดครั้งท่ี 2 ใช้ ฮอร์โมนสังเคราะห์
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม การฉีดฮอร์โมนทุกครั้งใช้ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สําหรับพ่อปลาฉีดฮอร์โมน

ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 10 
+4.24, 59.44+3.58, 69.91+4.22 และ 66.51+3.75 เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟักเฉลี่ย
และ 29.40+1.57 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ
50 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า อัตราการปฏิสนธิ อัตรา

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สรุปได้ว่าอัตราความเข้มข้นท่ีเหมาะสม
ครั้ง ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  เนื่องจากมีอัตราการปฏิสนธิ อัตรา

การฟัก และอัตราการรอดตายสูงสุด ไข่ปลามัดมีสีเหลือง เป็นไข่จมไม่ติดวัสดุ ลักษณะกลม มีเส้นผ่านศูนย์กล
มิลลิเมตร พัฒนาการของคัพภะปลามัด เริ่มจากไข่ได้รับการปฏิสนธิจนฟักออกเป็นตัว ใช้เวลาประมาณ 

องศาเซลเซียส ลูกปลาวัยอ่อนพัฒนาจนมีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัย ใช้เวลา 40 
บาลลูกปลามัดอายุ 7 วัน ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 0.98+0.12 มิลลิเมตร น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 

กรัม อนุบาลในตู้กระจกเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในอัตรา 1,000, 2,000 และ 3,000 
, 3.57+0.23 และ 3.31+0.47 เซนติเมตร ตามลําดับ ท่ีความหนาแน่น 

ลูกบาศก์เมตร แตกต่างจากท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 3,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 0.624+0.107

ท่ีความหนาแน่น 1,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร แตกต่างจากลูกปลาท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 
ตัวต่อลูกบาศก์เมตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) อัตรารอดเฉลี่ย 87.33+3.06

ตามลําดับ แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
การอนุบาล 

ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตลู 91110 โทร. 0 7478 1299 
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ได้ดําเนินการท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง ระหว่างเดือนพฤษภาคม 
เดือน โดยรวบรวมพันธุ์ปลาจากบริเวณแหล่งน้ําตกในจังหวัดตรัง แบ่งการทดลองออกเป็น  

ยาเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัม
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และน้ํากลั่น พบว่า 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และน้ํากลั่น แม่ปลา

10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟักเฉลี่ย 28.96+2.86 

ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ความ
ครั้ง ครั้งท่ี 1 ใช้ ฮอร์โมน

ใช้ ฮอร์โมนสังเคราะห์ 10, 15, 20 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สําหรับพ่อปลาฉีดฮอร์โมน

10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟักเฉลี่ย 

และอัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 68.14+5.86, 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า อัตราการปฏิสนธิ อัตรา

สรุปได้ว่าอัตราความเข้มข้นท่ีเหมาะสม 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  เนื่องจากมีอัตราการปฏิสนธิ อัตรา

การฟัก และอัตราการรอดตายสูงสุด ไข่ปลามัดมีสีเหลือง เป็นไข่จมไม่ติดวัสดุ ลักษณะกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.19+0.04 
มิลลิเมตร พัฒนาการของคัพภะปลามัด เริ่มจากไข่ได้รับการปฏิสนธิจนฟักออกเป็นตัว ใช้เวลาประมาณ 38 ช่ัวโมง 15 นาที  

40 วัน ความยาวเหยียด 
มิลลิเมตร น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 

000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
เซนติเมตร ตามลําดับ ท่ีความหนาแน่น 1,000 ตัวต่อ

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่
107, 0.516+0.060 และ 

ตัวต่อลูกบาศก์เมตร แตกต่างจากลูกปลาท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 
06, 85.00+6.00 และ 
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Breeding of Clarias teijsmanni
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Abstract 
 Study on breeding and Nursing of 
Fisheries Research and Development center during May

2 experiments. Experiment 1 injection female broodstock with single injection buserelin 30 

10 mg/kg, buserelin 30 µg/kg with

female broodstock with single injection buserelin 30 

gave no spawning but injection buserelin 
The fertilization rate was 61.20

respectively. Experiment 2 by using buserelin acetate at different concentrations: 15, 20, 30 and 40 

the hormone was devided twice for injection to female fish. Firstly 5, 5, 10 and 10 
with 10 mg/kg domperidone was

using doses of 10, 15, 20 and 30 

injection 10 µg/kg buserelin acetate
The fertilization rates were 51.30
28.32+3.01, 34.83+3.70 and 29.40
71.38+4.50%, respectively. There were significant differences among fertilization rate hatching rate and 

survival rate. It was concluded that the hormonal twice for injection of 30 
10 mg/kg domperidone is appropriate for 
and survival rate were considered. The egg of 
1.91+0.04 mm diameter. The embryonic
water temperature. IT took 40 days
of 1,000, 2,000 and 3,000 fry/m
lengths were 3.84+0.31, 3.57+0.23 
0.516+0.060 and 0.459+0.085 g. respectively, and the average survival rates were 
and 79.78+4.73% The final length and final weight were significant different but survival rate was no 
significant different (p>0.05). 
 
Key words: Clarias teijsmanni, breeding, nursing
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Clarias teijsmanni Bleeker, 1857 

* Ampaiphan  Kraisurasre2 

Satun Inland Fisheries Research and Development Center 
Trang Inland Fisheries Research and Development Center 

Study on breeding and Nursing of Clarias teijsmanni Bleeker, 1857 was conducted at 
Fisheries Research and Development center during May–December 2012. The experiment is designed into 

2 experiments. Experiment 1 injection female broodstock with single injection buserelin 30 

g/kg with domperidone 10 mg/kg and distilled water. The result showed that the 

female broodstock with single injection buserelin 30 µg/kg, domperidone 10 mg/kg and distilled water 

gave no spawning but injection buserelin 30 µg/kg with domperidone 10 mg/kg fish gave
+5.13%, hatching rate was 28.96+2.86%. and survival rate was 

respectively. Experiment 2 by using buserelin acetate at different concentrations: 15, 20, 30 and 40 

twice for injection to female fish. Firstly 5, 5, 10 and 10 
was injected to the female fish. After 6 hours, the second

using doses of 10, 15, 20 and 30 µg/kg buserelin acetate with 10 mg/kg domperidone. Male fish were

acetate with 10 mg/kg domperidone. The result showed
30+4.24, 59.44+3.58, 69.91+4.22 and 66.51+3.75%, hatching

and 29.40+1.57% and survival rate were 68.14+5.86, 67.
%, respectively. There were significant differences among fertilization rate hatching rate and 

survival rate. It was concluded that the hormonal twice for injection of 30 µg/kg buserelin acetate with 
kg domperidone is appropriate for Clarias teijsmanni breeding when fertilization rate hatching rate 

and survival rate were considered. The egg of Clarias teijsmanni was yellowish round in adhesive with 
embryonic development was completed within 38 hours
days to develop postlarva with 39.12 mm in total length.

of 1,000, 2,000 and 3,000 fry/m3 had been designed for 4 weeks. The result showed
23 and 3.31+0.47 cm. respectively, the average final weight were 
g. respectively, and the average survival rates were 

% The final length and final weight were significant different but survival rate was no 

, breeding, nursing 
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was conducted at Trang inland 
December 2012. The experiment is designed into 

2 experiments. Experiment 1 injection female broodstock with single injection buserelin 30 µg/kg, domperidone 

kg and distilled water. The result showed that the 

domperidone 10 mg/kg and distilled water 

kg fish gave 100% spawning. 
%. and survival rate was 69.10+7.47%, 

respectively. Experiment 2 by using buserelin acetate at different concentrations: 15, 20, 30 and 40 µg/kg 

twice for injection to female fish. Firstly 5, 5, 10 and 10 µg/kg buserelin acetate 
second injection was performed 

kg domperidone. Male fish were 

showed fish gave 100% spawning. 
hatching rate were 16.27+3.93, 

.44+4.30, 73.12+4.15 and 
%, respectively. There were significant differences among fertilization rate hatching rate and 

g/kg buserelin acetate with  
breeding when fertilization rate hatching rate 

was yellowish round in adhesive with 
hours 15 minutes at 26-27๐C 
length. The stocking densities 

for 4 weeks. The result showed that the average final 
cm. respectively, the average final weight were 0.624+0.107, 

g. respectively, and the average survival rates were 87.33+3.06, 85.33+6.00 
% The final length and final weight were significant different but survival rate was no 

suchat_krai@hotmail.com 
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คํานํา 
 ปลามัดหรือปลามอด Clarias reijsmanni
ปลาดุก แต่มีขนาดเล็กกว่า มีลําตัวเรียวยาวทรงกระบอก ผิวลําตัวเรียบลื่น สีนํ้าตาลเข้ม บนลําตัวมีจุดสีขาวเรียงเป็นแถวตามขวาง
ไปตามลําตัวจํานวน 12–14 แถว พบแพร่กระจายแถบภาคใต้ของไทย ในจังหวัดตรัง สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ 
เป็นต้น ปลามัดอาศัยอยู่บริเวณแหล่งลําธารน้ําไหล
มีพบรายงานครั้งแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ
18 เซนติเมตร มีรายงานพบอีก 2 ตัว ในเดือนกรกฎาคม 
11 และ 15 เซนติเมตร (Smith, 1945) ในขณะท่ีธีรภัทร์ และคณะ 
น้ําตกจังหวัดตรัง พบปลามัดในน้ําตกร้อยช้ันพันวัง
ระหว่าง 8.5–25.0 เซนติเมตร พนิดา และคณะ 
พบว่าปลามัดสามารถผสมพันธุ์วางไข่ได้ตลอดท้ังปี
เมื่อแรกเริ่มเจริญพันธุ์มีความยาว 11.6 เซนติเมตร และน้ําหนัก 
น้ําหนัก 9.48–135.40 กรัม มีความดกไข่อยู่ในช่วง 
 ปลามัดเป็นปลาท่ีค่อนข้างหายากและมีแนวโน้มในการท่ีจะสูญพันธุ์ 
และลําธารได้เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับเป็นปลาท่ีชาวบ้านนิยมบริโภคเนื่องจากเนื้อมีรสชาติดี ทําให้ผลผลิตปลามัดลดนอ้ยลง
ทุกปี จึงควรมีการผลิตลูกปลาเพ่ือนําไปปล่อยทดแทนปลาในธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลามัดไว้ แต่ยังขาดข้อมูลด้
การเพาะและอนุบาลอีกหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวกับฮอร์โมนท่ีเหมาะสมในการกระตุ้นการตกไข่ และการอนุบาลลูกปลา
เบื้องต้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง เล็งเห็นความสําคัญดังกล่าวของปลามัด จึงรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลามัดจากบริเวณ
แหล่งน้ําตกในจังหวัดตรัง มาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ขนาด 
การกระตุ้นการตกไข่ และการอนุบาลลูกปลาเบื้องต้น เพ่ือนําผลจากศึกษาท่ีได้ไปใช้ในการผลิตลูกปลามัดเพ่ือปล่อยกลับคืนสู่
แหล่งน้ําธรรมชาติท่ีเหมาะสมและขายผลการเลี้ยงปลาชนิดนี้ในเ
ของปลาชนิดนี้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาอัตราความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ 
 2. เพ่ือศึกษาอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการรอดตายของปลามั
 3. เพ่ือศึกษาพัฒนาการของคัพภะและลูกปลามัดวัยอ่อน
 4. เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของลูกปลามัด ท่ีอนุบาลด้วยอัตราความหนาแน่นท่ีแตกต่างกัน
 
วิธีดําเนินการ 
1. การวางแผนการทดลอง 
 1.1 แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุดการทดลองย่อย ดังนี้ 
 การทดลองย่อยท่ี 1 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
(treatment) แต่ละชุดการทดลองมี 7 ซ้ํา (replication
 ชุดการทดลองท่ี 1  ฉีดด้วย ฮอร์โมนสังเคราะห์ อัตรา 
 ชุดการทดลองท่ี 2  ฉีดด้วย ยาเสริมฤทธิ์ อัตรา 
 ชุดการทดลองท่ี 3  ฉีดด้วย ฮอร์โมนสังเคราะห์ อัตรา 
10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
 ชุดการทดลองท่ี 4  ชุดควบคุมฉีดด้วยน้ํากลั่นอัตรา 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Clarias reijsmanni Bleeker, 1857 เป็นปลาน้ําจืดพ้ืนเมืองของไทย ไม่มีเกล็ด ลักษณะคล้าย
ปลาดุก แต่มีขนาดเล็กกว่า มีลําตัวเรียวยาวทรงกระบอก ผิวลําตัวเรียบลื่น สีนํ้าตาลเข้ม บนลําตัวมีจุดสีขาวเรียงเป็นแถวตามขวาง

แถว พบแพร่กระจายแถบภาคใต้ของไทย ในจังหวัดตรัง สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ 
ปลามัดอาศัยอยู่บริเวณแหล่งลําธารน้ําไหล บริเวณโขดหินและแอ่งน้ํานิ่งท่ีมีเศษใบไม้ตกทับถม (Smith,

มีพบรายงานครั้งแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 บริเวณแหล่งน้ําท่ีราบสูงในจังหวัดตรัง และนครศรีธรรมราช มีความยาว 
ตัว ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2471 จากคลองพรใกล้เขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว

ในขณะท่ีธีรภัทร์ และคณะ (2547) ทําการศึกษาความหลากหลายชนิดของปลาในแหล่ง
พบปลามัดในน้ําตกร้อยช้ันพันวัง โตนใหญ่ โตนปลิว (กะช่อง) สายรุ้ง ไพรสวรรค ์และโตนเต๊ะ

พนิดา และคณะ (2549) ศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลามัดบริเวณแหล่งน้ําตกจังหวัดตรัง 
ปลามัดสามารถผสมพันธุ์วางไข่ได้ตลอดท้ังป ีแต่จะสืบพันธุ์วางไข่มากในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน

เซนติเมตร และน้ําหนัก 9.48 กรัม ปลามัดขนาดความยาว 11
กรัม มีความดกไข่อยู่ในช่วง 69–1,768 ฟอง ไข่มีลักษณะ เม็ดกลม สีเหลือง เป็นประเภทไข่จมไม่ติดวัสดุ

ปลามัดเป็นปลาท่ีค่อนข้างหายากและมีแนวโน้มในการท่ีจะสูญพันธุ์ เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมบริเวณน้ําตก
และลําธารได้เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับเป็นปลาท่ีชาวบ้านนิยมบริโภคเนื่องจากเนื้อมีรสชาติดี ทําให้ผลผลิตปลามัดลดนอ้ยลง
ทุกปี จึงควรมีการผลิตลูกปลาเพ่ือนําไปปล่อยทดแทนปลาในธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลามัดไว้ แต่ยังขาดข้อมูลด้
การเพาะและอนุบาลอีกหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวกับฮอร์โมนท่ีเหมาะสมในการกระตุ้นการตกไข่ และการอนุบาลลูกปลา
เบื้องต้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง เล็งเห็นความสําคัญดังกล่าวของปลามัด จึงรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลามัดจากบริเวณ

ลี้ยงในบ่อซีเมนต์ขนาด 6 ตารางเมตร เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับระดับฮอร์โมนสังเคราะห์ท่ีเหมาะสมใน
การกระตุ้นการตกไข่ และการอนุบาลลูกปลาเบื้องต้น เพ่ือนําผลจากศึกษาท่ีได้ไปใช้ในการผลิตลูกปลามัดเพ่ือปล่อยกลับคืนสู่
แหล่งน้ําธรรมชาติท่ีเหมาะสมและขายผลการเลี้ยงปลาชนิดนี้ในเชิงพาณิชย์ อันเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และทางเศรษฐกิจ

เพ่ือศึกษาอัตราความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ (buserelin acetate) ท่ีเหมาะสมในการเพาะพันธุ์ปลามัด
เพ่ือศึกษาอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการรอดตายของปลามัด 
เพ่ือศึกษาพัฒนาการของคัพภะและลูกปลามัดวัยอ่อน 
เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของลูกปลามัด ท่ีอนุบาลด้วยอัตราความหนาแน่นท่ีแตกต่างกัน

ชุดการทดลองย่อย ดังนี้  

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design; CRD) ประกอบด้วย 
replication) แต่ละซ้ําใช้แม่ปลา 1 ตัว ดังนี ้

ฉีดด้วย ฮอร์โมนสังเคราะห์ อัตรา 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
ฉีดด้วย ยาเสริมฤทธิ์ อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ฉีดด้วย ฮอร์โมนสังเคราะห์ อัตรา 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ

ชุดควบคุมฉีดด้วยน้ํากลั่นอัตรา 1 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม  

ประจําปี 2557 O1 

เป็นปลาน้ําจืดพ้ืนเมืองของไทย ไม่มีเกล็ด ลักษณะคล้าย
ปลาดุก แต่มีขนาดเล็กกว่า มีลําตัวเรียวยาวทรงกระบอก ผิวลําตัวเรียบลื่น สีนํ้าตาลเข้ม บนลําตัวมีจุดสีขาวเรียงเป็นแถวตามขวาง

แถว พบแพร่กระจายแถบภาคใต้ของไทย ในจังหวัดตรัง สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ 
Smith, 1945; โสภา, 2513) 

บริเวณแหล่งน้ําท่ีราบสูงในจังหวัดตรัง และนครศรีธรรมราช มีความยาว 
จากคลองพรใกล้เขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 

ทําการศึกษาความหลากหลายชนิดของปลาในแหล่ง
และโตนเต๊ะ ขนาดท่ีพบความยาว

เวณแหล่งน้ําตกจังหวัดตรัง 
แต่จะสืบพันธุ์วางไข่มากในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน ปลาชนิดนี้

11.6–25.25 เซนติเมตร 
ฟอง ไข่มีลักษณะ เม็ดกลม สีเหลือง เป็นประเภทไข่จมไม่ติดวัสดุ 

เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมบริเวณน้ําตก
และลําธารได้เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับเป็นปลาท่ีชาวบ้านนิยมบริโภคเนื่องจากเนื้อมีรสชาติดี ทําให้ผลผลิตปลามัดลดนอ้ยลง
ทุกปี จึงควรมีการผลิตลูกปลาเพ่ือนําไปปล่อยทดแทนปลาในธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลามัดไว้ แต่ยังขาดข้อมูลด้าน 
การเพาะและอนุบาลอีกหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวกับฮอร์โมนท่ีเหมาะสมในการกระตุ้นการตกไข่ และการอนุบาลลูกปลา
เบื้องต้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง เล็งเห็นความสําคัญดังกล่าวของปลามัด จึงรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลามัดจากบริเวณ

ตารางเมตร เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับระดับฮอร์โมนสังเคราะห์ท่ีเหมาะสมใน
การกระตุ้นการตกไข่ และการอนุบาลลูกปลาเบื้องต้น เพ่ือนําผลจากศึกษาท่ีได้ไปใช้ในการผลิตลูกปลามัดเพ่ือปล่อยกลับคืนสู่

ชิงพาณิชย์ อันเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และทางเศรษฐกิจ

ท่ีเหมาะสมในการเพาะพันธุ์ปลามัด 

เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของลูกปลามัด ท่ีอนุบาลด้วยอัตราความหนาแน่นท่ีแตกต่างกัน 

ประกอบด้วย 4 ชุดการทดลอง 

ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ อัตรา  



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 สําหรับพ่อปลามัดทุกชุดการทดลองฉีดด้วย
10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
 การทดลองย่อยท่ี 2  
 นําผลการทดลองของชุดการทดลองที่ดีที่สุดในการทดลองย่อยที่ 
(completely randomized design; CRD) 
แต่ละซ้ําใช้แม่ปลา 1 ตัว โดยแบ่งฉีด 
 ชุดการทดลองท่ี 1 ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 
ต่อกิโลกรัม ฉีดครั้งท่ี 2 อัตรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
 ชุดการทดลองท่ี 2 ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 
ต่อกิโลกรัม ฉีดครั้งท่ี 2 อัตรา 15 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
 ชุดการทดลองท่ี 3 ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 
ต่อกิโลกรัม ฉีดครั้งท่ี 2 อัตรา 20 ไมโครกรัมต่อกิโล
 ชุดการทดลองท่ี 4 ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 
ต่อกิโลกรัม ฉีดครั้งท่ี 2 อัตรา 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
 การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ทุกครั้งใช้ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 
 พ่อปลามัดทุกชุดการทดลอง
10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ฉีดเข็มเดียว ระยะเวลาเดียวกับฉีดแม่ปลามัดเข็มท่ี 
 1.2 การอนุบาล ลูกปลามัดวัยอ่อนด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 
3 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา เป็นระยะเวลา 
 ชุดการทดลองท่ี 1 อัตราความหนาแน่น 
 ชุดการทดลองท่ี 2 อัตราความหนาแน่น 
 ชุดการทดลองท่ี 3 อัตราความหนาแน่น 
 1.3 สถานท่ีและระยะเวลาทดลอง
 ดําเนินการท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

2. วิธีการทดลอง 
 2.1 การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ ์
 รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาจากแหล่งน้ําธรรมชา
ชาวประมงท่ีจับปลาด้วยเครื่องมือลอบยืน ในเดือนพฤษภาคม
30-40 กรัม เลี้ยงรวมเพศกันในบ่อซีเมนต์ ขนาด 
5 บ่อ เปลี่ยนถ่ายน้ํา 50 เปอร์เซ็นต์ทุกสัปดาห์
2 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว วันละ 2 ครั้ง
ของพ่อแม่ปลา โดยดูจากลักษณะภายนอก
 2.2 การเพาะพันธุ์ปลามัดและการฟักไข่ปลามัด
 หลังจากเลี้ยงพ่อแม่ปลาเป็นระยะเวลา 
ซึ่งตรวจเช็คโดยการใช้สายยางสอดเข้าไปในช่องเพศของปลาและดูดไข่บางส่วนมาตรวจการเคลื่อนท่ีของ 
โดยมองผ่านกล้องจุลทรรศ์ขนาดกําลังขยาย 
ไปติดผนังไข่ไม่ต่ํากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของจํานวนไข่ท่ีสุ่ม ซึ่งนอกจากจะเลือกปลาท่ีมีระยะไข่ท่ีใกล้เคียงกันแล้วยังเลือกปลา
ท่ีมีน้ําหนักใกล้เคียงกันมากท่ีสุด เพ่ือป้องกันไม่ให้มีผลกับความเข้มข้นของสารเคมีท่ีจะไปกระตุ้นการวางไข่ก่อนจะนํามาฉีด

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

สําหรับพ่อปลามัดทุกชุดการทดลองฉีดด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ อัตรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ

 
นําผลการทดลองของชุดการทดลองที่ดีที่สุดในการทดลองย่อยที่ 1 มาวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด

completely randomized design; CRD) กําหนดเป็น 4 ชุดการทดลอง (treatment) ชุดการทดลองละ 
ตัว โดยแบ่งฉีด 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 6 ช่ัวโมง ดังต่อไปนี ้

ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 15 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม แบ่งฉีด 2 ครั้ง ฉีดครั้งท่ี 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม แบ่งฉีด 2 ครั้ง ฉีดครั้งท่ี 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม แบ่งฉีด 2 ครั้ง ฉีดครั้งท่ี 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 40 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม แบ่งฉีด 2 ครั้ง ฉีดครั้งท่ี 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 

การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ทุกครั้งใช้ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ (domperidone) อัตรา 10 
พ่อปลามัดทุกชุดการทดลองฉีดด้วย ฮอร์โมนสังเคราะห์ อัตรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ

ฉีดเข็มเดียว ระยะเวลาเดียวกับฉีดแม่ปลามัดเข็มท่ี 2 
การอนุบาล ลูกปลามัดวัยอ่อนด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 

ซ้ํา เป็นระยะเวลา 30 วัน ดังนี ้
อัตราความหนาแน่น 1,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
อัตราความหนาแน่น 2,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
อัตราความหนาแน่น 3,000 ตวัต่อลูกบาศก์เมตร 

สถานท่ีและระยะเวลาทดลอง 
ดําเนินการท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม 

รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาจากแหล่งน้ําธรรมชาติบริเวณน้ําตกกะช่อง อําเภอนาโยง
ชาวประมงท่ีจับปลาด้วยเครื่องมือลอบยืน ในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2555 จํานวน

กรัม เลี้ยงรวมเพศกันในบ่อซีเมนต์ ขนาด 2x3 ตารางเมตร ระดับน้ําลึก 0.5 เมตร เลี้ยงปลาบ่อละ 
เปอร์เซ็นต์ทุกสัปดาห ์ฝึกให้กินอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีนไม่ต่ํากว่า 

ครั้ง เวลา 09.00 น. และ 18.00 น. เป็นระยะเวลา 3 เดือน พร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์เพศ
โดยดูจากลักษณะภายนอก 
การเพาะพันธุ์ปลามัดและการฟักไข่ปลามัด 
หลังจากเลี้ยงพ่อแม่ปลาเป็นระยะเวลา 3 เดือน คัดเลือกพ่อแม่ปลาท่ีมีความสมบูรณ์เพศ ขนาดใกล้เคียงกัน 

ซึ่งตรวจเช็คโดยการใช้สายยางสอดเข้าไปในช่องเพศของปลาและดูดไข่บางส่วนมาตรวจการเคลื่อนท่ีของ 
โดยมองผ่านกล้องจุลทรรศ์ขนาดกําลังขยาย 10 เท่า ไข่ปลาท่ีนํามาเพาะพันธุ์ต้องพัฒนาถึงข้ัน 

เปอร์เซ็นต์ ของจํานวนไข่ท่ีสุ่ม ซึ่งนอกจากจะเลือกปลาท่ีมีระยะไข่ท่ีใกล้เคียงกันแล้วยังเลือกปลา
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีผลกับความเข้มข้นของสารเคมีท่ีจะไปกระตุ้นการวางไข่ก่อนจะนํามาฉีด
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ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 

มาวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
ชุดการทดลองละ 7 ซ้ํา (replication) 

ครั้ง ฉีดครั้งท่ี 1 อัตรา 5 ไมโครกรัม

ครั้ง ฉีดครั้งท่ี 1 อัตรา 5 ไมโครกรัม

ครั้ง ฉีดครั้งท่ี 1 อัตรา 10 ไมโครกรัม

ครั้ง ฉีดครั้งท่ี 1 อัตรา 10 ไมโครกรัม

10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ ยาเสริมฤทธิ์ 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) แบ่งเป็น 

เดือนธันวาคม 2555 

อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยรับซื้อจาก
จํานวน 500 ตัว น้ําหนักระหว่าง  

เมตร เลี้ยงปลาบ่อละ 100 ตัว จํานวน  
ฝึกให้กินอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีนไม่ต่ํากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ในอัตรา 

พร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์เพศ

เดือน คัดเลือกพ่อแม่ปลาท่ีมีความสมบูรณ์เพศ ขนาดใกล้เคียงกัน  
ซึ่งตรวจเช็คโดยการใช้สายยางสอดเข้าไปในช่องเพศของปลาและดูดไข่บางส่วนมาตรวจการเคลื่อนท่ีของ germinal vesicle 

เท่า ไข่ปลาท่ีนํามาเพาะพันธุ์ต้องพัฒนาถึงข้ัน germinal vesicle เคลื่อนท่ี 
เปอร์เซ็นต์ ของจํานวนไข่ท่ีสุ่ม ซึ่งนอกจากจะเลือกปลาท่ีมีระยะไข่ท่ีใกล้เคียงกันแล้วยังเลือกปลา 

เพ่ือป้องกันไม่ให้มีผลกับความเข้มข้นของสารเคมีท่ีจะไปกระตุ้นการวางไข่ก่อนจะนํามาฉีด
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ฮอร์โมนต่อไป สําหรับปลาเพศผู้คัดเลือกจากปลาท่ีมีนํ้าเช้ือสมบูรณ์
เป็นตัวแทนสําหรับการเพาะพันธุ์ตามแผนการทดลองท่ีวางไว้
dry method) ปลาเพศเมียของแต่ละชุดการทดลองจะถูกนําข้ึนมารีดไข่ โดยรีดบริเวณท้องเหนือช่องเพศเบา ๆ ถ้ามีไข่ออกมา 
ใช้ผ้าเช็ดตัวปลาให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณช่องเพศ จากนั้นจึงรีดไข่ลงในกะละมังก้นเรียบ และรีดน้ําเช้ือปลาเพศผู้ลงในบีกเกอร์ 
ขนาด 100 มิลลิลิตร แล้วแบ่งมาผสมกับไข่ปลาในแต่ละชุดการทดลองโดยใช้ขนไก่ท่ีสะอาดคนให้
ประมาณ 1 นาที จากนั้นทําความสะอาดไข่ปลาโดยเติมน้ําสะอาดพอท่วมไข่ และรินน้ําท้ิงทําเช่นนี้ประมาณ 
ไปโรยในท่ีฟักไข่ท่ีเตรียมไว้ในแต่ละชุดการทดลองโดยตะแกรงฟักไข่ทําด้วยมุ้งเขียวขนาดตาอวนความถ่ีเท่ากับ 
ท่ีวางอยู่ในบ่อซีเมนต์กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
มาฟักโดยโรยบนตะแกรงผ้ามุ้งเขียวขนาดตาอวนความถ่ีเท่ากับ 
วางอยู่ในถาดขนาด 24x37 เซนติเมตร น้ําลึก 5 
ท่ีเจริญถึงข้ัน gastrula เพ่ือหาอัตราการปฏิสนธิ เมื่อไข่ฟักเป็นตัวแล้วนับจํานวนลูกปลาเพ่ือคํานวณหาอัตราการฟัก และเมื่อ
ลูกปลาถุงไข่แดงยุบหมด นับจํานวนลูกปลาท่ีเหลือรอด เพ่ือคํานวณหาอัตราการรอดตาย ตามวิธีการของ อุทัยรัต
 2.3 การศึกษาพัฒนาการของคัพภะและลูกปลามัดวัยอ่อน
 นําไข่ปลามัดท่ีได้รับการปฏิสนธิ มาศึกษาพัฒนาการของคัพภะภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 
ระยะเวลาและอุณหภูมิของน้ําในการพัฒนาของคัพภะระยะต่าง ๆ และถ่ายภาพพัฒนาการในแต่ละข้ันตอนเก็บตัวอย่า
หลังจากฟักออกเป็นตัว จนถึงระยะท่ีลูกปลามีอวัยวะสมบูรณ์เหมือนพ่อแม่ เก็บตัวอย่างครั้งละ 
ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ (อภิชาติ, 2546
วัดความยาวของขากรรไกรบน หน่วยเป็นมิลลิเมตร แล้วนํามาคํานวณหาความกว้างปากเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการกินอาหาร
ของลูกปลา จากสูตร 

 D = √
 D = ความกว้างของปากลูกปลาจากขากรรไกรบนถึงขากรรไกรล่าง
 AB = ความยาวของขากรรไกรบน
 2.4 การศึกษาการอนุบาลลูกปลามัดด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน
 2.4.1 พันธุ์ปลาท่ีใช้ทดลอง 

 ใช้ลูกปลามัดวัยอ่อน อายุ 
30x45x45 เซนติเมตร จํานวน 9 ตู้ ใส่น้ําปริมาตร 
โดยใส่ 50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนท่ีผิวน้ํา 
 2.4.2 การให้อาหาร 

 ให้ไรแดงมีชีวิตจนเกินพอวันละ 
น้ําสะอาด และแช่ในสารละลายด่างทับทิมความเข้มข้น 
และล้างด้วยน้ําสะอาดก่อนนําไปอนุบาล (อาคม และคณะ
เปอร์เซ็นต ์โดยปั้นเป็นก้อนวางไว้บนพ้ืนกระจกวันละ 
สัปดาห์ท่ี 3 
 2.4.3 การจัดการระหว่างอนุบาล
 เติมอากาศอยู่ตลอดเวลาเพ่ือรักษาปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ําให้อยู่ในระดับไม่ต่ํากว่า 
ดูดตะกอนเศษอาหารและเปลี่ยนถ่ายน้ําในอัตรา 
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ฮอร์โมนต่อไป สําหรับปลาเพศผู้คัดเลือกจากปลาท่ีมีนํ้าเช้ือสมบูรณ์ ติ่งเพศเรียวยาวปลายมีสีแดงเข้ม คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ดังกล่าว
เป็นตัวแทนสําหรับการเพาะพันธุ์ตามแผนการทดลองท่ีวางไว้ เมื่อแม่ปลาพร้อมตกไข่ นํามาผสมเทียมแบบแห้งดัดแปลง 

ปลาเพศเมียของแต่ละชุดการทดลองจะถูกนําข้ึนมารีดไข่ โดยรีดบริเวณท้องเหนือช่องเพศเบา ๆ ถ้ามีไข่ออกมา 
วณช่องเพศ จากนั้นจึงรีดไข่ลงในกะละมังก้นเรียบ และรีดน้ําเช้ือปลาเพศผู้ลงในบีกเกอร์ 

มิลลิลิตร แล้วแบ่งมาผสมกับไข่ปลาในแต่ละชุดการทดลองโดยใช้ขนไก่ท่ีสะอาดคนให้ไข่ปลาและน้ําเช้ือเข้ากัน
นาที จากนั้นทําความสะอาดไข่ปลาโดยเติมน้ําสะอาดพอท่วมไข่ และรินน้ําท้ิงทําเช่นนี้ประมาณ 

ไปโรยในท่ีฟักไข่ท่ีเตรียมไว้ในแต่ละชุดการทดลองโดยตะแกรงฟักไข่ทําด้วยมุ้งเขียวขนาดตาอวนความถ่ีเท่ากับ 
ศูนย์กลาง 1 เมตร ระดับน้ําลึก 30 เซนติเมตร เปิดน้ําให้ไหลผ่านตลอดเวลา และสุ่มไข่

มาฟักโดยโรยบนตะแกรงผ้ามุ้งเขียวขนาดตาอวนความถ่ีเท่ากับ 16 ตาต่อนิ้วท่ีขึงบนกรอบสี่เหลี่ยมขนาด 
5 เซนติเมตร จํานวน แม่ละ 3 ถาด เปิดน้ําให้ไหลผ่านตลอดเวลา ตรวจนับจํานวนไข่

เพ่ือหาอัตราการปฏิสนธิ เมื่อไข่ฟักเป็นตัวแล้วนับจํานวนลูกปลาเพ่ือคํานวณหาอัตราการฟัก และเมื่อ
ลูกปลาถุงไข่แดงยุบหมด นับจํานวนลูกปลาท่ีเหลือรอด เพ่ือคํานวณหาอัตราการรอดตาย ตามวิธีการของ อุทัยรัต

การศึกษาพัฒนาการของคัพภะและลูกปลามัดวัยอ่อน 
นําไข่ปลามัดท่ีได้รับการปฏิสนธิ มาศึกษาพัฒนาการของคัพภะภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 

ระยะเวลาและอุณหภูมิของน้ําในการพัฒนาของคัพภะระยะต่าง ๆ และถ่ายภาพพัฒนาการในแต่ละข้ันตอนเก็บตัวอย่า
หลังจากฟักออกเป็นตัว จนถึงระยะท่ีลูกปลามีอวัยวะสมบูรณ์เหมือนพ่อแม่ เก็บตัวอย่างครั้งละ 20 ตัว ดองในน้ํายาฟอร์มาลิน

, 2546) วัดขนาดปากโดยวิธีของ Shirota (1970) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยายต่ํา 
หน่วยเป็นมิลลิเมตร แล้วนํามาคํานวณหาความกว้างปากเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการกินอาหาร

√2AB 
ความกว้างของปากลูกปลาจากขากรรไกรบนถึงขากรรไกรล่าง
ความยาวของขากรรไกรบน 

การศึกษาการอนุบาลลูกปลามัดด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 

ใช้ลูกปลามัดวัยอ่อน อายุ 7 วัน ท่ีได้จากการเพาะพันธุ์ปลามัดในรุ่นเดียวกัน มาอนุบาลในตู้กระจกขนาด 
ตู้ ใส่น้ําปริมาตร 40 ลิตร และใส่ผักตบชวาเพ่ือให้ลูกปลาได้หลบซ่อนตัวบริเวณรากผักตบ

ให้ไรแดงมีชีวิตจนเกินพอวันละ 2 ครั้ง ในการอนุบาลระยะ 2 สัปดาห์แรก โดยก่อนนําไรแดงมาใช้ล้างด้วย
น้ําสะอาด และแช่ในสารละลายด่างทับทิมความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 10 นาที เพ่ือฆ่าเช้ือโรคท่ี

อาคม และคณะ, 2544) และเริ่มให้อาหารผงสําหรับปลาวัยอ่อนโปรตีนไม่ต่ํากว่า 
โดยปั้นเป็นก้อนวางไว้บนพ้ืนกระจกวันละ 2 ครั้ง เช้าเวลา 09.00 น. และเย็นเวลา 16.00 น. และให้ไรแดงเสริมจนถึง

การจัดการระหว่างอนุบาล 
เติมอากาศอยู่ตลอดเวลาเพ่ือรักษาปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ําให้อยู่ในระดับไม่ต่ํากว่า 

ดูดตะกอนเศษอาหารและเปลี่ยนถ่ายน้ําในอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาตรน้ําท้ังหมดทุกวัน ก่อนการให้อาหาร

ประจําปี 2557 O1 

คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ดังกล่าว
นํามาผสมเทียมแบบแห้งดัดแปลง (modified 

ปลาเพศเมียของแต่ละชุดการทดลองจะถูกนําข้ึนมารีดไข่ โดยรีดบริเวณท้องเหนือช่องเพศเบา ๆ ถ้ามีไข่ออกมา 
วณช่องเพศ จากนั้นจึงรีดไข่ลงในกะละมังก้นเรียบ และรีดน้ําเช้ือปลาเพศผู้ลงในบีกเกอร์ 

ไข่ปลาและน้ําเช้ือเข้ากัน
นาที จากนั้นทําความสะอาดไข่ปลาโดยเติมน้ําสะอาดพอท่วมไข่ และรินน้ําท้ิงทําเช่นนี้ประมาณ 2–3 ครั้ง จึงนําไข่

ไปโรยในท่ีฟักไข่ท่ีเตรียมไว้ในแต่ละชุดการทดลองโดยตะแกรงฟักไข่ทําด้วยมุ้งเขียวขนาดตาอวนความถ่ีเท่ากับ 16 ตาต่อนิ้ว  
เซนติเมตร เปิดน้ําให้ไหลผ่านตลอดเวลา และสุ่มไข่

ตาต่อนิ้วท่ีขึงบนกรอบสี่เหลี่ยมขนาด 15x30 เซนติเมตร 
ด เปิดน้ําให้ไหลผ่านตลอดเวลา ตรวจนับจํานวนไข่

เพ่ือหาอัตราการปฏิสนธิ เมื่อไข่ฟักเป็นตัวแล้วนับจํานวนลูกปลาเพ่ือคํานวณหาอัตราการฟัก และเมื่อ
ลูกปลาถุงไข่แดงยุบหมด นับจํานวนลูกปลาท่ีเหลือรอด เพ่ือคํานวณหาอัตราการรอดตาย ตามวิธีการของ อุทัยรัตน์ (2538)  

นําไข่ปลามัดท่ีได้รับการปฏิสนธิ มาศึกษาพัฒนาการของคัพภะภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 40 เท่า บันทึก
ระยะเวลาและอุณหภูมิของน้ําในการพัฒนาของคัพภะระยะต่าง ๆ และถ่ายภาพพัฒนาการในแต่ละข้ันตอนเก็บตัวอย่างลูกปลา

ตัว ดองในน้ํายาฟอร์มาลิน
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยายต่ํา 

หน่วยเป็นมิลลิเมตร แล้วนํามาคํานวณหาความกว้างปากเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการกินอาหาร

ความกว้างของปากลูกปลาจากขากรรไกรบนถึงขากรรไกรล่าง 

วัน ท่ีได้จากการเพาะพันธุ์ปลามัดในรุ่นเดียวกัน มาอนุบาลในตู้กระจกขนาด 
ลิตร และใส่ผักตบชวาเพ่ือให้ลูกปลาได้หลบซ่อนตัวบริเวณรากผักตบ 

สัปดาห์แรก โดยก่อนนําไรแดงมาใช้ล้างด้วย
นาที เพ่ือฆ่าเช้ือโรคท่ีติดมากับไรแดง 

และเริ่มให้อาหารผงสําหรับปลาวัยอ่อนโปรตีนไม่ต่ํากว่า 40 
และให้ไรแดงเสริมจนถึง

เติมอากาศอยู่ตลอดเวลาเพ่ือรักษาปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ําให้อยู่ในระดับไม่ต่ํากว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ท้ังหมดทุกวัน ก่อนการให้อาหาร 
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 2.4.4 ศึกษาอัตราการเจริญเติบโต
 โดยก่อนการทดลองสุ่มลูกปลาจํานวน 
digital caliper ทศนิยม 2 ตําแหน่ง และช่ังน้ําหนักเริ่มต้น ด้วยเครื่องช่ังไฟฟ้าทศนิยม 
วัดความยาว จํานวน 20 ตัวต่อตู้ ทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 
 2.4.5 ศึกษาอัตรารอด
 นับจํานวนปลาเหลือ
 2.5 การวิเคราะห์คุณสมบัตินํ้า 
 ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ํา ในบ่อฟักไข่ และน้ําท่ีใช้ในการอนุบาลลูกปลา เวลา 
 - อุณหภูมินํ้า (temperature
 - ความเป็นกรดเป็นด่าง 
 - ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา 
(2528)  
 - ความเป็นด่าง (alkalinity
 - ความกระด้าง (hardness
 - แอมโมเนียรวม (total ammonia
(2528) โดยใช้เครื่อง spectrophotometer 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

อัตราการวางไข่ (เปอร์เซ็นต์

 

อัตราการปฏิสนธิ (เปอร์เซ็นต์

 

อัตราการฟัก (เปอรเ์ซ็นต์

 

อัตราการรอดตาย 
(ลูกปลาเมื่อถุงไข่แดงยุบหมด

 
อัตราการรอดตาย  
(ลูกปลาอายุ 4 สัปดาห)์ 

 
 นําข้อมูลอัตราการวางไข่ จํานวนไข่ท้ังหมด อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก อัตราการรอดตาย 
จํานวนลูกปลาท้ังหมด ความยาวสุดท้าย น้ํา
analysis of variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองดว้ยวิธี 
new mutiple range test) ท่ีระดบัความเช่ือมั่
ทําการแปลงข้อมูลก่อนวิเคราะห ์เพ่ือให้ข้อมูลมีการกระจายเป็นแบบปกติ
(จรัญ, 2534) 
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ศึกษาอัตราการเจริญเติบโต 
โดยก่อนการทดลองสุ่มลูกปลาจํานวน 100 ตัว เพ่ือวัดความยาวเหยียด (total length

ตําแหน่ง และช่ังน้ําหนักเริ่มต้น ด้วยเครื่องช่ังไฟฟ้าทศนิยม 4 ตําแหน่ง ระหว่างทดลองสุ่มช่ังน้ําหนัก
ตัวต่อตู้ ทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห ์ 

ศึกษาอัตรารอด 
นับจํานวนปลาเหลือรอดท้ังหมด เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

การวิเคราะห์คุณสมบัตินํ้า  
ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ํา ในบ่อฟักไข่ และน้ําท่ีใช้ในการอนุบาลลูกปลา เวลา 08

temperature) โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) วัดโดยใช้เครื่องวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH 
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (dissolved oxygen) วัดโดยใช้วิธีไตเตรต อ้างตามวิธีของไมตรี และจารุวรรณ

alkalinity) วัดโดยใช้วิธีไตเตรต อ้างตามวิธีของไมตรี และจารุวรรณ 
hardness) วัดโดยใช้วิธีไตเตรต อ้างตามวิธีของไมตรี และจารุวรรณ 
total ammonia) วิเคราะห์โดยวิธี phenate method อ้างตามวิธีของไมตรี และจารุวรรณ

spectrophotometer รุ่น DR 4000 ยี่ห้อ HACH 

เปอร์เซ็นต)์ = 
จํานวนแม่ปลาท่ีวางไข่ของแตล่ะชุดการทดลอง

จํานวนแม่ปลาท่ีฉีดฮอรโ์มน 

เปอร์เซ็นต)์ = 
จํานวนไข่ท่ีเจรญิถึงข้ัน Gastrula 

x 
จํานวนไข่ท้ังหมด 

เปอรเ์ซ็นต)์ = 
จํานวนลูกปลาท่ีฟักเป็นตัว 

x 100 
จํานวนไข่ท่ีปฏสินธ ิ

ลูกปลาเมื่อถุงไข่แดงยุบหมด) 
= 

จํานวนลูกปลาเมื่อถุงไข่แดงยุบหมด 
x 100 

จํานวนลูกปลาท่ีฟักเป็นตัว 

 
= 

จํานวนลูกปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
x 100 

จํานวนปลาเริ่มต้น 

นําข้อมูลอัตราการวางไข่ จํานวนไข่ท้ังหมด อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก อัตราการรอดตาย 
จํานวนลูกปลาท้ังหมด ความยาวสุดท้าย น้ําหนักสุดท้าย และอัตราการรอดตาย ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ 

และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองดว้ยวิธี 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอรเ์ซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ส่วนข้อมลูท่ีมีการกระจายแบบไมป่กติ

เพ่ือให้ข้อมูลมีการกระจายเป็นแบบปกต ิ(normal distribution) ด้วยวิธี
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total length) ด้วย electronic 
ตําแหน่ง ระหว่างทดลองสุ่มช่ังน้ําหนัก

08.30 น. ทุกสัปดาห์ ดังนี ้
มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส 

 meter)  
วัดโดยใช้วิธีไตเตรต อ้างตามวิธีของไมตรี และจารุวรรณ 

วัดโดยใช้วิธีไตเตรต อ้างตามวิธีของไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
วัดโดยใช้วิธีไตเตรต อ้างตามวิธีของไมตรี และจารุวรรณ (2528) 

อ้างตามวิธีของไมตรี และจารุวรรณ 

จํานวนแม่ปลาท่ีวางไข่ของแตล่ะชุดการทดลอง 
x 100 

x 100 

 

x 100 (เปอร์เซ็นต)์ 

x 100 (เปอร์เซ็นต)์ 

นําข้อมูลอัตราการวางไข่ จํานวนไข่ท้ังหมด อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก อัตราการรอดตาย (ลูกปลาเมื่อถุงไข่แดงยุบ) 
ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ one way 

และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองดว้ยวิธี DMRT (Duncan,s 
เปอรเ์ซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ส่วนข้อมลูท่ีมีการกระจายแบบไมป่กติ

ด้วยวิธี angular transformation 
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ผลการศึกษา 
1. การเพาะพันธุ ์
 1.1 การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์  
 คัดเลือกแม่ปลาท่ีมีขนาดใกล้คียงกัน โดยน้ําหนักแม่ปลาเฉลี่ยของชุดการทดลองย่อยท่ี 
55.25+4.45, 57.16+6.05 และ 56.15+5.43 
55.32+4.60, 57.08+4.80, 56.99+5.94 และ 
 1.2 อัตราการวางไข่ และจํานวนไข่
 การทดลองย่อยท่ี 1 
 การเพาะพันธุ์ปลามัดโดยฉีดด้วย ฮอร์โมนสังเคราะห์
กิโลกรัม, ฮอร์โมนสังเคราะห์ 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
การทดลองที่ฉีดด้วย ฮอร์โมนสังเคราะห์ 
แม่ปลาไม่วางไข่ ส่วนชุดการทดลองท่ีฉีดด้วย
ต่อกิโลกรัม มีอัตราการวางไข่ 100 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 
421.57+101.41 ฟอง (ตารางท่ี 1) 
 การทดลองย่อยท่ี 2  
 การเพาะพันธุ์โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ความเข้มข้นต่างกัน
โดยแม่ปลาฉีดฮอร์โมน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ใช้ ฮอร์โมนสังเคราะห์
ฉีดครั้งท่ี 2 ใช้ ฮอร์โมนสังเคราะห ์10, 15, 20 
วางไข่ 100 เปอร์เซ็นต์ แม่ปลาวางไข่ในเวลา 
ต่อแม่เท่ากับ 370.71+47.09, 390.14+90.62, 451.00
พบว่า อัตราการวางไข่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
สังเคราะห์ในอัตราความเข้มข้น 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม โดยแบ่
กิโลกรัมตามลําดับ มีค่ามากท่ีสุด และแตกต่างจากชุดการทดลองอ่ืน 
 1.3 อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการรอดตาย
 การทดลองย่อยท่ี 1 
 การเพาะพันธุ์ปลามัดโดยฉีดด้วย ฮอร์โมนสังเคราะห์
กิโลกรัม, ฮอร์โมนสังเคราะห์ 30 ไมโครกรัมต่
การทดลองท่ีฉีดด้วย ฮอร์โมนสังเคราะห์ 30 
การปฏิสนธิเฉลี่ย 61.20+5.13 เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟักเฉลี่ย 
เปอร์เซ็นต์ และจํานวนลูกปลาท่ีเหลือรอดเฉลี่ย 
 การทดลองย่อยท่ี 2  
 การเพาะพันธุ์โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ความเข้มข้นต่างกัน
โดยแม่ปลาฉีดฮอร์โมน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ใช้ ฮอร์โมนสังเคราะห์
ฉีดครั้งท่ี 2 ใช้ ฮอร์โมนสังเคราะห์ 10, 15, 20 
59.44+3.58, 69.91+4.22 และ 66.51+3.75 
29.40+1.57 เปอร์เซ็นต์ อัตราการรอดตายเฉลี่ย 
จํานวนลูกปลาท่ีเหลือรอดเฉลี่ย 20.29+7.74
ทางสถิติพบว่า อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก อัตราการรอดตาย และจํานวนลูกปลาท่ีเหลือรอด ชุดการทดลองท่ีฉีดด้วยฮอร์โมน
สังเคราะห์ในอัตราความเข้มข้น 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม โดยแบ่งฉีด 
กิโลกรัม ตามลําดับ มีค่ามากท่ีสุดและแตกต่างจากชุดการทดลองอ่ืน

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

คัดเลือกแม่ปลาท่ีมีขนาดใกล้คียงกัน โดยน้ําหนักแม่ปลาเฉลี่ยของชุดการทดลองย่อยท่ี 1 
43 กรัม ตามลําดับ และน้ําหนักแม่ปลาเฉลี่ยของทุกชุดการทดลองย่อยท่ี 
และ 55.71+3.61 กรัม ตามลําดับ  

อัตราการวางไข่ และจํานวนไข่ 

การเพาะพันธุ์ปลามัดโดยฉีดด้วย ฮอร์โมนสังเคราะห์ 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม, ยาเสริมฤทธิ์
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และน้ํากลั่นพบว่า

30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม, ยาเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และน้ํากลั่น 
ส่วนชุดการทดลองท่ีฉีดด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 

เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 21 ช่ัวโมง 30 นาที ถึง 22 ช่ัวโมง 40 นาที จํานวนไข่เฉลี่ยต่อแม่เท่ากับ

การเพาะพันธุ์โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ความเข้มข้นต่างกัน 4 อัตรา คือ 15, 20, 30 และ 40
ใช้ ฮอร์โมนสังเคราะห์ 5, 5, 10 และ 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เว้นระยะเวลา 

10, 15, 20 และ 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม พบว่า แม่ปลามัดทุกชุดการทดลองมีอัตราการ
เปอร์เซ็นต์ แม่ปลาวางไข่ในเวลา 21 ช่ัวโมง 20 นาที ถึง 23 ช่ัวโมง 10 นาที หลังจากฉีดฮอร์โมน จํานวนไข่เฉลี่ย

90.62, 451.00+64.87 และ 417.14+64.63 ฟอง ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่า อัตราการวางไข่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ในขณะท่ีจํานวนไข่เฉลี่ยต่อแม่ ชุดการทดลองท่ีฉีดด้วยฮอร์โมน

ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม โดยแบ่งฉีด 2 ครัง้ ในอัตราความเข้มข้น 10 และ 
กิโลกรัมตามลําดับ มีค่ามากท่ีสุด และแตกต่างจากชุดการทดลองอ่ืน (p<0.05) (ตารางท่ี 2) 

อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการรอดตาย 

การเพาะพันธุ์ปลามัดโดยฉีดด้วย ฮอร์โมนสังเคราะห์ 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม, ยาเสริมฤทธิ์
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และน้ํากลั่น พบว่า

30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมร่วมกับ ยาเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่า
เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟักเฉลี่ย 28.96+2.86 เปอร์เซ็นต์ อัตราการรอดตายเฉลี่ย 

เปอร์เซ็นต์ และจํานวนลูกปลาท่ีเหลือรอดเฉลี่ย 49.71+15.29 ตัว (ตารางท่ี 1)  

ฮอร์โมนสังเคราะห์ความเข้มข้นต่างกัน 4 อัตรา คือ 15, 20, 30 และ 40
ใช้ ฮอร์โมนสังเคราะห์ 5, 5, 10 และ 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เว้นระยะเวลา 

10, 15, 20 และ 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม พบว่า อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย 
75 เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟักเฉลี่ย 16.27+3.93, 28.32+3.01, 34.83

เปอร์เซ็นต์ อัตราการรอดตายเฉลี่ย 68.14+5.86, 67.44+4.30, 73.12+4.15 และ 71.38+
74, 44.43+16.94, 79.71+17.61 และ 56.43+5.44 ตัว ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์

อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก อัตราการรอดตาย และจํานวนลูกปลาท่ีเหลือรอด ชุดการทดลองท่ีฉีดด้วยฮอร์โมน
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม โดยแบ่งฉีด 2 ครัง้ ในอัตราความเข้มข้น 10 และ 

และแตกต่างจากชุดการทดลองอ่ืน (p<0.05) (ตารางท่ี 2)  
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1 เท่ากับ 56.23+4.49, 
กรัม ตามลําดับ และน้ําหนักแม่ปลาเฉลี่ยของทุกชุดการทดลองย่อยท่ี 2 เท่ากับ 

ยาเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัมต่อ
รัมต่อกิโลกรัม และน้ํากลั่นพบว่าชุด 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และน้ํากลั่น  

ยาเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัม
นาที จํานวนไข่เฉลี่ยต่อแม่เท่ากับ 

40 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เว้นระยะเวลา 6 ช่ัวโมง 

ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม พบว่า แม่ปลามัดทุกชุดการทดลองมีอัตราการ
นาที หลังจากฉีดฮอร์โมน จํานวนไข่เฉลี่ย
ฟอง ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ

ในขณะท่ีจํานวนไข่เฉลี่ยต่อแม่ ชุดการทดลองท่ีฉีดด้วยฮอร์โมน
และ 20 ไมโครกรัมต่อ

ยาเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัมต่อ
มต่อกิโลกรัม และน้ํากลั่น พบว่าชุด

ลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่าอัตรา
เปอร์เซ็นต์ อัตราการรอดตายเฉลี่ย 69.10+7.47 

40 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เว้นระยะเวลา 6 ช่ัวโมง 

ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม พบว่า อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย 51.30+4.24, 
3.01, 34.83+3.70 และ 
+4.50 เปอร์เซ็นต์ และ

ตัว ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์
อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก อัตราการรอดตาย และจํานวนลูกปลาท่ีเหลือรอด ชุดการทดลองท่ีฉีดด้วยฮอร์โมน

และ 20 ไมโครกรัมต่อ



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ยอัตราการวางไข่ จํานวนไข่ต่อแม่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก อัตราการรอดตาย และจํานวนลูกปลา
ท่ีเหลือรอดจากการเพาะพันธุ์ปลามัด การทดลองย่อยท่ี 

ค่าเฉลี่ย 

น้ําหนักแม่ปลาเฉลี่ย (กิโลกรมั) 
จํานวนแม่ปลาท่ีฉีด (ตัว) 
อัตราการวางไข่ (เปอร์เซ็นต)์ 

จํานวนไข่ต่อแม่ (ฟอง) 
อัตราการปฏิสนธิ (เปอร์เซ็นต)์ 

อัตราการฟัก (เปอรเ์ซ็นต)์ 
อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต)์ 
จํานวนลูกปลาท่ีเหลือรอด (ตัว) 

 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแถวเดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

(p<0.05) 
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยอัตราการวางไข่ จํานวนไข่ต่อแม่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก อัตราการรอดตาย และจํานวนลูกปลา
 ท่ีเหลือรอด จากการเพาะพันธุ์ปลามัด การทดลองย่อยท่ี 

ค่าเฉลี่ย 

น้ําหนักแม่ปลาเฉลี่ย (กิโลกรมั) 
จํานวนแม่ปลาท่ีฉีด (ตัว) 
อัตราการวางไข่ (เปอร์เซ็นต)์ 
จํานวนไข่ต่อแม่ (ฟอง) 
อัตราการปฏิสนธิ (เปอร์เซ็นต)์ 
อัตราการฟัก (เปอรเ์ซ็นต)์ 
อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต)์ 
จํานวนลูกปลาท่ีเหลือรอด (ตัว) 

 
หมายเหตุ: ค่าเฉลีย่ท่ีกํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแถวเดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 

(p<0.05) 
 
 1.4 คุณสมบตัิของน้ําระหว่างการฟักไข่ปลามดั
 การทดลองย่อยที่ 1 
องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่าง 
ต่อลิตร ความกระด้าง 112–138 มิลลิกรัมต่อลิตร และแอมโมเนีย 
 การทดลองย่อยท่ี 2 คุณสมบัติของน้ําระหว่างการฟักไข่ปลามัด พบว่า อุณหภูมิน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 
องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่าง 
ต่อลิตร ความกระด้าง 117–140 มิลลิกรัมต่อลิตร และแอมโมเนีย 
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ค่าเฉลี่ยอัตราการวางไข่ จํานวนไข่ต่อแม่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก อัตราการรอดตาย และจํานวนลูกปลา
จากการเพาะพันธุ์ปลามัด การทดลองย่อยท่ี 1 

ความเข้มข้นของฮอรโ์มนสังเคราะห์ (BUS+DOM
30+0 0+10 30 

56.23+4.49 55.25+4.45 57.16+6
7 7 7 
0 0 100 

0 0 421.57+101.41
0 0 61.20+5.13

0 0 28.96+2.86
0 0 69.10+7.47
0 0 49.71+15.29

ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแถวเดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ค่าเฉลี่ยอัตราการวางไข่ จํานวนไข่ต่อแม่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก อัตราการรอดตาย และจํานวนลูกปลา
ท่ีเหลือรอด จากการเพาะพันธุ์ปลามัด การทดลองย่อยท่ี 2 

ความเข้มข้นของฮอรโ์มนสังเคราะห์ (ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
15 20 30

55.32+4.60ns 57.08+4.80ns 56.99+
7 7 7

100ns 100ns 100
370.71+47.09d 390.14+90.62c 451.06+
51.30+4.24c 59.44+3.58b 69.91+
16.27+3.93c 28.32+3.01b 34.83+
68.14+5.86ab 67.44+4.30b 73.12+
20.29+7.74c 44.43+16.94b 79.71+17.61

ค่าเฉลีย่ท่ีกํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแถวเดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 

คุณสมบตัิของน้ําระหว่างการฟักไข่ปลามดั 
 คุณสมบัติของน้ําระหว่างการฟักไข่ปลามัด พบว่าอุณหภูมิน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 

องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.4–7.9 ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา 4.4–5.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นด่าง 
มิลลิกรัมต่อลิตร และแอมโมเนีย 0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 3
คุณสมบัติของน้ําระหว่างการฟักไข่ปลามัด พบว่า อุณหภูมิน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 

องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.4–8.0 ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา 4.2–5.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นด่าง 
มิลลิกรัมต่อลิตร และแอมโมเนีย 0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 4
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ค่าเฉลี่ยอัตราการวางไข่ จํานวนไข่ต่อแม่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก อัตราการรอดตาย และจํานวนลูกปลา 

BUS+DOM) 
 น้ํากลั่น 
6.05 56.15+5.43 

7 
 0 

101.41 0 
5.13 0 

2.86 0 
7.47 0 
15.29 0 

ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแถวเดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ค่าเฉลี่ยอัตราการวางไข่ จํานวนไข่ต่อแม่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก อัตราการรอดตาย และจํานวนลูกปลา 

ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) 
30 40 
+5.94ns 55.71+3.61ns 
7 7 

100ns 100ns 
+64.87a 417+64.63b 
+4.22a 66.51+3.75a 
+3.70a 29.40+1.57b 
+4.15a 71.38+4.50ab 
17.61a 56.43+5.44b 

ค่าเฉลีย่ท่ีกํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแถวเดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 

อุณหภูมิน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 24.5–26.0 
ความเป็นด่าง 92–112 มิลลิกรัม
3) 

คุณสมบัติของน้ําระหว่างการฟักไข่ปลามัด พบว่า อุณหภูมิน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 24.5–26.5 
ความเป็นด่าง 90–110 มิลลิกรัม
4) 
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ตารางท่ี 3  คุณสมบตัิของน้ําระหว่างการฟักไข่ปลามัด
การทดลองย่อยท่ี 1 

คุณสมบัติของน้ํา 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซยีส)  

ความเป็นกรดเป็นดา่ง 

ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (มลิลิกรัมตอ่ลิตร) 

ความเป็นด่าง (มลิลิกรัมต่อลิตร) 

ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

แอมโมเนีย (มลิลิกรัมต่อลิตร) 
 

 
ตารางท่ี 4  คุณสมบัติของน้ําระหว่างการฟักไข่ปลามดั 

การทดลองย่อยท่ี 2 

คุณสมบัติของน้ํา 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซยีส)  
ความเป็นกรดเป็นดา่ง 
ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (มลิลิกรัมตอ่ลิตร) 

ความเป็นด่าง (มลิลิกรัมต่อลิตร) 
ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

แอมโมเนีย (มลิลิกรัมต่อลิตร) 
 
 
2. พัฒนาการของคัพภะและลูกปลามัดวยัอ่อน
 ไข่ของปลามัดมีลักษณะกลมสีเหลือง เป็นไข่แบบจมไม่ติด ไข่ท่ีได้รับการผสมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
มิลลิเมตร ใช้เวลาในการพัฒนาและฟักเป็นตัวระหว่าง 
ฟักออกจากไข่ลําตัวสีนํ้าตาลแดง มีความยาว 
ลูกปลาอายุ 3 วัน มีความกว้างของปากเฉลี่ย 
เฉลี่ย 1.17+0.07 มิลลิเมตร และเริ่มว่ายน้ํากินอาหาร ลูกปลาอายุ 
หลังจากนั้นจะมีการพัฒนาของอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ ครีบต่าง ๆ ปาก หนวด เม็ดสี จนมีอายุ 
มีความยาว 39.12 มิลลิเมตร 
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ติของน้ําระหว่างการฟักไข่ปลามัดจากการเพาะพันธุ์โดยใช้ความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ในระดับต่างกัน

ความเข้มข้นของฮอรโ์มนสังเคราะห์ (BUS+DOM

30+0 0+10 30 
24.5–26.0 25.0–25.5 25.0–26.0

7.4–8.0 7.6–7.8 7.4–7.8 

4.6–5.4 4.4–5.8 4.6–5.6 

96–112 98–108 92–112 

115–138 121–133 118–135 

0 0 0 

คุณสมบัติของน้ําระหว่างการฟักไข่ปลามดั จากการเพาะพันธุ์โดยใช้ความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ในระดับต่างกัน

ความเข้มข้นของฮอรโ์มนสังเคราะห์ (ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
15 20 30 

25.0–26.0 24.5–26.0 25.0–26.5
7.4–7.8 7.5–7.9 7.4–7.9 
4.6–5.6 4.4–5.4 4.4–5.4 

92–110 94–108 90–110 
117–136 120–135 120–140 

0 0 0 

พัฒนาการของคัพภะและลูกปลามัดวยัอ่อน 
ไข่ของปลามัดมีลักษณะกลมสีเหลือง เป็นไข่แบบจมไม่ติด ไข่ท่ีได้รับการผสมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

มิลลิเมตร ใช้เวลาในการพัฒนาและฟักเป็นตัวระหว่าง 38 ช่ัวโมง 15 นาที ท่ีอุณหภูมิน้ํา 26–27 องศาเซลเซียส
ฟักออกจากไข่ลําตัวสีนํ้าตาลแดง มีความยาว 4.88 มิลลิเมตร ในระยะแรกลูกปลานอนอยู่ท่ีพ้ืน หางมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา

วัน มีความกว้างของปากเฉลี่ย 0.88+0.03 มิลลิเมตร ลูกปลาจะเปลี่ยนเป็นสีดําเมื่อมีอายุ 
มิลลิเมตร และเริ่มว่ายน้ํากินอาหาร ลูกปลาอายุ 7 วันมีความกว้างของปากเฉลี่ย 1

ๆ ได้แก่ ครีบต่าง ๆ ปาก หนวด เม็ดสี จนมีอายุ 40 วัน มีรูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย 

ประจําปี 2557 O1 

จากการเพาะพันธุ์โดยใช้ความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ในระดับต่างกัน 

BUS+DOM) 

น้ํากลั่น 
0 25.0–26.0 

 7.3–7.9 

 4.2–5.4 

 96–108 

 112–132 

0 

จากการเพาะพันธุ์โดยใช้ความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ในระดับต่างกัน 

ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) 
40 

5 25.0–26.0 
 7.5–8.0 
 4.2–5.6 

 92–106 
 118–136 

0 

ไข่ของปลามัดมีลักษณะกลมสีเหลือง เป็นไข่แบบจมไม่ติด ไข่ท่ีได้รับการผสมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.91+0.04 
องศาเซลเซียส ลูกปลาเมื่อ 

มิลลิเมตร ในระยะแรกลูกปลานอนอยู่ท่ีพ้ืน หางมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา 
มิลลิเมตร ลูกปลาจะเปลี่ยนเป็นสีดําเมื่อมีอายุ 5 วัน ความกว้างปาก

1.24+0.02 มิลลิเมตร 
วัน มีรูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย  
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ตารางท่ี 5  พัฒนาการของคัพภะปลามัด
ภาพที ่ ระยะ เวลาหลังการปฏิสนธิ

1 ก Fertilized egg 

1 ข Cleavage 
1 ค  
1 ง  

1 จ  

1 ฉ  
1 ช  

1 ซ  

1 ฌ Blastula 

1 ญ 
 
 
 

1 ฎ 
 
 

1 ฏ 
 
1 

Gastrula stage 
 
 
 

Somite 
 
 

Optic bud stage 
 

Hatch out stage 
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พัฒนาการของคัพภะปลามัดท่ีอุณหภมูินํ้า 26-27 องศาเซลเซียส 
เวลาหลังการปฏิสนธ ิ ขั้นตอนการพัฒนา

15 นาท ี -ไข่ที่ได้รับการผสมมีลักษณะกลมสีเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เฉลี่ย 1.91+0.04 มิลลิเมตร เกิดการแบ่งตัวแบบไมโตซีส 
ไซโตพลาสซึมด้านบนของไข่ (animal pole

50 นาท ี -เซลล์ด้าน animal pole เร่ิมแบ่งเป็น 
1 ชั่วโมง 39 นาท ี -เซลล์เดิมแบ่งจนได้ 4 เซลล์เท่ากัน มีขนาดเล็กกว่าเซลล์เดิมคร่ึงหน่ึง
2 ชั่วโมง 42 นาท ี -เซลล์มีการแบ่งตัวจาก 4 เซลล์จนได้จํานวน 

เล็กลงคร่ึงหน่ึง 

3 ชั่วโมง 23 นาท ี -เซลล์มีการแบ่งตัวจาก 8 เซลล์จนได้จํานวน 
มีขนาดเลก็ลงคร่ึงหน่ึง 

4 ชั่วโมง 15 นาท ี -เซลล์มีการแบ่งตัวจาก 16 เซลล์จนได้จํานวน 
5 ชั่วโมง 22 นาท ี -เซลล์มีการแบ่งตัวเพิ่ม จนได้จํานวน 

7 ชั่วโมง 46 นาท ี -เซลล์แบ่งตัวซ้อนกันหนาจนได้กลุ่มของ 
คล้ายหมวก พัฒนาเข้าสู่ระยะ Morula 
Cleavage 

10 ชั่วโมง 12 นาท ี -เข้าสู่ระยะ Blastula blastomere 
ระหว่างกลุ่มบลาสโตเดอร์มชั้นบน ซ่ึงพัฒนาเป็นส่วนต่าง ๆของ
อวัยวะ 

14 ชั่วโมง 48 นาท ี
 
 
 

18 ชั่วโมง 20 นาท ี
 
 

25 ชั่วโมง 10 นาท ี
 

38 ชั่วโมง 15 นาท ี

-เข้าสู่ระยะ early gastrula blastoderm 
เกิดลักษณะคล้ายวงแหวนเลื่อนลงมาเรียก 
ชั้นนอก (ectoderm) เคลื่อนตัวลงมาด้านล่างไข่แดง คลุมไข่แดง
จนเกือบทั้งหมด เหลือไข่แดงเพียงเล็กน้อย 
-mesoderm เน้ือเย่ือตอนกลาง เร่ิมจัดตัวมองเห็นลําตัวยาวมากขึ้น 
เร่ิมเกิดปุ่มหาง (caudal bud) 
auditory vesicle 
-ตัวเร่ิมเหยียดยาวมากขึ้น กล้ามเน้ือเร่ิมทํางาน มีการไหลเวียนของ
โลหิต ตัวอ่อนเร่ิมมีการเคลื่อนไหว 
-ลูกปลาฟักเป็นตัวจมอยู่บริเวณพื้น มีถุงไขแ่ดงขนาดใหญ่บริเวณท้อง
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ขั้นตอนการพัฒนา 

ไข่ที่ได้รับการผสมมีลักษณะกลมสีเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เกิดการแบ่งตัวแบบไมโตซีส (mitosis) 
animal pole) มีลักษณะนูนขึ้น 

เร่ิมแบ่งเป็น 2 เซลล ์
เซลล์เท่ากัน มีขนาดเล็กกว่าเซลล์เดิมคร่ึงหน่ึง 
เซลล์จนได้จํานวน 8 เซลล์ เซลล์ใหม่มีขนาด

เซลล์จนได้จํานวน 16 เซลล์ เซลล์ใหม่ 

เซลล์จนได้จํานวน 32 เซลล์  
เซลล์มีการแบ่งตัวเพิ่ม จนได้จํานวน 64 เซลล ์

เซลล์แบ่งตัวซ้อนกันหนาจนได้กลุ่มของ blastomere จํานวนมาก
Morula ซ่ึงเป็นระยะสุดท้ายของ 

Blastula blastomere เกิดช่องว่าง (blastocoel)  
ระหว่างกลุ่มบลาสโตเดอร์มชั้นบน ซ่ึงพัฒนาเป็นส่วนต่าง ๆของ

early gastrula blastoderm ขยายตัวลงมาคลุม yolk 
เกิดลักษณะคล้ายวงแหวนเลื่อนลงมาเรียก germ ring เน้ือเย่ือ

เคลื่อนตัวลงมาด้านล่างไข่แดง คลุมไข่แดง
เกือบทั้งหมด เหลือไข่แดงเพียงเล็กน้อย (yolk plug) 

เน้ือเย่ือตอนกลาง เร่ิมจัดตัวมองเห็นลําตัวยาวมากขึ้น 
) เร่ิมเกิดเลนส์ตา มีกลุ่มเซล 

ตัวเร่ิมเหยียดยาวมากขึ้น กล้ามเน้ือเร่ิมทํางาน มีการไหลเวียนของ

ลูกปลาฟักเป็นตัวจมอยู่บริเวณพื้น มีถุงไขแ่ดงขนาดใหญ่บริเวณท้อง 



 O1 

118 

O23 

          

 

           
 
                                                         

                            

 

ภาพท่ี 1  พัฒนาการของคัพภะปลามัด 
 

ตารางท่ี 6  พัฒนาการของลูกปลามัด 
ภาพที ่ อายุ 
2 ก 6 ชั่วโมง - ลูกปลาเพิ่งฟกัออกเป็นตัว ความยาว 

หางเคลื่อนไหวเล็กน้อย
2 ข 1 วัน - ลูกปลามีความยาว 

บริเวณพื้น
2 ค 2 วัน - ลูกปลามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง มีการพฒันารูทวาร 

เล็กกว่าเดิม ลกูปลาเร่ิมวา่ยนํ้าเข้าหาที่หลบซ่อน ความยาว 
2 ง 3 วัน - ส่วนของลําตัวเร่ิมจะปรากฏเม็ดส ีโดยจะมีสีเข้มขึ้น หนวดมีการพัฒนามากขึ้น ถุงไข่แดงมี

ขนาดเลก็ลงมาก ความกว้างปากเฉลี่ย 
7.34 มิลลิเมตร

2 จ 5 วัน - สีของลําตัวเร่ิมเป็นสีดําเข้ม 
ความกวา้งปากเฉลี่ย 

2 ฉ 7 วัน - ครีบหลัง และครีบก้น เร่ิมมี 
อาหารมากขึ้น หนวดมีการพัฒนาสมบูร
กว้างปากเฉลี่ย 

2 ช 12 วัน - ลูกปลามีความยาว 
2 ซ 40 วัน - ครีบหลัง ครีบหาง และครีบก้น 

สัดส่วนเหมือนตัวเต็มวัย ลกูปลามีความยาว 

ก. Fertilized egg  
    1.91 มม.   1.91 มม

มม.  ข. Cleavage 2 cell
ก.Fertilized egg 

              1.91  มม.
   ฉ. Cleavage 32 cells 

 

             1.91 มม
      ช. Cleavage 
จ. Fourth cleavage 

      ฎ. Somite stage
ฌ.Blastula stage                                                     

            1.91 มม.  
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ขั้นตอนการพัฒนา 
ลูกปลาเพิ่งฟกัออกเป็นตัว ความยาว 4.88 มิลลิเมตร ถุงไขแ่ดงมีขนาดใหญ่ นอนกับพื้น 
หางเคลื่อนไหวเล็กน้อย 
ลูกปลามีความยาว 5.35 มิลลิเมตร เร่ิมมีการพัฒนาตา เหงือก ปากและหนวด นอนน่ิง
บริเวณพื้น หางเคลื่อนไหวตลอดเวลา 
ลูกปลามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง มีการพฒันารูทวาร (anus) หาง ครีบหู ถุงไขแ่ดงมีขนาด
เล็กกว่าเดิม ลกูปลาเร่ิมวา่ยนํ้าเข้าหาที่หลบซ่อน ความยาว 7.12 มิลลิเมตร
ส่วนของลําตัวเร่ิมจะปรากฏเม็ดส ีโดยจะมีสีเข้มขึ้น หนวดมีการพัฒนามากขึ้น ถุงไข่แดงมี
ขนาดเลก็ลงมาก ความกว้างปากเฉลี่ย 0.88 +0.03 มิลลิเมตร ลูกปลาระยะน้ีมีความยาว 

มิลลิเมตร 
สีของลําตัวเร่ิมเป็นสีดําเข้ม ครีบหางและหนวดมีการพฒันามากขึ้นลูกปลาเร่ิมจะกินอาหาร 
ความกวา้งปากเฉลี่ย 1.17+0.07 มิลลิเมตร ลูกปลาระยะน้ีมีความยาว 
ครีบหลัง และครีบก้น เร่ิมมี fin  ray ลูกปลาจะมีพฤติกรรมว่ายนํ้ามากขึ้น และเร่ิมกิน
อาหารมากขึ้น หนวดมีการพัฒนาสมบูรณ์เหมือนตัวเต็มวัย ครีบหูมีการพัฒนามากขึ้น ความ
กว้างปากเฉลี่ย 1.24 + 0.02 มิลลิเมตร ลูกปลาระยะน้ีมีความยาว 8.63 
ลูกปลามีความยาว 12.50 มิลลิเมตร ครีบหลัง ครีบท้อง เร่ิมมีก้านครีบ
ครีบหลัง ครีบหาง และครีบก้น แยกจากกันอย่างชัดเจน ลูกปลามีการพัฒนาอวัยวะและ
สัดส่วนเหมือนตัวเต็มวัย ลกูปลามีความยาว 39.12 มิลลิเมตร 

มม. 
Cleavage 2 cells 

Fertilized egg (40X) 

           1.91 มม. 
ม.   ค. Cleavage 4 cells 
Second cleavage 

            1.91 มม. 
มม.มม.        ง. Cleavage 8 
cells 

               
มมมม.  จ

 ก.

มม.
Cleavage 64 cells                                           

Fourth cleavage 

             1.91 มม. 
มมมมมม.มมมม.    ซ. Morula stage 

จ. Fourth cleavage 

Somite stage                                                     

                                                     

         ฐ. Hatch out stage                                       

             1.91 มม.  
   ฌ. Blastula stage 
จ. Fourth 

   

 

        

            1.91  มม.
      ฏ. Optic bud stage                                       
           1.91 มม.  
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ถุงไขแ่ดงมีขนาดใหญ่ นอนกับพื้น 

มิลลิเมตร เร่ิมมีการพัฒนาตา เหงือก ปากและหนวด นอนน่ิง

หาง ครีบหู ถุงไขแ่ดงมีขนาด
มิลลิเมตร 

ส่วนของลําตัวเร่ิมจะปรากฏเม็ดส ีโดยจะมีสีเข้มขึ้น หนวดมีการพัฒนามากขึ้น ถุงไข่แดงมี
มิลลิเมตร ลูกปลาระยะน้ีมีความยาว 

ครีบหางและหนวดมีการพฒันามากขึ้นลูกปลาเร่ิมจะกินอาหาร 
ลูกปลาระยะน้ีมีความยาว 7.87 มิลลิเมตร 

ลูกปลาจะมีพฤติกรรมว่ายนํ้ามากขึ้น และเร่ิมกิน
ณ์เหมือนตัวเต็มวัย ครีบหูมีการพัฒนามากขึ้น ความ

63 มิลลิเมตร 
มิลลิเมตร ครีบหลัง ครีบท้อง เร่ิมมีก้านครีบ 

แยกจากกันอย่างชัดเจน ลูกปลามีการพัฒนาอวัยวะและ

               1.91 มม. 
จ. Cleavage 16 cells 

.Fertilized egg (40X) 

Hatch out stage                                       

   ญ. Gastrula  stage 

 

             1.91 มม.  
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ภาพท่ี 2  พัฒนาการของลูกปลามัด 
ก. ลูกปลามดั อายุ 6 ช่ัวโมง ขนาดยาวประมาณ  
ข. ลูกปลามดั อายุ 1 วัน ขนาดยาวประมาณ  
ค. ลูกปลามัด อายุ 2 วัน ขนาดยาวประมาณ  
ง. ลูกปลามดั อายุ 3 วัน ขนาดยาวประมาณ  
จ. ลูกปลามัด อายุ 5 วัน ขนาดยาวประมาณ  
ฉ. ลูกปลามดั อายุ 7 วัน ขนาดยาวประมาณ  
ช. ลูกปลามดั อายุ 12 วัน ขนาดยาวประมาณ  
ซ. ลูกปลามัด อายุ 40 วัน ขนาดยาวประมาณ  
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ช่ัวโมง ขนาดยาวประมาณ  4.88  มิลลิเมตร 
วัน ขนาดยาวประมาณ  5.35  มิลลิเมตร 
วัน ขนาดยาวประมาณ  7.12  มิลลิเมตร 
วัน ขนาดยาวประมาณ  7.34  มิลลิเมตร 
วัน ขนาดยาวประมาณ  7.87  มิลลิเมตร 
วัน ขนาดยาวประมาณ  8.63  มิลลิเมตร 
วัน ขนาดยาวประมาณ  12.50  มิลลิเมตร 
วัน ขนาดยาวประมาณ  39.12  มิลลิเมตร 

ซ. 

ง. 

ก. 

ค. 

ข. 

4 mm 

จ. 

ฉ. 

ช. 
2 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 

1 mm 
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3. การอนุบาล 
 3.1 การเจริญเติบโตด้านความยาว
 จากการอนุบาลลูกปลามัดวัยอ่อนอายุ 
เมตร ลูกปลามีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 0.98+0
เท่ากับ 3.84+0.31, 3.67+0.23 และ 3.41+0.
ลูกปลาท่ีอนุบาลในอัตราความหนาแน่น 1,000
ต่อลูกบาศก์เมตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (
ลูกบาศก์เมตร (ตารางท่ี 7 และ9) 
 
ตารางท่ี 7  ความยาวเฉลี่ยลูกปลามัดท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่นต่างกัน

ระยะเวลา 
(สัปดาห)์ 
เริ่มต้น 0.
1 1.
2 2.
3 3.21
4 3.84

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

 
 3.2 การเจริญเติบโตด้านน้ําหนัก 
 จากการอนุบาลลูกปลามัดวัยอ่อนมีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 
2,000 และ 3,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 
0.516+0.060 และ 0.459+0.085 กรัม ตามลําดับ และพบว่าลูกปลาท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 
มีน้ําหนักเฉลี่ยสูงกว่าลูกปลาท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 
(p<0.05) (ตารางท่ี 8 และ9) 

 
ตารางท่ี 8  น้ําหนักเฉลี่ยลูกปลามัดท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่นตา่งกัน

ระยะเวลา 
(สัปดาห)์ 
เริ่มต้น 0.013
1 0.121
2 0.195
3 0.345
4 0.624

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอน
(p<0.05) 
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นความยาว 
จากการอนุบาลลูกปลามัดวัยอ่อนอายุ 7 วัน ในอัตราความหนาแน่น 1,000, 2,000 และ 3

0.12 มิลลิเมตร ตามลําดับ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าความยาวตัวเฉลี่ยสุดท้าย
.47 เซนติเมตร ตามลําดับ และมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร แตกต่างจากลูกปลาท่ีอนุบาลในอัตราความหนาแน่น
(p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับลูกปลาท่ีอนุบาลในอัตราความหนาแน่น 

ความยาวเฉลี่ยลูกปลามัดท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ  
ความหนาแน่น (ตัวต่อลูกบาศก์เมตร) 

1,000  2,000 
.98+0.12 0.98+0.12 
.96+0.17 1.89+0.15 
.67+0.22 2.59+0.14 
21+0.13a 3.01+0.17ab 
84+0.31a 3.67+0.23ab 

ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
เปอร์เซ็นต ์

จากการอนุบาลลูกปลามัดวัยอ่อนมีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.013+0.001 กรัม ในอัตราความหนาแน่น 
ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าลูกปลามีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 

กรัม ตามลําดับ และพบว่าลูกปลาท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 1,000
มีน้ําหนักเฉลี่ยสูงกว่าลูกปลาท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 2,000 และ 3,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

น้ําหนักเฉลี่ยลูกปลามัดท่ีอนุบาลด้วยความหนาแน่นตา่งกัน 3 ระดับ 
ความหนาแน่น (ตัวต่อลูกบาศก์เมตร) 

1,000 2,000 
013+0.001 0.013+0.001 
121+0.011 0.109+0.009 
195+0.040 0.184+0.022 
345+0.019a 0.310+0.009ab 
624+0.107a 0.516+0.060b 

ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
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3,000 ตัวต่อลูกบาศก์-
สัปดาห์ พบว่าความยาวตัวเฉลี่ยสุดท้าย

และมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
แตกต่างจากลูกปลาท่ีอนุบาลในอัตราความหนาแน่น 3,000 ตัว

แต่ไม่แตกต่างกับลูกปลาท่ีอนุบาลในอัตราความหนาแน่น 2,000 ตัวต่อ

3,000 
0.98+0.12 
1.92+0.14 
2.57+0.14 
2.91+0.27b 
3.41+0.47b 

ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

ในอัตราความหนาแน่น 1,000, 
สัปดาห์ พบว่าลูกปลามีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 0.624+0.107, 

,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
ตัวต่อลูกบาศก์เมตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3,000 
0.013+0.001 
0.115+0.016 
0.172+0.027 
0.284+0.012b 
0.459+0.085c 

แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 3.3 อัตรารอด 
 จากการอนุบาลลูกปลามัดท่ีระดับความหนาแน่น 
เฉลีย่ 87.33+3.06, 85.00+6.00 และ
 
ตารางท่ี 9  ความยาวเฉลี่ย น้ําหนักเฉลี่ย และอัตรารอดตายเฉลี่ย ของลูกปลามัดท่ีอนุบาลในตู้กระจกเป็นระยะเวลา 

ด้วยความหนาแน่นต่างกัน 
 

 

ความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น (เซนติเมตร) 
ความยาวเฉลี่ยสดุท้าย (เซนติเมตร)
น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้น (กรัม) 
น้ําหนักเฉลี่ยสุดท้าย (กรัม) 
อัตรารอดตายเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) 

หมายเหตุ: ค่าเฉลีย่ท่ีกํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ
(p<0.05) 

 
4. คุณสมบตัิของน้ําระหว่างการอนุบาล
 คุณสมบัติของน้ําระหว่างการอนุบาลลูกปลามัดท่ีอัตราความหนาแน่น 
ในตู้กระจก ระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า อุณหภูมินํ้าอยู่ในช่วง 
ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา 4.0–5.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นด่าง 
ต่อลิตร และแอมโมเนีย 0.01–0.05 
 

ตารางท่ี 10  คุณสมบัติของน้ําระหว่างการอนุบาลลูกป

คุณสมบัติของน้ํา 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซยีส) 
ความเป็นกรดเป็นดา่ง 
ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (มลิลิกรัมตอ่ลิตร
ความเป็นด่าง (มลิลิกรัมต่อลิตร) 
ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
แอมโมเนีย (มลิลิกรัมต่อลิตร) 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 

 ปลามัดท่ีนํามาเพาะพันธุ์ในครั้งนี้ เป็นปลาท่ีรวบรวมมาจากธรรมชาติ 
เลี้ยงพบว่าปลาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ จนรังไข่และถุงน้ําเช้ือพัฒนาการสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
การทดลองของ สมาน (2551) ได้ทําการเพาะและอนุบาลปลาดุกลําพัน 
ปลาสามารถมีความสมบูรณ์เพศได้เช่นเดียวกัน

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

จากการอนุบาลลูกปลามัดท่ีระดับความหนาแน่น 1,000, 2,000 และ 3,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร พบว่ามีอัตรารอด
และ 79.78+4.73 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

ความยาวเฉลี่ย น้ําหนักเฉลี่ย และอัตรารอดตายเฉลี่ย ของลูกปลามัดท่ีอนุบาลในตู้กระจกเป็นระยะเวลา 
ด้วยความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ 

ความหนาแน่น (ตัวต่อลูกบาศก์เมตร
1,000 2,000 

 0.98+0.12ns 0.98+0.12ns 
) 3.84+0.31a 3.57+0.23ab 

0.013+0.001ns 0.013+0.001ns 
0.624+0.107a 0.516+0.060b 
87.33+3.06ns 85.00+6.00ns 

ค่าเฉลีย่ท่ีกํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ

คุณสมบตัิของน้ําระหว่างการอนุบาล 
คุณสมบัติของน้ําระหว่างการอนุบาลลูกปลามัดท่ีอัตราความหนาแน่น 1,000, 2,000 และ 

สัปดาห์ พบว่า อุณหภูมินํ้าอยู่ในช่วง 27–28.5 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่าง 
มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นด่าง 92–112 มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้าง 
05 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 10) 

คุณสมบัติของน้ําระหว่างการอนุบาลลูกปลามัดท่ีระดบัความหนาแน่นต่างกัน 
ความหนาแน่น (ตัวต่อลูกบาศก์เมตร

1 2 

มลิลิกรัมตอ่ลิตร) 

27 – 28.5 
7.3 – 7.9 
4.4 – 5.2 
94 - 110 
123 – 142 
0.01 – 0.04 

27 – 28.5 
7.6 – 7.9 
4.0 – 5.4 
92 - 108 
124 – 140 
0.02 – 0.04

ปลามัดท่ีนํามาเพาะพันธุ์ในครั้งนี้ เป็นปลาท่ีรวบรวมมาจากธรรมชาติ บริเวณแหล่งน้ําตกกระช่องจังหวัดตรัง เมื่อนํามา
เลี้ยงพบว่าปลาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ จนรังไข่และถุงน้ําเช้ือพัฒนาการสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ

ได้ทําการเพาะและอนุบาลปลาดุกลําพัน โดยรวบรวมปลาจากธรรมชาตินํามาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ 
ปลาสามารถมีความสมบูรณ์เพศได้เช่นเดียวกัน 

O1 

121 

O23 

ตัวต่อลูกบาศก์เมตร พบว่ามีอัตรารอด
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 9) 

ความยาวเฉลี่ย น้ําหนักเฉลี่ย และอัตรารอดตายเฉลี่ย ของลูกปลามัดท่ีอนุบาลในตู้กระจกเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์

ตัวต่อลูกบาศก์เมตร) 
3,000 

0.98+0.12ns 
3.31+0.47b 

0.013+0.001ns 
0.459+0.085c 
79.78+4.73ns 

ค่าเฉลีย่ท่ีกํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ

และ 3,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.3–8.0 ปริมาณ

มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้าง 117–142 มิลลิกรัม

ตัวต่อลูกบาศก์เมตร) 

3 
 
 
 
 
 

0.04 

27 – 28.5 
7.4 – 8.0 
4.4 – 5.2 
94 – 112 
117 – 138 
0.02 - 0.05 

บริเวณแหล่งน้ําตกกระช่องจังหวัดตรัง เมื่อนํามา
เลี้ยงพบว่าปลาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ จนรังไข่และถุงน้ําเช้ือพัฒนาการสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ

โดยรวบรวมปลาจากธรรมชาตินํามาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ 



 O1 

122 

O23 

 พบว่าการฉีดด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ 
สามารถกระตุ้นให้ปลาทุกตัวตกไข่และทําการผสมเทียมได้
23 ช่ัวโมง 10 นาที ซึ่งพบว่าระยะเวลาในการตกไข่ของปลามัดใช้เวลานานกว่าปลาดุกเนื้อเลนซึ่งมีระยะเวลาตกไข่ 
ถึง 19 ช่ัวโมง 10 นาที (สมาน, 2550) ปลามัดมีอัตราปฏิสนธิเฉลี่ยระหว่าง 
เฉลี่ยระหว่าง 16.27+3.93–34.83+3.70 
65.88+4.66–71.78+3.99 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการฟักเฉลี่ยระหว่าง 
เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มของอัตราปฏิสนธิ อัตราฟัก และอัตรารอด การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ให้แม่ปลาเข็มท่ี 
เข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และเข็มท่ี 
ต่อกิโลกรัม มีความเหมาะสมท่ีสุด  
 พัฒนาการของคัพภะปลามัด ใช้เวลาในการฟักเป็นตัวอ่อน 
องศาเซลเซียส ใกล้เคียงกับปลาบึกใช้เวลาฟักเป็นตัว 
ปลาดุกลําพัน ใช้เวลาฟักเป็นตัว 28 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิน้ํา 
ฟักเป็นตัว 29 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมินํ้า 23–25 องศาเซลเซียสลูกปลามัดเริ่มฟักเป็นตัวมีความยาว 
ปากเฉลี่ย 0.76+0.02 มิลลิเมตร อาหารท่ีเหมาะสมจึงควรมีขนาดเล็กกว่าความกว้างของปากปลา เช่น ไรแดง มีพัฒนาการ
เหมือนตัวเต็มวัยเมื่ออายุ 40 วัน 
 การอนุบาลพบว่า น้ําหนักปลาจะเริ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
โดยพบว่าท่ีอัตราความหนาแน่น 1,000 ตัวต่อลูกบ
ตัวต่อลูกบาศก์เมตร แต่จะปรากฏผลชัดเมื่ออนุบาลผ่านไป 
แตกต่างจากที่ 2,000 และ 3,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในทางปฏิบัติการอ
สามารถอนุบาลได้ในอัตราความหนาแน่นสูงถึง 
ให้น้อยลงเป็น 2,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ในการอนุบาลสัปดาห์ท่ี 
ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ในการอนุบาลสัปดาห์ท่ี 
เป็นปัจจัยสําคัญในการควบคุมการเจริญเติบโต ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเหมือนกัน เนื่องจากบ่อมี 
ความหนาแน่นท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตต่อการอนุบาลลูกปลามัด ในการทดลองครั้งนี้ สอดคล้องกับการทดลองกับการอนุบาล
ลูกปลาอ่ืน ๆ หลายชนิด เช่น การอนุบาลลูกปลากดหิน 
2550) เป็นต้น  
 คุณสมบัตินํ้าในการทดลองการอนุบาลลูกปลาพบว่ามีค่าเฉลี่ยท่ีใกล้
อยู่ระหว่าง 27–28.5 องศาเซลเซียส ค่าออกซิเจนท่ีละลายน้ําอยู่ระหว่าง 
อยู่ระหว่าง 7.3–8.0 ค่าความเป็นด่างของน้ําอยู่ระหว่าง 
มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณแอมโมเนียรวมอยู่ระหว่าง
(ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) 
 จากการทดลองในครั้งนี้สรุปได้ว่า การเพาะพันธุ์ปลามัด 
ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 10 
การฟัก และอัตราการรอดตายสูงท่ีสุด สําหรับการอนุบาลปลามัดขนาดอายุ 
การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย พบว่าความหนาแน่นท่ีเหมาะสม คือ 
 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

พบว่าการฉีดด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (buserelin acetate) ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ (domperidone) 
สามารถกระตุ้นให้ปลาทุกตัวตกไข่และทําการผสมเทียมได้ โดยแม่ปลามรีะยะเวลาในการตกไข่ระหว่าง 21 

นาที ซึ่งพบว่าระยะเวลาในการตกไข่ของปลามัดใช้เวลานานกว่าปลาดุกเนื้อเลนซึ่งมีระยะเวลาตกไข่ 
ปลามัดมีอัตราปฏิสนธิเฉลี่ยระหว่าง 51.30+4.24–69.91+4.22 เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟัก

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับปลาดุกลําพันที่มีอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยระหว่าง
เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการฟักเฉลี่ยระหว่าง 9.16+1.12–21.76+6.88 เปอร์เซ็นต์ 

เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มของอัตราปฏิสนธิ อัตราฟัก และอัตรารอด การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ให้แม่ปลาเข็มท่ี 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และเข็มท่ี 2 อัตราความเข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 

พัฒนาการของคัพภะปลามัด ใช้เวลาในการฟักเป็นตัวอ่อน (Hatched out) 38 ช่ัวโมง 15 นาที ท่ีอุณหภูมินํ้า 
องศาเซลเซียส ใกล้เคียงกับปลาบึกใช้เวลาฟักเป็นตัว 38 ช่ัวโมง 40 นาที ท่ีอุณหภูมินํ้า 25 องศาเซลเซียส แต่ใช้เวลา มากกว่า 

ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิน้ํา 24–25 องศาเซลเซียส (สมาน, 2551) และ ปลาดุกเนื้อเลนใช้เวลา
องศาเซลเซียสลูกปลามัดเริ่มฟักเป็นตัวมีความยาว 4.88 มิลลิเมตร ความกว้างของ

อาหารท่ีเหมาะสมจึงควรมีขนาดเล็กกว่าความกว้างของปากปลา เช่น ไรแดง มีพัฒนาการ

การอนุบาลพบว่า น้ําหนักปลาจะเริ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) เมื่ออนุบาลผ่านไปเป็นเวลา 
ตัวต่อลูกบาศก์เมตร แตกต่างจาก 3,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร  และไม่ต่างจาก 

ตัวต่อลูกบาศก์เมตร แต่จะปรากฏผลชัดเมื่ออนุบาลผ่านไป 4 สัปดาห์ ที่อัตราความหนาแน่น 1,000
ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในทางปฏิบัติการอนุบาลลูกปลามัดในระยะแรก

สามารถอนุบาลได้ในอัตราความหนาแน่นสูงถึง 3,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร แต่เมื่ออนุบาลต่อไปจําเป็นต้องลดความหนาแน่น
ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ในการอนุบาลสัปดาห์ท่ี 3 หรือถ้าจะให้ปลาเจริญเติบโตมากข้ึนควรอนุบาลท่ี 

ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ในการอนุบาลสัปดาห์ท่ี 4 สอดคล้องกับ Hepher (1967) ท่ีรายงานว่า ความหนาแน่นของประชากรปลา 
เป็นปัจจัยสําคัญในการควบคุมการเจริญเติบโต ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเหมือนกัน เนื่องจากบ่อมี carrying capacity 

การอนุบาลลูกปลามัด ในการทดลองครั้งนี้ สอดคล้องกับการทดลองกับการอนุบาล
ๆ หลายชนิด เช่น การอนุบาลลูกปลากดหิน (สุรพงษ์ และอนุวัต,ิ 2546) และการอนุบาลลูกปลาดุกเนื้อเลน 

คุณสมบัตินํ้าในการทดลองการอนุบาลลูกปลาพบว่ามีค่าเฉลี่ยท่ีใกล้เคียงกันท้ัง 3 ชุดการทดลอง โดยค่าอุณหภูมิน้ํา
ค่าออกซิเจนท่ีละลายน้ําอยู่ระหว่าง 4.0–5.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่าง

ค่าความเป็นด่างของน้ําอยู่ระหว่าง 92–112 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความกระด้างของน้ําอยู่ระหว่าง 
และปริมาณแอมโมเนียรวมอยู่ระหว่าง 0.01–0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าอยู่ในช่วงท่ีสัตว์นํ้าสามารถเจริญเติบโตได้

จากการทดลองในครั้งนี้สรุปได้ว่า การเพาะพันธุ์ปลามัด ด้วยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ให้แม่ปลาฉีดครั้งท่ี 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และฉีดครั้งท่ี 2 อัตราความเข้มข้น 

10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีความเหมาะสมท่ีสุด เนื่องจากมีอัตราการปฏิสนธิ อัตรา
การฟัก และอัตราการรอดตายสูงท่ีสุด สําหรับการอนุบาลปลามัดขนาดอายุ 7 วัน จนถึงขนาด 3 เซนติเมตร เมื่อพิจารณาจาก
การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย พบว่าความหนาแน่นท่ีเหมาะสม คือ 2,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
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) ทุกระดับความเข้มข้น 
21 ช่ัวโมง 20 นาที ถึง 

นาที ซึ่งพบว่าระยะเวลาในการตกไข่ของปลามัดใช้เวลานานกว่าปลาดุกเนื้อเลนซึ่งมีระยะเวลาตกไข่ 18 ช่ัวโมง 
ปอร์เซ็นต์ อัตราการฟัก

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับปลาดุกลําพันที่มีอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยระหว่าง 
เปอร์เซ็นต์ (สมาน, 2551)  

เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มของอัตราปฏิสนธิ อัตราฟัก และอัตรารอด การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ให้แม่ปลาเข็มท่ี 1 อัตราความ
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัม

นาที ท่ีอุณหภูมินํ้า 26-27 
องศาเซลเซียส แต่ใช้เวลา มากกว่า 

และ ปลาดุกเนื้อเลนใช้เวลา
มิลลิเมตร ความกว้างของ

อาหารท่ีเหมาะสมจึงควรมีขนาดเล็กกว่าความกว้างของปากปลา เช่น ไรแดง มีพัฒนาการ

เมื่ออนุบาลผ่านไปเป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
ตัวต่อลูกบาศก์เมตร  และไม่ต่างจาก 2,000 

,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
นุบาลลูกปลามัดในระยะแรก 

แต่เมื่ออนุบาลต่อไปจําเป็นต้องลดความหนาแน่น
หรือถ้าจะให้ปลาเจริญเติบโตมากข้ึนควรอนุบาลท่ี 1,000 

ท่ีรายงานว่า ความหนาแน่นของประชากรปลา 
carrying capacity จํากัด 

การอนุบาลลูกปลามัด ในการทดลองครั้งนี้ สอดคล้องกับการทดลองกับการอนุบาล
การอนุบาลลูกปลาดุกเนื้อเลน (สมาน, 

ชุดการทดลอง โดยค่าอุณหภูมิน้ํา
มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่าง 

ค่าความกระด้างของน้ําอยู่ระหว่าง 117–142 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าอยู่ในช่วงท่ีสัตว์นํ้าสามารถเจริญเติบโตได ้

ด้วยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ให้แม่ปลาฉีดครั้งท่ี 1 อัตรา
อัตราความเข้มข้น 20 

เนื่องจากมีอัตราการปฏิสนธิ อัตรา
เซนติเมตร เมื่อพิจารณาจาก

ตัวต่อลูกบาศก์เมตร  
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การศึกษาการเพาะพันธุ์ คัพภวิทยาและพัฒนาการของลูกปลารากกล้วยวัยอ่อน
 
รจวรรณ จดชัยภูมิ1* และอาคม ชุ่มธิ2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดแม่ฮ่องสอน
2สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาการเพาะพันธุ์ คัพภวิทยา และพัฒนาการของลูกปลารากกล้วยวัยอ่อน ดําเนินการท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดลําปาง ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 
จังหวัดลําปางมาเลี้ยงจนมีความสมบูรณ์เพศ จึงคัดเลือกปลา
น้ําหนักเฉลี่ย 6.84±0.13 กรัม ปลาเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 
โดยฉีดกระตุ้นด้วยน้ําเกลือ 0.7% ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง ด้วยความเข้มข้น 
ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห ์(buserelin acetate) 
ยาเสริมฤทธิ์ (domperidone) ในอัตรา 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ทําให้แม่ปลาวางไข่ได้ การฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองมีจํานวนไข่ต่อแม่เฉลี่ย
และ 4,408±312 ฟองตามลําดับ อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย 
ตามลําดับ อัตราการฟักเฉลี่ย 7.41±7.41, 34.51±6.28
โดยฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์มีจํานวนไข่ต่อแม่เฉลี่ย
7,820±391 ฟอง ตามลําดับ อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย 
ตามลําดับ อัตราการฟักเฉลี่ย 92.43±0.98,  96.97±1.18
ทางสถิติพบว่า จํานวนไข่ต่อแม่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการรอดตาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยอัตราความเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์
ในการเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยมากท่ีสุด เนื่องจากมีอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการรอดตายสูงสุดหลังการฉีด
กระตุ้นด้วยฮอร์โมนท้ังสองอย่าง  แม่ปลาวางไข่ในเวลา 
สีเหลืองใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 
อุณหภูมินํ้า 25.6±0.5 องศาเซลเซียส ลูกปลามีความยาวเหยียดแรกฟัก
50 วัน มีความยาวเหยียด 55.69 มิลลิเมตร เมื่อศึกษาต้นทุนในการผลิตลูกปลารากกล้วยจากฮอร์โมนต่อมใต้สมองปลาไนและ
ฮอร์โมนสังเคราะห์ (burserelin acetate) ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 
มีต้นทุนการผลิต 0.0043 บาทต่อตัว เมื่อพิจารณาจากจํานวนไข่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก อัตราการรอดตาย และผลผลิต
ลูกปลาท่ีได้จากการทดลองครั้งนี ้สรุปได้ว่าการเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ในอัตรา 
ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์อัตรา 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ระยะเวลา 42 วัน ด้วยไข่แดงต้มสุกบดละเอียด
ทําให้ลูกปลารากกล้วยเจริญเติบโตดีท่ีสุด 
 
คําสําคัญ: ปลารากกล้วยการเพาะพันธุ์  คัพภ
   
*ผู้รับผิดชอบ: 61 หมู่ 5 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ
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การศึกษาการเพาะพันธุ์ คัพภวิทยาและพัฒนาการของลูกปลารากกล้วยวัยอ่อน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดแม่ฮ่องสอน 

การศึกษาการเพาะพันธุ์ คัพภวิทยา และพัฒนาการของลูกปลารากกล้วยวัยอ่อน ดําเนินการท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนา
2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 โดยรวบรวมปลารากกล้วยจากธรรมชาติในแม่น้ําวัง 

จังหวัดลําปางมาเลี้ยงจนมีความสมบูรณ์เพศ จึงคัดเลือกปลาเพศผู้ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีความยาวเฉลี่ย 9
กรัม ปลาเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 11.12±0.12 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 10.54±0

ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง ด้วยความเข้มข้น 0.5, 1.0, 1
(buserelin acetate) ในอัตราความเข้มข้น 5, 10, 15 และ 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผลการศึกษาพบว่า การฉีดกระตุ้นด้วยน้ําเกลือ 
การฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองมีจํานวนไข่ต่อแม่เฉลี่ย 3,207±245, 3,791±111

ฟองตามลําดับ อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย 8.33±0.33, 9.67±1.77, 16.67±3.48 และ 47.00±3.46
34.51±6.28, 63.60±11.02 และ 72.77±2.30 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ การเพาะพันธุ์

โดยฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์มีจํานวนไข่ต่อแม่เฉลี่ย 5,629±726, 8,032±392
ตามลําดับ อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย 78.33±8.29, 99.33±0.67, 94.67±2.73 และ 96.67±1.76

96.97±1.18, 94.34±2.02 และ 94.43±1.33 เปอร์เซ็นต ์ตามลําดับ
ทางสถิติพบว่า จํานวนไข่ต่อแม่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการรอดตาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
เนื่องจากมีอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการรอดตายสูงสุดหลังการฉีด

กระตุ้นด้วยฮอร์โมนท้ังสองอย่าง  แม่ปลาวางไข่ในเวลา 10-13 ช่ัวโมง ไข่ปลารากกล้วยเป็นประเภทครึ่งจมครึ่งลอยมีรูปร่างกลม
สีเหลืองใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 0.33 – 0.38 มิลลิเมตร ฟักออกเป็นตัวในเวลา 11 ช่ัวโมง 50

ลูกปลามีความยาวเหยียดแรกฟัก 2.37 มิลลิเมตร พัฒนารูปร่างเหมือนตัวเต็มวัยเมื่ออายุได้
มิลลิเมตร เมื่อศึกษาต้นทุนในการผลิตลูกปลารากกล้วยจากฮอร์โมนต่อมใต้สมองปลาไนและ

ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ (domperidone) ของการเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยในบ่อซีเมนต์
อพิจารณาจากจํานวนไข่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก อัตราการรอดตาย และผลผลิต

สรุปได้ว่าการเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ในอัตรา 10 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีความเหมาะสมที่สุด เมื่อนําลูกปลารากกล้วยอายุ 

วัน ด้วยไข่แดงต้มสุกบดละเอียด, โรติเฟอร์และลูกไรแดงแต่ละชนิดเพียงอย่างเดียว พบว่าลูกไรแดง

คัพภวิทยา  พัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อน 

.แม่ฮ่องสอน  58000  E-mail: r_fisheries@hotmail.com
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การศึกษาการเพาะพันธุ์ คัพภวิทยา และพัฒนาการของลูกปลารากกล้วยวัยอ่อน ดําเนินการท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนา
โดยรวบรวมปลารากกล้วยจากธรรมชาติในแม่น้ําวัง 

9.59±0.16 เซนติเมตร 
0.13 กรัม มาเพาะพันธุ์
1.5 และ 2.0 โดส และ

ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ
ผลการศึกษาพบว่า การฉีดกระตุ้นด้วยน้ําเกลือ 0.7% ไม่สามารถ

3,791±111, 3,990±193 
47.00±3.46 เปอร์เซ็นต์
ตามลําดับ การเพาะพันธุ์

8,032±392, 7,717±317 และ
96.67±1.76 เปอร์เซ็นต์

ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์
ทางสถิติพบว่า จํานวนไข่ต่อแม่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการรอดตาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีความเหมาะสม 
เนื่องจากมีอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการรอดตายสูงสุดหลังการฉีด

ช่ัวโมง ไข่ปลารากกล้วยเป็นประเภทครึ่งจมครึ่งลอยมีรูปร่างกลม
50นาที – 14 ช่ัวโมง ท่ี

พัฒนารูปร่างเหมือนตัวเต็มวัยเมื่ออายุได ้
มิลลิเมตร เมื่อศึกษาต้นทุนในการผลิตลูกปลารากกล้วยจากฮอร์โมนต่อมใต้สมองปลาไนและ

ของการเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยในบ่อซีเมนต ์
อพิจารณาจากจํานวนไข่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก อัตราการรอดตาย และผลผลิต

 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
เมื่อนําลูกปลารากกล้วยอายุ 3 วัน มาอนุบาลเป็น

พบว่าลูกไรแดงเป็นอาหารท่ี

: r_fisheries@hotmail.com 
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Study on Breeding, Embryonic and Larval Development of Long
Acantopsis choirorhynchos
 

Rojjawan Jodchaiyaphum1* and Arkom 
1Maehongson Inland Fisheries Research and Development Center
2Inland Fisheries Research and Development Bureau
 

Abstract 
 Study on breeding, embryonic
(Bleeker, 1854) was conducted at Lampang Inland Fisheries Research and Developme
2012 to September 2013. Long-
and reared until maturation. In this experimental
6.84±0.13 g in average weight and female broodstock with 
in average weight were designed to propagate with 0.7 percentage saline waterbreed without hormone 
injection, injection with pituitary gland at 

(buserelin acetate) at 5, 10, 15 and 20 
results showed that all treatments spawned 
not be induced for spawning. The injection 
3,791±111, 3,990±193 and 4,408±321
16.67±3.48 and 47.00±3.46 percentage
63.60±11.02 and 72.77±2.30 percentage, respectively.
togetherwith anti-dopamine (domperidone) gave average number of eggs which were 
7,717±317 and 7,820±391 eggs. 
94.67±2.73 and 96.67±1.76 percentage
94.34±2.02 and 94.43±1.33 percentage, respectively.
were significantly different than those of the injection
(p <0.05). However, both types of hormone injections induced ovulation within 10
Eggs were yellowish round and semi buoyant with 0.33
11 hours 50 mins - 14 hours at the water temperature 
larva was 2.37 mm. Larval development to juvenile took 50 days at 55.69 mm in length. The cost of
larvae was 0.0043 Baht. Three days old larvae were preliminarily nursed for 42 days by boiled yolk, rotif
and moina. In conclusion, Injection with Buserelin acetate 10 
was suitable in induced spawning long
 

Key words: Long-noseloach, Acantopsis 
Larval development
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Breeding, Embryonic and Larval Development of Long-nose loach,
Acantopsis choirorhynchos (Bleeker, 1854) 

and Arkom Choomthi2 
Maehongson Inland Fisheries Research and Development Center 
Inland Fisheries Research and Development Bureau 

embryonic and larval development of long-nose loach, 
was conducted at Lampang Inland Fisheries Research and Developme

-nose loach were collected from nature in the Wang river, Lampang province
In this experimental male broodstock with 9.59±0.

g in average weight and female broodstock with 11.12±0.12 cm in average length, 
in average weight were designed to propagate with 0.7 percentage saline waterbreed without hormone 
injection, injection with pituitary gland at 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 dosageand injection with

(buserelin acetate) at 5, 10, 15 and 20 µg/kg, together with antidopamine (domperidone) at 5 mg/kg. The 
results showed that all treatments spawned at 100 percentage except for the saline water,
not be induced for spawning. The injection with pituitary glandgave average number of eggs were 

3,990±193 and 4,408±321 eggs. Meanwhile, average fertilization rates were
percentage and average hatching rates of eggs were

0 percentage, respectively.The injection of synthetic hormone (buserelin acetate),
dopamine (domperidone) gave average number of eggs which were 

eggs. Meanwhile, average fertilization rates of were
percentage and average hatching rates of eggs were 
percentage, respectively. All the parameter of the synthetic hormone injection 

were significantly different than those of the injectionwith pituitary gland and 0.7 percentage saline water
0.05). However, both types of hormone injections induced ovulation within 10

Eggs were yellowish round and semi buoyant with 0.33-0.38 mm of diameter. Larvae hatched out within 
14 hours at the water temperature of 25.6±0.5°c after fertilization. Length of hatched 

development to juvenile took 50 days at 55.69 mm in length. The cost of
Baht. Three days old larvae were preliminarily nursed for 42 days by boiled yolk, rotif

and moina. In conclusion, Injection with Buserelin acetate 10 µg/kg together with Domperidone 5 mg/kg 
ed spawning long-nose loach. And feeding 3 days old larval with moina was suitable.

Acantopsis choirorhynchos (Bleeker, 1854), Breeding, Embryonic development,
Larval development 

*Corresponding author :61 Moo.1,Phabong Sub-district, Mueang District, Maehongson Province 58000
mail : r_fisheries@hotmail.com 
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nose loach,  

 Acantopsis choirorhychos 

was conducted at Lampang Inland Fisheries Research and Development Center from October 
nose loach were collected from nature in the Wang river, Lampang province 

.16 cm in average length, 
cm in average length, 10.54±0.13 g 

in average weight were designed to propagate with 0.7 percentage saline waterbreed without hormone 
and injection withsynthetic hormone 

together with antidopamine (domperidone) at 5 mg/kg. The 
except for the saline water, which could 

gave average number of eggs were 3,207±245, 
Meanwhile, average fertilization rates were 8.33±0.33, 9.67±1.77, 

were 7.41±7.41, 34.51±6.28, 
synthetic hormone (buserelin acetate), 

dopamine (domperidone) gave average number of eggs which were 5,629±726, 8,032±392, 
Meanwhile, average fertilization rates of were 78.33±8.29, 99.33±0.67, 

f eggs were 92.43±0.98, 96.97±1.18, 
All the parameter of the synthetic hormone injection 

0.7 percentage saline water 
0.05). However, both types of hormone injections induced ovulation within 10-13 hours after injection. 

0.38 mm of diameter. Larvae hatched out within 
of 25.6±0.5°c after fertilization. Length of hatched 

development to juvenile took 50 days at 55.69 mm in length. The cost of 
Baht. Three days old larvae were preliminarily nursed for 42 days by boiled yolk, rotifers 

g/kg together with Domperidone 5 mg/kg 
val with moina was suitable. 

eeding, Embryonic development, 

district, Mueang District, Maehongson Province 58000 
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การเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน
 
นิภา กาลศรี*1  รัตน์กาญจน์ ฤดีเจริญสกุล2
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืกําแพงเพชร
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืพิจิตร 
3สํานักงานประมงจังหวดัสุโขทัย 
 
บทคัดย่อ 
 การเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังท่ีอัตราความหนาแน่นต่างกัน 
ประมงน้ําจืดกําแพงเพชร ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
การทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา ตามอัตราความหนาแน่น
ความลึกกระชังส่วนท่ีจมน้ํา 1 เมตร ลูกปลาเสือพ่นน้ํามีความยาวเริ่มต้น
น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.73±0.28, 0.74±0.28 
(p>0.05) เลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําระดับโปรตีนไม่ต่ํากว่า
และ 17.00 น. 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ลูกปลาเสือพ่นน้ํามีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 
เซนติเมตร และน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 5.16±2
0.029±0.011 และ 0.024±0.009 เซนติเมตรต่อวัน
กรัมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยเท่ากับ 
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความยาวสุดท้าย น้ําหนักสุดท้าย ความยาวเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน และอัตรา
การเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยของชุดการทดลองที่ 
อัตราการรอดตายเฉลี่ย 83.67±5.48, 75.00
อัตราการรอดตายเฉลี่ยของ ชุดการทดลองท่ี 
ในการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําเท่ากับ 29.91, 20
การรอดตาย และต้นทุนการผลิต สรุปได้ว่าเลี้ยงลูกปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่น 
เหมาะสมท่ีสุด 
 
คําสําคัญ: ปลาเสือพ่นน้ํา  การเลีย้ง  กระชัง
   
*ผู้รับผดิชอบ: ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
E-mail: Jickbung@hotmail.com 
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การเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 

2  อัครเดช นาคประดิษฐ์1  ปณิชา ธนะสังข์3 และวรัณยู ขุนเจริญรักษ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืกําแพงเพชร 

การเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังท่ีอัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ ดําเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนมกราคม 2554 เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยแบ่งเป็น 

ซ้ํา ตามอัตราความหนาแน่น คือ 100, 200 และ 300 ตัวต่อตารางเมตร ในกระชังขนาด 
ลูกปลาเสือพ่นน้ํามีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 3.41±0.43, 3.36±0.48 และ 

 และ 0.72±0.42 กรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ
เลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําระดับโปรตีนไม่ต่ํากว่า 38% ให้กินอาหารจนอ่ิมวันละ 2

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ลูกปลาเสือพ่นน้ํามีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 6.15±0.82, 6.04±0
2.38, 4.91±2.09 และ 4.13±1.67 กรัม ความยาวเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน 

เซนติเมตรต่อวัน และน้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน 0.049±0.026, 0.046±0.023
กรัมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยเท่ากับ 2.16±0.59, 2.08±0.63 และ 2.03±0.66 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน 
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความยาวสุดท้าย น้ําหนักสุดท้าย ความยาวเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน และอัตรา
การเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยของชุดการทดลองที่ 1 และ 2 สูงกว่าชุดการทดลองที่ 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

00±2.18 และ 60.33±12.24 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า 
อัตราการรอดตายเฉลี่ยของ ชุดการทดลองท่ี 1 สูงกว่าชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

20.71 และ 23.26 บาทต่อตัว ตามลําดับ เมื่อพิจารณาด้านการเจริญเติบโต อัตรา
การรอดตาย และต้นทุนการผลิต สรุปได้ว่าเลี้ยงลูกปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่น 200 

กระชัง  ความหนาแน่น 

กําแพงเพชร 62000 โทร. 0 5571 1920 
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ขุนเจริญรักษ์1 

ระดับ ดําเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เดือน โดยแบ่งเป็น 3 ชุด

ตัวต่อตารางเมตร ในกระชังขนาด 1x2x1.2 เมตร 
 3.46±0.47 เซนติเมตร 

เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
2 ครั้ง ในเวลา 09.00 น. 

0.86 และ 5.65±0.78 
ความยาวเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน 0.030±0.010, 

023 และ 0.037±0.017 
เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ 

เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความยาวสุดท้าย น้ําหนักสุดท้าย ความยาวเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน และอัตรา 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จุดคุ้มทุน

บาทต่อตัว ตามลําดับ เมื่อพิจารณาด้านการเจริญเติบโต อัตรา
200 ตัวต่อตารางเมตร 
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Cage Culture of Archer Fish (
Stocking Densities 
 
Nipha Galsri*1  Ratkhan Rudeejareonsakul
and Waranyu Khuncharoenruk
1Kamphaengphet Inland Fisheries Res
2Pichit Inland Fisheries Research and Development Center
3Sukhothai Provincial Fisheries Office
 
Abstract 
 Study on cage culture of Archer fish (
were conducted at Kamphengphet Inland Fisheries and Development Center during November 2010 
2011 for 3 months. Fish were stocked in nine 
1 meter-water depth of cage. The average initial sizes were 3.41±0.43, 3.36±0.48 and 3.46±0.47 cm.
and 0.73±0.28, 0.74±0.28 and 0.72±0.42 g in weight, res
commercial floating pellet at apparent satiation twice daily.
 The results showed that the average final length were 6.15±0.82, 6.04±0.86 and 5.65±0.78 cm, the 
average final weights were 5.16±2.38, 4.
0.029±0.011 and 0.024±0.009 cm/day, the average daily weight gain were 0.049±0.026, 0.046±0.023 and
0.037±0.017 g/day, the average specific growth rate were 2.1
the average survival rate were 83.67±5
of fish stocked at 100 and 200 fish/m
at 100 fish/m3 had the highest survival rate among the treatments 
prices were 29.91, 20.71 and 23.26 bath/fish, respectively. In conclusion, the cage culture of Archer fish at 
200 fish/m3 was the optimum stock
 
Key words: Archer fish, Culture, Cage, Density
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ulture of Archer Fish (Toxotes chatareus Hamilton, 1822) at Different 

Rudeejareonsakul2  Akaradej Nakphadit1  Panicha Tanasang
Khuncharoenruk1  

Fisheries Research and Development Center 
Pichit Inland Fisheries Research and Development Center 
Sukhothai Provincial Fisheries Office 

Study on cage culture of Archer fish (Toxotes  chatareus Hamilton, 1822) at three stocking densities
were conducted at Kamphengphet Inland Fisheries and Development Center during November 2010 

ths. Fish were stocked in nine 1x2x1.2 meter floating cages at 100, 200 and 300 fish/m
water depth of cage. The average initial sizes were 3.41±0.43, 3.36±0.48 and 3.46±0.47 cm.

and 0.73±0.28, 0.74±0.28 and 0.72±0.42 g in weight, respectively. Fish were fed with not less than
commercial floating pellet at apparent satiation twice daily. 

The results showed that the average final length were 6.15±0.82, 6.04±0.86 and 5.65±0.78 cm, the 
were 5.16±2.38, 4.91±2.09 and 4.13±1.67 g, the average daily length gain were 0.030±0.010,

0.029±0.011 and 0.024±0.009 cm/day, the average daily weight gain were 0.049±0.026, 0.046±0.023 and
0.037±0.017 g/day, the average specific growth rate were 2.16±0.59, 2.08±0.63 and 2.03±0.66 
the average survival rate were 83.67±5.48, 75.00±2.18 and 60.33±12.24%, respectively. The growth parameters
of fish stocked at 100 and 200 fish/m3 were significantly different from 300 fishes/m

had the highest survival rate among the treatments (p<0.05). Economically, the break
and 23.26 bath/fish, respectively. In conclusion, the cage culture of Archer fish at 

was the optimum stocking density which gave the best growth rates and the break

Archer fish, Culture, Cage, Density 
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at Different  

Tanasang3 

Hamilton, 1822) at three stocking densities 
were conducted at Kamphengphet Inland Fisheries and Development Center during November 2010 - January 

1x2x1.2 meter floating cages at 100, 200 and 300 fish/m3 at  
water depth of cage. The average initial sizes were 3.41±0.43, 3.36±0.48 and 3.46±0.47 cm. in length 

pectively. Fish were fed with not less than 38% protein 

The results showed that the average final length were 6.15±0.82, 6.04±0.86 and 5.65±0.78 cm, the 
4.13±1.67 g, the average daily length gain were 0.030±0.010, 

0.029±0.011 and 0.024±0.009 cm/day, the average daily weight gain were 0.049±0.026, 0.046±0.023 and 
6±0.59, 2.08±0.63 and 2.03±0.66 %/day and 

, respectively. The growth parameters 
were significantly different from 300 fishes/m3. However, fish stocked 

p<0.05). Economically, the break-even 
and 23.26 bath/fish, respectively. In conclusion, the cage culture of Archer fish at 

ing density which gave the best growth rates and the break-even price. 

Pring, Mueang, Kamphaengphet 62000 Tel. 0 5571 1920 
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คํานํา 
 ปลาเสือพ่นน้ํา (Toxotes chatareus
มีสีสันท่ีสวยงาม ลักษณะเด่น จะงอยปากแหลม
ยาวกว่าขากรรไกรบนเล็กน้อย ลําตัวรูปทรงขนมเปียกปูน 
สีเหลืองมีลายดําเหมือนเสือ หางมีสีเหลือง สามารถพ่นน้ําเพื่อยิงแมลงให้ตกลงมาเป็นอาหารได้ โดยมีวิวัฒนาการของแผ่น
ปิดเหงือกเกิดช่องใต้เพดาน เพ่ือให้สามารถพ่นน้ําออกไปได้เป็นลํา โดยแรงอัดของเหงือกได้สูงถึง 
ธงชัย, 2542; สมโภชน ์และกาญจนร,ี 2543; 
แม่นํ้า และบริเวณปากแม่นํ้า โดยพบชุกชุมในภาคกลาง และภาคใต้ 
ขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีเคยพบ 25 เซนติเมตร การแยกเพศสังเกตจากลักษณะภายนอก เพศเมียมีช่วงท้องยาวกว่าเพศผู้ สัดส่วน
เพศเมียต่อเพศผู้ท่ีพบในแม่น้ําเจ้าพระยาเท่ากับ 
กินแพลงก์ตอนสัตว์ โรติเฟอร์ ตัวอ่อนแมลงน้ํา ลูกกุ้ง สัตว์จําพวกมดและแมลงเป็นอาหาร สามารถฝึกให้กินเนื้อปลาสับและ
อาหารเม็ดสําเร็จรูปได้ (สุรศักดิ,์ 2540; Rainboth, 1996)
และพัฒนาประมงน้ําจืดนครสวรรค์เมื่อปี 2548 
ธรรมชาติในตู้กระจก แม่ปลาวางไข่ในช่วงเวลากลางคืนถึงเช้า ลักษณะไข่เป็นประเภทไข่ลอย ในรอบหนึ่งปีแม่ปลาเสือพ่นน้ํา
หนึ่งตัวสามารถวางไข่เฉลี่ย 3-4 ครั้ง โดยสามารถวางไข่ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยาย
ในช่วงเดือนพฤษภาคม (นิภา และคณะ, 2550
 จากลักษณะพิเศษของปลาเสือพ่นน้ําท่ีใช้ปากพ่นน้ําในการล่าแมลงและมีสีสันท่ีสวยงาม ทําให้ปลาเสือพ่นน้ําถูกจับ
จากแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นจํานวนมาก เพ่ือจําหน่ายให้แก่ผู้เลี้ยงปลาสวยงาม โดยตลาดขายส่งปลาเสือ
สวนจตุจักร ส่วนการส่งออกต่างประเทศมีไม่มากนัก เนื่องจากปลาท่ีรวบรวมจากแหล่งน้ําธรรมชาติบอบชํ้าง่าย ประเทศท่ีนําเข้า
ปลาเสือพ่นน้ําจากไทยเพ่ือส่งออกต่างประเทศอีกต่อหนึ่ง คือ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าปลาสวยงามท่ีสําคัญของไทย 
สําหรับราคาจําหน่ายปลาเสือพ่นน้ําของกรมประมง ปลาเสือพ่นน้ํา ขนาด 
ตัวละ 10 บาท ขนาด 5-7 เซนติเมตร ตัวละ 
7-9 เซนติเมตร ราคาตัวละ 45 บาท ปลาเสือพ่นน้ําจึงนับเ
เศรษฐกิจได้ อีกท้ังปลาท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงสามารถฝึกให้กินอาหารเม็ดสําเร็จรูปได้ดี ต่างจากปลาท่ีรวบรวมจากธรรมชาติ
ที่ไม่ยอมรับอาหารสําเร็จรูปและตายในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม
ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะรูปแบบการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชัง จากปลาขนาดเล็กเป็นปลาขนาด 
เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดท่ีต้องการของตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการศึกษาการเลี้ยงปลาเสือพ่
จึงน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้ปลาเสือพ่นน้ํามีการเจริญเติบโตได้ดี ลดระยะเวลาในการเลี้ยง และช่วยลดต้นทุนการผลิต
นําข้อมูลท่ีได้ไปส่งเสริมให้เกษตรกรท่ีสนใจเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ ช่วยลดปริมาณการจับปลาเสือพ่นน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ
หรือนําปล่อยคนืสู่แหล่งน้ําธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ต่อไป

 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาอัตราความหนาแน่นท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน
 2. เพ่ือทราบต้นทุนการผลิตปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน
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chatareus, Hamilton, 1822) เป็นปลาอีกชนิดหนึ่งท่ีนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เนื่องจาก
จะงอยปากแหลม ตามีขนาดใหญ่ค่อนไปทางด้านบนทําให้สามารถมองเห็นผิวน้ําได้ดี

ยาวกว่าขากรรไกรบนเล็กน้อย ลําตัวรูปทรงขนมเปียกปูน ป้อมสั้นแบนข้างมาก ส่วนหัวและลําตัวประกอบด้วยจุดสีดํา ลําตัว
สีเหลืองมีลายดําเหมือนเสือ หางมีสีเหลือง สามารถพ่นน้ําเพื่อยิงแมลงให้ตกลงมาเป็นอาหารได้ โดยมีวิวัฒนาการของแผ่น
ปิดเหงือกเกิดช่องใต้เพดาน เพ่ือให้สามารถพ่นน้ําออกไปได้เป็นลํา โดยแรงอัดของเหงือกได้สูงถึง 1.5 เมตร 

 จรัลธาดา, 2544) ในประเทศไทยพบอยู่ตามแม่นํ้า ลําคลอง หนอง
แม่นํ้า และบริเวณปากแม่นํ้า โดยพบชุกชุมในภาคกลาง และภาคใต้ (กรมประมง, 2540) ขนาดท่ัวไปมีความยาว 

เซนติเมตร การแยกเพศสังเกตจากลักษณะภายนอก เพศเมียมีช่วงท้องยาวกว่าเพศผู้ สัดส่วน
ต่อเพศผู้ท่ีพบในแม่น้ําเจ้าพระยาเท่ากับ 1:0.58 (พลชาติ และวินัย, 2540) ปลาเสือพ่นน้ําชอบอาศัยรวมกันเป็นฝูง 

ตัวอ่อนแมลงน้ํา ลูกกุ้ง สัตว์จําพวกมดและแมลงเป็นอาหาร สามารถฝึกให้กินเนื้อปลาสับและ
; Rainboth, 1996) กรมประมงสามารถเพาะพันธุ์ปลาเสือพ่นน้ําได้ครั้งแรกโดยศูนย์วิจัย
2548 (กรมประมง, 2548) การเพาะพันธุ์ปลาเสือพ่นน้ําสามารถเพาะพันธุ์แบบเลียนแบบ

ธรรมชาติในตู้กระจก แม่ปลาวางไข่ในช่วงเวลากลางคืนถึงเช้า ลักษณะไข่เป็นประเภทไข่ลอย ในรอบหนึ่งปีแม่ปลาเสือพ่นน้ํา
ครั้ง โดยสามารถวางไข่ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน และพบว่าวางไข่มากท่ีสุด

2550)  
จากลักษณะพิเศษของปลาเสือพ่นน้ําท่ีใช้ปากพ่นน้ําในการล่าแมลงและมีสีสันท่ีสวยงาม ทําให้ปลาเสือพ่นน้ําถูกจับ

จากแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นจํานวนมาก เพ่ือจําหน่ายให้แก่ผู้เลี้ยงปลาสวยงาม โดยตลาดขายส่งปลาเสือพ่นน้ําอยู่ท่ีตลาดนัดซันเดย์
สวนจตุจักร ส่วนการส่งออกต่างประเทศมีไม่มากนัก เนื่องจากปลาท่ีรวบรวมจากแหล่งน้ําธรรมชาติบอบชํ้าง่าย ประเทศท่ีนําเข้า
ปลาเสือพ่นน้ําจากไทยเพ่ือส่งออกต่างประเทศอีกต่อหนึ่ง คือ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าปลาสวยงามท่ีสําคัญของไทย 

รับราคาจําหน่ายปลาเสือพ่นน้ําของกรมประมง ปลาเสือพ่นน้ํา ขนาด 2-3 เซนติเมตร ตัวละ 5 บาท ขนาด 
เซนติเมตร ตัวละ 20 บาท และราคาจําหน่ายท่ีร้านปลาสวยงามในจังหวัดกําแพงเพชร

บาท ปลาเสือพ่นน้ําจึงนับเป็นปลาสวยงามอีกชนิดหนึ่งท่ีสามารถส่งเสริมให้เป็นปลาสวยงาม
เศรษฐกิจได้ อีกท้ังปลาท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงสามารถฝึกให้กินอาหารเม็ดสําเร็จรูปได้ดี ต่างจากปลาท่ีรวบรวมจากธรรมชาติ
ที่ไม่ยอมรับอาหารสําเร็จรูปและตายในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม พบว่าข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้ยังมี
ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะรูปแบบการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชัง จากปลาขนาดเล็กเป็นปลาขนาด 5-7 
เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดท่ีต้องการของตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการศึกษาการเลี้ยงปลาเสือพ่
จึงน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้ปลาเสือพ่นน้ํามีการเจริญเติบโตได้ดี ลดระยะเวลาในการเลี้ยง และช่วยลดต้นทุนการผลิต
นําข้อมูลท่ีได้ไปส่งเสริมให้เกษตรกรท่ีสนใจเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ ช่วยลดปริมาณการจับปลาเสือพ่นน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ

นสู่แหล่งน้ําธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ต่อไป 

เพ่ือศึกษาอัตราความหนาแน่นท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน
เพ่ือทราบต้นทุนการผลิตปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 
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เป็นปลาอีกชนิดหนึ่งท่ีนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เนื่องจาก
ตามีขนาดใหญ่ค่อนไปทางด้านบนทําให้สามารถมองเห็นผิวน้ําได้ดี ขากรรไกรล่าง

ป้อมสั้นแบนข้างมาก ส่วนหัวและลําตัวประกอบด้วยจุดสีดํา ลําตัว 
สีเหลืองมีลายดําเหมือนเสือ หางมีสีเหลือง สามารถพ่นน้ําเพื่อยิงแมลงให้ตกลงมาเป็นอาหารได้ โดยมีวิวัฒนาการของแผ่น 

เมตร (กรมประมง, 2540; 
หนอง บึง ท่ีเช่ือมต่อกับ

ขนาดท่ัวไปมีความยาว 20 เซนติเมตร 
เซนติเมตร การแยกเพศสังเกตจากลักษณะภายนอก เพศเมียมีช่วงท้องยาวกว่าเพศผู้ สัดส่วน 

ปลาเสือพ่นน้ําชอบอาศัยรวมกันเป็นฝูง  
ตัวอ่อนแมลงน้ํา ลูกกุ้ง สัตว์จําพวกมดและแมลงเป็นอาหาร สามารถฝึกให้กินเนื้อปลาสับและ

กรมประมงสามารถเพาะพันธุ์ปลาเสือพ่นน้ําได้ครั้งแรกโดยศูนย์วิจัย
การเพาะพันธุ์ปลาเสือพ่นน้ําสามารถเพาะพันธุ์แบบเลียนแบบ

ธรรมชาติในตู้กระจก แม่ปลาวางไข่ในช่วงเวลากลางคืนถึงเช้า ลักษณะไข่เป็นประเภทไข่ลอย ในรอบหนึ่งปีแม่ปลาเสือพ่นน้ํา
น และพบว่าวางไข่มากท่ีสุด

จากลักษณะพิเศษของปลาเสือพ่นน้ําท่ีใช้ปากพ่นน้ําในการล่าแมลงและมีสีสันท่ีสวยงาม ทําให้ปลาเสือพ่นน้ําถูกจับ
พ่นน้ําอยู่ท่ีตลาดนัดซันเดย ์

สวนจตุจักร ส่วนการส่งออกต่างประเทศมีไม่มากนัก เนื่องจากปลาท่ีรวบรวมจากแหล่งน้ําธรรมชาติบอบชํ้าง่าย ประเทศท่ีนําเข้า
ปลาเสือพ่นน้ําจากไทยเพ่ือส่งออกต่างประเทศอีกต่อหนึ่ง คือ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าปลาสวยงามท่ีสําคัญของไทย 

บาท ขนาด 3-5 เซนติเมตร 
บาท และราคาจําหน่ายท่ีร้านปลาสวยงามในจังหวัดกําแพงเพชร ปลาขนาด 

ป็นปลาสวยงามอีกชนิดหนึ่งท่ีสามารถส่งเสริมให้เป็นปลาสวยงาม
เศรษฐกิจได้ อีกท้ังปลาท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงสามารถฝึกให้กินอาหารเม็ดสําเร็จรูปได้ดี ต่างจากปลาท่ีรวบรวมจากธรรมชาต ิ

พบว่าข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้ยังมี 
7 เซนติเมตร และ 7-9 

เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดท่ีต้องการของตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการศึกษาการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชัง 
จึงน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้ปลาเสือพ่นน้ํามีการเจริญเติบโตได้ดี ลดระยะเวลาในการเลี้ยง และช่วยลดต้นทุนการผลิต 
นําข้อมูลท่ีได้ไปส่งเสริมให้เกษตรกรท่ีสนใจเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ ช่วยลดปริมาณการจับปลาเสือพ่นน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาต ิ

เพ่ือศึกษาอัตราความหนาแน่นท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 
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วิธีดําเนินการ 
1. การวางแผนการทดลอง 
 1.1 การวางแผนการทดลอง
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
(treatments) ในแต่ละชุดการทดลองมี 
ปลาเสือพ่นน้ําในกระชัง โดยแบ่งชุดการทดลอง ดังนี้
 ชุดการทดลองท่ี 1 เลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําด้วยอัตราความหนาแน่น 
 ชุดการทดลองท่ี 2 เลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําด้วยอัตราความหนาแน่น 
 ชุดการทดลองท่ี 3 เลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําด้วยอัตราความหนาแน่น 
 1.2 สถานท่ีและระยะเวลาดาํเนินการ
 ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกํา
มกราคม 2554 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

2. การดําเนินการ 
 2.1 การเตรียมการทดลอง
 2.1.1 การเตรียมปลาทดลอง
 เพาะพันธุ์ปลาเสือพ่นน้ําในบ่อซีเมนต์ขนาด 
ธรรมชาติ โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาเสือพ่นน้ํา อายุ 
ปล่อยในอัตราเพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 
ในตู้กระจกขนาด 40x90x45 เซนติเมตร จนลูกปลาฟักเป็นตัวอายุได้ 
5x10x1 เมตร ระดับน้ําลึก 50 เซนติเมตร ให้ลูกปลากินโรติเฟอร์และไรแดงเป็นอาหาร ในเดือนแรกไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา
เนื่องจากลูกปลาเสือพ่นน้ําไมท่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ระดับโปรตีนไม่ต่ํากว่า 38% ในปริมาณท่ีกินจนอ่ิม เปลี่ยนถ่ายน้ําสัปดาห์
การเปลี่ยนถ่ายต้องพักไว้ก่อน และปรับคุณสมบัติของน้ํา โดยเฉพาะอุณหภูมิ และค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้ใกล้เคียงกับ
คุณสมบัติของน้ําในบ่อเดิม การเปลี่ยนถ่ายน้ําต้องทําอย่างระมัดระวัง
3.42±0.47 เซนติเมตร และน้ําหนักเริ่มต้น 
 2.1.2 การเตรียมกระชัง
 เตรียมกระชังมุ้งเขียวขนาดช่องตา 
กระชังทุ่นลอย ใส่โครงเหล็กถ่วงก้นกระชังให้จมน้ํา ความลึกกระชังส่วนท่ีจมน้ํา 
เป็นแถวเดียวกันยาวตลอดแนวโครงกระชัง
 2.2 การจัดการทดลอง 
 เลี้ยงปลาทดลองด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําระดับโปรตีนไม่น้อยกว่า 
ท่ีกินจนอ่ิม สังเกตจากปลากินอาหารหมดภายในเวลา 
ปริมาณอาหารท่ีปลากินในแต่ละมื้อทุกกระชัง 
 2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 สุ่มตัวอย่างปลาเพ่ือช่ังน้ําหนักและวัดความยาวทุก 
สุ่มปลาทดลองกระชังละ 15 เปอร์เซ็นต์ ของลูกปลาท่ีปล่อย และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทําการตรวจนับจํานวนท่ีเหลือท้ังหมด
ในกระชัง เพ่ือหาอัตราการรอดตาย โดยสิ้นสุดการทดลองเมื่อเลี้ยงปลาทดลองครบ 
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การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design; CRD) ประกอบด้วย 
ในแต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา (replications) ปัจจัยท่ีต้องการศึกษา คืออัตราความหนาแน่นของการเลี้ยง

ปลาเสือพ่นน้ําในกระชัง โดยแบ่งชุดการทดลอง ดังนี้ 
เลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําด้วยอัตราความหนาแน่น 100 ตัวต่อตารางเมตร 
เลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําด้วยอัตราความหนาแน่น 200 ตัวต่อตารางเมตร 
เลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําด้วยอัตราความหนาแน่น 300 ตัวต่อตารางเมตร 

สถานท่ีและระยะเวลาดาํเนินการ 
ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกําแพงเพชร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 

เดือน 

การเตรียมการทดลอง 
การเตรียมปลาทดลอง 
เพาะพันธุ์ปลาเสือพ่นน้ําในบ่อซีเมนต์ขนาด 3x5x1 เมตร ระดับน้ําลึก 60 

ธรรมชาติ โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาเสือพ่นน้ํา อายุ 3-4 ปี ขนาดความยาวเฉลี่ย 15.20 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 
ปล่อยในอัตราเพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:2 จํานวน 60 ตัวต่อบ่อ ให้อากาศตลอดเวลา เมื่อแม่ปลาวางไข่ รวบรวมไข่นําไปฟัก

เซนติเมตร จนลูกปลาฟักเป็นตัวอายุได้ 2 วัน ย้ายลูกปลาเสือพ่นน้ําไปอนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาด 
นติเมตร ให้ลูกปลากินโรติเฟอร์และไรแดงเป็นอาหาร ในเดือนแรกไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา

ทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม จนลูกปลามีอายุครบ 1 เดือน ให้กินอาหารเม็ดสํา
ในปริมาณท่ีกินจนอ่ิม เปลี่ยนถ่ายน้ําสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในปริมาณ 

การเปลี่ยนถ่ายต้องพักไว้ก่อน และปรับคุณสมบัติของน้ํา โดยเฉพาะอุณหภูมิ และค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้ใกล้เคียงกับ
การเปลี่ยนถ่ายน้ําต้องทําอย่างระมัดระวัง เป็นเวลา 2 เดือน จนกระท่ังลูกปลามีขนาดความยาวเริ่มต้น

เซนติเมตร และน้ําหนักเริ่มต้น 0.733±0.35 กรัม จึงสุ่มลูกปลาลงเลี้ยงในกระชัง ตามแผนการทดลองท่ีวางไว้ 
การเตรียมกระชัง 
เตรียมกระชังมุ้งเขียวขนาดช่องตา 20 ช่องตาต่อนิ้ว ขนาด 1x2x1.2 เมตร จํานวน 

กระชังทุ่นลอย ใส่โครงเหล็กถ่วงก้นกระชังให้จมน้ํา ความลึกกระชังส่วนท่ีจมน้ํา 1 เมตร นําไปสุ่มวางในบ่อขนาด 
เป็นแถวเดียวกันยาวตลอดแนวโครงกระชัง 

เลี้ยงปลาทดลองด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําระดับโปรตีนไม่น้อยกว่า 
ท่ีกินจนอ่ิม สังเกตจากปลากินอาหารหมดภายในเวลา 30 นาที ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง ในเวลา 09.00 
ปริมาณอาหารท่ีปลากินในแต่ละมื้อทุกกระชัง  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
สุ่มตัวอย่างปลาเพ่ือช่ังน้ําหนักและวัดความยาวทุก 1 เดือน โดยก่อนช่ังน้ําหนักและความยาว หยุดให้อาหาร 

เปอร์เซ็นต์ ของลูกปลาท่ีปล่อย และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทําการตรวจนับจํานวนท่ีเหลือท้ังหมด
ตราการรอดตาย โดยสิ้นสุดการทดลองเมื่อเลี้ยงปลาทดลองครบ 3 เดือน 

O1 

129 

O25 

ประกอบด้วย 3 ชุดการทดลอง 
ปัจจัยท่ีต้องการศึกษา คืออัตราความหนาแน่นของการเลี้ยง 

ตัวต่อตารางเมตร (200 ตัวต่อกระชัง) 
ตัวต่อตารางเมตร (400 ตัวต่อกระชัง) 
ตัวต่อตารางเมตร (600 ตัวต่อกระชัง) 

แพงเพชร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือน

 เซนติเมตร ด้วยวิธีเลียนแบบ
เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 100.55 กรัม 

ตัวต่อบ่อ ให้อากาศตลอดเวลา เมื่อแม่ปลาวางไข่ รวบรวมไข่นําไปฟัก
วัน ย้ายลูกปลาเสือพ่นน้ําไปอนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาด 

นติเมตร ให้ลูกปลากินโรติเฟอร์และไรแดงเป็นอาหาร ในเดือนแรกไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา 
เดือน ให้กินอาหารเม็ดสําเร็จรูป

ครั้ง ในปริมาณ 1 ใน 3 ของบ่อ ซึ่งน้ําท่ีใช้ใน
การเปลี่ยนถ่ายต้องพักไว้ก่อน และปรับคุณสมบัติของน้ํา โดยเฉพาะอุณหภูมิ และค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้ใกล้เคียงกับ

จนกระท่ังลูกปลามีขนาดความยาวเริ่มต้น 
กรัม จึงสุ่มลูกปลาลงเลี้ยงในกระชัง ตามแผนการทดลองท่ีวางไว้  

เมตร จํานวน 9 กระชัง เป็นโครงแพ
เมตร นําไปสุ่มวางในบ่อขนาด 10 ไร่ โดยเรียง

เลี้ยงปลาทดลองด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําระดับโปรตีนไม่น้อยกว่า 38 เปอร์เซ็นต์ ให้ในปริมาณ 
00 น. และ 17.00 น. จดบันทึก

เดือน โดยก่อนช่ังน้ําหนักและความยาว หยุดให้อาหาร 1 วัน 
เปอร์เซ็นต์ ของลูกปลาท่ีปล่อย และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทําการตรวจนับจํานวนท่ีเหลือท้ังหมด
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 2.4 การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ํา วิเคราะห์คุณสมบัติของน้ําในแต่ละกระชัง ทุก 
 - อุณหภูมิ (temperature) วัดโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว
 - คา่ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)
 - ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา 
หน่วยวัดเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) 
 - ค่าความเป็นด่าง (alkalinity)
ต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (mg/l as CaCO
 - ค่าความกระด้าง (hardness)
ต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (mg/l as CaCO
 - ปริมาณแอมโมเนียรวม (NH
หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําข้อมูลความยาวเฉลี่ย น้ําหนักเฉลี่ย ความยาวเพ่ิมต่อวัน น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน 
การรอดตาย มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติแบบ 
Duncan’s new multiple rang test (DMRT
 3.1 การเจริญเติบโต โดยวัดความยาวเฉลี่ย 
 3.2 ความยาวเพ่ิมต่อวัน (daily length gain, DLG; 

= 
ความยาวเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

ระยะเวลาทดลอง
 3.3 น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (daily weight gain, DWG; 

= 
น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

ระยะเวลาทดลอง
 

 3.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะด้านน้ําหนัก 

= 
(ln น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสดุ

ระยะเวลาทดลอง
 3.5 อัตราการรอดตาย (survival  rate: 

= 
จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
จํานวนปลาเมื่อเริม่ต้นทดลอง

 
 3.6 อัตราแลกเนื้อ (feed conversion ratio; FCR

= 
น้ําหนักอาหารท่ีปลากิน 
น้ําหนักปลาท่ีเพ่ิมข้ึน 

 3.7 การกระจายของขนาดปลา (เปอร์เซ็นต์
ตามช่วงความยาวเหยียด (total length) เพ่ือหาค่าการกระจายของขนาดปลาและเปรียบเทียบการกระจายของขนาดความ
ยาวปลาระหว่างชุดการทดลอง โดยใช้วิธีทดสอบ ไค
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การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ํา วิเคราะห์คุณสมบัติของน้ําในแต่ละกระชัง ทุก 7 วัน เวลา 09
วัดโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว หน่วยวัดเป็นองศาเซลเซียส
(pH) ใช้ pH meter ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI 991001 

ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (dissolved oxygen) ตรวจวัดด้วยเครื่อง DO meter ยี่ห้อ 

alkalinity) โดยวิธีการไตเตรท ตามวิธีของไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
mg/l as CaCO3) 
hardness) โดยวิธีการไตเตรท ตามวิธีของไมตรี และจารุวรรณ (2528) 

CaCO3) 

3-N) วัดโดยเครื่อง spectrophotometer ยี่ห้อ Labomed รุ่น 

นําข้อมูลความยาวเฉลี่ย น้ําหนักเฉลี่ย ความยาวเพ่ิมต่อวัน น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตรา
การรอดตาย มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติแบบ One-way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี 

DMRT) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ดังนี้
การเจริญเติบโต โดยวัดความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) และน้ําหนกัเฉลี่ย (กรัม) 

daily length gain, DLG; มิลลิเมตรต่อวัน) 
ความยาวเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง - ความยาวเริ่มต้นทดลอง  

ระยะเวลาทดลอง  
daily weight gain, DWG; กรัมต่อวัน) 

น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง - น้ําหนักเริ่มต้นทดลอง  
ระยะเวลาทดลอง  

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะด้านน้ําหนัก ( specific growth rate, SGR; เปอร์เซ็นต์ต่อวัน
น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสดุ- ln น้ําหนักปลาเมื่อเริ่มต้น) 

x 100 
ระยะเวลาทดลอง 

survival  rate: เปอร์เซ็นต)์ 
จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

x 100 
จํานวนปลาเมื่อเริม่ต้นทดลอง 

feed conversion ratio; FCR) 
 

 

เปอร์เซ็นต์) เมื่อสิ้นสุดการทดลองนําข้อมูลของทุกชุดการทดลองแจกแจงความถ่ี
เพ่ือหาค่าการกระจายของขนาดปลาและเปรียบเทียบการกระจายของขนาดความ

ทดสอบ ไค-สแควร์ (χ2) 
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09.00 น. ได้แก ่
หน่วยวัดเป็นองศาเซลเซียส 

ยี่ห้อ YSI รุ่น Model 52 

) หน่วยวัดเป็นมิลลิกรัม

) หน่วยวัดเป็นมิลลิกรัม

รุ่น Spectro 2000 RS 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตรา
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี 

เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ดังนี้ 

เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองนําข้อมูลของทุกชุดการทดลองแจกแจงความถ่ี
เพ่ือหาค่าการกระจายของขนาดปลาและเปรียบเทียบการกระจายของขนาดความ



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 3.8 การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์
 โดยวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน และจุดคุ้มทุนของการเลี้ย
สมศักดิ์ (2530) และ Kay (1986) ข้อมูลท่ีวิเคราะห์มีดังนี้
 3.8.1 ต้นทุนการผลิต 

ต้นทุนท้ังหมด 
ต้นทุนคงท่ีท้ังหมด
ต้นทุนผันแปร 

ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน

ค่าเสื่อมราคา 

ต้นทุนการผลิต 

 3.8.2 รายได้และผลตอบแทน
รายได้ท้ังหมด 
รายได้สุทธ ิ
กําไรสุทธ ิ

จุดคุ้มทุน 

ผลตอบแทนต่อการลงทุน
(เปอร์เซ็นต)์ 

 
ผลการศึกษา 
 การทดลองเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 
ตารางเมตร ในกระชังขนาด 1x2x1.2 
และ 3.46±0.47 เซนติเมตร และน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 
ทางสถิติแล้ว พบว่าความยาวเริ่มต้นเฉลี่ยและน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ยท้ั
ผลการทดลองดังนี ้
1. การเจรญิเติบโต 
 1.1 ความยาวเฉลี่ย 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความยาวเฉลี่ยที่อัตราความหนาแน่น 
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
ทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 1, 3 และภาพท่ี 
 1.2 น้ําหนักเฉลี่ย 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ปลาทดลองมีนํ้าหนักเฉลี่ย 
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า น้ําหนักเฉลี่ยท่ีอัตราความหนาแน่น 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ 
โดยวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน และจุดคุ้มทุนของการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในการะชัง ตามวิธี

ข้อมูลท่ีวิเคราะห์มีดังนี ้
 
 = ต้นทุนผันแปรท้ังหมด + ต้นทุนคงท่ีท้ังหมด

ต้นทุนคงท่ีท้ังหมด = ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ + ต้นทุนคงท่ี 
 = ค่าพันธุ์ปลา + ค่าอาหารปลา + ค่าไฟฟ้า + 

เงินลงทุน 
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน = ค่าท่ีคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์ ร้อยละ 1 ต่อปี ประจํา 12 
ทุกประเภท 

= คิดโดยวิธีเส้นตรงโดยกําหนดมูลค่าซากเป็นศูนย์เมื่อหมดอายุการใช้งาน

ต้นทุนการผลิต (บาทต่อตัว) = 
จํานวนต้นทุนท้ังหมด (บาท)  
จํานวนปลาท่ีได้ท้ังหมด (ตัว)  

รายได้และผลตอบแทน 
 = จํานวนผลผลิต (ตัว) x ราคาผลผลิตท่ีจําหน่ายได้ 

= รายได้ท้ังหมด – ต้นทุนผันแปร 
= รายได้ท้ังหมด – ต้นทุนท้ังหมด 

= 
จํานวนต้นทุนท้ังหมด (บาท)  
จํานวนปลาท่ีได้ท้ังหมด (ตัว)  

ผลตอบแทนต่อการลงทุน 
= 

รายได้สุทธ ิ
x 100 

ต้นทุนท้ังหมด 

การทดลองเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ คือ 
 เมตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน ปลาเสือพ่นน้ํามีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย

เซนติเมตร และน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.73±0.28, 0.74±0.28 และ 0.72±0.42 
ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ยและน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ยท้ัง 3 ชุดการทดลอง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าปลาทดลองมีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 6.15±0.82, 6.04±0.86 
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความยาวเฉลี่ยที่อัตราความหนาแน่น 100 

p>0.05) แต่มีค่ามากกว่าที่อัตราความหนาแน่น 300 ตัวต่อตารางเมตร อย่างมีนัยสําคัญ
และภาพท่ี 1)  

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ปลาทดลองมีนํ้าหนักเฉลี่ย 5.16±2.38, 4.91±2.09 และ 
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า น้ําหนักเฉลี่ยท่ีอัตราความหนาแน่น 100 และ 200 ตัวต่อตารางเมตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
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งปลาเสือพ่นน้ําในการะชัง ตามวิธีของ

ต้นทุนคงท่ีท้ังหมด 

+ ค่าแรงงาน + ค่าเสียโอกาส

ค่าท่ีคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตร
12 เดือน ปี 2552 ของเงินทุน

คิดโดยวิธีเส้นตรงโดยกําหนดมูลค่าซากเป็นศูนย์เมื่อหมดอายุการใช้งาน 

ราคาผลผลิตท่ีจําหน่ายได้ (บาท) 

ระดับ คือ 100, 200 และ 300 ตัวต่อ
ปลาเสือพ่นน้ํามีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 3.41±0.43, 3.36±0.48 

42 กรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์
ชุดการทดลอง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ปรากฏ 

6.04±0.86 และ 5.65±0.78 
100 และ 200 ตัวต่อตารางเมตร  

ตัวต่อตารางเมตร อย่างมีนัยสําคัญ 

และ 4.13±1.67 กรัม ตามลําดับ 
ตัวต่อตารางเมตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ
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(p>0.05) แต่มีค่ามากกว่าท่ีอัตราความหนาแน่น 
ภาพท่ี 2)  
 1.3 ความยาวเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ปลาทดลองมีความยาวเพ่ิมเฉลี่ย 
เซนติเมตรต่อวัน และน้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ย 0.049
จําเพาะเฉลี่ย 2.16±0.59, 2.08±0.63 และ
เพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย ท่ีอัตราความหนาแน่น 
ตารางเมตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 1  ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน

เป็นระยะเวลา 3 เดือน  

ระยะเวลา (เดือน) 

เริ่มต้น 
1 
2 
3 

หมายเหตุ  ค่าท่ีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลีย้งในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นตา่งกัน

เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
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1 2
ระยะเวลา (เดือน)

100 ตัวต่อตารางเมตร

200 ตัวต่อตารางเมตร

300 ตัวต่อตารางเมตร

อัตราความหนาแน่น 300 ตัวต่อตารางเมตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

ความยาวเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการเจรญิเติบโตจาํเพาะเฉลี่ย 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ปลาทดลองมีความยาวเพ่ิมเฉลี่ย 0.030±0.010, 0.029±0.011 

049±0.026, 0.046±0.023 และ 0.037±0.017 กรัมต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโต
และ2.03±0.66 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความยาว

เพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย ท่ีอัตราความหนาแน่น 
ตารางเมตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มีค่ามากกว่าท่ีอัตราความหนาแน่น 300 ตัวต่อตารางเมตร อย่างมี

ของปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน

อัตราความหนาแน่น (ตัวต่อตารางเมตร) 
100 200 

3.41±0.43a 
4.27±0.65a 
5.20±0.60a 
6.15±0.82a 

3.36±0.48a 
4.13±0.64ab 
4.99±0.70b 
6.04±0.86a 

ค่าท่ีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 

ของปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลีย้งในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นตา่งกัน
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3

ตัวต่อตารางเมตร

ตัวต่อตารางเมตร

ตัวต่อตารางเมตร

p<0.05) (ตารางท่ี 2, 3 และ

 
10, 0.029±0.011 และ 0.024±0.009 
กรัมต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโต

เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความยาว 
เพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย ท่ีอัตราความหนาแน่น 100 และ 200 ตัวต่อ

ตัวต่อตารางเมตร อย่างมี

ของปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ  

300 
3.46±0.47a 
4.05±0.53b 
4.93±0.62b 
5.65±0.78b 

ค่าท่ีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 

ของปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลีย้งในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นตา่งกัน 3 ระดับ  



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ตารางท่ี 2  น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

ระยะเวลา (เดือน) 

เริ่มต้น 
1 
2 
3 

หมายเหตุ  ค่าท่ีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอน 
 
 

ภาพท่ี 2  น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงในกระชังดว้ยอัตราความหนาแน่นต่างกัน
3 เดือน 

 
2. อัตราการรอดตาย 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ปลาทดลองมีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า อัตราการรอดตายเฉลี่ยชุดการทดลองท่ีอัตราความหนาแน่น 
ตารางเมตร แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ขณะท่ีชุดการทดลองท่ีอัตราความหนาแน่น 
ตารางเมตร (ตารางท่ี 3) 
 

0
1
2
3
4
5
6

เริ่มต้น

น้ํา
หน

ัก 
(ก
รัม

)
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ของปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 
 

อัตราความหนาแน่น (ตัวตอ่ตารางเมตร
100 200 

0.73±0.28a 
1.79±0.88a 
3.18±1.23a 
5.16±2.38a 

0.74±0.28a 
1.62±0.79ab 
2.84±1.15b 
4.91±2.09a 

ค่าท่ีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ของปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงในกระชังดว้ยอัตราความหนาแน่นต่างกัน

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ปลาทดลองมีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 83.67±5.48, 75.00±2.18 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า อัตราการรอดตายเฉลี่ยชุดการทดลองท่ีอัตราความหนาแน่น 
ตารางเมตร แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองท่ีอัตราความหนาแน่น 

ท่ีชุดการทดลองท่ีอัตราความหนาแน่น 200 ตัวต่อตารางเมตร พบว่าไม่แตกต่างกับชุดการทดลองท่ี 

 

1 2

ระยะเวลา (เดือน) 

100 ตัวต่อตารางเมตร
200 ตัวต่อตารางเมตร
300 ตัวต่อตารางเมตร
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ของปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ 

อตารางเมตร) 
300 

0.72±0.42a 
1.54±0.63b 
2.70±1.02b 
4.13±1.67b 

แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 

 
ของปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงในกระชังดว้ยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา  

83.67±5.48, 75.00±2.18 และ 60.33±12.24 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า อัตราการรอดตายเฉลี่ยชุดการทดลองท่ีอัตราความหนาแน่น 100 ตัวต่อ

กับชุดการทดลองท่ีอัตราความหนาแน่น 300 ตัวต่อตารางเมตร 
ตัวต่อตารางเมตร พบว่าไม่แตกต่างกับชุดการทดลองท่ี 100 และ 300 ตัวต่อ

3

ตัวต่อตารางเมตร
ตัวต่อตารางเมตร
ตัวต่อตารางเมตร
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ตารางท่ี 3  การเจริญเตบิโตเฉลีย่ และอัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลาเสอืพ่นน้ําท่ีเลีย้งในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน
3 ระดับ เป็นระยะเวลา 3 เดือน

 

ค่าเฉลี่ย 

ความยาวเริ่มต้น (เซนติเมตร) 
น้ําหนักเริ่มต้น (กรัม) 
ความยาวสดุท้าย (เซนตเิมตร) 
น้ําหนักสุดท้าย (กรมั) 
ความยาวเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน (เซนติเมตรต่อวัน
น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน (กรัมต่อวนั) 
อัตราการเจรญิเติบโตจําเพาะ (เปอร์เซ็นตต์่อวัน
อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต)์ 
อัตราแลกเนื้อ  

หมายเหตุ  ค่าท่ีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
3. การกระจายของขนาดปลา 
 การกระจายขนาดของปลาทดลอง เมื่อสิ้นสุดการทดลองเลี้ยงในกระชังเป็นระยะเวลา 
ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 3.1-5.0, 5.1-7.0 และ 
กระจายขนาดของปลา 5.00±5.00, 85.08±1
มีการกระจายขนาดของปลา 16.67±11.55, 72
ต่อตารางเมตร มีการกระจายขนาดของปลา 
ท้ังนี้การทดสอบทางสถิติโดยวิธีไค-สแควร์ (χ
ของขนาดปลาระหว่างชุดการทดลอง ท่ีอัตราความหนาแน่น 
กับชุดการทดลองท่ีอัตราความหนาแน่น 200 
ต่อตารางเมตร พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 4  เปอร์เซ็นต์การกระจายของขนาดของปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลีย้งในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 

เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
ช่วงความยาว 
(เซนติเมตร) 

3.1-5.0 5.00
5.1-7.0 85.0
7.1-9.0 9.92±13.27
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การเจริญเตบิโตเฉลีย่ และอัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลาเสอืพ่นน้ําท่ีเลีย้งในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน
เดือน  

อัตราความหนาแน่น (ตัวต่อตารางเมตร
100 200 

3.41±0.43a 
0.73±0.28a 
6.15±0.82a 
5.16±2.38a 

3.36±0.48a 
0.74±0.28a 
6.04±0.86a 
4.91±2.09a 

เซนติเมตรต่อวัน)  

เปอร์เซ็นตต์่อวัน) 

0.030±0.010a 
0.049±0.026a 
2.16±0.59a 

0.029±0.011a  
0.046±0.023a 
2.08±0.63a 

 83.67±5.48a  75.00±2.18ab 
37.63±10.58a   25.07±7.08a 

ค่าท่ีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ 

การกระจายขนาดของปลาทดลอง เมื่อสิ้นสุดการทดลองเลี้ยงในกระชังเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยแบ่งค่าความยาว
และ 7.1-9.0 เซนติเมตร พบว่า ท่ีอัตราความหนาแน่น 100 ตัวต่อตารางเมตร มีการ

13.32 และ 9.92±13.27 เปอร์เซ็นต์ ท่ีอัตราความหนาแน่น 200 
67±11.55, 72.50±6.61 และ 10.83±5.20 เปอร์เซ็นต์ และท่ีอัตราความหนาแน่น 

ต่อตารางเมตร มีการกระจายขนาดของปลา 25.56±20.16, 70.00±16.91 และ 4.44±4.19 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
χ
2) เพ่ือเปรียบเทียบการกระจายของขนาดความยาวปลาเสือพ่นน้ํา พบว่าการกระจาย

ของขนาดปลาระหว่างชุดการทดลอง ท่ีอัตราความหนาแน่น 100 ตัวต่อตารางเมตร แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
200 และ 300 ตัวต่อตารางเมตร ขณะท่ีชุดการทดลองท่ีอัตราความหนาแน่น 

ต่อตารางเมตร พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองท่ี 300 ตัวต่อตารางเมตร  (ตารางท่ี 

เปอร์เซ็นต์การกระจายของขนาดของปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลีย้งในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 

อัตราความหนาแน่น (ตัวต่อตารางเมตร) 
100 200 

00±5.00 16.67±11.55 25
08±13.32 72.50±6.61 70
92±13.27 10.83±5.20 4
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การเจริญเตบิโตเฉลีย่ และอัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลาเสอืพ่นน้ําท่ีเลีย้งในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 

ตัวต่อตารางเมตร) 
300 

3.46±0.47a 
0.72±0.42a 
5.65±0.78b 
4.13±1.67b 
0.024±0.009b 
0.037±0.017b 
2.03±0.66b 
60.33±12.24b 
45.15±19.62a 

ค่าท่ีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 

เดือน โดยแบ่งค่าความยาว
ตัวต่อตารางเมตร มีการ
200 ตัวต่อตารางเมตร 

และท่ีอัตราความหนาแน่น 300 ตัว
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) 

เพ่ือเปรียบเทียบการกระจายของขนาดความยาวปลาเสือพ่นน้ํา พบว่าการกระจาย
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ตัวต่อตารางเมตร ขณะท่ีชุดการทดลองท่ีอัตราความหนาแน่น 200 ตัว
ตารางท่ี 5) 

เปอร์เซ็นต์การกระจายของขนาดของปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลีย้งในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ  

300 
5.56±20.16 
70.00±16.91 
4.44±4.19 
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ตารางท่ี 5  ผลการทดสอบความแตกต่างของการกระจายความยาวเฉลี่ยของปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงในกระชังด้วยอัตรา
ความหนาแน่นต่างกัน 3 

อัตราความหนาแน่น (ตัวต่อตารางเมตร

100  กับ  200 
100  กับ  300 
200  กับ  300 

หมายเหตุ  ค่า p>0.05 แสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ
 

ภาพท่ี 3  เปอร์เซ็นต์การกระจายของขนาดของปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลีย้งในกระชังด้วยอัตราความหนาแนน่ต่างกัน 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

 
4. คุณสมบตัิของน้ํา 
 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ําในระหว่างการทดลองเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชัง พบว่า อุณหภูมิน้ําอยู่ในช่วง 
23.00-26.0 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นด่างอยู่ในช่วง 
อยู่ในช่วง 68-112 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต 
มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางท่ี 6  คุณสมบตัิของน้ําในการเลีย้งปลาเสือพ่นน้าํในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 

 คุณสมบัตินํ้า 

อุณหภูมิของน้ํา (๐C) 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (mg/l
ค่าความเป็นด่าง (mg/l as CaCO3

ค่าความกระด้าง (mg/l as CaCO3

ค่าแอมโมเนยีรวม (mg/l) 
 

0
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90
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เป
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์เซ
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์
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ผลการทดสอบความแตกต่างของการกระจายความยาวเฉลี่ยของปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงในกระชังด้วยอัตรา
3 ระดับ เปน็ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีไค-สแควร์ (χ2) 

ตัวต่อตารางเมตร) ค่า χ2 

7.50 
18.25 
5.21 

แสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ

เปอร์เซ็นต์การกระจายของขนาดของปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลีย้งในกระชังด้วยอัตราความหนาแนน่ต่างกัน 

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ําในระหว่างการทดลองเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชัง พบว่า อุณหภูมิน้ําอยู่ในช่วง 
เซลเซียส ค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 7.50-8.50 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ําอยู่ในช่วง 

มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นด่างอยู่ในช่วง 68-90 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (mg/l as CaCO
มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (mg/l as CaCO3) และค่าแอมโมเนียรวมอยู่ในช่วง 

คุณสมบตัิของน้ําในการเลีย้งปลาเสือพ่นน้าํในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 

 
อัตราความหนาแน่น (ตัวต่อตารางเมตร

100 200 

mg/l) 

3) 

3) 

23.0-26.0 
7.5-8.5 
3.25-4.60 
76-87 
72-94 

0.000-0.001 

23.0-26
7.5-8.2
3.75-4.50
68-90
72-108

0.000-0.003

5.1-7.0 7.1-9.0

ความยาว (เซนตเิมตร)

100 

200 

300 

O1 

135 

O25 

ผลการทดสอบความแตกต่างของการกระจายความยาวเฉลี่ยของปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงในกระชังด้วยอัตรา 

ค่า p 

0.02 
0.00 
0.07 

 
เปอร์เซ็นต์การกระจายของขนาดของปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลีย้งในกระชังด้วยอัตราความหนาแนน่ต่างกัน 3 ระดับ  

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ําในระหว่างการทดลองเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชัง พบว่า อุณหภูมิน้ําอยู่ในช่วง 
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ําอยู่ในช่วง 3.25-4.60 

mg/l as CaCO3) ค่าความกระด้าง
และค่าแอมโมเนียรวมอยู่ในช่วง 0.000-0.004 

3 ระดับเปน็ระยะเวลา 3 เดือน 
ตัวต่อตารางเมตร) 
 300 

26.0 
2 

4.50 
90 
108 
0.003 

23.0-26.0 
7.5-7.9 
3.34-4.00 
71-86 
68-112 

0.000-0.004 

100 ตัวต่อตารางเมตร

200 ตัวต่อตารางเมตร

300 ตัวต่อตารางเมตร



 O1 

136 

O25 

5.ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน 
 5.1 ต้นทุนการผลติ 
 ผลการศึกษาต้นทุนการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 
และ 300 ตัวต่อตารางเมตร เป็นระยะเวลา 3 
4,994.80, 6,213.14 และ 8,419.09 บาท คิดเป็นต้นทุนการอนุบาลเฉลี่ยตัวละ 
พิจารณาเฉพาะต้นทุนผันแปรจะมีต้นทุนในการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําเฉลี่ยตัวละ 
(ตารางท่ี 7) 
 
ตารางท่ี 7  ต้นทุนการเลีย้งปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 

ต้นทุนการผลิต 

บาท 

1. ต้นทุนผันแปร  

- ค่าพันธุ์ปลา 1,000.00

- ค่าอาหารปลา 1,585.00

- ค่าแรงงาน 1,755.00

- ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 11.94 

รวมต้นทุนผันแปร 4,351.94

2. ต้นทุนคงท่ี  

- ค่ากระชัง 592.50

- ค่าอุปกรณ ์ 48.60 

- ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 1.76 

รวมต้นทุนคงท่ี 642.86

รวมต้นทุนท้ังหมด 4,994.80

หมายเหตุ  - ค่ากระชังพร้อมโครงแพทุ่นลอยน้ํา ราคารวม 
 อายุการใช้งาน  5 ป ีค่าเสื่อมราคา 
 - อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น กะละมัง สวิง เป็นต้น มูลคา่ 
 - ค่าพันธุ์ปลาเสือพ่นน้ํา ขนาด 2
 - ค่าอาหารปลาสําเร็จรูปชนิดเมด็ลอยน้ําเปอรเ์ซ็นตโ์ปรตีนไมต่่ํากว่า 
 - ค่าแรงงานคิดจากค่าแรงข้ันต่ําของจังหวัดกําแพงเพชร วันละ 
 
 5.2 ผลตอบแทน  
 ผลตอบแทนและรายได้ท้ังหมดท่ีได้จากการขายปลาเสือพ่นน้ํา โดยอ้างอิงราคาจากประกาศกรมประมง และราคา
ปลาเสือพ่นน้ําในตลาดปลาสวยงาม รายได้จากการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 
100, 200 และ 300 ตัวต่อตารางเมตร เป็นระยะเวลา 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 8) รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อกระชัง 
1,309.80, 111.86 และ-1,709.09 บาทต่อกระชัง ตามลําดับ ผลตอบแทนต่อการลงทุน 
เปอร์เซ็นต์ จุดคุ้มทุนของการขาย 29.91, 20
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ผลการศึกษาต้นทุนการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 
3 เดือน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ปลาเสือพ่นน้ํามีต้นทุนการผลิตรวมต่อกระชัง

บาท คิดเป็นต้นทุนการอนุบาลเฉลี่ยตัวละ 29.91, 20.71 และ 2
พิจารณาเฉพาะต้นทุนผันแปรจะมีต้นทุนในการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําเฉลี่ยตัวละ 26.05, 18.56 และ 21

ต้นทุนการเลีย้งปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 

อัตราความหนาแน่น (ตัวต่อตารางเมตร) 

100 200 
 % บาท % บาท

    

.00 20.02 2,000.00 32.19 3,000.00

.00 31.73 1,800.00 28.97 3,000.00

.00 34.14 1,755.00 28.25 1,755.00

 0.24 15.28 0.25 21.23

4,351.94 87.13 5,570.28 89.65 7,776.23

    

592.50 11.86 592.50 9.54 592.50

 0.97 48.60 0.78 48.60

 0.04 1.76 0.03 1.76

642.86 12.87 642.86 10.35 642.86

4,994.80 100.00 6,213.14 100.00 8,419.09

ค่ากระชังพร้อมโครงแพทุ่นลอยน้ํา ราคารวม 11,850 บาท คิดเสื่อมราคาของกระชังใช้วิธีคิดแบบเส้นตรง
ค่าเสื่อมราคา 6.58 บาทต่อวัน 

อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น กะละมัง สวิง เป็นต้น มูลคา่ 200 บาท อายุการใช้งาน 1 ปี ค่าเสื่อมราคา 
2-3 เซนติเมตร ตัวละ 5.0 บาท อ้างตามราคาประกาศกรมประมง

ค่าอาหารปลาสําเร็จรูปชนิดเมด็ลอยน้ําเปอรเ์ซ็นตโ์ปรตีนไมต่่ํากว่า 38 ราคากิโลกรมัละ 60
ค่าแรงงานคิดจากค่าแรงข้ันต่ําของจังหวัดกําแพงเพชร วันละ 156 บาทต่อวัน คิดเป็นช่ัวโมงละ 

ผลตอบแทนและรายได้ท้ังหมดท่ีได้จากการขายปลาเสือพ่นน้ํา โดยอ้างอิงราคาจากประกาศกรมประมง และราคา
ปลาเสือพ่นน้ําในตลาดปลาสวยงาม รายได้จากการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 

ตัวต่อตารางเมตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน รายได้เฉลี่ยต่อกระชัง เท่ากับ 3,685, 6,32
รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อกระชัง –666.94, 754.72 และ -1,066.23 บาทต่อกระชัง ตามลําดับ กําไรสุทธิ 

บาทต่อกระชัง ตามลําดับ ผลตอบแทนต่อการลงทุน -13.35
20.71 และ 23.26 บาทต่อตัว ตามลําดับ (ตารางท่ี 9) 
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3 ระดับ คือ 100, 200 
เดือน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ปลาเสือพ่นน้ํามีต้นทุนการผลิตรวมต่อกระชัง 

23.26 บาท ตามลําดับ 
21.48 บาท ตามลําดับ 

ระดับ เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

300 
บาท % 

 

.00 35.63 

.00 35.63 

1,755.00 20.85 

21.23 0.25 

7,776.23 92.36 

 

592.50 7.04 

48.60 0.58 

1.76 0.02 

642.86 7.64 

8,419.09 100.00 

บาท คิดเสื่อมราคาของกระชังใช้วิธีคิดแบบเส้นตรง 

ปี ค่าเสื่อมราคา 0.54 บาทต่อวัน 
บาท อ้างตามราคาประกาศกรมประมง 

60 บาท 
บาทต่อวัน คิดเป็นช่ัวโมงละ 19.50 บาท  

ผลตอบแทนและรายได้ท้ังหมดท่ีได้จากการขายปลาเสือพ่นน้ํา โดยอ้างอิงราคาจากประกาศกรมประมง และราคา
ปลาเสือพ่นน้ําในตลาดปลาสวยงาม รายได้จากการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ คือ 

325 และ 6,710 บาท 
บาทต่อกระชัง ตามลําดับ กําไรสุทธิ -

13.35, 12.15 และ -12.66 
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ตารางท่ี 8  รายได้จากการจําหน่ายปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 
 

ขนาด 
(เซนติเมตร) 

 
ราคา 

(บาท/ตัว) 

3.1-5.0 10 
5.1-7.0 20 
7.1-9.0 45 

        รวม 

หมายเหตุ  ราคาขายปลาเสือพ่นน้ําตามประกาศกรมประมง
- ปลาเสือพ่นน้ํา ขนาด 
- ปลาเสือพ่นน้ํา ขนาด 

ราคาขายปลาเสือพ่นน้ําท่ีร้านขายปลาสวยงามจังหวัดกําแพงเพชร
- ปลาเสือพ่นน้ํา ขนาด 
 

ตารางท่ี 9  ผลตอบแทนของการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วย
 

ต้นทุนผันแปร (บาทต่อกระชัง) 
ต้นทุนคงท่ี (บาทต่อกระชัง) 
ต้นทุนท้ังหมด (บาทต่อกระชัง) 
ผลผลติ (ตัวต่อกระชัง) 
รายได้ท้ังหมด (บาทต่อกระชัง) 
รายได้สุทธิ (บาทต่อกระชัง) 
กําไรสุทธิ (บาทต่อกระชัง) 
จุดคุ้มทุนของราคาขาย (บาทต่อตวั) 
ผลตอบแทนต่อการลงทุน (เปอร์เซ็นต์

สรุปและวิจารณ์ผล 
 จากผลการทดลองเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่น 
ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่า การเจริญเติบโต ทั้งด้านความยาว 
ปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่น
300 ตัวต่อตารางเมตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าปลาเสือพ่นน้ําที่เลี้ยงในอัตราความหนาแน่นต่ําจะมีอัตรา
การเจริญเติบโตท่ีดีกว่าปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงในอัตราความหนาแน่นสูงกว่า และเมื่อพิจารณาจากการกระจายของขนาดปลา 
พบว่าปลาเสือพ่นน้ําที่เลี้ยงในอัตราความหนาแน่น 
85.08 เปอร์เซ็นต์ และปลาเสือพ่นน้ํามีความยาวน้อยกว่า 
ความหนาแน่น 300 ตัวต่อตารางเมตร ปลาเสือพ่นน้ํามีความยาว 
มีความยาวน้อยกว่า 5.1 เซนติเมตร 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

รายได้จากการจําหน่ายปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 3

อัตราความหนาแน่น (ตัว/ตารางเมตร
100 200 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวนเงิน
(บาท) 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวนเงิน
(บาท) 

8 80.00 50 500.00 
142 2,840.00 217 4,340.00 
17 765.00 33 1,485.00 
167 3,685.00 300 6,325.00 

ราคาขายปลาเสือพ่นน้ําตามประกาศกรมประมง 
ปลาเสือพ่นน้ํา ขนาด 3-5 เซนตเิมตร ราคาตัวละ 10 บาท 
ปลาเสือพ่นน้ํา ขนาด 5-7 เซนตเิมตร ราคาตัวละ 20 บาท 

ราคาขายปลาเสือพ่นน้ําท่ีร้านขายปลาสวยงามจังหวัดกําแพงเพชร 
ปลาเสือพ่นน้ํา ขนาด 7-9 เซนตเิมตร ราคาตัวละ 45 บาท 

ผลตอบแทนของการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 
อัตราความหนาแน่น (ตัวต่อตารางเมตร

            100                   200 
4,351.94 5,570.28 
642.86 642.86 

4,994.80 6,213.14 
167 300 

3,685.00 6,325.00 
-666.94 754.72 

-1,309.80 111.86 
)  29.91 20.71 

เปอร์เซ็นต)์ -13.35 12.15 
 

จากผลการทดลองเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่น 3 ระดับ คือ 
เดือน พบว่า การเจริญเติบโต ทั้งด้านความยาว น้ําหนัก และการเจริญเติบโตจําเพาะ

ปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่น 100 และ 200 ตัวต่อตารางเมตร มีค่าสูงกว่าท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น
ตัวต่อตารางเมตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าปลาเสือพ่นน้ําที่เลี้ยงในอัตราความหนาแน่นต่ําจะมีอัตรา

ลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงในอัตราความหนาแน่นสูงกว่า และเมื่อพิจารณาจากการกระจายของขนาดปลา 
พบว่าปลาเสือพ่นน้ําที่เลี้ยงในอัตราความหนาแน่น 100 ตัวต่อตารางเมตร ปลาเสือพ่นน้ํามีความยาว 

เปอร์เซ็นต์ และปลาเสือพ่นน้ํามีความยาวน้อยกว่า 5.1 เซนติเมตร 5.00 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ปลาที่เลี้ยงในอัตรา
ตัวต่อตารางเมตร ปลาเสือพ่นน้ํามีความยาว 5.1-7.0 เซนติเมตร 70.00 เปอร์เซ็นต์ และปลาเสือพ่นน้ํา

เซนติเมตร 25.56 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับการอนุบาลปลาเสือพ่นน้ําอายุ 
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3 ระดับ เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

ตารางเมตร) 
300 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวนเงิน
(บาท) 

93 930.00 
253 5,060.00 
16 720.00 
362 6,710.00 

 

3 ระดบั เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
ตัวต่อตารางเมตร) 

                  300 
 7,776.23 
 642.86 
 8,419.09 
 362 
 6,710.00 
 -1,066.23 
 -1,709.09 
 23.26 
 -12.66 

ระดับ คือ 100, 200 และ 300 ตัวต่อ
น้ําหนัก และการเจริญเติบโตจําเพาะของ 

ตัวต่อตารางเมตร มีค่าสูงกว่าท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 
ตัวต่อตารางเมตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าปลาเสือพ่นน้ําที่เลี้ยงในอัตราความหนาแน่นต่ําจะมีอัตรา 

ลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงในอัตราความหนาแน่นสูงกว่า และเมื่อพิจารณาจากการกระจายของขนาดปลา 
ตัวต่อตารางเมตร ปลาเสือพ่นน้ํามีความยาว 5.1-7.0 เซนติเมตร 

เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ปลาที่เลี้ยงในอัตรา 
เปอร์เซ็นต์ และปลาเสือพ่นน้ํา 

เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับการอนุบาลปลาเสือพ่นน้ําอายุ 17 วัน ในตู้กระจกท่ีอัตรา
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ความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ คือ 250, 500 
ปลาเสือพ่นน้ําท่ีเลี้ยงด้วยความหนาแน่น 100 
ต่อตารางเมตร สอดคล้องกับการทดลองอนุบาลปลาสลิดในกระชังในบ่อดิน 
ในอัตรา 100, 200 และ 400 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 
อัตราปล่อย 100 และ 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราการรอดตายสู
การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของสัตว์นํ้า มีความสัมพันธ์ในลักษณะปฏิภาคผกผันกับอัตราความหนาแน่น คือ เมื่อเลี้ยง
สัตว์น้ําด้วยอัตราท่ีหนาแน่นมากข้ึน การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาจะลดลง เพราะกําลังการผลิ
capacity) ของบ่อปลามีจํากัด เนื่องจากเมื่อระดับอัตราความหนาแน่นมากข้ึนมีผลทําให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมสําหรับสัตว์น้ํา
ทําให้ปลาเกิดความเครียดส่งผลให้การเจริญเติบโตลดลง 
 คุณสมบัติของน้ําในระหว่างการทดลอง ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่าง
ความกระด้าง และปริมาณแอมโมเนียรวม อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเพาะ
อยู่ในช่วง 23.0-26.0 องศาเซลเซียส ทําให้มีผลต่อ
คณะ, 2539; มั่นสิน และไพพรรณ, 2544; Fast, 1983; Blakely and Hrusa, 1989)
 สําหรับต้นทุนการผลิต พบว่า ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปร มีค่าสูงถึง 
และรองลงมา คือ ค่าอาหาร และค่าแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับ องอาจ และสมชาย 
พันธุ์ปลา ค่าอาหาร และ ค่าแรงงาน เมื่อพิจารณาด้านกําไรสุทธิ พ
200 ตัวต่อตารางเมตร ให้รายได้สุทธิดีท่ีสุดเป็นเงิน 
ในขณะท่ีเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 100 
กระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน จากปลาเสือพ่นน้ําอายุ 
และต้นทุนการผลิต สรุปผลการทดลองได้ว่า การเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่น 
เหมาะสมท่ีสุดในการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังเพ่ือส่งเสริมให้เป็นปลาสวยงามเศรษฐกิจสําหรับผู้ท่ีสนใจ
ปลาสวยงามส่งออกได้ในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังในช่วงเวลาอ่ืน
ซึ่งมีอุณหภูมิค่อนข้างต่ํา ทําให้มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลา
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมประมง. 2540. ภาพปลาและสัตว์นํ้าจดืของไทย
กรมประมง. 2548. กรมประมงประสบความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําครั้งแรกของโลก ปทูางไปสู่การเลี้ยงเป็น

ปลาสวยงามเชิงพาณิชย์ในอนาคตอันใกล้
เลขานุการกรม, กรมประมง. หน้า 

การุณ อุไรประสิทธิ์ และ ไพรัตน์ แม่ลิ่ม. 2547
ฉบับท่ี 1. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

จรัลธาดา กรรณสูต. 2544. วารสารประมง (
ธงชัย จําปาศร.ี 2542. การศึกษาอนุกรมวิธานของปลาแม่นํ้ายม

กรุงเทพมหานคร. 455 หน้า. 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

500 และ 1,000 ตัวต่อตารางเมตร (นิภา และคณะ, 2550) อัตราการรอดตาย พบว่า
100 และ 200 ตัวต่อตารางเมตร มีอัตราการรอดตายสูงกว่าท่ีเลี้ยงในอัตรา 

ล้องกับการทดลองอนุบาลปลาสลิดในกระชังในบ่อดิน (การุณ และไพรัตน์, 2547) 
ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 4 เดือน พบว่าการอนุบาลลูกปลาสลิดในกระชังในบ่อดินท่ี

ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราการรอดตายสูงกว่า 400 ตัวต่อตารางเมตร และสอดคล้องกับรายงานว่า
การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของสัตว์นํ้า มีความสัมพันธ์ในลักษณะปฏิภาคผกผันกับอัตราความหนาแน่น คือ เมื่อเลี้ยง
สัตว์น้ําด้วยอัตราท่ีหนาแน่นมากข้ึน การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาจะลดลง เพราะกําลังการผลิ

ของบ่อปลามีจํากัด เนื่องจากเมื่อระดับอัตราความหนาแน่นมากข้ึนมีผลทําให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมสําหรับสัตว์น้ํา
ทําให้ปลาเกิดความเครียดส่งผลให้การเจริญเติบโตลดลง (Hepher, 1967; Allen, 1974 and Trzebiatowski 

คุณสมบัติของน้ําในระหว่างการทดลอง ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา
และปริมาณแอมโมเนียรวม อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ส่วนอุณหภูมิพบว่าค่อนข้างต่ํา

องศาเซลเซียส ทําให้มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาเสือพ่นน้ํา (ไมตรี และจารุวรรณ
; Fast, 1983; Blakely and Hrusa, 1989) 

สําหรับต้นทุนการผลิต พบว่า ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปร มีค่าสูงถึง 92.36 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้นทุนค่าพันธุ์ปลา 
และรองลงมา คือ ค่าอาหาร และค่าแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับ องอาจ และสมชาย (2547) ท่ีว่าต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่ เป็นค่า
พันธุ์ปลา ค่าอาหาร และ ค่าแรงงาน เมื่อพิจารณาด้านกําไรสุทธิ พบว่าการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่น

ทธิดีท่ีสุดเป็นเงิน 754.72 บาทต่อกระชัง และให้ผลตอบแทนต่อการลงทุน 
100 และ 300 ตัวต่อตารางเมตร พบว่า ขาดทุน ผลการทดลองเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําใน

กระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน จากปลาเสือพ่นน้ําอายุ 3 เดือน ถึง อายุ 6 เดือน เมื่อพิจารณาในด้านการเจริญเติบโต 
และต้นทุนการผลิต สรุปผลการทดลองได้ว่า การเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่น 200 
เหมาะสมท่ีสุดในการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังเพ่ือส่งเสริมให้เป็นปลาสวยงามเศรษฐกิจสําหรับผู้ท่ีสนใจ

ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังในช่วงเวลาอ่ืน ๆ เนื่องจากการทดลองครั้งนี้ทําในช่วงฤดูหนาว
ซึ่งมีอุณหภูมิค่อนข้างต่ํา ทําให้มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลา 

ภาพปลาและสัตว์นํ้าจดืของไทย. โรงพิมพ์การคา้คุรุสภา, กรุงเทพมหานคร. 323 หน้า
กรมประมงประสบความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําครั้งแรกของโลก ปทูางไปสู่การเลี้ยงเป็น

ปลาสวยงามเชิงพาณิชย์ในอนาคตอันใกล้. ข่าวกรมประมง ประจาํเดอืนพฤษภาคม. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สํานัก
หน้า 1. 
2547. การอนุบาลปลาสลดิในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด, กรมประมง. 14 หน้า. 
(คําบรรยายปก). ปีท่ี 54(2). 

การศึกษาอนุกรมวิธานของปลาแม่นํ้ายม. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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อัตราการรอดตาย พบว่า
ตัวต่อตารางเมตร มีอัตราการรอดตายสูงกว่าท่ีเลี้ยงในอัตรา 300 ตัว

) ท่ีอนุบาลลูกปลาสลิด
เดือน พบว่าการอนุบาลลูกปลาสลิดในกระชังในบ่อดินท่ี

ตัวต่อตารางเมตร และสอดคล้องกับรายงานว่า 
การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของสัตว์นํ้า มีความสัมพันธ์ในลักษณะปฏิภาคผกผันกับอัตราความหนาแน่น คือ เมื่อเลี้ยง
สัตว์น้ําด้วยอัตราท่ีหนาแน่นมากข้ึน การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาจะลดลง เพราะกําลังการผลิต (carrying 

ของบ่อปลามีจํากัด เนื่องจากเมื่อระดับอัตราความหนาแน่นมากข้ึนมีผลทําให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมสําหรับสัตว์น้ํา 
(Hepher, 1967; Allen, 1974 and Trzebiatowski et al., 1981) 

ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา ความเป็นด่าง 
เลี้ยงสัตว์น้ํา ส่วนอุณหภูมิพบว่าค่อนข้างต่ํา 

ไมตรี และจารุวรรณ, 2528; ภาณุ และ

เป็นต้นทุนค่าพันธุ์ปลา 
ท่ีว่าต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่ เป็นค่า

การเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่น 
บาทต่อกระชัง และให้ผลตอบแทนต่อการลงทุน 12.15 เปอร์เซ็นต ์

ตัวต่อตารางเมตร พบว่า ขาดทุน ผลการทดลองเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําใน
เดือน เมื่อพิจารณาในด้านการเจริญเติบโต 

200 ตัวต่อตารางเมตร 
เหมาะสมท่ีสุดในการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําในกระชังเพ่ือส่งเสริมให้เป็นปลาสวยงามเศรษฐกิจสําหรับผู้ท่ีสนใจ และการพัฒนาเปน็

ๆ เนื่องจากการทดลองครั้งนี้ทําในช่วงฤดูหนาว 

หน้า. 
กรมประมงประสบความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ําครั้งแรกของโลก ปทูางไปสู่การเลี้ยงเป็น 

ระชาสัมพันธ์ สํานัก

การอนุบาลปลาสลดิในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน. เอกสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
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การอนุบาลลูกปลาอโรวานาเงินด้วยอาหารมีชีวิตต่างชนิดกัน
 
สุธาทิพย์ ทิพย์วงศ์1*  การุณ อุไรประสิทธิ์2
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎร์ธานี
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตราด 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสงขลา 
 
บทคัดย่อ 
 การอนุบาลลูกปลาอโรวานาเงินด้วยอาหารมีชีวิตต่างชนิดกัน
สุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 
ได้แก ่ให้มวนกรรเชียง ไส้เดือน หนอนนก ลูกกุ้งฝอย
เซนติเมตร จํานวน 50 ใบ ปล่อยลูกปลาท่ีถุงไข่แดงยุบหมด
ในชุดการทดลองท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 เท่ากับ 10.84±0.21,
ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้นการทดลองเท่ากับ
ความกว้างเฉลี่ยของปากปลาเมื่อเริ่มต้นทดลองเท่ากับ 
 ผลการทดลองพบว่าลูกปลาท่ีให้มวนกรรเชียง
หนอนนก และไส้เดือน ตามลําดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
20.51±0.71, 18.72±0.81, 17.46±0.47 และ
31.15±4.76, 22.79±1.68 และ 16.93±2.06 
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า หากพิจารณาจากการเจริญเติบโตและชนิดอาหารที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการกินแบบผู้ล่า
ท่ีหากินในระดับบนของแหล่งน้ําจนถึงผิวน้ําของปลาอโรวานาเงิน
กเ็ป็นอาหารมีชีวิตท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาอโรวานาเงินในช่วง 
 
คําสําคัญ: ลูกปลาอโรวานาเงิน  อาหารมีชีวิต
   
*ผู้รับผดิชอบ: ตู้ ปณ.3 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

  

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

การอนุบาลลูกปลาอโรวานาเงินด้วยอาหารมีชีวิตต่างชนิดกัน 

2  สุวีณา บานเย็น3 และจินตนา มหาสวัสด์ิ3 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎร์ธาน ี

การอนุบาลลูกปลาอโรวานาเงินด้วยอาหารมีชีวิตต่างชนิดกัน ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
สุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2553 เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยแบ่งการทดลองออกเป็น

ลูกกุ้งฝอย และลูกปลานิล เป็นอาหารวันละ 2 ครั้ง ทดลองในตู้กระจกขนาด
ใบ ปล่อยลูกปลาท่ีถุงไข่แดงยุบหมดเมื่ออายุ 45 วัน จํานวน 1 ตัวต่อตู้ ความยาวเฉลี่ยเริ่มต้นการทดลอง

10.84±0.21, 10.84±0.18, 10.86±0.26, 10.87±0.19 และ 10.85±0.26
น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้นการทดลองเท่ากับ 5.05±0.20, 5.05±0.22, 5.06±0.42, 5.09±0.31 และ 5.07

ความกว้างเฉลี่ยของปากปลาเมื่อเริ่มต้นทดลองเท่ากับ 1.26±0.22 เซนติเมตร 
ผลการทดลองพบว่าลูกปลาท่ีให้มวนกรรเชียงกินเป็นอาหารมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด รองลงมาเป็นลูกปลานิล

ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) มีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 
และ 15.90±0.65 เซนติเมตร ตามลําดับ น้ําหนักตัวเฉลี่ย 43.84

±2.06 กรัม ตามลําดับ และทุกชุดการทดลองมีอัตรารอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 
หากพิจารณาจากการเจริญเติบโตและชนิดอาหารที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการกินแบบผู้ล่า

ท่ีหากินในระดับบนของแหล่งน้ําจนถึงผิวน้ําของปลาอโรวานาเงิน มวนกรรเชียงดีท่ีสุด รองลงมาเป็นลูกปลานิลและลูกกุ้งฝอย
เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาอโรวานาเงินในช่วง 60 วัน หลังถุงไข่แดงยุบ 

อาหารมีชีวิต 

สุราษฎร์ธาน ี84130 โทร.0 7728 6919 E-mail: sthipwong@gmail.com
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ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  
แบ่งการทดลองออกเป็น 5 ชุดการทดลอง 

ทดลองในตู้กระจกขนาด 40x75x45 
ความยาวเฉลี่ยเริ่มต้นการทดลอง

10.85±0.26 เซนติเมตร 
07±0.32 กรัม ตามลําดับ 

รองลงมาเป็นลูกปลานิล ลกูกุง้ฝอย 
มีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 21.50±0.86, 

84±7.43, 36.02±3.86, 
และทุกชุดการทดลองมีอัตรารอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต ์

หากพิจารณาจากการเจริญเติบโตและชนิดอาหารที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการกินแบบผู้ล่า 
ลูกปลานิลและลูกกุ้งฝอย 

: sthipwong@gmail.com 
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Nursing of Arowana Osteoglossum bicirrhosum
Live Feed 
 
Suthathip Thipwong1* Karun Uraiprasit
1Suratthani Inland Fisheries Research and Development Center
2Trad Inland Fisheries Research and Development Center
3Songkhla Inland Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 
 The appropriate live feed for the 60 days old larvae of Arowana, 
(Cuvier, 1829) were designed in 50 glas
Fisheries Research and Development Center during October 
a day, with 5 different live feed as follow: treatment 1, Water boatman (
(Pheretima peguana); treatment 3, Mealworm
larvae (Macrobrachium lanchesteri
initial length of larvae for treatm
and 10.85±0.26 cm and their average initial weight were 5.05±0.20,
5.07±0.32 g, respectively.  
 The larvae of Arowana
by larvae fed with Nile tilapia larvae, Lanchester's freshwater prawn larvae, Mealworm, and Earthworm,
respectively. The average final length of the larvae of Arowana were 
17.46±0.47, and 15.90±0.65 cm, and the average final weight were 
22.79±1.68, and 16.93±2.06 g, respectively. The growth parameter was significantly different (p<0.05). 
average survival rate was 100 percentage in all treatments.
live feed in nursing the Arowana
 
Key words: Arowana, Osteoglossum bicirrhosum
   
*Corresponding author: P.O. Box 3,
E-mail: sthipwong@gmail.com  

 

 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier, 1829) Larvae with Different 

Karun Uraiprasit2  Suvena  Banyen3 and Jintana Mahasawad
Suratthani Inland Fisheries Research and Development Center 

Fisheries Research and Development Center 
Songkhla Inland Fisheries Research and Development Center 

The appropriate live feed for the 60 days old larvae of Arowana, Osteoglossum bicirrhosum
(Cuvier, 1829) were designed in 50 glass aquariums with the size of 40x75x45 cm at Suratthani Inland
Fisheries Research and Development Center during October - December 2010. Larvae were fed daily, twice 
a day, with 5 different live feed as follow: treatment 1, Water boatman (Corixa sp.); treatment 2, Eart

); treatment 3, Mealworm (Tenebrio molitor); treatment 4, Lanchester's freshwater prawn
lanchesteri) and treatment 5, Nile tilapia larvae (Oreochromis niloticus

initial length of larvae for treatment 1, 2, 3, 4, and 5 were 10.84±0.21, 10.84±0.18, 10.86±0.26, 10.87±0.19, 
cm and their average initial weight were 5.05±0.20, 5.05±0.22, 5.06±0.42, 5.09±0.31, and

The larvae of Arowana fed with Water boatman had shown highest growth and then followed 
by larvae fed with Nile tilapia larvae, Lanchester's freshwater prawn larvae, Mealworm, and Earthworm,
respectively. The average final length of the larvae of Arowana were 21.50±0.86
17.46±0.47, and 15.90±0.65 cm, and the average final weight were 43.84±7.43
22.79±1.68, and 16.93±2.06 g, respectively. The growth parameter was significantly different (p<0.05). 

0 percentage in all treatments. Conclusion, Water boatman was on appropriate
live feed in nursing the Arowana. 

Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier, 1829), live feed 

: P.O. Box 3, Phunphin District, Suratthani Province 84130 Tel. 0 7728 6919
 

O1 

141 

O26 

(Cuvier, 1829) Larvae with Different  

and Jintana Mahasawad3   

Osteoglossum bicirrhosum 
45 cm at Suratthani Inland 

December 2010. Larvae were fed daily, twice 
sp.); treatment 2, Earthworm 

); treatment 4, Lanchester's freshwater prawn 
Oreochromis niloticus). The average 
10.84±0.18, 10.86±0.26, 10.87±0.19, 

5.05±0.22, 5.06±0.42, 5.09±0.31, and 

fed with Water boatman had shown highest growth and then followed  
by larvae fed with Nile tilapia larvae, Lanchester's freshwater prawn larvae, Mealworm, and Earthworm, 

86, 20.51±0.71, 18.72±0.81, 
, 36.02±3.86, 31.15±4.76, 

22.79±1.68, and 16.93±2.06 g, respectively. The growth parameter was significantly different (p<0.05). The 
Water boatman was on appropriate 

Tel. 0 7728 6919 
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ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาตะพัดด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดเพื่อทดแทนอาหารมีชีวิต
 
สุธาทิพย์ ทิพย์วงศ์1*  สุวีณา บานเย็น2 และ
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎร์ธานี
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสงขลา 
 
บทคัดย่อ 
 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาตะพัดด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดเพ่ือทดแทนอาหารมีชีวิต ดําเนินการ
ทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎร์ธานี 
60 วัน โดยแบ่งออกเป็น 5 ชุดการทดลอง ได้แก่ ให้อาหารมีชีวิต 
ทดแทนอาหารมีชีวิตหลังจากลูกปลาถุงไข่แดงยุบ 
ในตู้กระจกขนาด 40x75x45 เซนติเมตร จํานวน 
มีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 8.03±0.12, 8.04±0.12, 
เริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 3.18±0.17, 3.14±0.22,
15.0±0.3 มิลลิเมตร 
 ผลการทดลองพบว่าลูกปลาตะพัดในชุดการทดลองที่ 
13.79±0.67, 13.69±0.55, 16.33±0.92 และ 
16.69±1.82, 30.14±4.94 และ 10.43±1.72
100.0±0.0, 100.0±0.0 และ 60.0±51.6 เปอร์เซ็นต์ 
การทดลองมีการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และ 
ท่ีให้มวนกรรเชียงตลอดการทดลองมีการเจริญเติบโต และ 
และ 30 วัน นอกจากนั้น พบว่าลูกปลาท่ีให้มวนกรรเชียงตลอดการทดลองมีการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และ 
ใกล้เคียงกับลูกปลาท่ีให้อาหารเม็ดหลังจากถุงไข่แดงยุบ 
การทดลองสรุปได้ว่าหลังจากลูกปลาตะพัดถุงไข่แดงยุบ 
อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดเพ่ือทดแทนอาหารมีชีวิต
 
คําสําคัญ: ปลาตะพัด  อาหารสําเร็จรูป  การทดแทนอาหารมีชีวิต
   
*ผู้รับผดิชอบ: ตู้ ปณ.3 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
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ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาตะพัดด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดเพื่อทดแทนอาหารมีชีวิต

และจนิตนา มหาสวัสด์ิ2 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎร์ธาน ี

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาตะพัดด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดเพ่ือทดแทนอาหารมีชีวิต ดําเนินการ
ละพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนธันวาคม 2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

ชุดการทดลอง ได้แก่ ให้อาหารมีชีวิต (มวนกรรเชียง) ตลอดการทดลอง ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูป
ทดแทนอาหารมีชีวิตหลังจากลูกปลาถุงไข่แดงยุบ 15, 30, 45 วัน และให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปตลอดการทดลอง อนุบาลลูกปลา

จํานวน 50 ใบ สุ่มปล่อยลูกปลาท่ีถุงไข่แดงยุบหมด จํานวน 1 ตัวต่อตู้ ลูกปลาทดลอง
±0.12, 8.06±0.12, 8.04±0.14 และ 8.05±0.16 เซนติเมตร 

±0.22, 3.15±0.16, 3.17±0.21 และ 3.18±0.30 กรัม ตามลําดับ ความกว้างปากเฉลี่ย 

ผลการทดลองพบว่าลูกปลาตะพัดในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 มีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ
และ 11.62±0.59 เซนติเมตร ตามลําดับ น้ําหนักตัวเฉลี่ย 31.09±5.99,

10.43±1.72 กรัม ตามลําดับ และมีอัตรารอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 100
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลาท่ีให้อาหารเม็ดตลอด

การทดลองมีการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และ Normalized biomass index ต่ํากว่าทุกชุดการทดลอง 
ท่ีให้มวนกรรเชียงตลอดการทดลองมีการเจริญเติบโต และ NBI ดีกว่าลูกปลาท่ีให้อาหารเม็ดหลังจากลูกปลาถุงไข่แดงยุบ 

ลูกปลาท่ีให้มวนกรรเชียงตลอดการทดลองมีการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และ 
ใกล้เคียงกับลูกปลาท่ีให้อาหารเม็ดหลังจากถุงไข่แดงยุบ 45 วัน ซึ่งแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

หลังจากลูกปลาตะพัดถุงไข่แดงยุบ 45 วัน เป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาตะพัดด้วย
อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดเพ่ือทดแทนอาหารมีชีวิต 

การทดแทนอาหารมีชีวิต 

สุราษฎร์ธาน ี84130 โทร.0 7728 6919 E-mail: sthipwong@gmail.com
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ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาตะพัดด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดเพื่อทดแทนอาหารมีชีวิต 

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาตะพัดด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดเพ่ือทดแทนอาหารมีชีวิต ดําเนินการ
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็นเวลา  

ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูป
วัน และให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปตลอดการทดลอง อนุบาลลูกปลา

ตัวต่อตู้ ลูกปลาทดลอง
เซนติเมตร ตามลําดับ น้ําหนัก

กรัม ตามลําดับ ความกว้างปากเฉลี่ย 

มีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 16.21±0.72, 
31.09±5.99, 17.09±3.95, 
100.0±0.0, 100.0±0.0, 

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลาท่ีให้อาหารเม็ดตลอด
ต่ํากว่าทุกชุดการทดลอง (p<0.05) ลูกปลา 

ปลาถุงไข่แดงยุบ 15 วัน 
ลูกปลาท่ีให้มวนกรรเชียงตลอดการทดลองมีการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และ NBI มีค่า

ซึ่งแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จากผล
วัน เป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาตะพัดด้วย

: sthipwong@gmail.com 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Appropriate Weaning Period of Asia Arowana 
1844) by Replacing Live Feed with Pelleted Feed 
 
Suthathip Thipwong1*  Suvena 
1Suratthani Inland Fisheries Research and Development Center
2Songkhla Inland Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 
 Appropriate weaning period of Asia Arowana 
replacing live feed with pelleted feed was studied at Suratthani Inland Fisheries Research and Development
Center for 60 days during December 2010 
which were fed with Live Feed
of replacing Corixa sp. with pelleted feed (date of replacement was 15, 30, and 45 days
the pelleted feed (32% protein) 
glass aquarium per fish for 60 days. The initial length were 
8.05±0.16 cm. respectively, initial weight were
respectively and initial mouth width was 
 The result showed that the average length were 16.21±0.72,
and 11.62±0.59 cm., respectively. The average weight were 31.09±5.99,
and 10.43±1.72 g., respectively. The average survival rate were 
and 60.0±51.6%, respectively. The growth, survival rate and normalized biomass index (NBI) of larvae were 
fed with the Corixa sp. was higher than treatment which having replacement f
Besides the growth, survival rate and NBI of replacement at 45 days old fish and fed only with 
were no significant difference (p>0.05). This experiment conc
Arowana by replacing live feed with pelleted feed was 45 days after the y
 
Key words: Scleropages formosus
   
*Corresponding author: P.O. Box 3, 
E-mail: sthipwong@gmail.com  
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Appropriate Weaning Period of Asia Arowana Scleropages formosus
1844) by Replacing Live Feed with Pelleted Feed  

Suvena Banyen2 and Jintana Mahasawad2 
Suratthani Inland Fisheries Research and Development Center 
Songkhla Inland Fisheries Research and Development Center 

Appropriate weaning period of Asia Arowana Scleropages formosus (Schlegel & Müller, 1844) 
replacing live feed with pelleted feed was studied at Suratthani Inland Fisheries Research and Development
Center for 60 days during December 2010 – February 2011. The experiment was designed into 5 treatments
which were fed with Live Feed (Corixa sp.) only throughout the experiment; 3 weaning periods fish larvae 

sp. with pelleted feed (date of replacement was 15, 30, and 45 days
 only throughout the experiment. Fish larvae had been

glass aquarium per fish for 60 days. The initial length were 8.03±0.12, 8.04±0.12, 
spectively, initial weight were 3.18±0.17, 3.14±0.22, 3.15±0.16, 3.17

respectively and initial mouth width was 15.0±0.3 mm. 
The result showed that the average length were 16.21±0.72, 13.79±0.67, 13.69±0.55, 16.33±0.92

and 11.62±0.59 cm., respectively. The average weight were 31.09±5.99, 17.09±3.95, 16.69±1.82, 
10.43±1.72 g., respectively. The average survival rate were 100.0±0.0, 100.0±

%, respectively. The growth, survival rate and normalized biomass index (NBI) of larvae were 
sp. was higher than treatment which having replacement feed at

Besides the growth, survival rate and NBI of replacement at 45 days old fish and fed only with 
were no significant difference (p>0.05). This experiment concluded that appropriate weaning period of Asia 
Arowana by replacing live feed with pelleted feed was 45 days after the yolk was absorbed.

formosus (Schlegel & Müller, 1844), artificial diet, pellet feed replacement

Corresponding author: P.O. Box 3, Phunphin District, Suratthani Province 84130 Tel. 0 7728 6919
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formosus (Schlegel & Müller, 

(Schlegel & Müller, 1844) by 
replacing live feed with pelleted feed was studied at Suratthani Inland Fisheries Research and Development 

February 2011. The experiment was designed into 5 treatments 
y throughout the experiment; 3 weaning periods fish larvae 

sp. with pelleted feed (date of replacement was 15, 30, and 45 days old) and fed with 
been stocked in 40x75x45 cm 

±0.12, 8.06±0.12, 8.04±0.14 and 
17±0.21 and 3.18±0.30 g., 

13.79±0.67, 13.69±0.55, 16.33±0.92 
17.09±3.95, 16.69±1.82, 30.14±4.94 

±0.0, 100.0±0.0, 100.0±0.0 
%, respectively. The growth, survival rate and normalized biomass index (NBI) of larvae were 

eed at 15 and 30 days (p<0.05). 
Besides the growth, survival rate and NBI of replacement at 45 days old fish and fed only with Corixa sp. 

luded that appropriate weaning period of Asia 
olk was absorbed. 

(Schlegel & Müller, 1844), artificial diet, pellet feed replacement 

Tel. 0 7728 6919 
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ระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิดโดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพสําหรับอนุบาล
ลูกปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อน (Amphiprion ocellaris
 
ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง1* ปรารถนา ควรดี1 ดวงทิพย์ อยู่สบาย
และวรเทพ มุธุวรรณ1 
1 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา 
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ประจวบคีรีขันธ์
 
บทคัดย่อ 
 การอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อนโดยท่ัวไป 
สิ่งแวดล้อม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อนต่ออัตราการรอด 
การเจริญเติบโต พัฒนาการเกิดแถบสีขาว การลดปริมาณน้ําท้ิง และลดปริมาณการใช้
การอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อน โดยแบ่งเป็น 2 ชุดการทดลอง คือ อนุบาลในระบบน้ํานิ่ง ท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา
หมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ
วัยอ่อน ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ ให้ผลของอัตราการรอด และการเจริญเติบโต
เทียบเท่ากับในระบบน้ํานิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยอัตราการรอด 
ท่ีเพ่ิมข้ึน (mean±SE) 0.12±0.00 และ 0.15±0.01
และ 1.62±0.03 เซนติเมตร ตามลําดับ สําหรับพัฒนาการเกิดแถบสีขาวท้ัง 
กัน โดยมีการเกิดแถบสีขาวแถบแรกครบทุกตัวเมื่ออายุ 
ครบทุกตัวเมื่ออายุเท่ากันท้ัง 2 ระบบ คือ (mean±SE
โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพท่ีพัฒนาข้ึน
ตลอดระยะเวลาการอนุบาล สามารถลดปริมาณแอมโมเนีย
ระบบน้ํานิ่ง ทําให้ลดปริมาณน้ําท้ิงได้มากถึง 
93.4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง
ตะกอน และเปลี่ยนถ่ายน้ําเช่นท่ีต้องปฏิบัติในการอนุบาลในระบบน้ํานิ่งหรือการอนุบาลแบบดั้งเดิม ผลสําเร็จจากการวิจัย
สามารถนําไปพัฒนาและต่อยอดงานวิจัย ด้านการเลี้ยงและอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อนในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิดต่อไป
 
คําสําคัญ: ระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด  ปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อน
   
*ผู้รับผดิชอบ: สถานีวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา หมู่ 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 E-mail: Siraprapaf@buu.ac.th; 
  

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิดโดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพสําหรับอนุบาล
Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830) 

ดวงทิพย์ อยู่สบาย1 ชยารัตน์ ปลื้มสําราญ2 เสาวภา สวัสด์ิพีระ

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ประจวบคีรีขันธ ์กรมประมง 

การอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อนโดยท่ัวไป จะใช้วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกวัน นอกจากสิ้นเปลืองแล้วยังส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อนต่ออัตราการรอด 
การเจริญเติบโต พัฒนาการเกิดแถบสีขาว การลดปริมาณน้ําท้ิง และลดปริมาณการใช้น้ําทะเลในการเปลี่ยนถ่ายน้ํา

ชุดการทดลอง คือ อนุบาลในระบบน้ํานิ่ง ท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา
โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ เป็นระยะเวลา 30 วัน พบว่าการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาว

วัยอ่อน ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ ให้ผลของอัตราการรอด และการเจริญเติบโต
เทียบเท่ากับในระบบน้ํานิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยอัตราการรอด (mean±SE) 78.9±3.0 และ 77.8±4.0 เปอร์เซ็นต์

0.15±0.01 กรัม ตามลําดับ และมีความยาวเหยียดท่ีเพ่ิมข้ึน (mean±SE
เซนติเมตร ตามลําดับ สําหรับพัฒนาการเกิดแถบสีขาวท้ัง 3 แถบ พบว่ามีค่าเฉลี่ยการเกิดแถบสีขาวเท่าเทียม

ถบแรกครบทุกตัวเมื่ออายุ (mean±SE) 11±1 และ 12±0 วัน ตามลําดับ มีแถบท่ี 
mean±SE) 14±0 และ 20±0 วัน ตามลําดับ สรุปได้ว่า ระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด 

โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพท่ีพัฒนาข้ึน สามารถควบคุมคุณภาพน้ําให้อยู่ในช่วงท่ีเหมาะสมต่อการอนุบาลได้
สามารถลดปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนได้ 62.7 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการอนุบาลใน

ทําให้ลดปริมาณน้ําท้ิงได้มากถึง 97.8 เปอร์เซ็นต์ และลดปริมาณการใช้น้ําทะเลในการเปลี่ยนถ่าย
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง และช่วยลดภาระข้ันตอนการอนุบาล โดยไม่ต้องเสียเวลากําจัด

ตะกอน และเปลี่ยนถ่ายน้ําเช่นท่ีต้องปฏิบัติในการอนุบาลในระบบน้ํานิ่งหรือการอนุบาลแบบดั้งเดิม ผลสําเร็จจากการวิจัย
อดงานวิจัย ด้านการเลี้ยงและอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อนในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิดต่อไป

ปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อน 

สถานีวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา หมู่ 3 ตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา 
mail: Siraprapaf@buu.ac.th; Fakrajang_s@hotmail.com 
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ระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิดโดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพสําหรับอนุบาล 

สวัสด์ิพีระ1  

จะใช้วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกวัน นอกจากสิ้นเปลืองแล้วยังส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อนต่ออัตราการรอด 

น้ําทะเลในการเปลี่ยนถ่ายน้ํา ในข้ันตอน
ชุดการทดลอง คือ อนุบาลในระบบน้ํานิ่ง ท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา และอนุบาลในระบบ

พบว่าการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาว
วัยอ่อน ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ ให้ผลของอัตราการรอด และการเจริญเติบโต

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ มีน้ําหนัก
mean±SE) 1.55±0.00 

พบว่ามีค่าเฉลี่ยการเกิดแถบสีขาวเท่าเทียม
ตามลําดับ มีแถบท่ี 2 และแถบท่ี 3 

วัน ตามลําดับ สรุปได้ว่า ระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด 
วบคุมคุณภาพน้ําให้อยู่ในช่วงท่ีเหมาะสมต่อการอนุบาลได้

เมื่อเปรียบเทียบกับการอนุบาลใน
และลดปริมาณการใช้น้ําทะเลในการเปลี่ยนถ่ายน้ําได้มากถึง 
และช่วยลดภาระข้ันตอนการอนุบาล โดยไม่ต้องเสียเวลากําจัด

ตะกอน และเปลี่ยนถ่ายน้ําเช่นท่ีต้องปฏิบัติในการอนุบาลในระบบน้ํานิ่งหรือการอนุบาลแบบดั้งเดิม ผลสําเร็จจากการวิจัย
อดงานวิจัย ด้านการเลี้ยงและอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อนในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิดต่อไป 

ตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา  
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The closed recirculating system with seaweed biofilter for rearing of clownfish larvae 
(Amphiprionocellaris Cuvier, 1830)
 
Siraprapa Fakrajang1*, Prattana Kuandee
Saowapa Sawatpeera1 and Vorathep Muthuwan
1Institute of marine science, Burapha 
2Prachuap Khiri Khan coastal fisheries research and development center, Department of fisheries
 
Abstract 
 The traditional larval rearing method requires regular water exchange to maintain water quality. 
Large amount of discharged water from the operation thus impactson the environment. The objectives of 
this study were to compare the effect of clownf
development of the white bar, reduction of water discharge and seawater use. This experiment was divided
into two treatments including rearing
system with seaweed biofilter (
larvae in the closed recirculating system with seaweed biofilter displayed no statistical difference in survival
and growth rates when compared to rearing in the static system. Mean survival rates were 
78.9±3.0 and 77.8±4.0% for rearing in the static system and the closed recirculating system with seaweed 
biofilter, respectively. The mean gained weights were 
In addition, the mean gained total lengths were 
appearance of three white bars 
system with seaweed biofilter. The first white bar completely appeared on the body of all larvae in both 
systems at the age of (mean±SE
completely appeared at the age of 
recirculating system with seaweed biofilter in this study can maintain water quality to the suitable range 
for the clownfish larval rearing. It
seawater use (93.4%/tank) and rearing time because no needs of water exchange and cleaning in the rearing
tank. The success of this study could lead to the next research to develop a closed recirculating system 
for sustainability larval rearing in the future.
 
Key words: Closed recirculating system, Clownfish larvae
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The closed recirculating system with seaweed biofilter for rearing of clownfish larvae 
Cuvier, 1830) 

Prattana Kuandee1, Doungtip Yousabui1, Chayarat Pluemsumran
and Vorathep Muthuwan1 

Institute of marine science, Burapha University 
Prachuap Khiri Khan coastal fisheries research and development center, Department of fisheries

The traditional larval rearing method requires regular water exchange to maintain water quality. 
Large amount of discharged water from the operation thus impactson the environment. The objectives of 
this study were to compare the effect of clownfish larvae rearing systems on the survival rate, growth rate, 
development of the white bar, reduction of water discharge and seawater use. This experiment was divided

rearing in the static system using the water exchange and
system with seaweed biofilter (Chaetomorpha sp.) for 30 days.The results showed that rearing of clownfish
larvae in the closed recirculating system with seaweed biofilter displayed no statistical difference in survival

ates when compared to rearing in the static system. Mean survival rates were 
78.9±3.0 and 77.8±4.0% for rearing in the static system and the closed recirculating system with seaweed 
biofilter, respectively. The mean gained weights were (mean±SE) 0.12±0.00 and 0.15±0.01 g, respectively. 
In addition, the mean gained total lengths were (mean±SE) 1.55±0.00 and 1.62±0.03 cm, respectively. The 

 was similar for the larva rearing in the static system and
system with seaweed biofilter. The first white bar completely appeared on the body of all larvae in both 

mean±SE) 11±1 and 12±0 days, respectively. The second and the third white bars 
completely appeared at the age of (mean±SE) 14±0 and 20±0 days, respectively. In summary, the closed 
recirculating system with seaweed biofilter in this study can maintain water quality to the suitable range 

It could reduce the ammonia-nitrogen (62.7%), discharge
seawater use (93.4%/tank) and rearing time because no needs of water exchange and cleaning in the rearing
tank. The success of this study could lead to the next research to develop a closed recirculating system 

bility larval rearing in the future. 

Closed recirculating system, Clownfish larvae 
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The closed recirculating system with seaweed biofilter for rearing of clownfish larvae 

, Chayarat Pluemsumran2 

Prachuap Khiri Khan coastal fisheries research and development center, Department of fisheries 

The traditional larval rearing method requires regular water exchange to maintain water quality. 
Large amount of discharged water from the operation thus impactson the environment. The objectives of 

ish larvae rearing systems on the survival rate, growth rate, 
development of the white bar, reduction of water discharge and seawater use. This experiment was divided 

and the closed recirculating 
sp.) for 30 days.The results showed that rearing of clownfish 

larvae in the closed recirculating system with seaweed biofilter displayed no statistical difference in survival 
ates when compared to rearing in the static system. Mean survival rates were (mean±SE) 

78.9±3.0 and 77.8±4.0% for rearing in the static system and the closed recirculating system with seaweed 
0.12±0.00 and 0.15±0.01 g, respectively. 

1.55±0.00 and 1.62±0.03 cm, respectively. The 
and the closed recirculating 

system with seaweed biofilter. The first white bar completely appeared on the body of all larvae in both 
11±1 and 12±0 days, respectively. The second and the third white bars 

14±0 and 20±0 days, respectively. In summary, the closed 
recirculating system with seaweed biofilter in this study can maintain water quality to the suitable range 

discharge of water (97.8%/tank), 
seawater use (93.4%/tank) and rearing time because no needs of water exchange and cleaning in the rearing 
tank. The success of this study could lead to the next research to develop a closed recirculating system 

*Corresponding author: Research station, Institute of marine science, Burapha university, Moo 3, Bang Kao, 
Siraprapaf@buu.ac.th; Fakrajang_s@hotmail.com 
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คํานํา 
 ปลาการ์ตูน (clownfish) เป็นปลาทะเลสวยงามท่ีนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ด้วยลีลาการว่ายน้ําท่ีน่ารัก สีสันสวยงาม
สะดุดตา และลวดลายท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท่ีผ่านมาทางสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบู
ปลาการ์ตูนมาตั้งแต่ปี 2541 โดยทําการวิจัยและพัฒนาระบบเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาการ์ตูน ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด 
recirculating system) โดยใช้ระบบกรองท่ีมีท้ังระบบท่ีเลี้ยง
ใช้สาหร่ายทะเล (seaweed biofilter) ในการกําจัดของเสีย 
การ์ตูนสู่เกษตรกรท่ีสนใจ ทําให้มีฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนเกิดข้ึนในประเทศไทย ได้แก่ นีโมฟาร์ม
ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น 
 การอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อนโดยท่ัวไป จะใช้วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกวัน เป็นการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง 
หรือการอนุบาลแบบดั้งเดิม (conventional rearing system) 
การเลี้ยงและอนุบาล ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
แนวคิดในการวิจัยและพัฒนาการอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อนสัตว์นํ้าวัยอ่อน
บําบัดคุณภาพน้ํา จากรายงานของ วรเทพ และคณะ 
ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวบําบัดคุณภาพน้ํา
จนถึงระยะ post-larval ได ้7.8±0.8 และ 0.4±0.8
วันละ 50-70 เปอร์เซ็นต์ ลูกกุ้งการ์ตูนไม่สามารถพัฒนาระยะการเจริญเติบโตจนถึงระยะ 
ระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวควบคุมคุณภาพน้ํา 
มากกว่าระบบน้ํานิ่ง ข้อดีของการอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อนในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายทะเลเป็นตัวบําบัดคุณภาพน้ํา
คือ สามารถควบคุมคุณภาพน้ําให้อยู่ในช่วงท่ีเหมาะสมต่อการอนุบาล
เปลี่ยนถ่ายน้ํา และช่วยลดภาระข้ันตอนการอนุบาล
กลับมาใช้ซ้ําใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากปัจจุบันการวิจัยและพัฒนาด้านการอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อน ในระบบหมุนเวียนน้ํา
แบบปิดยังมีจํานวนน้อยมาก  
 ดังนั้น การพัฒนาระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด
การ์ตูนส้มขาววัยอ่อน จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลา
การ์ตูนส้มขาววัยอ่อน 2 ระบบ คือ การอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง
โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ ต่ออัตราการรอด การเจริญเติบโต พัฒนาการเกิดแถบสีขาว การลดปริมาณน้ําท้ิง
และลดปริมาณการใช้นํ้าทะเลในการเปลี่ยนถ่ายน้ํา
และอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อนในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิดต่อไป
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อนต่ออัตราการรอด การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
เกิดแถบสีขาวในระบบน้ํานิ่ง และในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการลดปริมาณน้ําท้ิง
 3. เพ่ือพัฒนาระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิดสําหรับการอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อน
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เป็นปลาทะเลสวยงามท่ีนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ด้วยลีลาการว่ายน้ําท่ีน่ารัก สีสันสวยงาม
สะดุดตา และลวดลายท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท่ีผ่านมาทางสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบู

โดยทําการวิจัยและพัฒนาระบบเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาการ์ตูน ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด 
โดยใช้ระบบกรองท่ีมีท้ังระบบท่ีเลี้ยง nitrifying bacteria บนวัสดุกรอง (biological filter

ในการกําจัดของเสีย (จามินทร,์ 2548) และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลา
การ์ตูนสู่เกษตรกรท่ีสนใจ ทําให้มีฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนเกิดข้ึนในประเทศไทย ได้แก่ นีโมฟาร์ม จังหวัดชลบุรี และซีบอร์น

การอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อนโดยท่ัวไป จะใช้วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกวัน เป็นการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง 
(conventional rearing system) ทําให้สิ้นเปลืองทรัพยากรน้ํา ซึ่งการเปลี่ยนถ่ายน้ําในระหว่าง

การเลี้ยงและอนุบาล ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย (สุบัณฑิต และวีรพงศ,์ 2552) จากประเด็นปัญหาเหล่านี้ ทําให้เกิด
แนวคิดในการวิจัยและพัฒนาการอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อนสัตว์นํ้าวัยอ่อน ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายทะเลเป็นตัว

วรเทพ และคณะ (2556) พบว่าการอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน (Hymenocera picto
โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวบําบัดคุณภาพน้ํา ลูกกุ้งการ์ตูนสามารถพัฒนาระยะการเจริญเติบโต

0.4±0.8 เปอร์เซ็นต ์ตามลําดับ ยกเว้น การอนุบาลในระบบน้ํานิ่งท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา
ลูกกุ้งการ์ตูนไม่สามารถพัฒนาระยะการเจริญเติบโตจนถึงระยะ post-larval 

ระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวควบคุมคุณภาพน้ํา ท่ีใช้ในการอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูนมีความเหมาะสม
ข้อดีของการอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อนในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายทะเลเป็นตัวบําบัดคุณภาพน้ํา

คือ สามารถควบคุมคุณภาพน้ําให้อยู่ในช่วงท่ีเหมาะสมต่อการอนุบาล ทําให้ลดปริมาณน้ําท้ิง ลดปริมาณการใช้น้ํา
และช่วยลดภาระข้ันตอนการอนุบาล โดยไม่ต้องเสียเวลากําจัดตะกอนและเปลี่ยนถ่ายน้ํา เพราะสามารถหมุนเวียนน้ํา

กลับมาใช้ซ้ําใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากปัจจุบันการวิจัยและพัฒนาด้านการอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อน ในระบบหมุนเวียนน้ํา

ดังนั้น การพัฒนาระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ สําหรับอนุบาลลูกปลา
จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลา

การอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง ท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา และการอนุบาลในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด
โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ ต่ออัตราการรอด การเจริญเติบโต พัฒนาการเกิดแถบสีขาว การลดปริมาณน้ําท้ิง

ปลี่ยนถ่ายน้ํา ผลสําเร็จจากการวิจัยสามารถนําไปพัฒนาและต่อยอดงานวิจัย ด้านการเลี้ยง
และอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อนในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิดต่อไป 

เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อนต่ออัตราการรอด การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
เกิดแถบสีขาวในระบบน้ํานิ่ง และในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด  

เพ่ือเปรียบเทียบการลดปริมาณน้ําท้ิง และลดปริมาณการใช้นํ้าทะเลในการเปลี่ยนถ่ายน้ํา 
เพ่ือพัฒนาระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิดสําหรับการอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อน 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

เป็นปลาทะเลสวยงามท่ีนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ด้วยลีลาการว่ายน้ําท่ีน่ารัก สีสันสวยงาม
สะดุดตา และลวดลายท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท่ีผ่านมาทางสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เพาะพันธุ์

โดยทําการวิจัยและพัฒนาระบบเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาการ์ตูน ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด (closed 
biological filter) และระบบท่ี

และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลา
จังหวัดชลบุรี และซีบอร์น

การอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อนโดยท่ัวไป จะใช้วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกวัน เป็นการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง (static system) 
ทําให้สิ้นเปลืองทรัพยากรน้ํา ซึ่งการเปลี่ยนถ่ายน้ําในระหว่าง

จากประเด็นปัญหาเหล่านี้ ทําให้เกิด
ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายทะเลเป็นตัว

Hymenocera picto)  
ลูกกุ้งการ์ตูนสามารถพัฒนาระยะการเจริญเติบโต
การอนุบาลในระบบน้ํานิ่งท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา 

larval ได้ แสดงให้เห็นว่า 
ท่ีใช้ในการอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูนมีความเหมาะสม

ข้อดีของการอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อนในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายทะเลเป็นตัวบําบัดคุณภาพน้ํา 
ลดปริมาณการใช้น้ําทะเลในการ

เพราะสามารถหมุนเวียนน้ํา
กลับมาใช้ซ้ําใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากปัจจุบันการวิจัยและพัฒนาด้านการอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อน ในระบบหมุนเวียนน้ํา

โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ สําหรับอนุบาลลูกปลา
จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลา

และการอนุบาลในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด 
โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ ต่ออัตราการรอด การเจริญเติบโต พัฒนาการเกิดแถบสีขาว การลดปริมาณน้ําท้ิง 

ผลสําเร็จจากการวิจัยสามารถนําไปพัฒนาและต่อยอดงานวิจัย ด้านการเลี้ยง

เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อนต่ออัตราการรอด การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
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วิธีดําเนินการ 
1. แผนการทดลอง 
 มีการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
3 ซ้ํา โดยทําการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อน 
และทําการอนุบาลในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด 
อนุบาลต่ออัตราการรอด การเจริญเติบโต พัฒนาการเกิดแถบสีขาว การลดปริมาณน้ําท้ิง และลดปริมาณการใช้น้ําทะเลในการ
เปลี่ยนถ่ายน้ําเป็นระยะเวลา 30 วัน
วิทยาศาสตรท์างทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดเพชรบุรี 

2. การออกแบบและสร้างระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด
 ดําเนินการออกแบบและสร้างตู้ทดลอง
(กว้าง×ยาว×สูง) ปริมาตรน้ํา 10 ลิตร จํานวน
เพ่ือทําทางน้ําออกหรือทางน้ําล้น (outflow
เพ่ือลดการกระเจิงของแสง และลดความเข้มของแสงภายในตู้อนุบาล ทําให้ลูกปลามองเห็นอาหารได้ง่าย ยกเว้นท่ีบริเวณด้านหน้า
ตู้อนุบาลไม่ต้องคลุมถุงพลาสติกสีดํา
 ออกแบบและสร้างตัวกรอง สําหรับป้องกันลูกปลาและอาหารของลูกปลาวัยอ่อน 
ไม่ให้หลุดรอดออกไปจากตู้อนุบาล โดยใช้
ท้ัง 2 ด้าน ด้านละ 4.5×8.5 เซนติเมตร 
ปลายท่อ PVC ติดผ้ากรองตาถ่ีเช่นเดียวกัน และเจาะรูท่ีบริเวณส่วนบนของท่อ 
แล้วนําไปติดตั้งเชื่อมต่อกับท่อน้ําล้นที่บริเวณด้านหลังตู้อนุบาล
คุณภาพน้ํา โดยใช้ตู้กระจก ขนาด 12×80×12 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบกรองส่วนแรก สําหรับใส่สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรอง มีพ้ืนท่ีผิว 
ของระบบกรองส่วนแรกถูกแบ่งออกเป็น 
ผิวสัมผัส ทําให้ระบบกรองมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําดีข้ึน และระบบกรองส่วนท่ี 
AP 1000 FLmax 400 L/hr)  
 สาหร่ายคีโตมอร์ฟาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้มาจากระบบเลี้ยงพ่
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดเพชรบุรี โดยนําเอามาพักไว้ในตู้กระจก ขนาด
ปริมาตรน้ํา 30 ลิตร ด้วยอาหารสูตร 
ได้ปรับตัวก่อนนําใส่ลงในระบบกรอง
จํานวน 30 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นระยะเวลา 
ตารางเมตร หรือใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟา 
ของลูกปลาการ์ตูนส้มขาวท่ีอนุบาลอยู่ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด 
 การทํางานของระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ เริ่มจากน้ําท่ีล้นผ่านการ
อนุบาลหรือน้ําท้ิง จะล้นผ่านออกจากตู้อนุบาลท่ีบริเวณท่อน้ําออก
แล้วเข้าสู่ช่องท่ี 2 และช่องท่ี 3 ตามลําดับ เพ่ือกําจัดอนินทรีย์ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในระบบอนุบาล
สมบรูณ์แล้ว จะเข้าสู่ระบบกรองส่วนท่ี 
ต่อเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง ท่ีอัตราการไหลของน้ํา 
 
 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

มีการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design) แบ่งเป็น 
โดยทําการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อน (Amphiprion ocellaris) ในระบบน้ํานิ่งท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา

และทําการอนุบาลในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการ
อนุบาลต่ออัตราการรอด การเจริญเติบโต พัฒนาการเกิดแถบสีขาว การลดปริมาณน้ําท้ิง และลดปริมาณการใช้น้ําทะเลในการ

วัน ดําเนินการทดลองเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลทั้ง 2 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดเพชรบุรี  

การออกแบบและสร้างระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรอง 
ดําเนินการออกแบบและสร้างตู้ทดลอง สําหรับอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาว โดยใช้ตู้กระจก

ลิตร จํานวน 3 ตู ้เจาะรูท่ีบริเวณด้านหลังตู้อนุบาล ขนาด 1/2 
outflow) และพรางแสงในตู้อนุบาลด้วยการคลุมถุงพลาสติกสีดําท่ีตู้อนุบาล วัตถุประสงค์

ลดความเข้มของแสงภายในตู้อนุบาล ทําให้ลูกปลามองเห็นอาหารได้ง่าย ยกเว้นท่ีบริเวณด้านหน้า
ตู้อนุบาลไม่ต้องคลุมถุงพลาสติกสีดํา 

ออกแบบและสร้างตัวกรอง สําหรับป้องกันลูกปลาและอาหารของลูกปลาวัยอ่อน (โรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียแรกฟัก
ไม่ให้หลุดรอดออกไปจากตู้อนุบาล โดยใช้ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 10 เซนติเมตร จํานวน

เซนติเมตร (กว้าง×ยาว) เพ่ือติดผ้ากรองตาถ่ี ขนาด 100-150 ไมครอน และท่ีบริเวณด้านล่างของ
ติดผ้ากรองตาถ่ีเช่นเดียวกัน และเจาะรูท่ีบริเวณส่วนบนของท่อ PVC ขนาด 1/2

แล้วนําไปติดตั้งเชื่อมต่อกับท่อน้ําล้นที่บริเวณด้านหลังตู้อนุบาล สําหรับการออกแบบและสร้างระบบกรอง สําหรับควบคุม
12×80×12 เซนติเมตร ปริมาตรน้ํา 8 ลิตร จํานวน 1 ตู้ พ้ืนท่ีภายในของระบบกรองถูกกั้

ส่วน คือ ระบบกรองส่วนแรก สําหรับใส่สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรอง มีพ้ืนท่ีผิว 
ของระบบกรองส่วนแรกถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่อง ช่องละ 4 เซนติเมตร วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการสัมผัส และเพ่ิมพ้ืนท่ี
ผิวสัมผัส ทําให้ระบบกรองมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําดีข้ึน และระบบกรองส่วนท่ี 2 สําหรับติดตั้งปั๊มน้ําขนาดเล็ก 

สาหร่ายคีโตมอร์ฟาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้มาจากระบบเลี้ยงพอ่-แม่พันธุ์ปลาการ์ตูนของสถานีวิจัย สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดเพชรบุรี โดยนําเอามาพักไว้ในตู้กระจก ขนาด

ด้วยอาหารสูตร conway จํานวน 0.25 มิลลิลิตร/ลิตร เป็นระยะเวลา 5-7 วัน เพ่ือให้สาหร่ายคีโตมอร์ฟา
ได้ปรับตัวก่อนนําใส่ลงในระบบกรอง และมีการกําจัดแบคทีเรียท่ีติดอยู่กับสาหร่ายคีโตมอร์ฟาด้วยยาปฎิชีวนะ 

ลิตร เป็นระยะเวลา 1 ช่ังโมง ในการทดลองครั้งนี้ ใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟา จํานวน
ฟา 70 กรัมน้ําหนักสด ใส่ลงในระบบกรองส่วนแรก เพ่ือกําจัดของเสียท่ีเกิดจากการขับถ่าย

ของลูกปลาการ์ตูนส้มขาวท่ีอนุบาลอยู่ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด  
การทํางานของระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ เริ่มจากน้ําท่ีล้นผ่านการ

จะล้นผ่านออกจากตู้อนุบาลท่ีบริเวณท่อน้ําออก ลงสู่ระบบกรองส่วนแรกในช่องท่ี 
ตามลําดับ เพ่ือกําจัดอนินทรีย์ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในระบบอนุบาล

ณ์แล้ว จะเข้าสู่ระบบกรองส่วนท่ี 2 แล้วจะถูกส่งกลับข้ึนไปยังตู้อนุบาลใหม่ ด้วยปั๊มน้ําขนาดเล็ก ซึ่งมีการหมุนเวียนน้ํา
ท่ีอัตราการไหลของน้ํา 0.3 ลิตร/นาที (ภาพท่ี 1) 
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แบ่งเป็น 2 ชุดการทดลอง ๆ ละ  
ท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา (ชุดควบคุม) 

โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการ
อนุบาลต่ออัตราการรอด การเจริญเติบโต พัฒนาการเกิดแถบสีขาว การลดปริมาณน้ําท้ิง และลดปริมาณการใช้น้ําทะเลในการ

2 ระบบ ณ สถานีวิจัย สถาบัน

โดยใช้ตู้กระจกขนาด 20×25×25 เซนติเมตร 
 นิ้ว ท่ีความสูง 20 เซนติเมตร 

และพรางแสงในตู้อนุบาลด้วยการคลุมถุงพลาสติกสีดําท่ีตู้อนุบาล วัตถุประสงค์
ลดความเข้มของแสงภายในตู้อนุบาล ทําให้ลูกปลามองเห็นอาหารได้ง่าย ยกเว้นท่ีบริเวณด้านหน้า

โรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียแรกฟัก) 
เซนติเมตร จํานวน 6 อัน กรีดเจาะท่อ PVC  

ไมครอน และท่ีบริเวณด้านล่างของ
1/2 นิ้ว ท่ีความสูง 8 เซนติเมตร 

สําหรับการออกแบบและสร้างระบบกรอง สําหรับควบคุม
พ้ืนท่ีภายในของระบบกรองถูกกั้น

ส่วน คือ ระบบกรองส่วนแรก สําหรับใส่สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรอง มีพ้ืนท่ีผิว 0.07 ตารางเมตร โดยพ้ืนท่ี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการสัมผัส และเพ่ิมพ้ืนท่ี

สําหรับติดตั้งปั๊มน้ําขนาดเล็ก (sonic 

แม่พันธุ์ปลาการ์ตูนของสถานีวิจัย สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดเพชรบุรี โดยนําเอามาพักไว้ในตู้กระจก ขนาด 30×45×30 เซนติเมตร 

วัน เพ่ือให้สาหร่ายคีโตมอร์ฟา
และมีการกําจัดแบคทีเรียท่ีติดอยู่กับสาหร่ายคีโตมอร์ฟาด้วยยาปฎิชีวนะ (เพนนิซิลิน) 

ช่ังโมง ในการทดลองครั้งนี้ ใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟา จํานวน 1 กิโลกรัมน้ําหนักสด/
เพ่ือกําจัดของเสียท่ีเกิดจากการขับถ่าย

การทํางานของระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ เริ่มจากน้ําท่ีล้นผ่านการ
ลงสู่ระบบกรองส่วนแรกในช่องท่ี 1 โดยไม่มีตัวดักตะกอน 

ตามลําดับ เพ่ือกําจัดอนินทรีย์ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในระบบอนุบาล โดยน้ําท่ีผ่านการบําบัด
แล้วจะถูกส่งกลับข้ึนไปยังตู้อนุบาลใหม่ ด้วยปั๊มน้ําขนาดเล็ก ซึ่งมีการหมุนเวียนน้ํา
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ภาพท่ี 1  การทดลองเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวในระบบน้ํานิ่ง และในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด

โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ ท่ีมีทางน้ําเข้า และทางน้ําออกเช่ือมต่อกับระบบกรอง 
และ (B) ด้านหลัง 

 
3. วิธีดําเนินการทดลอง 
 การทดลองครั้งนี้ ใช้ลูกปลาการ์ตูนส้มขาวแรกฟัก ท่ีได้จากการเพาะพันธุ์ของสถานีวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเริ่มการทดลองทําการติดตั้งอุปกรณ์ให้อากาศ และปรับสภาพน้ําในตู้อนุบาลให้อยู่ในช่วง
ท่ีเหมาะสมต่อการอนุบาล เพ่ือสุ่มนับจํานวนลูกปลาการ์
3 ตัว/ลิตร (n=30) ทําการสุ่มลูกปลา ครั้งละ 
ให้มีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อสุ่มนับจํานวนลูกปลาลงสู่ตู้ทดลองครบแล้ว เปิดระบบหมุ
เป็นเป็นตัวกรองชีวภาพ โดยกําหนดให้วันท่ีเริ่มการทดลองเป็นวันท่ี 
 การช่ังน้ําหนักและวัดความยาวของลูกปลาการ์ตูนส้มขาวเมื่อเริ่มต้นการทดลอง ทําด้วยการสุ่มนับจํานวนลูกปลา
การ์ตูนส้มขาวแรกฟักท่ีเหลืออยู่ในตู้ฟัก จํานวน 
น้ําหนัก 4 ตําแหน่ง เพ่ือหาค่าเฉลี่ยน้ําหนักเริ่มต้น แล้วนําไปวัดความยาวมาตรฐาน
(total length) ด้วยการบันทึกข้อมูลรูปถ่ายของลูกปลาการ์ตูนส้มขาวคู่กั
อย่างละเอียด ด้วยโปรแกรม image tool ทําการวัดความยาวทีละตัว ตัวละ 
ความยาวเหยียดเริ่มต้น  
 ระหว่างการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาว ให้อาหารวันละ 
เป็นอาหารตั้งแต่แรกฟักจนถึงอายุ 10 วัน ท่ีความหนาแน่น 
จํานวนอาหารท่ีเหลือในตู้ทดลอง เพ่ือตรวจสอบความหนาแน่นของอาหารท่ีเหลืออยู่ในตู้ทดลอง
เมื่อลูกปลามีอาย ุ11-15 วัน ให้โรติเฟอร์ท่ีความหนาแน่น 
มิลลิลิตร เมื่อลูกปลามีอายุ 16-28 วัน ให้อาร์ทีเมียแรกฟักเป็นอาหาร ท่ีความหนาแน่น 
ทดลองลูกปลามีอาย ุ29 วัน งดให้อาหาร 1 วัน
การ์ตูนส้มขาวท้ัง 2 ระบบ ในระหว่างการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวตั้งแต่แรกฟักจนถึงอายุ 
(Isochrysis sp. หรือ Nannochloropsis sp.) 
มิลลิลิตร เพ่ือเป็นอาหารของโรติเฟอร์ และระหว่างการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาว
และบันทึกจํานวนลูกปลาท่ีตายเป็นประจําทุกวัน 

(A) Front view 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

การทดลองเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวในระบบน้ํานิ่ง และในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด
โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ ท่ีมีทางน้ําเข้า และทางน้ําออกเช่ือมต่อกับระบบกรอง 

ช้ลูกปลาการ์ตูนส้มขาวแรกฟัก ท่ีได้จากการเพาะพันธุ์ของสถานีวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเริ่มการทดลองทําการติดตั้งอุปกรณ์ให้อากาศ และปรับสภาพน้ําในตู้อนุบาลให้อยู่ในช่วง
ท่ีเหมาะสมต่อการอนุบาล เพ่ือสุ่มนับจํานวนลูกปลาการ์ตูนส้มขาวแรกฟักในตู้ฟักลงสู่ตู้ทดลอง จํานวน 

ทําการสุ่มลูกปลา ครั้งละ 3-5 ตัว ลอยแช่นํ้าไว้ในตู้ทดลอง เป็นระยะเวลา 5-10 นาที
ให้มีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อสุ่มนับจํานวนลูกปลาลงสู่ตู้ทดลองครบแล้ว เปิดระบบหมนุเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟา
เป็นเป็นตัวกรองชีวภาพ โดยกําหนดให้วันท่ีเริ่มการทดลองเป็นวันท่ี 0  

การช่ังน้ําหนักและวัดความยาวของลูกปลาการ์ตูนส้มขาวเมื่อเริ่มต้นการทดลอง ทําด้วยการสุ่มนับจํานวนลูกปลา
จํานวน 30 ตัว ทําการสุ่ม 2 ครั้ง แล้วนําไปช่ังน้ําหนักรวม ครั้งละ 30 

เพ่ือหาค่าเฉลี่ยน้ําหนักเริ่มต้น แล้วนําไปวัดความยาวมาตรฐาน (standard length) 
ด้วยการบันทึกข้อมูลรูปถ่ายของลูกปลาการ์ตูนส้มขาวคู่กับไม้บรรทัด ครั้งละ 5 ตัว แล้วนําไปวัดความยาว

ทําการวัดความยาวทีละตัว ตัวละ 3 ครั้ง เพ่ือหาค่าเฉลี่ยความยาวมาตรฐาน

ระหว่างการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาว ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง คือ เช้า 9.00 น. และบ่าย 15.00 
วัน ท่ีความหนาแน่น 15 ตัว/มิลลิลิตร โดยก่อนให้อาหารในแต่ละครั้ง ทําการสุ่มนับ

เพ่ือตรวจสอบความหนาแน่นของอาหารท่ีเหลืออยู่ในตู้ทดลอง แล้วจึงให้อาหารใหม่ในครั้งต่อไป
วัน ให้โรติเฟอร์ท่ีความหนาแน่น 15 ตัว/มิลลิลิตร ร่วมกับอาร์ทีเมียแรกฟัก ท่ีความหนาแน่น 

วัน ให้อาร์ทีเมียแรกฟักเป็นอาหาร ท่ีความหนาแน่น 0.5 ตัว/มิลลิลิตร
วัน เพ่ือเก็บข้อมูลอัตราการรอด การเจริญเติบโตด้านน้ําหนัก และความยาวของลูกปลา

ในระหว่างการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวตั้งแต่แรกฟักจนถึงอายุ 15 วัน ให้เติมแพลงก์ตอนพืช
sp.) ลงในตู้ทดลองในตอนเช้าทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ท่ีความหนาแน่น 

เพ่ือเป็นอาหารของโรติเฟอร์ และระหว่างการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาว มีการสังเกตความผิดปกติของลูกปลา 
และบันทึกจํานวนลูกปลาท่ีตายเป็นประจําทุกวัน  

(B) Back view 
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การทดลองเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวในระบบน้ํานิ่ง และในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด
โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ ท่ีมีทางน้ําเข้า และทางน้ําออกเช่ือมต่อกับระบบกรอง (A) ด้านหน้า 

ช้ลูกปลาการ์ตูนส้มขาวแรกฟัก ท่ีได้จากการเพาะพันธุ์ของสถานีวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเริ่มการทดลองทําการติดตั้งอุปกรณ์ให้อากาศ และปรับสภาพน้ําในตู้อนุบาลให้อยู่ในช่วง

ตูนส้มขาวแรกฟักในตู้ฟักลงสู่ตู้ทดลอง จํานวน 6 ตู้ ท่ีความหนาแน่น  
นาที เพ่ือปรับอุณหภูมิน้ํา

นเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟา

การช่ังน้ําหนักและวัดความยาวของลูกปลาการ์ตูนส้มขาวเมื่อเริ่มต้นการทดลอง ทําด้วยการสุ่มนับจํานวนลูกปลา
30 ตัว โดยใช้เครื่องช่ัง
 และความยาวเหยียด 

ตัว แล้วนําไปวัดความยาว 
เพ่ือหาค่าเฉลี่ยความยาวมาตรฐาน และ

15.00 น. เริ่มให้โรติเฟอร์
มิลลิลิตร โดยก่อนให้อาหารในแต่ละครั้ง ทําการสุ่มนับ

แล้วจึงให้อาหารใหม่ในครั้งต่อไป 
ร่วมกับอาร์ทีเมียแรกฟัก ท่ีความหนาแน่น 0.5 ตัว/

มิลลิลิตร และก่อนสิ้นสุดการ
และความยาวของลูกปลา
 ให้เติมแพลงก์ตอนพืช 

ครั้ง ท่ีความหนาแน่น 150,000 เซลล์/
มีการสังเกตความผิดปกติของลูกปลา 
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 การตรวจสอบคุณภาพน้ํา ระหว่างการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวเป็นประจําทุกวัน ได้แก่ ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา 
(YSI 550A) ความเค็ม (ATAGO MASTER
สารประกอบไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส เป็นประจําทุกสัปดาห์ ได้แก่
ไนไตรท์-ไนโตรเจน (diazotation method) 
(ascorbic acid method) ตามวิธีของ 
with 0.02N H2SO4 method) เป็นประจําทุกสัปดาห์ ดัดแปลงจากวิธีของ 
 การควบคุมและปรับปรุงคุณภาพน้ํา จะทําหลังจากการสุ่มนับจํานวนอาหารท่ีเหลือในตู้อนุบาลแล้ว โดยในระบบน้ํานิ่ง
จะกําจัดตะกอนท่ีพ้ืนตู้และเปลี่ยนถ่ายน้ําด้วยวิธีกาลักน้ําด้วยสายยางขนาดเล็ก วันละ 
การอนุบาล และหลังจากวันท่ี 3 จนสิ้นสุดการทดลอง จะกําจัดตะกอนท่ีพ้ืนตู้ และเปลี่ยนถ่ายน้ํา วันละ 
น้ําทะเลให้เท่าระดับเดิมเป็นประจําทุกวัน ส่วนในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ
จะกําจัดตะกอนท่ีสะสมอยู่ท่ีพ้ืนตู้และระบบกรองเพียงอย่างเดียว
แล้วเติมน้ําจืดให้เท่าระดับเดิมเป็นประจํา ท้ังนี้เพ่ือควบคุมความเค็มให้อยู่ในช่วง 
 การประเมินระยะของพัฒนาการเปลี่ยนแป
ของลูกปลาการ์ตูนส้มขาว จะใช้วิธีการสังเกตการเกิดแถบสีขาว
เกิดแถบสีขาวทุกตัวเป็นประจําทุกวัน
เพ่ือหาอายุท่ีมีการเกิดแถบสีขาวครั้งแรก
เกิดแถบสีขาวแถบแรก แถบท่ี 2 และแถบท่ี 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทําการรวบรวมและนับจํานวนลูกปลาการ์ตูนส้มขาวท่ีเหลือในตู้อนุบาลท้ังหมดทุกตู้ เพ่ือหา
ค่าเฉลี่ยอัตราการรอด แล้วทําการสลบลูกปลาการ์ตูนส้มขาว ครั้งละ 
แล้วนําไปช่ังน้ําหนักทีละตัว โดยใช้เครื่องช่ังน้ําหนัก 
และความยาวเหยียดสุดท้าย ด้วยการบันทึกข้อมูลรูปถ่ายของลูกปลาการ์ตูนส้มขาวคู่กับไม้บรรทัด ครั้งละ 
ความยาวอย่างละเอียด ด้วยโปรแกรม 
และความยาวเหยียดสุดท้าย แล้วนําข้อมูลมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราการรอด การเจริญเติบโต พัฒนาการเกิดแถบสีขาว 
และคุณภาพน้ําของท้ัง 2 ระบบ ด้วยวิธี
statistics package for the social sciences (SPSS)
 
ผลการศึกษา 
 1. อัตราการรอด จากการเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวของการอนุบาลท้ัง 
ค่าเฉลี่ยอัตราการรอดไม่แตกต่างกัน โดยการอนุบาลในระบบน้ํานิ่งมีอัตราการรอด
แบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ มีอัตราการรอด
 2. การเจริญเติบโตด้านน้ําหนัก
เปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวของการอนุบาลท้ัง 
โดยการอนุบาลในระบบน้ํานิ่งมีนํ้าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน
เป็นตัวกรองชีวภาพ มีนํ้าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 
 3. การเจริญเติบโตด้านความยาว
0.31±0.00 และ 0.34±0.00 เซนติเมตร
ท้ัง 2 ระบบ พบว่ามีค่าเฉลี่ยความยาวมาตรฐาน และความยาวเหยียดท่ีเพ่ิมข้ึนไม่แตกต่างกัน โดยการอนุบาลในระบบน้ํานิ่งมี
ความยาวมาตรฐานท่ีเพ่ิมข้ึน และความยาวเหยียดท่ีเพ่ิมข้ึน
หมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ มีความยาวมาตรฐานท่ีเพ่ิมข้ึน และความยาวเหยียดท่ีเพ่ิมข้ึน
1.28±0.02 และ 1.62±0.03 เซนติเมตร ตามลําดับ 
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สอบคุณภาพน้ํา ระหว่างการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวเป็นประจําทุกวัน ได้แก่ ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา 
(ATAGO MASTER-S10M) อุณหภูมิ และความเป็นกรด-ด่าง (HACH sensiON2)
ฟอสฟอรัส เป็นประจําทุกสัปดาห์ ได้แก่ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (phenolhypochlorite method) 

(diazotation method) ไนเตรท-ไนโตรเจน (cadmium reduction method) 
ตามวิธีของ Strickland and Parsons (1972) และตรวจวิเคราะห์ความเป็นด่างรวม 

เป็นประจําทุกสัปดาห์ ดัดแปลงจากวิธีของ Boyd (1992) 
การควบคุมและปรับปรุงคุณภาพน้ํา จะทําหลังจากการสุ่มนับจํานวนอาหารท่ีเหลือในตู้อนุบาลแล้ว โดยในระบบน้ํานิ่ง

จะกําจัดตะกอนท่ีพ้ืนตู้และเปลี่ยนถ่ายน้ําด้วยวิธีกาลักน้ําด้วยสายยางขนาดเล็ก วันละ 30 เปอร์
จนสิ้นสุดการทดลอง จะกําจัดตะกอนท่ีพ้ืนตู้ และเปลี่ยนถ่ายน้ํา วันละ 

น้ําทะเลให้เท่าระดับเดิมเป็นประจําทุกวัน ส่วนในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ
จะกําจัดตะกอนท่ีสะสมอยู่ท่ีพ้ืนตู้และระบบกรองเพียงอย่างเดียว โดยไม่เปลี่ยนถ่ายน้ําตั้งแต่เริ่มต้นการทดลองจนสิ้นสุดการทดลอง
แล้วเติมน้ําจืดให้เท่าระดับเดิมเป็นประจํา ท้ังนี้เพ่ือควบคุมความเค็มให้อยู่ในช่วง 30-34 ส่วนในพันส่วน

การประเมินระยะของพัฒนาการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง หรือพัฒนาการเกิดแถบสีขาวทั้ง 
จะใช้วิธีการสังเกตการเกิดแถบสีขาว โดยการมองเข้าไปในตู้อนุบาล แล้วนับจํานวนลูกปลาท่ีมีพัฒนาการ

เกิดแถบสีขาวทุกตัวเป็นประจําทุกวัน โดยเริ่มนับตั้งแต่การเกิดแถบสีขาวแถบแรก แถบท่ี 2 และแถบท่ี 
เพ่ือหาอายุท่ีมีการเกิดแถบสีขาวครั้งแรก และเปอร์เซ็นต์การเกิดแถบสีขาวครั้งแรก โดยทําการนับจนกระท่ังลูกปลามีพัฒนาการ

และแถบท่ี 3 ครบทุกตัว ตามลําดับ เพ่ือหาอายุท่ีมีการเกิดแถบสีขาวครบทุกตัว
ทําการรวบรวมและนับจํานวนลูกปลาการ์ตูนส้มขาวท่ีเหลือในตู้อนุบาลท้ังหมดทุกตู้ เพ่ือหา

ค่าเฉลี่ยอัตราการรอด แล้วทําการสลบลูกปลาการ์ตูนส้มขาว ครั้งละ 5 ตัว ด้วยสารละลายน้ํามันกานพลู 
แล้วนําไปช่ังน้ําหนักทีละตัว โดยใช้เครื่องช่ังน้ําหนัก 4 ตําแหน่ง เพ่ือหาค่าเฉลี่ยน้ําหนักสุดท้าย แล้วนําไปวัดความยาวมาตรฐาน
และความยาวเหยียดสุดท้าย ด้วยการบันทึกข้อมูลรูปถ่ายของลูกปลาการ์ตูนส้มขาวคู่กับไม้บรรทัด ครั้งละ 

โปรแกรม image tool ทําการวัดความยาวทีละตัว ตัวละ 3 ครั้ง เพ่ือหาค่าเฉลี่ยความยาวมาตรฐาน
แล้วนําข้อมูลมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราการรอด การเจริญเติบโต พัฒนาการเกิดแถบสีขาว 

ระบบ ด้วยวิธี independent samples T-test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 
statistics package for the social sciences (SPSS) 

จากการเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวของการอนุบาลท้ัง 
โดยการอนุบาลในระบบน้ํานิ่งมีอัตราการรอด 78.9±3.0 เปอร์เซ็นต์

แบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ มีอัตราการรอด 77.8±4.0 เปอร์เซ็นต์ (ภาพท่ี 
การเจริญเติบโตด้านน้ําหนัก ลูกปลาการ์ตูนส้มขาวแรกฟักมีค่าเฉลี่ยน้ําหนักเริ่มต้น 

เปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวของการอนุบาลท้ัง 2 ระบบ พบว่ามีค่าเฉลี่ยน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนไม่แตกต่างกัน
โดยการอนุบาลในระบบน้ํานิ่งมีนํ้าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 0.12±0.00 กรัม และในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโต
เป็นตัวกรองชีวภาพ มีนํ้าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 0.15±0.01 กรัม (ภาพท่ี 3 D) 

การเจริญเติบโตด้านความยาว ลูกปลาการ์ตูนส้มขาวแรกฟักมีค่าเฉลี่ยความยาวมาตรฐาน
เซนติเมตร ตามลําดับ จากการเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวของการอนุบาล

ระบบ พบว่ามีค่าเฉลี่ยความยาวมาตรฐาน และความยาวเหยียดท่ีเพ่ิมข้ึนไม่แตกต่างกัน โดยการอนุบาลในระบบน้ํานิ่งมี
ความยาวมาตรฐานท่ีเพ่ิมข้ึน และความยาวเหยียดท่ีเพ่ิมข้ึน 1.23±0.00 และ 1.55±0.00 เซนติเมตร
หมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ มีความยาวมาตรฐานท่ีเพ่ิมข้ึน และความยาวเหยียดท่ีเพ่ิมข้ึน

เซนติเมตร ตามลําดับ (ภาพท่ี 2 และ 3 E-F) 

O1 

149 

O28 

สอบคุณภาพน้ํา ระหว่างการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวเป็นประจําทุกวัน ได้แก่ ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา 
(HACH sensiON2) มีการตรวจวิเคราะห์

(phenolhypochlorite method)  
(cadmium reduction method) และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 

และตรวจวิเคราะห์ความเป็นด่างรวม (titration 

การควบคุมและปรับปรุงคุณภาพน้ํา จะทําหลังจากการสุ่มนับจํานวนอาหารท่ีเหลือในตู้อนุบาลแล้ว โดยในระบบน้ํานิ่ง 
เปอร์เซ็นต์ ในช่วง 2-3 วันแรกของ

จนสิ้นสุดการทดลอง จะกําจัดตะกอนท่ีพ้ืนตู้ และเปลี่ยนถ่ายน้ํา วันละ 50 เปอร์เซ็นต์ แล้วเติม
น้ําทะเลให้เท่าระดับเดิมเป็นประจําทุกวัน ส่วนในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ 

โดยไม่เปลี่ยนถ่ายน้ําตั้งแต่เริ่มต้นการทดลองจนสิ้นสุดการทดลอง 
ส่วนในพันส่วน 

ลงรูปร่าง หรือพัฒนาการเกิดแถบสีขาวทั้ง 3 แถบ (metamorphosis) 
แล้วนับจํานวนลูกปลาท่ีมีพัฒนาการ
และแถบท่ี 3 ครั้งแรก ตามลําดับ 

และเปอร์เซ็นต์การเกิดแถบสีขาวครั้งแรก โดยทําการนับจนกระท่ังลูกปลามีพัฒนาการ
อหาอายุท่ีมีการเกิดแถบสีขาวครบทุกตัว 

ทําการรวบรวมและนับจํานวนลูกปลาการ์ตูนส้มขาวท่ีเหลือในตู้อนุบาลท้ังหมดทุกตู้ เพ่ือหา
ตัว ด้วยสารละลายน้ํามันกานพลู (clove oil solution) 

เพ่ือหาค่าเฉลี่ยน้ําหนักสุดท้าย แล้วนําไปวัดความยาวมาตรฐาน 
และความยาวเหยียดสุดท้าย ด้วยการบันทึกข้อมูลรูปถ่ายของลูกปลาการ์ตูนส้มขาวคู่กับไม้บรรทัด ครั้งละ 5 ตัว แล้วนําไปวัด

เพ่ือหาค่าเฉลี่ยความยาวมาตรฐาน 
แล้วนําข้อมูลมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราการรอด การเจริญเติบโต พัฒนาการเกิดแถบสีขาว 

95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรม 

จากการเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวของการอนุบาลท้ัง 2 ระบบ พบว่ามี
เปอร์เซ็นต ์และในระบบหมุนเวียนน้ํา

ภาพท่ี 3 C) 
น 0.001±0.000 กรัม จากการ

ระบบ พบว่ามีค่าเฉลี่ยน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนไม่แตกต่างกัน 
และในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟา

ลูกปลาการ์ตูนส้มขาวแรกฟักมีค่าเฉลี่ยความยาวมาตรฐาน และความยาวเหยียดเริ่มต้น 
จากการเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวของการอนุบาล

ระบบ พบว่ามีค่าเฉลี่ยความยาวมาตรฐาน และความยาวเหยียดท่ีเพ่ิมข้ึนไม่แตกต่างกัน โดยการอนุบาลในระบบน้ํานิ่งมี
ซนติเมตร ตามลําดับ และในระบบ

หมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ มีความยาวมาตรฐานท่ีเพ่ิมข้ึน และความยาวเหยียดท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ภาพท่ี 2  เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตด้านความยาว และพัฒนาการเกิดแถบสีขาวท้ัง 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองอายุ 30 วัน 
โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3  ค่าเฉลี่ย (C) อัตราการรอด (D) น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 
ของลูกปลาการ์ตูนส้มขาวท่ีอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง 
ตัวกรองชีวภาพ (mean±SE) 

 
 4. พัฒนาการเกิดแถบสีขาว วิธีการประเมินระยะของพัฒนาการเกิ
ระบบน้ํานิ่ง และในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟา
โดยการมองเข้าไปในตู้อนุบาล แล้วนับจํานวนลูกปลาท่ีมีพัฒนาการเกิดแถบสีขาวทุกตัวเป็นประจําทุกวัน
แถบสีขาวแถบแรก แถบท่ี 2 และแถบท่ี 3 ครั้งแรก ตามลําดับ 
แถบสีขาวครั้งแรก โดยทําการนับจนกระท่ังลูกปลามีพัฒนาการเกิดแถบสีขาวแถบแรก
เพ่ือหาอายุท่ีมีการเกิดแถบสีขาวครบทุกตัว 
 จากการเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวของท้ัง 
สีขาวครบท้ัง 3 แถบ เท่าเทียมกัน โดยการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง และในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟา
เป็นตัวกรองชีวภาพ โดยเริ่มจากการเกิดแถบสีขาวแถบแร
ครั้งแรกเมื่ออายุ 7±0 วัน เหมือนกันท้ัง 2 ระบบ และมีแถบแรกครบทุกตัวเมื่ออายุ 
เกิดแถบสีขาวแถบท่ี 2 เกิดพาดบริเวณกลางลําตัวระหว่างรอยเว้าของครีบหลัง ซึ่งบริเวณด้านหน้าขอ
แถบแรก สังเกตเห็นแถบท่ี 2 ครั้งแรกเมื่ออายุ
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รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตด้านความยาว และพัฒนาการเกิดแถบสีขาวท้ัง 3 แถบ ของลูกปลาการ์ตูนส้มขาว 
วัน (A) การอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง และ (B) การอนุบาลในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด 

คีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ 

น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน (E) ความยาวมาตรฐานท่ีเพ่ิมข้ึน และ (F) ความยาวเหยียดท่ีเพ่ิมข้ึน
ของลูกปลาการ์ตูนส้มขาวท่ีอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง และในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็น

พัฒนาการเกิดแถบสีขาว วิธีการประเมินระยะของพัฒนาการเกิดแถบสีขาวของลูกปลาการ์ตูนส้มขาว
ระบบน้ํานิ่ง และในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ จะใช้วิธีการสังเกตการเกิดแถบสีขาว
โดยการมองเข้าไปในตู้อนุบาล แล้วนับจํานวนลูกปลาท่ีมีพัฒนาการเกิดแถบสีขาวทุกตัวเป็นประจําทุกวัน โดยเริม่นบัตัง้แตก่ารเกดิ

ครั้งแรก ตามลําดับ เพ่ือหาอายุท่ีมีการเกิดแถบสีขาวครั้งแรก และเปอร์เซ็นต์การเกิด
โดยทําการนับจนกระท่ังลูกปลามีพัฒนาการเกิดแถบสีขาวแถบแรก แถบท่ี 2 และแถบท่ี 3

 
จากการเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวของท้ัง 2 ระบบ พบว่ามีค่าเฉลี่ยพัฒนาการเกิดแถบ

โดยการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง และในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟา
เป็นตัวกรองชีวภาพ โดยเริ่มจากการเกิดแถบสีขาวแถบแรก เกิดพาดบริเวณส่วนหัวลงมาทางด้านหลังตา

ระบบ และมีแถบแรกครบทุกตัวเมื่ออายุ 11±1 และ 12±0 วัน
เกิดพาดบริเวณกลางลําตัวระหว่างรอยเว้าของครีบหลัง ซึ่งบริเวณด้านหน้าของแถบนี้จะโค้งยื่นไปทาง

ครั้งแรกเมื่ออายุ 10±0 และ 9±0 วัน ตามลําดับ และมีแถบท่ี 2 ครบทุกตัวเมื่ออายุ 

(B) The closed recirculating 

(A) The static 
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การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

ของลูกปลาการ์ตูนส้มขาว 
การอนุบาลในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด 

ความยาวเหยียดท่ีเพ่ิมข้ึน
และในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็น 

ดแถบสีขาวของลูกปลาการ์ตูนส้มขาวท่ีอนุบาลใน
จะใช้วิธีการสังเกตการเกิดแถบสีขาว 

โดยเริม่นบัตัง้แตก่ารเกดิ
และเปอร์เซ็นต์การเกิด
3 ครบทุกตัว ตามลําดับ 

ระบบ พบว่ามีค่าเฉลี่ยพัฒนาการเกิดแถบ 
โดยการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง และในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟา

ก เกิดพาดบริเวณส่วนหัวลงมาทางด้านหลังตา สังเกตเห็นแถบแรก
วัน ตามลําดับ ส่วนการ
งแถบนี้จะโค้งยื่นไปทาง

ครบทุกตัวเมื่ออายุ 14±0 วัน 

(B) The closed recirculating 

(A) The static 

Recirculating system

Recirculating system



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

เหมือนกันท้ัง 2 ระบบ ส่วนการเกิดแถบสีขาวแถบท่ี 
11±0 วัน ตามลําดับ และมีแถบท่ี 3 ครบทุกตัวเมื่ออายุ 
ตัดกับบริเวณขอบ รวมไปถึงบริเวณขอบของครีบต่าง
 นอกจากนี้ยังพบว่าเปอร์เซ็นต์การเกิดแถบสีขาวท้ัง 
เปอร์เซ็นต์การเกิดแถบสีขาวแถบแรก แถบท่ี 
ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพมีเปอร์เซ็นต์การเกิดแถบสีขาวแถบแรก
และแถบท่ี 3 ครั้งแรก 7±3, 13±4 และ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4  ค่าเฉลี่ยพัฒนาการเกิดแถบสีขาวท้ัง

แบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ 
ทุกตัว และ (I) เปอร์เซ็นต์การเกิดแถบสีขาวครั้งแรก

 
 5. คุณภาพน้ํา จากการเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวในระบบน้ํานิ่ง และในระบบหมุนเวียน
น้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ
26.8±0.0 และ 27.1±0.0 องศาเซลเซียส ตามลําดับ 
การอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาว โดยมีปริมาณอ
31±0 และ 32±0 ส่วนในพันส่วน ตามลําดับ ความเป็นกรด
และ 105.7±0.3 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ปริมาณแอมโมเนีย
ปริมาณไนไตรท์-ไนโตรเจน 0.18±0.03 
2.27±0.07 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ
 6. การลดปริมาณน้ําท้ิง และลดปริมาณการใช้นํ้าทะเลในการเปลี่ยนถ่ายน้ํา จากการเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาล
ลูกปลาการ์ตูนส้มขาวในระบบน้ํานิ่ง และในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ พบว่า
การอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง มีเปอร์เซ็นต์การปล่อยน้ําท้ิงมาก
โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ มีเปอร์เซ็นต์การปล่อยน้ําท้ิงเพียง 
ปริมาณน้ําท้ิง 97.8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง 
การใช้นํ้าทะเลในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามากถึง 
เป็นตัวกรองชีวภาพ มีเปอร์เซ็นต์การใช้นํ้าทะเลในการเปลี่ยนถ่ายน้ําเพียง
การใช้นํ้าทะเลในการเปลี่ยนถ่ายน้ํา 
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ส่วนการเกิดแถบสีขาวแถบท่ี 3 เกิดท่ีบริเวณคอดหาง สังเกตเห็นแถบท่ี 3
ครบทุกตัวเมื่ออายุ 20±0 วัน เหมือนกันท้ัง 2 ระบบ โดยแถบสีขาวแต่ละแถบ จะมีเส้นสีดํา

ตัดกับบริเวณขอบ รวมไปถึงบริเวณขอบของครีบต่าง ๆ ด้วย (ภาพท่ี 2 และ 4 G-H)  
นอกจากนี้ยังพบว่าเปอร์เซ็นต์การเกิดแถบสีขาวท้ัง 3 แถบ ครั้งแรกไม่แตกต่างกัน โดยการอนุบาลในระบบน้ํานิ่งมี

เปอร์เซ็นต์การเกิดแถบสีขาวแถบแรก แถบท่ี 2 และแถบท่ี 3 ครั้งแรก 17±11, 14±4 และ 16±6
ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพมีเปอร์เซ็นต์การเกิดแถบสีขาวแถบแรก

และ 11±5 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ภาพท่ี 4 I) 

ค่าเฉลี่ยพัฒนาการเกิดแถบสีขาวท้ัง 3 แถบ ของลูกปลาการ์ตูนส้มขาวท่ีอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง และในระบบหมุนเวียนน้ํา
คีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ (G) การเกิดแถบสีขาวครั้งแรก 

เปอร์เซ็นต์การเกิดแถบสีขาวครั้งแรก (mean±SE)  

จากการเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวในระบบน้ํานิ่ง และในระบบหมุนเวียน
โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ พบว่ามีค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ําไม่แตกต่างกัน ยกเว้นค่าเฉลี่ยอุณหภูมินํ้า 

องศาเซลเซียส ตามลําดับ (P<0.05) และพบว่าคุณภาพน้ําของท้ัง 2 ระบบ อยู่ในช่วงท่ีเหมาะสมต่อ
โดยมีปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ําเท่ากันท้ัง 2 ระบบ คือ 6.2±0.0 
ตามลําดับ ความเป็นกรด-ด่าง 7.9±0.0 และ 8.3±0.0 ตามลําดับ ความเป็นด่างรวม 

ลิตร ตามลําดับ ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน 0.51±0.03 และ 0.19±0.00 
0.18±0.03 และ 0.49±0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ปริมาณไนเตรท

ลิตร ตามลําดับ ปริมาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 0.19±0.33 และ 0.27±0.01 
และลดปริมาณการใช้นํ้าทะเลในการเปลี่ยนถ่ายน้ํา จากการเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาล

ลูกปลาการ์ตูนส้มขาวในระบบน้ํานิ่ง และในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ พบว่า
การอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง มีเปอร์เซ็นต์การปล่อยน้ําท้ิงมากถึง 30-50 เปอร์เซ็นต์/ตู้/วัน ส่วนในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด
โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ มีเปอร์เซ็นต์การปล่อยน้ําท้ิงเพียง 2.2 เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง และพบว่าการอนุบาลในระบบน้ํานิ่งมีเป็นเปอร์เซ็นต์
การใช้นํ้าทะเลในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามากถึง 30-50 เปอร์เซ็นต/์ตู้ ส่วนในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟา
เป็นตัวกรองชีวภาพ มีเปอร์เซ็นต์การใช้นํ้าทะเลในการเปลี่ยนถ่ายน้ําเพียง 6.6 เปอร์เซ็นต/์ตู้ คิดเป็น

93.4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง 
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3 ครั้งแรกเมื่ออายุ 16±0 และ 
ระบบ โดยแถบสีขาวแต่ละแถบ จะมีเส้นสีดํา

โดยการอนุบาลในระบบน้ํานิ่งมี
16±6 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และ

ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพมีเปอร์เซ็นต์การเกิดแถบสีขาวแถบแรก แถบท่ี 2 

ของลูกปลาการ์ตูนส้มขาวท่ีอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง และในระบบหมุนเวียนน้ํา
การเกิดแถบสีขาวครั้งแรก (H) การเกิดแถบสีขาวครบ

จากการเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวในระบบน้ํานิ่ง และในระบบหมุนเวียน
พบว่ามีค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ําไม่แตกต่างกัน ยกเว้นค่าเฉลี่ยอุณหภูมินํ้า 

ระบบ อยู่ในช่วงท่ีเหมาะสมต่อ
6.2±0.0 มิลลิกรัม/ลิตร ความเค็ม 

ตามลําดับ ความเป็นด่างรวม 107.0±0.6 
0.19±0.00 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ 

ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน 1.23±0.02 และ 
0.27±0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ  

และลดปริมาณการใช้นํ้าทะเลในการเปลี่ยนถ่ายน้ํา จากการเปรียบเทียบรูปแบบการอนุบาล
ลูกปลาการ์ตูนส้มขาวในระบบน้ํานิ่ง และในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ พบว่า

ส่วนในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด 
เปอร์เซ็นต์/ตู้ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การลด

และพบว่าการอนุบาลในระบบน้ํานิ่งมีเป็นเปอร์เซ็นต์
ตู้ ส่วนในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟา

ตู้ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การลดปริมาณ
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง (ตารางท่ี 1) 

16
14 13 11
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบปริมาณน้ําทิ้ง และปริมาณการใช้น้ําทะเลในการเปลี่ยนถ่ายน้ําในระบบน้ํานิ่ง และในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ 
 

อายุลูกปลา 

(วัน) 

ระบบน้ํานิ่ง (ระบบการอนุบาลแบบดั้งเดิม) ระบบหมุนเวียนน้ําแบบปดิ โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ 

ค่าเฉลี่ยของปรมิาณน้าํทิ้ง หรือปรมิาณการ 

ใช้น้ําทะเลในการเปลี่ยนถ่ายน้ํา 

(มีการกําจัดตะกอนที่พื้นตู้ และเปลี่ยนถ่ายน้ํา) 

ค่าเฉลี่ยของปรมิาณน้าํทิ้ง 

(มีการกําจัดตะกอนที่พื้นตู้ 

และระบบกรอง) 

ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์การ

ลดปรมิาณน้ําทิ้ง 

ค่าเฉลี่ยของปรมิาณการใช้น้ํา

จืดในการควบคุมความเคม็* 

ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์

การลด ปริมาณการใช้

น้ําทะเล 

ลิตร/ตู ้ เปอร์เซ็นต ์ ลิตร/ตู ้ เปอร์เซ็นต ์ ลิตร/ตู ้ เปอร์เซ็นต/์ตู ้ ลิตร/ตู ้ เปอร์เซ็นต ์

1-7 วัน 30-50% (26 ลิตร/ตู)้ 0.0 0.0 26.0 100 2.5 9.6 23.5 90.4 

8-14 วัน 50% (35 ลิตร/ตู)้ 1.1 3.1 33.9 96.9 3.0 8.6 32.0 91.4 

15-21 วัน 50% (35 ลิตร/ตู)้ 1.1 3.1 33.9 96.9 3.0 8.6 32.0 91.4 

22-29 วัน 50% (40 ลิตร/ตู)้ 0.8 2.0 39.2 98.0 0.5 1.3 39.5 98.8 

อายุ 1-30 วัน 30-50% (136 ลิตร/ตู)้ 3.0 2.2 133 97.8 9.0 6.6 127 93.4 

*หมายเหตุ  ระหว่างการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาว มีการตรวจวัดความเค็มในตู้อนุบาลเป็นประจําทุกวัน ทั้งนี้เพื่อควบคุมความเค็มให้อยู่ในช่วง 30-34 ส่วนในพันส่วน 
 

 
 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

O1 

 

O28 

152 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

วิจารณ์ผล 
 จากการศึกษาระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด
การ์ตูนส้มขาววัยอ่อนเปรียบเทียบกับระบบน้ํานิ่ง หรือการอนุบาลแบบดั้งเดิม
เป็นระยะเวลา 30 วัน พบว่าระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด
ประสบผลสําเร็จในการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวสามารถพัฒนาระยะการเจริญเติบโตจนผ่านพ้นระยะวัยอ่อนเข้าสู่ระยะ 
juvenile ได ้โดยให้ผลของอัตราการรอด และการเจริญเติบโต
และ 77.8±4.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
ท่ีเพ่ิมข้ึน 1.55±0.00 และ 1.62±0.03 
ลูกปลาการ์ตูนส้มขาวในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด
เป็นไปในทิศทางเดียวกับรายงานของ
หมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวบําบัดคุณภาพน้ํา
จนถึงระยะ post-larval ได ้7.8±0.8 
วันละ 50-70 เปอร์เซ็นต ์ลูกกุ้งการ์ตูนไม่สามารถพัฒนาระยะการเจริญเติบโตจนถึงระยะ 
หมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวควบคุมคุณภาพน้ํา ท่ีใช้ในการอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูนมีความเหมาะสม
มากกว่าระบบน้ํานิ่ง Divya et al., (2011)
หมุนเวียนน้ําท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา วันละ 
คณะ (2556) พบว่าการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนเพอร์คูล่าวัยอ่อน 
เปลี่ยนถ่ายน้ํา วันละ 20-50 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเฉลี่ยอัตราการรอด
ระหว่าง 0.04-0.05 กรัม และมีความยาว
ลูกปลาการ์ตูนมัลดีฟ (A. nigripes 
เปอร์เซ็นต์ และมีความยาวเหยียด 13.5±1.43 
วัยอ่อนด้วยโรติเฟอร์ท่ีเสริมวิตามินซี
เปลี่ยนถ่ายน้ํา วันละ 20 เปอร์เซ็นต ์พบว่ามี
ระหว่าง 0.0302-0.0332 กรัม และมีความยาว
มีอัตราการรอด และการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนตามความเข้มข้นของวิตามินซีท่ีสูงข้ึน
 จากการศึกษาพัฒนาการเกิดแถบสีขาวของลูกปลาการ์ตูนส้มขาวในการทดลองครั้งนี้ พบว่าลูกปลาการ์ตูนส้มขาวท่ี
อนุบาลในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด
ครบท้ัง 3 แถบ เท่าเทียมกัน เริ่มจากการเกิดแถบสีขาวแถบแรก เกิดพาดบริเวณส่วนหัวลงมาทางด้านหลังตา สังเกตเห็นแถบ
แรกครั้งแรกได้เมื่ออายุ 7 วัน และมีแถบแรกครบทุกตัวเมื่ออายุระหว่าง 
บริเวณกลางลําตัวระหว่างรอยเว้าของครีบหลัง
แถบท่ี 2 ได้ครั้งแรกเมื่ออายุระหว่าง 
บริเวณคอดหาง สังเกตเห็นแถบท่ี 3 
สีขาวแต่ละแถบ จะมีเส้นสีดําตัดกับบริเวณขอบ รวมไปถึงบริเวณขอบของครีบต่าง
รายงานของ ดวงทิพย์ และคณะ (2555
ระบบน้ํานิ่ง มีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา วันละ 
ต่างกัน (8, 10, 12 และ 14 วัน) มีการเกิดแถบสีขาวครบทั้ง 
ลูกปลาการ์ตูนลายปล้องหางเหลืองวัยอ่อน
เกิดแถบสีขาวแถบแรกครั้งแรกเมื่ออายุระหว่าง 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

จากการศึกษาระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ ในการอนุบาลลูกปลา
การ์ตูนส้มขาววัยอ่อนเปรียบเทียบกับระบบน้ํานิ่ง หรือการอนุบาลแบบดั้งเดิม ท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา วันละ 

วัน พบว่าระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวควบคุมคุณภาพน้ําท่ีพัฒนาข้ึ
ประสบผลสําเร็จในการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวสามารถพัฒนาระยะการเจริญเติบโตจนผ่านพ้นระยะวัยอ่อนเข้าสู่ระยะ 

อัตราการรอด และการเจริญเติบโตเทียบเท่ากับระบบน้ํานิ่ง พบว่ามีค่าเฉลี่ยอัตราการรอด 
ดับ มีนํ้าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 0.12±0.00 และ 0.15±0.01 กรัม ตามลําดับ และมีความยาวเหยียด

1.62±0.03 เซนติเมตร ตามลําดับ จากผลการทดลอง แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ ในการอนุบาล
ลูกปลาการ์ตูนส้มขาวในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวควบคุมคุณภาพน้ําได้

รายงานของ วรเทพ และคณะ (2556) พบว่าการอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน 
หมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวบําบัดคุณภาพน้ํา ลูกกุ้งการ์ตูนสามารถพัฒนาระยะการเจริญเติบโต

 และ 0.4±0.8 เปอร์เซ็นต ์ตามลําดับ ยกเว้นการอนุบาลในระบบน้ํานิ่งท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา
ลูกกุ้งการ์ตูนไม่สามารถพัฒนาระยะการเจริญเติบโตจนถึงระยะ post-lava 

หมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวควบคุมคุณภาพน้ํา ท่ีใช้ในการอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูนมีความเหมาะสม
, (2011) พบว่าการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนลายปล้องหางเหลืองวัยอ่อน 

หมุนเวียนน้ําท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา วันละ 50 เปอร์เซ็นต ์มีค่าเฉลี่ยอัตราการรอดระหว่าง 23.9-68.2 
การอนุบาลลูกปลาการ์ตูนเพอร์คูล่าวัยอ่อน (A. percula Lacepede, 1802) 

เปอร์เซ็นต์ มีค่าเฉลี่ยอัตราการรอดอยู่ในช่วงระหว่าง 11.1-48.9 เปอร์เซ็นต์
และมีความยาวเหยียดอยู่ในช่วงระหว่าง 1.36-1.43 เซนติเมตร Anil et al

 Regan, 1908) ในระบบน้ํานิ่ง ท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา มีค่าเฉลี่ยอัตราการรอด
13.5±1.43 มิลลิเมตร วิไลวรรณ และคณะ (2553) ศึกษาการ

ด้วยโรติเฟอร์ท่ีเสริมวิตามินซท่ีีความเข้มข้นต่างกัน (0, 150, 300, 450 และ 600 มิลลิกรัม
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอัตราการรอดอยู่ในช่วงระหว่าง 54.4±77.8 เปอร์เซ็นต์

กรัม และมีความยาวเหยียดอยู่ในช่วงระหว่าง 1.08-1.18 เซนติเมตร และยัง
มีอัตราการรอด และการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนตามความเข้มข้นของวิตามินซีท่ีสูงข้ึน 

จากการศึกษาพัฒนาการเกิดแถบสีขาวของลูกปลาการ์ตูนส้มขาวในการทดลองครั้งนี้ พบว่าลูกปลาการ์ตูนส้มขาวท่ี
อนุบาลในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ และในระบบน้ํานิ่ง มีการเกิดแถบสีขาว

เริ่มจากการเกิดแถบสีขาวแถบแรก เกิดพาดบริเวณส่วนหัวลงมาทางด้านหลังตา สังเกตเห็นแถบ
วัน และมีแถบแรกครบทุกตัวเมื่ออายุระหว่าง 11-12 วัน ส่วนการเกิดแถบสีขาวแถบท่ี 

บริเวณกลางลําตัวระหว่างรอยเว้าของครีบหลัง ซึ่งบริเวณด้านหน้าของแถบนี้จะโค้งยื่นไปทางแถบแรก
 9-10 วัน และมีแถบท่ี 2 ครบทุกตัวเมื่ออายุ 14 วัน ส่วนการเกิดแถบสีขาวแถ

3 ได้ครั้งแรกเมื่ออายุระหว่าง 11-16 วัน และมีแถบท่ี 3 ครบทุกตัวเมื่ออายุ 
สีขาวแต่ละแถบ จะมีเส้นสีดําตัดกับบริเวณขอบ รวมไปถึงบริเวณขอบของครีบต่าง ๆ ด้วย (ภาพท่ี 

2555) พบว่าการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อน (A. ocellaris
ระบบน้ํานิ่ง มีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา วันละ 20-50 เปอร์เซ็นต์ ท่ีทดลองเปลี่ยนอาหารมีชีวิตเป็นอาหารสําเร็จรูป

มีการเกิดแถบสีขาวครบทั้ง 3 แถบ เท่าเทียมกัน Ajith et al.
ลูกปลาการ์ตูนลายปล้องหางเหลืองวัยอ่อน (A. sebae) ในระบบน้ํานิ่ง ท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา วันละ 
เกิดแถบสีขาวแถบแรกครั้งแรกเมื่ออายุระหว่าง 15-18 วัน Ghosh et al., (2012) พบว่าการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนลายปล้อง
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เป็นตัวกรองชีวภาพ ในการอนุบาลลูกปลา
ท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา วันละ 30-50 เปอร์เซ็นต์ 

โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวควบคุมคุณภาพน้ําท่ีพัฒนาข้ึน ทําให้
ประสบผลสําเร็จในการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวสามารถพัฒนาระยะการเจริญเติบโตจนผ่านพ้นระยะวัยอ่อนเข้าสู่ระยะ 

พบว่ามีค่าเฉลี่ยอัตราการรอด 78.9±3.0 
กรัม ตามลําดับ และมีความยาวเหยียด

เซนติเมตร ตามลําดับ จากผลการทดลอง แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ ในการอนุบาล
ฟาเป็นตัวควบคุมคุณภาพน้ําได้ (ภาพท่ี 1-2) ซึ่ง

พบว่าการอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน (H. picto) ในระบบ
ลูกกุ้งการ์ตูนสามารถพัฒนาระยะการเจริญเติบโต

การอนุบาลในระบบน้ํานิ่งท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา 
lava ได้ แสดงให้เห็นว่าระบบ

หมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวควบคุมคุณภาพน้ํา ท่ีใช้ในการอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูนมีความเหมาะสม
พบว่าการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนลายปล้องหางเหลืองวัยอ่อน (A. sebae) ในระบบ

68.2 เปอร์เซ็นต ์ดวงทิพย์ และ
Lacepede, 1802) ในระบบน้ํานิ่ง ที่มีการ

เปอร์เซ็นต์ มีน้ําหนักอยู่ในช่วง
et al., (2012) พบว่าการอนุบาล

ในระบบน้ํานิ่ง ท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา มีค่าเฉลี่ยอัตราการรอด 73.6±3.4 
ศึกษาการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาว
มิลลิกรัม/ลิตร) ในระบบน้ํานิ่งท่ีมีการ

เปอร์เซ็นต์ มีน้ําหนักอยู่ในช่วง
และยังพบว่าลูกปลาการ์ตูนส้มขาว

จากการศึกษาพัฒนาการเกิดแถบสีขาวของลูกปลาการ์ตูนส้มขาวในการทดลองครั้งนี้ พบว่าลูกปลาการ์ตูนส้มขาวท่ี
หร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ และในระบบน้ํานิ่ง มีการเกิดแถบสีขาว

เริ่มจากการเกิดแถบสีขาวแถบแรก เกิดพาดบริเวณส่วนหัวลงมาทางด้านหลังตา สังเกตเห็นแถบ
ส่วนการเกิดแถบสีขาวแถบท่ี 2 เกิดพาด

ซึ่งบริเวณด้านหน้าของแถบนี้จะโค้งยื่นไปทางแถบแรก และมีขนาดใหญ่ สังเกตเห็น
วัน ส่วนการเกิดแถบสีขาวแถบท่ี 3 เกิดท่ี

ครบทุกตัวเมื่ออายุ 20 วัน โดยแถบ
ภาพท่ี 1 และ 3) เช่นเดียวกันกับ
A. ocellaris Cuvier, 1830) ใน

เปอร์เซ็นต์ ท่ีทดลองเปลี่ยนอาหารมีชีวิตเป็นอาหารสําเร็จรูปท่ีอายุของลูกปลา
et al., (2009) พบว่าการอนุบาล 

ในระบบน้ํานิ่ง ท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา วันละ 20-40 เปอร์เซ็นต์ มีการ
การอนุบาลลูกปลาการ์ตูนลายปล้อง



 O1 

154 

O28 

วัยอ่อน (A. clarkia Bennett, 1830) ในระบบน้ํานิ่ง ท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา วันละ 
ครั้งแรกเมื่ออายุระหว่าง 15-17 วัน และมีการเกิดแถบสีขาวครบท้ัง 
 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับการอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อนในระบบหมุนเวียนน้ํา อาทิเช่น 
(2009) ศึกษาการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน 
โดยใช้แบคทีเรียเป็นตัวกรองชีวภาพ ด้วยการใช้น้ําทะเลเทียมที่ความเค็มต่างกัน 
ลูกกุ้งก้ามกรามแรกฟักจนถึงอายุ 19 วัน มีอัตราการรอด
หลังจากวันท่ี 19 จนสิ้นสุดการทดลอง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกชุดการทดลอง และมี
18-27 เปอร์เซ็นต์  
 สาธิต และคณะ (2548) ศึกษาการอนุบาลลูกหอยกาบน้ําจืดระยะ 
Simpson, 1900) ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้ระบบกรองต่างกัน 
ด้วยสาหร่ายฉัตรเป็นตัวกรองชีวภาพ และกรองชีวภาพด้วยจุลินทรีย์อยู่ภายในตู้เดียวกัน
ออกจากกัน ประกอบด้วยตู้กรองตะกอน ตู้กรองชีวภาพด้วยสาหร่ายฉัตร และตู้กรองชีวภาพด้วยจุลินทรีย์
การเจริญเติบโตด้านความยาว ความสูงของเปลือก
และ 1.98±0.25 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความสูงของเปลือก 
60.34±2.09 และ 78.84±1.82 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
 กิ่งเทียน และคณะ (2554) ศึกษาการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน
โดยใช้สาหร่ายไกเป็นตัวกรองชีวภาพ เปรียบเทียบกับระบบน้ํานิ่ง
ในระบบหมุนเวียนน้ํา โดยใช้สาหร่ายไกเป็นตัวกรองชีวภาพ
เปอร์เซ็นต ์ตามลําดับ (P<0.05) แต่ในขณะเดียวกัน กลับพบว่ามีค่าเฉลี่ยการพัฒนาระยะการเจริญเติบโต และความยาวลําตัว
เท่าเทียมกัน ในระหว่างการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม ในระบบหมุนเวียนน้ํา โดยใช้สาหร่ายไกเป็นตัวกรองชีวภาพ และระบบน้ํานิ่ง
พบว่ามีค่าเฉลี่ยปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
0.57±0.74 และ 0.03±0.06 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ
และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 0.77±0.52 และ 0.23±0.14
เป็นไปในทิศทางเดียวกับการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวในการทดลองครั้งนี้ 
สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวควบคุมคุณภาพน้ํา
ต่ํากว่าในระบบน้ํานิ่ง แต่กลับพบว่ามีการสะสม
เพ่ิมมากข้ึนตามระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับในระบบน้ํานิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ย
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 0.51±0.03 และ 0.19±0.00 
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ไนเตรท-ไนโตรเจน
0.19±0.33 และ 0.27±0.01 มิลลิกรัม/ลิตร 
 และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลของคุณภาพน้ําต่อ
ก็พบว่าคุณภาพน้ําอยู่ในช่วงท่ีเหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาว แสดงให้เห็นว่า ระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้
สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวควบคุมคุณภาพน้ํา
แต่กลับให้ผลสําเร็จในการอนุบาลเทียบเท่ากับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง
แบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ
กับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง ทําให้ลดปริมาณน้ําท้ิงได้มากถึง 
ถ่ายน้ําได้มากถึง 93.4 เปอร์เซ็นต ์เมื่อเปรียบเทียบกับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง 
โดยไม่ต้องเสียเวลากําจัดตะกอน และเปลี่ยนถ่ายน้ําเช่นเดียวกับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่งหรือการอนุบาลแบบดั้งเดิม

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ในระบบน้ํานิ่ง ท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา วันละ 10 เปอร์เซ็นต ์มีการเกิดแถบสีขาวแถบแรก
และมีการเกิดแถบสีขาวครบท้ัง 3 แถบ ครบทุกตัวเมื่ออาย ุ25 วนั 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับการอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อนในระบบหมุนเวียนน้ํา อาทิเช่น Hangsapreurke 
การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน (Macrobrachium rosenbergii de Man) ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด

ด้วยการใช้น้ําทะเลเทียมที่ความเค็มต่างกัน (5, 10 และ 15 ส่วนในพันส่วน
มีอัตราการรอด 100 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ

ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกชุดการทดลอง และมีอัตราการรอดลดลงอยู่ในช่วงระหว่าง

ศึกษาการอนุบาลลูกหอยกาบน้ําจืดระยะ juvenile (Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus
ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้ระบบกรองต่างกัน 2 ระบบ คือ ระบบแรก มีกรองตะกอน กรองชีวภาพ

กรองชีวภาพด้วยจุลินทรีย์อยู่ภายในตู้เดียวกัน ส่วนระบบท่ีสอง มีการแยกระบบกรอง
ตู้กรองชีวภาพด้วยสาหร่ายฉัตร และตู้กรองชีวภาพด้วยจุลินทรีย์

ความสูงของเปลือก และอัตราการรอดต่ํากว่าระบบท่ีสอง โดยมีค่าเฉลี่ย
ตามลําดับ ความสูงของเปลือก 0.58±0.07 และ 1.15±0.08 มิลลิเมตร ตามลําดับ

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (P<0.01) 
ศึกษาการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน (M. rosenbergii de Man) 

วภาพ เปรียบเทียบกับระบบน้ํานิ่งท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา 80 เปอร์เซ็นต์ ทุก 2
โดยใช้สาหร่ายไกเป็นตัวกรองชีวภาพ มีค่าเฉลี่ยอัตราการรอดต่ํากว่าระบบน้ํานิ่ง 8.18±0.80

แต่ในขณะเดียวกัน กลับพบว่ามีค่าเฉลี่ยการพัฒนาระยะการเจริญเติบโต และความยาวลําตัว
ลูกกุ้งก้ามกราม ในระบบหมุนเวียนน้ํา โดยใช้สาหร่ายไกเป็นตัวกรองชีวภาพ และระบบน้ํานิ่ง
ไนโตรเจน 0.94±0.54 และ 1.34±0.53 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ (P<0.05

ตามลําดับ ไนเตรท-ไนโตรเจน 6.17±7.13 และ 2.53±1.25 มิลลิกรัม
0.23±0.14 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ซึ่งผลของคุณภาพน้ําในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม

เป็นไปในทิศทางเดียวกับการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวในการทดลองครั้งนี้ ท่ีพบว่าในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด
สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวควบคุมคุณภาพน้ํา ท่ีใช้ในการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาว มีปริมาณแอมโมเนีย

การสะสมปริมาณไนไตรท์-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน และฟอสเฟต
เพ่ิมมากข้ึนตามระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับในระบบน้ํานิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ย

0.19±0.00 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ไนไตรท์-ไนโตรเจน 0.18±0.03 
ไนโตรเจน 1.23±0.02 และ 2.27±0.07 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ และฟอสเฟต

 ตามลําดับ 
ผลของคุณภาพน้ําต่ออัตราการรอด การเจริญเติบโต และการเกิดแถบสีขาวท้ัง 

าะสมต่อการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาว แสดงให้เห็นว่า ระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้
สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวควบคุมคุณภาพน้ําไม่มีผลกระทบต่ออัตราการรอด การเจริญเติบโต และการเกิดแถบสีขาวท้ัง 
แต่กลับให้ผลสําเร็จในการอนุบาลเทียบเท่ากับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง (ภาพท่ี 2-4) และยังพบว่าการอนุบาลในระบบหมุนเวียนน้ํา

โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพ สามารถลดปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนได้ 62.7 เปอร์เซ็นต์
การอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง ทําให้ลดปริมาณน้ําท้ิงได้มากถึง 97.8 เปอร์เซ็นต์ และลดปริมาณการใช้น้ําทะเลในการเปลี่ยน

เมื่อเปรียบเทียบกับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง (ตารางท่ี 1) และช่วยลดภาระข้ันตอนการอนุบาล
และเปลี่ยนถ่ายน้ําเช่นเดียวกับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่งหรือการอนุบาลแบบดั้งเดิม
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มีการเกิดแถบสีขาวแถบแรก

Hangsapreurke at el., 
ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด 

ส่วนในพันส่วน) พบว่า 
และมีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ

อัตราการรอดลดลงอยู่ในช่วงระหว่าง 

Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus 
คือ ระบบแรก มีกรองตะกอน กรองชีวภาพ

ส่วนระบบท่ีสอง มีการแยกระบบกรอง
ตู้กรองชีวภาพด้วยสาหร่ายฉัตร และตู้กรองชีวภาพด้วยจุลินทรีย์ พบว่าระบบแรกมี

ค่าเฉลี่ยความยาว 0.83±0.12 
ตามลําดับ และอัตราการรอด 

 ในระบบหมุนเวียนน้ํา 
2 วัน พบว่าการอนุบาล

8.18±0.80 และ 5.15±0.32 
แต่ในขณะเดียวกัน กลับพบว่ามีค่าเฉลี่ยการพัฒนาระยะการเจริญเติบโต และความยาวลําตัว
ลูกกุ้งก้ามกราม ในระบบหมุนเวียนน้ํา โดยใช้สาหร่ายไกเป็นตัวกรองชีวภาพ และระบบน้ํานิ่ง 

<0.05) ไนไตรท์-ไนโตรเจน 
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ 

ซึ่งผลของคุณภาพน้ําในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 
ท่ีพบว่าในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้

ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนลดลง
ไนโตรเจน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส  

เพ่ิมมากข้ึนตามระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับในระบบน้ํานิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยปริมาณ
0.18±0.03 และ 0.49±0.01 

และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 

อัตราการรอด การเจริญเติบโต และการเกิดแถบสีขาวท้ัง 3 แถบ 
าะสมต่อการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาว แสดงให้เห็นว่า ระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้

และการเกิดแถบสีขาวท้ัง 3 แถบ 
และยังพบว่าการอนุบาลในระบบหมุนเวียนน้ํา

เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบ
และลดปริมาณการใช้น้ําทะเลในการเปลี่ยน

และช่วยลดภาระข้ันตอนการอนุบาล 
และเปลี่ยนถ่ายน้ําเช่นเดียวกับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่งหรือการอนุบาลแบบดั้งเดิม 
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 นอกจากนี้ ยังพบว่าการลดลงของแอมโมเนีย
ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวควบคุมคุณภาพน้ําในการทดลองครั้
คือ การท่ีสาหร่ายนําไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียเข้าสู่เซลล์ได้โดยตรง
โดยไม่ใช้พลังงานจากเซลล์ (passive diffusion) 
ขณะเดียวกัน ก็เกิดกระบวนการไนตริฟิเคชันท่ีไม่สมบูรณ์
ไนไตรท์ และไนเตรทในน้ําไปพร้อมๆ กัน ประกอบกับการท่ีสาหร่ายสามารถนําไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียเข้าสู่เซลล์ได้
ดีกว่าไนโตรเจนในรูปไนเตรท เนื่องจากการนําไนโตรเจนในรูปของไนเตรทเข้าสู่เซลล์ เป็นการลําเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ 
โดยใช้พลังงานจากเซลล ์(active transport)
 
สรุป 
 1. การอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อน ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรอง
ชีวภาพให้ผลของอัตราการรอด และการเจริญเติบโตเทียบเท่ากับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยอัตราการรอด 
และ 77.8±4.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
ท่ีเพ่ิมข้ึน 1.55±0.00 และ 1.62±0.03 
แถบสีขาวเท่าเทียมกัน โดยมีการเกิดแถบสีขาวแถบแรกครบทุกตัวเมื่ออายุ 
แถบท่ี 3 ครบทุกตัวเมื่ออายุเท่ากันท้ัง 
 2. ระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพท่ีพัฒนาข้ึน
ให้อยู่ในช่วงท่ีเหมาะสมต่อการอนุบาลได้ตลอดระยะเวลาการอนุบาล
เมื่อเปรียบเทียบกับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง
ในการเปลี่ยนถ่ายน้ําได้มากถึง 93.4 
อนุบาล โดยไม่ต้องเสียเวลากําจัดตะ
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
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อ่อนท่ีอายุของลูกปลาต่างกัน
percula Lacepede, 1802)
มหาวิทยาลัยแม่โจ,้ เชียงใหม่
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นอกจากนี้ ยังพบว่าการลดลงของแอมโมเนีย-ไนโตรเจน และการสะสมของไนไตรท์-ไนโตรเจน
ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวควบคุมคุณภาพน้ําในการทดลองครั้งนี้ อาจเกิดจาก 

การท่ีสาหร่ายนําไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียเข้าสู่เซลล์ได้โดยตรง (nitrogen uptake) ด้วยการลําเลยีงสารผา่นเยือ่หุม้เซลล์
(passive diffusion) เพื่อนําไปสังเคราะห์กรดอะมิโนและโปรตีน เพื่อการเจริญเติบโต 

ขณะเดียวกัน ก็เกิดกระบวนการไนตริฟิเคชันท่ีไม่สมบูรณ ์(incomplete nitrification process
และไนเตรทในน้ําไปพร้อมๆ กัน ประกอบกับการท่ีสาหร่ายสามารถนําไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียเข้าสู่เซลล์ได้

เนื่องจากการนําไนโตรเจนในรูปของไนเตรทเข้าสู่เซลล์ เป็นการลําเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ 
(active transport) 

การอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อน ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรอง
ด และการเจริญเติบโตเทียบเท่ากับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยอัตราการรอด 

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ มีนํ้าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 0.12±0.00 และ 0.15±0.01 กรัม ตามลําดับ และมีความยาวเหยียด
1.62±0.03 เซนติเมตร ตามลําดับ สําหรับพัฒนาการเกิดแถบสีขาวท้ัง 3 

โดยมีการเกิดแถบสีขาวแถบแรกครบทุกตัวเมื่ออายุ 11±1 และ 12±0 วัน
ครบทุกตัวเมื่ออายุเท่ากันท้ัง 2 ระบบ คือ 14±0 และ 20±0 วัน ตามลําดับ  

ระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพท่ีพัฒนาข้ึน
ให้อยู่ในช่วงท่ีเหมาะสมต่อการอนุบาลได้ตลอดระยะเวลาการอนุบาล สามารถลดปริมาณแอมโมเนีย
เมื่อเปรียบเทียบกับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง ทําให้ลดปริมาณน้ําท้ิงได้มากถึง 97.8 เปอร์เซ็นต ์และลดปริมาณการใช้น้ําทะเล

93.4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง และช่วยลดภาระข้ันตอนการ
โดยไม่ต้องเสียเวลากําจัดตะกอน และเปลี่ยนถ่ายน้ําเช่นเดียวกับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่งหรือการอนุบาลแบบดั้งเดิม

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย
และขอขอบคุณ บุคลากรของสถานีวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ ์กรมประมง ท่ีให้ความช่วยเหลือในการทําวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี

สุนทราภรณ์  ลิ่มสกุล, ส่งศรี  มหาสวัสดิ์, สมหวัง  พิมลบุตร, สุรังสี  ทัพพะรังสี และเรืองวิชญ์
การอนุบาลกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนในระบบน้ําหมุนเวียนโดยการบําบัดนํ้าทางชีวภาพ

วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 12. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น
ทําฟาร์มปลาการ์ตูนแบบมืออาชีพ. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ. 125 หน้า

วรเทพ  มุธุวรรณ และปรารถนา  ควรด.ี 2556. การเปลี่ยนชนิดของอาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาทีเมียวัย
อ่อนท่ีอายุของลูกปลาต่างกัน ส่งผลต่ออัตราการรอดและการเจริญเติบโตของลูกปลาการ์ตูนเพอร์คูล่า

Lacepede, 1802). วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
เชียงใหม.่ 20-30 หน้า.  
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ไนโตรเจน และไนเตรท-ไนโตรเจน 
งนี้ อาจเกิดจาก 2 กระบวนการ 

ด้วยการลําเลยีงสารผา่นเยือ่หุม้เซลล ์
และโปรตีน เพื่อการเจริญเติบโต และใน

incomplete nitrification process) จึงทําให้เกิดการสะสมของ 
และไนเตรทในน้ําไปพร้อมๆ กัน ประกอบกับการท่ีสาหร่ายสามารถนําไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียเข้าสู่เซลล์ได้

เนื่องจากการนําไนโตรเจนในรูปของไนเตรทเข้าสู่เซลล์ เป็นการลําเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์  

การอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อน ในระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรอง
ด และการเจริญเติบโตเทียบเท่ากับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยอัตราการรอด 78.9±3.0 

กรัม ตามลําดับ และมีความยาวเหยียด
3 แถบ พบว่ามีค่าเฉลี่ยการเกิด
วัน ตามลําดับ มีแถบท่ี 2 และ

ระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด โดยใช้สาหร่ายคีโตมอร์ฟาเป็นตัวกรองชีวภาพท่ีพัฒนาข้ึน สามารถควบคุมคุณภาพน้ํา
สามารถลดปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนได้ 62.7 เปอร์เซ็นต ์

และลดปริมาณการใช้น้ําทะเล
เมื่อเปรียบเทียบกับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่ง และช่วยลดภาระข้ันตอนการ

กอน และเปลี่ยนถ่ายน้ําเช่นเดียวกับการอนุบาลในระบบน้ํานิ่งหรือการอนุบาลแบบดั้งเดิม 

ที่ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย 
และขอขอบคุณ บุคลากรของสถานีวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และ

กรมประมง ท่ีให้ความช่วยเหลือในการทําวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างด ี

ทัพพะรังสี และเรืองวิชญ์  ยุ้น
การอนุบาลกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนในระบบน้ําหมุนเวียนโดยการบําบัดนํ้าทางชีวภาพ. รายงานการประชุม

ขอนแก่น. 606-616 หน้า.  
หน้า. 

การเปลี่ยนชนิดของอาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาทีเมียวัย
ดและการเจริญเติบโตของลูกปลาการ์ตูนเพอร์คูล่า (Amphiprion 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา.  
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(Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830)
สถาบันวิจัยทรพัยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย และสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย
กรุงเทพฯ.  70-71 หน้า. 
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Cuvier, 1830). บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 
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อุทัยวรรณ  โกวิทวที และขนิษฐา ใช่เจริญ. 2548. การเลี้ยงหอยกาบน้ําจืดระยะจูวีไนล์ 
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ชนะ  เทศคง และศริประภา  ฟ้ากระจ่าง.  
การเปลีย่นอาหารในช่วงอายุของการอนุบาลท่ีต่างกันมผีลตอ่อัตราการรอดของลูกปลาการ์ตูนส้มขาว 

บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 3. 
พยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย และสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย. 

นัญทิญา  ยิ้มเจริญ และอธิก
รเจริญเติบโต และอัตราการรอดของลูกกุ้ งการ์ตูนวัยอ่อน 

รายงานการวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

ดี และธรรมศักดิ์  ถาพรพันธุ์. 2553. ผลของ
 Cuvier, 1830) ระยะ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล 

การเลี้ยงหอยกาบน้ําจืดระยะจูวีไนล์ Hyriopsis 
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ง

บทบาทของจุลินทร์และการ
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. 2011. Larval rearing of clownfish using 
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การออกแบบและการทํางานของระบบจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล
ด้วยระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม 
 
ภรัณยู ถมพลกรัง1*  ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
1สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่ง
2กลุ่มวิชาการ สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
 
บทคัดย่อ 
 คณะผู้วิจัยได้ออกแบบและศึกษาการทํางานของระบบจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลด้วยระบบควบคุม
และประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) 
(water quality automation control room) 
(PTP wireless system) โดยระบบดังกล่าวสามารถติดตามคุณภาพน้ําได้แก่ ออกซิเจนละลาย พีเอช และอุณหภูมิ ได้ตาม
เวลาจริง และบันทึกข้อมูลตามรอบการทํางานท่ีตั้งไว้ โดยส่งข้อมูลจากห้องควบคุมคุณภาพน้ําฯ ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 
ซึ่งเช่ือมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารสถาบันฯ มาแสดงผลบนหน้าจอมอนิเตอร์ท่ีศูนย์ควบคุมกลาง ผู้ใช้งานสามารถดู
คุณภาพน้ําในรูปแบบตัวเลขและกราฟ สามาร
ทางสถิติต่อไป สามารถตั้งค่าและสั่งการปิดเปิดอุปกรณ์ในระบบผ่านหน้าจอมอนิเตอร์
ความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของระบบดังกล่าว โดยเปรียบเทียบค่าออกซิเจนละลายจากการบันทึกโดยระบบ 
กับค่าท่ีวัดได้ด้วยวิธีไตเตรท ณ บ่อเลี้ยง และในตู้วัดคุณภาพน้ํา 
ค่าออกซิเจนละลายท่ีได้จากระบบ SCADA 
ณ บ่อเลี้ยง และในตู้วัดคุณภาพน้ํา มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตามลําดับ ดังนั้นระบบ SCADA ต้นแบบนี้จึงสามารถนําไปใช้ตรวจติดตามและจัดการคุณภาพน้ําสําหรับการเลี้ยงปลาทะเล
เศรษฐกิจได้ดี การบํารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบและปรับเทียบหัวเซ็นเซอร์อยู่เป็นประจําจะช่วยลดความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
การวัดค่าได ้
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การออกแบบและการทํางานของระบบจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล 
ด้วยระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) 

ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร1 และโสมลดา ประเสริฐสม2 

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิชาการ สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝั่ง  

คณะผู้วิจัยได้ออกแบบและศึกษาการทํางานของระบบจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลด้วยระบบควบคุม
SCADA) ประกอบด้วยศูนย์ควบคุมกลาง (master station) ห้องควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติ 

water quality automation control room) โรงเลี้ยงปลาระบบน้ําหมุนเวียน (RAS building) 
โดยระบบดังกล่าวสามารถติดตามคุณภาพน้ําได้แก่ ออกซิเจนละลาย พีเอช และอุณหภูมิ ได้ตาม

วลาจริง และบันทึกข้อมูลตามรอบการทํางานท่ีตั้งไว้ โดยส่งข้อมูลจากห้องควบคุมคุณภาพน้ําฯ ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 
ซึ่งเช่ือมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารสถาบันฯ มาแสดงผลบนหน้าจอมอนิเตอร์ท่ีศูนย์ควบคุมกลาง ผู้ใช้งานสามารถดู
คุณภาพน้ําในรูปแบบตัวเลขและกราฟ สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง หรือสร้างรายงานข้อมูลคุณภาพน้ํา เพ่ือนําไปวิเคราะห์

สามารถตั้งค่าและสั่งการปิดเปิดอุปกรณ์ในระบบผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ (remote control)
ความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของระบบดังกล่าว โดยเปรียบเทียบค่าออกซิเจนละลายจากการบันทึกโดยระบบ 
กับค่าท่ีวัดได้ด้วยวิธีไตเตรท ณ บ่อเลี้ยง และในตู้วัดคุณภาพน้ํา (measuring cabinet) ด้วยวิธี 

SCADA แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (P>0.05) กับค่าออกซิเจนละลายท่ีวัดได้ด้วยวิธีไตเตรท 
มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 5.25+0.69, 5.21
ต้นแบบนี้จึงสามารถนําไปใช้ตรวจติดตามและจัดการคุณภาพน้ําสําหรับการเลี้ยงปลาทะเล

เศรษฐกิจได้ดี การบํารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบและปรับเทียบหัวเซ็นเซอร์อยู่เป็นประจําจะช่วยลดความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก

การเลี้ยงปลาระบบน้ําหมุนเวียน  ระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม
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คณะผู้วิจัยได้ออกแบบและศึกษาการทํางานของระบบจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลด้วยระบบควบคุม
ห้องควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติ 

(RAS building) และระบบเครือข่ายไร้สาย 
โดยระบบดังกล่าวสามารถติดตามคุณภาพน้ําได้แก่ ออกซิเจนละลาย พีเอช และอุณหภูมิ ได้ตาม

วลาจริง และบันทึกข้อมูลตามรอบการทํางานท่ีตั้งไว้ โดยส่งข้อมูลจากห้องควบคุมคุณภาพน้ําฯ ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย  
ซึ่งเช่ือมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารสถาบันฯ มาแสดงผลบนหน้าจอมอนิเตอร์ท่ีศูนย์ควบคุมกลาง ผู้ใช้งานสามารถดู

ถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง หรือสร้างรายงานข้อมูลคุณภาพน้ํา เพ่ือนําไปวิเคราะห์
remote control) นอกจากนี้ได้ทําการศึกษา

ความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของระบบดังกล่าว โดยเปรียบเทียบค่าออกซิเจนละลายจากการบันทึกโดยระบบ SCADA  
ด้วยวิธี Pair Samples T-Test พบว่า 

กับค่าออกซิเจนละลายท่ีวัดได้ด้วยวิธีไตเตรท 
21+0.74 และ 5.24+0.65 mg/l 

ต้นแบบนี้จึงสามารถนําไปใช้ตรวจติดตามและจัดการคุณภาพน้ําสําหรับการเลี้ยงปลาทะเล
เศรษฐกิจได้ดี การบํารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบและปรับเทียบหัวเซ็นเซอร์อยู่เป็นประจําจะช่วยลดความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
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Design and Implement of Water Qualities Management System in Marine Fish Farm with 
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
 
Pharanyu Thompolkrang1* Youngyut Predalumpaburt
1Coastal Aquaculture Research Institute
2Technical Administration Group, Coastal Fisheries Research and Development Bureau
 
Abstract 
 Water quality management system for recirculating aquaculture system (RAS) in marine fish farm 
was developed using Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), consisted of four sections; master 
station, water quality automation control room, RAS buil
can be used by real time monitoring on water quality such as dissolved oxygen, pH and temperature, and 
data was recorded as setup annual period, which data was sent from water quality automation control room
to master station via PTP wireless system, that connected with office building LAN to display on monitor 
screen situated in master station. User can examine water quality numerical data and graph, retrieve and 
report water quality data, for statistic analys
devices via user interface. Furthermore, accuracy and reliability of the system were tested, DO value in
SCADA recorded with DO titration value in measuring chamber and rearing tank were compared wi
Sample T-Test method. It was found that DO value in SCADA compared with DO titration value were not 
significantly different (P>0.05), mean and standard deviation were 
respectively. Therefore, SCADA system ca
fish farm as satisfactory. Maintenance and calibration on devices and sensor probe by routine work, due to 
decreasing measuring errors. 
 
Key words: Water qualities management,
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Design and Implement of Water Qualities Management System in Marine Fish Farm with 
Control and Data Acquisition (SCADA) 

Youngyut Predalumpaburt1 and Somlada Prasertsom2 
Coastal Aquaculture Research Institute 
Technical Administration Group, Coastal Fisheries Research and Development Bureau 

Water quality management system for recirculating aquaculture system (RAS) in marine fish farm 
was developed using Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), consisted of four sections; master 
station, water quality automation control room, RAS building and wireless lan system. The SCADA system 
can be used by real time monitoring on water quality such as dissolved oxygen, pH and temperature, and 
data was recorded as setup annual period, which data was sent from water quality automation control room
o master station via PTP wireless system, that connected with office building LAN to display on monitor 
screen situated in master station. User can examine water quality numerical data and graph, retrieve and 
report water quality data, for statistic analysis purpose, as well as setup and remote control to system
devices via user interface. Furthermore, accuracy and reliability of the system were tested, DO value in
SCADA recorded with DO titration value in measuring chamber and rearing tank were compared wi

Test method. It was found that DO value in SCADA compared with DO titration value were not 
significantly different (P>0.05), mean and standard deviation were 5.25+0.69, 5.21+0.74 and
respectively. Therefore, SCADA system can be used for monitoring and water quality management for marine
fish farm as satisfactory. Maintenance and calibration on devices and sensor probe by routine work, due to 

Water qualities management, Recirculating aquaculture system, SCADA 
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Design and Implement of Water Qualities Management System in Marine Fish Farm with 

Water quality management system for recirculating aquaculture system (RAS) in marine fish farm 
was developed using Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), consisted of four sections; master 

ding and wireless lan system. The SCADA system 
can be used by real time monitoring on water quality such as dissolved oxygen, pH and temperature, and 
data was recorded as setup annual period, which data was sent from water quality automation control room 
o master station via PTP wireless system, that connected with office building LAN to display on monitor 
screen situated in master station. User can examine water quality numerical data and graph, retrieve and 

is purpose, as well as setup and remote control to system 
devices via user interface. Furthermore, accuracy and reliability of the system were tested, DO value in 
SCADA recorded with DO titration value in measuring chamber and rearing tank were compared with Pair 

Test method. It was found that DO value in SCADA compared with DO titration value were not 
and 5.24+0.65 mg/l, 

n be used for monitoring and water quality management for marine 
fish farm as satisfactory. Maintenance and calibration on devices and sensor probe by routine work, due to 

ce (90000). 
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คํานํา 
 ในปัจจุบันการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าได้รับการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือทดแทนการจับจากธรรมชาติ
ของสัตว์น้ําท่ีเลี้ยงด้วยเทคโนโลยีระบบปิดน้ําหมุนเวียน ซึ่งต้องใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนในการเพ่ิมออกซิเจนให้แก่สัตว์น้ําและใช้ใน
ขบวนการย่อยสลายของเสียจากการเลี้ยงสัตว์นํ้า รวมท้ังการสูบน้ําเพ่ือหมุนเวียนน้ํา การเลี้ยงสัตว์น้ําจําเป็นต้องมีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําควบคู่ไปด้วยเพ่ือประกอบการจัดการการเลี้ยงให้เหมาะสม
1998) ในปัจจุบันนี้การนําคอมพิวเตอร์มาช่วยในการติดตามประมวลผลและควบคุมระบบต่าง
มีมากข้ึน ในช่วงท่ีผ่านมาเทคโนโลยีท่ีมีราคาแพงมากได้เริ่มลดราคาลงมา เช่น คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ต่าง
ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน ซอฟแวร์สะดวกต่อการใช้งานข้ึน และหาได้ง่ายข้ึนในงานอุตสาหกรรม 
ออกซิเจนละลายเป็นพารามิเตอร์หนึ่งท่ียากในการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
ความหนาแน่นของสัตว์น้ํา การให้อากาศข้ึนอยู่กับการบริโภ
สําคัญมากในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ปัจจุบันนี้เครื่องวัดออกซิเจนและอุปกรณ์เช่ือมต่อต่าง
 การพัฒนาระบบติดตามและควบคุมคุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําโดยใช้ 
จึงมีความจําเป็นเพ่ือติดตามคุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ํา เมื่อพบว่าคุณภาพน้ําไม่เหมาะสม เช่น ออกซิเจนละลายต่ํากว่าท่ี
กําหนด PLC จะสั่งให้อุปกรณ์เติมอากาศในบ่อเลี้ยงทํางานเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนละลายให้สูงกว่าระดับท่ีกําหนด ทําให้สัตว์น้ํามี
การเจริญเติบโตดี ผลผลิตสูง และมีความปลอดภัยในการเลี้ยง ไม่เสี่ยงต่อการขาดออกซิเจน สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่งได้พัฒนาระบบดังกล่าวให้สามารถติดตามและควบคุมคุณภาพน้ําแบบอัตโนมัติได้หลาย
 ส่วน SCADA นั้นย่อมาจากคําว่า 
ข้อมูลแบบ Real time ใช้ในการตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคุมการทํางานของระบบควบคุมในอุตสาหกรรมและงาน
วิศวกรรมต่าง ๆ เช่น งานด้านโทรคมนาคมสื่อสาร การประปา การบําบัดน้ําเสีย การจัดการด้านพลังงาน อุตส
น้ํามันและก๊าซ อุตสาหกรรมเคมี กระบวนการนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้า เป็นต้น ระบบ
ข้อมูลท่ีได้จากฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เช่น PLC, Controller, DCS, RTU 
ดังกล่าว SCADA สามารถเก็บข้อมูลท่ีได้จากระบบควบคุมท้ังหมดไว้ในฐานข้อมูล เพ่ือให้พนักงานหรือโปรแกรมอ่ืน
นําไปใช้งานได้ SCADA นั้นเข้าไปมีส่วนในงานควบคุมท้ังเล็กและใหญ่ท่ีต้องการแสดงผล แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือควบคุมระบบ
ต่าง ๆ จากส่วนกลาง เพ่ือการทํางานของระบบรวมท่ีสัมพันธ์กัน มองเห็
SCADA ในปัจจุบันมีความสามารถในการสื่อสาร ควบคุม และประมวลผลข้อมูลจาก 
ถึงระดับท่ีเกินหนึ่งแสน I/O แล้ว และได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถรองรับความต้องการใหม่ๆ 

ในอนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจะพัฒนาไปในรูปแบบอุตสาหกรรมมากข้ึน ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้เพียงพอต่อ
ผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ การนําเทคโนโลยีระบบติดตามและจัดการคุณภาพน้ําอัตโนมัติ และระบบควบคุมและ
ประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) 
ความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นจึงได้ศึกษาการออกแบบระบบติดตามและจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล ด้วย
ระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาระบบติดตามและจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล ด้วยระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม
(SCADA) 
 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

ในปัจจุบันการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าได้รับการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือทดแทนการจับจากธรรมชาติ
ของสัตว์น้ําท่ีเลี้ยงด้วยเทคโนโลยีระบบปิดน้ําหมุนเวียน ซึ่งต้องใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนในการเพ่ิมออกซิเจนให้แก่สัตว์น้ําและใช้ใน

เลี้ยงสัตว์นํ้า รวมท้ังการสูบน้ําเพ่ือหมุนเวียนน้ํา การเลี้ยงสัตว์น้ําจําเป็นต้องมีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําควบคู่ไปด้วยเพ่ือประกอบการจัดการการเลี้ยงให้เหมาะสม เช่น ออกซิเจนละลาย พีเอช และอุณหภูมิ

ในปัจจุบันนี้การนําคอมพิวเตอร์มาช่วยในการติดตามประมวลผลและควบคุมระบบต่าง
มีมากข้ึน ในช่วงท่ีผ่านมาเทคโนโลยีท่ีมีราคาแพงมากได้เริ่มลดราคาลงมา เช่น คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ต่าง

ซอฟแวร์สะดวกต่อการใช้งานข้ึน และหาได้ง่ายข้ึนในงานอุตสาหกรรม (Timmons 
ออกซิเจนละลายเป็นพารามิเตอร์หนึ่งท่ียากในการติดตามอย่างต่อเนื่อง (Ebeling, 1998) ปริมาณออกซิเจนละลายข้ึนอยู่กับ
ความหนาแน่นของสัตว์น้ํา การให้อากาศข้ึนอยู่กับการบริโภคออกซิเจนของสัตว์น้ํา อย่างไรก็ดีออกซิเจนเป็นพารามิเตอร์ท่ี
สําคัญมากในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ปัจจุบันนี้เครื่องวัดออกซิเจนและอุปกรณ์เช่ือมต่อต่าง ๆ มีราคาลดลงมาก

การพัฒนาระบบติดตามและควบคุมคุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําโดยใช้ PLC (programmable logic controller
จึงมีความจําเป็นเพ่ือติดตามคุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ํา เมื่อพบว่าคุณภาพน้ําไม่เหมาะสม เช่น ออกซิเจนละลายต่ํากว่าท่ี

จะสั่งให้อุปกรณ์เติมอากาศในบ่อเลี้ยงทํางานเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนละลายให้สูงกว่าระดับท่ีกําหนด ทําให้สัตว์น้ํามี
ละมีความปลอดภัยในการเลี้ยง ไม่เสี่ยงต่อการขาดออกซิเจน สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

ชายฝั่งได้พัฒนาระบบดังกล่าวให้สามารถติดตามและควบคุมคุณภาพน้ําแบบอัตโนมัติได้หลาย ๆ บ่อ มาระยะหนึ่งแล้ว
นั้นย่อมาจากคําว่า Supervisory Control And Data Acquisition เป็นระบบตรวจสอบและวิเคราะห์
ใช้ในการตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคุมการทํางานของระบบควบคุมในอุตสาหกรรมและงาน

ๆ เช่น งานด้านโทรคมนาคมสื่อสาร การประปา การบําบัดน้ําเสีย การจัดการด้านพลังงาน อุตส
น้ํามันและก๊าซ อุตสาหกรรมเคมี กระบวนการนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้า เป็นต้น ระบบ SCADA ทําหน้าท่ีคํานวณและประมวลผล

PLC, Controller, DCS, RTU แล้วแสดงข้อมูลทางหน้าจอหรือส่งสัญญาณควบคุมฮาร์ดแวร์
อมูลท่ีได้จากระบบควบคุมท้ังหมดไว้ในฐานข้อมูล เพ่ือให้พนักงานหรือโปรแกรมอ่ืน

นั้นเข้าไปมีส่วนในงานควบคุมท้ังเล็กและใหญ่ท่ีต้องการแสดงผล แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือควบคุมระบบ
ๆ จากส่วนกลาง เพ่ือการทํางานของระบบรวมท่ีสัมพันธ์กัน มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนและมีความรวดเร็วต่อเหตุการณ์ 

ในปัจจุบันมีความสามารถในการสื่อสาร ควบคุม และประมวลผลข้อมูลจาก I/O ของอุปกรณ์เช่น 
แล้ว และได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถรองรับความต้องการใหม่ๆ 

ในอนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจะพัฒนาไปในรูปแบบอุตสาหกรรมมากข้ึน ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้เพียงพอต่อ
ผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ การนําเทคโนโลยีระบบติดตามและจัดการคุณภาพน้ําอัตโนมัติ และระบบควบคุมและ

SCADA) มีความจําเป็นในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือทดแทนการนําเข้าเทคโนโลยี และเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นจึงได้ศึกษาการออกแบบระบบติดตามและจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล ด้วย
ระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) ในครั้งนี ้

เพ่ือพัฒนาระบบติดตามและจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล ด้วยระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม
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ในปัจจุบันการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าได้รับการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือทดแทนการจับจากธรรมชาติ โดยเพ่ิมความหนาแน่น
ของสัตว์น้ําท่ีเลี้ยงด้วยเทคโนโลยีระบบปิดน้ําหมุนเวียน ซึ่งต้องใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนในการเพ่ิมออกซิเจนให้แก่สัตว์น้ําและใช้ใน

เลี้ยงสัตว์นํ้า รวมท้ังการสูบน้ําเพ่ือหมุนเวียนน้ํา การเลี้ยงสัตว์น้ําจําเป็นต้องมีการตรวจสอบ
และอุณหภูมิ (Tsukuda et al., 

ในปัจจุบันนี้การนําคอมพิวเตอร์มาช่วยในการติดตามประมวลผลและควบคุมระบบต่าง ๆ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
มีมากข้ึน ในช่วงท่ีผ่านมาเทคโนโลยีท่ีมีราคาแพงมากได้เริ่มลดราคาลงมา เช่น คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ต่าง ๆ อีกท้ังยังมี

Timmons et. al., 2002) ท้ังนี้
ปริมาณออกซิเจนละลายข้ึนอยู่กับ

คออกซิเจนของสัตว์น้ํา อย่างไรก็ดีออกซิเจนเป็นพารามิเตอร์ท่ี
ๆ มีราคาลดลงมาก 

PLC (programmable logic controller) 
จึงมีความจําเป็นเพ่ือติดตามคุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ํา เมื่อพบว่าคุณภาพน้ําไม่เหมาะสม เช่น ออกซิเจนละลายต่ํากว่าท่ี

จะสั่งให้อุปกรณ์เติมอากาศในบ่อเลี้ยงทํางานเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนละลายให้สูงกว่าระดับท่ีกําหนด ทําให้สัตว์น้ํามี
ละมีความปลอดภัยในการเลี้ยง ไม่เสี่ยงต่อการขาดออกซิเจน สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

ๆ บ่อ มาระยะหนึ่งแล้ว 
เป็นระบบตรวจสอบและวิเคราะห์

ใช้ในการตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคุมการทํางานของระบบควบคุมในอุตสาหกรรมและงาน
ๆ เช่น งานด้านโทรคมนาคมสื่อสาร การประปา การบําบัดน้ําเสีย การจัดการด้านพลังงาน อุตสาหกรรมการกลั่น

ทําหน้าท่ีคํานวณและประมวลผล
แล้วแสดงข้อมูลทางหน้าจอหรือส่งสัญญาณควบคุมฮาร์ดแวร์

อมูลท่ีได้จากระบบควบคุมท้ังหมดไว้ในฐานข้อมูล เพ่ือให้พนักงานหรือโปรแกรมอ่ืน ๆ สามารถ
นั้นเข้าไปมีส่วนในงานควบคุมท้ังเล็กและใหญ่ท่ีต้องการแสดงผล แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือควบคุมระบบ

นภาพรวมได้ชัดเจนและมีความรวดเร็วต่อเหตุการณ์ 
ของอุปกรณ์เช่น PLC, DCS, RTU ได้

แล้ว และได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถรองรับความต้องการใหม่ๆ ของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
ในอนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจะพัฒนาไปในรูปแบบอุตสาหกรรมมากข้ึน ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้เพียงพอต่อ

ผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ การนําเทคโนโลยีระบบติดตามและจัดการคุณภาพน้ําอัตโนมัติ และระบบควบคุมและ
มจําเป็นในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือทดแทนการนําเข้าเทคโนโลยี และเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นจึงได้ศึกษาการออกแบบระบบติดตามและจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล ด้วย

เพ่ือพัฒนาระบบติดตามและจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล ด้วยระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม 
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วิธีดําเนินการ 
1. สถานท่ีดําเนินการ 
 อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
ซอย 1 ม. 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 
 

ภาพท่ี 1  แผนผังระบบจัดการคณุภาพน้ําในฟารม์เลี้ยงปลาทะเล ด้วยระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม 
 
2. องค์ประกอบในระบบและวัสดุอุปกรณ์ 
 2.1 ศูนย์ควบคุมกลาง (master station)
 ประกอบด้วยห้องควบคุม (control room) 
ภายในห้องควบคุมประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
 2.2 ห้องควบคุมคณุภาพน้ําอัตโนมัติ 
 ห้องควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติประกอบด้วยตู้ควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติ 
cabinet) ด้านหน้าตู้ควบคุมมีจอทัชสกรีนและสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ เช่น ปั๊มน้ําตัวอย่าง 
(aerator pump) และปั๊มน้ําตัวอย่างคืน (return pump) 
แม็กเนติกสวิตช์, อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน 
ภายนอกห้องควบคุมฯ มีตู้สุ่มวัดคุณภาพน้ํา (measuring
อุณหภูมิติดตั้งเฉพาะบ่อ 7 (ภาพท่ี 1) 
 2.3 ส่วนผลิตสัตว์นํ้า (production section)
 ส่วนผลิตสัตว์น้ําประกอบด้วยอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
building) ภายในเป็นบ่อคอนกรีตทรงกลมขนาด 
และระบบไฟฟ้าพ้ืนฐาน และเช่ือมต่อกับหน่วยกรองชีวภาพ
3 นิ้ว และหมุนเวียนน้ําด้วยปั๊มน้ํา 2 ตัว ขนาด
 2.4 ระบบการสื่อสาร (communication system)
 ระบบการสื่อสารประกอบด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคาร
สัตว์นํ้าชายฝั่ง และระบบเครือข่ายไร้สาย (PTP wireless system)
(station point) ดังภาพท่ี 1 
 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 5 และอาคารสํานักงานสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ถนนเก้าแสน
 

ระบบจัดการคณุภาพน้ําในฟารม์เลี้ยงปลาทะเล ด้วยระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม 

master station) 
control room) ตั้งอยู่ภายในอาคารสํานักงานสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง

ภายในห้องควบคุมประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ภาพท่ี 1) ท่ีติดตั้งโปรแกรม SCADA และเจ้าหน้าท่ีประจําห้องควบคุม
ห้องควบคุมคณุภาพน้ําอัตโนมัติ (water quality automation control room) 
ห้องควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติประกอบด้วยตู้ควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติ (water quality 

ด้านหน้าตู้ควบคุมมีจอทัชสกรีนและสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ เช่น ปั๊มน้ําตัวอย่าง (feeding pump) 
return pump) ภายในตู้ประกอบด้วย PLC, อุปกรณ์แปลงสัญญา

อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (overload) อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (flash drive) และอุปกรณ์เช่ือมต่อวงจร 
measuring cabinet) ซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์ออกซิเจน พีเอช และระดับน้ํา

roduction section) 
ส่วนผลิตสัตว์น้ําประกอบด้วยอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 5 เป็นโรงเลี้ยงปลาระบบน้ําหมุนเวียน 

ภายในเป็นบ่อคอนกรีตทรงกลมขนาด 15 ลบ.ม. จํานวน 10 บ่อ (ภาพท่ี 1 และ 4) มีระบบน้ําทะเล ระบบให้อากาศ 
และระบบไฟฟ้าพ้ืนฐาน และเช่ือมต่อกับหน่วยกรองชีวภาพ (biological filtration unit) ด้วยท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

ตัว ขนาด 3 hp ควบคุมการดูดน้ําด้วยไทม์เมอร์และทุ่นลอย 
(communication system) 

ระบบการสื่อสารประกอบด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคาร (LAN) ภายในอาคารสํานักงานสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง
(PTP wireless system) ประกอบด้วยอุปกรณ์รับ (access point) 
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และอาคารสํานักงานสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ถนนเก้าแสน 

 
ระบบจัดการคณุภาพน้ําในฟารม์เลี้ยงปลาทะเล ด้วยระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) 

ตั้งอยู่ภายในอาคารสํานักงานสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
และเจ้าหน้าท่ีประจําห้องควบคุม 

 automation control 
feeding pump) ปั๊มน้ําเติมอากาศ 
อุปกรณ์แปลงสัญญาณ อนาล็อก,  

และอุปกรณ์เช่ือมต่อวงจร 
และระดับน้ํา ส่วนเซ็นเซอร์

เป็นโรงเลี้ยงปลาระบบน้ําหมุนเวียน (RAS 
มีระบบน้ําทะเล ระบบให้อากาศ 

ด้วยท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

ภายในอาคารสํานักงานสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง
access point) และอุปกรณ์ส่ง 
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3. การดําเนินงาน 
 3.1 การออกแบบติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และก่อสร้าง
 3.1.1 ศูนย์ควบคุมกลาง 
 ศูนย์ควบคุมกลางโดยเลือกห้องควบคุม 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชาย ฝั่ง ท่ีมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคาร 
ว่างอย่างน้อย 1 ช่อง หรือมีอุปกรณ์รวมสัญญาณ 
ความทนทานและเสถียรภาพสูง ในการศึกษานี้ใช้ยี่ห้อ 
(Windows 7 Professional 32-bit) 
กับช่องเช่ือมต่อสัญญาณหรืออุปกรณ์รวมสัญญาณ หลังจากนั้นติดตั้งโปรแกรม 
Winlog Pro แล้วจ้างเหมาวิศวกรระบบอัตโนมัติให้เขียนโปรแกรมประยุกต์ของระบบควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติสําหรับ
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า โดยสร้างหน้าต่างแส
กับผู้ใช้ (user interface) เพ่ือการกําหนดค่าเง่ือนไข ค่าพารามิเตอร์ต่าง
ระยะไกล (remote control) 

ภาพท่ี 2  แบบจําลองแสดงห้องควบคุมคณุภาพน้ําอัตโนมัติและองค์ประกอบอ่ืน
(2.3) ปั๊มน้ําตัวอย่าง (2.4) ปั๊มน้ําตัวอย่างคืน 

 
 3.1.2 ห้องควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติ
 สร้างห้องควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติอยู่ติดกับอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
2.5x4.0 เมตร (ภาพท่ี 2) จัดทําตู้สุ่มวัดคุณภาพน้ํา
(aerator pump) 10 ชุด (2.2) ติดตั้งปั๊มน้ําตัวอย่าง 
มายังตู้สุ่มวัดคุณภาพน้ํา และติดตั้งปั๊มน้ําตัวอย่างคืน 
บ่อเลี้ยงมายังตู้ควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติ จ้างเหมาวิศวกรระบบอัตโนมัติ ออกแบบวงจรไฟฟ้าและอีเล็กโทรนิกส์ รวมทั้ง
โปรแกรม PLC ของตู้ควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติ 
ระบบดังภาพท่ี 3 (ซ้าย) และแผนผังแสดงหลักการทํางานของโปร
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การออกแบบติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และก่อสร้าง 
ศูนย์ควบคุมกลาง (master station) 
ศูนย์ควบคุมกลางโดยเลือกห้องควบคุม (control room) 1 ห้อง ภายในอาคารสํานักงานสถาบันวิจัย

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชาย ฝั่ง ท่ีมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคาร (LAN) และมีช่องเช่ือมต่อสัญญาณ 
หรือมีอุปกรณ์รวมสัญญาณ (hub) 1 ตัว จัดหาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพร้อมจอมอนิเตอร์ 

วามทนทานและเสถียรภาพสูง ในการศึกษานี้ใช้ยี่ห้อ Dell รุ่น OptiPlex 390 แล้วติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดว์เซเว่น
ชนิดผู้ใช้เดียว (single user) เช่ือมต่อสายสัญญาณ (ethernet cable) 

กับช่องเช่ือมต่อสัญญาณหรืออุปกรณ์รวมสัญญาณ หลังจากนั้นติดตั้งโปรแกรม SCADA ในท่ีนี้ใช้ยี่ห้อ 
แล้วจ้างเหมาวิศวกรระบบอัตโนมัติให้เขียนโปรแกรมประยุกต์ของระบบควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติสําหรับ

การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า โดยสร้างหน้าต่างแสดงผลด้วยกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ตัวเลข และตัวอักษร และสร้างจุดเช่ือมประสาน
เพ่ือการกําหนดค่าเง่ือนไข ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ การแสดงกราฟ การสร้างรายงาน และการสั่งการ

แบบจําลองแสดงห้องควบคุมคณุภาพน้ําอัตโนมัติและองค์ประกอบอ่ืน ๆ  (2.1) ตู้สุ่มวัดคุณภาพน้ํา
ปั๊มน้ําตัวอย่างคืน (2.5) ตู้จ่ายไฟและรางไฟฟ้า (2.6) ตู้ควบคุมและจัดการคุณภาพน้ําอัตโนมัติ

ห้องควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัต ิ
สร้างห้องควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติอยู่ติดกับอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

จัดทําตู้สุ่มวัดคุณภาพน้ํา (measuring cabinet) ขนาด 20 ลิตร (2.1) จัดทําและติดตั้งปั๊มน้ําเติมอากาศ
ติดตั้งปั๊มน้ําตัวอย่าง (feeding pump) 10 ตัว (2.3) แล้วเดินท่อพีวีซีขนาด 

มายังตู้สุ่มวัดคุณภาพน้ํา และติดตั้งปั๊มน้ําตัวอย่างคืน (return pump) (2.4) ติดตั้งตู้จ่ายไฟ (2.5
ควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติ จ้างเหมาวิศวกรระบบอัตโนมัติ ออกแบบวงจรไฟฟ้าและอีเล็กโทรนิกส์ รวมทั้ง
ของตู้ควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติ (2.6) ตามข้อกําหนดของผู้วิจัย โดยมีแผนผังแสดงอุปกรณ์ในการทํางานของ

และแผนผังแสดงหลักการทํางานของโปรแกรม PLC ดังภาพท่ี 3 (ขวา) 
 

O1 

161 

O29 

ภายในอาคารสํานักงานสถาบันวิจัย 
และมีช่องเช่ือมต่อสัญญาณ (LAN outlet) ชนิด RJ45 

ตัว จัดหาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพร้อมจอมอนิเตอร์ 1 ชุด ท่ีม ี
แล้วติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดว์เซเว่น 
(ethernet cable) ระหว่างคอมพิวเตอร์

ในท่ีนี้ใช้ยี่ห้อ Sielco Sistemi รุ่น 
แล้วจ้างเหมาวิศวกรระบบอัตโนมัติให้เขียนโปรแกรมประยุกต์ของระบบควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติสําหรับ 

ดงผลด้วยกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ตัวเลข และตัวอักษร และสร้างจุดเช่ือมประสาน
ๆ การแสดงกราฟ การสร้างรายงาน และการสั่งการ

 
ตู้สุ่มวัดคุณภาพน้ํา (2.2) ปั๊มน้ําเติมอากาศ 
ตู้ควบคุมและจัดการคุณภาพน้ําอัตโนมัติ 

สร้างห้องควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติอยู่ติดกับอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 5 มีขนาดประมาณ 
จัดทําและติดตั้งปั๊มน้ําเติมอากาศ 

แล้วเดินท่อพีวีซีขนาด 3/4 นิ้ว จากบ่อเลี้ยง
5) เดินรางและสาย ไฟฟ้าจาก

ควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติ จ้างเหมาวิศวกรระบบอัตโนมัติ ออกแบบวงจรไฟฟ้าและอีเล็กโทรนิกส์ รวมทั้ง
ตามข้อกําหนดของผู้วิจัย โดยมีแผนผังแสดงอุปกรณ์ในการทํางานของ
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ภาพท่ี 3  (ซ้าย) แผนผังกระบวนการทํางานของระบบจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล ด้วยระบบควบคุมและประมวลผล
แบบศูนย์รวม (SCADA), (ขวา) หลักการทํางานของโปรแกรม 
 

 3.1.3 ส่วนผลิตสัตว์นํ้า (production section)
 ส่วนผลิตสัตว์นํ้าคือ อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
อาคารเลี้ยงสัตว์นํ้าระบบน้ําหมุนเวียน (RAS building) 
unit) (ภาพท่ี 1) เพ่ือบําบัดน้ําจากการเลี้ยงและหมุนเวียนน้ํากลับมาเติมในบ่อเลี้ยงใหม่

 

ภาพท่ี 4  แบบจําลองสองมิติของอาคารปฏิบตัิการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า 
 

 3.1.4 ระบบการสื่อสาร (communication system)
 ระบบการสื่อสารโดยติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย
NanoStation loco M5 โดยติดตั้งอุปกรณ์ส่ง 
สายสัญญาณอีเทอร์เน็ตชนิดนอกอาคาร (ethernet CAT5E) 
รวมสัญญาณ (hub) จาก hub ต่อเข้า PLC พร้อมท้ังเสียบปลั๊กไฟฟ้าให้อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า
บนหลังคาอาคารสํานักงาน แล้วเช่ือมต่อสายสัญญาณอีเทอร์เน็ต โดยเสียบสายสัญญาณอีเทอร์เน็ตอีกเส้นเข้าเต้าเสียบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์บนพนังห้อง (LAN outlet) จากนั้นเช่ือมต่อสายสัญญาณอีเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์เข้า
คอมพิวเตอร์อาคารสํานักงานดังภาพท่ี 5 จากนั้นกําหนดค่าพารามิเตอร์ให้อุปกรณ์รับและส่ง ตามคู่มือของอุปกรณ์ ให้สามารถ
แสดงผลการวัดและสถานการณ์ทํางานผ่านหน้าจอแสดงผลโปรแกรม 
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แผนผังกระบวนการทํางานของระบบจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล ด้วยระบบควบคุมและประมวลผล
หลักการทํางานของโปรแกรม PLC  

(production section) 
ส่วนผลิตสัตว์นํ้าคือ อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 5 เป็นอาคารเลี้ยงปลาแบบท่ัวไป แล้วพัฒนาเป็น

(RAS building) ดังภาพท่ี 4 โดยเช่ือมต่อกับหน่วยกรองชีวภาพ (biological filtration 
และหมุนเวียนน้ํากลับมาเติมในบ่อเลี้ยงใหม ่

แบบจําลองสองมิติของอาคารปฏิบตัิการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า 5 ในมุมมองต่าง ๆ 

communication system) 
ระบบการสื่อสารโดยติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (PTP wireless system)

โดยติดตั้งอุปกรณ์ส่ง (station point) บนหลังคาอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
(ethernet CAT5E) เข้าสู่อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า (POE adapter) จากนั้นต่อเข้าอุปกรณ์
พร้อมท้ังเสียบปลั๊กไฟฟ้าให้อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์รับ 

บนหลังคาอาคารสํานักงาน แล้วเช่ือมต่อสายสัญญาณอีเทอร์เน็ต โดยเสียบสายสัญญาณอีเทอร์เน็ตอีกเส้นเข้าเต้าเสียบเครือข่าย
จากนั้นเช่ือมต่อสายสัญญาณอีเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์เข้า hub 
จากนั้นกําหนดค่าพารามิเตอร์ให้อุปกรณ์รับและส่ง ตามคู่มือของอุปกรณ์ ให้สามารถ

แสดงผลการวัดและสถานการณ์ทํางานผ่านหน้าจอแสดงผลโปรแกรม SCADA ไดถู้กต้อง 
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แผนผังกระบวนการทํางานของระบบจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล ด้วยระบบควบคุมและประมวลผล

เป็นอาคารเลี้ยงปลาแบบท่ัวไป แล้วพัฒนาเป็น
(biological filtration 

 

(PTP wireless system) ยี่ห้อ Ubiquiti รุ่น 
บนหลังคาอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 5 เชื่อมต่อ

จากนั้นต่อเข้าอุปกรณ์
และติดตั้งอุปกรณ์รับ (access point) 

บนหลังคาอาคารสํานักงาน แล้วเช่ือมต่อสายสัญญาณอีเทอร์เน็ต โดยเสียบสายสัญญาณอีเทอร์เน็ตอีกเส้นเข้าเต้าเสียบเครือข่าย
hub ท่ีเช่ือมต่อกับเครือข่าย

จากนั้นกําหนดค่าพารามิเตอร์ให้อุปกรณ์รับและส่ง ตามคู่มือของอุปกรณ์ ให้สามารถ
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ภาพท่ี 5  แผนผังระบบสื่อสาร (communication system) 
 
 3.2 การกําหนดค่า ปรับเทียบค่า ทดสอบและปรับปรุงระบบให้มีเสถียรภาพ
 3.2.1 การกําหนดค่าเง่ือนไข และค่าพารามิเตอร์อุปกรณ์ต่าง
 การทํางานโดยการเปิดระบบอัตโนมัติท่ีตู้ควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติ แล้วหยุดระบบช่ัวคราวโดยกดปุ่ม
system stop แล้วกําหนดค่าเง่ือนไขในการวัดและประมวลผลค่าออกซิเจนละลาย
display) ให้ตั้งค่า Set DO เช่น 4.5 
อุณหภูมิด้วยเช่นกัน ดังภาพท่ี 6 (ซ้าย
มุมบนซ้ายของ operation display 
time) เมื่อรอเวลาวัดค่าคุณภาพน้ํา 
delay) และเมื่อพบบ่อท่ีไม่ได้ตั้งค่าแบบอัตโนมัติ แล้วจะข้ามไปบ่อถัดไป 
ท่อน้ําตัวอย่างก่อนการวัดค่า (flush before measuring) 
 

ภาพที่ 6  (ซ้าย) หน้าจอปฏิบัติการ
ผลการวัดค่าคุณภาพน้ํา, 
(กรอบเส้นประล่าง), (ขวา) 

 
 3.2.2 การปรับเทียบค่าหัววดัออกซิเจนละลาย และพีเอช
 ก่อนการวัดค่าคุณภาพน้ํา ให้ปรับเทียบค่าออกซิเจนเซ็นเซอร์
เซ็นเซอร์แบบ photo galvanic ยี่ห้อ 
ปรับเทียบค่า 2 จุด คือท่ี DO point 1 
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(communication system) ระหวา่งศูนย์ควบคุมกลางและส่วนผลิตสัตว์นํ้า

การกําหนดค่า ปรับเทียบค่า ทดสอบและปรับปรุงระบบให้มีเสถียรภาพ 
การกําหนดค่าเง่ือนไข และค่าพารามิเตอร์อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ 
การทํางานโดยการเปิดระบบอัตโนมัติท่ีตู้ควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติ แล้วหยุดระบบช่ัวคราวโดยกดปุ่ม

แล้วกําหนดค่าเง่ือนไขในการวัดและประมวลผลค่าออกซิเจนละลาย พีเอช และอุณหภูมิ
5 mg/l, LO DO เช่น 4.0 mg/l และ LL DO เช่น 3.0 mg/l และตั้งค่าเง่ือนไขให้พีเอชและ
ซ้าย) พร้อมท้ังกําหนดค่าพารามิเตอร์อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยแตะท่ี 
 แล้วตั้งค่าหน่วงเวลาในข้ันตอนเมื่อระดับน้ําต่ําสุดและสูงสุด 

เมื่อรอเวลาวัดค่าคุณภาพน้ํา (measuring stable time) เมื่อวัดค่าเสร็จแล้วจะทํางานในบ่อถัดไป 
และเมื่อพบบ่อท่ีไม่ได้ตั้งค่าแบบอัตโนมัติ แล้วจะข้ามไปบ่อถัดไป (delay if tank not in auto) 

(flush before measuring) ดังภาพท่ี 6 (ขวา) 

 
หน้าจอปฏิบัติการ แสดงสถานะการทํางานของปั๊มน้ําตัวอย่าง (P1-P10), 

 ข้อความวิ่งแสดงขบวนการทํางาน (กรอบเส้นประบน) และการตั้งค่าเง่ือนไขคุณภาพน้ํา
) หน้าจอพารามิเตอร์ แสดงส่วนการตั้งค่าหน่วงเวลาในขบวนการทํางานต่าง

การปรับเทียบค่าหัววดัออกซิเจนละลาย และพีเอช 
ก่อนการวัดค่าคุณภาพน้ํา ให้ปรับเทียบค่าออกซิเจนเซ็นเซอรแ์ละพีเอชเซ็นเซอร์ ในท่ีนี้ผู้วิจัยใช้ออกซิเจน

ยี่ห้อ prominent รุ่น DO-02 วัดค่าในช่วง 0-20 mg/l ให้ค่าสัญญาณขาออก 
DO point 1 ตั้งค่า DO เท่ากับ 0 mg/l แล้วหงายหัววัดข้ึน 5 นาที แล้วจึงกดปุ่ม 
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ระหวา่งศูนย์ควบคุมกลางและส่วนผลิตสัตว์นํ้า 

การทํางานโดยการเปิดระบบอัตโนมัติท่ีตู้ควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติ แล้วหยุดระบบช่ัวคราวโดยกดปุ่ม 
และอุณหภูมิ ท่ีจอปฏิบัติการ (operation 

และตั้งค่าเง่ือนไขให้พีเอชและ
พร้อมท้ังกําหนดค่าพารามิเตอร์อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยแตะท่ี parameter display ท่ีอยู่

ต่ําสุดและสูงสุด (low and high level delay 
เมื่อวัดค่าเสร็จแล้วจะทํางานในบ่อถัดไป (next tank start 

(delay if tank not in auto) จํานวนครั้งในการล้าง

 
 ปั๊มน้ําเติมอากาศ (A1-A10),  

และการตั้งค่าเง่ือนไขคุณภาพน้ํา 
หน้าจอพารามิเตอร์ แสดงส่วนการตั้งค่าหน่วงเวลาในขบวนการทํางานต่าง ๆ ของอุปกรณ ์

และพีเอชเซ็นเซอร์ ในท่ีนี้ผู้วิจัยใช้ออกซิเจน
ให้ค่าสัญญาณขาออก 4-20 mA โดย
นาที แล้วจึงกดปุ่ม read เก็บค่าทาง 
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 ไฟฟ้าเป็น mA เช่น 3.73 
กดปุ่ม read เก็บค่า mA เช่น 8.96 พร้อมท้ังเก็บน้ําตัวอย่างไปวัดด้วยวิธีไตเตรต แล้วนําค่าท่ีได้มาป้อนลงในช่
point 2 เช่น 5.72 mg/l (ภาพท่ี 7) แล้วนําค่าท่ีได้ท้ังหมดมาคํานวณหาค่า 
ท่ี Y = DO , X = mA  โดยแก้สมการดังนี ้

0 = a*3.73 + 
5.72 = a*8.96 
สมการ (2) - (1

 a = 5.72/5.23, a = 1.
แล้วป้อนค่า scale factor สําหรับการวัดค่าพีเอช
(current pH mA) ซึ่งมีค่ามาตรฐานเท่ากับ 
ในคู่มือ ในท่ีน้ีใช้ยี่ห้อ prominent รุ่น DULCOMETER

ภาพท่ี 7  หน้าจอการปรับเทียบคา่ (calibrate display) 
 

 3.2.3 การทดสอบและปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรภาพ
 หลังจากเปิดระบบ ตั้งค่าเง่ือนไข ตั้งค่าพารามิเตอร์ ปรับเทียบเซ็นเซอร์ และบิด 
ไปท่ี auto และกดปุ่ม system start แล้ว ให้เฝ้าดูขบวนการทํางานของระบบอัตโน
เส้นประด้านบนของจอปฏิบัติการ (operation display)
อุปกรณ์ต่าง ๆ การปรับตั้งค่าเง่ือนไขค่าพารามิเตอร์
ให้ทดลองการทํางานในอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบใช้มือทํา 
 3.3 ความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของค่าท่ีวัดได้จากระบบ
 การเปรียบเทียบค่าออกซิเจนละลายในรอบวันท่ีวัดค่าได้จากระบบ โดยเซ็นเซอร์ออกซิเจนแบบ 
กับค่าออกซิเจนละลายท่ีวัดได้ ณ ตู้วัดคุณภาพน้ําและในบ่อเลี้ยง
pair samples t-test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 
ออกซิเจนละลาย พร้อมท้ังสร้างกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําในรอบวัน
 
ผลการศึกษา 
1. การแสดงผลคณุภาพน้ําและสถานะอุปกรณ์ ณ ห้องควบคุมคณุภาพน้ําอัตโนมัติ
 1.1 ผลคุณภาพน้ําและสถานะอุปกรณ์ท่ีหน้าจอปฏิบัติการ 
 เมื่อเดินระบบควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติแล้ว 
ตามขบวนการท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า (ภาพท่ี 8 
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73 และตั้งค่าท่ี DO point 2 โดยจุ่มหัววัดลงในตัวอย่างน้ําประมาณ 
พร้อมท้ังเก็บน้ําตัวอย่างไปวัดด้วยวิธีไตเตรต แล้วนําค่าท่ีได้มาป้อนลงในช่
แล้วนําค่าท่ีได้ท้ังหมดมาคํานวณหาค่า DO offset (b) ตามสมการเส้นตรง  

+ b     สมการ (1) 
96 + b     สมการ (2) 
1) ---> 5.72 = a*5.23    สมการ (3) 
.094 แทนค่า a ในสมการ (2) ได้ b = -4.08 นําไปป้อนในช่อง 

สําหรับการวัดค่าพีเอช โดยปกติค่า scale factor = (ค่า pH ท่ีแสดงอยู่ท่ีหน้าจอของเครื่องควบคุม 
ซึ่งมีค่ามาตรฐานเท่ากับ 7.236 สําหรับวิธีการ calibrate pH controller ให้ทําตามข้ันตอนการ 

DULCOMETER 

 
(calibrate display) สําหรับเซน็เซอร์ออกซิเจนและพีเอช 

การทดสอบและปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรภาพ 
หลังจากเปิดระบบ ตั้งค่าเง่ือนไข ตั้งค่าพารามิเตอร์ ปรับเทียบเซ็นเซอร์ และบิด selector

แล้ว ให้เฝ้าดูขบวนการทํางานของระบบอัตโนมัติ และสังเกตข้อความวิ่งด้านบน
(operation display) ดังภาพท่ี 6 (ซ้าย) หากพบข้อผิดพลาดต่างๆ ให้แก้ไขท้ังในส่วนของ

ๆ การปรับตั้งค่าเง่ือนไขค่าพารามิเตอร์และในส่วนของโปรแกรม PLC รวมท้ังระบบไฟฟ้า หากไม่พบข้อผิด
ๆ แบบใช้มือทํา (hand) แล้วตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ อีกครั้ง ว่าถูกต้องหรือไม่

ความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของค่าท่ีวัดได้จากระบบ 
การเปรียบเทียบค่าออกซิเจนละลายในรอบวันท่ีวัดค่าได้จากระบบ โดยเซ็นเซอร์ออกซิเจนแบบ 

ณ ตู้วัดคุณภาพน้ําและในบ่อเลี้ยงด้วยวิธีไตเตรต แล้วนําค่าที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี 
5 เปอร์เซ็นต์ โดยโปรแกรม SPSS V.13 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

งสร้างกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําในรอบวัน 

การแสดงผลคณุภาพน้ําและสถานะอุปกรณ์ ณ ห้องควบคุมคณุภาพน้ําอัตโนมัต ิ
ผลคุณภาพน้ําและสถานะอุปกรณ์ท่ีหน้าจอปฏิบัติการ (operation display) 
เมื่อเดินระบบควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติแล้ว ระบบจะแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําตั้งแต่บ่อท่ี 

8 ซ้าย) โดยแสดงค่าออกซิเจนละลาย และพีเอช ณ ตู้สุ่มวัดคุณภาพน้ําตามเวลาจริง
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โดยจุ่มหัววัดลงในตัวอย่างน้ําประมาณ 1-2 นาที แล้ว
พร้อมท้ังเก็บน้ําตัวอย่างไปวัดด้วยวิธีไตเตรต แล้วนําค่าท่ีได้มาป้อนลงในช่อง enter DO 

ตามสมการเส้นตรง  Y=aX+b โดย

นําไปป้อนในช่อง enter DO offset
ท่ีแสดงอยู่ท่ีหน้าจอของเครื่องควบคุม pH)/ 

ให้ทําตามข้ันตอนการ Calibrate 

selector switch ต่าง ๆ 
มัติ และสังเกตข้อความวิ่งด้านบนในกรอบ

หากพบข้อผิดพลาดต่างๆ ให้แก้ไขท้ังในส่วนของ
หากไม่พบข้อผิดพลาดใด ๆ  
ๆ อีกครั้ง ว่าถูกต้องหรือไม ่

การเปรียบเทียบค่าออกซิเจนละลายในรอบวันท่ีวัดค่าได้จากระบบ โดยเซ็นเซอร์ออกซิเจนแบบ photo galvanic 
ด้วยวิธีไตเตรต แล้วนําค่าที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี  

เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ระบบจะแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําตั้งแต่บ่อท่ี 1 ถึงบ่อท่ี 10 
โดยแสดงค่าออกซิเจนละลาย และพีเอช ณ ตู้สุ่มวัดคุณภาพน้ําตามเวลาจริง
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ดังแสดงในกรอบเส้นประที่ 1 และแสดงค่าอุณหภูมิตามเวลาจริงในส่วน 
คุณภาพน้ําในแต่ละบ่อจะแสดงตามรายบ่อ เรียงตามอักษรย่อ 
ในบ่อท่ีไม่ต้องการให้วัดจะแสดงค่าเป็น
โดยระบบจะตรวจวัดและแสดงค่าใหม่แทนท่ีค่าเก่าเรื่อยไป
ซึ่งกําหนดให้เป็นตัวแทนในการตรวจวัดอุณหภูมิน้ําในอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
อุปกรณ์ในระบบ เช่น ปั๊มน้ําเติมอากาศทุกบ่อกําลังทํางาน ยกเว้นบ่อท่ี 
เปลี่ยนเป็นสีเขียว ผู้ดูแลระบบสามารถปรับตั้งค่าเงื่อนไขคุณภาพน้ําให้เหมาะสมต่อสัตว์น้ําที่เลี้ยง โดยปรับตั้งค่าในกรอบ
เส้นประท่ี 4 

ภาพท่ี 8  (ซ้าย) หน้าจอปฏิบตัิการ (operation
(report display) แสดงข้อมูลคณุภาพน้ําท่ีถูกบันทึกไว้รายบ่อ
 

 1.2 การเรียกดรูายงานคณุภาพน้ําท่ีหน้าจอรายงาน 
 ณ หน้าจอปฏิบัติการ 
ในกรอบ report display ด้านบน จะปรากฏหน้าจอ 
ในแต่ละรอบ มีวันและเวลา ค่าออกซิเจนละลาย 
ข้อมูลย้อนหลังได้ โดยแตะสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสีเขียวข้ึนและลง นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบสามารถดึงข้อมูลท้ังหมดได้ โดยถอดเอา
flash drive ท่ีเสียบด้านหลังจอทัชสกรีน ไปโหลดข้อมูลลงโน้ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ ด้วยโปรแกรมท่ีให้มากับจอ
ทัชสกรีนท่ีซื้อ 
 1.3 การเรียกดูแผนภมูิคุณภาพน้ําท่ีหน้าจอแผนภูมิ 
 ณ หน้าจอปฏิบัติการ (operation display)
โดยแตะในกรอบ trend display จะปรากฏหน้าจอ 
หรือเลอืกดูอุณหภูมิ (บ่อท่ี 7) จะปราก
(สีฟ้า) และพีเอช (สีชมพู) โดยค่าจริงต้องหารด้วย 
สามารถดูแผนภูมิย้อนหลังได้ โดยแตะเลื่อนสัญลักษณ์หัวลูกศรท่ีอยู่ด้านล่างได้
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และแสดงค่าอุณหภูมิตามเวลาจริงในส่วน PV TC (ในกรอบเส้นประที่
คุณภาพน้ําในแต่ละบ่อจะแสดงตามรายบ่อ เรียงตามอักษรย่อ T1 ถึง T10 ตามลําดับ เช่นบ่อท่ี 
ในบ่อท่ีไม่ต้องการให้วัดจะแสดงค่าเป็น 0 เมื่อระบบเดินครบรอบ 10 บ่อ จะบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจํา
โดยระบบจะตรวจวัดและแสดงค่าใหม่แทนท่ีค่าเก่าเรื่อยไป สําหรับค่าอุณหภูมิจะแสดงเฉพาะบ่อท่ี
ซึ่งกําหนดให้เป็นตัวแทนในการตรวจวัดอุณหภูมิน้ําในอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 5 นอกจากนี้ยังแสดงสถานะของ

กาศทุกบ่อกําลังทํางาน ยกเว้นบ่อท่ี 2 โดยดูจากอักษรย่อในช่อง 
เปลี่ยนเป็นสีเขียว ผู้ดูแลระบบสามารถปรับตั้งค่าเงื่อนไขคุณภาพน้ําให้เหมาะสมต่อสัตว์น้ําที่เลี้ยง โดยปรับตั้งค่าในกรอบ

 
operation display) แสดงผลคณุภาพน้ําและสถานะอุปกรณ์ในระบบ

แสดงข้อมูลคณุภาพน้ําท่ีถูกบันทึกไว้รายบ่อ 

การเรียกดรูายงานคณุภาพน้ําท่ีหน้าจอรายงาน (report display) 
ณ หน้าจอปฏิบัติการ (operation display) ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูข้อมูลท่ีบันทึกไว้ย้อนหลังได้ โดยแตะ

ด้านบน จะปรากฏหน้าจอ report T1 display (ภาพท่ี 8 ขวา) แสดงข้อมูลคุณภาพน้ําท่ีถูกบันทึก
ในแต่ละรอบ มีวันและเวลา ค่าออกซิเจนละลาย (mg/l) และพีเอช ส่วนบ่อท่ี 7 จะแสดงค่าอุณหภูมิ
ข้อมูลย้อนหลังได้ โดยแตะสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสีเขียวข้ึนและลง นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบสามารถดึงข้อมูลท้ังหมดได้ โดยถอดเอา

ท่ีเสียบด้านหลังจอทัชสกรีน ไปโหลดข้อมูลลงโน้ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ ด้วยโปรแกรมท่ีให้มากับจอ

การเรียกดูแผนภมูิคุณภาพน้ําท่ีหน้าจอแผนภูมิ (trend display) 
(operation display) ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูแผนภูมิคุณภาพน้ําท่ีบันทึกไว้ย้อน

จะปรากฏหน้าจอ trend display (ภาพท่ี 9 ซ้าย) แล้วแตะเลือกบ่อ เลือกดูตู้สุ่มวัดคุณภาพน้ํา
จะปรากฏหน้าจอแผนภูมิข้ึนมาเช่นบ่อท่ี 1 (ภาพท่ี 9 ขวา) แสดงเส้นกราฟของออกซิเจนละลาย 

โดยค่าจริงต้องหารด้วย 100 เนื่องจากเทคนิคในการแสดงแผนภูมิของจอทัชสกรีน ผู้
สามารถดูแผนภูมิย้อนหลังได้ โดยแตะเลื่อนสัญลักษณ์หัวลูกศรท่ีอยู่ด้านล่างได้ 
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ในกรอบเส้นประที่ 4) ส่วนการแสดงผล
ตามลําดับ เช่นบ่อท่ี 1 (กรอบเส้นประท่ี 2) ยกเว้น

จะบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจํา แล้วเวียนมาบ่อท่ี 1 ใหม ่
สําหรับค่าอุณหภูมิจะแสดงเฉพาะบ่อท่ี 7 เท่านั้น (กรอบเส้นประท่ี 3) 

นอกจากนี้ยังแสดงสถานะของ
โดยดูจากอักษรย่อในช่อง A1 และช่องอ่ืน ๆ มีพ้ืน

เปลี่ยนเป็นสีเขียว ผู้ดูแลระบบสามารถปรับตั้งค่าเงื่อนไขคุณภาพน้ําให้เหมาะสมต่อสัตว์น้ําที่เลี้ยง โดยปรับตั้งค่าในกรอบ

 
แสดงผลคณุภาพน้ําและสถานะอุปกรณ์ในระบบ, (ขวา) หน้าจอรายงาน 

ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูข้อมูลท่ีบันทึกไว้ย้อนหลังได้ โดยแตะ 
แสดงข้อมูลคุณภาพน้ําท่ีถูกบันทึก

จะแสดงค่าอุณหภูมิน้ําด้วย สามารถเลื่อนดู
ข้อมูลย้อนหลังได้ โดยแตะสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสีเขียวข้ึนและลง นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบสามารถดึงข้อมูลท้ังหมดได้ โดยถอดเอา 

ท่ีเสียบด้านหลังจอทัชสกรีน ไปโหลดข้อมูลลงโน้ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ ด้วยโปรแกรมท่ีให้มากับจอ

ผนภูมิคุณภาพน้ําท่ีบันทึกไว้ย้อนหลังได ้
แล้วแตะเลือกบ่อ เลือกดูตู้สุ่มวัดคุณภาพน้ํา 

แสดงเส้นกราฟของออกซิเจนละลาย 
เนื่องจากเทคนิคในการแสดงแผนภูมิของจอทัชสกรีน ผู้ดูแลระบบ
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ภาพท่ี 9  (ซ้าย) หน้าจอแผนภูมิคณุภาพน้ํา 
 

 1.4 การเรียกดสูัญญาณเตือนท่ีหนา้จอแจ้งเตือน 
 ณ หน้าจอปฏิบัติการ (operation display)
ในกรอบ alarm display ท่ีอยู่ด้านบน จะปรากฏหน้าจอ 
แจ้งเตือน สามารถเลื่อนดูการแจ้งเตือนย้อนหลั
ลบการแจ้งเตือนนั้น ๆ ได ้ในท่ีน้ีจะแสดงการแจ้งเตือนว่า
 

ภาพท่ี 10  หน้าจอแสดงสัญญาณเตือน (alarm display)
 
2. การแสดงผลคณุภาพน้ําและสถานะอุปกรณ์ ณ ศูนย์ควบคมุกลาง
 2.1 หน้าต่างแสดงผลคุณภาพน้ําและสถานะอุปกรณ์ในโปรแกรม 
 ณ ห้องควบคุม (control room)
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง ผู้ดูแลระบบสามารถดูคุณภาพ
SCADA ดังภาพท่ี 11 คุณภาพน้ําและอุปกรณ์ประจําบ่อจะแสดงตามหมายเลขบ่อ คือ 
feed pump P1 ถึง feed pump P10 และปั๊มน้ําเติมอากาศ 
 (กรอบเส้นประท่ี 1) ค่าออกซิเจนละลาย 
ซึ่งสัญลักษณ์ภาพปั๊มน้ําและปั๊มลมจะมีสีเทา ส่วนในบ่ออ่ืน
นอกจากนี้สามารถดูข้อมูลคุณภาพน้ํา ระดับน้ํา และสถานะปั๊มน้ําตัวอย่างคืน ได้ตามเวลาจริง ณ ตู้สุ่มวัดคุณภาพน้ําได้ 
เส้นประท่ี 2)  
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หน้าจอแผนภูมิคณุภาพน้ํา (trend display), (ขวา) หน้าจอแผนภูมิคณุภาพน้ําบ่อท่ี 1 

การเรียกดสูัญญาณเตือนท่ีหนา้จอแจ้งเตือน (alarm display) 
(operation display) ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูการแจ้งเตือนท่ีระบบบันทึกไว้ได้ โดยแตะ

ท่ีอยู่ด้านบน จะปรากฏหน้าจอ alarm display (ภาพท่ี 10) ซึ่งมีข้อความสั้นๆ พร้อมท้ังวันเวลาท่ี
แจ้งเตือน สามารถเลื่อนดูการแจ้งเตือนย้อนหลังได้ โดยแตะท่ีสัญลักษณ์หัวลูกศรท่ีอยู่ด้านขวา สามารถแตะ 

ในท่ีน้ีจะแสดงการแจ้งเตือนว่าบ่อเลี้ยงมีค่าพีเอชต่ําหรือสูงเกินกว่าค่า LOW pH 

 
alarm display) 

การแสดงผลคณุภาพน้ําและสถานะอุปกรณ์ ณ ศูนย์ควบคมุกลาง 
หน้าต่างแสดงผลคุณภาพน้ําและสถานะอุปกรณ์ในโปรแกรม SCADA 

control room) ศูนย์ควบคุมกลาง (master station) ภายในอาคารสํานักงานสถาบัน
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง ผู้ดูแลระบบสามารถดูคุณภาพน้ําและสถานะอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ ได้จากหน้าต่างหลักของโปรแกรม

คุณภาพน้ําและอุปกรณ์ประจําบ่อจะแสดงตามหมายเลขบ่อ คือ Tank: 1 ถึง Tank: 1
และปั๊มน้ําเติมอากาศ aerator A1 ถึง aerator A10 ตามลําดับ 

ค่าออกซิเจนละลาย 4.23 mg/l และพีเอช 7.9 ปั๊มน้ําตัวอย่างและปั๊มน้ําเติมอากาศหยุดทํางาน
ซึ่งสัญลักษณ์ภาพปั๊มน้ําและปั๊มลมจะมีสีเทา ส่วนในบ่ออ่ืน ๆ ท่ีสัญลักษณ์เป็นสีเขียว แสดงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวกําลังทํางานอยู่
นอกจากนี้สามารถดูข้อมูลคุณภาพน้ํา ระดับน้ํา และสถานะปั๊มน้ําตัวอย่างคืน ได้ตามเวลาจริง ณ ตู้สุ่มวัดคุณภาพน้ําได้ 
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ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูการแจ้งเตือนท่ีระบบบันทึกไว้ได้ โดยแตะ
ซึ่งมีข้อความสั้นๆ พร้อมท้ังวันเวลาท่ี

งได้ โดยแตะท่ีสัญลักษณ์หัวลูกศรท่ีอยู่ด้านขวา สามารถแตะ reset alarm เพ่ือ
 หรือ HIGH pH ท่ีตั้งไว ้

ภายในอาคารสํานักงานสถาบันวิจัยการ
น้ําและสถานะอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ ได้จากหน้าต่างหลักของโปรแกรม 

Tank: 10, ปั๊มน้ําตัวอย่าง 
ตามลําดับ ดังบ่อท่ี 1 

ปั๊มน้ําตัวอย่างและปั๊มน้ําเติมอากาศหยุดทํางาน 
ๆ ท่ีสัญลักษณ์เป็นสีเขียว แสดงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวกําลังทํางานอยู่

นอกจากนี้สามารถดูข้อมูลคุณภาพน้ํา ระดับน้ํา และสถานะปั๊มน้ําตัวอย่างคืน ได้ตามเวลาจริง ณ ตู้สุ่มวัดคุณภาพน้ําได้ (กรอบ



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ภาพท่ี 11 หน้าต่างแสดงผลคณุภาพน้ําและสถานะอุปกรณ์ในโปรแกรม 
 

 2.2 การเรียกดรูายงานข้อมลูคุณภาพน้ําจากโปรแกรม 
 จากหน้าต่างหลักของโปรแกรม 
บันทึกไว้ โดยคลิกท่ีปุ่ม view report 
แล้วคลิกเลือกบ่อ (กรอบเส้นประท่ี 
จะเปิดไฟล์รายงานด้วยโปรแกรม WordPad 
document (*.txt) แล้วนํามาเปิดด้วยโปรแกรม 
หรือสร้างแผนภูมิคุณภาพน้ําต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12  (ซ้าย) หน้าต่างรายงานข้อมูลคุณภาพน้ํา
 
 2.3 การเรียกดูแผนภมูิคุณภาพน้ําจากโปรแกรม 
 จากหน้าต่างหลักของโปรแกรม 
โดยคลิกท่ีปุ่ม open chart (กรอบเส้นประหมายเลข
เลือกบ่อท่ีต้องการดูแผนภูมิคุณภาพน้ํา ถ้าต้องการดูแผนภูมิคุณภาพน้ําตามเวลาจริงให้คลิกเลือกปุ่ม 
จะปรากฏหน้าต่างแผนภูมิคุณภาพน้ําตามเวลาจริง 
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หน้าต่างแสดงผลคณุภาพน้ําและสถานะอุปกรณ์ในโปรแกรม SCADA 

การเรียกดรูายงานข้อมลูคุณภาพน้ําจากโปรแกรม SCADA 
จากหน้าต่างหลักของโปรแกรม SCADA ดังภาพท่ี 11 สามารถเรียกดูรายงานข้อมูลคุณภาพน้ําท่ีระบบ 

view report ในกรอบหมายเลข 7 ที่อยู่ด้านล่าง จะเปิดหน้าต่างรายงานขึ้นมาดังภาพที่ 
กรอบเส้นประท่ี 1) คลิกเลือกไฟล์รายงาน (กรอบเส้นประท่ี 2) และคลิกปุ่ม 

WordPad ซึ่งข้อมูลจัดเรียงไม่เป็นระเบียบ ให้บันทึกข้อมูลในรูปแบบ 
ดด้วยโปรแกรม Microsoft Excel แล้วจัดรูปแบบข้อมูลให้ถูกต้องเพ่ือนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ

 

หน้าต่างรายงานข้อมูลคุณภาพน้ํา, (ขวา) หน้าต่างแผนภูมิคณุภาพน้ําตามเวลาจริง 

การเรียกดูแผนภมูิคุณภาพน้ําจากโปรแกรม SCADA 
จากหน้าต่างหลักของโปรแกรม SCADA ดังภาพท่ี 11 สามารถเรียกดูแผนภูมิคุณภาพน้ําท่ีระบบ 

กรอบเส้นประหมายเลข 6) ท่ีอยู่ด้านบนของหน้าต่าง หน้าต่างแผนภูมิคุณภาพน้ําจะแสดงข้ึนมาให้คลิก
เลือกบ่อท่ีต้องการดูแผนภูมิคุณภาพน้ํา ถ้าต้องการดูแผนภูมิคุณภาพน้ําตามเวลาจริงให้คลิกเลือกปุ่ม 
ปรากฏหน้าต่างแผนภูมิคุณภาพน้ําตามเวลาจริง (real time graph) ดังภาพท่ี 12 (ขวา) 
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สามารถเรียกดูรายงานข้อมูลคุณภาพน้ําท่ีระบบ SCADA 
ที่อยู่ด้านล่าง จะเปิดหน้าต่างรายงานขึ้นมาดังภาพที่ 12 (ซ้าย) 

และคลิกปุ่ม report (กรอบเส้นประท่ี 3)  
ซึ่งข้อมูลจัดเรียงไม่เป็นระเบียบ ให้บันทึกข้อมูลในรูปแบบ Unicode text 

แล้วจัดรูปแบบข้อมูลให้ถูกต้องเพ่ือนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ

หน้าต่างแผนภูมิคณุภาพน้ําตามเวลาจริง (real time graph) 

สามารถเรียกดูแผนภูมิคุณภาพน้ําท่ีระบบ SCADA บันทึกไว ้
หน้าต่างแผนภูมิคุณภาพน้ําจะแสดงข้ึนมาให้คลิก

เลือกบ่อท่ีต้องการดูแผนภูมิคุณภาพน้ํา ถ้าต้องการดูแผนภูมิคุณภาพน้ําตามเวลาจริงให้คลิกเลือกปุ่ม DO_pH_Measure_Tank 
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 2.4 การตั้งค่าและการปิดเปิดอุปกรณ์
 จากหน้าต่างหลักของโปรแกรม 
เส้นประท่ี 3 และตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ตามกรอบเส้นประท่ี
(start/stop) และการเริ่มระบบใหม่ (reset) จากหน้าจอหลัก 
จะแสดงหน้าต่าง remote control ข้ึนมา แล้วคลิกปุ่มเพ่ือสั่งปิดเปิด

3. ความถูกต้องและความนา่เช่ือถือของค่าท่ีวัดได้จากระบบ
 ได้ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดค่าออกซิเจนละลาย โดยเปรียบเทียบวิธีการวัดค่าและตําแหน่งในการวัดออกซเิจน
ละลายในรอบวันในบ่อต่าง ๆ ด้วยระบบ SCADA 
ด้วยวิธีทางสถิติ ดังท่ีกล่าวแล้วข้างต้น พบว่าค่าเฉลี่ยออกซิเจนละลายในบ่อต่าง
ตู้สุ่มวัดคุณภาพน้ําและในบ่อเลี้ยง มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ 
พบว่าค่าออกซิเจนละลายส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ดังภาพท่ี 
 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยออกซิเจนละลายท่ีวัดด้วยระบบ 

   คู่เปรียบเทียบ 

คู่ท่ี 1 
DO ไตเตรต ในตู้วัดคุณภาพน้ํา
DO ไตเตรต ในบ่อเลี้ยง

คู่ท่ี 2 
DO ไตเตรต ในบ่อเลี้ยง
DO SCADA 

คู่ท่ี 3 
DO ไตเตรต ในตู้วัดคุณภาพน้ํา
DO SCADA 

 
 

ภาพท่ี 13  แผนภูมิเปรียบเทียบและแสดงการเปลี่ยนแปลงค่าออกซเิจนละลายท่ีวัดด้วยระบบ 
 
สรุปและวิจารณ์ผล 
 การศึกษาออกแบบระบบติดตามและจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลด้วยระบบควบคุมและประมวลผล
แบบศูนย์รวม (SCADA) พบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์กล่าวคือ
อัตโนมัติและท่ีศูนย์ควบคุมกลาง ระบบสามารถจัดการคุณภาพน้ําได้อัตโนมัติ เมื่อตรวจวัดค่าคุณภาพน้ําได้ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด
ออกซิเจนละลายจัดการด้วยปั๊มน้ําเติมอากาศ ด้วย

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ปิดเปิดอุปกรณแ์บบระยะไกล (remote control) 
จากหน้าต่างหลักของโปรแกรม SCADA ดังภาพท่ี 11 ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าเง่ือนไขคุณภาพน้ําได้ ตามกรอบ

ได้ตามกรอบเส้นประท่ี 4 และสามารถสั่งปิดเปิดอุปกรณ ์รวมท้ังการปิดเปิดระบบอัต
จากหน้าจอหลัก SCADA ได้โดยคลิกท่ีปุ่ม remote control ตาม

ข้ึนมา แล้วคลิกปุ่มเพ่ือสั่งปิดเปิดอุปกรณ์และระบบอัตโนมัต ิ

ความถูกต้องและความนา่เช่ือถือของค่าท่ีวัดได้จากระบบ 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดค่าออกซิเจนละลาย โดยเปรียบเทียบวิธีการวัดค่าและตําแหน่งในการวัดออกซเิจน

SCADA กับวิธีไตเตรต ณ ตู้สุ่มวัดคุณภาพน้ํากับในบ่อเลี้ยง แล้ววิเคราะห์เ
ค่าเฉลี่ยออกซิเจนละลายในบ่อต่าง ๆ ท่ีวัดด้วยระบบ SCADA 

ตู้สุ่มวัดคุณภาพน้ําและในบ่อเลี้ยง มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ (P>0.05) ในทุกคู่เปรียบเทียบ ดังตารางท่ี 
ค่าออกซิเจนละลายส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ดังภาพท่ี 13 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยออกซิเจนละลายท่ีวัดด้วยระบบ SCADA กับวิธีการไตเตรต  

ค่าเฉลี่ย N S.D. 

ไตเตรต ในตู้วัดคุณภาพน้ํา 5.24 53 0.65 
ไตเตรต ในบ่อเลี้ยง 5.21 53 0.74 

ไตเตรต ในบ่อเลี้ยง 5.23 51 0.74 
5.25 51 0.69 

ไตเตรต ในตู้วัดคุณภาพน้ํา 5.24 51 0.66 
5.25 51 0.69 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบและแสดงการเปลี่ยนแปลงค่าออกซเิจนละลายท่ีวัดด้วยระบบ SCADA และวิธีไตเตรต

การศึกษาออกแบบระบบติดตามและจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลด้วยระบบควบคุมและประมวลผล
พบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์กล่าวคือ ระบบสามารถแสดงผลคุณภาพน้ําได้ท้ังท่ีห้องควบคุมคุณภาพน้ํา

อัตโนมัติและท่ีศูนย์ควบคุมกลาง ระบบสามารถจัดการคุณภาพน้ําได้อัตโนมัติ เมื่อตรวจวัดค่าคุณภาพน้ําได้ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด
ออกซิเจนละลายจัดการด้วยปั๊มน้ําเติมอากาศ ด้วยการต่อสายยางลมจ่อท่ีช่องดูดน้ําเข้าของปั๊มน้ําและอีกด้านต่อกับจุดจ่ายลม

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าเง่ือนไขคุณภาพน้ําได้ ตามกรอบ
รวมท้ังการปิดเปิดระบบอัตโนมัต ิ

ตามกรอบเส้นประท่ี 8 

ได้ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดค่าออกซิเจนละลาย โดยเปรียบเทียบวิธีการวัดค่าและตําแหน่งในการวัดออกซเิจน
กับวิธีไตเตรต ณ ตู้สุ่มวัดคุณภาพน้ํากับในบ่อเลี้ยง แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบ

SCADA กับวิธีไตเตรต ภายใน
ในทุกคู่เปรียบเทียบ ดังตารางท่ี 1 และ

Significant 
(2-tailed) 

 
0.663 

 

 
0.872 

 

 
0.900 

 

 
และวิธีไตเตรต 

การศึกษาออกแบบระบบติดตามและจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลด้วยระบบควบคุมและประมวลผล
ระบบสามารถแสดงผลคุณภาพน้ําได้ท้ังท่ีห้องควบคุมคุณภาพน้ํา

อัตโนมัติและท่ีศูนย์ควบคุมกลาง ระบบสามารถจัดการคุณภาพน้ําได้อัตโนมัติ เมื่อตรวจวัดค่าคุณภาพน้ําได้ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
การต่อสายยางลมจ่อท่ีช่องดูดน้ําเข้าของปั๊มน้ําและอีกด้านต่อกับจุดจ่ายลม



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

หรือปล่อยไว้อิสระก็ได้ สามารถเพ่ิมออกซิเจนละลายได้ในระดับหนึ่ง มีข้อดีคือประดิษฐ์ได้ง่าย ราคาถูก และกินไฟน้อย ในอนาคต
ถ้ามีการเลี้ยงสัตว์นํ้าด้วยความหนาแน่นท่ีสูงข้ึน อาจจะต้องใช้ออกซิเจนบริ
รองรับการใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ เพียงเดินท่อจ่ายออกซิเจนบริสุทธิ์ ติดตั้งโซลินอยด์วาวล์ และจัดหาถังออกซิเจนเหลวพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ ในส่วนอุณหภูมิจัดการด้วยฮีสเตอร์ ส่วนพีเอช
หรือเครื่องเติมปูนขาวอัตโนมัติ ซึ่งจําเป็นต้องศึกษาและประดิษฐ์คิดค้นต่อไป และพบว่าเซ็นเซอร์พีเอชท่ีใช้ครั้งนี้ ซึ่งเป็นชนิดท่ี
ในห้องแล็ป มีอายุการใช้งานสั้นประมาณ 
การใช้งานยาวนาน สามารถเติมสารละลายใหม่ได้ ต้องการการบํารุงรักษาน้อย มีค่าความถูกต้องเพียงทศนิยม 
และราคาไม่แพงมาก เป็นสิ่งท่ีควรพิจารณา
 การออกแบบให้ห้องควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติอยู่ติดกับส่
เจ้าหน้าท่ีในการเข้าไปดูผลคุณภาพน้ํา ตั้งค่าเง่ือนไข และตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบ ดังนั้นหากเป็นฟาร์มเลี้ยงปลาขนาดใหญ่
ท่ีมีอาคารเลี้ยงปลาหลายอาคารจึงควรออกแบบให้ห้องควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติอยู่บริเวณศูนย์กลางของ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การเดินสายไฟฟ้า และการเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่างตู้ควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติ
ตู้ควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติสามารถทํางานด้วยตัวเองได้ 
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิงานสามารถปรับตั้งค่าได้สะดวกผ่านจอทัชสกรีน เมื่อเทียบกับเครื่องตรวจวัดออกซิเจนอัตโนมัติบางรุ่นท่ีใช้
คอนโทรลเลอร์ซึ่งต้องตั้งค่าด้วยโปรแกรมที่ให้มาเฉพาะ ต้องถอดแกะฝาครอบ และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าช่อง 
ของเครื่อง กับช่อง COM ของโน๊ตบุ๊ค
ไม่แพงมากนัก ในส่วนการออกแบบให้มีตู้สุ่มวัดคุณภาพน้ํานั้น
ลดเซ็นเซอร์ออกซิเจน และพีเอช ลงได้อย่างละ 
แต่ละบ่อไม่ใช่ข้อมูลตามเวลาจริง เนื่องจากต้องวัดค่าเรียงตามบ่อเป็นวงรอบใช้เวลาประมาณ 
หน่วงเวลามากหรือน้อย และการทํางานของปั๊มน้ําในระบบ
 ในส่วนการสื่อสารนั้นนับว่าเป็นสิ่งสําคัญ เนื่องจากผู้จัดการฟาร์มหรือผู้ดูแลระบบจะรับทราบข้อมูลคุณภาพน้ําและ
การทํางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีส่วนการผลิตได้ด้วยการสื่อสาร การศึกษานี้ใช้การสื่อสารแบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคาร (LAN) 
จุดต่อจุด (point-to-point) มีการเช่ือมโยงระหว่างจุด
การสื่อสาร (communication network)
บรอดแคสท์ (broadcast network)
การสื่อสารแบบ PTP Link มีข้อดีคือ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายสัญญาณ 
สื่อสารได้ไกลถึง 10 กิโลเมตร (Ubiquiti
และสิ่งกีดขวางสัญญาณ และเสี่ยงต่อฟ้าแลบฟ้าผ่า
ควบคุมกลางกับห้องควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติไม่ไกลมาก ขอแนะนําให้ใช้การเดินสายสัญญาณ 
และในกรณีระยะทางท่ีห่างไกลกันมากๆ เช่น ระบบเฝ้าระวังระยะไกลในการเลี้ยงปลาในกระชังทะเลลึกของจีน ได้บู
เทคโนโลยีระบบการสื่อสาร 3G และ
 ในส่วนศูนย์ควบคุมกลางผู้จัดการฟาร์มสามารถดูข้อมูลได้ตลอด 
การจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มได้ ด้วยการปรับตั้งค่าเง่ือนไขให้เหมาะสมผ่านทางหน้าต่างโปรแกรม 
HMI (human machine interface)
ออกซิเจนละลายให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์นํ้า
ระดับอุตสาหกรรมในประเทศผู้ผลิตสัตว์นํ้า 
อุตสาหกรรมสัตว์นํ้าอย่างครบวงจร เช่น บริษัท 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

หรือปล่อยไว้อิสระก็ได้ สามารถเพ่ิมออกซิเจนละลายได้ในระดับหนึ่ง มีข้อดีคือประดิษฐ์ได้ง่าย ราคาถูก และกินไฟน้อย ในอนาคต
ถ้ามีการเลี้ยงสัตว์นํ้าด้วยความหนาแน่นท่ีสูงข้ึน อาจจะต้องใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ร่วมกับอุปกรณ์เติมอากาศ ซึ่งระบบนี้สามารถ
รองรับการใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ เพียงเดินท่อจ่ายออกซิเจนบริสุทธิ์ ติดตั้งโซลินอยด์วาวล์ และจัดหาถังออกซิเจนเหลวพร้อม

ในส่วนอุณหภูมิจัดการด้วยฮีสเตอร์ ส่วนพีเอชนั้นยังไม่สามารถจัดการได้อย่างอัตโนมัติ เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์
หรือเครื่องเติมปูนขาวอัตโนมัติ ซึ่งจําเป็นต้องศึกษาและประดิษฐ์คิดค้นต่อไป และพบว่าเซ็นเซอร์พีเอชท่ีใช้ครั้งนี้ ซึ่งเป็นชนิดท่ี
ในห้องแล็ป มีอายุการใช้งานสั้นประมาณ 1 ปีเท่านั้น เนื่องด้วยต้องตรวจวัด 24 ช่ัวโมง ดังนั้นการเลือกเซ็นเซอร์พีเอชท่ีมีอายุ
การใช้งานยาวนาน สามารถเติมสารละลายใหม่ได้ ต้องการการบํารุงรักษาน้อย มีค่าความถูกต้องเพียงทศนิยม 

แพงมาก เป็นสิ่งท่ีควรพิจารณา 
การออกแบบให้ห้องควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติอยู่ติดกับส่วนผลิตสัตว์น้ํา (production section)

เจ้าหน้าท่ีในการเข้าไปดูผลคุณภาพน้ํา ตั้งค่าเง่ือนไข และตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบ ดังนั้นหากเป็นฟาร์มเลี้ยงปลาขนาดใหญ่
ท่ีมีอาคารเลี้ยงปลาหลายอาคารจึงควรออกแบบให้ห้องควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติอยู่บริเวณศูนย์กลางของ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การเดินสายไฟฟ้า และการเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่างตู้ควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติ
ตู้ควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติสามารถทํางานด้วยตัวเองได้ (stand alone) แม้ระบบสื่อสารกับศูนย์ควบคุมกลางจะขัดข้องก็ตาม

ติงานสามารถปรับตั้งค่าได้สะดวกผ่านจอทัชสกรีน เมื่อเทียบกับเครื่องตรวจวัดออกซิเจนอัตโนมัติบางรุ่นท่ีใช้
คอนโทรลเลอร์ซึ่งต้องตั้งค่าด้วยโปรแกรมที่ให้มาเฉพาะ ต้องถอดแกะฝาครอบ และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าช่อง 

ของโน๊ตบุ๊ค ซึ่งยุ่งยากพอสมควร เหมาะสําหรับการเฝ้าระวังออกซิเจนละลายเฉพาะจุด ข้อดีคือราคา
ในส่วนการออกแบบให้มีตู้สุ่มวัดคุณภาพน้ํานั้น สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเซ็นเซอร์ลงได้มาก

ลดเซ็นเซอร์ออกซิเจน และพีเอช ลงได้อย่างละ 9 หัววัด เป็นเงินไม่ต่ํากว่า 7 แสนบาท แต่ก็มีข้อด้อยคือ
แต่ละบ่อไม่ใช่ข้อมูลตามเวลาจริง เนื่องจากต้องวัดค่าเรียงตามบ่อเป็นวงรอบใช้เวลาประมาณ 50 

ย และการทํางานของปั๊มน้ําในระบบ 
ในส่วนการสื่อสารนั้นนับว่าเป็นสิ่งสําคัญ เนื่องจากผู้จัดการฟาร์มหรือผู้ดูแลระบบจะรับทราบข้อมูลคุณภาพน้ําและ

ๆ ท่ีส่วนการผลิตได้ด้วยการสื่อสาร การศึกษานี้ใช้การสื่อสารแบบ PTP Link 
(LAN) การสือ่สารแบบ PTP Link เป็นรูปแบบท่ีง่ายและมีปัญหาน้อยท่ีสุด คือ การเช่ือมโยงแบบ

มีการเช่ือมโยงระหว่างจุด 2 จุดเท่านั้น แต่เมื่อมีสถานีท่ีต้องติดต่อมากกว่า
communication network) แบ่งเป็น 2 รูปแบบหลัก คือ เครือข่ายสวิตช์ช่ิง (switching network)
broadcast network) (โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ําปากพนังตอนล่าง สํานักชลประทานท่ี 

มีข้อดีคือ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายสัญญาณ ethernet outdoor และสามารถเพ่ิมระยะทางการ
(Ubiquiti networks, 2014) ส่วนข้อเสียคือคุณภาพของสัญญาณไม่คงท่ี ข้ึนกับสภาพดินฟ้าอากาศ

และสิ่งกีดขวางสัญญาณ และเสี่ยงต่อฟ้าแลบฟ้าผ่า ซึ่งอาจทําให้อุปกรณ์สื่อสารเสียหายได้ ดังนั้น
ควบคุมกลางกับห้องควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติไม่ไกลมาก ขอแนะนําให้ใช้การเดินสายสัญญาณ 
และในกรณีระยะทางท่ีห่างไกลกันมากๆ เช่น ระบบเฝ้าระวังระยะไกลในการเลี้ยงปลาในกระชังทะเลลึกของจีน ได้บู

ละ ARM-Android embedded system เข้าด้วยกัน (Wang 
ในส่วนศูนย์ควบคุมกลางผู้จัดการฟาร์มสามารถดูข้อมูลได้ตลอด 24 ช่ัวโมง สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง เพ่ือใช้ใน

การจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มได้ ด้วยการปรับตั้งค่าเง่ือนไขให้เหมาะสมผ่านทางหน้าต่างโปรแกรม 
HMI (human machine interface) เช่น การปรับค่าเง่ือนไขของออกซิเจนละลายให้สูงข้ึนเมื่อปลามีขนาดใหญ่ข้ึน เพ่ือเพ่ิม
ออกซิเจนละลายให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์นํ้า โดยแจ้งเจ้าหน้าท่ีให้เพ่ิมปั๊มน้ําเติมอากาศ
ระดับอุตสาหกรรมในประเทศผู้ผลิตสัตว์นํ้า 10 อันดับแรกของโลก มีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพ่ือใช้ในการบริหารจัด
อุตสาหกรรมสัตว์นํ้าอย่างครบวงจร เช่น บริษัท AKVA group ประเทศนอร์เวย์ท่ีได้พัฒนาโปรแกรม 
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หรือปล่อยไว้อิสระก็ได้ สามารถเพ่ิมออกซิเจนละลายได้ในระดับหนึ่ง มีข้อดีคือประดิษฐ์ได้ง่าย ราคาถูก และกินไฟน้อย ในอนาคต
สุทธิ์ร่วมกับอุปกรณ์เติมอากาศ ซึ่งระบบนี้สามารถ

รองรับการใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ เพียงเดินท่อจ่ายออกซิเจนบริสุทธิ์ ติดตั้งโซลินอยด์วาวล์ และจัดหาถังออกซิเจนเหลวพร้อม
นั้นยังไม่สามารถจัดการได้อย่างอัตโนมัติ เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์

หรือเครื่องเติมปูนขาวอัตโนมัติ ซึ่งจําเป็นต้องศึกษาและประดิษฐ์คิดค้นต่อไป และพบว่าเซ็นเซอร์พีเอชท่ีใช้ครั้งนี้ ซึ่งเป็นชนิดท่ีใช้
ช่ัวโมง ดังนั้นการเลือกเซ็นเซอร์พีเอชท่ีมีอายุ

การใช้งานยาวนาน สามารถเติมสารละลายใหม่ได้ ต้องการการบํารุงรักษาน้อย มีค่าความถูกต้องเพียงทศนิยม 1 ตําแหน่งก็พอ 

(production section) ทําให้สะดวกต่อ
เจ้าหน้าท่ีในการเข้าไปดูผลคุณภาพน้ํา ตั้งค่าเง่ือนไข และตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบ ดังนั้นหากเป็นฟาร์มเลี้ยงปลาขนาดใหญ ่
ท่ีมีอาคารเลี้ยงปลาหลายอาคารจึงควรออกแบบให้ห้องควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติอยู่บริเวณศูนย์กลางของฟาร์ม เพราะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การเดินสายไฟฟ้า และการเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่างตู้ควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติ นอกจากนี้

แม้ระบบสื่อสารกับศูนย์ควบคุมกลางจะขัดข้องก็ตาม 
ติงานสามารถปรับตั้งค่าได้สะดวกผ่านจอทัชสกรีน เมื่อเทียบกับเครื่องตรวจวัดออกซิเจนอัตโนมัติบางรุ่นท่ีใช้

คอนโทรลเลอร์ซึ่งต้องตั้งค่าด้วยโปรแกรมที่ให้มาเฉพาะ ต้องถอดแกะฝาครอบ และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าช่อง RS232  
ซึ่งยุ่งยากพอสมควร เหมาะสําหรับการเฝ้าระวังออกซิเจนละลายเฉพาะจุด ข้อดีคือราคา

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเซ็นเซอร์ลงได้มาก เช่นในการศึกษานี ้
แสนบาท แต่ก็มีข้อด้อยคือคุณภาพน้ําท่ีแสดงใน

50 นาทีต่อรอบ ข้ึนกับการตั้งค่า

ในส่วนการสื่อสารนั้นนับว่าเป็นสิ่งสําคัญ เนื่องจากผู้จัดการฟาร์มหรือผู้ดูแลระบบจะรับทราบข้อมูลคุณภาพน้ําและ
PTP Link และเช่ือมต่อกับระบบ

เป็นรูปแบบท่ีง่ายและมีปัญหาน้อยท่ีสุด คือ การเช่ือมโยงแบบ
แต่เมื่อมีสถานีท่ีต้องติดต่อมากกว่า 2 จุด จะต้องสร้างเครือข่าย

switching network) และเครือข่าย 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ําปากพนังตอนล่าง สํานักชลประทานท่ี 15, 2557) 

และสามารถเพ่ิมระยะทางการ
ส่วนข้อเสียคือคุณภาพของสัญญาณไม่คงท่ี ข้ึนกับสภาพดินฟ้าอากาศ

ซึ่งอาจทําให้อุปกรณ์สื่อสารเสียหายได้ ดังนั้น หากระยะทางระหว่างศูนย์
ควบคุมกลางกับห้องควบคุมคุณภาพน้ําอัตโนมัติไม่ไกลมาก ขอแนะนําให้ใช้การเดินสายสัญญาณ ethernet outdoor จะดีกว่า 
และในกรณีระยะทางท่ีห่างไกลกันมากๆ เช่น ระบบเฝ้าระวังระยะไกลในการเลี้ยงปลาในกระชังทะเลลึกของจีน ได้บูรณาการ

(Wang et al., 2012) 
ช่ัวโมง สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง เพ่ือใช้ใน

การจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มได้ ด้วยการปรับตั้งค่าเง่ือนไขให้เหมาะสมผ่านทางหน้าต่างโปรแกรม SCADA ส่วนเช่ือมต่อผู้ใช้ 
ารปรับค่าเง่ือนไขของออกซิเจนละลายให้สูงข้ึนเมื่อปลามีขนาดใหญ่ข้ึน เพ่ือเพ่ิม

โดยแจ้งเจ้าหน้าท่ีให้เพ่ิมปั๊มน้ําเติมอากาศ เป็นต้น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
มประยุกต์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ

ประเทศนอร์เวย์ท่ีได้พัฒนาโปรแกรม Fishtalk Control เพ่ือใช้
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ติดตามควบคุมสถานภาพทางชีววิทยาของผลผลิต
จัดการด้านการเงิน, AkvaControl เพ่ือจัดการด้านอาหาร
การผลิตสัตว์นํ้าต่าง ๆ (AKVA group, 2014)
 ดังนั้น ในอนาคตระบบติดตามและจัดการคุณภาพน้ําในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลด้วยระบบควบคุมและประมวลผล
แบบศูนย์รวม (SCADA) จะต้องพัฒนาไปสู่ระบบติดตามและจัดการฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลอย่างครบวงจร โดยต้องประดิษฐ์คิดค้น
และสร้างนวัตกรรมสําหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง
เชิงพาณิชย์อย่างครบวงจรในอนาคต  
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การเลี้ยงปลาจะละเม็ดทอง (Trachinotus blochii
ด้วยระบบน้ําหมุนเวียน 
 
ไวทัศน ์หนูกล่ํา1* ประมัยพร ทองคณารักษ์
1สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่ง
2สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
 
บทคัดย่อ 
 การเลี้ยงปลาจะละเม็ดทอง 
10, 15 และ 20 ตัวต่อตารางเมตร ใช้ระบบน้ําหมุนเวียนและให้อาหารเม็ดปลากะพงขาวสําเร็จรูป
โดยให้กินจนอ่ิม เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตและต้นทุนของการเลี้ยงในกระชัง ท่ีแขวนในบ่อดิน ใช้เวลาเลี้ยง 
มีความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น 15.70±0.19 
น้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ 480.00±4.58, 590
และ 2.53±0.01 กรัมต่อวัน และอัตรารอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 
ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.15±0.05, 2.15±0.02 และ 2.59±
แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
หนาแน่น 20 ตัวต่อตารางเมตร ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อกระชังเท่ากับ 
จุดคุ้มทุนของราคาขายเท่ากับ 300, 209 
กระชัง โดยใช้ระบบน้ําหมุนเวียน ด้วยอัตราความหนาแน่น 
คุ้มค่ากว่า 
 
คําสําคัญ: ปลาจะละเม็ดทอง Trach
   
*ผู้รับผดิชอบ: 1/19 หมู่ 3 ต.เขารปูช้าง อ
E-mail: waitat1@hotmail.com 
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(Trachinotus blochii Lacepede, 1801) ในกระชังท่ีความหนาแน่นต่าง

ทองคณารักษ์1  เพ็ญศรี เมืองเยาว์1  ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร1 และ
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่ง 

 

 (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) ในกระชังขนาด 5x5x2.5
ใช้ระบบน้ําหมุนเวียนและให้อาหารเม็ดปลากะพงขาวสําเร็จรูป วันละ

โดยให้กินจนอ่ิม เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตและต้นทุนของการเลี้ยงในกระชัง ท่ีแขวนในบ่อดิน ใช้เวลาเลี้ยง 
19 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 62.12±0.10 กรัม เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ปลามี
590.00±2.64 และ 518.33±2.51 กรัม อัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ 

กรัมต่อวัน และอัตรารอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 85.67±1.53, 95.33±0.58 และ 90.00
ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ทุกชุดการทดลอง ส่วนอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ยเท่ากับ 

±0.04 ตามลําดับ ซึ่งปลาท่ีเลี้ยงด้วยความหนาแน่น 10 และ 
แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

ตัวต่อตารางเมตร ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อกระชังเท่ากับ 30,930, 44,106 และ 53,009 
, 209 และ 227 บาทต่อกิโลกรัม ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงปลาจะละเม็ดทองใน

กระชัง โดยใช้ระบบน้ําหมุนเวียน ด้วยอัตราความหนาแน่น 15 ตัวต่อตารางเมตร เป็นอัตราท่ีเหมาะสมและให้ผลตอบแทนท่ี

Trachinotus blochii  การเลี้ยงในกระชัง  ระบบน้ําหมุนเวียน  ความหนาแน่น

ารปูช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 0 7431 1895 
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ในกระชังท่ีความหนาแน่นต่าง ๆ

และอนันต์ตัน สุตะพานชิ2 

x5x2.5 เมตร ด้วยความหนาแน่น 
วันละ 2 ครั้ง เวลาเช้า และบ่าย 

โดยให้กินจนอ่ิม เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตและต้นทุนของการเลี้ยงในกระชัง ท่ีแขวนในบ่อดิน ใช้เวลาเลี้ยง 180 วัน ปลาทดลอง
กรัม เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ปลามี

กรัม อัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ 2.32±0.02, 2.93±0.01 
00±1.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 

ทุกชุดการทดลอง ส่วนอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ยเท่ากับ 
และ 15 ตัวต่อตารางเมตร มีความ
(P<0.05) กับปลาท่ีเลี้ยงด้วยความ

,009 บาท ตามลําดับ ในขณะท่ี
บาทต่อกิโลกรัม ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงปลาจะละเม็ดทองใน

ตัวต่อตารางเมตร เป็นอัตราท่ีเหมาะสมและให้ผลตอบแทนท่ี

ความหนาแน่น 
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Rearing of Snubnose Pompano (Trachinotus
in Cage Culture by Recirculating Aquaculture System
 
Waitat Nooklum1*  Pramaiporn Thongcanarak
and Arnun Tunsutapanit2 
1Coastal Aquaculture Research Institute
2Coastal Fisheries Research and Development
 
Abstract 
 Rearing of snubnose pompano 
different density of 10, 15 and 20 fishes/m
with formulated feed twice a day in the morning and afternoon for 180 days to study growth and the average
cost. The experimental fishes had average initial size of 15.07±0.19 cm total length, and average initial weight
of 62.12±0.10 g. At the end of experiment, the average 
518.33±2.51 grams, the average growth rate was 2.32
average survival rate was 85.67±1.53, 95.33
significantly different (p<0.05) in survival
2.15±0.02 and 2.59±0.04 respectively, where it was no difference (p>0.05) between the stocking densities 
of 10 and 15 fishes/m2, but both were significantly different (p<0.05) from the density of 20 fishes/m
average production costs per unit were 30,930, 44,106 and 53,009 Baht/cages respectively while the Break
even price were 300, 209 and 227 baht/kg, respectivety. 
of 15 fishes/m2 would be the most suitable and worthwhile for snupnose pompano rearing in cage with 
recirculating aquaculture system 
 
Key words: Snubnose pompano, Trachinotus
   
*Corresponding author: 1/19 Moo 3, Khaorubchang, Muang Dis
Tel. 0 7431 1895  E-mail: waitat1@hotmail.com
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(Trachinotus blochii Lacepede, 1801) at Difference
in Cage Culture by Recirculating Aquaculture System 

Thongcanarak1  Pensri Muangyao1  Youngyut Predalumphaburt

Coastal Aquaculture Research Institute 
Development Bureau 

Rearing of snubnose pompano (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) in cages 
different density of 10, 15 and 20 fishes/m2 was carried out provided with recirculating system and feeding 

twice a day in the morning and afternoon for 180 days to study growth and the average
cost. The experimental fishes had average initial size of 15.07±0.19 cm total length, and average initial weight

0.10 g. At the end of experiment, the average final weight was 480.00±4.58, 590.00
2.51 grams, the average growth rate was 2.32±0.02, 2.93±0.01 and 2.53±0.01 grams/day, and the 

1.53, 95.33±0.58 and 90.00±1.00% respectively. The statistical test showed
survival rates of every stocking density. The food conversion

0.04 respectively, where it was no difference (p>0.05) between the stocking densities 
were significantly different (p<0.05) from the density of 20 fishes/m

average production costs per unit were 30,930, 44,106 and 53,009 Baht/cages respectively while the Break
even price were 300, 209 and 227 baht/kg, respectivety.  The results concluded that the stocking density

would be the most suitable and worthwhile for snupnose pompano rearing in cage with 

Trachinotus blochii, Rearing, Cages, RAS, Stocking density

Corresponding author: 1/19 Moo 3, Khaorubchang, Muang District, Songkhla Province 90000.
waitat1@hotmail.com 
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Difference Densities 

Predalumphaburt1 

Lacepede, 1801) in cages 5x5x2.5 m size, at 
was carried out provided with recirculating system and feeding 

twice a day in the morning and afternoon for 180 days to study growth and the average 
cost. The experimental fishes had average initial size of 15.07±0.19 cm total length, and average initial weight 

4.58, 590.00±2.64 and 
0.01 grams/day, and the 

% respectively. The statistical test showed 
conversion rate was 2.15±0.05, 

0.04 respectively, where it was no difference (p>0.05) between the stocking densities 
were significantly different (p<0.05) from the density of 20 fishes/m2. The 

average production costs per unit were 30,930, 44,106 and 53,009 Baht/cages respectively while the Break-
ded that the stocking density 

would be the most suitable and worthwhile for snupnose pompano rearing in cage with 

, Rearing, Cages, RAS, Stocking density 

trict, Songkhla Province 90000. 
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คํานํา 
 ปลาจะละเม็ดทองหรือปลาลิ่วลมมี
(Lacepede, 1801) เป็นปลาท่ีอาศัยในน้ํากร่อยและน้ําทะเลตั้งแต่ท่ีตื้นจนถึงท่ีระดับความลึกประมาณ 
จะอยู่รวมกันเป็นฝูงบริเวณชายฝั่งท่ีมีพ้ืนทรายหรือในอ่าวท่ีเป็นพ้ืนโคลนใกล้ปากแม่น้ํา เมื่อเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัยจะแยกออก
จากฝูงมาอยู่เดี่ยว ๆ โดยจะอพยพเข้าไปอยู่บริเวณแนวปะการัง
ปากเล็ก ครีบอกสั้นส่วนของครีบหลังและครีบก้นยาว มีครีบหลังที่เป็นก้านครีบแข็ง 
ก้านครีบแข็ง 3 อัน ก้านครีบอ่อน 16
ซึ่งจะเห็นเด่นชัดบริเวณช่องท้อง (Bailly and Nicolus, 2011) 
 ในประเทศฮ่องกงปลาจะละเม็ดทองมีชีวิตจะขายกันในราคากิโลกรัมละ 
165 บาทต่อกิโลกรัม (Sin et al., 2004)
เป็นปลาท่ีนิยมบริโภคและมีขายอยู่ท่ัวไปในตลาด และจัดเป็นปลาท่ีเป็นท่ีนิยมของนักตกปลา
จับปลาชนิดนีไ้ด้มากท่ีสุดประมาณ 1
525 บาท (McMaster et al., 2003)
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท 
ชนิด Florida Pompano (Trachinotus carolinus
การเพาะพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยง รวมถึงการแปรรูป และการขนส่ง ในส่วนของการเลี้ยงเมื่อเริ่มแรกได้ทดลองเลี้ยงในบ่อท่ี
ใช้น้ําจากธรรมชาติ และระบบปิดหมุนเวียน ผลท่ีได้ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร
จนสามารถเลี้ยงได้ผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ จากนั้นได้ทดลองเลี้ยงในกระชังขนาดต่างๆ พบว่าอัตราการเจริญเติบโตของปลาท่ีเลี้ยง
ในกระชังขนาดใหญ่ ๆ จะมีการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าการเลี้ยงท่ีใช้กระชังขนาดเล็ก โดยจะเลี้ยงปลาจากน้ําหนักขนาด 
ใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ 9 เดือน ได้ปลาขนาดเฉลี่ยประมาณ 
3,409 ตัน (Mcmaster et al., 2003)
 ปลาจะละเม็ดทองท่ีมีในประเทศไทย ส่วนใหญ่จับมาจากทะเล และนําเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย
เจ้าของกิจการร้านอาหารในจังหวัดสงขลา
เพาะพันธุ์ได้ จึงมีฟาร์มเลี้ยงปลาชนิดนี้ในประเทศไท
พระราชดําริฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี โดย นิพนธ์และคณะ 
อนุบาลลูกปลาจะละเม็ดทองโดยใช้พ่อแม่พันธุ์จากการเลี้ยงในน้ําระบบหมุนเวียน
ในประเทศไทย ยังไม่มีข้อมูลด้านวิชาการท่ีใช้อ้างอิง เนื่องจากเป็นพันธุ์ปลาชนิดใหม่ท่ีเพ่ิงประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์ 
 ดังนั้น คณะวิจัยจึงได้ศึกษา
ท่ีแขวนในบ่อดินท่ีระดับความหนาแน่นต่างๆใช้การเลี้ยงแบบระบบน้ําหมุนเวียน โดยให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปตลอดระยะเวลา
การทดลองเลี้ยง เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไปส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลาจะละเม็ดทองให้สามารถเลี้ยงได้ในระดับเชิงพาณิชย์ต่อไป
 
วัตถุประสงค ์
 1. ศึกษาระดบัความหนาแนน่ท่ีเหมาะสมสาํหรับการเลีย้งปลาจะละเม็ดทองใน
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 
 2. ศึกษา ต้นทุน และผลตอบแทนของปลาจะละเมด็ทองท่ีเลี้ยงในกระชัง

 
 
 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

ปลาจะละเม็ดทองหรือปลาลิ่วลมมช่ืีอสามัญว่า Snubnose pompano มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
เป็นปลาท่ีอาศัยในน้ํากร่อยและน้ําทะเลตั้งแต่ท่ีตื้นจนถึงท่ีระดับความลึกประมาณ 

จะอยู่รวมกันเป็นฝูงบริเวณชายฝั่งท่ีมีพ้ืนทรายหรือในอ่าวท่ีเป็นพ้ืนโคลนใกล้ปากแม่น้ํา เมื่อเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัยจะแยกออก
โดยจะอพยพเข้าไปอยู่บริเวณแนวปะการัง และกองหินใต้นํ้า ลักษณะลําตัวสั้นป้อม

ปากเล็ก ครีบอกสั้นส่วนของครีบหลังและครีบก้นยาว มีครีบหลังที่เป็นก้านครีบแข็ง 7 อัน ครีบอ่อน 
16-18 อัน สีโดยทั่วไปจะเป็นสีเงินพื้นท้องเป็นสีเหลือง แต่เมื่อโตเต็มวัยจะเป็นสีส้มทอง

Bailly and Nicolus, 2011)  
ในประเทศฮ่องกงปลาจะละเม็ดทองมีชีวิตจะขายกันในราคากิโลกรัมละ 33.33 เหรียญฮ่องกง คิดเป็นเงินไทยประมาณ

., 2004) และในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะท่ีรัฐฟลอริดา ปลาจะละเม็ดทอง
เป็นปลาท่ีนิยมบริโภคและมีขายอยู่ท่ัวไปในตลาด และจัดเป็นปลาท่ีเป็นท่ีนิยมของนักตกปลา (ผลผลิตท่ีมีการบันทึกไว้ท่ีสามารถ

1.5 ล้านปอนด์ต่อปี ส่วนราคาของปลาจะละเมด็ทอง ในปี พ.
2003) 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท Mariculture technologies International, Inc (MTI) 
Trachinotus carolinus) โดยดําเนินการครบวงจรเริ่มตั้งแต่การรวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากธร
การเลี้ยง รวมถึงการแปรรูป และการขนส่ง ในส่วนของการเลี้ยงเมื่อเริ่มแรกได้ทดลองเลี้ยงในบ่อท่ี

ใช้น้ําจากธรรมชาติ และระบบปิดหมุนเวียน ผลท่ีได้ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร จึงได้ทดลองเลี้ยงในกระชังในทะเล 
จนสามารถเลี้ยงได้ผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ จากนั้นได้ทดลองเลี้ยงในกระชังขนาดต่างๆ พบว่าอัตราการเจริญเติบโตของปลาท่ีเลี้ยง

ๆ จะมีการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าการเลี้ยงท่ีใช้กระชังขนาดเล็ก โดยจะเลี้ยงปลาจากน้ําหนักขนาด 
เดือน ได้ปลาขนาดเฉลี่ยประมาณ 453 กรัมต่อตัว ซึ่งเป็นขนาดตลาด 
2003) 

ปลาจะละเม็ดทองท่ีมีในประเทศไทย ส่วนใหญ่จับมาจากทะเล และนําเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย
เจ้าของกิจการร้านอาหารในจังหวัดสงขลา) ปลาขนาด 500-700 กรัม ขายในราคากิโลกรัมละ 480 

จึงมีฟาร์มเลี้ยงปลาชนิดนี้ในประเทศไทยค่อนข้างน้อย แต่ในปี พ.ศ. 2556 โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตาม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี โดย นิพนธ์และคณะ (2556) ประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์แล

อนุบาลลูกปลาจะละเม็ดทองโดยใช้พ่อแม่พันธุ์จากการเลี้ยงในน้ําระบบหมุนเวียน ในปัจจุบันความรู้ด้านการเลี้ยงปลาจะละเม็ดทอง
ยังไม่มีข้อมูลด้านวิชาการท่ีใช้อ้างอิง เนื่องจากเป็นพันธุ์ปลาชนิดใหม่ท่ีเพ่ิงประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์ 
คณะวิจัยจึงได้ศึกษาหารูปแบบการเลี้ยงปลาจะละเม็ดทอง โดยได้ศึกษาการเลี้ยงปลาจะละเม็ดทองในกระชัง

ท่ีแขวนในบ่อดินท่ีระดับความหนาแน่นต่างๆใช้การเลี้ยงแบบระบบน้ําหมุนเวียน โดยให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปตลอดระยะเวลา
การทดลองเลี้ยง เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไปส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลาจะละเม็ดทองให้สามารถเลี้ยงได้ในระดับเชิงพาณิชย์ต่อไป

ศึกษาระดบัความหนาแนน่ท่ีเหมาะสมสาํหรับการเลีย้งปลาจะละเม็ดทองในกระชังต่อการเจริญเตบิโต
 

ศึกษา ต้นทุน และผลตอบแทนของปลาจะละเมด็ทองท่ีเลี้ยงในกระชัง 
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มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Trachinotus blochii 
เป็นปลาท่ีอาศัยในน้ํากร่อยและน้ําทะเลตั้งแต่ท่ีตื้นจนถึงท่ีระดับความลึกประมาณ 7 เมตร ระยะวัยอ่อน

จะอยู่รวมกันเป็นฝูงบริเวณชายฝั่งท่ีมีพ้ืนทรายหรือในอ่าวท่ีเป็นพ้ืนโคลนใกล้ปากแม่น้ํา เมื่อเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัยจะแยกออก
ลักษณะลําตัวสั้นป้อม รูปสี่เหลี่ยม แบนด้านข้าง 

ครีบอ่อน 18-20 อัน ครีบก้นมี 
สีโดยทั่วไปจะเป็นสีเงินพื้นท้องเป็นสีเหลือง แต่เมื่อโตเต็มวัยจะเป็นสีส้มทอง 

เหรียญฮ่องกง คิดเป็นเงินไทยประมาณ 
พาะท่ีรัฐฟลอริดา ปลาจะละเม็ดทองนับได้ว่า

ผลผลิตท่ีมีการบันทึกไว้ท่ีสามารถ
.ศ. 2546 ประมาณกิโลกรัมละ 

Mariculture technologies International, Inc (MTI) มีการเลี้ยงปลาจะละเม็ดทอง
โดยดําเนินการครบวงจรเริ่มตั้งแต่การรวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาติ 

การเลี้ยง รวมถึงการแปรรูป และการขนส่ง ในส่วนของการเลี้ยงเมื่อเริ่มแรกได้ทดลองเลี้ยงในบ่อท่ี
จึงได้ทดลองเลี้ยงในกระชังในทะเล  

จนสามารถเลี้ยงได้ผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ จากนั้นได้ทดลองเลี้ยงในกระชังขนาดต่างๆ พบว่าอัตราการเจริญเติบโตของปลาท่ีเลี้ยง
ๆ จะมีการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าการเลี้ยงท่ีใช้กระชังขนาดเล็ก โดยจะเลี้ยงปลาจากน้ําหนักขนาด 10 กรัม 

กรัมต่อตัว ซึ่งเป็นขนาดตลาด ผลผลิตต่อกระชังประมาณ 

ปลาจะละเม็ดทองท่ีมีในประเทศไทย ส่วนใหญ่จับมาจากทะเล และนําเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย (จากการสอบถาม
480 บาท และเนื่องจากไม่สามารถ
โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตาม

ประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์และ
ในปัจจุบันความรู้ด้านการเลี้ยงปลาจะละเม็ดทอง

ยังไม่มีข้อมูลด้านวิชาการท่ีใช้อ้างอิง เนื่องจากเป็นพันธุ์ปลาชนิดใหม่ท่ีเพ่ิงประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์  
โดยได้ศึกษาการเลี้ยงปลาจะละเม็ดทองในกระชัง 

ท่ีแขวนในบ่อดินท่ีระดับความหนาแน่นต่างๆใช้การเลี้ยงแบบระบบน้ําหมุนเวียน โดยให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปตลอดระยะเวลา
การทดลองเลี้ยง เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไปส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลาจะละเม็ดทองให้สามารถเลี้ยงได้ในระดับเชิงพาณิชย์ต่อไป 

กระชังต่อการเจริญเตบิโต อัตรารอดตาย
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วิธีดําเนินการ 

1. สถานท่ีศึกษาและระยะเวลาในการทดลอง
 การศึกษาครั้งนี้ ดําเนินการทดลองท่ีโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดําริฯ ตั้งอยู่ท่ี หมู่ 
อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบรุ ีใช้เวลาในการทดลอง 

2. แผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
การทดลอง ๆ 3 ซ้ํา ดังนี ้

 ชุดการทดลองท่ี 1 เลี้ยงปลาทดลองความหนาแน่น 
 ชุดการทดลองท่ี 2 เลี้ยงปลาทดลองความหนาแน่น 
 ชุดการทดลองท่ี 3 เลี้ยงปลาทดลองความหนาแน่น 

โดยทุกชุดการทดลองอยู่ในบ่อเดียวกัน กางกระชังจํานวน
แผนผังการวางกระชังแสดงดังรูปท่ี 1 

 
 
 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 1  แสดงลักษณะการวางกระชังและอุปกรณ์ให้อากาศ

หมายเหตุ          ใบพัดตีนํ้า,        หัวออกซิเจน
 
 การให้อากาศจะให้โดยใช้ท่อ พีวีซี สีดําขนาด 
มอเตอร์ขนาด ½ แรงม้าเปิดตลอด 24 ช่ัวโมง ใบพัดตีน้ําช่วยในการหมุนเวียนน้ําให้เป็นเนื้อเดียวกันจะเปิดช่ัวโมงละ 
ส่วนแอร์เจ็ท จะเปิดตอนฉกุเฉิน เช่นฝนตกหนัก

3. การเตรยีมบ่อทดลอง คลองบําบัด และการเตรียมน้าํ 
 เตรียมบ่อดินขนาด 2 ไร ่จํานวน 1 บ่อ
ท้ิงไว้ 1 สัปดาห์เติมน้ําเข้าบ่อความลึกประมาณ 
เปิดเครื่องตีนํ้า และให้อากาศเต็มท่ี ใช้เวลาประมาณ  
ละลายในน้ําความเป็นกรด-ด่าง ความเป็นด่าง ความเค็ม อุณหภูมิ แอมโมเนีย และไนไตรท์ ในส่วนคลองบําบัดมีลักษณะเป็น
ร่องน้ํากว้างประมาณ 6-7 เมตร มีความลึกประมาณ 
3,800 ลูกบาศก์เมตร ลักษณะบ่อบําบัดจะล้อมรอบบ่อเลี้ยง และจะปล่อยปลานวลจันทร์ ขนาด 
ปลากระบอกประมาณ 200-300 ตัว รวมท้ังปลูกสาหร่ายเพ่ือกําจัดตะกอนและบําบัดน้ําลักษณะของบ่อและระบบหมุนเวียนน้ํา
แสดงดังรูปท่ี 2 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

สถานท่ีศึกษาและระยะเวลาในการทดลอง 
ดําเนินการทดลองท่ีโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดําริฯ ตั้งอยู่ท่ี หมู่ 

อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบรุ ีใช้เวลาในการทดลอง 180 วัน 

 (Completely randomized design;CRD) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 

เลี้ยงปลาทดลองความหนาแน่น 10 ตัวต่อตารางเมตร (T1) 
เลี้ยงปลาทดลองความหนาแน่น 15 ตัวต่อตารางเมตร (T2) 
เลี้ยงปลาทดลองความหนาแน่น 20 ตัวต่อตารางเมตร (T3) 

กางกระชังจํานวน 9 กระชัง แต่ละชุดการทดลองจะสุม่จบัฉลากเพ่ือกําหนดท่ีตั้งของกระชัง

t3r2 t2r1 t1r1 

t2r3 t1r2 t3r1 

t1r3 t3r3 t2r2 

แสดงลักษณะการวางกระชังและอุปกรณ์ให้อากาศ 

หัวออกซิเจน,        แอร์เจท (เครื่องอัดอากาศ),        ทางน้ําเข้า-ออก

การให้อากาศจะให้โดยใช้ท่อ พีวีซี สีดําขนาด 6 หุน จํานวน 1 จุดต่อกระชัง ตัวท่อจะต่อเข้ากับซุปเปอร์ชาร์ตท่ีใช้
ช่ัวโมง ใบพัดตีน้ําช่วยในการหมุนเวียนน้ําให้เป็นเนื้อเดียวกันจะเปิดช่ัวโมงละ 

กเฉิน เช่นฝนตกหนัก 

การเตรยีมบ่อทดลอง คลองบําบัด และการเตรียมน้าํ  
บ่อ โดยตากบ่อให้แห้งประมาณ 2 สัปดาห ์ใช้ปูนขาวปรับสภาพดิน

ประมาณ 2-2.5 เมตร ฆ่าเช้ือโดยใช้คลอรีนผง 65 เปอร์เซ็นต์ จํานวน 
ใช้เวลาประมาณ  1-2 สัปดาห์ ตรวจเช็คปริมาณคลอรีน และตรวจวัดปริมาณออกซิเจนท่ี

ด่าง ความเป็นด่าง ความเค็ม อุณหภูมิ แอมโมเนีย และไนไตรท์ ในส่วนคลองบําบัดมีลักษณะเป็น
เมตร มีความลึกประมาณ 2 เมตร มีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 1,890 ตารางเมตรคิดเป็นความจุของน้ําประมาณ

ลูกบาศก์เมตร ลักษณะบ่อบําบัดจะล้อมรอบบ่อเลี้ยง และจะปล่อยปลานวลจันทร์ ขนาด 1-2 กิโลกรัมประมาณ 
ตัว รวมท้ังปลูกสาหร่ายเพ่ือกําจัดตะกอนและบําบัดน้ําลักษณะของบ่อและระบบหมุนเวียนน้ํา

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

ดําเนินการทดลองท่ีโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดําริฯ ตั้งอยู่ท่ี หมู่ 5 ตําบลบางแก้ว 

โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ชุด

แต่ละชุดการทดลองจะสุม่จบัฉลากเพ่ือกําหนดท่ีตั้งของกระชัง 

ออก 

ตัวท่อจะต่อเข้ากับซุปเปอร์ชาร์ตท่ีใช้
ช่ัวโมง ใบพัดตีน้ําช่วยในการหมุนเวียนน้ําให้เป็นเนื้อเดียวกันจะเปิดช่ัวโมงละ 15 นาที 

ใช้ปูนขาวปรับสภาพดิน 10-20 กิโลกรัม/ไร ่
เปอร์เซ็นต์ จํานวน 50 กิโลกรัม/บ่อ 

สัปดาห์ ตรวจเช็คปริมาณคลอรีน และตรวจวัดปริมาณออกซิเจนท่ี
ด่าง ความเป็นด่าง ความเค็ม อุณหภูมิ แอมโมเนีย และไนไตรท์ ในส่วนคลองบําบัดมีลักษณะเป็น

ตารางเมตรคิดเป็นความจุของน้ําประมาณ 
กิโลกรัมประมาณ 20 ตัว 

ตัว รวมท้ังปลูกสาหร่ายเพ่ือกําจัดตะกอนและบําบัดน้ําลักษณะของบ่อและระบบหมุนเวียนน้ํา
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รูปท่ี 2  บ่อทดลอง และ ระบบหมุนเวียนน้ํา
หมายเหตุ             = เครื่องดันน้ํา,            
 
 ในระหว่างการเลี้ยง จะเปลี่ยนหมุนเวียนน้ําประมาณ 
เครื่องดันน้ําแบบปรับแต่งเกียร์รอบเร็วและช้าได้ ทํางานร่วมกับมอเตอร์ขนาด 
เพ่ือทํางานสลับกัน โดย ดันน้ําผ่านท่อ 
หยุด 45 นาที คิดเป็นใน 24 ช่ัวโมง ทํางาน 
360 ตันต่อวัน หรือประมาณ 4.5 เปอร์เซ็นต์

4. การเตรยีมกระชังสําหรับเลี้ยงปลา
 เตรียมโครงกระชังจํานวน 
ตัวกระชังใช้เชือกไนลอนเบอร์ 25 ขนาดความกว้างของตาอวน 
ตั้งแต่ขอบกระชังลงมาประมาณ 100 
แขวนกระชังกับโครงกระชังท่ีทําด้วยท่อพลาสติกสีดํา
ตามกระชัง เพ่ือลดความคมของกระชัง

5. การเตรยีมพันธุ์ปลา 
 ใช้พันธุ์ปลาจะละเม็ดทองจากโรงเพาะฟักของโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดําริฯ ซึ่งเป็นปลาในรุ่นเดียวกัน
นํามาเลี้ยงและฝึกปลาให้กินอาหารเม็ดสําเร็จรูปได้ดี แล้วจึงคัดเลือกปลาท่ีมีขนาดน้ําหนักเฉลี่ยใกล้เคียงกันมาใช้ในการทดลอง 
สุ่มปลาท่ีคัดเลือกไว้ลงเลี้ยงในกระชังตามแผนการทดลอง
375 ตัวต่อกระชัง และ ชุดทดลองท่ี 

6. การให้อาหารและการจดัการดา้นการเลี้ยง
 ให้อาหารปลาวันละ 2 มื้อ เช้
โปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ ให้ปลากินอาหารจนอ่ิมพร้อมท้ังบันทึกปริมาณอาหารท่ีปลากินในแต่ละวัน
เปอร์เซ็นต ์ต่อกระชัง มาช่ังน้ําหนัก วัดความยาว และเปลี่ยนกระชังทดลองทุก 
ประเมินอัตรารอดตายใช้ระยะเวลาการทดลองเลี้ยง 
และนับจํานวนปลาท่ีเหลือในแต่ละชุดการทดลอง
 

ทางน้ําเข้า-
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บ่อทดลอง และ ระบบหมุนเวียนน้ํา 
,            = ทิศทางการไหลของน้ําสามารถไหลเวียนได้ท้ัง 2 

ในระหว่างการเลี้ยง จะเปลี่ยนหมุนเวียนน้ําประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์ ทุกวัน การหมุนเวียนน้ําใช้ระบบดันน้ําโดยติดตั้ง
เครื่องดันน้ําแบบปรับแต่งเกียร์รอบเร็วและช้าได้ ทํางานร่วมกับมอเตอร์ขนาด 3 แรงม้าไว้ตรงส่วนของคลองบํา
เพ่ือทํางานสลับกัน โดย ดันน้ําผ่านท่อ 12 นิ้ว ในอัตราเร็วประมาณ 1,000 ลิตร/นาที ใน 1 ช่ัวโมง มอเตอร์ทํางาน 

ช่ัวโมง ทํางาน 360 นาที(บ่อมีปริมาตรน้ําประมาณ 8,000 ตัน) คิดเป็นอัตราการถ่ายน้ําประมาณ 
เปอร์เซ็นต ์

การเตรยีมกระชังสําหรับเลี้ยงปลา 
เตรียมโครงกระชังจํานวน 9 กระชังด้วยท่อพลาสติกสีดํา กระชังแต่ละชุดมีระยะห่างประมาณ 

ขนาดความกว้างของตาอวน 1 นิ้ว ขนาดกระชัง กว้าง 5 เมตร ยาว 
100 เซนติเมตร เย็บด้วยอวนไนลอนสีฟ้าตาถ่ี เพ่ือป้องกันไม่ให้อาหารหลุดลอดออกไปสู่ภายนอก

แขวนกระชังกับโครงกระชังท่ีทําด้วยท่อพลาสติกสีดํา กางกระชังท้ิงไว้ 1 สัปดาห์ก่อนปล่อยปลาลงเลี้ยง
ตามกระชัง เพ่ือลดความคมของกระชัง 

ใช้พันธุ์ปลาจะละเม็ดทองจากโรงเพาะฟักของโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดําริฯ ซึ่งเป็นปลาในรุ่นเดียวกัน
นํามาเลี้ยงและฝึกปลาให้กินอาหารเม็ดสําเร็จรูปได้ดี แล้วจึงคัดเลือกปลาท่ีมีขนาดน้ําหนักเฉลี่ยใกล้เคียงกันมาใช้ในการทดลอง 
สุ่มปลาท่ีคัดเลือกไว้ลงเลี้ยงในกระชังตามแผนการทดลอง โดยชุดทดลองท่ี 1 ปล่อยปลา 250 ตัวต่อกระชัง

ตัวต่อกระชัง และ ชุดทดลองท่ี 3 ปล่อยปลา 500 ตัวต่อกระชัง 

การให้อาหารและการจดัการดา้นการเลี้ยง 
มื้อ เช้าเวลา 09.00 น. และบ่ายเวลา 14.00 น. โดยให้อาหารเม็ดปลากะพงขาวสําเร็จรูปลอยน้ํา

ให้ปลากินอาหารจนอ่ิมพร้อมท้ังบันทึกปริมาณอาหารท่ีปลากินในแต่ละวัน
ต่อกระชัง มาช่ังน้ําหนัก วัดความยาว และเปลี่ยนกระชังทดลองทุก 1 เดือน พร้อมท้ังนับจํานวนปลาทุกกระชังเพ่ือ

ประเมินอัตรารอดตายใช้ระยะเวลาการทดลองเลี้ยง 180 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง วัดความยาว ช่ังน้ําหนักปลาทดลองท้ังหมด 
และนับจํานวนปลาท่ีเหลือในแต่ละชุดการทดลอง 

บ่อ

������ 

O1 

175 
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2 ทิศทาง 

เปอร์เซ็นต์ ทุกวัน การหมุนเวียนน้ําใช้ระบบดันน้ําโดยติดตั้ง
แรงม้าไว้ตรงส่วนของคลองบําบัด จํานวน 2 ชุด 

ช่ัวโมง มอเตอร์ทํางาน 15 นาที 
คิดเป็นอัตราการถ่ายน้ําประมาณ 

กระชังด้วยท่อพลาสติกสีดํา กระชังแต่ละชุดมีระยะห่างประมาณ 60-80 เซนติเมตร  
เมตร ยาว 5 เมตร และ ลึก 2.5 เมตร 

เซนติเมตร เย็บด้วยอวนไนลอนสีฟ้าตาถ่ี เพ่ือป้องกันไม่ให้อาหารหลุดลอดออกไปสู่ภายนอก 
สัปดาห์ก่อนปล่อยปลาลงเลี้ยง เพ่ือให้มีตะไคร่นํ้ามาเกาะ

ใช้พันธุ์ปลาจะละเม็ดทองจากโรงเพาะฟักของโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดําริฯ ซึ่งเป็นปลาในรุ่นเดียวกัน 
นํามาเลี้ยงและฝึกปลาให้กินอาหารเม็ดสําเร็จรูปได้ดี แล้วจึงคัดเลือกปลาท่ีมีขนาดน้ําหนักเฉลี่ยใกล้เคียงกันมาใช้ในการทดลอง 

ตัวต่อกระชัง ชุดทดลองท่ี 2 ปล่อยปลา 

โดยให้อาหารเม็ดปลากะพงขาวสําเร็จรูปลอยน้ํา
ให้ปลากินอาหารจนอ่ิมพร้อมท้ังบันทึกปริมาณอาหารท่ีปลากินในแต่ละวัน รวมท้ังสุ่มปลาจํานวน 20 

เดือน พร้อมท้ังนับจํานวนปลาทุกกระชังเพ่ือ
มื่อสิ้นสุดการทดลอง วัดความยาว ช่ังน้ําหนักปลาทดลองท้ังหมด 

ทางน้ําเข้า-

คลองบําบัด 
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7. การตรวจคณุภาพน้ําในบ่อระบบน้ําหมุนเวียน
 วัดคุณภาพน้ําท่ัวไปในกระชังเลี้ยงปลา และ นอกกระชัง ท่ีระดับกลางน้ํา
ความเค็ม (Salino-refractometer ยี่ห้อ ATAGO)
ยี่ห้อ YSI รุ่น 550 และ วัดความเป็นกรด-ด่างของน้ําด้วยเครื่อง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือนําไปวิเคราะห์ความเป็นด่าง 
รวมท้ังหมดด้วยวิธี Modified indo-phenol blue 

8. การคํานวณและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 8.1 คํานวณน้ําหนักเพ่ิมข้ึนต่อวัน (
 น้ําหนักต่อวัน = (w
 
 เมื่อ W2 = น้ําหนั
 W1 = น้ําหนั

 
 8.2 คํานวณอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 
 FCR = น้ําหนักอาหารท่ีปลากิน
 
 
 8.3 คํานวณอัตรารอดตาย (Survival rate) %
 อัตรารอดตาย = จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง

 
 8.4 การคํานวณต้นทุนและผลตอบแทน
 นําต้นทุนการเลี้ยงปลาจะละเมด็ทองในกระชัง 
 ต้นทุนท้ังหมด = ต้นทุนคงท่ี 
 ต้นทุนผันแปร = ค่าพันธุ์ปลา 

ค่าเสียโอกาสในการลงทุน
 ต้นทุนคงท่ี = ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 
 ค่าเสียโอกาสในการลงทุน
 ต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม
 
 ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) 
 DS = OC
 
 โดยท่ี DS หมายถึง
 OC หมายถึง
 SV หมายถึง
 L หมายถึง
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การตรวจคณุภาพน้ําในบ่อระบบน้ําหมุนเวียน 
วัดคุณภาพน้ําท่ัวไปในกระชังเลี้ยงปลา และ นอกกระชัง ท่ีระดับกลางน้ําทุกวัน ได้แก่ วัดความเค็มของน้ํา

ATAGO) วัดอุณหภูมิน้ําและปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําด้วยเครื่อง 
ด่างของน้ําด้วยเครื่อง pH meter ยี่ห้อ WTW รุ่น Multiline P4 

วิเคราะห์ความเป็นด่าง (Alkalinity) ด้วยวิธี Potentiometric titration (APHA, 1985)
phenol blue (Sasaki and Sawada, 1980)  

(Daily weight gain,DWG) (กรัม/วัน) ตามสตูร 
(w2-w1) 
(t2-t1) 
น้ําหนกัเฉลี่ย (กรมั) เมื่อเวลา (วัน) ท่ี t2 
น้ําหนกัเฉลี่ย (กรมั) เมื่อเวลา (วัน) ท่ี t1 

คํานวณอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Food Conversion Rate; FCR)ตามสูตร 
น้ําหนักอาหารท่ีปลากิน 
น้ําหนักปลาท่ีเพ่ิมข้ึน 

Survival rate) %ตามสตูร 
จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง x 100 

จํานวนปลาเริ่มตน้ 
การคํานวณต้นทุนและผลตอบแทน 
นําต้นทุนการเลี้ยงปลาจะละเมด็ทองในกระชัง มาวิเคราะหต์ามวิธีท่ีอ้างอิงโดย สมบูรณ ์(2537

ต้นทุนคงท่ี + ต้นทุนผันแปร 
ค่าพันธุ์ปลา + ค่าอาหารปลา + คา่แรงงาน + ค่าพลังงานและปัจจยัการผลิต 
ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ + ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 

ค่าเสียโอกาสในการลงทุน = ต้นทุนคงท่ีเป็นเงินสด × อัตราดอกเบี้ย 
ต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม = ต้นทุนท้ังหมด 

ผลผลติรวม 
Depreciation) คํานวณโดยวิธีเส้นตรง (Straight line) 

OC-SV 
L 

หมายถึง ค่าเสื่อมราคาต่อปีท่ีคิดโดยวิธีเส้นตรง 
หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินเมื่อซื้อ (original cost) 
หมายถึง มูลค่าซาก (salvage value) 
หมายถึง อายุการใช้งานของทรัพย์สิน (expected life) 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

ได้แก่ วัดความเค็มของน้ําด้วยเครื่องวัด
วัดอุณหภูมิน้ําและปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําด้วยเครื่อง DO meter 

Multiline P4 เก็บตัวอย่างน้ํา
APHA, 1985) แอมโมเนีย

2537) ดังนี้ 

ค่าพลังงานและปัจจยัการผลิต + 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

9. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
 นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลของอัตราการปล่อยท่ีความหนาแน่นต่างๆกัน ต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อ และอัตราการรอดตายไปวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบ 
analysis of variance และเปรียบเทียบความแตกต่างข
range test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 
 
ผลการศึกษา 
1. ผลของระดับความหนาแน่นของการทดลองเลี้ยงปลาจะละเม็ดทองในกระชังขนาดกว้าง 
2.5 เมตร แขวนในบ่อดินขนาด 2 ไร่ ด้วยอัตราความหนาแน่น 
ปลากะพงขาวสําเร็จรูปลอยน้ําโปรตีน
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน อัตรารอดตายเฉลี่ย ดีท่ีสุดมีผลการทดลองดังตารางท่ี 
 
ตารางท่ี 1  ผลการทดลองเลีย้งปลาจะละเม็ดทองในกระชังท่ีระดับความหนาแน่นต่างกัน 

ข้อมูลการเลี้ยง 

พ้ืนท่ีกระชัง (ตารางเมตร) 
จํานวนท่ีปล่อย (ตัวต่อกระชัง) 
ระยะเวลาการเลี้ยง (วัน) 
ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ยต่อตัว (เซนติเมตร
ความยาวสดุท้ายเฉลี่ยต่อตัว (เซนติเมตร
น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ยต่อตัว (กรมั) 
น้ําหนักสุดท้ายเฉลีย่ต่อตัว (กรัม) 
อัตราการเจรญิเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (กรัม
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 
อัตรารอดตาย (เปอรเ์ซ็นต)์ 
ผลผลติเฉลีย่ (กก./กระชัง) 
ปริมาณอาหารท่ีให้เฉลี่ย (กก./กระชัง
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/กิโลกรมั

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันตามแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 

 
2. การเจรญิเติบโตดา้นความยาว 
 การเจริญเติบโตด้านความยาวของปลาจะละเม็ดทองท่ีระยะเวลาการเลี้ยง 
หนาแน่น 10, 15 และ 20 ตัวต่อตารางเมตรมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติพบว่าชุดการทดลองท่ี 
การทดลองท่ี 1 แต่มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
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นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลของอัตราการปล่อยท่ีความหนาแน่นต่างๆกัน ต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อ และอัตราการรอดตายไปวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบ 

และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองด้วยวิธี 
95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติสําเร็จรูป 

ผลของระดับความหนาแน่นของการทดลองเลี้ยงปลาจะละเม็ดทองในกระชังขนาดกว้าง 5 
ไร่ ด้วยอัตราความหนาแน่น 3 ระดับ คือ 10, 15 และ 20 ตัวต่อตารางเมตร ให้อาหารเม็ด

ปลากะพงขาวสําเร็จรูปลอยน้ําโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต ์ใช้เวลาทดลองเลี้ยง 180 วัน พบว่าชุดการทดลองท่ี
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน อัตรารอดตายเฉลี่ย ดีท่ีสุดมีผลการทดลองดังตารางท่ี 1 

ผลการทดลองเลีย้งปลาจะละเม็ดทองในกระชังท่ีระดับความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับใช้เวลาเลีย้ง 
 อัตราความหนาแน่น (ตัว

10 15 
25 25 
250 375 
180 180 

เซนติเมตร) 15.70±0.19a 15.70±0.19
เซนติเมตร) 27.21±0.49b 28.30±0.56

62.12±0.10 a 62.12±0.10
480.00±4.58c 590.00±2.64

กรัม/วัน) 2.32±0.02c 2.93±0.01
2.15±0.05a 2.15±0.02
85.67±1.53c 95.33±0.58
103±1.52 211±1.15

กระชัง) 221 453 
กิโลกรมั) 300.29 209.04 

ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันตามแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  

การเจริญเติบโตด้านความยาวของปลาจะละเม็ดทองท่ีระยะเวลาการเลี้ยง 180 วันของชุดการทดลองท่ีอัตราความ
ตัวต่อตารางเมตรมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 27.21±0.49, 28.30±0.56

ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติพบว่าชุดการทดลองท่ี 2 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
แต่มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ(P>0.05) กับชุดการทดลองท่ี 3 แสดงดังรูปท่ี 

O1 

177 

O30 

นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลของอัตราการปล่อยท่ีความหนาแน่นต่างๆกัน ต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อ และอัตราการรอดตายไปวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบ one way 

องค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองด้วยวิธี Duncan’s new multiple 

5 เมตร ยาว 5 เมตร และลึก  
ตัวต่อตารางเมตร ให้อาหารเม็ด

พบว่าชุดการทดลองท่ี 2 มีนํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 

ระดับใช้เวลาเลีย้ง 180 วัน 
ตัว/ตารางเมตร) 

20 
25 
500 
180 

19a 15.70±0.19a 
56a 28.01±0.29ab 

10 a 62.12±0.10 a 
64a 518.33±2.51b 

01a 2.53±0.01b 

02a 2.59±0.04b 

58a 90.00±1.00b 

1.15 233±2.51 
603 

 227.51 

ค่าเฉลี่ยท่ีกํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันตามแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทาง

วันของชุดการทดลองท่ีอัตราความ
56 และ 28.01±0.29 เซนติเมตร 

มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุด
แสดงดังรูปท่ี 3 



 O1 

178 

O30 

 
รูปท่ี 3  การเจริญเติบโตดา้นความยาวของปลาในแตล่ะช่วงอายุ จนกระท่ังสิ้นสดุการทดลองท่ี 
 
3. การเจรญิเติบโตดา้นน้ําหนัก 
 การเจริญเติบโตด้านน้ําหนักของปลาจะละเม็ดทองท่ีระยะเวลาการเลี้ยง
10, 15 และ 20 ตัวต่อตารางเมตร มีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย เท่ากับ 
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติพบว่า อัตราการเจริญเติบโตด้านน้ําหนัก มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) โดยชุดการทดลองท่ี 2 มีอัตราการเจริญเติบโตด้านน้ําหนั
แสดงดังรูปท่ี 4 
 

 
รูปท่ี 4  การเจริญเติบโตดา้นน้ําหนักของปลาในแต่ละช่วงอายุ จนกระท่ังสิ้นสดุการทดลองท่ี 
 
4. อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวนั (กรัม/วัน
 อัตราการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยต่อวัน ของปลาจะละเม็ดทองท่ีระยะเวลาการเลี้ยง 
2.93±0.01 และ 2.53±0.01 กรัมต่อวัน ตามลําดับ
ทางสถิต ิ(P<0.05) ทุกชุดการทดลอง โดยชุดการทดลองท่ี 
ชุดท่ี 3 และ 1 ตามลําดับ แสดงดังรูปท่ี 5 
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การเจริญเติบโตดา้นความยาวของปลาในแตล่ะช่วงอายุ จนกระท่ังสิ้นสดุการทดลองท่ี 180 วัน 

การเจริญเติบโตด้านน้ําหนักของปลาจะละเม็ดทองท่ีระยะเวลาการเลี้ยง 180 วัน ของชุดการทดลองท่ีอัตราความหนาแน่น
มีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย เท่ากับ 480.00±4.58, 590.00±2.64 และ 518

ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติพบว่า อัตราการเจริญเติบโตด้านน้ําหนัก มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
มีอัตราการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักดีท่ีสุด รองลงมาเป็นชุดการทดลองท่ี 

การเจริญเติบโตดา้นน้ําหนักของปลาในแต่ละช่วงอายุ จนกระท่ังสิ้นสดุการทดลองท่ี 180 วัน 

วัน) 
อัตราการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยต่อวัน ของปลาจะละเม็ดทองท่ีระยะเวลาการเลี้ยง 180 วัน เท่ากับ 

กรัมต่อวัน ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
โดยชุดการทดลองท่ี 2 มีอัตราการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยต่อวันดีท่ีสุด รองลงมาเป็น

60 90 120 150 180

อาย(ุวัน)

ความหนาแน่นที่ 10 ตัว/ตร

ความหนาแน่นที่ 15 ตัว/ตร

ความหนาแน่นที่ 20 ตัว/ตร

60 90 120 150 180

อาย(ุวัน)

ความหนาแน่นที่ 10 ตัว/ตร

ความหนาแน่นที่ 15 ตัว/ตร

ความหนาแน่นที่ 20 ตัว/ตร
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ของชุดการทดลองท่ีอัตราความหนาแน่น 
518.33±2.51 กรัมต่อตัว 

ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติพบว่า อัตราการเจริญเติบโตด้านน้ําหนัก มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
กดีท่ีสุด รองลงมาเป็นชุดการทดลองท่ี 3 และ 1 ตามลําดับ 

 

วัน เท่ากับ 2.32±0.02, 
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ 

มีอัตราการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยต่อวันดีท่ีสุด รองลงมาเป็น

ตร.ม.

ตร.ม.

ตร.ม.

ตร.ม.

ตร.ม.

ตร.ม.
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รูปท่ี 5  อัตราการเจริญเติบโตเฉลีย่ต่อวันของปลาในแต่ละช่วงอายุ จนกระท่ังสิ้นสุดการทดลองท่ี 
 
5. อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ (FCR)
 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ยของปลาจะละเม็ดทอง ท่ีระยะเวลาการเลี้ยง 
ในอัตราความหนาแน่น 10, 15 และ 
เปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติ พบว่าชุดทดลองท่ี
นัยสําคัญทางสถิต ิ(P<0.05) กับชุดทดลองท่ี 
 

 
รูปท่ี 6  อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลาในแต่ละช่วงอายุ จนกระท่ังสิ้นสุดการท
 
6. อัตรารอดตาย 
 อัตรารอดตายเฉลี่ยของปลาจะละเม็ดทอง ท่ีระยะเวลาการเลี้ยง 
10, 15 และ 20 ตัวต่อตารางเมตร เท่ากับ 
ข้อมูลทางสถิติพบว่าทุกชุดการทดลองมีค่าท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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อัตราการเจริญเติบโตเฉลีย่ต่อวันของปลาในแต่ละช่วงอายุ จนกระท่ังสิ้นสุดการทดลองท่ี 

FCR) 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ยของปลาจะละเม็ดทอง ท่ีระยะเวลาการเลี้ยง 180 

และ 20 ตัวต่อตารางเมตร เท่ากับ 2.15±0.05, 2.15±0.02และ 
เปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติ พบว่าชุดทดลองท่ี1 และ 2 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 

กับชุดทดลองท่ี 3แสดงดังรูปท่ี 6 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลาในแต่ละช่วงอายุ จนกระท่ังสิ้นสุดการทดลองท่ี 

อัตรารอดตายเฉลี่ยของปลาจะละเม็ดทอง ท่ีระยะเวลาการเลี้ยง 180 วัน ในชุดการทดลองท่ีเลี้ยงในอัตราความหนาแน่น
ตัวต่อตารางเมตร เท่ากับ 85.67±1.53, 95.33±0.58 และ 90.00±1.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ

ข้อมูลทางสถิติพบว่าทุกชุดการทดลองมีค่าท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แสดงดังรูปท่ี 
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อัตราการเจริญเติบโตเฉลีย่ต่อวันของปลาในแต่ละช่วงอายุ จนกระท่ังสิ้นสุดการทดลองท่ี 180 วัน 

180 วัน ในชุดการทดลองท่ีเลี้ยง
และ 2.59±0.04 ตามลําดับ เมื่อ

 แต่มีความแตกต่างกันอย่างมี

 

ดลองท่ี 180 วัน 

วัน ในชุดการทดลองท่ีเลี้ยงในอัตราความหนาแน่น 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ

แสดงดังรูปท่ี 7 

ความหนาแน่นที่ 10 ตัว/ตร.ม.

ความหนาแน่นที่ 15 ตัว/ตร.ม.

ความหนาแน่นที่ 20 ตัว/ตร.ม.

ความหนาแน่นที่ 10 ตัว/ตร.ม.

ความหนาแน่นที่ 15 ตัว/ตร.ม.

ความหนาแน่นที่ 20 ตัว/ตร.ม.
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รูปท่ี 7  อัตราการรอดตายของปลาในแต่ละช่วงอายุ จนกระท่ังสิ้นสดุการทดลองท่ี 
 
7. ต้นทุนการผลติ 
 ต้นทุนการผลิตการเลี้ยงปลาจะละเม็ดทองในกระชังท่ีความหนาแน่น 
180 วัน พบว่า ต้นทุนการผลิตของแต่ละชุดการทดลองเท่ากับ 
เท่ากับ 96.71, 97.69 และ 98.08% ตามลําดับ และต้นทุนคงท่ีเท่ากับ 
ตามลําดับ มีค่าแสดงดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  รายละเอียดต้นทุนการผลิตในการทดลองเลีย้งปลาจะละเม็ดทองในกระชังเป็นระยะเวลา 
 
 
รายละเอียดต้นทุน 

บาท/
ต้นทุนผันแปร 
- ค่าพันธุ์ปลา(1) 

- ค่าอาหารปลา(2) 

- ค่ากระชัง(3) 

- ค่าพลังงาน(4) 

- ค่าแรงงาน(5) 

- ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน(6) 

2,500
11,000
700
4,398
10,800
514.5

รวมต้นทุนผันแปร 29,912.5
ต้นทุนคงท่ี 
- ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ ์
- ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 

1,000
17.5

รวมต้นทุนคงท่ี 1,017.5
รวมต้นทุนท้ังหมด 30,930
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รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

อัตราการรอดตายของปลาในแต่ละช่วงอายุ จนกระท่ังสิ้นสดุการทดลองท่ี 180 วัน 

ต้นทุนการผลิตการเลี้ยงปลาจะละเม็ดทองในกระชังท่ีความหนาแน่น 10, 15 และ 20 ตัวต่อตารางเมตร เป็นระยะเวลา
วัน พบว่า ต้นทุนการผลิตของแต่ละชุดการทดลองเท่ากับ 30,930, 44,106 และ 53,009 บาท/กระชัง 

ตามลําดับ และต้นทุนคงท่ีเท่ากับ 3.29, 2.31 และ 1.92% ของต้นทุนการผลิตท้ังหมด

รายละเอียดต้นทุนการผลิตในการทดลองเลีย้งปลาจะละเม็ดทองในกระชังเป็นระยะเวลา 180 

อัตราความหนาแน่น (ตัว/ตารางเมตร) 
10 15 

/กระชัง % บาท/กระชัง % บาท/
 

2,500 
11,000 
700 
4,398 
10,800 
514.5 

 
8.08 
35.57 
2.26 
14.22 
34.92 
1.66 

 
3,750 
22,700 
700 
4,398 
10,800 
741.1 

 
8.50 
51.46 
1.59 
9.97 
24.49 
1.68 

5,000
30,200
700
4,398
10,800
894.2

29,912.5 96.71 43,089.1 97.69 51,992.2
 

1,000 
17.5 

 
3.23 
0.06 

 
1,000 
17.5 

 
2.27 
0.04 

1,000
17.5

1,017.5 3.29 1,017.5 2.31 1,017.5
30,930 100 44,106.6 100 53,009.7

90 120 150 180

อาย(ุวัน)

ความหนาแน่นที่ 10 

ความหนาแน่นที่ 15 

ความหนาแน่นที่ 20 
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ตัวต่อตารางเมตร เป็นระยะเวลา 
 แบ่งเป็นต้นทุนผันแปร

ของต้นทุนการผลิตท้ังหมด 

180 วัน 

20 
/กระชัง % 
 

5,000 
30,200 
700 
4,398 
10,800 
894.2 

 
9.43 
56.97 
1.32 
8.30 
20.37 
1.69 

51,992.2 98.08 
 

1,000 
17.5 

 
1.89 
0.03 

1,017.5 1.92 
53,009.7 100 

 ตัว/ตร.ม.

 ตัว/ตร.ม.

 ตัว/ตร.ม.



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

หมายเหต ุ (1) ค่าพันธุ์ปลาราคาตัวละ 
 (2) ค่าอาหารปลาทะเลชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีน 
 (3) ค่าสร้างกระชังจํานวน 

ใช้กระชัง 2 ลูก  
 (4) ค่าพลังงาน คิดจากจาํนวนอุปกรณไ์ฟฟ้าท่ีใช้

1 ตัวทํางาน 3 ช่ัวโมงต่อวัน และ มอเตอร์ 
 (5) ค่าแรงงานคิดค่าแรงงานวันละ 
 (6) ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอัตราดอกเ

 
8. ผลตอบแทน 
 ผลตอบแทนการลงทุนในการทดลองเลี้ยงปลาจะละเม็ดทองในกระชังเป็นระยะเวลา 
มีค่าแสดงดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  รายละเอียดผลตอบแทนการลงทุนในการทดลองเลี้ยงปลาจะละเม็ด

รายการ 

น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง(กรัม
จํานวนปลาเฉลี่ย(ตัว/กระชัง) 
ผลผลติ(กก./กระชัง) 
รายได้(บาท/กระชัง) 
ต้นทุนผันแปร(บาท/กระชัง) 
ต้นทุนคงท่ี(บาท/กระชัง) 
รวมต้นทุนการผลิตท้ังหมด(บาท/กระชัง
จุดคุ้มทุนของราคาขาย (บาท/กก.) 

หมายเหต ุ เทียบราคาซื้อ-ขายปลาจะละเมด็ขนาด 
ปี 2556 

 
9. คุณภาพน้ําในบ่อระบบน้ําหมุนเวียน
 คุณภาพน้ําในการทดลองเลี้ยงปลาจะละเม็ดทองในกระชังกว้าง 
ในบ่อดินในอัตราความหนาแน่น 10, 15 
อยู่ในกระชังนอกกระชัง และในคลองบําบัด โดยออกซิเจน ความเค็ม อุณหภูมิ ความโปร่ง ตรวจเช็คทุกวัน ส่วนความเป็นด่าง 
แอมโมเนีย และไนไตรท์ ตรวจวัดสัปดาห์ละ
ต่อการเลี้ยงสัตว์นํ้ามีค่าแสดงดังตารางท่ี 
 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

ค่าพันธุ์ปลาราคาตัวละ 10 บาท 
ค่าอาหารปลาทะเลชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีน 40 เปอรเ์ซ็นต์ ราคากิโลกรมัละ 50 บาท
ค่าสร้างกระชังจํานวน 18 กระชัง ๆ ละ 3,500 บาท รวม 63,000 บาท อายุการใช้งาน 

ค่าพลังงาน คิดจากจาํนวนอุปกรณไ์ฟฟ้าท่ีใช้ ได้แก ่มอเตอร ์3 แรง 1 ตัว ทํางาน 6 ช่ัวโมงต่อวัน
ช่ัวโมงต่อวัน และ มอเตอร์ ½ แรง 1 ตัว ทํางาน 24 ช่ัวโมงต่อวัน 

ค่าแรงงานคิดค่าแรงงานวันละ 180 บาท ของโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดําริ
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 1.75 

ผลตอบแทนการลงทุนในการทดลองเลี้ยงปลาจะละเม็ดทองในกระชังเป็นระยะเวลา 180 

รายละเอียดผลตอบแทนการลงทุนในการทดลองเลี้ยงปลาจะละเม็ดทองในกระชังเป็นระยะเวลา 
อัตราความหนาแน่น (ตัว/ตารางเมตร

10 15 
กรัม/ตัว) 480 590 

214 357 
103 211 

41,200 84,400 
29,912.5 43,089.1 
1,017.5 1,017.5 

กระชัง) 30,930 44,106.6 
 300.29 209.04 

ขายปลาจะละเมด็ขนาด 400-600 กรัม ณ ร้านอาหารในจังหวัดสงขลากิโลกรัมละ 

คุณภาพน้ําในบ่อระบบน้ําหมุนเวียน 
คุณภาพน้ําในการทดลองเลี้ยงปลาจะละเม็ดทองในกระชังกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร และลึก 

, 15 และ 20 ตัวต่อตารางเมตรในการตรวจเช็คคุณภาพน้ํา ทําการศึกษา 
อยู่ในกระชังนอกกระชัง และในคลองบําบัด โดยออกซิเจน ความเค็ม อุณหภูมิ ความโปร่ง ตรวจเช็คทุกวัน ส่วนความเป็นด่าง 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง คุณภาพน้ําต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการทดลองเลี้ยง มีค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม
ต่อการเลี้ยงสัตว์นํ้ามีค่าแสดงดังตารางท่ี 4 
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บาท 
บาท อายุการใช้งาน 5 ปี 1 ชุดการทดลอง

ช่ัวโมงต่อวัน ใช้มอเตอร์ 3 แรง 
 (ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2.50) 

บาท ของโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดําร ิ

180 วันโดยประเมินขายผลผลิต 

ทองในกระชังเป็นระยะเวลา 180 วัน 
ตารางเมตร) 

20 
518 
450 
233 

93,200 
 51,992.2 

1,017.5 
 53,009.7 

227.51 
กรัม ณ ร้านอาหารในจังหวัดสงขลากิโลกรัมละ 400 บาท  

เมตร และลึก 2.5 เมตร โดยแขวน 
ตัวต่อตารางเมตรในการตรวจเช็คคุณภาพน้ํา ทําการศึกษา 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี

อยู่ในกระชังนอกกระชัง และในคลองบําบัด โดยออกซิเจน ความเค็ม อุณหภูมิ ความโปร่ง ตรวจเช็คทุกวัน ส่วนความเป็นด่าง 
ดระยะเวลาการทดลองเลี้ยง มีค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม
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O30 

ตารางท่ี 4  ค่าพิสัยคุณสมบัติของน้ําในกระชัง นอกกระชัง และในคลองบําบัดในการทดลองเลี้ยงปลาจะละเม็ด
เป็นระยะเวลา 180 วัน 

คุณสมบัตินํ้า คลองบําบัด
 
 

ออกซิเจนละลายน้ํา (มก./ลิตร) 4.55-5
อุณหภูม ิ(องศาเซลเซยีส) 29.2-32
ความเค็ม (ส่วนในพัน) 30-35
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 8.1-8
ความเป็นด่าง (มก./ลติร) 115-189
แอมโมเนีย (มก./ลิตร) 0.011-0
ความโปร่งแสง (ซม.) 35-65

 
สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 1. น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อัตรารอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้
 จากผลการทดลองเลี้ยงปลาจะละเม็ดทองในกระชังที่ระดับความหนาแน่น
ต่อตารางเมตร พบว่าปลาทดลองทุกชุดทดลอง มีนํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน และอัตรารอดแตกต่างกัน
ท้ัง 3 ระดับ โดยเฉพาะชุดการทดลองท่ี 2 มีนํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน และอัตร
การเลี้ยงปลาชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีพฤติกรรมการกินอาหา
ขนาด 200 กรัม ในกระชังขนาด 3.0x3.0x2.0 
ชายฝั่งทะเลโดยใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูป ปรากฏว่า
874.67±2.00 และ 807.78±62.12 กรัมและมีอัตราการเจริญเติบโตต่อวันเท่ากับ 
และอัตรารอดตาย 98.52±1.70 และ 91.23
2.15±0.14; วิเชียร และพรชัย (2531) เลี้ยงปลากะรังจุดน้ําตาล 
น้ําหนักตัวเฉลี่ย 63.74 กรัม โดยเลี้ยงในกระชังขนาด 
ปล่อยปลาทดลองกระชังละ 450 ตัว ให้ปลาสดเป็นอาหาร ปร
เจริญเติบโตเฉลี่ยเท่ากับ 1.72 กรัมต่อวัน ปลามีอัตรารอดตาย 
วิเชียร และสมเดช (2528) รายงานว่าปลากะรังท่ีเลี้ยงในกระชังด้วยอัตราปล่อยต่างกัน 
ตารางเมตร ปลาทดลองน้ําหนักเริ่มต้น 3 ขนาดเท่ากับ 
หลังจากทดลองเลีย้งเป็นระยะเวลา 180 วัน พบว่า
โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 93.33±3.33, 97.04±3
เลี้ยงปลากะรัง (Epinephelus tauvina) ในกระชังท่ีระดับความหนาแน่น 
เริ่มต้น 36.9 กรัม โดยเลี้ยงในกระชังขนาด 1
พบว่าอัตราปล่อยท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อน้ําหนักสุดท้ายท่ีเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 
รอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อไม่แตกต่างกัน
ในกระชังโดยเปรียบเทียบการเลี้ยงแบบให้อาหารเม็ดและการให้ปลาสด โดยใช้เวลาเลี้ยงเป็นเวลา 
ท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสามารถเจริญเติบโตได้ดีจากน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้น
กรัม ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับการเลี้ยงด้วยอาหารสด จากน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 
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ค่าพิสัยคุณสมบัติของน้ําในกระชัง นอกกระชัง และในคลองบําบัดในการทดลองเลี้ยงปลาจะละเม็ด

คลองบําบัด นอกกระชัง ในกระชัง 
 อัตราความหนาแน่น(ตัว/
 10 15 
5.36 5.16-6.24 5.08-6.19 5.04-6.20 
32.1 29.2-32.1 29.1-32.2 29.0-32.3 
35 30-35 30-35 30-35 
8.4 8.1-8.4 8.1-8.4 8.1-8.4 
189 122-201 120-211 121-207 
0.114 0.013-0.119 0.015-0.234 0.015-0.341
65 30-60 30-60 30-60 

น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อัตรารอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
จากผลการทดลองเลี้ยงปลาจะละเม็ดทองในกระชังที่ระดับความหนาแน่น 3 ระดับ คือ

ปลาทดลองทุกชุดทดลอง มีนํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน และอัตรารอดแตกต่างกัน
มีนํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน และอัตรารอดดีท่ีสุด เมื่อเทียบกับ

ๆ ท่ีมีพฤติกรรมการกินอาหารคล้ายคลึงกัน ซึ่ง ธวัช และคณะ (2555) ได้ศึกษาการเลี้ยงปลากะรังจุดฟ้า
x3.0x2.0 เมตร ด้วยความหนาแน่น 10 และ 30 ตัวต่อตารางเมตร โดยเลี้ยงบริเวณ

อาหารเม็ดสําเร็จรูป ปรากฏว่าหลังจากเลี้ยงไปเป็นเวลา 214 วัน ปลาทดลองมีน้ําหนักตัวสุดท้ายเฉลี่ย
กรัมและมีอัตราการเจริญเติบโตต่อวันเท่ากับ 2.74±0.02 และ 2

23±0.93 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเท่ากับ 
เลี้ยงปลากะรังจุดน้ําตาล Epinephelus tauvina ขนาดความยาว

กรัม โดยเลี้ยงในกระชังขนาด 2.0x3.0x1.5 เมตร จํานวน 2 กระชัง ใช้เวลาในการทดลอง 
ตัว ให้ปลาสดเป็นอาหาร ปรากฏว่าปลากะรังมีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 443

กรัมต่อวัน ปลามีอัตรารอดตาย 89.78 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเท่ากับ 
รายงานว่าปลากะรังท่ีเลี้ยงในกระชังด้วยอัตราปล่อยต่างกัน 3 ระดับ คือ 30

ขนาดเท่ากับ 61.20, 103.36 และ 149.44 กรัม ตามลําดับโดยใช้ปลาเป็ดเป็นอาหาร
วัน พบว่าอัตรารอดตายของทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
3.40 และ 96.67±4.41 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ;วิเชียร และพรชัย 
ในกระชังท่ีระดับความหนาแน่น 60, 75 และ 90 ตัวต่อตารางเมตร น้ําหนักเฉลี่ย
1.0x1.0x1.5 เมตร ทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา 180 วัน โดยใช้ปลาสดเป็นอาหาร

พบว่าอัตราปล่อยท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อน้ําหนักสุดท้ายท่ีเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 75 ตัวต่อตารางเมตร ส่วนอัตราการเจริญเติบโต อัตรา
รอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อไม่แตกต่างกัน;วิเชียร (2533) ได้ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลากะพงขาว
ในกระชังโดยเปรียบเทียบการเลี้ยงแบบให้อาหารเม็ดและการให้ปลาสด โดยใช้เวลาเลี้ยงเป็นเวลา 6 เดือนพบว่าปลากะพงขาว
ท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสามารถเจริญเติบโตได้ดีจากน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 22.56±1.86 กรัม น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 
กรัม ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับการเลี้ยงด้วยอาหารสด จากน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 22.41±1.54 
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ค่าพิสัยคุณสมบัติของน้ําในกระชัง นอกกระชัง และในคลองบําบัดในการทดลองเลี้ยงปลาจะละเม็ดทองในกระชัง

 
/ตารางเมตร) 

20 
 5.10-6.15 
 29.1-32.1 

30-35 
8.1-8.4 

 123-210 
341 0.015-0.368 

30-60 

อ 
คือ 10, 15 และ 20 ตัว 

ปลาทดลองทุกชุดทดลอง มีนํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน และอัตรารอดแตกต่างกัน
รอดดีท่ีสุด เมื่อเทียบกับ

ได้ศึกษาการเลี้ยงปลากะรังจุดฟ้า
ตัวต่อตารางเมตร โดยเลี้ยงบริเวณ 

ปลาทดลองมีน้ําหนักตัวสุดท้ายเฉลี่ย 
2.50±0.08 กรัมต่อวัน 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเท่ากับ 2.04±0.03 และ 
ขนาดความยาว16.16 เซนติเมตร 

กระชัง ใช้เวลาในการทดลอง 210 วัน 
443.87 กรัม อัตราการ

เปอร์เซ็นต์ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเท่ากับ 7.48 ;
30, 45 และ 60 ตัวต่อ

กรัม ตามลําดับโดยใช้ปลาเป็ดเป็นอาหาร
อัตรารอดตายของทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 

วิเชียร และพรชัย (2530) ทดลอง
ตัวต่อตารางเมตร น้ําหนักเฉลี่ย
วัน โดยใช้ปลาสดเป็นอาหาร 

ตัวต่อตารางเมตร ส่วนอัตราการเจริญเติบโต อัตรา
ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลากะพงขาว 

เดือนพบว่าปลากะพงขาว
น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 271.04±5.87 

54 น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย
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เท่ากับ 240.01±13.80 กรัม ส่วนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อการให้อาหารเม็ดมีค่าท่ีดีกว่า อัตราการร
ทดลองโดยให้อาหารเม็ดและอาหารสด เท่ากับ 
เลี้ยงปลาจะละเม็ดทอง (Trachinotus Blochii
ทดลองเลี้ยงปลาจากน้ําหนักเริ่มต้น
146 วนั มีอัตรารอดตาย 99 เปอร์เซ็นต์

 2. ต้นทุน และผลตอบแทน
 ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมของปลาจะละเม็ดทองท่ีเลี้ยงในกระชัง ท่ีระดับความหนาแน่น 
ตารางเมตร เท่ากับ 300.25,209.04 
ณ ราคาขายปัจจุบันท่ีกิโลกรัมละ 400 
ท่ีได้จากการทดลองเลี้ยงในครั้งนี้ พบว่าอัตราความหนาแน่นที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดคืออัตราความหนาแน่นที่ 
ตารางเมตร โดยคิดเป็นมูลค่าจากการขายปลาได้เป็นเงินเท่ากับ 
ต่อตารางเมตร ซึ่งมีมูลค่าจากการขายปลาได้เป็นเงินเท่ากับ 
 สําหรับคุณภาพน้ํา ค่าออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา
และแอมโมเนีย ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงปลาจะละเม็ดทอง ท้ังในระบบบําบัด
การทดลอง มีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง โดยเฉพาะค่าออกซิเจนท่ีละลาย
ในน้ําท่ีกําหนดไว้ไม่ต่ํากว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเ
โชคชัย (2548) อ้างตาม Parker (1995) 
5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ Fujiya (1976) 
ท่ีละลายน้ํามากกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร
 สรุปว่าการทดลองเลี้ยงปลาจะละเม็ดทองในกระชัง
ท่ีอัตราความหนาแน่น 15 ตัวต่อตารางเมตร 
เป็นเนื้อ อัตรารอดตาย ผลผลิต และผลตอบแทน ท่ีอัตราความหนาแน่น 
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โชคชัย เหลืองธุวปราณีต. 2548. หลัก
ธวัช ศรีวีระชัย, สุภาพร ตั้งสิทธิวัฒน์

leopardus (Lacepede,1802)
ฉบับท่ี 37/2555. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต
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กรัม ส่วนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อการให้อาหารเม็ดมีค่าท่ีดีกว่า อัตราการร
ทดลองโดยให้อาหารเม็ดและอาหารสด เท่ากับ 86.67±3.82 และ 80.08±11.92 ตามลําดับ Hsiang 

Trachinotus Blochii) ในกระชังโดยใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีมีโปรตีนจากปลาป่น 
นเฉลี่ย 19 กรัม จนได้ปลาขนาดน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 608 

เปอร์เซ็นต ์และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเท่ากับ 2.51 ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าปลา

ต้นทุน และผลตอบแทน 
ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมของปลาจะละเม็ดทองท่ีเลี้ยงในกระชัง ท่ีระดับความหนาแน่น 

 และ 227.51 บาทต่อกิโลกรัม ตามลําดับ ซึ่งหากจะนําราคาซื้อขายของปลาจะละเม็ดทอง 
 บาท (ข้อมูลจากการสอบถามจากร้านค้าอาหารทะเลในจังหวัดสงขลา

ท่ีได้จากการทดลองเลี้ยงในครั้งนี้ พบว่าอัตราความหนาแน่นที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดคืออัตราความหนาแน่นที่ 
ตารางเมตร โดยคิดเป็นมูลค่าจากการขายปลาได้เป็นเงินเท่ากับ 44,106 บาท รองลงมาเป็นอัตราความหนาแน่นท่ี 
ต่อตารางเมตร ซึ่งมีมูลค่าจากการขายปลาได้เป็นเงินเท่ากับ 40,191 และ 10,270 บาท ตามลําดับ

ค่าออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา ความเป็นกรด-ด่าง ความเค็ม อุณหภูมิ
ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงปลาจะละเม็ดทอง ท้ังในระบบบําบัด(คลองบําบัด)นอกกระชัง และในกระชังของทุกชุด

การทดลอง มีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง โดยเฉพาะค่าออกซิเจนท่ีละลาย
มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียไม่มากกว่า 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมควบคุมมลพิษ

Parker (1995) ท่ีอ้างว่าค่าออกซิเจนท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ําต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 
Fujiya (1976) กล่าวว่าสถานท่ีท่ีเลี้ยงปลาในกระชังให้ได้ดีนั้นต้องเป็นท่ีมีน้ําไหล และมีปริมาณออกซิเจน
มิลลิกรัมต่อลิตร 

ลองเลี้ยงปลาจะละเม็ดทองในกระชังท่ีระดับความหนาแน่นท่ี 10, 15 
ตัวต่อตารางเมตร มีอัตราการเจริญเติบโตท้ังด้านความยาว และน้ําหนักดีท่ีสุด อัตราการเปลี่ยนอาหาร

เป็นเนื้อ อัตรารอดตาย ผลผลิต และผลตอบแทน ท่ีอัตราความหนาแน่น 15 ตัวต่อตารางเมตรดีท่ีสุด

ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี คุณธาดา เจริญผล นักวิชาการประมง และ
เจ้าหน้าท่ี ประจําโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดําริฯ ท่ีช่วยควบคุมดูแลการทดลองให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เกณฑร์ะดับคณุภาพน้ําและมาตรฐานคุณภาพน้ําประเทศไทย. กองจัดการคณุภาพน้ํา
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, โรงพิมพ์องค์การ

สถิติการวิเคราะห์และการวางแผนงานวิจยั. กรุงเทพฯ. สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า. กรุงเทพฯ. สํานักพิมพ์โฟรเ์พซ. 481 
ตั้งสิทธิวัฒน,์ วิทยา รัตนะ และ ยงยุทธ์ ผกามาศ. 2555. การเลี้ยงปลากะรังจุดฟ้า 

(Lacepede,1802) ขนาด 200 กรัม ในกระชังด้วยความหนาแน่นต่างกัน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต, กรมประมง. 19 หน้า. 
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กรัม ส่วนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อการให้อาหารเม็ดมีค่าท่ีดีกว่า อัตราการรอดตายของการ
Hsiang et al. (2007) ได้ทดลอง

ในกระชังโดยใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีมีโปรตีนจากปลาป่น 45 เปอร์เซ็นต์ 
608 กรัม ใช้ระยะเวลาการเลี้ยง  

ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าปลา 

ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมของปลาจะละเม็ดทองท่ีเลี้ยงในกระชัง ท่ีระดับความหนาแน่น 10, 15 และ 20 ตัวต่อ
ซึ่งหากจะนําราคาซื้อขายของปลาจะละเม็ดทอง 

ข้อมูลจากการสอบถามจากร้านค้าอาหารทะเลในจังหวัดสงขลา) มาคํานวณผลตอบแทน
ท่ีได้จากการทดลองเลี้ยงในครั้งนี้ พบว่าอัตราความหนาแน่นที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดคืออัตราความหนาแน่นที่ 15 ตัวต่อ

บาท รองลงมาเป็นอัตราความหนาแน่นท่ี 20 และ 10 
บาท ตามลําดับ 

อุณหภูม ิความเป็นด่าง ความโปร่งแสง 
นอกกระชัง และในกระชังของทุกชุด

การทดลอง มีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง โดยเฉพาะค่าออกซิเจนท่ีละลาย
กรมควบคุมมลพิษ, 2538) และ 

ท่ีอ้างว่าค่าออกซิเจนท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ําต้องมีค่าไม่น้อยกว่า  
ดีนั้นต้องเป็นท่ีมีน้ําไหล และมีปริมาณออกซิเจน

, 15 และ 20 ตัวต่อตารางเมตรนั้น 
มีอัตราการเจริญเติบโตท้ังด้านความยาว และน้ําหนักดีท่ีสุด อัตราการเปลี่ยนอาหาร

ตัวต่อตารางเมตรดีท่ีสุด 

เจริญผล นักวิชาการประมง และ
ดลองให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ี

กองจัดการคณุภาพน้ํา,  
โรงพิมพ์องค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 

สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์  

481 หน้า 
การเลี้ยงปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus 

กรัม ในกระชังด้วยความหนาแน่นต่างกัน 2 ระดับ. เอกสารวิชาการ
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ศนิกานต์ ตันสุตะพานิช และ อนันต์ ตันสุตะพานิช. 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

5/2533. สถานีประมง
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Epinephelus tauvina (Farskal), ใน
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การอนุบาลกั้งกระดาน (Thenus orientalis
 
วิทยา หะวานนท์*  ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ  ยุทธนา อิรัสคาน และณรงค์ พลวารี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง
 
บทคัดย่อ 
 การอนุบาลกั้งกระดาน (Thenus orientalis
พลาสติกทรงกระบอก ณ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง แบ่งการทดลองเป็น 
อนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ phyllosoma 1 
อนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ 
แบ่งเป็น 3 ชุดทดลองโดยให้อาหารต่างกัน 
เนื้อปลาทรายแดง (Nemipterus bipunctatus
(Meretrix casta) ชุดทดลองท่ี2 เนื้อปลาทรายแดง 
พบว่าการทดลองท่ี 1 ชุดทดลองท่ี 1 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยชุดทดลองท่ี 
มีอัตราการรอดตาย 1.33% ส่วนชุดท่ี
 
คําสําคัญ: กั้งกระดาน  การอนุบาล  
   
*ผู้รับผิดชอบ: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง 
โทร. 0 7784 0223 E-mail: rrcas6@hotmail.com
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Thenus orientalis Lund, 1793) วัยอ่อนด้วยอาหารต่าง

ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ  ยุทธนา อิรัสคาน และณรงค์ พลวารี 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง 

Thenus orientalis Lund, 1793)  วัยอ่อนด้วยอาหารต่างๆกัน ได้ดําเนินการทดลองในถัง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง แบ่งการทดลองเป็น 2 การทดลอง การทดลองท่ี 

phyllosoma 1 จนกระท่ังลอกคราบเข้าสู่ระยะ phyllosoma 2 
อนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ phyllosoma 2 จนกระท่ังลอกคราบเข้าสู่ระยะ nistro (early nistro) 

ชุดทดลองโดยให้อาหารต่างกัน 3 ชนิด การทดลองท่ี1 ชุดทดลองท่ี 1 เนื้อหอยตลับ(Meretrix casta
Nemipterus bipunctatus) ชุดทดลองท่ี 3 อาร์ทีเมียแรกฟัก การทดลองท่ี 2 

เนื้อปลาทรายแดง (Nemipterus bipunctatus) ชุดทดลองท่ี 3 อาร์ทีเมียแช่แข็ง ผลการทดลอง
1 มีอัตราการรอดตายสูงสุดโดยมีอัตราการรอดตาย 24.44% 
โดยชุดทดลองท่ี 3 พบว่าไม่มีอัตราการรอดตาย สําหรับการทดลองท่ี

ส่วนชุดท่ี 2 และ 3 พบว่าไม่มีอัตราการรอดตาย 

  อาหารต่างชนิด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง 93 หมู่ 3 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
mail: rrcas6@hotmail.com 

 

O1 

185 

O31 

วัยอ่อนด้วยอาหารต่าง ๆ กัน 

วัยอ่อนด้วยอาหารต่างๆกัน ได้ดําเนินการทดลองในถัง
การทดลอง การทดลองท่ี 1 ทดลอง

phyllosoma 2 การทดลองท่ี 2 ทดลอง
nistro (early nistro) แต่ละการทดลอง

Meretrix casta) ชุดทดลองท่ี 2 
2 ชุดทดลองท่ี 1 เนื้อหอยตลับ 
อาร์ทีเมียแช่แข็ง ผลการทดลอง

% มากกว่าชุดทดลองท่ี 2 และ 3 
พบว่าไม่มีอัตราการรอดตาย สําหรับการทดลองท่ี 2 พบว่าชุดทดลองท่ี 1 

85000  
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Nursing of Flathead Lobster (Thenus orientalis
 
Vitaya Havanont*  Chaiwat Wichaiwattana
Ranong Coastal Fisheries Research and Development Center 
   
Abstract 

Nursing of flathead lobster (Thenus orientalis
at Ranong Coastal Fisheries Research and Development Center using  127 litres cylindrical containers with 
a closed circular water system. The experiment was divided into 2 parts. The first part, consiste
flathead lobster larvae from phyllosoma 1 to early phyllosoma 2 and the second part, consisted of nursing
phyllosoma 2 to early nistro. Each experiment composed of 3 treatments. The first part, three 
containers in each treatment (1, 2 and 3) were fed and assigned a feed of clam meat, fish meat and newly 
hatched artemia for the second part  fed a feed of clam meat, fish meat and frozen artemia respectively. 
The results showed that the first part, the survival rate of treatment 1 was 
to treatment 2 and 3. The second part, the average survival rate of treatment 1 was 1.33% but treatment 2
and 3 showed no survival. 
 
Key words: Flathead Lobster, Nursing,
   
*Corresponding author: Ranong Coastal fisheries 
Sub-District, Maung District, Ranong Province
 
  

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Thenus orientalis Lund, 1793) larvae with Various Feed 

Wichaiwattana  Yuttana Eraskran And Narong Polvaree 
Ranong Coastal Fisheries Research and Development Center  

Thenus orientalis Lund, 1793)  larvae with various feed was conducted 
at Ranong Coastal Fisheries Research and Development Center using  127 litres cylindrical containers with 
a closed circular water system. The experiment was divided into 2 parts. The first part, consiste
flathead lobster larvae from phyllosoma 1 to early phyllosoma 2 and the second part, consisted of nursing
phyllosoma 2 to early nistro. Each experiment composed of 3 treatments. The first part, three 

, 2 and 3) were fed and assigned a feed of clam meat, fish meat and newly 
hatched artemia for the second part  fed a feed of clam meat, fish meat and frozen artemia respectively. 
The results showed that the first part, the survival rate of treatment 1 was highest 24.44% (p<0.05) compared
to treatment 2 and 3. The second part, the average survival rate of treatment 1 was 1.33% but treatment 2

Nursing,  feed  
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Various Feed  

larvae with various feed was conducted 
at Ranong Coastal Fisheries Research and Development Center using  127 litres cylindrical containers with 
a closed circular water system. The experiment was divided into 2 parts. The first part, consisted of nursing 
flathead lobster larvae from phyllosoma 1 to early phyllosoma 2 and the second part, consisted of nursing 
phyllosoma 2 to early nistro. Each experiment composed of 3 treatments. The first part, three cylindrical 

, 2 and 3) were fed and assigned a feed of clam meat, fish meat and newly 
hatched artemia for the second part  fed a feed of clam meat, fish meat and frozen artemia respectively. 

highest 24.44% (p<0.05) compared 
to treatment 2 and 3. The second part, the average survival rate of treatment 1 was 1.33% but treatment 2 

Moo 3, Rajchagrood 
mail: rrcas6@hotmail.com 
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คํานํา 
 กั้งกระดาน มีช่ือวิทยาศาสตร์ 
Flathead lobster, Sand lobster, 
ลอกคราบ ดํารงชีวิตเป็นสัตว์หน้าดินโดยอาศัยอยู่บริเวณโขดหิน แนวปะการัง 
โคลน ท่ีระดับความลึก 10 – 50 เมตร ส่วนใหญ่จับได้ด้วยเครื่องมืออวนลาก กินอาหารพวกหนอนทะเล หอย ปลาหมึกและ
สัตว์ทะเลขนาดเล็ก ในประเทศไทยพบกั้งกระดานท้ังฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เป็นกั้งทะเลขนาดใหญ่ ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิ
ชนิดหนึ่ง ราคาสูง รสชาติดี เป็นท่ีต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันปริมาณการจับกั้งกระดานได้ลดลงมาก 
จากการสํารวจปริมาณการจับกั้งกระดานท้ังหมดในประเทศไทย จากข้อมูลสถิติการประมง
ปี 2546 ปริมาณกั้งกระดานท่ีจับได้มีปริมาณ
ปริมาณกั้งกระดานได้ลดลงไปมากกว่า 
 ลักษณะท่ัวไปของกั้งกระดานแบ่งเป็น 
มีขาเดิน 5 คู่ปลายแหลม และส่วนท้องมีขาเดิน 
แต่เพศเมียอยู่ท่ีโคนขาเดินคู่ท่ี3 ในเพศเมียท่ีมีไข่ติดท้องไข่จะติดอยู่กับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของระยางค์ว่ายน้ํา 
ตั้งแต่ปล้องท่ี 2-5 เมื่อไข่ได้รับการผสมแล้วก็จะเจริญเป็นตัวอ่อน 
2547) การเจริญเติบโตของกั้งกระดานระยะวัยอ่อนแบ่งเป็น 
ระยะนิสโต (nisto) ในระยะของ phyllosoma 
และ 4 ใช้ระยะเวลาประมาณ 26-30 
ลําตัวใส ไม่ค่อยเคลื่อนไหวใช้ระยะเวลาประมาณ 
เหมือนตัวเต็มวัย (Mikami, 2006)  
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนองได้ดําเนินการศึกษาการเพาะและอนุบาลกั้งกระดาน พบว่าปัจจัยท่ีสําคัญ
ปัจจัยหนึ่งและเป็นปัญหาของการอนุบาลคืออาหาร
และอัตรารอดตายของตัวอ่อน  ดังนั้นจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการศึกษาการอนุบาลกั้งกระดานในแง่ของอาหาร เพ่ือท่ีจะ
นําไปสู่ความสําเร็จในการอนุบาลกั้งกระดานวัยอ่อนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือทราบอัตรารอดตายและระยะเวลาการลอกคราบของกั้งกระดานวัยอ่อนท่ีอนุบาลด้วยด้วยอาหารต่างกัน 
ได้แก่ เนื้อหอย เนื้อปลาและ อาร์ทีเมีย
 
วิธีดําเนินการ 
 ทําการทดลองระหวา่งเดือนกุมภาพันธ์  ถึง ตุลาคม 
พัฒนาประมงชายฝั่งระนอง 
1. การวางแผนการทดลอง 
 การอนุบาลกั้งกระดานวัยอ่อนด้วยอาหารต่าง
Design) แบ่งการทดลองเป็น 2 การทดลอง การทดลองท่ี 
จนกระท่ังพัฒนาการลอกคราบเข้าสู่ระยะ 
phyllosoma 2 จนกระท่ังพัฒนาการเปลี่ยนรูปร่างเข้าสู่ระยะ 
แต่ละชุดทดลองมี 3 ซ้ํา ดังนี้ การทดลองท่ี 
เป็นอาหาร ชุดทดลองท่ี 3 ให้อาทีเมียแรกฟักเป็นอาหาร
ให้เนื้อปลาทรายแดงสดเป็นอาหาร ชุดทดลองท่ี 
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กั้งกระดาน มีช่ือวิทยาศาสตร์ Thenus orientalis (Lund, 1793) จัดอยู่ในครอบครัว 
, slipper lobster เป็นสัตว์จําพวก crustacean เช่นเดียวกับกุ้งและปู เจริญเติบโตโดยการ

ลอกคราบ ดํารงชีวิตเป็นสัตว์หน้าดินโดยอาศัยอยู่บริเวณโขดหิน แนวปะการัง และบริเวณพ้ืนท้องทะเลท่ีมีทรายหรือทรายปน
เมตร ส่วนใหญ่จับได้ด้วยเครื่องมืออวนลาก กินอาหารพวกหนอนทะเล หอย ปลาหมึกและ

สัตว์ทะเลขนาดเล็ก ในประเทศไทยพบกั้งกระดานท้ังฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เป็นกั้งทะเลขนาดใหญ่ ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิ
ชนิดหนึ่ง ราคาสูง รสชาติดี เป็นท่ีต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันปริมาณการจับกั้งกระดานได้ลดลงมาก 
จากการสํารวจปริมาณการจับกั้งกระดานท้ังหมดในประเทศไทย จากข้อมูลสถิติการประมง (กรมประมง

ปริมาณกั้งกระดานท่ีจับได้มีปริมาณ 3,100 ตันแต่ในปี 2550 สามารถจับกั้งกระดานได้เพียง 
าณกั้งกระดานได้ลดลงไปมากกว่า 39% ภายในระยะเวลาเพียง 4-5 ปี  

ลักษณะท่ัวไปของกั้งกระดานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนหัวและอกอยู่ร่วมกัน และส่วนท้อง ลําตัวมีกระดองปกคลุม 
คู่ปลายแหลม และส่วนท้องมีขาเดิน 5 คู่เช่นกัน ลักษณะเพศผู้จะมีรูเปิด (genital opening) 

ในเพศเมียท่ีมีไข่ติดท้องไข่จะติดอยู่กับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของระยางค์ว่ายน้ํา 
เมื่อไข่ได้รับการผสมแล้วก็จะเจริญเป็นตัวอ่อน (phyllosoma) ดํารงชีวิตเป็นแพลงก์ตอนช่ัวคราว 

การเจริญเติบโตของกั้งกระดานระยะวัยอ่อนแบ่งเป็น 2 ระยะใหญ่ๆด้วยกันคือ ระยะฟิลโลโซมา 
phyllosoma มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็น 4 ระยะด้วยกันคือระยะ
30 วัน หลังจากระยะ phyllosoma 4 ตัวอ่อนก็จะมีการลอกคราบเข้าสู่ระยะ 

ลําตัวใส ไม่ค่อยเคลื่อนไหวใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วันก็จะลอกคราบเข้าสู่ระยะจูเวนไน (juvenile) 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนองได้ดําเนินการศึกษาการเพาะและอนุบาลกั้งกระดาน พบว่าปัจจัยท่ีสําคัญ
ละเป็นปัญหาของการอนุบาลคืออาหาร เพราะว่าอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนา การเจริญเติบโต

และอัตรารอดตายของตัวอ่อน  ดังนั้นจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการศึกษาการอนุบาลกั้งกระดานในแง่ของอาหาร เพ่ือท่ีจะ
นําไปสู่ความสําเร็จในการอนุบาลกั้งกระดานวัยอ่อนต่อไป  

ทราบอัตรารอดตายและระยะเวลาการลอกคราบของกั้งกระดานวัยอ่อนท่ีอนุบาลด้วยด้วยอาหารต่างกัน 
ได้แก่ เนื้อหอย เนื้อปลาและ อาร์ทีเมีย 

างเดือนกุมภาพันธ์  ถึง ตุลาคม 2555 เป็นระยะเวลา 180 วัน ณ 

การอนุบาลกั้งกระดานวัยอ่อนด้วยอาหารต่าง ๆ กัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
การทดลอง การทดลองท่ี 1 ทดลองอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนจากระยะ 

จนกระท่ังพัฒนาการลอกคราบเข้าสู่ระยะ phyllosoma 2 การทดลองท่ี 2 ทดลองอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนจากระยะ 
จนกระท่ังพัฒนาการเปลี่ยนรูปร่างเข้าสู่ระยะ nistro (early nistro) แต่ละการทดลองแบ่งเป็น

ดังนี้ การทดลองท่ี 1 ชุดทดลองท่ี 1 ให้เนื้อหอยตลับเป็นอาหาร ชุดทดลองท่ี 
ให้อาทีเมียแรกฟักเป็นอาหาร การทดลองท่ี 2 ชุดทดลองท่ี 1 ให้เนื้อหอยตลับเป็นอาหาร ชุดทดลองท่ี

ทรายแดงสดเป็นอาหาร ชุดทดลองท่ี 3 ให้อารที์เมียแช่แข็งเป็นอาหาร 
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จัดอยู่ในครอบครัว Scyllaridae ช่ือสามัญท่ัวไป 
เช่นเดียวกับกุ้งและปู เจริญเติบโตโดยการ

และบริเวณพ้ืนท้องทะเลท่ีมีทรายหรือทรายปน
เมตร ส่วนใหญ่จับได้ด้วยเครื่องมืออวนลาก กินอาหารพวกหนอนทะเล หอย ปลาหมึกและ

สัตว์ทะเลขนาดเล็ก ในประเทศไทยพบกั้งกระดานท้ังฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เป็นกั้งทะเลขนาดใหญ่ ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ชนิดหนึ่ง ราคาสูง รสชาติดี เป็นท่ีต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันปริมาณการจับกั้งกระดานได้ลดลงมาก  

กรมประมง, 2550) รายงานว่าใน
สามารถจับกั้งกระดานได้เพียง 1,900 ตัน จะเห็นได้ว่า

คือส่วนหัวและอกอยู่ร่วมกัน และส่วนท้อง ลําตัวมีกระดองปกคลุม  
genital opening) อยู่ท่ีโคนขาเดินคู่ท่ี 5 

ในเพศเมียท่ีมีไข่ติดท้องไข่จะติดอยู่กับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของระยางค์ว่ายน้ํา (pleopod) ใต้ท้อง
ดํารงชีวิตเป็นแพลงก์ตอนช่ัวคราว (สุรินทร์, 

ระยะใหญ่ๆด้วยกันคือ ระยะฟิลโลโซมา (phyllosoma) และ
ระยะด้วยกันคือระยะphyllosoma 1, 2, 3 

ตัวอ่อนก็จะมีการลอกคราบเข้าสู่ระยะ nisto ระยะนี้
(juvenile) ระยะนี้ลักษณะรูปร่าง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนองได้ดําเนินการศึกษาการเพาะและอนุบาลกั้งกระดาน พบว่าปัจจัยท่ีสําคัญ
เพราะว่าอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนา การเจริญเติบโต

และอัตรารอดตายของตัวอ่อน  ดังนั้นจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการศึกษาการอนุบาลกั้งกระดานในแง่ของอาหาร เพ่ือท่ีจะ

ทราบอัตรารอดตายและระยะเวลาการลอกคราบของกั้งกระดานวัยอ่อนท่ีอนุบาลด้วยด้วยอาหารต่างกัน 3 ชนิด 

 โรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและ

 (Completely Randomized 
ทดลองอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนจากระยะ phyllosoma 1 

ทดลองอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนจากระยะ 
แต่ละการทดลองแบ่งเป็น 3 ชุดทดลอง 
ชุดทดลองท่ี 2 ให้เนื้อปลาทรายแดงสด

ให้เนื้อหอยตลับเป็นอาหาร ชุดทดลองท่ี 2 
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2. การเตรียมอุปกรณ์ทดลอง 
 ภาชนะท่ีใช้ในการทดลองเป็นถังทรงกระบอกพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
มีปริมาณความจุ 127 ลิตร จํานวน 18 ถัง โดยแต่ละชุดทดลองใช้ถังจํานวน 
วัยอ่อน อีก 3 ถัง ใช้เป็นถังตกตะกอน ถังกรองน้ํา และถังพักน้ํา 
โดยน้ําจากถังทดลองอนุบาลไหลลงสู่ถังตกตะกอน น้ําจากถังตกตะกอนสูบผ่านเครื่องกําจัดโปรตีนในน้ํา
สู่ถังกรองซึ่งมี เปลือกหอยนางรม กรวด ทรายหยาบ ทรายละเอียด เป็นวัสดุรองพ้ืน แล้วไหลสู่ถังพักน้ํา ท่ีบริเวณด้านข้างของ
ถังพักน้ําติดตั้งเครื่องเครื่องฆ่าเช้ือในน้ําด้วยแสงยูวี 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                                                                       
 
 

 
 
                                                                            

                     
 
 
 
 
 
 
 
3. การเตรียมลูกกั้งกระดานวัยอ่อน 
 นําแม่พันธุ์ก้ังกระดานท่ีมีไข่นอกนํามาเลี้ยงในถังท่ีมีการติดตั้งระบบน้ําหมุนเวียนแบบปิด 
ใช้เลี้ยงแม่พันธุ์เป็นถังพลาสติกทรงกระบอกปริมาณความจุ 
ท่ีเช่ือมต่อกับถังกรองปริมาณความจุ 250 ลิตร 
เปลือกหอยนางรม ทรายหยาบ ทรายละเอียดเป็นวัสดุรองพ้ืน ตรวจการพัฒนาสีและไข่ติดหน้าท้องทุกวัน จนกระท่ังไข่มีสีน้ําตาล
(ใกล้จะฟัก) จึงนําแม่พันธุ์ไข่ติดหน้าท้องดังกล่าวมาใส่ในถังเพาะฟักปริมาณความจุ 
สูง 42 เซนติเมตร เลี้ยงจนกระท่ังไข่ฟักออก
การทดลองท่ี 1 ปล่อย phyllosoma 1 ในอัตรา 
100 ตัว/ถัง  

ภาพท่ี 
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ภาพท่ี 2. 
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ภาชนะท่ีใช้ในการทดลองเป็นถังทรงกระบอกพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร สูง 
ถัง โดยแต่ละชุดทดลองใช้ถังจํานวน 6 ถัง  ใช้ 3 ถังเพ่ือการทดลองอนุบาลกั้งกระดาน

ใช้เป็นถังตกตะกอน ถังกรองน้ํา และถังพักน้ํา (ภาพท่ี1) แต่ละชุดทดลองใช้ระบบการหมุนเวียนน้ําแบบปิด 
โดยน้ําจากถังทดลองอนุบาลไหลลงสู่ถังตกตะกอน น้ําจากถังตกตะกอนสูบผ่านเครื่องกําจัดโปรตีนในน้ํา

มี เปลือกหอยนางรม กรวด ทรายหยาบ ทรายละเอียด เป็นวัสดุรองพ้ืน แล้วไหลสู่ถังพักน้ํา ท่ีบริเวณด้านข้างของ
ถังพักน้ําติดตั้งเครื่องเครื่องฆ่าเช้ือในน้ําด้วยแสงยูวี (ภาพท่ี 2) 

                                                                      เครื่องกําจัดโปรตีนในน้ํา

                                                                             

นําแม่พันธุ์ก้ังกระดานท่ีมีไข่นอกนํามาเลี้ยงในถังท่ีมีการติดตั้งระบบน้ําหมุนเวียนแบบปิด (closed system)
ใช้เลี้ยงแม่พันธุ์เป็นถังพลาสติกทรงกระบอกปริมาณความจุ 500 ลิตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร สูง 

ลิตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร สูง 65 เซนติเมตร 
รายหยาบ ทรายละเอียดเป็นวัสดุรองพ้ืน ตรวจการพัฒนาสีและไข่ติดหน้าท้องทุกวัน จนกระท่ังไข่มีสีน้ําตาล

จึงนําแม่พันธุ์ไข่ติดหน้าท้องดังกล่าวมาใส่ในถังเพาะฟักปริมาณความจุ 330 ลิตรเส้นผ่านศูนย์กลาง 
เซนติเมตร เลี้ยงจนกระท่ังไข่ฟักออกเป็นตัวอ่อน (phyllosoma 1) แล้วนําไปทดลองในถังทดลองโดยชุดทดลองของ

ในอัตรา 150 ตัว/ถัง ชุดทดลองของการทดลองท่ี 2 ปล่อย phyllosoma 

ภาพท่ี 1 ภาชนะท่ีใช้ในการทดลอง 
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2. เครื่อง UV ท่ีใช้ในการทดลอง 
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เคร่ือง UV 
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เซนติเมตร สูง 33 เซนติเมตร  
ารทดลองอนุบาลกั้งกระดาน

แต่ละชุดทดลองใช้ระบบการหมุนเวียนน้ําแบบปิด 
โดยน้ําจากถังทดลองอนุบาลไหลลงสู่ถังตกตะกอน น้ําจากถังตกตะกอนสูบผ่านเครื่องกําจัดโปรตีนในน้ํา (protein skimmer) 

มี เปลือกหอยนางรม กรวด ทรายหยาบ ทรายละเอียด เป็นวัสดุรองพ้ืน แล้วไหลสู่ถังพักน้ํา ท่ีบริเวณด้านข้างของ

เครื่องกําจัดโปรตีนในน้ํา 

(closed system) โดยถังท่ี
เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร 

เซนติเมตร (ภาพท่ี 3) โดยใส่วัสดุ
รายหยาบ ทรายละเอียดเป็นวัสดุรองพ้ืน ตรวจการพัฒนาสีและไข่ติดหน้าท้องทุกวัน จนกระท่ังไข่มีสีน้ําตาล 

ศูนย์กลาง 100 เซนติเมตร 
แล้วนําไปทดลองในถังทดลองโดยชุดทดลองของ

phyllosoma 2 ในอัตรา 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

4. การเตรียมน้ํา 
 น้ําทะเลระดับความเค็ม 30 
มาเก็บไว้ในบ่อพักน้ําฆ่าเช้ือด้วยแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ 
กรองด้วยถุงกรองขนาด 10 ไมครอน
อุณหภูมินํ้า 
5. การให้อาหารและการจัดการ 
 จัดเตรียมอาหารท่ีใช้ในการทดลองอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนประกอบด้วย

1) เนื้อหอย นําหอยตลับ 
ขนาดของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนโดยการทดลองท่ี 
ทดลองท่ี 2 ให้เนื้อหอยสดขนาด 1.0 

2) ปลาสด ใช้ปลาทรายแ
เล็กๆ โดยการทดลองท่ี 1 ให้เนื้อปลาสดขนาด 
สดขนาด 1.0 – 3.0 มิลลิเมตร ในอัตรา 

3) อาร์ทีเมีย การทดลองท่ี 
แช่แข็งท่ีเก็บไว้ในตู้แช่แข็งอุณหภูมิ 
การทดลองให้อาหารวันละ 4 มื้อ เวลา
ความต้องการของลูกกั้งกระดานวัยอ่อน โดยการสังเกตปริมาณอาหารที่เหลือในถัง ทําการดูดตะกอนและเศษอาหารเหลือ
ทุก ๆ เช้าก่อนให้อาหารใหม่ ทําความสะอาดถังทดลอง สายอากาศ และเปลี่ยนถ่ายน้ําออก 
จํานวนตัวตายทุก ๆ วัน อาหารท่ีใช้ทดลองคือเนื้อหอยตลับและเนื้อปลาสดได้นําไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบ
(proximate analysis) ท่ีสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําชายฝั่ง
Determination(LECO) วิเคราะห์ไขมันด้วยเครื่อง 
AOAC (1984) 
 
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี

อาหารท่ีใช้ทดลอง 
องค์ประกอบทางเคมี 

เถ้า เยื่อใย

เนื้อหอยตลับ 6.19 0

เนื้อปลาทรายแดง 8.14 0

อาร์ทีเมียเต็มวัย 30.61 5
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30 ppt (ส่วนในพันส่วน) ท่ีใช้ในการทดลองได้ผ่านขบวนการตกตะกอนและสูบน้ําส่วนใส
มาเก็บไว้ในบ่อพักน้ําฆ่าเช้ือด้วยแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ (Ca(OCl)2 ) ความเข้มข้น 30 ppm (ส่วนในล้านส่วน

ไมครอน น้ําท่ีใช้ระหว่างการทดลองจะควบคุมอุณหภูมิน้ําท่ี 30 องศาเซลเซียสด้วย

จัดเตรียมอาหารท่ีใช้ในการทดลองอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนประกอบด้วย 
เนื้อหอย นําหอยตลับ (Meretrix casta) มาแกะเปลือกออก นําส่วนท่ีเป็นเนื้อหอยมาสับเป็นช้ินเล็ก

ขนาดของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนโดยการทดลองท่ี 1 ให้เนื้อหอยสดขนาด 0.5-1.0 มิลลิเมตร ในอัตรา 
0 – 3.0 มิลลิเมตร ในอัตรา 1.0 - 1.5 กรัม/มื้อ/ถัง  

ใช้ปลาทรายแดง (Nemipterus bipunctatus) นํามาตัดหัว หาง และดึงเครื่องในออก แล้วสับเป็นช้ิน
ให้เนื้อปลาสดขนาด 0.5-1.0 มิลลิเมตร ในอัตรา 0.5-1.0 กรัม/มื้อ/ถัง 

มิลลิเมตร ในอัตรา 1.0 - 1.5 กรัม/มื้อ/ถัง  
การทดลองท่ี 1 ให้อาร์ทีเมียแรกฟักในอัตรา 4 - 7 ตัว/มิลลิเมตร การทดลองท่ี 

แช่แข็งท่ีเก็บไว้ในตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 เซลเซียส ในอัตรา 1.0 – 1.5 กรัม/มื้อ/ถัง ก่อนนํามาใช้นําไปแช่ในน้ําก่อนระหว่าง
มื้อ เวลา 06.00  10.00  15.00 และ 22.00 น. ทุกๆวันจะปรับลดหรือเพ่ิมปริมาณอาหารตาม

ความต้องการของลูกกั้งกระดานวัยอ่อน โดยการสังเกตปริมาณอาหารที่เหลือในถัง ทําการดูดตะกอนและเศษอาหารเหลือ
เช้าก่อนให้อาหารใหม่ ทําความสะอาดถังทดลอง สายอากาศ และเปลี่ยนถ่ายน้ําออก 30

วัน อาหารท่ีใช้ทดลองคือเนื้อหอยตลับและเนื้อปลาสดได้นําไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบ
ท่ีสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําชายฝั่ง โดยวิเคราะห์โปรตีนด้วยเครื่อง Truespec
วิเคราะห์ไขมันด้วยเครื่อง Fat Extractor TFE 2000(LECO) วิเคราะห์เถ้า ความช้ืนและเยื่อใยด้วยวิธี

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมอีย่างหยาบ (proximate analysis) ของอาหารท่ีใช้ในการทดลอง
องค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต์นํ้าหนักแห้ง)  

เยื่อใย ไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต  

0.41 1.90 90.55 0.95  

0.23 7.23 86.91 0.49  

5.80 4.03 47.53 12.02  

ภาพท่ี 3. ถังใช้เลี้ยงแม่พันธุ์ก้ังกระดาน  
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ท่ีใช้ในการทดลองได้ผ่านขบวนการตกตะกอนและสูบน้ําส่วนใส 
ส่วนในล้านส่วน) ก่อนนําไปใช้

องศาเซลเซียสด้วยเครื่องควบคุม

นําส่วนท่ีเป็นเนื้อหอยมาสับเป็นช้ินเล็ก ๆ ตาม
มิลลิเมตร ในอัตรา 0.5-1.0 กรัม/มื้อ/ถัง การ

นํามาตัดหัว หาง และดึงเครื่องในออก แล้วสับเป็นช้ิน
ถัง การทดลองท่ี 2 ให้เนื้อปลา

มิลลิเมตร การทดลองท่ี 2 ให้อาร์ทีเมียเต็มวัย
ถัง ก่อนนํามาใช้นําไปแช่ในน้ําก่อนระหว่าง 

ทุกๆวันจะปรับลดหรือเพ่ิมปริมาณอาหารตาม
ความต้องการของลูกกั้งกระดานวัยอ่อน โดยการสังเกตปริมาณอาหารที่เหลือในถัง ทําการดูดตะกอนและเศษอาหารเหลือ 

30-50% ทุกๆวัน ตรวจสอบ
วัน อาหารท่ีใช้ทดลองคือเนื้อหอยตลับและเนื้อปลาสดได้นําไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบ 

Truespec CN Carbon/Nitrogen 
วิเคราะห์เถ้า ความช้ืนและเยื่อใยด้วยวิธี 

ของอาหารท่ีใช้ในการทดลอง 
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 ผลวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารทดลองท้ัง 
รองลงมาได้แก่เนื้อปลาทรายแดง 86.91% และอาร์ทีเมีย 
รองลงมาได้แก่อาร์ทีเมียเต็มวัย 4.03% และเนื้อหอยตลับ 

6. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําในบ่อทดลองสัปดาห์ละ
ด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท  ท่ีมีช่วงระหว่าง 
แบบหักเหแสง (Refracto-salino meter) ขอ
Mettler Toledo model 320  ปริมาณออกซิเจน
and WPCF, 1980) แอมโมเนีย (NH3) วิเคราะห์ด้วยวิธี
(Strickland and Parsons, 1972) ด้วยเครื่อง
(Alkalinity) โดยวิธี Potentiometric titration to pre

7. การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตรวจสอบการลอกคราบโดยการสังเกตจากขนาดของ 
การตายของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนทุก ๆ  วัน (09
นําผลท่ีได้ไปเปรียบเทียบอัตราการรอดตายในแต่ละชุดทดลองและนํามาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยวิธี 
(ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแต่ละชุดทดลองโดยวิธี
 
ผลการศึกษา 
1. อัตราการรอดตาย 
 การอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ
มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
นัยสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05) แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในวันท่ี 9 พบว่าชุดทดลองท่ี 1, 2 และ 3 มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 
สถิติพบว่าท้ัง 3 ชุดทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทา
ดีท่ีสุดเท่ากับ 24.44% รองลงมาเป็นอัตรารอดตายเฉลี่ยในชุดทดลองท่ี 

ตารางท่ี 2  อัตราการรอดตายเฉลี่ยของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ 

ชุดทดลองท่ี                                                                                       

  วันท่ี 1 วันท่ี 2 วันท่ี 

1 100 97.68a 95.70
2 100 98.12a 96.57
3 100 97.23a 81.84

หมายเหต:ุ ในแนวตั้งเดียวกันมีตัวอักษร(a, b 
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
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ผลวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารทดลองท้ัง 3 ชนิด พบว่าเนื้อหอยตลับมีค่าโปรตีนสูงสุดเท่ากับ 
และอาร์ทีเมีย 47.53% ส่วนไขมันพบว่าเนื้อปลาทรายแดงมีค่าสูงสุดเท่ากับ 

และเนื้อหอยตลับ 1.90%  

น้ําในบ่อทดลองสัปดาห์ละ 2 ครั้งจนสิ้นสุดการทดลอง โดยวัดอุณหภูมิ
ด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท  ท่ีมีช่วงระหว่าง 0 - 100 องศาเซลเซียส  ความเค็ม (Salinity) วัดด้วยเครื่องมือวัดความเค็ม

ของ ATAGO รุ่น S/Mill-E ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  ด้วยเครื่อง 
ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) วิเคราะห์โดยวิธี Azide modification (APHA, AWWA 

วิเคราะห์ด้วยวิธี Phenol-hypochlorite และไนไตรท์ (NO2
-) วิเคราะห์ด้วยวิธี

ด้วยเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น UV
Potentiometric titration to pre-selected pH (APHA, AWWA  and WPCF, 1980)

ตรวจสอบการลอกคราบโดยการสังเกตจากขนาดของ phyllosoma ท่ีใหญ่ข้ึนภายหลังจากการลอกคราบและนับจํานวน
09.00 น.) เก็บข้อมูลระยะเวลาการลอกคราบของกั้งกระดานวัยอ่อน

นําผลท่ีได้ไปเปรียบเทียบอัตราการรอดตายในแต่ละชุดทดลองและนํามาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยวิธี Analysis of variance 
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแต่ละชุดทดลองโดยวิธี Tukey’s Test (Sokal and Rohlf, 1981) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 

การอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ phyllosoma 1 (ตารางท่ี 2) พบว่าวันท่ี 2 อัตราการรอดตายท้ัง 
(p>0.05) ตั้งแต่วันท่ี 3 – 8 พบว่า ชุดทดลองท่ี 1 และ 2 มีความแตกต่างอย่างไม่มี

แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดทดลองท่ี 3  
มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 24.44, 8.89 และ 0% ตามลําดับ เมื่อทดสอบทาง

ชุดทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยชุดทดลองท่ี 1 มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย
รองลงมาเป็นอัตรารอดตายเฉลี่ยในชุดทดลองท่ี 2 เท่ากับ 8.89%   

อัตราการรอดตายเฉลี่ยของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ phyllosoma 1 

                                                                                      อัตราการรอดตาย 

วันท่ี 3 วันท่ี 4 วันท่ี 5 วันท่ี 6 วันท่ี 7 

95.70a 85.80a 71.06a 65.78a 61.82a 
96.57a 85.35a 67.54a 62.48a 54.78a 
81.84b 0b 0b 0b 0b 

a, b หรือ c) เหมือนกันแสดงว่าค่าเหล่านั้นมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
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ชนิด พบว่าเนื้อหอยตลับมีค่าโปรตีนสูงสุดเท่ากับ 90.55% 
ส่วนไขมันพบว่าเนื้อปลาทรายแดงมีค่าสูงสุดเท่ากับ 7.23% 

ครั้งจนสิ้นสุดการทดลอง โดยวัดอุณหภูมิ (Temperature)  
วัดด้วยเครื่องมือวัดความเค็ม
ด้วยเครื่อง pH meter ยี่ห้อ 

Azide modification (APHA, AWWA 
วิเคราะห์ด้วยวิธี Diazotization 

UV-1601 ความเป็นด่าง 
selected pH (APHA, AWWA  and WPCF, 1980) 

ท่ีใหญ่ข้ึนภายหลังจากการลอกคราบและนับจํานวน
เก็บข้อมูลระยะเวลาการลอกคราบของกั้งกระดานวัยอ่อนหลังมีการลอกคราบ 

Analysis of variance 
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 

อัตราการรอดตายท้ัง 3 ชุดทดลอง 
มีความแตกต่างอย่างไม่มี
  เมื่อสิ้นสุดการทดลอง

ตามลําดับ เมื่อทดสอบทาง
มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย

อัตราการรอดตาย (%) 

วันท่ี 8 วันท่ี 9 

59.18a 24.44a 
47.52a 8.89b 
0b 0c 

เหมือนกันแสดงว่าค่าเหล่านั้นมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
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 อัตราการรอดตายของกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ 
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
ตามลําดับ อัตราการรอดตายเฉลี่ยของกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ทางสถิต ิ(p>0.05) โดยชุดทดลองท่ี 
การทดลองพบว่าอัตราการรอดตายเฉลี่ยของกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ 
และ 3 เท่ากับ 1.33, 0 และ 0% ตามลําดับ โดยชุดทดลองที่ 
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดทดลองท่ี 
 
ตารางท่ี 3  อัตราการรอดตายเฉลี่ยของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ 

ชุดทดลองท่ี อัตราการรอดตาย 
Phyllosoma  2

     1 93.00a 
     2 93.67a 
       3 91.00a 

หมายเหต:ุ ในแนวตั้งเดียวกันมีตัวอักษร
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%

 
2. ระยะเวลาในการลอกคราบ 
 จากตารางท่ี 4 ระยะเวลาในการลอกคราบของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนของการทดลองท่ี 
ระยะ phyllosoma 1 – ระยะ nistro 
ในการลอกคราบจาก phyllosoma 1 
ท้ังหมดก่อนท่ีจะมีการลอกคราบเข้าสู่ 
จากระยะ phyllosoma 2 เข้าสู่ phyllosoma 3  
เข้าสู่ phyllosoma 4  ของชุดทดลองท่ี 
ก่อนท่ีจะมีการลอกคราบเข้าสู่ phyllosoma 3
(ภาพท่ี 5) เท่ากับ 7 - 8 วัน ส่วนชุดทดลองท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 
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อัตราการรอดตายของกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ phyllosoma 2 - 3 ท้ัง 3 ชุดทดลอง (ตารางท่ี 
p>0.05) โดยชุดทดลองท่ี 1, 2 และ 3 มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 

อัตราการรอดตายเฉลี่ยของกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ phyllosoma 3 - 4 พบว่า ชุดทดลองที่
p<0.05) กับชุดทดลองท่ี 2 และ 3 แต่ชุดทดลองท่ี 2 และ 3 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ

โดยชุดทดลองท่ี 1, 2 และ 3 มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 21.33, 3.33 และ
การทดลองพบว่าอัตราการรอดตายเฉลี่ยของกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ phyllosoma 4 – early nistro

ตามลําดับ โดยชุดทดลองที่ 1 มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยดีที่สุดและมีความแตกต่างอย่างมี
กับชุดทดลองท่ี 2 และ 3 โดยท้ัง 2 ชุดทดลองคือชุดทดลองท่ี 2 และ 

อัตราการรอดตายเฉลี่ยของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ phyllosoma 2 - early nistro
อัตราการรอดตาย (%) 
Phyllosoma  2-3 pyllosoma 3-4 phyllosoma 4 - early

21.33a 1.33a 
3.33b 0.00b 
0.00b 0.00b 

ในแนวตั้งเดียวกันมีตัวอักษร(a หรือ b) เหมือนกันแสดงว่าค่าเหล่านั้นมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
95% 

ระยะเวลาในการลอกคราบของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนของการทดลองท่ี 
nistro พบว่าท้ัง 2 การทดลองคือ การทดลองท่ี 1 ชุดทดลองท่ึ 1 

phyllosoma 1 เข้าสู่ phyllosoma 2 เท่ากับ 7-8 วัน สําหรับชุดทดลองท่ี 
ท้ังหมดก่อนท่ีจะมีการลอกคราบเข้าสู่ phyllosoma 2 ส่วนการทดลองท่ี 2 พบว่าทุกชุดทดลอง

phyllosoma 3  เท่ากับ 5 - 6 วัน  ระยะเวลาในการลอกคราบจากระยะ 
ของชุดทดลองท่ี 1 และ 2 เท่ากับ 7 - 8 วัน ส่วนชุดทดลองท่ี 3 พบว่า 

phyllosoma 3 ระยะเวลาในการลอกคราบจากระยะ phyllosoma 
ส่วนชุดทดลองท่ี 2 พบว่า phyllosoma 4 ตายท้ังหมดก่อนท่ีจะมีการลอกคราบเข้าสู่ 

ภาพท่ี 5 ระยะ phyllosoma 4  ลอกคราบเป็น early nistro

phyllosoma 4 

early nistro 

O1 

191 

O31 

ตารางท่ี 3) พบว่ามีความแตกต่าง
มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 93.00, 93.67 และ 91.00% 

พบว่า ชุดทดลองที่ 1 มีความแตกต่าง
มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ 

และ 0% ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุด
early nistro ของชุดทดลองท่ี 1, 2 
ที่สุดและมีความแตกต่างอย่างมี
และ 3 เป็น 0 ท้ัง 2 ชุดทดลอง 

nistro 

early nistro 

มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิ

ระยะเวลาในการลอกคราบของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนของการทดลองท่ี 1 และการทดลองท่ี 2 ตั้งแต่
 และชุดทดลองท่ี 2 ระยะเวลา

วัน สําหรับชุดทดลองท่ี 3 พบว่า phyllosoma 1 ตาย
พบว่าทุกชุดทดลอง ระยะเวลาในการลอกคราบ

วัน  ระยะเวลาในการลอกคราบจากระยะ phyllosoma 3 
พบว่า phyllosoma 2 ตายท้ังหมด
phyllosoma 4 เข้าสู่ early nistro 

ตายท้ังหมดก่อนท่ีจะมีการลอกคราบเข้าสู่ early nistro  

nistro 



 O1 

192 

O31 

 
3. คุณภาพของน้ํา 
 คุณภาพของน้ําบางประการระหว่างการอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อน
อนุบาลกั้งกระดานวัยอ่อนทุกชุดทดลอง มีค่าอุณหภูมิ 
ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลายน้ํา 6.5 – 7.7
มิลลิกรัม/ลิตร และไนไตรท์ 0.0015±0.0560
สรุปและวิจารณ์ผล 
 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการรอดตายของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ 
ท่ีใช้ในการอนุบาล phyllosoma 1 ชุดทดลองท่ี 
เท่ากับ 59.18 และ 47.52% ตามลําดับ พบว่ามีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีใช้ในชุดทดลองท่ี 1 คือ เนื้อหอยตลับ กับ ชุดทดลองท่ี 
วัยอ่อนในระยะนี้ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองท่ี 
วันท่ี 3 มีจํานวนการรอดตายเฉลี่ย 81.84  %
ให้อาร์ทีเมียแรกฟักมีชีวิตซึ่งมีการเคลื่อนไหวเร็วจนกระทั่งลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระย
อาหารได้แต่มีลูกกั้งวัยอ่อนระยะนี้บางตัวสามารถจับได้ แต่ก็อยู่รอดได้เพียง 
แรกฟักมีชีวิตจึงยังไม่เหมาะสมท่ีจะใช้เป็นอาหารสําหรับลูกกั้งวัยอ่อนระยะนี้ 
ไวยพจน์ (2537) ได้ทดลองอนุบาลลูกกุ้งมังกรชนิดต่างๆโดยให้อาร์ทีเมียแรกฟักเป็นอาหารตลอด
อนุบาลลูกกุ้งมังกรชนิด P. longipes, P. polyphagus
นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยหลายท่านพยายามใช้ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของอาร์ทีเมียในการอนุบาลลูกกุ้งมังกร 
(Kittaka and Kimura 1989, Inoue 1978, Yamakawa et al., 1989) 

ตารางท่ี 4   ระยะเวลาในการลอกคราบของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ 
ชุดทดลองท่ี ระยะเวลาลอกคราบ 
 phyllosoma 1-2 
1 7-8            
2 7-8             
3 -         

 
ตารางท่ี 5  คุณภาพน้ําระหว่างการทดลองอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนด้วยอาหารต่าง ๆ

คุณภาพของน้ํา ชุดทดลองท่ี 

 1 
อุณหภูมิ (˚C) 29-30 
ความเค็ม (ppt) 30 
ความเป็นกรด-ด่าง 7.79-8.22 
ออกซิเจนละลายน้ํา (มก./ล.)              6.5
แอมโมเนีย (มก./ล.) 0.0016-0.0054
ไนไตรท์ (มก./ล.) 0.0018-0.0531
ความเป็นด่าง (มก./ล.)                    104
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ระหว่างการอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนแสดงในตารางท่ี 5 พบว่า
มีค่าอุณหภูมิ 29 - 30 องศาเซลเซียส  ความเป็นกรดด่าง 7.79 
7 มิลลิกรัม/ลิตร ความเป็นด่าง 100 - 127 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย 

0.0560 มิลลิกรัม/ลิตร  

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการรอดตายของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ phyllosoma 1 (ตารางท่ี 2) 
ชุดทดลองท่ี 1และชุดทดลองท่ี 2 ตั้งแต่เริ่มทดลองจนถึงวันท่ี 8 มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย

พบว่ามีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งสรุปได้ว่าอาหารทดลอง
คือ เนื้อหอยตลับ กับ ชุดทดลองท่ี 2 คือเนื้อปลาทรายแดง สามารถใช้เป็นอาหารในการอนุบาลลูกกั้งกระดาน

วัยอ่อนในระยะนี้ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองท่ี 3 ท่ีใช้อาร์ทีเมียแรกฟักเป็นอาหาร เมื่ออนุบาลระยะ 
81.84  % และเมื่อเข้าสู่วันท่ี 4 ลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะนี้ตายท้ังหมด อาจเนื่องจากการ

ให้อาร์ทีเมียแรกฟักมีชีวิตซึ่งมีการเคลื่อนไหวเร็วจนกระทั่งลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ phyllosoma 1 
อาหารได้แต่มีลูกกั้งวัยอ่อนระยะนี้บางตัวสามารถจับได้ แต่ก็อยู่รอดได้เพียง 3 วันเท่านั้น หลังจากนี้ก็ตายหมด ดังนั้นอาร์ทีเมีย
แรกฟักมีชีวิตจึงยังไม่เหมาะสมท่ีจะใช้เป็นอาหารสําหรับลูกกั้งวัยอ่อนระยะนี้ แต่มีนักวิจัยหลายท่านท่ีใช้อาร์ทีเมียในการอนุบาล

ได้ทดลองอนุบาลลูกกุ้งมังกรชนิดต่างๆโดยให้อาร์ทีเมียแรกฟักเป็นอาหารตลอด+การทดลองและสามารถ
P. polyphagus และ P. ornatus ให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ 27, 24 และ 

นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยหลายท่านพยายามใช้ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของอาร์ทีเมียในการอนุบาลลูกกุ้งมังกร 
(Kittaka and Kimura 1989, Inoue 1978, Yamakawa et al., 1989) แต่ก็ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งเท่านั้น

ระยะเวลาในการลอกคราบของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ phyllosoma 1 – ระยะ early
ระยะเวลาลอกคราบ (วัน) 

phyllosoma 2-3 phyllosoma 3-4 phyllosoma 4 
        5-6                7-8          7-8 
        5-6                7-8                              

            5-6                -                          

คุณภาพน้ําระหว่างการทดลองอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนด้วยอาหารต่าง ๆ กัน 

 

2 3 
29-30 29-30 
30 30 
7.95-8.26 7.93-8.27

6.5-7.5                              6.3-7.7                            
0.0054 0.0017-0.0067 0.0017-
0.0531 0.0016-0.0560 0.0015-
104-122                            100-127                          
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พบว่าคุณภาพของน้ําในการ
79 – 8.27 ความเค็ม 30 

ลิตร แอมโมเนีย 0.0016±0.0067 

2) พบว่าชนิดของอาหาร
มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย
ซึ่งสรุปได้ว่าอาหารทดลอง

สามารถใช้เป็นอาหารในการอนุบาลลูกกั้งกระดาน
าร์ทีเมียแรกฟักเป็นอาหาร เมื่ออนุบาลระยะ phyllosoma 1 ถึง

ลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะนี้ตายท้ังหมด อาจเนื่องจากการ
phyllosoma 1 ยากที่จะจับกินเป็น

วันเท่านั้น หลังจากนี้ก็ตายหมด ดังนั้นอาร์ทีเมีย
แต่มีนักวิจัยหลายท่านท่ีใช้อาร์ทีเมียในการอนุบาล 

การทดลองและสามารถ
และ 45 วัน ตามลําดับ 

นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยหลายท่านพยายามใช้ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของอาร์ทีเมียในการอนุบาลลูกกุ้งมังกร P. japonicas 
แต่ก็ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งเท่านั้น เมื่อสิ้นสุด

early nistro 

phyllosoma 4 -  early nistro 

       - 
                             - 

8.27 
          6.6-7.5 

-0.0054 
-0.0486 

        101-120 
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การทดลองวันท่ี 9 ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ี 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 13.33% จากการสังเกตภายหลังจากการลอกคราบเข้าสู่ลูกกั้งวัยอ่อนระยะ
จํานวนลูกกั้งกระดานวัยอ่อนของชุดทดลองท่ี 
การอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะนี้ การใช้เนื้อหอยตลับเป็นอา
และอาร์ทีเมียแรกฟัก  
 จากตารางท่ี 3 พบว่าอัตราการรอดตายเฉลี่ยระยะ 
ชุดทดลองท่ี 1 มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยสูงท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองท่ี 
วัยอ่อนระยะ phyllosoma 2 – early nistro 
ระยะ phyllosoma 4 – early nistro 
ตัวอ่อนกุ้งมังกรกาบ P.  homarus
อาหารลูกกุ้งสําเร็จรูปรว่มกับอาร์ทีเมีย มีอัตรารอดตาย
ร่วมกับจุลินทรีย์ มีอัตรารอดตาย 0 % 
4 ลูกกั้งวัยอ่อนระยะนี้จะอ่อนแอและทยอยตายในท่ีสุด บางตัวลอกคราบไม่ออก
ทําให้อัตราการรอดตายต่ํา ดังนั้นปัจจัยหนึ่งท่ีควรพิจ
บางอย่างจึงทําให้เกิดอาการดังกล่าว เพราะว่าการให้อาหารชนิดเดียวกันเป็นระยะเวลานานอาจนําไปสู่การขาดสารอาหารท่ี
จําเป็นบางอย่าง ดังนั้นจึงจําเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติมต่อไปในแง่ของการใช้วิตามินและแร่ธาตุเสริ
วัยอ่อน หรือมีการทดลองชนิดอาหารอ่ืนๆท่ีจะนํามาใช้เป็นอาหารทดแทนเนื้อหอยตลับ หรือมีการทําและพัฒนาอาหารสําเร็จรูป
ให้มีสารอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับการเจริ
เมื่อพิจารณาชุดทดลองท่ี 3 พบว่าลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ 
สู่ระยะ phyllosoma 3 ลูกกั้งวัยอ่อนระยะนี้ก็ตายหมด ท้ังนี้อาจจะเกี่ยวเนื่องในแง่คุณค่าทางอาหาร โดยท่ีอาร์ทีเมียอาจจะขาด
สารอาหาร วิตามินและแร่ธาตุบางอย่างท่ีจําเป็น
คือโปรตีน จากตารางท่ี 1 พบว่าชุดทดลองท่ี 
และ 2 คือ มีโปรตีนเพียง 47.53% ซึ่งโปรตีนระดับนี้อ
นี้ ดังนั้นควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณโปรตีน วิตามินและแร่ธาตุท่ีจําเป็นและเหมาะสมต่อไป
 ในการเจริญเติบโตของกั้งกระดานจําเป็นต้องมีการลอกคราบเพ่ือเพ่ิมขนาดและน้ําหนั
อุณหภูมิ 29-30 องศาเซลเซียส ลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ 
– nistro ใช้ระยะเวลา 7 – 8 วัน  ส่วนระยะ 
ลูกกั้งกระดานวัยอ่อนใช้ระยะเวลาในการพัฒนาจาก 
 จากการทดลองครั้งนี้ ข้อท่ีควรจะต้องปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนให้ได้อัตราการรอดสูงนั้น
คืออาหารท่ีใช้ในการอนุบาลซึ่งเป็นปัจจัยหลักท่ีสําคัญมาก ดังนั้นควรมีการศึกษา ทดลองวิจัยเพ่ิมเติ
จําเป็น และพัฒนาอาหารสําเร็จรูปให้มีสารอาหารท่ีเหมาะสมเพ่ือการเจริญเติบโตของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนแต่ละระยะต่อไป 
 
คําขอบคุณ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คุ
ท่ีให้ความร่วมมือในการทดลองและเก็บข้อมูล คุณจีรรัตน์ เกื้อแก้ว ท่ีได้ช่วยวิเค
คุณมณทกานติ ท้ามติ้น ท่ีได้ให้ความร่วมมือทําให้งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี
 
เอกสารอ้างอิง 
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ะยะเวลาท่ี phyllosoma 1 ลอกคราบเป็น phyllosoma 2 พบว่าชุดทดลองท่ี
) กับชุดทดลองท่ี 2 โดยชุดทดลองท่ี 1 มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 
จากการสังเกตภายหลังจากการลอกคราบเข้าสู่ลูกกั้งวัยอ่อนระยะ

จํานวนลูกกั้งกระดานวัยอ่อนของชุดทดลองท่ี 2 อ่อนแอมาก เช่นเคลื่อนไหวและว่ายน้ําช้ากว่าปกติ และในท่ีสุดก็ตาย
การอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะนี้ การใช้เนื้อหอยตลับเป็นอาหารในการอนุบาลดีท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อปลาสด

พบว่าอัตราการรอดตายเฉลี่ยระยะ phyllosoma 3 – 4 และ phyllosoma 4 
มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยสูงท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองท่ี 2 และ 3 ซึ่งสรุปได้ว่าการอนุบาลลูกกั้งกระดาน

early nistro ใช้เนื้อหอยตลับเป็นอาหารในการอนุบาลดีท่ีสุด แต่อัตราการรอดตายยังต่ําใน
early nistro เท่ากับ 1.33% ซึ่งอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกับท่ี พัชรี 

P.  homarus อายุ 4 วัน ด้วยอาหารต่างชนิดกัน พบว่าเมื่อลูกกุ้งมังกรอายุ 
วมกับอาร์ทีเมีย มีอัตรารอดตาย 1% ในขณะท่ีชุดการทดลองท่ีใช้โรติเฟอร์ร่วมกับอาร์ทีเมีย

% จากการทดลองครั้งนี้พบว่า ภายหลังจากการลอกคราบเข้าสู่ระยะ 
ลูกกั้งวัยอ่อนระยะนี้จะอ่อนแอและทยอยตายในท่ีสุด บางตัวลอกคราบไม่ออก(คราบเก่ายังคงติดอยู่กับตัว

ทําให้อัตราการรอดตายต่ํา ดังนั้นปัจจัยหนึ่งท่ีควรพิจารณาท่ีเป็นสาเหตุของการตายครั้งนี้คืออาจเกิดจากการขาดสารอาหาร
บางอย่างจึงทําให้เกิดอาการดังกล่าว เพราะว่าการให้อาหารชนิดเดียวกันเป็นระยะเวลานานอาจนําไปสู่การขาดสารอาหารท่ี
จําเป็นบางอย่าง ดังนั้นจึงจําเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติมต่อไปในแง่ของการใช้วิตามินและแร่ธาตุเสริมในอาหารท่ีใช้อนุบาลลูกกั้งกระดาน
วัยอ่อน หรือมีการทดลองชนิดอาหารอ่ืนๆท่ีจะนํามาใช้เป็นอาหารทดแทนเนื้อหอยตลับ หรือมีการทําและพัฒนาอาหารสําเร็จรูป
ให้มีสารอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของลูกกั้งกระดานวัยอ่อน เพ่ือจะนําไปสู่การเพ่ิมอัตราการรอดตายต่อไป

พบว่าลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ phyllosom 2 – 3 มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 
ลูกกั้งวัยอ่อนระยะนี้ก็ตายหมด ท้ังนี้อาจจะเกี่ยวเนื่องในแง่คุณค่าทางอาหาร โดยท่ีอาร์ทีเมียอาจจะขาด

บางอย่างท่ีจําเป็น สําหรับการเจริญเติบโตของลูกกั้งกระดานวัยอ่อน หรืออาจจะขาดสารอาหารหลัก
พบว่าชุดทดลองท่ี 3 ท่ีใช้อาร์ทีเมียเป็นอาหารมีโปรตีนน้อยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองท่ี 

ซึ่งโปรตีนระดับนี้อาจจะไม่เพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ
นี้ ดังนั้นควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณโปรตีน วิตามินและแร่ธาตุท่ีจําเป็นและเหมาะสมต่อไป 

ในการเจริญเติบโตของกั้งกระดานจําเป็นต้องมีการลอกคราบเพ่ือเพ่ิมขนาดและน้ําหนั
องศาเซลเซียส ลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ phyllosoma 1 - 2, phyllosoma 3 

วัน  ส่วนระยะ phyllosoma 2 ใช้ระยะเวลาในการลอกคราบสั้นท่ีสุดคือ 
ลูกกั้งกระดานวัยอ่อนใช้ระยะเวลาในการพัฒนาจาก phyllosoma 1 - ระยะ nistro ใช้ระยะเวลานาน 

จากการทดลองครั้งนี้ ข้อท่ีควรจะต้องปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนให้ได้อัตราการรอดสูงนั้น
คืออาหารท่ีใช้ในการอนุบาลซึ่งเป็นปัจจัยหลักท่ีสําคัญมาก ดังนั้นควรมีการศึกษา ทดลองวิจัยเพ่ิมเติ
จําเป็น และพัฒนาอาหารสําเร็จรูปให้มีสารอาหารท่ีเหมาะสมเพ่ือการเจริญเติบโตของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนแต่ละระยะต่อไป 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณพรศิลป์ วังบุตร  คุณศรีประภา บุญทองขาว นักวิชาการประมง 
วมมือในการทดลองและเก็บข้อมูล คุณจีรรัตน์ เกื้อแก้ว ท่ีได้ช่วยวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร 

ท่ีได้ให้ความร่วมมือทําให้งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุล่วงด้วยด ี

O1 

193 

O31 

พบว่าชุดทดลองท่ี 1 มีความแตกต่าง
มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 36.67 แต่ชุดทดลองท่ี 2  

จากการสังเกตภายหลังจากการลอกคราบเข้าสู่ลูกกั้งวัยอ่อนระยะ phyllosoma 2 (วันท่ี 9) 
อ่อนแอมาก เช่นเคลื่อนไหวและว่ายน้ําช้ากว่าปกติ และในท่ีสุดก็ตาย ดังนั้น

หารในการอนุบาลดีท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อปลาสด

phyllosoma 4 - early nistro ของ
งสรุปได้ว่าการอนุบาลลูกกั้งกระดาน 

ใช้เนื้อหอยตลับเป็นอาหารในการอนุบาลดีท่ีสุด แต่อัตราการรอดตายยังต่ําใน
ซึ่งอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกับท่ี พัชรี (2551) ได้ทดลองอนุบาล 

วัน ด้วยอาหารต่างชนิดกัน พบว่าเมื่อลูกกุ้งมังกรอายุ 30 วัน ชุดการทดลองท่ีให้
ในขณะท่ีชุดการทดลองท่ีใช้โรติเฟอร์ร่วมกับอาร์ทีเมีย และอาร์ทีเมีย

จากการทดลองครั้งนี้พบว่า ภายหลังจากการลอกคราบเข้าสู่ระยะ phyllosoma 3 และ 
คราบเก่ายังคงติดอยู่กับตัว) เป็นสาเหตุหนึ่งท่ี

ารณาท่ีเป็นสาเหตุของการตายครั้งนี้คืออาจเกิดจากการขาดสารอาหาร
บางอย่างจึงทําให้เกิดอาการดังกล่าว เพราะว่าการให้อาหารชนิดเดียวกันเป็นระยะเวลานานอาจนําไปสู่การขาดสารอาหารท่ี

มในอาหารท่ีใช้อนุบาลลูกกั้งกระดาน
วัยอ่อน หรือมีการทดลองชนิดอาหารอ่ืนๆท่ีจะนํามาใช้เป็นอาหารทดแทนเนื้อหอยตลับ หรือมีการทําและพัฒนาอาหารสําเร็จรูป

อจะนําไปสู่การเพ่ิมอัตราการรอดตายต่อไป 
มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 91.00 % และเมื่อเข้า

ลูกกั้งวัยอ่อนระยะนี้ก็ตายหมด ท้ังนี้อาจจะเกี่ยวเนื่องในแง่คุณค่าทางอาหาร โดยท่ีอาร์ทีเมียอาจจะขาด
สําหรับการเจริญเติบโตของลูกกั้งกระดานวัยอ่อน หรืออาจจะขาดสารอาหารหลัก
ท่ีใช้อาร์ทีเมียเป็นอาหารมีโปรตีนน้อยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองท่ี 1 

าจจะไม่เพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ
 

ในการเจริญเติบโตของกั้งกระดานจําเป็นต้องมีการลอกคราบเพ่ือเพ่ิมขนาดและน้ําหนัก จากผลการทดลองพบว่าท่ี
2, phyllosoma 3 – 4 และ phyllosoma 4 

ใช้ระยะเวลาในการลอกคราบสั้นท่ีสุดคือ 5 - 6 วัน โดยสรุป 
ใช้ระยะเวลานาน 26 – 30 วัน  

จากการทดลองครั้งนี้ ข้อท่ีควรจะต้องปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนให้ได้อัตราการรอดสูงนั้น
คืออาหารท่ีใช้ในการอนุบาลซึ่งเป็นปัจจัยหลักท่ีสําคัญมาก ดังนั้นควรมีการศึกษา ทดลองวิจัยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ วิตามิน แร่ธาตุท่ี
จําเป็น และพัฒนาอาหารสําเร็จรูปให้มีสารอาหารท่ีเหมาะสมเพ่ือการเจริญเติบโตของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนแต่ละระยะต่อไป  

บุญทองขาว นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 
ราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร และ  
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การกระตุ้นการวางไข่ของปลากะพงดํา
และพัฒนาการของคัพภะและระยะลูกปลาวัยอ่อน
 
จิระยุทธ ร่ืนศิริกุล1* รินปวีร์ เกตุมณี
1สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่ง
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ชุมพร
3กลุ่มวิชาการ  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลการฉีดฮอร์โมน 
ได้แก่ 0 (ชุดควบคุม) 10 25 50 และ 
แล้วปล่อยให้ผสมกันเองกับพ่อปลา  ตลอดจนพัฒนาการของคัพภะตั้งแต่ปฏิสนธิจนฟักเป็นตัวและพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อน
ตั้งแต่แรกฟักจนเป็นปลาวัยรุ่น  พบว่าฮอร์โมนทุ
และอัตราการฟักไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
เปอร์เซ็นต์ และ 49.03+46.19-67.54
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 829.10
ไมโครเมตร ไข่ท่ีได้รับการผสมใช้ระยะเวลา 
และหยดน้ํามันยุบสมบูรณ์เมื่ออายุ 3 
มักลอยสู่ผิวน้ําเมื่อเข้าสู่ระยะเมตามอโฟซิส ลูกปลาเจริญเข้าสู่ระยะวัยรุ่นเมื่ออายุ 
25.22+5.78 มิลลิเมตร และ 13.45+
 
คําสําคัญ: ปลากะพงดํา  การกระตุ้นการวางไข่  ฮอร์โมน 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 1/19 หมู่ 3 ถ.เก้าแส
E-mail: jruensirikul@yahoo.com
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การกระตุ้นการวางไข่ของปลากะพงดํา, Lobotes  surinamensis (Bloch, 1790) 
และพัฒนาการของคัพภะและระยะลูกปลาวัยอ่อน 

เกตุมณี2  และ เนตรดาว วิเศษโส3  
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่ง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ชุมพร 
กลุ่มวิชาการ  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝั่ง 

การศึกษาผลการฉีดฮอร์โมน LHRHa 5 ระดับเพ่ือกระตุ้นการผสมพันธุ์วางไข่ของปลากะพงดําขนาด 
และ 100 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ชุดการทดลองละ 3 คู่ จํานวน 2 ซ้ํา โดยฉีดฮอร์โมนให้แก่แม่ปลา

แล้วปล่อยให้ผสมกันเองกับพ่อปลา  ตลอดจนพัฒนาการของคัพภะตั้งแต่ปฏิสนธิจนฟักเป็นตัวและพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อน
ตั้งแต่แรกฟักจนเป็นปลาวัยรุ่น  พบว่าฮอร์โมนทุกระดับยกเว้นชุดควบคุมทําให้ปลาวางไข่ได้ จํานวนไข่ท่ีวาง อัตราการปฏิสนธิ
และอัตราการฟักไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) อยู่ในช่วง 2.08+0.76-2.94+2.16 ล้านฟอง 

67.54+34.92 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ แม่ปลาชุดควบคุมไม่วางไข่ ไข่ปลากะพงดําเป็นไข่ลอย
829.10+25.67 ไมโครเมตร  มีหยดน้ํามันหยดเดียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 

ไมโครเมตร ไข่ท่ีได้รับการผสมใช้ระยะเวลา 17 ช่ัวโมง 30 นาที จึงฟักออกเป็นตัวท่ีอุณหภูมินํ้า 28
3 และ 6 วัน ตามลําดับ ลูกปลาวัยอ่อนมีลักษณะเด่น คือ มีหนามขนาดใหญ่บนหัวและ

มักลอยสู่ผิวน้ําเมื่อเข้าสู่ระยะเมตามอโฟซิส ลูกปลาเจริญเข้าสู่ระยะวัยรุ่นเมื่ออายุ 45 วัน มีความยาวเหยียดและความกว้างลําตัว
+4.66 มิลลิเมตร ตามลําดับ 

ปลากะพงดํา  การกระตุ้นการวางไข่  ฮอร์โมน LHRHa พัฒนาการของคัภพะและลูกปลาวยัอ่อน

เก้าแสน ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 0 7431 1895
jruensirikul@yahoo.com 
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(Bloch, 1790) ด้วยฮอร์โมน LHRHa 

ระดับเพ่ือกระตุ้นการผสมพันธุ์วางไข่ของปลากะพงดําขนาด 3.0-6.0 กิโลกรัม
ซ้ํา โดยฉีดฮอร์โมนให้แก่แม่ปลา

แล้วปล่อยให้ผสมกันเองกับพ่อปลา  ตลอดจนพัฒนาการของคัพภะตั้งแต่ปฏิสนธิจนฟักเป็นตัวและพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อน
จํานวนไข่ท่ีวาง อัตราการปฏิสนธิ

ล้านฟอง 48.73+42.55-69.69+12.36 
แม่ปลาชุดควบคุมไม่วางไข่ ไข่ปลากะพงดําเป็นไข่ลอย

ไมโครเมตร  มีหยดน้ํามันหยดเดียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 229.53+20.03 
28.5 องศาเซลเซียส ถุงไข่แดง

วัน ตามลําดับ ลูกปลาวัยอ่อนมีลักษณะเด่น คือ มีหนามขนาดใหญ่บนหัวและ 
วัน มีความยาวเหยียดและความกว้างลําตัว 

ฒนาการของคัภพะและลูกปลาวยัอ่อน 

0 7431 1895  
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Study on Spawning Inducement in the Tripletail, 
by LHRHa Hormone and Development of Embryo Larval Stage
 
Jirayuth  Ruensirikul1* Rinpawee Ketmanee
1Coastal  Aquaculture  Research  Institute
2Chumphon Coastal  Aquaculture Research and Development Center
3Coastal Fisheries Research and Development
 
Abstract 
 Using of LHRHa hormone injection to induce spawning of 3.0
duplication. Five treatments (0 (control), 10, 25, 50 and 100 µg/kg) were studied in 3 pairs with duplications.
Embryonic and larval development and preliminary larval rearing were investigated from fertilized eggs 
until juvenile. The result showed that all of hormone level treatments except control group were able to 
induced spawning. Number of spawned egg, fertil
significantly different at 2.08+0.76-2.94
67.54+34.92% respectively. No spawning was occurred in control group. Tripletail was floating eggs wi
size of 829.10+25.67 µm in diameter and 229.53
30 min at 28.5 oC water temperature. Yolk sac and oil globule were completely absorb at day 3 and day 6 
respectively. The important characteristic of 
crest of pre-flexion stage and floating behavior in metamorphosis stage. The larvae reached to juvenile stage
when they were 45 days old with size of
 
Key words: Tripletail, Lobotes  surinamensis

   
*Corresponding author: 1/19 Moo 3, Khaorupchang Sub
Tel. 0 7431 1895  E-mail: jruensirikul@yahoo.com
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Study on Spawning Inducement in the Tripletail, Lobotes  surinamensis
by LHRHa Hormone and Development of Embryo Larval Stage 

Ketmanee2 and Netedow Visesso3  
Research  Institute 

Chumphon Coastal  Aquaculture Research and Development Center 
Coastal Fisheries Research and Development Bureau 

Using of LHRHa hormone injection to induce spawning of 3.0-6.0 kg tripletail fish was conducted in 
duplication. Five treatments (0 (control), 10, 25, 50 and 100 µg/kg) were studied in 3 pairs with duplications.
Embryonic and larval development and preliminary larval rearing were investigated from fertilized eggs 
until juvenile. The result showed that all of hormone level treatments except control group were able to 
induced spawning. Number of spawned egg, fertilization and hatching rate of each treatment were not 

2.94+2.16 million eggs, 48.73+42.55-69.69+12.36%
No spawning was occurred in control group. Tripletail was floating eggs wi

in diameter and 229.53+20.03 µm of single oil globule. Hatching time was
water temperature. Yolk sac and oil globule were completely absorb at day 3 and day 6 

respectively. The important characteristic of the larvae of this species were the single serrate supraoccipital
flexion stage and floating behavior in metamorphosis stage. The larvae reached to juvenile stage

with size of 25.22+5.78 mm in total length and 13.45+4.66 mm in depth. 

Lobotes  surinamensis (Bloch, 1790), induced spawning, LHRHa, early development

*Corresponding author: 1/19 Moo 3, Khaorupchang Sub-district, Muang District, Songkhla 
jruensirikul@yahoo.com 
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Lobotes  surinamensis (Bloch, 1790) 

6.0 kg tripletail fish was conducted in 
duplication. Five treatments (0 (control), 10, 25, 50 and 100 µg/kg) were studied in 3 pairs with duplications. 
Embryonic and larval development and preliminary larval rearing were investigated from fertilized eggs 
until juvenile. The result showed that all of hormone level treatments except control group were able to 

ization and hatching rate of each treatment were not 
12.36% and 49.03+46.19-

No spawning was occurred in control group. Tripletail was floating eggs with 
20.03 µm of single oil globule. Hatching time was 17 hr 

water temperature. Yolk sac and oil globule were completely absorb at day 3 and day 6 
the larvae of this species were the single serrate supraoccipital 

flexion stage and floating behavior in metamorphosis stage. The larvae reached to juvenile stage 
4.66 mm in depth.  

(Bloch, 1790), induced spawning, LHRHa, early development 

 Province 90000 
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คํานํา 
 ปลากะพงดําเป็นปลาท่ีใช้ประโยชน์ท้ังเพ่ือการบริโภคและสันทนาการหรือการกีฬา 
Brawn-Peterson and Franks, 2001)
เนื่องจากเป็นปลาท่ีมีเนื้อขาว รสชาติดี และเจริญเติบโตเร็ว 
ธรรมชาติขนาด 12.7 กรัม เป็นระยะเวลา 
Strelcheck et al. (2004) พบว่าปลากะพงดําในธรรมชาติท่ีมีอายุ 
สัตว์น้ําชายฝั่งในจังหวัดสงขลาจํานวนหนึ่งได้จับลูกพันธ์ุปลาชนิดนี้จากแหล่งน้ําธรรมชาติ แล้วนํามาทดลองเลี้
พบว่าสามารถเลี้ยงจนมีน้ําหนักถึง 
ยิ่งไปกว่านั้นในแต่ละปีจับได้จํานวนไม่มากและมีปริมาณไม่แน่นอน  ในขณะท่ีมีผู้ต้องการลูกพันธุ์ปลาชนิดนี้ไปเลี้ยงเพ่ิมมากข้ึน
 กรมประมงมีความสนใจในศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ปลาชนิดนี้และประสบความสําเร็จเป็นครั้งแรกท่ีศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ เมื่อปี พ.ศ
ในบ่อดินในขณะท่ีสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสั
บ่อคอนกรีตเพ่ือให้ปลาผสมกันเองตามธรรมชาติพบว่าพ่อแม่ปลาไม่มีการผสมพันธุ์วางไข่  เมื่อเลี้ยงไปได้ระยะหนึ่งพ่อแม่ปลา
มักมีสีดําเข้ม ว่ายน้ําช้าลงและไม่กินอาหารเนื่องจากความเครียดกับสิ่งแวดล้อม
หลังจากนั้นจะเกิดโรคหรือปรสติจนทําให้พ่อแม่ปลาตายไปในท่ีสุด 
ปลาด้วยฮอร์โมนเนื่องจากใช้ระยะเวลาสั้นๆ เมื่อปลาวางไข่แล้วจึงย้ายปลากลับไปพักในกระชังเช่นเดิมทําให้
กับการอยู่ในบ่อคอนกรีตนานเกินไปอีกท้ังการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นให้แม่ปลาวางไข่เป็นวิธีการท่ีนิยมกันโดยท่ัวไปในการเพาะพันธุ์
ปลาทะเลท่ีไม่สามารถวางไข่ผสมพันธุ์ได้เองในท่ีกักขัง 
ลูกพันธุ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดรวมท้ังสามารถผลิตนอกฤดูกาลวางไข่ได้ 
มีการศึกษาการกระตุ้นการผสมพันธุ์วางไข่ปลากะพงดําด้วยฮอร์โมนอยู่บ้าง 
เท่าท่ีควร 

ฮอร์โมน LHRHa เป็นฮอร์
กระดูกแข็งหลายชนิด ความเข้มข้นของฮอร์โมนท่ีใช้ฉีดกระตุ้นแตกต่างกันไปตามชนิดของปลา ระดับความเข้มข้นท่ีใช้กัน
โดยท่ัวไปในปลาทะเลอยู่ในช่วง 10-
ของปลาทําให้การกระตุ้นประสบผลสําเร็จ ไม่เป็นอันตรายต่อพ่อแม่ปลารวมท้ังประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะปลาชนิดใหม่ท่ี
เพ่ิงมีการศึกษามีความจําเป็นต้องทราบระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของฮอร์โมนในเบื้องต้นเพ่ือให้การเพาะพันธุ์เป็น
มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับปลากะพงดําท่ียังไม่มีการศึกษาในเรื่องนี้มาก่อน  
 การศึกษาพัฒนาการของลูกปลาตั้งแต่แรกฟักจนกระท่ังเข้าระยะวัยรุ่น  มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการวิจัยการเพาะพันธุ์
ปลาชนิดใหม่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่ละระยะของลูกปลาทะเลเป็
(Marte, 2003) เช่น ในระยะเมตามอโฟซิสลูกปลามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสูงมากซึ่งระยะนี้หากลูกปลาได้รับกรดไขมันท่ีจําเป็น
ในปริมาณท่ีเพียงพอจะทําให้ลูกปลามีอัตรารอดสูงข้ึน เช่น ลูกปลากะรัง 
Marte, 2003) และลูกปลากะพงขาว 
ยุบสมบูรณ์เป็นข้อมูลสําคัญต่อการอนุบาลเพ่ือวางแผนการให้อาหารท่ีเหมาะสมแก่ลูกปลาท้ังชนิด ปริมาณและวิธีการใหอ้าหาร
เพ่ือให้อัตรารอดของลูกปลาสูงท่ีสุด   การเปลี่ยนชนิด ขนาด  ปริมาณ และวิธีการให้อาหารต้องสอดคล้องกับพัฒนาการในแต่ละ
ระยะของลูกปลาโดยเฉพาะปลากะพงดําวัยอ่อนท่ีมีพฤติกรรมการว่ายน้ําท่ีแตกต่างจากลูกปลาทะเลชนิดอ่ืนๆ คือจะลอยตัว
ว่ายน้ําและกินอาหารอยู่บริเวณผิวน้ําเมื่อ
 การวิจัยเรื่องนี้จึงต้องการศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์ปลากะพงดําโดยใช้ฮอร์โมนระดับต่างๆ กระตุ้นให้แม่ปลาตกไข่ 
รวมท้ังพัฒนาการของไข่หลังผสมและพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อนซึ่งยังไม่มีการรายงานมาก่อน ท้ังนี้เพ่ือเป็นข้

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

ปลากะพงดําเป็นปลาท่ีใช้ประโยชน์ท้ังเพ่ือการบริโภคและสันทนาการหรือการกีฬา (
Peterson and Franks, 2001) อาศัยอยู่ได้ท้ังในน้ํากร่อยและน้ําเค็ม มีศักยภาพในการนํามาศึกษาการเพาะขยายพันธุ์

ว รสชาติดี และเจริญเติบโตเร็ว Franks et al. (2001) ได้ทดลองเลี้ยงลูกปลากะพงดําท่ีจับจาก
กรัม เป็นระยะเวลา 7 เดือน พบว่าลูกปลาเติบโตได้น้ําหนักสูงสุดถึง 
พบว่าปลากะพงดําในธรรมชาติท่ีมีอายุ 1 ปี อาจมีความยาวได้มากกว่า 

สัตว์น้ําชายฝั่งในจังหวัดสงขลาจํานวนหนึ่งได้จับลูกพันธ์ุปลาชนิดนี้จากแหล่งน้ําธรรมชาติ แล้วนํามาทดลองเลี้
พบว่าสามารถเลี้ยงจนมีน้ําหนักถึง 3-4 กก. ในระยะเวลาเพียงหนึ่งปี แต่สามารถรวบรวมลูกปลาได้เพียงปีละหนึ่งครั้ง 
ยิ่งไปกว่านั้นในแต่ละปีจับได้จํานวนไม่มากและมีปริมาณไม่แน่นอน  ในขณะท่ีมีผู้ต้องการลูกพันธุ์ปลาชนิดนี้ไปเลี้ยงเพ่ิมมากข้ึน

กรมประมงมีความสนใจในศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ปลาชนิดนี้และประสบความสําเร็จเป็นครั้งแรกท่ีศูนย์วิจัยและ
ศ. 2547 (อาคม, ติดต่อส่วนตัว) โดยการวางไข่ตามธรรมชาติของพ่อแม่ปลาท่ีเลี้ยงในกระชัง

ในขณะท่ีสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งได้ทดลองนําพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงดําจากกระชังในทะเลมาเลี้ยงใน
บ่อคอนกรีตเพ่ือให้ปลาผสมกันเองตามธรรมชาติพบว่าพ่อแม่ปลาไม่มีการผสมพันธุ์วางไข่  เมื่อเลี้ยงไปได้ระยะหนึ่งพ่อแม่ปลา
มักมีสีดําเข้ม ว่ายน้ําช้าลงและไม่กินอาหารเนื่องจากความเครียดกับสิ่งแวดล้อมท่ีแคบๆ ในท่ีกักขัง (Minnesota Sea Grant, 2007

ตจนทําให้พ่อแม่ปลาตายไปในท่ีสุด สถาบันฯ จึงมีแนวคิดในการกระตุ้นการผสมพันธุ์วางไข่ของ
ปลาด้วยฮอร์โมนเนื่องจากใช้ระยะเวลาสั้นๆ เมื่อปลาวางไข่แล้วจึงย้ายปลากลับไปพักในกระชังเช่นเดิมทําให้
กับการอยู่ในบ่อคอนกรีตนานเกินไปอีกท้ังการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นให้แม่ปลาวางไข่เป็นวิธีการท่ีนิยมกันโดยท่ัวไปในการเพาะพันธุ์

งไข่ผสมพันธุ์ได้เองในท่ีกักขัง รวมท้ังยังสามารถผลิตลูกพันธุ์ได้ในปริมาณมากและวางแผนในการผลิต
ลูกพันธุ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดรวมท้ังสามารถผลิตนอกฤดูกาลวางไข่ได้ (Rottmann 
มีการศึกษาการกระตุ้นการผสมพันธุ์วางไข่ปลากะพงดําด้วยฮอร์โมนอยู่บ้าง (Franks et al., 2006)

เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ท่ีนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการกระตุ้นการตกไข่และการวางไข่ในปลา
กระดูกแข็งหลายชนิด ความเข้มข้นของฮอร์โมนท่ีใช้ฉีดกระตุ้นแตกต่างกันไปตามชนิดของปลา ระดับความเข้มข้นท่ีใช้กัน

-100 ไมโครกรัม/กิโลกรัม (Marte, 1989)  การใช้ระดับความเข้มข้นให้เหมาะสมกับชนิด
ของปลาทําให้การกระตุ้นประสบผลสําเร็จ ไม่เป็นอันตรายต่อพ่อแม่ปลารวมท้ังประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะปลาชนิดใหม่ท่ี
เพ่ิงมีการศึกษามีความจําเป็นต้องทราบระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของฮอร์โมนในเบื้องต้นเพ่ือให้การเพาะพันธุ์เป็น
มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับปลากะพงดําท่ียังไม่มีการศึกษาในเรื่องนี้มาก่อน   

การศึกษาพัฒนาการของลูกปลาตั้งแต่แรกฟักจนกระท่ังเข้าระยะวัยรุ่น  มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการวิจัยการเพาะพันธุ์
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่ละระยะของลูกปลาทะเลเปน็ข้อมูลบ่งบอกถึงความต้องการสารอาหารบางชนิด
เช่น ในระยะเมตามอโฟซิสลูกปลามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสูงมากซึ่งระยะนี้หากลูกปลาได้รับกรดไขมันท่ีจําเป็น

ในปริมาณท่ีเพียงพอจะทําให้ลูกปลามีอัตรารอดสูงข้ึน เช่น ลูกปลากะรัง (นิเวศน์ และคณะ, 2536; 
และลูกปลากะพงขาว (Dhert et al., 1990) เป็นต้น  ความรู้เกี่ยวกับการกินอาหารของลูกปลาหลังจากท่ีถุงไข่แดง

ยุบสมบูรณ์เป็นข้อมูลสําคัญต่อการอนุบาลเพ่ือวางแผนการให้อาหารท่ีเหมาะสมแก่ลูกปลาท้ังชนิด ปริมาณและวิธีการใหอ้าหาร
เพ่ือให้อัตรารอดของลูกปลาสูงท่ีสุด   การเปลี่ยนชนิด ขนาด  ปริมาณ และวิธีการให้อาหารต้องสอดคล้องกับพัฒนาการในแต่ละ
ระยะของลูกปลาโดยเฉพาะปลากะพงดําวัยอ่อนท่ีมีพฤติกรรมการว่ายน้ําท่ีแตกต่างจากลูกปลาทะเลชนิดอ่ืนๆ คือจะลอยตัว
ว่ายน้ําและกินอาหารอยู่บริเวณผิวน้ําเมื่อใกล้พัฒนาเข้าสู่ระยะวัยรุ่น (Ditty and Shaw, 1994) 

การวิจัยเรื่องนี้จึงต้องการศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์ปลากะพงดําโดยใช้ฮอร์โมนระดับต่างๆ กระตุ้นให้แม่ปลาตกไข่ 
รวมท้ังพัฒนาการของไข่หลังผสมและพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อนซึ่งยังไม่มีการรายงานมาก่อน ท้ังนี้เพ่ือเป็นข้

O1 
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(Armstrong  et al., 1996; 
อาศัยอยู่ได้ท้ังในน้ํากร่อยและน้ําเค็ม มีศักยภาพในการนํามาศึกษาการเพาะขยายพันธุ์

ได้ทดลองเลี้ยงลูกปลากะพงดําท่ีจับจาก
น้ําหนักสูงสุดถึง 2.3 กก. (เฉลี่ย 1.0 กก.) 

ปี อาจมีความยาวได้มากกว่า 40 ซม. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชายฝั่งในจังหวัดสงขลาจํานวนหนึ่งได้จับลูกพันธ์ุปลาชนิดนี้จากแหล่งน้ําธรรมชาติ แล้วนํามาทดลองเลี้ยงในกระชัง

แต่สามารถรวบรวมลูกปลาได้เพียงปีละหนึ่งครั้ง  
ยิ่งไปกว่านั้นในแต่ละปีจับได้จํานวนไม่มากและมีปริมาณไม่แน่นอน  ในขณะท่ีมีผู้ต้องการลูกพันธุ์ปลาชนิดนี้ไปเลี้ยงเพ่ิมมากข้ึน 

กรมประมงมีความสนใจในศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ปลาชนิดนี้และประสบความสําเร็จเป็นครั้งแรกท่ีศูนย์วิจัยและ
โดยการวางไข่ตามธรรมชาติของพ่อแม่ปลาท่ีเลี้ยงในกระชัง

ตว์น้ําชายฝั่งได้ทดลองนําพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงดําจากกระชังในทะเลมาเลี้ยงใน
บ่อคอนกรีตเพ่ือให้ปลาผสมกันเองตามธรรมชาติพบว่าพ่อแม่ปลาไม่มีการผสมพันธุ์วางไข่  เมื่อเลี้ยงไปได้ระยะหนึ่งพ่อแม่ปลา

Minnesota Sea Grant, 2007) 
สถาบันฯ จึงมีแนวคิดในการกระตุ้นการผสมพันธุ์วางไข่ของ

ปลาด้วยฮอร์โมนเนื่องจากใช้ระยะเวลาสั้นๆ เมื่อปลาวางไข่แล้วจึงย้ายปลากลับไปพักในกระชังเช่นเดิมทําให้ปลาไม่ต้องเครียด
กับการอยู่ในบ่อคอนกรีตนานเกินไปอีกท้ังการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นให้แม่ปลาวางไข่เป็นวิธีการท่ีนิยมกันโดยท่ัวไปในการเพาะพันธุ์

รวมท้ังยังสามารถผลิตลูกพันธุ์ได้ในปริมาณมากและวางแผนในการผลิต
Rottmann et al., 1991a) ท่ีผ่านมา 
, 2006) แต่ยังไม่ประสบผลสําเร็จ

โมนสังเคราะห์ท่ีนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการกระตุ้นการตกไข่และการวางไข่ในปลา
กระดูกแข็งหลายชนิด ความเข้มข้นของฮอร์โมนท่ีใช้ฉีดกระตุ้นแตกต่างกันไปตามชนิดของปลา ระดับความเข้มข้นท่ีใช้กัน

การใช้ระดับความเข้มข้นให้เหมาะสมกับชนิด
ของปลาทําให้การกระตุ้นประสบผลสําเร็จ ไม่เป็นอันตรายต่อพ่อแม่ปลารวมท้ังประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะปลาชนิดใหม่ท่ี
เพ่ิงมีการศึกษามีความจําเป็นต้องทราบระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของฮอร์โมนในเบื้องต้นเพ่ือให้การเพาะพันธุ์เป็นไปอย่าง

การศึกษาพัฒนาการของลูกปลาตั้งแต่แรกฟักจนกระท่ังเข้าระยะวัยรุ่น  มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการวิจัยการเพาะพันธุ์
นข้อมูลบ่งบอกถึงความต้องการสารอาหารบางชนิด 

เช่น ในระยะเมตามอโฟซิสลูกปลามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสูงมากซึ่งระยะนี้หากลูกปลาได้รับกรดไขมันท่ีจําเป็น
2536; นิเวศน์ และไพบูลย,์ 2536; 

ความรู้เกี่ยวกับการกินอาหารของลูกปลาหลังจากท่ีถุงไข่แดง
ยุบสมบูรณ์เป็นข้อมูลสําคัญต่อการอนุบาลเพ่ือวางแผนการให้อาหารท่ีเหมาะสมแก่ลูกปลาท้ังชนิด ปริมาณและวิธีการใหอ้าหาร
เพ่ือให้อัตรารอดของลูกปลาสูงท่ีสุด   การเปลี่ยนชนิด ขนาด  ปริมาณ และวิธีการให้อาหารต้องสอดคล้องกับพัฒนาการในแต่ละ
ระยะของลูกปลาโดยเฉพาะปลากะพงดําวัยอ่อนท่ีมีพฤติกรรมการว่ายน้ําท่ีแตกต่างจากลูกปลาทะเลชนิดอ่ืนๆ คือจะลอยตัว

 
การวิจัยเรื่องนี้จึงต้องการศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์ปลากะพงดําโดยใช้ฮอร์โมนระดับต่างๆ กระตุ้นให้แม่ปลาตกไข่ 

รวมท้ังพัฒนาการของไข่หลังผสมและพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อนซึ่งยังไม่มีการรายงานมาก่อน ท้ังนี้เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 



 O1 

198 

O32 

ท่ีสําคัญในการผลิตลูกพันธุ์ปลาชนิดนี้ให้ได้ปริมาณมากเพ่ือให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการเพาะเลี้ยงปลาทะเลชนิดใหม่เป็น
อาชีพอีกชนิดหนึ่งในอนาคต 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือศึกษาระดับฮอร์โมน LHRHa 
พัฒนาการของคัพภะและพัฒนาการของลูกปลากะพงดําวัยอ่อน
 
วิธีดําเนินการ 
1. การศึกษาระดับฮอร์โมน LHRHa ท่ีเหมาะสมในการฉีดเพ่ือกระตุ้นการผสมพันธุ์วางไข่ปลากะพงดํา
 1.1 พ่อแม่พันธุ์  
  คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงดําท่ีมีความแข็งแรงสมบูรณ์ อายุ 
กระชังของเกษตรกรบริเวณปากทะเลสาบสงขลา  ก่อนคัดเลือกให้งดอาหารแก่พ่อแม่พันธุ์ 
โดยดูดไข่จากแม่ปลาด้วยหลอด polyethylene 
วดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจํานวน 30 ฟองต่อแม่ปลา 
มากกว่า 0.4 มิลลิเมตร และมีเปอร์เซ็นต์ไข่ดีก่อนฉีดฮอร์โมนมากกว่า
และไม่มีคราบไขมัน การคํานวณเปอร์เซ็นต์ไ
 

                   เปอร์เซ็นต์ไข่ดี 
 

 
 ส่วนปลาเพศผู้เลือกเฉพาะปลาท่ีรีดน้ําเช้ือได้รวมท้ังมีคุณภาพของน้ําเช้ือดีคือมีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนท่ีของ

อสุจิมากกว่า 70 เปอร์เซ็นตแ์ละมีความปราดเปรียวสูง
(Suquet et al., 1995; Rottmann et al., 

1.2 การฉีดฮอร์โมนและการรวบรวมไข่ 
 ฉีดฮอร์โมน LHRHa (Suprefact E; Frankfurt am Main
ท่ีคัดเลือกไว้ท่ีระดับความเข้มข้น 0 (ชุดควบคุม
ตามลําดับ ผสมกับพ่อปลาขนาด 2.0-4.0 กิโลกรัม ท่ีไม่มีการฉีดฮอร์โมน ใช้พ่อแม่ปลาชุดการทดลองละ 
จํานวน 2 ครั้ง การฉีดฮอร์โมนทําได้โดยการสลบแม่ปลาด้วยน้ํามันกานพลูผสมกับเอธิลแอลกอฮอล์ 
เมื่อแม่ปลาสลบแล้วจึงช่ังน้ําหนักเพ่ือคํานวณปริมาณของฮอร์โมนท่ีใช้ในแต่ละความเข้มข้นตามวิธีของ 
ฉีดฮอร์โมนบริเวณกล้ามเนื้อเหนือเส้นข้างลําตัวใกล้โคนครีบหลังเพียงครั้งเดียว
ปลาชุดควบคุมฉีดด้วยน้ําเกลือ 0.7 เปอร์เซ็นต์ 
การให้อาหารปลาในระหว่างการทดลอง เมื่อปลาวางไข่จึงรวบรวมไข่ท้ังหมดมายังโรงเพาะพันธุ์ปลาทะเลของสถาบันวิจัย
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ตรวจสอบจํานวนไข่ท่ีวาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไข่
อัตราการฟัก และเปอร์เซ็นต์ของลูกปลาท่ีมีความผิดปกติ เช่น มีลําตัวคดงอ ในแต่ละระดับความเข้มข้น 
 1.3 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
2 ซ้ํา คํานวณค่าเฉลี่ยของจํานวนไข่ท่ีวาง อัตราการปฏิสนธิ 
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของจํานวนไข่ท่ีวาง อัตราการปฏิสนธิ 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ท่ีสําคัญในการผลิตลูกพันธุ์ปลาชนิดนี้ให้ได้ปริมาณมากเพ่ือให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการเพาะเลี้ยงปลาทะเลชนิดใหม่เป็น

LHRHa ท่ีเหมาะสมในการฉีดเพ่ือกระตุ้นการผสมพันธุ์วางไข่ปลากะพงดํา 
พัฒนาการของคัพภะและพัฒนาการของลูกปลากะพงดําวัยอ่อน 

ท่ีเหมาะสมในการฉีดเพ่ือกระตุ้นการผสมพันธุ์วางไข่ปลากะพงดํา 

คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงดําท่ีมีความแข็งแรงสมบูรณ์ อายุ 1.5-2 ปี ขนาด 3.0-6.0 
กระชังของเกษตรกรบริเวณปากทะเลสาบสงขลา  ก่อนคัดเลือกให้งดอาหารแก่พ่อแม่พันธุ์ 1-2 วัน คัดเลือกแม่ปลาท่ีมีไข่แก่

polyethylene (Rottmann et al., 1991b) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 
ฟองต่อแม่ปลา 1 ตัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไข่ของแม่ปลาท่ีนํามาฉีดฮอร์โมนต้อง

มิลลิเมตร และมีเปอร์เซ็นต์ไข่ดีก่อนฉีดฮอร์โมนมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ไข่ดีมีลักษณะกลม มีสีเข้ม ขนาดใกล้เคียงกัน
ปอร์เซ็นต์ไข่ดีก่อนฉีดฮอร์โมนคํานวณจากสูตร ดังต่อไปนี ้

เปอร์เซ็นต์ไข่ดี   =           จํานวนไข่ดีท่ีนับได ้X 100 
จํานวนไข่ท้ังหมดท่ีสุ่มมาตรวจ 

ส่วนปลาเพศผู้เลือกเฉพาะปลาท่ีรีดน้ําเช้ือได้รวมท้ังมีคุณภาพของน้ําเช้ือดีคือมีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนท่ีของ
และมีความปราดเปรียวสูง โดยสุ่มน้ําเช้ือไปตรวจสอบคุณภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ความละเอียดสูง

 1991b) 
การฉีดฮอร์โมนและการรวบรวมไข่  

LHRHa (Suprefact E; Frankfurt am Main-Germany) ให้กับแม่ปลาขนาด 
ชุดควบคุม), 10, 25, 50 และ 100 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ในชุดการทดลองท่ี 

กิโลกรัม ท่ีไม่มีการฉีดฮอร์โมน ใช้พ่อแม่ปลาชุดการทดลองละ 3-4 
ครั้ง การฉีดฮอร์โมนทําได้โดยการสลบแม่ปลาด้วยน้ํามันกานพลูผสมกับเอธิลแอลกอฮอล์ (นาวิน และคณะ

ณปริมาณของฮอร์โมนท่ีใช้ในแต่ละความเข้มข้นตามวิธีของ Rottmann 
ฉีดฮอร์โมนบริเวณกล้ามเนื้อเหนือเส้นข้างลําตัวใกล้โคนครีบหลังเพียงครั้งเดียว (single intramuscular injection) 

เปอร์เซ็นต์ เมื่อฉีดฮอร์โมนแล้วปล่อยพ่อแม่ปลาให้ผสมพันธุ์วางไข่กันเองตามธรรมชาติ
การให้อาหารปลาในระหว่างการทดลอง เมื่อปลาวางไข่จึงรวบรวมไข่ท้ังหมดมายังโรงเพาะพันธุ์ปลาทะเลของสถาบันวิจัย

ชายฝั่ง ตรวจสอบจํานวนไข่ท่ีวาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไข่ อัตราการปฏิสนธิ 
อัตราการฟัก และเปอร์เซ็นต์ของลูกปลาท่ีมีความผิดปกติ เช่น มีลําตัวคดงอ ในแต่ละระดับความเข้มข้น  

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล  
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) มี 

นวนไข่ท่ีวาง อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และเปอร์เซ็นต์ของลูกปลาท่ีมีความผิดปกติ
ยงเบนมาตรฐานของจํานวนไข่ท่ีวาง อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และเปอร์เซ็นต์ของลูกปลาท่ีมี

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

ท่ีสําคัญในการผลิตลูกพันธุ์ปลาชนิดนี้ให้ได้ปริมาณมากเพ่ือให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการเพาะเลี้ยงปลาทะเลชนิดใหม่เป็น

ท่ีเหมาะสมในการฉีดเพ่ือกระตุ้นการผสมพันธุ์วางไข่ปลากะพงดํา และเพ่ือศึกษา

6.0 กิโลกรัม ท่ีเลี้ยงใน
วัน คัดเลือกแม่ปลาท่ีมีไข่แก่

1.5 มิลลิเมตร นําไข่มา
ตัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไข่ของแม่ปลาท่ีนํามาฉีดฮอร์โมนต้อง

เปอร์เซ็นต์ ไข่ดีมีลักษณะกลม มีสีเข้ม ขนาดใกล้เคียงกัน

ส่วนปลาเพศผู้เลือกเฉพาะปลาท่ีรีดน้ําเช้ือได้รวมท้ังมีคุณภาพของน้ําเช้ือดีคือมีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนท่ีของ
โดยสุ่มน้ําเช้ือไปตรวจสอบคุณภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ความละเอียดสูง 

ให้กับแม่ปลาขนาด 3.0-6.0 กิโลกรัม  
กิโลกรัม ในชุดการทดลองท่ี 1-5 (T1-T5) 

4 คู่ ดําเนินการทดลอง
นาวิน และคณะ, 2549)  

Rottmann et al. (1991c)  
(single intramuscular injection) สําหรับ 

มพันธุ์วางไข่กันเองตามธรรมชาติไม่มี
การให้อาหารปลาในระหว่างการทดลอง เมื่อปลาวางไข่จึงรวบรวมไข่ท้ังหมดมายังโรงเพาะพันธุ์ปลาทะเลของสถาบันวิจัย 

อัตราการปฏิสนธิ (จนถึงระยะ gastrula) 
 

มี 4 ชุดการทดลองๆ ละ 
อัตราการฟัก และเปอร์เซ็นต์ของลูกปลาท่ีมีความผิดปกต ิ

อัตราการฟัก และเปอร์เซ็นต์ของลูกปลาท่ีมี



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ความผิดปกติท่ีได้จากแม่ปลาท่ีฉีดฮอร์โมนแต่ละระดับความเข้มข้น โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
analysis of variance) และเปรียบเทียบค่าต่างๆท่ีได้โดยวิธี 
ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติสําเร็จรูป
 
2. การศึกษาการเจริญพัฒนาของคัพภะ 
 หลังจากไข่ถูกผสมกับน้ําเช้ือ 
จนกระท่ังตัวอ่อนถูกฟักออกเป็นตัว 
เปลี่ยนแปลงและบันทึกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่ละระยะตั้งแต่ระยะแบ่งตัวเป็น 
embryo และฟักออกเป็นตัว 
3. การศึกษาพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อน
 อนุบาลลูกปลาตั้งแต่แรกฟักจนเป็นปลาวัยรุ่นโดยใ
ลูกปลากะรังดอกแดง  (นิเวศน,์ 2536) 
รูปร่าง ครีบ  สีสัน และสุ่มตัวอย่างลูกปลามาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของถุงไข่แดง 
โดยคํานวณปริมาตรถุงไข่แดงตามวิธีของ 
ตามอายุของลูกปลาโดยช่วงเวลาการเก็บตัวอย่างจะเก็บค่อนข้างถ่ีในช่วงต้นและห่างออกไปในช่วงท้ายตามโดยดัดแปลงจาก
วิธีการของ อภิชาติ (2546) คือ ตอนลูกปลาฟักออกจากไข่  เมื่อลูกปลาอายุ 
7 วัน 9 วัน 12 วัน 15 วัน 20 วัน 25 
 

 สูตรคํานวณ           
           
                  

                      
           

ผลการศึกษา 
1. การศึกษาระดับฮอร์โมน LHRHa 
 จากการทดลองพบว่าทุกชุดการทดลองสามารถกระตุ้นให้แม่ปลาวางไข่ได้ยกเว้นชุดควบคุม
สูงสุด 69.69 เปอร์เซ็นต์ และ T3 มีอัตราการผสมสูงท่ีสุด 
โดยท่ี T5 มีจํานวนไข่ท่ีวางสูงสุด 3.36 
เป็นลักษณะเดียวกับจํานวนไข่ท่ีแม่ปลาวางไข่ คือ มีค่าสูงสุดใน 
แสนฟอง/กิโลกรัม ขนาดของลูกปลาและลูกปลาผิดปกติแต่ละชุดการทดลองท่ีมีการฟักไม่
1.83-2.08 มิลลิเมตร และ 1.22-3.72 
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

ากแม่ปลาท่ีฉีดฮอร์โมนแต่ละระดับความเข้มข้น โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
และเปรียบเทียบค่าต่างๆท่ีได้โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 

ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติสําเร็จรูป 

การศึกษาการเจริญพัฒนาของคัพภะ (Embryonic development) 
หลังจากไข่ถูกผสมกับน้ําเช้ือ ทําการตรวจสอบระยะการเจริญและพัฒนาการของคัพภะตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิ 

 (hatching) บันทึกระยะเวลาการเจริญและพัฒนาการของคัพภะ
เปลี่ยนแปลงและบันทึกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่ละระยะตั้งแต่ระยะแบ่งตัวเป็น 2 

การศึกษาพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อน (Larval development) 
อนุบาลลูกปลาตั้งแต่แรกฟักจนเป็นปลาวัยรุ่นโดยใช้เทคนิคการให้อาหารและการจัดการคุณภาพน้ําตามวิธีการอนุบาล

2536)  ตรวจสอบพัฒนาการของลูกปลาโดยสุ่มตัวอย่างลูกปลามาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
รูปร่าง ครีบ  สีสัน และสุ่มตัวอย่างลูกปลามาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของถุงไข่แดง (yolk sac) 
โดยคํานวณปริมาตรถุงไข่แดงตามวิธีของ Williams et al. (2004) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยายสูงและกล้องสเตอริโอ 
ตามอายุของลูกปลาโดยช่วงเวลาการเก็บตัวอย่างจะเก็บค่อนข้างถ่ีในช่วงต้นและห่างออกไปในช่วงท้ายตามโดยดัดแปลงจาก

คือ ตอนลูกปลาฟักออกจากไข่  เมื่อลูกปลาอายุ 6 ช่ัวโมง 12 ช่ัวโมง 
25 วัน 35 วัน และ 45 วัน ตามลําดับ 

           - ปริมาตรของถุงไข่แดง  = 4/3 π (R1)
2 R2 

โดย   R1 = ความยาวของแกนย่อยของถุงไข่แดง 
        R2 = ความยาวของแกนหลกัของถุงไข่แดง 

                    - ปริมาตรของหยดน้ํามัน = 4/3 π (R)3 
โดย   R = ความยาวรัศมีของหยดน้ํามัน 

 

LHRHa ท่ีเหมาะสมในการฉีดเพ่ือกระตุ้นการผสมพันธุ์วางไข่ปลากะพงดํา
จากการทดลองพบว่าทุกชุดการทดลองสามารถกระตุ้นให้แม่ปลาวางไข่ได้ยกเว้นชุดควบคุม

มีอัตราการผสมสูงท่ีสุด 67.54 เปอร์เซ็นต์ ส่วน T1 แม่ปลาไม่วางไข่ 
3.36 ล้านฟอง น้อยท่ีสุดคือ T3 คือ 2.08 ล้านฟอง เมื่อเทียบเป็นจํานวนไข่ต่อน้ําหนักแม่ปลา

เป็นลักษณะเดียวกับจํานวนไข่ท่ีแม่ปลาวางไข่ คือ มีค่าสูงสุดใน T5 จํานวน 4.60 แสนฟอง/กิโลกรัม น้อยท่ี
กิโลกรัม ขนาดของลูกปลาและลูกปลาผิดปกติแต่ละชุดการทดลองท่ีมีการฟักไม่มีแตกต่างกันมากนักคืออยู่ในช่วง

3.72 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  (ตารางท่ี 1) ผลการกระตุ้นการวางไข่ทุกพารามิเตอร์ท่ีตรวจสอบ
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  

 

O1 

199 

O32 

ากแม่ปลาท่ีฉีดฮอร์โมนแต่ละระดับความเข้มข้น โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one way 
Duncan’s New Multiple Range Test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 

ทําการตรวจสอบระยะการเจริญและพัฒนาการของคัพภะตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิ (fertilization) 
ญและพัฒนาการของคัพภะแต่ละระยะ สังเกตการ

2 เซลล์ จนถึงระยะ complete 

ช้เทคนิคการให้อาหารและการจัดการคุณภาพน้ําตามวิธีการอนุบาล
ตรวจสอบพัฒนาการของลูกปลาโดยสุ่มตัวอย่างลูกปลามาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง

) และหยดน้ํามัน (oil globule) 
น์กําลังขยายสูงและกล้องสเตอริโอ 

ตามอายุของลูกปลาโดยช่วงเวลาการเก็บตัวอย่างจะเก็บค่อนข้างถ่ีในช่วงต้นและห่างออกไปในช่วงท้ายตามโดยดัดแปลงจาก
 1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน 5 วัน 

ท่ีเหมาะสมในการฉีดเพ่ือกระตุ้นการผสมพันธุ์วางไข่ปลากะพงดํา 
จากการทดลองพบว่าทุกชุดการทดลองสามารถกระตุ้นให้แม่ปลาวางไข่ได้ยกเว้นชุดควบคุม โดย T2 มีอัตราการปฏิสนธิ

แม่ปลาไม่วางไข่ จํานวนไข่ท่ีวางใกล้เคียงกัน
เมื่อเทียบเป็นจํานวนไข่ต่อน้ําหนักแม่ปลา

กิโลกรัม น้อยท่ีสุดคือ T3 คือ 1.83 
มีแตกต่างกันมากนักคืออยู่ในช่วง 

ผลการกระตุ้นการวางไข่ทุกพารามิเตอร์ท่ีตรวจสอบ 



 O1 

200 

O32 

จํานวนไข่ท่ีวาง จํานวนไข่ต่อ 
(ล้านฟอง) นํ้าหนักแม่ปลา

(แสนฟอง/
1
2 2.25+0.49 1.97+0
3 2.08+0.76 1.83+0
4 2.57+0.35 2.80+1

5 2.94+2.16a 4.08+3.
a เป็นข้อมูลจากการทดลองสามครั้ง, b เป็นข้อมูลเฉพาะครั้งท่ีไข่มีการปฏิสนธแิละฟักออกเป็นตัว

ชุดการทดลอง

***********************************

ตารางท่ี 1 ผลของการกระตุ้นการวางไข่ของแม่พันธุ์ปลากะพงดําท่ีฉีดด้วยฮอร์โมน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การศึกษาการเจริญและพัฒนาการของคัพภะ 
 ไข่ปลากะพงดําเป็นไข่ลอยมีช่องว่างระหว่างเปลือกไข่ 
ไมโครเมตร (เฉลี่ย 829.10+25.67 ไมโครเมตร
207.00-259.67 ไมโครเมตร (เฉลี่ย 229.53+20.03 
ของคัพภะจนกระท่ังฟักออกเป็นตัวท่ีอุณหภูมินํ้า 
ดังนี้ (ภาพท่ี 1, ตารางท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  การเจริญพัฒนาของคัพภะปลากะพงดํา
 เซลล;์ e) ระยะ 32 เซลล;์ f) ระยะ 
 ระยะตัวอ่อนตอนต้น; n) ระยะตัวอ่อนตอนปลาย
3. การศึกษาพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อน (Larval development)
 การศึกษาพบว่าเมื่อลูกปลาฟักเป็นตัวใหม่ๆ 
ในขณะท่ีปากยังไม่เปิด ท้ังถุงไข่แดงและหยดน้ํามันมีข

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

a b c 

d e f 

g h i 

j k l 

m n o 

จํานวนไข่ต่อ อัตราการ อัตรา ลูกปลาผิด ความยาวเหยียด 
นํ้าหนักแม่ปลา ปฏิสนธ ิ การฟัก ปกติ

/กก.) (%) (%) (%)

0.92 69.69+12.36 61.72+4.10 2.59+1.51
0.70 60.91+10.53 67.54+34.92 2.40+0.18
1.92 55.74+9.62 59.62+16.16 3.72+2.69

.82a 48.73+42.55a 49.03+46.19a 2.22+1.44b

เป็นข้อมูลเฉพาะครั้งท่ีไข่มีการปฏิสนธแิละฟักออกเป็นตัว

***********************************แม่ปลาไม่วางไข*่***************************************

ผลของการกระตุ้นการวางไข่ของแม่พันธุ์ปลากะพงดําท่ีฉีดด้วยฮอร์โมน LHRHa ท่ีระดับความเข้มข้นต่างๆ

การศึกษาการเจริญและพัฒนาการของคัพภะ (Embryonic  development) 
ไข่ปลากะพงดําเป็นไข่ลอยมีช่องว่างระหว่างเปลือกไข่ (perivitelline space) แคบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 

ไมโครเมตร) มีหยดน้ํามันเพียงหยดเดียว (single oil globule) 
20.03 ไมโครเมตร) อยู่ตรงกลางของเซลล์ไข่ เมื่อนําไปศึกษาการเจริญและพัฒนาการ

ของคัพภะจนกระท่ังฟักออกเป็นตัวท่ีอุณหภูมินํ้า 28.5 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลาท้ังหมด 17 ช่ัวโมง 30 นาที เป็

การเจริญพัฒนาของคัพภะปลากะพงดํา  a) ไข่ท่ีปฏิสนธิแล้ว; b) ระยะ cleavage 2 เซลล;์ c) 4 
ระยะ 128 เซลล;์ g) ระยะ blastula; h,i) ระยะ gastrula j,k) ระยะ 

ระยะตัวอ่อนตอนปลาย; l) ลูกปลากําลังเคลื่อนตัวออกจากเปลือกไข่ 
(Larval development) 

การศึกษาพบว่าเมื่อลูกปลาฟักเป็นตัวใหม่ๆ ส่วนท้องมีลักษณะคล้ายลูกโป่งซึ่งเป็นส่วนของถุงไข่แดงท่ีใช้เป็
ท้ังถุงไข่แดงและหยดน้ํามันมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ตามอายุลูกปลาโดยถุงไข่แดงยุบตัวอย่างรวดเร็วภายใน

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

ความยาวเหยียด 
ลูกปลาแรกฟัก

(มม.)

1.83+0.03
1.88+0.04
1.96+0.02

2.03+0.07b

****************************************

ท่ีระดับความเข้มข้นต่างๆ 

แคบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 799.50-858.66 
single oil globule) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง  

อยู่ตรงกลางของเซลล์ไข่ เมื่อนําไปศึกษาการเจริญและพัฒนาการ
นาที เป็นไปตามลําดับ

; c) 4 เซลล;์ d) ระยะ 8  
ระยะ neurula; l,m)  
 

ส่วนท้องมีลักษณะคล้ายลูกโป่งซึ่งเป็นส่วนของถุงไข่แดงท่ีใช้เปน็อาหาร
โดยถุงไข่แดงยุบตัวอย่างรวดเร็วภายใน 
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ระยะเวลาหลังการปฏิสนธิ
30 นาที
45 นาที
1 ช่ัวโมง
2 ช่ัวโมง

2 ช่ัวโมง 15 นาที
2 ช่ัวโมง 35 นาที
3 ช่ัวโมง 5 นาที
3 ช่ัวโมง 25 นาที
5 ช่ัวโมง 30 นาที
8 ช่ัวโมง 30 นาที
9 ช่ัวโมง 30 นาที

10 ช่ัวโมง
17 ช่ัวโมง 30 นาที

6 ช่ัวโมงแรกหลังฟักและยุบตัวหมดเมื่อลูกปลาอายุ 
(ภาพท่ี 2)   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2  การยุบตัวของถุงไข่แดง (a
 
ตารางท่ี 2  การเจริญและพัฒนาการของคัพภะของปลากะพงดํา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลูกปลาแรกฟัก หรืออายุ 0 

มาทางด้านหัวของลูกปลา ถุงไข่แดงรูปร่างทรงรียาวประมาณครึ่งหนึ่งของลําตัว ปริมาตรเริ่มต้น 
ตัวปลามีสีใสและมีเม็ดสีนํ้าตาล ดํากระจายอยู่ท่ัวตั
ล้อมรอบลําตัวรวมท้ังช่วงหาง (finfold) 
การเคลื่อนไหวใช้การกระดิกตัวต่อเนื่องกันหลายๆ ครั้ง 
มากจนชิดกับหยดน้ํามัน ท่อทางเดินอาหารขยายใ
บริเวณส่วนหัว ลําตัวส่วนทวารหนักและโคนหาง 
(myomeres) และเม็ดสีบริเวณทวารหนักและโคนหางเข้มข้ึนแต่บริเวณอ่ืนๆ 
เมื่อมองด้วยตาเปล่า finfold เริ่มคอดกลายเป็นครีบหาง 
โดยเอาส่วนหัวข้ึนด้านบน (ภาพท่ี 3c)
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ระยะเวลาหลังการปฏิสนธิ พัฒนาการของคัพภะ
2 cell
4 cell
8 cell
16 cell
32 cell
64 cell
128 cell

Blastula stage
Gastrula stage
Neurula stage

Developing embryo
Complete embryo

Hatching

ช่ัวโมงแรกหลังฟักและยุบตัวหมดเมื่อลูกปลาอายุ 3 วัน ในขณะท่ีหยดน้ํามันยุบตัวลงช้าๆ และยุบตัวหมดเมื่อลูกปลาอายุ 

a) และหยดน้ํามัน (b) ของลูกปลากะพงดํา 

การเจริญและพัฒนาการของคัพภะของปลากะพงดํา (ณ อุณหภูมิ 28.5 องศาเซลเซียส) 

0 ช่ัวโมง หยดน้ํามันเริ่มต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 278.33+20.19 
มาทางด้านหัวของลูกปลา ถุงไข่แดงรูปร่างทรงรียาวประมาณครึ่งหนึ่งของลําตัว ปริมาตรเริ่มต้น 0.70

ดํากระจายอยู่ท่ัวตัวรวมท้ังหยดไขมันยกเว้นปลายหาง ครีบหลัง ครีบหาง และครีบก้นเช่ือมติดกัน
finfold)  ดวงตายังไม่มีเม็ดสี ลําตัวยืดตรง ลูกปลามักลอยตัวนิ่งๆ โดยหงายส่วนท้อง

การเคลื่อนไหวใช้การกระดิกตัวต่อเนื่องกันหลายๆ ครั้ง ในทิศทางไม่แน่นอน (ภาพท่ี 3a) ลูกปลาอายุ 
ท่อทางเดินอาหารขยายใหญ่ข้ึน หัวใจลักษณะเป็นท่อยาวเม็ดสีบริเวณลําตัวมีสีน้ํา

ลําตัวส่วนทวารหนักและโคนหาง (ภาพท่ี 3b) อายุ 12 ช่ัวโมง ถุงไข่แดงมีขนาดเล็กลง สังเกตเห็นกล้ามเนื้อ 
และเม็ดสีบริเวณทวารหนักและโคนหางเข้มข้ึนแต่บริเวณอ่ืนๆ เม็ดสีจางลง ทําให้มองคล้ายลูกปลามี

เริ่มคอดกลายเป็นครีบหาง การว่ายน้ํายังมีทิศทางไม่แน่นอนแต่มักลอยตัวกลางมวลน้ําในแนวดิ่ง
3c) อายุ 1 วัน เริ่มเห็นช่องว่างภายในท่อทางเดินอาหาร ลําตัวใสข้ึนแต่มีสีเข้มมากข้ึนเฉพาะ
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ตัวลงช้าๆ และยุบตัวหมดเมื่อลูกปลาอายุ 5 วัน 

 

20.19 ไมโครเมตร มีตําแหน่งค่อน
0.70+0.03 ลูกบาศก์มิลลิเมตร  

ครีบหลัง ครีบหาง และครีบก้นเช่ือมติดกัน
ลูกปลามักลอยตัวนิ่งๆ โดยหงายส่วนท้องข้ึนด้านบน

ลูกปลาอายุ 6 ช่ัวโมง ถุงไข่แดงยุบตัวลง
เม็ดสีบริเวณลําตัวมีสีน้ําตาลเข้มข้ึนเฉพาะ

ถุงไข่แดงมีขนาดเล็กลง สังเกตเห็นกล้ามเนื้อ 
เม็ดสีจางลง ทําให้มองคล้ายลูกปลามลีําตัวตัวลาย
ไม่แน่นอนแต่มักลอยตัวกลางมวลน้ําในแนวดิ่ง

ท่อทางเดินอาหาร ลําตัวใสข้ึนแต่มีสีเข้มมากข้ึนเฉพาะ
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บริเวณทวารหนักและโคนหาง ครีบหูเริ่มเกิดเป็นปุ่มเล็กๆ 
แนวดิ่งโดยเอาส่วนหัวอยู่ด้านล่าง (ภาพท่ี 3d)
ดวงตามีสีเข้มมากข้ึน ครีบท้องเริ่มพัฒนา (pelvic bud)
คอดมากข้ึน เริ่มสังเกตเห็นปุ่มแหลมบริเวณส่วนหัวด้านบน ลูกปลาเริ่มว่ายขนานกับพ้ืนบ่อได้และเริ่มรวมกลุ่มกันอย่างหลวมๆ 
(ภาพท่ี 3e) อายุ 3 วัน ถุงไข่แดงยุบสมบูรณ์ เกิด 
ตาเจริญดีมากมองเห็นกระดูกสันหลัง (notochord) 
บริเวณทวารหนักและโคนหางจางลงจนเกือบมองไม่เห็น 
ครีบท้องพัฒนาดี ลูกปลาว่ายน้ําได้รวดเร็วและรวมกลุ่มกันหนาแน่นข้ึน  
หยดน้ํามันเล็กลง หนามบนหัวใหญ่และมีรอยหยักมากข้ึน 
หนามบนหัวยาวข้ึน สงัเกตเห็นหนามบริเวณแผ่นปิดเหงือก
รวมกลุ่มบริเวณใกล้ๆ ผิวน้ํา (ภาพท่ี 3h) อายุ 
เหงือกและเส้นข้างลําตัว (lateral line) ชัดเจนข้ึน มองเห็นกระเพาะอาหารและอาหารในกระเพาะได้อย่างชัดเจน ลู
ได้เร็วข้ึนและรวมกลุ่มกันหนาแน่น (ภาพท่ี 
ครีบท้องเจริญยาวข้ึนมากและมีสีดําเข้มยาวตลอดความยาวของส่วนท้อง 
สีส้มและดํา เริ่มมีมากข้ึนและกระจายไปท่ัวลําตัวโดยเฉพาะส่วนท้องยกเว้นปลายหาง ลําตัวใสมองเห็นแนวมัดกล้ามเนื้อและ
กระดูกสันหลังชัดเจน finfold เริ่มคอดลงบริเวณโคนหาง 
ปราดเปรียวข้ึน บางตัวว่ายลงไปยังท่ีลึก ลูกปลา
อายุ 12 วัน ลูกปลามีสีเข้มข้ึนโดยเฉพาะส่วนหัว ส่วนท้อง หลัง และครีบหลัง 
อย่างสมบูรณ์ ครีบหลังและครีบก้นมีก้านครีบแข็งเกิดข้ึน  ลําตัวขยายใหญ่ข้ึ
บนหนามลดลง กระดูกปลายหาง (urostyle)
อยู่บริเวณผิวน้ํา (ภาพท่ี 3k) อายุ 15 วัน ลูกปลามีสีดําเข้มข้ึนท่ัวท้ังตัวยกเว้น ครีบหู ครีบหางและบริเวณ
และครีบก้น ครีบท้องเจริญดีมาก ส่วนของลําตัวขยายใหญ่ข้ึน หนามบนหัวหดสั้นลง ลูกปลาว่ายน้ํากินอาหารบริเวณใกล้ผิวน้ํา 
บางตัวว่ายน้ําในลักษณะแบนข้างขนานกับผิวน้ํา 
เกือบหมด เม็ดสีกระจายเพ่ิมมากข้ึนยกเว้นบริเวณครีบอ่อนของครีบหลังและครีบก้น แต่เม็ดสีบริเวณลําตัวจางลงเล็กน้อยเป็น
สีครีมหรือน้ําตาลอ่อน  (ภาพท่ี 3m) อายุ 2
หนามบนหัวและข้างแก้มหายไป เม็ดสีบนลําตัวเข้มข้ึนจนเกือบดําสนิทท่ัวท้ังตัวยกเว้นบริเวณส่วนปลายของครีบอ่อนของครีบหลัง
ครีบก้น และครีบหาง ลูกปลาว่ายน้ําเป็นอิสระ ส่วนใหญ่ว่ายลอยแบบแบนข้างไหลไปตามกระแสน้ําคล้ายปลาป่วยหรือปลาตาย
(ภาพท่ี 3n) อายุ 30 วัน ลูกปลาลําตัวขยายใหญ่ข้ึน ลําตัวกว้างข้ึน 
บริเวณส่วนปลายของครีบอ่อนของครีบก้นและครีบหลัง เม็ดสีบริเวณลําตัวบางส่วนเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลปนเหลืองกระจาย
อยู่ท่ัวไปโคนครีบหางกว้างข้ึนคล้ายปลาตัวเต็มวัย ลูกปลามักว่ายน้ําลอยตัวกินอาหารอยู่บริเวณผิวน้ําแ
บางครั้ง ลูกปลาสามารถกินกุ้งเคยมีชีวิตได้ 
ปลายครีบหางมากข้ึน (ภาพท่ี 3p) อายุ 45 วัน ลูกปลามีเม็ดสีโดยท่ัวไปจางลง มีลายสีน้ําตาลปนเหลืองมากข้ึน
คล้ายกับปลาตัวเต็มวัย (ภาพท่ี 3q) 
  

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

บริเวณทวารหนักและโคนหาง ครีบหูเริ่มเกิดเป็นปุ่มเล็กๆ (pectoral fin) ดวงตามีสีเข้มข้ึน ลูกปลามักลอ
3d) อายุ 2 วัน ถุงไข่แดงยุบลงมากจนเกือบสมบูรณ์ ปากและท่อทวารหนักเริ่มเปิด 
pelvic bud) เริ่มมองเห็นมัดกล้ามเนื้อ (myoseptum) บริเวณท่อนหาง 

เริ่มสังเกตเห็นปุ่มแหลมบริเวณส่วนหัวด้านบน ลูกปลาเริ่มว่ายขนานกับพ้ืนบ่อได้และเริ่มรวมกลุ่มกันอย่างหลวมๆ 
วัน ถุงไข่แดงยุบสมบูรณ์ เกิด cleithral symphysis ปากเปดิแล้ว ลูกปลาเริ่มกินโรติเฟอร์ 

notochord) และมัดกล้ามเนื้อ (myomeres) ชัดเจน ส่วนหัวขยายใหญ่ข้ึนมาก เม็ดสี
ละโคนหางจางลงจนเกือบมองไม่เห็น หนามแหลมบริเวณส่วนหัว (serrate supraoccipital crest) 

ครีบท้องพัฒนาดี ลูกปลาว่ายน้ําได้รวดเร็วและรวมกลุ่มกันหนาแน่นข้ึน  บางส่วนว่ายลงเกาะพ้ืนถัง (ภาพท่ี 
หยดน้ํามันเล็กลง หนามบนหัวใหญ่และมีรอยหยักมากข้ึน (ภาพท่ี 3g) อายุ 5 วัน หยดน้ํามันเล็กลงมาก ส่วนหัวขยายใหญ่ข้ึน 

งเกตเห็นหนามบริเวณแผ่นปิดเหงือก (preopercular spine) ชัดข้ึน ลูกปลาว่ายน้ําแข็งแรงข้ึนและว่าย
อายุ 7 วัน หยดน้ํามันยุบสมบูรณ์ ส่วนหัวขยายใหญ่ข้ึน มองเห็นหนามบริเวณแผ่นปิด

ชัดเจนข้ึน มองเห็นกระเพาะอาหารและอาหารในกระเพาะได้อย่างชัดเจน ลู
ภาพท่ี 3i) อายุ 9 วัน ลูกปลามีส่วนลําตัวขยายใหญ่ข้ึนโดยเฉพาะส่วนท้อง ปากกว้างข้ึน 

เข้มยาวตลอดความยาวของส่วนท้อง ส่วนหัวขยายใหญ่ข้ึนแต่หนามบนหัวเริ่มเล็กลง
เริ่มมีมากข้ึนและกระจายไปท่ัวลําตัวโดยเฉพาะส่วนท้องยกเว้นปลายหาง ลําตัวใสมองเห็นแนวมัดกล้ามเนื้อและ

เริ่มคอดลงบริเวณโคนหาง ทําให้เริ่มมีการแยกเป็นครีบหลัง ครีบหาง และครีบก้น ลูกปลาว่ายน้ํา
ปราดเปรียวข้ึน บางตัวว่ายลงไปยังท่ีลึก ลูกปลาเริ่มแยกกลุ่มกันมากข้ึน บางตัวสามารถกินอาร์ทีเมียแรกฟักได้ 

วัน ลูกปลามีสีเข้มข้ึนโดยเฉพาะส่วนหัว ส่วนท้อง หลัง และครีบหลัง finfold แยกเป็นครีบหลัง ครีบหาง และครีบก้น
อย่างสมบูรณ์ ครีบหลังและครีบก้นมีก้านครีบแข็งเกิดข้ึน  ลําตัวขยายใหญ่ข้ึนเป็นรูปสี่เหลี่ยม  หนามบนหัวหดสั้นลง รอยหยัก

urostyle) โค้งงอไปทางด้านบน (notochord flexion)  ลูกปลาว่ายน้ําแข็งแรง เข้ากลุ่มกัน
วัน ลูกปลามีสีดําเข้มข้ึนท่ัวท้ังตัวยกเว้น ครีบหู ครีบหางและบริเวณ

และครีบก้น ครีบท้องเจริญดีมาก ส่วนของลําตัวขยายใหญ่ข้ึน หนามบนหัวหดสั้นลง ลูกปลาว่ายน้ํากินอาหารบริเวณใกล้ผิวน้ํา 
บางตัวว่ายน้ําในลักษณะแบนข้างขนานกับผิวน้ํา (ภาพท่ี 3l) อายุ 20 วัน ลําตัวขยายใหญ่ข้ึน หนามบนหัวหดสั้นลงมากจน

ยเพ่ิมมากข้ึนยกเว้นบริเวณครีบอ่อนของครีบหลังและครีบก้น แต่เม็ดสีบริเวณลําตัวจางลงเล็กน้อยเป็น
25 วัน ลําตัวขยายใหญ่ข้ึนจนมองเห็นว่าสัดส่วนของหัวเล็กลงเมื่อเทียบกับลําตัว 

เม็ดสีบนลําตัวเข้มข้ึนจนเกือบดําสนิทท่ัวท้ังตัวยกเว้นบริเวณส่วนปลายของครีบอ่อนของครีบหลัง
ครีบก้น และครีบหาง ลูกปลาว่ายน้ําเป็นอิสระ ส่วนใหญ่ว่ายลอยแบบแบนข้างไหลไปตามกระแสน้ําคล้ายปลาป่วยหรือปลาตาย

วัน ลูกปลาลําตัวขยายใหญ่ข้ึน ลําตัวกว้างข้ึน ส่วนหัวเล็กลง ลําตัวหนาข้ึน เม็ดสีบนลําตัวขยายออกไปยัง
บริเวณส่วนปลายของครีบอ่อนของครีบก้นและครีบหลัง เม็ดสีบริเวณลําตัวบางส่วนเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลปนเหลืองกระจาย
อยู่ท่ัวไปโคนครีบหางกว้างข้ึนคล้ายปลาตัวเต็มวัย ลูกปลามักว่ายน้ําลอยตัวกินอาหารอยู่บริเวณผิวน้ําแ
บางครั้ง ลูกปลาสามารถกินกุ้งเคยมีชีวิตได้ (ภาพท่ี 3o) อายุ 35 วัน ลูกปลามีเม็ดสีจางลงเล็กน้อย เม็ดสีขยายไปยังบริเวณ

วัน ลูกปลามีเม็ดสีโดยท่ัวไปจางลง มีลายสีน้ําตาลปนเหลืองมากข้ึน
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ลูกปลามักลอยตัวกลางมวลน้ําใน
วัน ถุงไข่แดงยุบลงมากจนเกือบสมบูรณ์ ปากและท่อทวารหนักเริ่มเปิด 

บริเวณท่อนหาง ครีบหาง
เริ่มสังเกตเห็นปุ่มแหลมบริเวณส่วนหัวด้านบน ลูกปลาเริ่มว่ายขนานกับพ้ืนบ่อได้และเริ่มรวมกลุ่มกันอย่างหลวมๆ 

ดแล้ว ลูกปลาเริ่มกินโรติเฟอร์ หัวใจเริ่มป่องออก 
ชัดเจน ส่วนหัวขยายใหญ่ข้ึนมาก เม็ดสี

serrate supraoccipital crest) ยืดยาวข้ึน 
ภาพท่ี 3f) อายุ 4 วัน 

วัน หยดน้ํามันเล็กลงมาก ส่วนหัวขยายใหญ่ข้ึน 
ชัดข้ึน ลูกปลาว่ายน้ําแข็งแรงข้ึนและว่าย

วัน หยดน้ํามันยุบสมบูรณ์ ส่วนหัวขยายใหญ่ข้ึน มองเห็นหนามบริเวณแผ่นปิด
ชัดเจนข้ึน มองเห็นกระเพาะอาหารและอาหารในกระเพาะได้อย่างชัดเจน ลูกปลาว่ายน้ํา

ลูกปลามีส่วนลําตัวขยายใหญ่ข้ึนโดยเฉพาะส่วนท้อง ปากกว้างข้ึน 
ใหญ่ข้ึนแต่หนามบนหัวเริ่มเล็กลง เม็ดสีเล็กๆ 

เริ่มมีมากข้ึนและกระจายไปท่ัวลําตัวโดยเฉพาะส่วนท้องยกเว้นปลายหาง ลําตัวใสมองเห็นแนวมัดกล้ามเนื้อและ
ครีบหาง และครีบก้น ลูกปลาว่ายน้ํา

เริ่มแยกกลุ่มกันมากข้ึน บางตัวสามารถกินอาร์ทีเมียแรกฟักได้ (ภาพท่ี 3j)  
แยกเป็นครีบหลัง ครีบหาง และครีบก้น

นเป็นรูปสี่เหลี่ยม  หนามบนหัวหดสั้นลง รอยหยัก
ลูกปลาว่ายน้ําแข็งแรง เข้ากลุ่มกัน

วัน ลูกปลามีสีดําเข้มข้ึนท่ัวท้ังตัวยกเว้น ครีบหู ครีบหางและบริเวณครีบอ่อนของครีบหลัง
และครีบก้น ครีบท้องเจริญดีมาก ส่วนของลําตัวขยายใหญ่ข้ึน หนามบนหัวหดสั้นลง ลูกปลาว่ายน้ํากินอาหารบริเวณใกล้ผิวน้ํา 

วัน ลําตัวขยายใหญ่ข้ึน หนามบนหัวหดสั้นลงมากจน
ยเพ่ิมมากข้ึนยกเว้นบริเวณครีบอ่อนของครีบหลังและครีบก้น แต่เม็ดสีบริเวณลําตัวจางลงเล็กน้อยเป็น 

วัน ลําตัวขยายใหญ่ข้ึนจนมองเห็นว่าสัดส่วนของหัวเล็กลงเมื่อเทียบกับลําตัว 
เม็ดสีบนลําตัวเข้มข้ึนจนเกือบดําสนิทท่ัวท้ังตัวยกเว้นบริเวณส่วนปลายของครีบอ่อนของครีบหลัง 

ครีบก้น และครีบหาง ลูกปลาว่ายน้ําเป็นอิสระ ส่วนใหญ่ว่ายลอยแบบแบนข้างไหลไปตามกระแสน้ําคล้ายปลาป่วยหรือปลาตาย
ส่วนหัวเล็กลง ลําตัวหนาข้ึน เม็ดสีบนลําตัวขยายออกไปยัง

บริเวณส่วนปลายของครีบอ่อนของครีบก้นและครีบหลัง เม็ดสีบริเวณลําตัวบางส่วนเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลปนเหลืองกระจาย
อยู่ท่ัวไปโคนครีบหางกว้างข้ึนคล้ายปลาตัวเต็มวัย ลูกปลามักว่ายน้ําลอยตัวกินอาหารอยู่บริเวณผิวน้ําและว่ายลงสู่ก้นถังใน

วัน ลูกปลามีเม็ดสีจางลงเล็กน้อย เม็ดสีขยายไปยังบริเวณ
วัน ลูกปลามีเม็ดสีโดยท่ัวไปจางลง มีลายสีน้ําตาลปนเหลืองมากข้ึน ลักษณะท่ัวไป
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ภาพท่ี 3   การเจรญิพัฒนาของลกูปลากะพงดําวัยอ่อน
 e) อายุ 2 วัน; f) อายุ 3 
 m) อายุ 20 วัน; n) อายุ 
 
วิจารณ์ผล 
 จากผลการทดลองช้ีให้เห็นว่าระดับฮอร์โมน 
แม่ปลากะพงดําตกไข่และผสมพันธุ์วางไข่ คือ 
ได้ท้ังหมดโดยไม่มีความแตกต่างกันจึงควรเลือกใช้ระดับฮอร์โมนท่ีต่ําท่ีสุดเนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการใช้ฮอร์โมนปริมาณมาก
10-100 ไมโครกรัม/กิโลกรัม (Marte, 1989)
ใกล้เคียงกับการศึกษาในปลาตะกรับซึ่
ปลา European sea bass, Dicentrachus  labrax
Fornies et al., 2001; Prat et al., 2001
et al., 2003) ในขณะท่ีปลาบางชนิดต้องใช้ระดับฮอร์โมนสูงกว่านี้ เช่น ปลา 
ระดับ 30 ไมโครกรัม/กิโลกรัม (Levavi
2004) และปลา Rhynchocypris  oxycephalus
จึงตกไข่ ในปลากะรัง, Epinephelus striatus
ฮอร์โมนในระดับท่ีสูงกว่ามากคือ 50-
Lutjanus argentimaculatus ตกไข่เมื่อใช้ฮอร์โมนท่ีระดับ 
ใกล้เคียงกันท่ียกตัวอย่างมาข้างต้นจึงอาจสรุปได้ว่าการกระตุ้นการตกไข่ในปลาก
การใช้ท่ีระดับ 100 ไมโครกรัม/กิโลกรัม
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การเจรญิพัฒนาของลกูปลากะพงดําวัยอ่อน a) ลูกปลาแรกฟัก; b) อายุ 6 ชม.; c) อายุ 
3 วัน; g) อายุ 4 วัน; h) อายุ 5 วัน; i) อายุ 7 วัน; j) อายุ 9 วัน; k) 
อายุ 25 วัน; o) อายุ 30 วัน; p) อายุ 35 วัน q) อายุ 45 วัน 

จากผลการทดลองช้ีให้เห็นว่าระดับฮอร์โมน LHRHa ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการศึกษาครั้งนี้สําหรับการฉีดกระตุ้นให้
แม่ปลากะพงดําตกไข่และผสมพันธุ์วางไข่ คือ 10 ไมโครกรัม/กิโลกรัม เนื่องจากทุกชุดการทดลองท่ีใช้ฮอร์โมนทําให้ปลาวางไข่
ได้ท้ังหมดโดยไม่มีความแตกต่างกันจึงควรเลือกใช้ระดับฮอร์โมนท่ีต่ําท่ีสุดเนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบท่ีอาจ

จากการใช้ฮอร์โมนปริมาณมาก สอดคล้องกับระดับของฮอร์โมนชนิดนี้ท่ีใช้กันโดยท่ัวไปในปลาทะเลซึ่งส่วนมากอยู่ในช่วง 
Marte, 1989) เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในอดีตให้ละเอียดข้ึนพบว่าระดับฮอร์โมนในครั้งนี้

ใกล้เคียงกับการศึกษาในปลาตะกรับซึ่งระดับฮอร์โมนท่ีเหมาะสมอยู่ในช่วง 10-20 ไมโครกรัม/กิโลกรัม 
Dicentrachus  labrax ใช้ระดับฮอร์โมนในช่วง 5-20 ไมโครกรัม/

., 2001)  และปลาไน, Cyprinus  carpio ใช้ระดับ 10 ไมโครกรัม
ในขณะท่ีปลาบางชนิดต้องใช้ระดับฮอร์โมนสูงกว่านี้ เช่น ปลา Silver perch, Bidyanus

Levavi-Sivan et al., 2004) และในปลา Fat snook, Centropomas 

Rhynchocypris  oxycephalus  (Park, 2002) ท้ังสองชนิดต้องใช้ระดับ 50 
Epinephelus striatus (Watanabe et al., 1995) และปลากะพงขาว

-100 ไมโครกรัม/กิโลกรัม (Glenn et al., 2007) Emata (2003) 
ตกไข่เมื่อใช้ฮอร์โมนท่ีระดับ 100 ไมโครกรัม/กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบในปลาทะเลท่ีมีขนาด

ใกล้เคียงกันท่ียกตัวอย่างมาข้างต้นจึงอาจสรุปได้ว่าการกระตุ้นการตกไข่ในปลากะพงดํานั้นใช้ฮอร์โมนค่อนข้างต่ํา 
กิโลกรัม จากการทดลอง 3 ครั้งก่อนหน้านี้ทําให้ปลาผสมพันธุ์วางไข่ได้เพียงสองครั้ง 
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อายุ 12 ชม.; d) อายุ 1 วัน;  
; k) อายุ 12 วัน; l) อายุ 15 วัน;  
 

ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการศึกษาครั้งนี้สําหรับการฉีดกระตุ้นให ้
กิโลกรัม เนื่องจากทุกชุดการทดลองท่ีใช้ฮอร์โมนทําให้ปลาวางไข่

ได้ท้ังหมดโดยไม่มีความแตกต่างกันจึงควรเลือกใช้ระดับฮอร์โมนท่ีต่ําท่ีสุดเนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบท่ีอาจ
สอดคล้องกับระดับของฮอร์โมนชนิดนี้ท่ีใช้กันโดยท่ัวไปในปลาทะเลซึ่งส่วนมากอยู่ในช่วง 

เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในอดีตให้ละเอียดข้ึนพบว่าระดับฮอร์โมนในครั้งนี้
กิโลกรัม (จิระยุทธ และคณะ, 2551) 

/กิโลกรัม (Firat et al., 2005; 
ไมโครกรัม/กิโลกรัม (Dorafshan 
Bidyanus bidyanus ต้องใช้ใน

Centropomas parallelus (Luis et al., 
50 ไมโครกรัม/กิโลกรัม แม่ปลา 

และปลากะพงขาว, Lates  calcarifer ต้องใช้
., 2007) Emata (2003) พบว่าแม่ปลากะพงแดง, 

เมื่อเปรียบเทียบในปลาทะเลท่ีมีขนาด
ะพงดํานั้นใช้ฮอร์โมนค่อนข้างต่ํา เนื่องจาก

ครั้งก่อนหน้านี้ทําให้ปลาผสมพันธุ์วางไข่ได้เพียงสองครั้ง ซึ่งน่าจะ
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เกิดจากการใช้ระดับฮอร์โมนสูงเกินไปทําให้มีผลในการยับยั้งการตกไข่
ระดับฮอร์โมนท่ีมีผลต่อการกระตุ้นให้แม่ปลาตกไข่ในปลาแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับชนิดของปลา 
การใช้ฮอร์โมนระดับสูงหรือต่ําเกินไปไม่สามารถกระตุ้นให้แม่ปลาตกไข่ได้
 อัตราการฟักในปลากะพงดําในการทดลองครั้งนี้ท่ีกระตุ้นด้วยฮอร์โมนระดับ 
การศึกษาในปลากะรัง, E. polyphekadion 
รวมท้ังปลาทะเลเขตร้อนโดยท่ัวไปซึ่งอยู่ในช่วง 
และคณะ, 2536; ธวัช และคณะ, 2547; Petersen, 1991; Holt and Riley, 2001; El
Battaglene and Cobcroft, 2007) จึงสรุปได้ว่าการกระตุ้นการวางไข่ปลากะพงดําควรใช้ความเข้มข้นของฮอร์โมนในระดับ
ดังกล่าวข้างต้นเพ่ือให้การเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้ประสบความสําเร็จและประหยัดค่าใช้จ่าย 
 สําหรับระยะเวลาการเจริญพัฒนาของคัพภะแต่ละระยะพบว่าใกล้เคียงกับปลากะพงขาว 
ปลากะรัง (นิเวศน,์ 2536) และปลาตะกรับ (จิระยุทธ และคณะ
โดยท่ัวไป (ไพบูลย์ และคณะ, 2545; อาคม 
Saka et al., 2006) เช่นเดียวกับระยะเวลาในการฟักไข่ของปลากะพงดําเป็นระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกับปลาทะเลเขตร้อนท่ีมีไข่
ขนาดเล็กประเภทไข่ลอยโดยท่ัวไป (สุจินต์ และคณะ
 ขนาดลูกปลากะพงดําแรกฟักรวมท้ังพัฒนาการของลูกปลาในช่ว
โดยท่ัวไป จัดเป็นกลุ่มปลาวัยอ่อนท่ีมีความกว้างลําตัวปานกลาง 
ของความยาวลําตัว แต่หลังจากนั้นมีพัฒนาการท่ีมีลักษณะเฉพาะของปลาในวงศ์
หัวใหญ่และหนามแหลมขนาดใหญ่บนหัว (serrate supraoccipital crest)
spination) ท่ีพัฒนาดีใกล้เคียงกับลูกปลา Hapologenys
Carson-Ewart, 2000) ท้ังนี้เนื่องจากในช่วงท่ีครีบแข็ง 
ป้องกันศัตรู หนามแหลมบนหัวจึงพัฒนาข้ึนเพ่ือเป็นอวัยวะในการป้องกันศัตรูแทนครีบแข็ง 
เม็ดสีบริเวณลําตัว (body pigmentation) 
เจริญของครีบท้องพัฒนาเร็วมากกว่าครีบอ่ืนๆซึ่งลักษณะดังกล่าวพบในปลาทะเลเพียงไม่กี่วงศ์เท่านั้น เช่น วงศ์ 
(Trnski and Leis, 2000) และ Scatophagidae 
ปลาโดยท่ัวไปในช่วงแรกครีบท้องจะเจริญพัฒนาได้ช้าโดยเริ่มต้นพัฒนาข้ึนมาปรากฏให้เห็นและสามารถใช้เปน็ลกัษณะในการแยก
ชนิดของปลาได้เมื่อผ่านระยะ Post larva ไปแล้ว 
เริม่พัฒนาในช่วงปลาอายุ 3-5 วัน จึงสันนิษฐานว่าการท่ีครีบท้องเจริญเร็วก็เพ่ือเป็นอวัยวะช่วยการพยุงตัวเวลาว่ายน้ําเนื่องจาก
การพัฒนาการในช่วงนั้นลูกปลากะพงดํามีส่วนหัวท่ีขยายใหญ่และลําตัวท่ีแบนข้าง 
สอดคล้องกับการศึกษาพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อน
 ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งของลูกปลากะพงดําคือพฤติกรรมการว่ายน้ําเมื่อลูกปลาเข้าสู่ระยะเมตามอโฟซิส คือ
ลูกปลามักลอยตัวและกินอาหารอยู่ใกล้ๆ ผิวน้ํา 
แต่เมื่อทําให้ตกใจลูกปลาจะว่ายน้ําในลักษณะปกติ ซึ่งลักษณะ
การกินกันเองของลูกปลาเมื่อใกล้เข้าสู่ระยะวัยรุ่นดังเช่นท่ีพบในลูกปลากินเนื้อ 
(Qin et al., 2004) หรือ ลูกปลากะรัง (Hseu 
 
คําขอบคุณ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ผอ.ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ และคุณอาคม สิงหบุญ 
ท่ีให้คําปรึกษาในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลปลาชนิดนี้ จนทําให้งานวิจัยนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ไปทําให้มีผลในการยับยั้งการตกไข่ (อุทัยรัตน์, 2531 อ้างตาม Lam, 1982)
ระดับฮอร์โมนท่ีมีผลต่อการกระตุ้นให้แม่ปลาตกไข่ในปลาแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับชนิดของปลา 

หรือต่ําเกินไปไม่สามารถกระตุ้นให้แม่ปลาตกไข่ได้ 
อัตราการฟักในปลากะพงดําในการทดลองครั้งนี้ท่ีกระตุ้นด้วยฮอร์โมนระดับ 10 ไมโครกรัม/

 ท่ีมีอัตราการฟัก 70-95 เปอร์เซ็นต์ (เฉลี่ย 83 เปอร์เซ็นต์) (James 
เขตร้อนโดยท่ัวไปซึ่งอยู่ในช่วง 60-95 เปอร์เซ็นต์ (เจนจิตต์ และคณะ, 2542; ทวี และคณะ

2547; Petersen, 1991; Holt and Riley, 2001; El-Gharabawy and Assem, 2006; 
จึงสรุปได้ว่าการกระตุ้นการวางไข่ปลากะพงดําควรใช้ความเข้มข้นของฮอร์โมนในระดับ

ดังกล่าวข้างต้นเพ่ือให้การเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้ประสบความสําเร็จและประหยัดค่าใช้จ่าย  
สําหรับระยะเวลาการเจริญพัฒนาของคัพภะแต่ละระยะพบว่าใกล้เคียงกับปลากะพงขาว (สุจินต์ และคณะ

จิระยุทธ และคณะ, 2551) ส่วนรูปแบบการพัฒนาคล้ายคลึงกับปลาทะเลกระดูกแข็ง
อาคม และคณะ, 2546; ทวี และคณะ, 2546; El-Gharabawy and Assem, 2006; 

เช่นเดียวกับระยะเวลาในการฟักไข่ของปลากะพงดําเป็นระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกับปลาทะเลเขตร้อนท่ีมีไข่
สุจินต์ และคณะ, 2524; นิเวศน,์ 2536; ไพบูลย์ และคณะ, 2545; James 

ขนาดลูกปลากะพงดําแรกฟักรวมท้ังพัฒนาการของลูกปลาในช่วง 2 วันแรก ใกล้เคียงกับลูกปลาทะเลท่ีมีไข่ลอย
โดยท่ัวไป จัดเป็นกลุ่มปลาวัยอ่อนท่ีมีความกว้างลําตัวปานกลาง (Trnski and Leis, 2000) คือมีความกว้างของลําตัว 
ของความยาวลําตัว แต่หลังจากนั้นมีพัฒนาการท่ีมีลักษณะเฉพาะของปลาในวงศ์ Lobotidae ซึ่งช่วงแรกของพัฒนาก

serrate supraoccipital crest) รวมท้ังหนามแหลมบริเวณอ่ืนๆ บนหัว 
Hapologenys spp. แต่หนามบนหัวของลูกปลากะพงดํามีขนาดใหญ่กว่า 

ท้ังนี้เนื่องจากในช่วงท่ีครีบแข็ง (dorsal spine) ของลูกปลากะพงดํายังไม่พัฒนาจึ
หนามแหลมบนหัวจึงพัฒนาข้ึนเพ่ือเป็นอวัยวะในการป้องกันศัตรูแทนครีบแข็ง (อภิชาติ, 2546)

body pigmentation) เข้มมากจนเกือบจะเป็นสีดําท้ังตัวในระยะหลัง flexion นอกจากนั้นยังพบว่าการ
เจริญของครีบท้องพัฒนาเร็วมากกว่าครีบอ่ืนๆซึ่งลักษณะดังกล่าวพบในปลาทะเลเพียงไม่กี่วงศ์เท่านั้น เช่น วงศ์ 

Scatophagidae ท่ีพบในปลาตะกรับ (จิระยุทธ และคณะ, 2552)  อภิชาติ 
ปลาโดยท่ัวไปในช่วงแรกครีบท้องจะเจริญพัฒนาได้ช้าโดยเริ่มต้นพัฒนาข้ึนมาปรากฏให้เห็นและสามารถใช้เปน็ลกัษณะในการแยก

ไปแล้ว แต่ครีบท้องลูกปลากะพงดําเจริญยืดยาวออกมาเร็วกว่าปลาทะเลชนิดอ่ืนๆ
วัน จึงสันนิษฐานว่าการท่ีครีบท้องเจริญเร็วก็เพ่ือเป็นอวัยวะช่วยการพยุงตัวเวลาว่ายน้ําเนื่องจาก

การพัฒนาการในช่วงนั้นลูกปลากะพงดํามีส่วนหัวท่ีขยายใหญ่และลําตัวท่ีแบนข้าง (compressed body) ลักษณะท่ีสําคัญเหล่านี้
รของลูกปลาวัยอ่อนของปลาชนิดนี้ท่ีจับจากธรรมชาติ (Leis and Carson

ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งของลูกปลากะพงดําคือพฤติกรรมการว่ายน้ําเมื่อลูกปลาเข้าสู่ระยะเมตามอโฟซิส คือ
ลูกปลามักลอยตัวและกินอาหารอยู่ใกล้ๆ ผิวน้ํา และมักลอยในลักษณะแบนราบขนานไปกับผิวน้ําคล้ายกับปลาป่วยหรือปลาตาย 
แต่เมื่อทําให้ตกใจลูกปลาจะว่ายน้ําในลักษณะปกติ ซึ่งลักษณะดังกล่าวยังไม่พบในปลาชนิดอ่ืนๆ นอกจานั้นยังพบพฤติกรรม
การกินกันเองของลูกปลาเมื่อใกล้เข้าสู่ระยะวัยรุ่นดังเช่นท่ีพบในลูกปลากินเนื้อ (carnivorous fish) ท่ัวๆ ไป เช่น ลูกปลากะพงขาว

Hseu et al., 2003) การคัดขนาดจึงมีความจําเป็นสําหรับการอนุบาลลูกปลาชนิดนี้

ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ และคุณอาคม สิงหบุญ แห่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
ท่ีให้คําปรึกษาในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลปลาชนิดนี้ จนทําให้งานวิจัยนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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Lam, 1982)  อย่างไรก็ตาม
ระดับฮอร์โมนท่ีมีผลต่อการกระตุ้นให้แม่ปลาตกไข่ในปลาแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับชนิดของปลา (Marte, 1989) 

/กิโลกรัม ใกล้เคียงกับ
(James et al., 1997) 

ทวี และคณะ, 2546; นิเวศน์ 
Gharabawy and Assem, 2006; 

จึงสรุปได้ว่าการกระตุ้นการวางไข่ปลากะพงดําควรใช้ความเข้มข้นของฮอร์โมนในระดับ

สุจินต์ และคณะ, 2524) 
ส่วนรูปแบบการพัฒนาคล้ายคลึงกับปลาทะเลกระดูกแข็ง

Gharabawy and Assem, 2006; 
เช่นเดียวกับระยะเวลาในการฟักไข่ของปลากะพงดําเป็นระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกับปลาทะเลเขตร้อนท่ีมีไข่

2545; James et al., 1997)  
วันแรก ใกล้เคียงกับลูกปลาทะเลท่ีมีไข่ลอย

คือมีความกว้างของลําตัว 20-40% 
ซึ่งช่วงแรกของพัฒนาการมีส่วน

รวมท้ังหนามแหลมบริเวณอ่ืนๆ บนหัว (head 
แต่หนามบนหัวของลูกปลากะพงดํามีขนาดใหญ่กว่า (Leis and 

ของลูกปลากะพงดํายังไม่พัฒนาจึงไม่มีอวัยวะสําหรับ
2546) ลูกปลากะพงดํามี
นอกจากนั้นยังพบว่าการ

เจริญของครีบท้องพัฒนาเร็วมากกว่าครีบอ่ืนๆซึ่งลักษณะดังกล่าวพบในปลาทะเลเพียงไม่กี่วงศ์เท่านั้น เช่น วงศ์ Monodactylidae 
อภิชาติ (2546) กล่าวว่า

ปลาโดยท่ัวไปในช่วงแรกครีบท้องจะเจริญพัฒนาได้ช้าโดยเริ่มต้นพัฒนาข้ึนมาปรากฏให้เห็นและสามารถใช้เปน็ลกัษณะในการแยก
แต่ครีบท้องลูกปลากะพงดําเจริญยืดยาวออกมาเร็วกว่าปลาทะเลชนิดอ่ืนๆ คือ

วัน จึงสันนิษฐานว่าการท่ีครีบท้องเจริญเร็วก็เพ่ือเป็นอวัยวะช่วยการพยุงตัวเวลาว่ายน้ําเนื่องจาก
ลักษณะท่ีสําคัญเหล่านี้

Leis and Carson-Ewart, 2000)  
ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งของลูกปลากะพงดําคือพฤติกรรมการว่ายน้ําเมื่อลูกปลาเข้าสู่ระยะเมตามอโฟซิส คือ 

และมักลอยในลักษณะแบนราบขนานไปกับผิวน้ําคล้ายกับปลาป่วยหรือปลาตาย 
นอกจานั้นยังพบพฤติกรรม 

ท่ัวๆ ไป เช่น ลูกปลากะพงขาว 
การคัดขนาดจึงมีความจําเป็นสําหรับการอนุบาลลูกปลาชนิดนี้ 

แห่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี ่
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การพัฒนาถังลําเลียงปลาผิวน้ํา 
 
สุทธิชัย ฤทธิธรรม* 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
 
บทคัดย่อ 
 ถังลําเลียงสัตว์น้ํานี้ออกแบบเพ่ือใช้ในการลําเลียงปลาผิวน้ําท่ีมีลักษณะแตกต่างไปจากสัตว์น้ําชนิดอ่ืนๆ ปลาผิวน้ํา
จะว่ายไปข้างหน้าตลอดเวลาเพ่ือให้เกิดกระแสน้ําไหลผ่านเหงือก ส่วนมากมีผิวหนังท่ีบอบบางและเกล็ดหลุดล่อนง่ายเมื่อถูก
กระทบกระแทก ถังลําเลียงปลาผิวน้ําประกอบด้วยสําคัญ 
85 เซนติเมตร ขนาดความจุ 280 ลิตร ความสูงรวมท้ังหมด 
ผลการทดสอบถังลําเลียงท่ีออกแบบข้ึนใหม่น้ี
อัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซนต์ 
 
คําสําคัญ: ถังลําเลียงสตัว์นํ้า ปลาผิวน้ํา 
   
*ผู้รับผดิชอบ: 127 หมู่ 8 ต.โคกขาม อ. เมือง สมุทรสาคร 
  

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร 

ถังลําเลียงสัตว์น้ํานี้ออกแบบเพ่ือใช้ในการลําเลียงปลาผิวน้ําท่ีมีลักษณะแตกต่างไปจากสัตว์น้ําชนิดอ่ืนๆ ปลาผิวน้ํา
จะว่ายไปข้างหน้าตลอดเวลาเพ่ือให้เกิดกระแสน้ําไหลผ่านเหงือก ส่วนมากมีผิวหนังท่ีบอบบางและเกล็ดหลุดล่อนง่ายเมื่อถูก
กระทบกระแทก ถังลําเลียงปลาผิวน้ําประกอบด้วยสําคัญ 3 ส่วน คือ ตัวถังทําด้วยพลาสติกทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ลิตร ความสูงรวมท้ังหมด  90 เซนติเมตร มีโปรตีนสกิมเมอร์ 1 เครื่อง และฝาถัง 
ผลการทดสอบถังลําเลียงท่ีออกแบบข้ึนใหม่น้ี ด้วยปลากะพงขาวน้ําหนักรวม 30.9 และ 82.1 กิโลกรัม ในระยะเวลา 

เมือง สมุทรสาคร 74000  E-mail: rittitum@yahoo.com 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

ถังลําเลียงสัตว์น้ํานี้ออกแบบเพ่ือใช้ในการลําเลียงปลาผิวน้ําท่ีมีลักษณะแตกต่างไปจากสัตว์น้ําชนิดอ่ืนๆ ปลาผิวน้ํา 
จะว่ายไปข้างหน้าตลอดเวลาเพ่ือให้เกิดกระแสน้ําไหลผ่านเหงือก ส่วนมากมีผิวหนังท่ีบอบบางและเกล็ดหลุดล่อนง่ายเมื่อถูก

ส่วน คือ ตัวถังทําด้วยพลาสติกทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
เครื่อง และฝาถัง 2 ฝา  

กิโลกรัม ในระยะเวลา 8 ช่ัวโมง 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Development of Pelagic Fish Transportation Tank
 
Suttichai Rittitum* 
Samutsakorn Coastal Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 
 This fish transportation tank was designed for marine pelagic fishes to match their specific 
characteristics. Those fish always swim 
The fish skin are mostly tender and easily lose their scale when bumping with any hard objects. The pelagic
fish transportation tank was composed of 3 important parts; cylindrical shape
centimeters, volume 280 liters, total height 90 centimeters, 1 protein skimmer and 2 lids. The results from 
transportation of sea bass weight 30.9 and 82.1 kilogram for 8 hours
were 100% survival. 

 
Key words: fish transportation tank, pelagic fish
   
*Corresponding author: 127 Moo 8 Kokkram sub
E-mail: rittitum@yahoo.com 
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Fish Transportation Tank 

Samutsakorn Coastal Fisheries Research and Development Center 

This fish transportation tank was designed for marine pelagic fishes to match their specific 
characteristics. Those fish always swim forward in order to get water current flow through their gill chamber.
The fish skin are mostly tender and easily lose their scale when bumping with any hard objects. The pelagic
fish transportation tank was composed of 3 important parts; cylindrical shape 
centimeters, volume 280 liters, total height 90 centimeters, 1 protein skimmer and 2 lids. The results from 
transportation of sea bass weight 30.9 and 82.1 kilogram for 8 hours with new design transportation tank 

: fish transportation tank, pelagic fish 

: 127 Moo 8 Kokkram sub-district, Mueang district, Samutsakorn 74000
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This fish transportation tank was designed for marine pelagic fishes to match their specific 
forward in order to get water current flow through their gill chamber. 

The fish skin are mostly tender and easily lose their scale when bumping with any hard objects. The pelagic 
 plastic tank diameter 85 

centimeters, volume 280 liters, total height 90 centimeters, 1 protein skimmer and 2 lids. The results from 
new design transportation tank 

district, Mueang district, Samutsakorn 74000 
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คํานํา 
 การขนส่งลําเลียงสัตว์นํ้ามีชีวิตให้บอบชํ้าน้อยท่ีสุดเป็นเรื่องสําคัญยิ่งในกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ตั้งแต่การขนย้าย
พ่อแม่พันธุ์ไปยังบ่อขุนเลี้ยงให้สมบูรณ์ก่อนการผสมพันธ์ุวางไข่ การลําเลียงลูกพันธ์ไปยังบ่อหรือกระชังของเกษตรกร รวมถึง
การขนส่งผลผลิตไปยังตลาดในสภาพมีชีวิตเพ่ือให้ได้ราคาจําหน่ายสูง ปลาน้ําจืดท่ีมีอวัยวะช่วยหายใจนั้น การขนส่งสามารถ
กระทําได้โดยง่าย เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ ปลาทะเลท่ีมีเกล็ดแข็งและมีพฤติกรรมหลบซ่อนในกองหินหรือพุ่มกร่ํา
ก็สามารถใช้ถังลําเลียงท่ีมีรูปทรงอย่างไรก็ได้ แต่ปลาทะเลผิวน้ํามีลักษณ
ข้างต้นอย่างชัดเจน กล่าวคือ เกล็ดของปลาผิวน้ํามักบอบบางและหลุดล่อนง่าย พฤติกรรมการอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่และว่ายน้ํา
ไปข้างหน้าตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อจําเป็นต้องขนส่งลําเลียงในภาชนะท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัดจึงมักชนเข้ากับผนังถังลํา
การบาดเจ็บ คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาเขตร้อนของ 
ลําเลียงประกอบกับการใช้ยาสลบหรือการลดอุณหภูมิเพ่ือป้องกันไม่ให้ปลาชนผนังถังลําเลียง อย่างไรก็ตามปลาผิวน้ําหลายชนิด
ต้องว่ายน้ําตลอดเวลาเพ่ือให้ออกซิเจนผ่านช่องเหงือก การวางยาสลบจึงทําให้ปลาจมน้ําตาย
 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขนส่งลําเลียงสัตว์น้ํามูลค่าทางเศรษฐกิจสูง มีพัฒนาการมาโดยตลอด เช่น เปลี่ยนจาก
การใช้ถุงพลาสติกบรรจุลูกกุ้งมาเป็นถังลําเลียง ทําให้สามารถประหยัดเวลาและแรง
ถุงพลาสติก ในการขนส่งระยะไกลใช้เวลานานก็มีการนํา 
สิ่งขับถ่ายท่ีสัตว์นํ้าขับออกจากร่างกายในระหว่างการลําเลียงไม่ให้คุณภาพน้ําต่ําลง
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาครไดด้ําเนิ
ความสําคญัทางเศรษฐกิจ การพัฒนาถังลําเลยีงสัตว์นํ้าใหต้รงกับลักษณะทางสรีระและพฤติกรรมการว่ายน้ําจึงมีความสําคัญ 
เพ่ือให้การลําเลียงพ่อแม่พันธุ์ ปลาวัยรุ่น และลูกพันธุ์ ในสภาพมีชีวิตไปยังโรงเพาะฟักหรือบ่อเลี้ย
เสียหาย รวมท้ังสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์การลําเลียงสัตว์นํ้าแบบอ่ืนต่อไป

 
วัตถุประสงค ์
 ให้ได้ถังลําเลียงท่ีเหมาะสมกับสรีระและพฤติกรรมของปลาผิวน้ําจากองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่เดิม โดยใช้วัสดุ
ท่ีมีอยู่ในท้องตลาด ช้ินส่วนประกอบถอดประกอบได้ง่าย น้ําหนักเบา
 
วิธีดําเนินการและการเก็บข้อมูล 
 ดําเนินการท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร เริ่มออกแบบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
ของถังและอุปกรณ์ประกอบข้ึนใหม่ท้ังหมด ถังลําเลียงปล
ทดสอบการลําเลียงด้วยรถยนต์บรรทุกขนาด 
พร้อมวาล์วควบคุมแรงดันท่ีมีมาตรวัดอัตราการไหลของแก๊ส
1. ตัวถัง สร้างด้วยถังน้ําพลาสติก PE ทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางตัวถัง 
 1.1 ตัดต่อลดความสูงให้เหลือ 80 
 1.2 ด้านในตัวถังติดสติกเกอร์สีส้มหรือทาสีส้มแถบขนาด 
โดยรอบ (ภาพท่ี 5) 
 1.3 ติดตั้งฝาถังท่ีสองท่ีด้านบนของตัวถัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
 1.4 ติดตั้งท่อนําสายยางเติมอากาศเข้า 
 1.5 ติดตั้งช่องพลาสติกใสท่ีด้านบนของตัวถัง 
 1.6 ติดตั้งแป้นสําหรับยึดหัวทรายท่ีพ้ืนตรงกลางถัง 
 1.7 ฝาปิดถังเจาะรูเพ่ือระบายฟองเมือกโปรตีน

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

การขนส่งลําเลียงสัตว์นํ้ามีชีวิตให้บอบชํ้าน้อยท่ีสุดเป็นเรื่องสําคัญยิ่งในกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ตั้งแต่การขนย้าย
พ่อแม่พันธุ์ไปยังบ่อขุนเลี้ยงให้สมบูรณ์ก่อนการผสมพันธ์ุวางไข่ การลําเลียงลูกพันธ์ไปยังบ่อหรือกระชังของเกษตรกร รวมถึง

าพมีชีวิตเพ่ือให้ได้ราคาจําหน่ายสูง ปลาน้ําจืดท่ีมีอวัยวะช่วยหายใจนั้น การขนส่งสามารถ
กระทําได้โดยง่าย เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ ปลาทะเลท่ีมีเกล็ดแข็งและมีพฤติกรรมหลบซ่อนในกองหินหรือพุ่มกร่ํา
ก็สามารถใช้ถังลําเลียงท่ีมีรูปทรงอย่างไรก็ได้ แต่ปลาทะเลผิวน้ํามีลักษณะและพฤติกรรมเฉพาะแตกต่างไปจากปลากลุ่มอ่ืนๆ 
ข้างต้นอย่างชัดเจน กล่าวคือ เกล็ดของปลาผิวน้ํามักบอบบางและหลุดล่อนง่าย พฤติกรรมการอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่และว่ายน้ํา
ไปข้างหน้าตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อจําเป็นต้องขนส่งลําเลียงในภาชนะท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัดจึงมักชนเข้ากับผนังถังลํา
การบาดเจ็บ คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาเขตร้อนของ FAO โดย Woynarovich and Horváth (1980) 
ลําเลียงประกอบกับการใช้ยาสลบหรือการลดอุณหภูมิเพ่ือป้องกันไม่ให้ปลาชนผนังถังลําเลียง อย่างไรก็ตามปลาผิวน้ําหลายชนิด
ต้องว่ายน้ําตลอดเวลาเพ่ือให้ออกซิเจนผ่านช่องเหงือก การวางยาสลบจึงทําให้ปลาจมน้ําตาย 

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขนส่งลําเลียงสัตว์น้ํามูลค่าทางเศรษฐกิจสูง มีพัฒนาการมาโดยตลอด เช่น เปลี่ยนจาก
การใช้ถุงพลาสติกบรรจุลูกกุ้งมาเป็นถังลําเลียง ทําให้สามารถประหยัดเวลาและแรงงานในการบรรจุถุงและลดปริมาณขยะ
ถุงพลาสติก ในการขนส่งระยะไกลใช้เวลานานก็มีการนํา Activated carbon และระบบกรองเข้ามาช่วยควบคุมเมือกและ
สิ่งขับถ่ายท่ีสัตว์นํ้าขับออกจากร่างกายในระหว่างการลําเลียงไม่ให้คุณภาพน้ําต่ําลง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาครไดด้ําเนินการโครงการวิจัยการเพาะเลีย้งปลาทู และปลาจะละเม็ดท่ีมี
ความสําคญัทางเศรษฐกิจ การพัฒนาถังลําเลยีงสัตว์นํ้าใหต้รงกับลักษณะทางสรีระและพฤติกรรมการว่ายน้ําจึงมีความสําคัญ 
เพ่ือให้การลําเลียงพ่อแม่พันธุ์ ปลาวัยรุ่น และลูกพันธุ์ ในสภาพมีชีวิตไปยังโรงเพาะฟักหรือบ่อเลี้ยงของเกษตรกรโดยไม่บาดเจ็บ
เสียหาย รวมท้ังสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์การลําเลียงสัตว์นํ้าแบบอ่ืนต่อไป

ให้ได้ถังลําเลียงท่ีเหมาะสมกับสรีระและพฤติกรรมของปลาผิวน้ําจากองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่เดิม โดยใช้วัสดุ
ท่ีมีอยู่ในท้องตลาด ช้ินส่วนประกอบถอดประกอบได้ง่าย น้ําหนักเบา และปลอดสนิม  

ดําเนินการท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร เริ่มออกแบบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
ของถังและอุปกรณ์ประกอบข้ึนใหม่ท้ังหมด ถังลําเลียงปลาผิวน้ําประกอบด้วยช้ินส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ ตัวถังและโปรตีนสกิมเมอร์
ทดสอบการลําเลียงด้วยรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน เครื่องมือท่ีสําคัญ 2 อย่าง คือ เครื่องปั๊มลมเติมอากาศและถังออกซิเจน
พร้อมวาล์วควบคุมแรงดันท่ีมีมาตรวัดอัตราการไหลของแก๊ส 

ทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางตัวถัง 85 เซนติเมตร ฝาถังมีความกว้าง 
80 เซนติเมตร  

ด้านในตัวถังติดสติกเกอร์สีส้มหรือทาสีส้มแถบขนาด 2.25 เซนติเมตร เว้นระยะห่าง 5 เซนติเมตร

ติดตั้งฝาถังท่ีสองท่ีด้านบนของตัวถัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 เซนติเมตร 
ติดตั้งท่อนําสายยางเติมอากาศเข้า 1 จุด (ภาพท่ี 6) 
ติดตั้งช่องพลาสติกใสท่ีด้านบนของตัวถัง 1 ช่อง (ภาพท่ี 7) 
ติดตั้งแป้นสําหรับยึดหัวทรายท่ีพ้ืนตรงกลางถัง 1 จุด ท่ีพ้ืนด้านข้างถัง 1 จุด 
ฝาปิดถังเจาะรูเพ่ือระบายฟองเมือกโปรตีน 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

การขนส่งลําเลียงสัตว์นํ้ามีชีวิตให้บอบชํ้าน้อยท่ีสุดเป็นเรื่องสําคัญยิ่งในกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ตั้งแต่การขนย้าย
พ่อแม่พันธุ์ไปยังบ่อขุนเลี้ยงให้สมบูรณ์ก่อนการผสมพันธ์ุวางไข่ การลําเลียงลูกพันธ์ไปยังบ่อหรือกระชังของเกษตรกร รวมถึง

าพมีชีวิตเพ่ือให้ได้ราคาจําหน่ายสูง ปลาน้ําจืดท่ีมีอวัยวะช่วยหายใจนั้น การขนส่งสามารถ
กระทําได้โดยง่าย เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ ปลาทะเลท่ีมีเกล็ดแข็งและมีพฤติกรรมหลบซ่อนในกองหินหรือพุ่มกร่ํา 

ะและพฤติกรรมเฉพาะแตกต่างไปจากปลากลุ่มอ่ืนๆ 
ข้างต้นอย่างชัดเจน กล่าวคือ เกล็ดของปลาผิวน้ํามักบอบบางและหลุดล่อนง่าย พฤติกรรมการอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่และว่ายน้ํา
ไปข้างหน้าตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อจําเป็นต้องขนส่งลําเลียงในภาชนะท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัดจึงมักชนเข้ากับผนังถังลําเลียงจนเกิด 

 อธิบายการใช้ภาชนะ
ลําเลียงประกอบกับการใช้ยาสลบหรือการลดอุณหภูมิเพ่ือป้องกันไม่ให้ปลาชนผนังถังลําเลียง อย่างไรก็ตามปลาผิวน้ําหลายชนิด

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขนส่งลําเลียงสัตว์น้ํามูลค่าทางเศรษฐกิจสูง มีพัฒนาการมาโดยตลอด เช่น เปลี่ยนจาก
งานในการบรรจุถุงและลดปริมาณขยะ

และระบบกรองเข้ามาช่วยควบคุมเมือกและ 

นการโครงการวิจัยการเพาะเลีย้งปลาทู และปลาจะละเม็ดท่ีมี
ความสําคญัทางเศรษฐกิจ การพัฒนาถังลําเลยีงสัตว์นํ้าใหต้รงกับลักษณะทางสรีระและพฤติกรรมการว่ายน้ําจึงมีความสําคัญ 

งของเกษตรกรโดยไม่บาดเจ็บ
เสียหาย รวมท้ังสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์การลําเลียงสัตว์นํ้าแบบอ่ืนต่อไป 

ให้ได้ถังลําเลียงท่ีเหมาะสมกับสรีระและพฤติกรรมของปลาผิวน้ําจากองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่เดิม โดยใช้วัสด ุ

ดําเนินการท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร เริ่มออกแบบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 พัฒนารูปแบบ
ส่วน คือ ตัวถังและโปรตีนสกิมเมอร ์

อย่าง คือ เครื่องปั๊มลมเติมอากาศและถังออกซิเจน

เซนติเมตร ฝาถังมีความกว้าง 35 เซนติเมตร

เซนติเมตร ในแนวตั้ง



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 1.8 ทางระบายน้ําพร้อมฝาปิด
2. โปรตีนสกิมเมอร์ ดัดแปลงจากแบบของ
ช้ันความหนา 5 และแผ่นพลาสติก PVC 
 2.1 ท่อโปรตีนสกิมเมอร์ความสูงรวม 
เจาะรูนํ้าออก 2 รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
 2.2 อุปกรณ์บังคับทิศทางน้ําของท่อโปรตีนสกิมเมอร์
ไหลออกด้านใน และท่อบังคับทิศทางน้ําด้านนอก
 2.3 มีฝารูปทรงกรวย 2 ช้ัน ช้ันแรกติดตั้งอยู่ข้างในของท่อโปรตีนสกิมเมอร์ท่ีเหนือรูระบายน้ําออก ช้ันท่ีสองอยู่ด้าน
บนสุดของท่อโปรตีนสกิมเมอร์ พร้อมท่อท้ิงฟอง
 2.4 อุปกรณ์บังคับตัวโปรตีนสกิมเมอร์ มี 
เจาะรูบังคับท่อโปรตีนสกิมเมอร์ให้อยู่ตรงกึ่งกลางของตัวถัง ด้านล่างบังคับด้วยแป้นยึดหัวทราย

ภาพท่ี 1 ไดอะแกรมดา้นบนแสดงส่วนประกอบตัวถังและตําแหน่งของอุปกรณ์

3. วิธีการใช้งาน 
 3.1 ประกอบสายยางเติมอากาศผ่านหัวทรายเข้าท่อโปรตีนสกิมเมอร์ติดกับแป้นรองรับตรงกลางตัวถังจํานวน 
 3.2 ประกอบสายยางเติมออกซิเจนบริสุทธิ์ผ่านหัวทรายชนิดละเอียดไว้ท่ีข้างตัวถังจํานวน 
 3.3 ประกอบชุดท่อโปรตีนสกิมเมอร์ ปิดฝาถังพร้อมต่อท่อระบายฟองเมือกโปรตีน 
ระดับฝาถัง เปิดเครื่องปั๊มลมเติมอากาศให้แรงเพียงพอผลักดันฟองออกทางท่อระบาย ในกรณีท่ีลําเลียงสัตว์น้ําท่ีระดับความ
หนาแน่นสูงหรือสัตว์นํ้าท่ีต้องการปริมาณอ
 3.4 ปล่อยปลาผ่านฝาท่ีสองด้านข้าง แล้วใช้ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้มีปริมาตรเพียงพอแทนท่ีว่างระหว่างระดับผิวน้ํา
ในถังและฝาถังท่ีสอง 
 3.5 ปิดฝาถัง 
 3.6 การจับปลาออกจากถังลําเลียง ให้ปิดเครื่อ
และถอดเครื่องโปรตีนสกิมเมอร์ เพ่ือใช้สวิงตักปลาออกจากถัง
4. บันทึกข้อมูลคุณภาพน้ํา 
 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

ทางระบายน้ําพร้อมฝาปิด 
ดัดแปลงจากแบบของ Escobal P. S. (1996) สร้างด้วยท่อน้ําพลาสติก PVC 

PVC ความหนา 3 มิลลิเมตร 
ท่อโปรตีนสกิมเมอร์ความสูงรวม 90 เซนติเมตร ด้านล่างเจาะรูพรุนเป็นทางน้ําเข้า ด้านบนท่ีระดับ 
รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.25 เซนติเมตร (ภาพท่ี 2) 

อุปกรณ์บังคับทิศทางน้ําของท่อโปรตีนสกิมเมอร์ ประกอบด้วย เกลียวบังคับทิศทางน้ําภายใน ครอบกันฟองอากาศ
ไหลออกด้านใน และท่อบังคับทิศทางน้ําด้านนอก 

ช้ัน ช้ันแรกติดตั้งอยู่ข้างในของท่อโปรตีนสกิมเมอร์ท่ีเหนือรูระบายน้ําออก ช้ันท่ีสองอยู่ด้าน
บนสุดของท่อโปรตีนสกิมเมอร์ พร้อมท่อท้ิงฟอง 

อุปกรณ์บังคับตัวโปรตีนสกิมเมอร์ มี 2 ส่วน ด้านบนลักษณะเป็นแผ่นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับฝาตัวถัง
เจาะรูบังคับท่อโปรตีนสกิมเมอร์ให้อยู่ตรงกึ่งกลางของตัวถัง ด้านล่างบังคับด้วยแป้นยึดหัวทราย 

ไดอะแกรมดา้นบนแสดงส่วนประกอบตัวถังและตําแหน่งของอุปกรณ์
 

ประกอบสายยางเติมอากาศผ่านหัวทรายเข้าท่อโปรตีนสกิมเมอร์ติดกับแป้นรองรับตรงกลางตัวถังจํานวน 
ประกอบสายยางเติมออกซิเจนบริสุทธิ์ผ่านหัวทรายชนิดละเอียดไว้ท่ีข้างตัวถังจํานวน 
ประกอบชุดท่อโปรตีนสกิมเมอร์ ปิดฝาถังพร้อมต่อท่อระบายฟองเมือกโปรตีน (Foam)

ระดับฝาถัง เปิดเครื่องปั๊มลมเติมอากาศให้แรงเพียงพอผลักดันฟองออกทางท่อระบาย ในกรณีท่ีลําเลียงสัตว์น้ําท่ีระดับความ
หนาแน่นสูงหรือสัตว์นํ้าท่ีต้องการปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ําสูงตลอดเวลา ให้เปิดวาล์วเติมออกซิเจนบริสุทธ์เพ่ิมเติม

ปล่อยปลาผ่านฝาท่ีสองด้านข้าง แล้วใช้ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้มีปริมาตรเพียงพอแทนท่ีว่างระหว่างระดับผิวน้ํา

การจับปลาออกจากถังลําเลียง ให้ปิดเครื่องปั๊มลมเติมอากาศหรือหรี่ให้อากาศข้ึนเพียงเบาๆ แล้วจึงเปิดฝาถัง
และถอดเครื่องโปรตีนสกิมเมอร์ เพ่ือใช้สวิงตักปลาออกจากถัง 

O1 

211 

O33 

PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 

เซนติเมตร ด้านล่างเจาะรูพรุนเป็นทางน้ําเข้า ด้านบนท่ีระดับ 55 เซนติเมตร 

ประกอบด้วย เกลียวบังคับทิศทางน้ําภายใน ครอบกันฟองอากาศ

ช้ัน ช้ันแรกติดตั้งอยู่ข้างในของท่อโปรตีนสกิมเมอร์ท่ีเหนือรูระบายน้ําออก ช้ันท่ีสองอยู่ด้าน

ส่วน ด้านบนลักษณะเป็นแผ่นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับฝาตัวถัง 
 

 
ไดอะแกรมดา้นบนแสดงส่วนประกอบตัวถังและตําแหน่งของอุปกรณ์ 

ประกอบสายยางเติมอากาศผ่านหัวทรายเข้าท่อโปรตีนสกิมเมอร์ติดกับแป้นรองรับตรงกลางตัวถังจํานวน 3 หัว 
ประกอบสายยางเติมออกซิเจนบริสุทธิ์ผ่านหัวทรายชนิดละเอียดไว้ท่ีข้างตัวถังจํานวน 1 หัว 

(Foam) เติมน้ําให้เต็มถังจนถึง
ระดับฝาถัง เปิดเครื่องปั๊มลมเติมอากาศให้แรงเพียงพอผลักดันฟองออกทางท่อระบาย ในกรณีท่ีลําเลียงสัตว์น้ําท่ีระดับความ

อกซิเจนท่ีละลายน้ําสูงตลอดเวลา ให้เปิดวาล์วเติมออกซิเจนบริสุทธ์เพ่ิมเติม 
ปล่อยปลาผ่านฝาท่ีสองด้านข้าง แล้วใช้ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้มีปริมาตรเพียงพอแทนท่ีว่างระหว่างระดับผิวน้ํา

งปั๊มลมเติมอากาศหรือหรี่ให้อากาศข้ึนเพียงเบาๆ แล้วจึงเปิดฝาถัง



 O1 

212 

O33 

ผลการทดสอบ 
 ลําเลียงปลากะพงขาวขนาดเฉลี่ย 1.5 
ผ่านศูนย์กลาง 85 เซนติเมตร ความจุนํ้า 280 
บริสุทธิ์เป็นอุปกรณ์ประกอบ เป็นเวลา 8 ช่ัวโมง อัตราการรอดตายหลังจากท่ีปล่อยกลับลงบ่อเลี้ยงนาน 
100 เปอร์เซนต ์

 
ตารางแสดง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําบางประการในการทดสอบประสิทธภิาพลําเลียงปลาผิวน้ําขนาด 
 ปลากะพงขาว จํานวน 20 ตัว  
นํ้าหนัก
ปลา 
(กก.) 

คุณภาพนํ้า 
เร่ิมต้น 

30.9 

Salinity 30 

pH 7.6 
Alkalinity 119 119

NH4 - N 0 
NO-2 0 

Temp 31 31.1

DO 5.38 5.30

82.1 

Salinity 29 

pH 7.5 

Alkalinity 102 102
NH4 - N 0 

NO-2 0 
Temp 29.3 

DO 7.9 5.08

 
การเตมิออกซิเจนบรสิุทธิ์ พบว่า เมื่อใส่ปลากะพงขาวน้ําหนักเฉลี่ย น้อยกว่า 

ต้องเติมออกซิเจนบริสุทธิ์ ใส่ปลากะพงขาวน้ําหนักเฉลี่ยมากกว่า 
อัตราการไหล 1 ลิตร ต่อ นาที ใสป่ลากะพงขาวน้ําหนักเฉลี่ยมากกวา่ 
บริสุทธิ์ อัตราการไหล 2 ลิตร ต่อ นาที ปริมาณออกซเิจนท่ีละลายในน้ําในถังลําเลียงมากกว่า 
 
สรุปและวิจารณ์ 
 ผลการทดสอบถังลําเลียงปลาผิวน้ําประกอบโปรตีนสกิมเมอร์
มากกว่า 300 กรัม ต่อ ปริมาตรน้ํา 1 ลิตร ท้ังนี้หากพัฒนาอุปกรณ์การให้ออกซิเจนบริสุทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้หัวทราย
ชนิดละเอียดในครั้งนี้ น่าจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพได้อีก กล่าวคือ ลดปริมาณกรใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์
ความหนาแน่นสูงข้ึน อย่างไรก็ตามความหนาแน่นยังมีข้อจํากัดท่ีพ้ืนท่ีภายในถังและการตอบสนองต่อท่ีจํากัดของสัตว์น้ําแต่ละ
ชนิดอีกด้วย ถึงแม้คุณสมบัตินํ้าจะยังสามารถรองรับปริมาณสัตว์นํ้าได้อีกแต่พ้ืนท่ีว่ายน้ําไม่เพียงพออาจเป็นเหตุให้สัตว์นํ้าเครียด
 ปลามีอัตราการรอดตายสูง เมื่อทดสอบด้วยการลําเลียงปลากะพงขาวขนาดใหญ่ ขนาดเฉลี่ย 
ท่ีขนาดฝาถัง การจับปลาใส่และจับออกจากถังต้อง
ยังพบการบอบชํ้าลําเลียงโดยเฉพาะส่วนปากและพบการหลุดล่อนของเกล็ดท่ีหลัง 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

1.5 กิโลกรัม และ 4.1 กิโลกรัม ครั้งละ 20 ตัว ด้วยถังลําเลียงปลาผิวน้ําขนาดเส้น
280 ลิตร ใช้รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน โดยมีเครื่องปั๊มลมเติมอากาศและถังออกซิเจน
ช่ัวโมง อัตราการรอดตายหลังจากท่ีปล่อยกลับลงบ่อเลี้ยงนาน 

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําบางประการในการทดสอบประสิทธภิาพลําเลียงปลาผิวน้ําขนาด 

เวลา (ชั่วโมง) 

1 2 3 4 5 6 

30 30 30 30 30 30 

7 7 7 7 7 7 
119 119 119 119 119 119 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31 

5.30 6.67 7.75 7.73 7.26 6.92 
29 29 29 29 29 29 

6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 

102 102 102 102 102 102 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
29 29.3 29.7 30.1 30 30.5 

5.08 6.68 8.75 7.97 10.05 8.83 

การเตมิออกซิเจนบรสิุทธิ์ พบว่า เมื่อใส่ปลากะพงขาวน้ําหนักเฉลี่ย น้อยกว่า 100 กรัม ต่อ ปริมาตรน้าํ 
ต้องเติมออกซิเจนบริสุทธิ์ ใส่ปลากะพงขาวน้ําหนักเฉลี่ยมากกว่า 100 กรัม ต่อ ปรมิาตรน้ํา 1 ลิตร เปิดออกซิเจนบรสิุทธิ์ 

งขาวน้ําหนักเฉลี่ยมากกวา่ 200 กรัม ต่อ ปริมาตรน้ํา 1 ลติร เปิดออกซิเจน
ลิตร ต่อ นาที ปริมาณออกซเิจนท่ีละลายในน้ําในถังลําเลียงมากกว่า 6 มิลลกิรัม ต่อ ลิตร

ผลการทดสอบถังลําเลียงปลาผิวน้ําประกอบโปรตีนสกิมเมอร์ พบว่า สามารถลําเลียงปลากะพงขาวน้ําหนักรวมได้
ลิตร ท้ังนี้หากพัฒนาอุปกรณ์การให้ออกซิเจนบริสุทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้หัวทราย

ชนิดละเอียดในครั้งนี้ น่าจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพได้อีก กล่าวคือ ลดปริมาณกรใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ลงได้ และปริมาณสัตว์น้ํา
ความหนาแน่นสูงข้ึน อย่างไรก็ตามความหนาแน่นยังมีข้อจํากัดท่ีพ้ืนท่ีภายในถังและการตอบสนองต่อท่ีจํากัดของสัตว์น้ําแต่ละ

ถึงแม้คุณสมบัตินํ้าจะยังสามารถรองรับปริมาณสัตว์นํ้าได้อีกแต่พ้ืนท่ีว่ายน้ําไม่เพียงพออาจเป็นเหตุให้สัตว์นํ้าเครียด
ปลามีอัตราการรอดตายสูง เมื่อทดสอบด้วยการลําเลียงปลากะพงขาวขนาดใหญ่ ขนาดเฉลี่ย 4.1 

ท่ีขนาดฝาถัง การจับปลาใส่และจับออกจากถังต้องใช้สวิงแบบถุงยาวก้นเปิดช่วยหย่อนปลาลงและดึงข้ึนในแนวตั้ง สภาพปลา
ยังพบการบอบชํ้าลําเลียงโดยเฉพาะส่วนปากและพบการหลุดล่อนของเกล็ดท่ีหลัง (ภาพท่ี 10) เนื่องจากการจับปลาในการ

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

ด้วยถังลําเลียงปลาผิวน้ําขนาดเส้น
ตัน โดยมีเครื่องปั๊มลมเติมอากาศและถังออกซิเจน

ช่ัวโมง อัตราการรอดตายหลังจากท่ีปล่อยกลับลงบ่อเลี้ยงนาน 48 ช่ัวโมง เท่ากับ 

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําบางประการในการทดสอบประสิทธภิาพลําเลียงปลาผิวน้ําขนาด 280 ลิตร ด้วย 

7 8 

 30 30 

 7 7 
 119 119 

 0 0 
 0 0 

 30.8 30.9 

 6.52 7.96 
 29 29 

 6.5 6.5 

 102 102 
 0 0 

 0 0 
 30.7 30.7 

 7.86 6.51 

กรัม ต่อ ปริมาตรน้าํ 1 ลิตร ไม่
เปิดออกซิเจนบรสิุทธิ์ 
ลติร เปิดออกซิเจน

มิลลกิรัม ต่อ ลิตร 

พบว่า สามารถลําเลียงปลากะพงขาวน้ําหนักรวมได้
ลิตร ท้ังนี้หากพัฒนาอุปกรณ์การให้ออกซิเจนบริสุทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้หัวทราย

ลงได้ และปริมาณสัตว์น้ํา
ความหนาแน่นสูงข้ึน อย่างไรก็ตามความหนาแน่นยังมีข้อจํากัดท่ีพ้ืนท่ีภายในถังและการตอบสนองต่อท่ีจํากัดของสัตว์น้ําแต่ละ

ถึงแม้คุณสมบัตินํ้าจะยังสามารถรองรับปริมาณสัตว์นํ้าได้อีกแต่พ้ืนท่ีว่ายน้ําไม่เพียงพออาจเป็นเหตุให้สัตว์นํ้าเครียด 
4.1 กิโลกรัม พบข้อจํากัด

ใช้สวิงแบบถุงยาวก้นเปิดช่วยหย่อนปลาลงและดึงข้ึนในแนวตั้ง สภาพปลา
เนื่องจากการจับปลาในการ



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ทดสอบครั้งนี้ไม่ได้ใช้ยาสลบช่วย ปากปลาน่าจะถูกับเนื้อผ้าสวิง การดิ้นระหว่างการช่ังนําหนัก 
อยู่กันอย่าเบียดเสียดในถัง ส่วนปลาขนาดเฉลี่ย 
ลูกปลาวัยรุ่นน่าจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในประเด็นนี้ ซึ่งจะได้ทําการทดสอบในครั้งต่อไป
 คุณภาพน้ําโดยเฉพาะปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํามีมากเพียงพอต่อการหายใจของสัตว์น้ํา และไม่พบแอมโมเนีย
ในน้ําเมื่อทดสอบนาน 8 ช่ัวโมง อาจเนื่องจากโปรตีนสกิมเมอร์กําจัดเมือกออกก่อนท่ีจะเน่าเสีย การเติมอากาศอย่างเต็มท่ี
ภายในเครื่องโปรตีนสกิมเมอร์ท่ีมีการหมุนเวียนร่วมกั
เมื่อโปรตีนสกิมเมอร์พ่นฟองเมือกโปรตีนออกจะสูญเสียน้ําไปด้วยบางส่วนทําให้ระดับน้ําในถังต่ําลง 
ประสิทธิภาพของโปรตีนสกิมเมอร์ลดต่ําลง จําเป็นต้องมีการเพ่ิมน้ําในถึงให้ถึงระดับท่ีกําหน
เพ่ือเติมน้ําทุก 2 ช่ัวโมง ครั้งละ 2 –
การเหวี่ยงของรถยนต์ด้วย 
 การท่ีเติมน้ําในระดับท่ีเต็มถึงฝาถังทําให้แกว่งไกวของน้ําในถังน้อยมากการขับรถขนส่งปลอดภั
เคลื่อนย้ายและประกอบติดตั้งใช้แรงงานเพียงคนเดียว

 
ข้อเสนอแนะ 

อุปกรณ์ทุกช้ินในการออกแบบครั้งนี้ได้มาจากวัสดุท่ีมีจําหน่ายในท้องตลาด และวัสดุริไซเคิ้ลท่ีมีอยู่ในโรงเพาะฟัก ทํา
ไห้มีความจํากัดในเรื่องขนาดของส่วนประกอบ เช่น 
พิมพ์ท่ีมีขนาดพอเหมาะสะดวกต่อการใช้งานมากข้ึน การออกแบบสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆ ตามวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งาน เช่น ช่องปล่อยปลาออกแทนท่ีรูระบายน้ําเมื่อใช้ลําเลียงลูกปลา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 – 4 โปรตีนสกิมเมอร์และการประกอบเข้ากับตัวถังลาํเลยีงสัตว์นํ้า
 
 
 
 
 
 

 
    ภาพท่ี 5 เส้นลายเพ่ือป้องกันฝูงปลาชนผนัง
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ทดสอบครั้งนี้ไม่ได้ใช้ยาสลบช่วย ปากปลาน่าจะถูกับเนื้อผ้าสวิง การดิ้นระหว่างการช่ังนําหนัก และการกระแทกกับฝาถัง ปลาใหญ่
อยู่กันอย่าเบียดเสียดในถัง ส่วนปลาขนาดเฉลี่ย 1.5 กิโลกรัมไม่พบปัญหาดังกล่าว ซึ่งการลําเลียงปลาผิวน้ําขนาดเล็กและ
ลูกปลาวัยรุ่นน่าจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในประเด็นนี้ ซึ่งจะได้ทําการทดสอบในครั้งต่อไป 

คุณภาพน้ําโดยเฉพาะปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํามีมากเพียงพอต่อการหายใจของสัตว์น้ํา และไม่พบแอมโมเนีย
ช่ัวโมง อาจเนื่องจากโปรตีนสกิมเมอร์กําจัดเมือกออกก่อนท่ีจะเน่าเสีย การเติมอากาศอย่างเต็มท่ี

ภายในเครื่องโปรตีนสกิมเมอร์ท่ีมีการหมุนเวียนร่วมกับมวลน้ําในถังอาจมีส่วนในการระเหยแก๊สท่ีไม่พึงประสงค์ออกจากน้ํา 
เมื่อโปรตีนสกิมเมอร์พ่นฟองเมือกโปรตีนออกจะสูญเสียน้ําไปด้วยบางส่วนทําให้ระดับน้ําในถังต่ําลง 
ประสิทธิภาพของโปรตีนสกิมเมอร์ลดต่ําลง จําเป็นต้องมีการเพ่ิมน้ําในถึงให้ถึงระดับท่ีกําหนด เมื่อลําเลียงในสภาพจริงต้องหยุดรถ

– 3 ลิตร ข้ึนกับสภาพผิวจราจรด้วย หากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมากจะมีการสูญเสียน้ําจาก

การท่ีเติมน้ําในระดับท่ีเต็มถึงฝาถังทําให้แกว่งไกวของน้ําในถังน้อยมากการขับรถขนส่งปลอดภั
เคลื่อนย้ายและประกอบติดตั้งใช้แรงงานเพียงคนเดียว 

อุปกรณ์ทุกช้ินในการออกแบบครั้งนี้ได้มาจากวัสดุท่ีมีจําหน่ายในท้องตลาด และวัสดุริไซเคิ้ลท่ีมีอยู่ในโรงเพาะฟัก ทํา
ไห้มีความจํากัดในเรื่องขนาดของส่วนประกอบ เช่น ความกว้างของปากถัง เป็นต้น เมื่อได้ต้นแบบท่ีเหมาะสมแล้วสามารถสร้าง
พิมพ์ท่ีมีขนาดพอเหมาะสะดวกต่อการใช้งานมากข้ึน การออกแบบสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆ ตามวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งาน เช่น ช่องปล่อยปลาออกแทนท่ีรูระบายน้ําเมื่อใช้ลําเลียงลูกปลา 

โปรตีนสกิมเมอร์และการประกอบเข้ากับตัวถังลาํเลยีงสัตว์นํ้า 

เส้นลายเพ่ือป้องกันฝูงปลาชนผนัง  ภาพท่ี 6 ช่องทางสายลมเติมอากาศ

O1 

213 

O33 

และการกระแทกกับฝาถัง ปลาใหญ่
กิโลกรัมไม่พบปัญหาดังกล่าว ซึ่งการลําเลียงปลาผิวน้ําขนาดเล็กและ 

คุณภาพน้ําโดยเฉพาะปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํามีมากเพียงพอต่อการหายใจของสัตว์น้ํา และไม่พบแอมโมเนีย
ช่ัวโมง อาจเนื่องจากโปรตีนสกิมเมอร์กําจัดเมือกออกก่อนท่ีจะเน่าเสีย การเติมอากาศอย่างเต็มท่ี

บมวลน้ําในถังอาจมีส่วนในการระเหยแก๊สท่ีไม่พึงประสงค์ออกจากน้ํา 
เมื่อโปรตีนสกิมเมอร์พ่นฟองเมือกโปรตีนออกจะสูญเสียน้ําไปด้วยบางส่วนทําให้ระดับน้ําในถังต่ําลง (ภาพท่ี 8) เป็นเหตุให้

ด เมื่อลําเลียงในสภาพจริงต้องหยุดรถ
ลิตร ข้ึนกับสภาพผิวจราจรด้วย หากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมากจะมีการสูญเสียน้ําจาก

การท่ีเติมน้ําในระดับท่ีเต็มถึงฝาถังทําให้แกว่งไกวของน้ําในถังน้อยมากการขับรถขนส่งปลอดภัยข้ึน ถังเปล่าน้ําหนักเบา

อุปกรณ์ทุกช้ินในการออกแบบครั้งนี้ได้มาจากวัสดุท่ีมีจําหน่ายในท้องตลาด และวัสดุริไซเคิ้ลท่ีมีอยู่ในโรงเพาะฟัก ทํา
ความกว้างของปากถัง เป็นต้น เมื่อได้ต้นแบบท่ีเหมาะสมแล้วสามารถสร้าง

พิมพ์ท่ีมีขนาดพอเหมาะสะดวกต่อการใช้งานมากข้ึน การออกแบบสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆ ตามวัตถุประสงค์ของการ

ช่องทางสายลมเติมอากาศ 
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ผลจับสัตว์น้ํา การทําประมง และสภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมง ในอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ 
จังหวัดกาญจนบุรี 
 
จินตนา  บุญทองช่วย1  เกสศิณีย์  แท่นนิล
1สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจดื
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาผลจับสัตว์น้ํา การทําประมง และสภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในอ่างเก็บน้ําเข่ือนวชิราลงกรณ
จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบสภาวะเศรษฐกิจสังคม
ประสิทธิภาพเครื่องมือ ปริมาณและโครงสร้างผลจับสัตว์น้ําในปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะ โดยทําการศึกษาจากการรวบรวมข้อ
ถึงเดือนกันยายน 2553  

ผลการศึกษาพบอ่างเก็บน้ําเข่ือนวชิราลงกรณในปัจจุบันมีครัวเรือนประมงรวม 
เรือนแพบริเวณร่องน้ําและลําห้วยของพ้ืนท่ีตอนกลางอ่างเก็บน้ํา 
เครื่องมือประมงท่ีนิยมใช้มากได้แก่ ข่าย เบ็ดราว ลอบ ยอขันช่อ ฉมวก และสวิง และพบมีการเลี้ยงปลาในกระชังอยู่ท่ัวท้ัง
อ่างเก็บน้ํารวม 200 ราย 523 กระชัง เครื่องมือข่ายสามารถใช้ทําประมงได้ตลอดท้ังปี ปริมาณผลจับสัตว์น้ําเฉลี่ย 
กิโลกรัมต่อรายต่อคืน และมีรายได้เฉลี่ย 
สัตว์น้ําจากทุกเครื่องมือ พบครัวเรือนประมงมีรายได้เฉลี่ย 
ท่าข้ึนปลาพบว่าปริมาณผลจับสัตว์น้ําท้ังอ่างท่ีประเมินได้พบมีค่าประมาณ 
ชาวประมงนําไปจําหน่ายสดให้กับผู้รวบรวมและท่าข้ึนปลา ร้อยละ 
ร้อยละ 5.9 นําไปแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และร้อยละ 
พบสัตว์น้ําจํานวนร้อยละ 67.2 ถูกนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือความมั่นคงทางอาหารของประชากรในพ้ืนท่ีบริเวณในอ่างและ
รอบอ่างเก็บน้ํา และสัตว์น้ําท่ีเหลือร้อยล
กาญจนบุรีและจังหวัดนครปฐม ปัญหาท่ีพบในอ่างเก็บน้ําได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับระดับน้ําในอ่างมีปริมาณน้อยในช่วงฤดูแล้ง 

 
คําสําคัญ: สภาวะเศรษฐกิจสังคมชาวประมง การทําประมง ผลจับสัตว์นํ้า อ่างเก็บ
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E-mail: Jinboon2@gmail.com 
พิมพ์เผยแพร่: เอกสารวิชาการฉบับท่ี 
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ผลจับสัตว์น้ํา การทําประมง และสภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมง ในอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ 

เกสศิณีย์  แท่นนิล2 บุญส่ง  ศรีเจริญธรรม1 มานพ  เหล็มปาน1  และ เยาวลักษณ์  ชื่นบุญ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจดื 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี  

การศึกษาผลจับสัตว์น้ํา การทําประมง และสภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในอ่างเก็บน้ําเข่ือนวชิราลงกรณ
จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนประมง 
ประสิทธิภาพเครื่องมือ ปริมาณและโครงสร้างผลจับสัตว์น้ําในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์สัตว์น้ํา ตลอดจนปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ โดยทําการศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิท่ีเกี่ยวข้องและการสํารวจภาคสนามในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 

อ่างเก็บน้ําเข่ือนวชิราลงกรณในปัจจุบันมีครัวเรือนประมงรวม 207 ครัวเรือน 
เรือนแพบริเวณร่องน้ําและลําห้วยของพ้ืนท่ีตอนกลางอ่างเก็บน้ํา ครัวเรือนประมงร้อยละ 83.82
เครื่องมือประมงท่ีนิยมใช้มากได้แก่ ข่าย เบ็ดราว ลอบ ยอขันช่อ ฉมวก และสวิง และพบมีการเลี้ยงปลาในกระชังอยู่ท่ัวท้ัง

กระชัง เครื่องมือข่ายสามารถใช้ทําประมงได้ตลอดท้ังปี ปริมาณผลจับสัตว์น้ําเฉลี่ย 
กิโลกรัมต่อรายต่อคืน และมีรายได้เฉลี่ย 255 บาทต่อวัน โดยปริมาณผลจับสัตว์น้ําจากข่ายคิดเป็นร้อยละ

พบครัวเรือนประมงมีรายได้เฉลี่ย 77,192 บาทต่อปี จากการสํารวจและประเมินผลจับสัตว์น้ําจาก
ท่าข้ึนปลาพบว่าปริมาณผลจับสัตว์น้ําท้ังอ่างท่ีประเมินได้พบมีค่าประมาณ 793.4 ตันต่อปี โดยผลจับร้อยละ 
ชาวประมงนําไปจําหน่ายสดให้กับผู้รวบรวมและท่าข้ึนปลา ร้อยละ 29.9 ชาวประมงนําไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลาในกระชัง 

นําไปแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และร้อยละ 6.1 ใช้บริโภคในครัวเรือน สําหรับการศึกษาการใช้ประโยชน์ผลจับสัตว์น้ํา
ถูกนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือความมั่นคงทางอาหารของประชากรในพ้ืนท่ีบริเวณในอ่างและ

รอบอ่างเก็บน้ํา และสัตว์น้ําท่ีเหลือร้อยละ 32.8 ถูกนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือเสริมสร้างโภชนาการให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีเมือง
กาญจนบุรีและจังหวัดนครปฐม ปัญหาท่ีพบในอ่างเก็บน้ําได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับระดับน้ําในอ่างมีปริมาณน้อยในช่วงฤดูแล้ง 

สภาวะเศรษฐกิจสังคมชาวประมง การทําประมง ผลจับสัตว์นํ้า อ่างเก็บน้ําเข่ือนวชิราลงกรณ
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เอกสารวิชาการฉบับท่ี 16/2556 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื กรมประมง 
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และ เยาวลักษณ์  ชื่นบุญ1  

การศึกษาผลจับสัตว์น้ํา การทําประมง และสภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในอ่างเก็บน้ําเข่ือนวชิราลงกรณ 
ของครัวเรือนประมง การใช้เครื่องมือประมงและ

ชน์สัตว์น้ํา ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและ
มูลทุติยภูมิท่ีเกี่ยวข้องและการสํารวจภาคสนามในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2552 

ครัวเรือน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตาม
83.82 ทําประมงเป็นอาชีพหลัก 

เครื่องมือประมงท่ีนิยมใช้มากได้แก่ ข่าย เบ็ดราว ลอบ ยอขันช่อ ฉมวก และสวิง และพบมีการเลี้ยงปลาในกระชังอยู่ท่ัวท้ัง 
กระชัง เครื่องมือข่ายสามารถใช้ทําประมงได้ตลอดท้ังปี ปริมาณผลจับสัตว์น้ําเฉลี่ย 11.34 

บาทต่อวัน โดยปริมาณผลจับสัตว์น้ําจากข่ายคิดเป็นร้อยละ 55.49 ของผลจับ
บาทต่อปี จากการสํารวจและประเมินผลจับสัตว์น้ําจาก 

ตันต่อปี โดยผลจับร้อยละ 58.06 
ชาวประมงนําไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลาในกระชัง 

ใช้บริโภคในครัวเรือน สําหรับการศึกษาการใช้ประโยชน์ผลจับสัตว์น้ํา
ถูกนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือความมั่นคงทางอาหารของประชากรในพ้ืนท่ีบริเวณในอ่างและ 

ถูกนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือเสริมสร้างโภชนาการให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีเมือง
กาญจนบุรีและจังหวัดนครปฐม ปัญหาท่ีพบในอ่างเก็บน้ําได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับระดับน้ําในอ่างมีปริมาณน้อยในช่วงฤดูแล้ง  

น้ําเข่ือนวชิราลงกรณ 

10900 โทร. 0 2579 9526 
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Catch, Fisheries Activities and Socio
Kanchanaburi Province 
 
Jintana  Boonthongchuay1* Kessinee  Tannil
Yaowalak Chounbun1 
1Inland Fisheries Resource Research and Development Institute 
2Petchaburi Inland Fisheries Research and Development Center 
 
Abstract 

A study on catch, fisheries activities and socio
Kanchanaburi province was conducted by analysis of data from concerning documents and through a one 
year survey. The research was aimed to know socio
catch per unit of effort, total catch estimation and fish structure, and util
were operated during October 2009 to September 2010. 

The results showed that there were 207 fishing household engaged in fisheries activities. Mostly of 
fisher household lived on floating raft house at the middle part of
(83.82 %) were fulltime fisher. There were six types of fishing gear used in the reservoir as gillnet, hooks 
longline, traps, giant liftnet, harpoon, scoop net. Also there was 523 cage culture of 200 household 
conducted overall reservoir. The average catch was 11.34 Kg/fisher/day
of 255 baht/fishing day.  The estimated annual household income was 
catch, 58.06 % was sold fresh and 29.9% was used for feed f
and processing and 6.1 % for fisher household’s consumption. The study showed that, 67.2% of total 
catch was contributed to food security of population around the reservoir area and 32.8 % was contributed
to population in city and some province that far away from reservoir such as 
The main problem for the Vajiralongkorn reservoir is the low water levels during the dry season.

 
Key words: socio–economic of fisher, fisheries activities, fish catch, Vajiralongkorn reservoir
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Catch, Fisheries Activities and Socio–Economics of Fishersin Vajiralongkorn Reservoir, 

Kessinee  Tannil2 Boonsong  Sricharoendham1 Manop  Lempaan

Inland Fisheries Resource Research and Development Institute  
Petchaburi Inland Fisheries Research and Development Center  

A study on catch, fisheries activities and socio–economics of fisher in Vajiralongkorn reservoir, 
s conducted by analysis of data from concerning documents and through a one 

year survey. The research was aimed to know socio-economic status of fisher, fishing gear used and its 
catch per unit of effort, total catch estimation and fish structure, and utilization and marketing. The surveys
were operated during October 2009 to September 2010.  

The results showed that there were 207 fishing household engaged in fisheries activities. Mostly of 
fisher household lived on floating raft house at the middle part of the reservoir. Majority of the fisher 

2 %) were fulltime fisher. There were six types of fishing gear used in the reservoir as gillnet, hooks 
longline, traps, giant liftnet, harpoon, scoop net. Also there was 523 cage culture of 200 household 

ed overall reservoir. The average catch was 11.34 Kg/fisher/day which brought an average income 
of 255 baht/fishing day.  The estimated annual household income was 77,192 baht/year.
catch, 58.06 % was sold fresh and 29.9% was used for feed fish in cage culture, 5.9% for fish preservation 
and processing and 6.1 % for fisher household’s consumption. The study showed that, 67.2% of total 
catch was contributed to food security of population around the reservoir area and 32.8 % was contributed

population in city and some province that far away from reservoir such as Nakhon Pathom
The main problem for the Vajiralongkorn reservoir is the low water levels during the dry season.

fisheries activities, fish catch, Vajiralongkorn reservoir 

* Corresponding author: Inland Fisheries Resource Research and Development Institute, Kasetklang, 
0 2579 9526 E-mail: Jinboon2@gmail.com  
16/2556 Inland Fisheries Research and Development Bureau 
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Economics of Fishersin Vajiralongkorn Reservoir, 

Manop  Lempaan1 and 

economics of fisher in Vajiralongkorn reservoir, 
s conducted by analysis of data from concerning documents and through a one 

economic status of fisher, fishing gear used and its 
ization and marketing. The surveys 

The results showed that there were 207 fishing household engaged in fisheries activities. Mostly of 
the reservoir. Majority of the fisher 

2 %) were fulltime fisher. There were six types of fishing gear used in the reservoir as gillnet, hooks 
longline, traps, giant liftnet, harpoon, scoop net. Also there was 523 cage culture of 200 household 

which brought an average income 
baht/year. From the total 

ish in cage culture, 5.9% for fish preservation 
and processing and 6.1 % for fisher household’s consumption. The study showed that, 67.2% of total 
catch was contributed to food security of population around the reservoir area and 32.8 % was contributed 

Nakhon Pathom province. 
The main problem for the Vajiralongkorn reservoir is the low water levels during the dry season. 

Kasetklang, 
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การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในทะเลน้อย

ชไมพร แก้วศรีทอง1*  ณิชารินทร์ แก้วฤทธิ์
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปัตตานี
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคุณภาพน้ําในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ดําเนินการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ํา 
จํานวน 9 จุดสํารวจในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง ระหว่างเดือนธันวาคม 
คุณภาพน้ําดังนี้ อุณหภูมิของน้ํา 28.7±
ความขุ่นใส 10.30±8.99 เอฟทียู ความนําไฟฟ้า 
มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณของแข็งท่ีละลายท้ังหมด 
7.05 ± 0.57 ปริมาณออกซิเจนละลาย 
มิลลิกรัมต่อลิตร คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ 
ไนไตรท์ไนโตรเจน 0.0163 ± 0.0226 
0.0214 ± 0.00311 มิลลิกรัมต่อลิตร ฟอสฟอรัสท้ั
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามจุดสํารวจ ได้แก่ ความโปร่งแสง ความขุ่นใส และความนํา
ไฟฟ้า ส่วนดัชนีคุณภาพน้ําท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามเดือนสํารวจ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์อิ
กระด้าง และคลอโรฟิลล์ เอ สถานภาพของคุณภาพน้ําในทะเลน้อยจัดเป็นแหล่งน้ําประเภทท่ี 
การใช้วิธี AARL-PC Score ประเมินคุณภาพน้ําอยู่ในสถานภาพดีปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณ์สูง (eutrophic stasus) 
 
คําสําคัญ: คุณภาพน้ํา, ทะเลน้อย 
   
*ผู้รับผดิชอบ: 10 หมู่ 4 ต.นาโต๊ะหมิง อ
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การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง 
 

ณิชารินทร์ แก้วฤทธิ์1  ศราวุธ เจะโส๊ะ2  สุวิมล สี่หิรัญวงศ์3 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปัตตาน ี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง 

 

การศึกษาคุณภาพน้ําในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ดําเนินการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ํา 
จุดสํารวจในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง ระหว่างเดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552

28.7±1.4 องศาเซลเซียส ความลึกน้ํา 1.05±0.42 ความโปร่งแสง 
เอฟทียู ความนําไฟฟ้า 103.99±64.04 มิลลิซีเมนต์ ปริมาณสารแขวนลอยท้ังหมด 

มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณของแข็งท่ีละลายท้ังหมด 51.77±32.18 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเค็ม 0.0 
ปริมาณออกซิเจนละลาย 5.71 ± 2.19 ความเป็นด่าง 22.07 ± 6.03 มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้าง 

คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ 6.12 ± 5.41 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียไนโตรเจน 0.0226 ± 0.0311 
0.0163 ± 0.0226 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรตไนโตรเจน 0.076 ± 0.0106 มิลลิกรัมต่อลิตร ออร์โธฟอสเฟต 

มิลลิกรัมต่อลิตร ฟอสฟอรัสท้ังหมด 0.030 ± 0.029 มิลลิกรัมต่อลิตร คลอโรฟิลล์ เอ 
ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามจุดสํารวจ ได้แก่ ความโปร่งแสง ความขุ่นใส และความนํา

ไฟฟ้า ส่วนดัชนีคุณภาพน้ําท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามเดือนสํารวจ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ ปริมาณธาตุอาหารต่างๆความ
กระด้าง และคลอโรฟิลล์ เอ สถานภาพของคุณภาพน้ําในทะเลน้อยจัดเป็นแหล่งน้ําประเภทท่ี 2 ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

ประเมินคุณภาพน้ําอยู่ในสถานภาพดีปานกลาง (oligotrophic–mesotrophic status) 
eutrophic stasus) ซึ่งผันแปรได้ตามมลพิษต่างๆ ท่ีระบายสู่ทะเลน้อย 

นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 0 7527 8200  E-mail: chamai13@yahoo.com
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การศึกษาคุณภาพน้ําในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ดําเนินการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ํา 19 ประการ 
2552  จํานวน 4 ครั้ง มีผลค่าเฉลี่ย

ความโปร่งแสง 52.50±27.70 เซนติเมตร 
มิลลิซีเมนต์ ปริมาณสารแขวนลอยท้ังหมด 0.024±0.060 

0.0 พีพีที ความเป็นกรดเป็นด่าง 
มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้าง 31.39 ± 11.64 

0.0226 ± 0.0311 มิลลิกรัมต่อลิตร 
มิลลิกรัมต่อลิตร ออร์โธฟอสเฟต 

มิลลิกรัมต่อลิตร คลอโรฟิลล์ เอ 21.26 ± 17.04 
ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามจุดสํารวจ ได้แก่ ความโปร่งแสง ความขุ่นใส และความนํา

สระ ปริมาณธาตุอาหารต่างๆความ
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

mesotrophic status) หรือ อาจมี

chamai13@yahoo.com 
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Variation of Water Qualities in the Thale Noi, Phattalung Province
 
Chamaiporn Kaewsrithong1* Nicharin  Kaewrit
1Trang Inland Fisheries Research and Development Center
2 Pattani Inland Fisheries Research and Development Center
3 Phattalung Inland Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 
 Nineteen water quality parameters in Kuan kreng peatswamp were conducted in 9 stations, form 
December 2008 to September 2009. The res
28.7 ± 1.4 °C, water depth 1.05 ± 0.42 m, transparency 52.50 ± 27.70 cm, turbidity 10.30 ± 8.99 FTU, conduct
103.99 ± 64.04 µs/cm, total suspended solid 0.024 ± 0.060 mg/l
salinity 0.0 ppt, pH 7.05 ± 0.57, dissolved oxygen 5.71 ± 2.19 mg/l, alkalinity 22.07 ± 6.03 mg/l, hardness 
31.39 ± 11.64 mg/l, free carbondioxide 6.12 ± 5.41 mg/l, amonia
0.0163 ± 0.0266 mg/l, nitrate-nitrogen 0.076 ± 0.0106 mg/l, orthophosphate 0.0214 ± 0.0311 mg/l, total 
phosphorus 0.030 ± 0.029 mg/l, chlorophyll
such as transparency, turbidity and conductivity and water quality 
free carbon dioxide, various nutrients and hardness. Status of the Thale Noi is type 2 by surface 
quality standards. Assessment by AARL
and may have high fertility (eutrophic status), which vary according to the pollution that receiving lakes.
 
Key words: Water qualities, the Thale Noi
   
*Corresponding author: 10 Mu 4, natohming Sub
E-mail: chamai13@yahoo.com 
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Variation of Water Qualities in the Thale Noi, Phattalung Province 

Nicharin  Kaewrit1 Sarawut Chesoh2 And Suwimon Seehirunwong
Trang Inland Fisheries Research and Development Center 

Inland Fisheries Research and Development Center 
Phattalung Inland Fisheries Research and Development Center 

Nineteen water quality parameters in Kuan kreng peatswamp were conducted in 9 stations, form 
December 2008 to September 2009. The results could be summarized as following: water temperature 

°C, water depth 1.05 ± 0.42 m, transparency 52.50 ± 27.70 cm, turbidity 10.30 ± 8.99 FTU, conduct
µs/cm, total suspended solid 0.024 ± 0.060 mg/l total dissolved solid 51.77

salinity 0.0 ppt, pH 7.05 ± 0.57, dissolved oxygen 5.71 ± 2.19 mg/l, alkalinity 22.07 ± 6.03 mg/l, hardness 
mg/l, free carbondioxide 6.12 ± 5.41 mg/l, amonia-nitrogen 0.0226 ± 0.0311 mg/l, nitrite

nitrogen 0.076 ± 0.0106 mg/l, orthophosphate 0.0214 ± 0.0311 mg/l, total 
phosphorus 0.030 ± 0.029 mg/l, chlorophyll-a 21.26 ± 17.04 mg/m3. Water quality parameters varied distance
such as transparency, turbidity and conductivity and water quality parameters varied seasonally such as 
free carbon dioxide, various nutrients and hardness. Status of the Thale Noi is type 2 by surface 
quality standards. Assessment by AARL-PC Score showed a clean-moderate (oligotrophic–mesotrophic

ve high fertility (eutrophic status), which vary according to the pollution that receiving lakes.

Water qualities, the Thale Noi 

Mu 4, natohming Sub-districf, muang District, Trang Province 92000
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And Suwimon Seehirunwong3 

Nineteen water quality parameters in Kuan kreng peatswamp were conducted in 9 stations, form 
ults could be summarized as following: water temperature 

°C, water depth 1.05 ± 0.42 m, transparency 52.50 ± 27.70 cm, turbidity 10.30 ± 8.99 FTU, conduct 
total dissolved solid 51.77 ± 32.18 mg/l, 

salinity 0.0 ppt, pH 7.05 ± 0.57, dissolved oxygen 5.71 ± 2.19 mg/l, alkalinity 22.07 ± 6.03 mg/l, hardness 
nitrogen 0.0226 ± 0.0311 mg/l, nitrite-nitrogen 

nitrogen 0.076 ± 0.0106 mg/l, orthophosphate 0.0214 ± 0.0311 mg/l, total 
. Water quality parameters varied distance 

parameters varied seasonally such as 
free carbon dioxide, various nutrients and hardness. Status of the Thale Noi is type 2 by surface water 

mesotrophic status) 
ve high fertility (eutrophic status), which vary according to the pollution that receiving lakes. 

districf, muang District, Trang Province 92000 
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คํานํา 
 เนื่องจากทะเลน้อยเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา มีพ้ืนท่ี 
คลองนางเรียมซึ่งมีความยาว 2 กิโลเมตร บริเวณทะเลน้อยมีชุมชนท่ีอาศัยอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นและในปัจจุบันทะเลน้อย
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ทําให้มีปริมาณของเสียเพ่ิมข้ึนส่งผลให้คุณภาพน้ําบริเวณทะเลน้อยเปลี่ยนไป เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทางกายภาพและคุณสมบัติบางประการของน้ําในทะเลน้อยกับแหล่งน้ําอ่ืนๆ พบว่าทะเลน้อยมีความลึกเฉลี่ยใกล้เคียงกับ
พรุควนเคร็ง เพราะเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติเช่นเดียวกัน และคุ
เช่นเดียวกัน ยกเว้น ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างสูงกว่าแหล่งน้ําอ่ืนๆ ท้ังนี้เพราะอิทธิพลของน้ําท้ิงจากชุมชนและการย่อย
สลายอินทรีย์สารท่ีเกิดจากการตายของพรรณไม้นํ้าจํานวนมาก 

ดังนั้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในทะเลน้อยเพ่ือประโยชน์ในด้านการจัดการทรัพยากร ถ่ินท่ีอยู่อาศัย 
การแพร่กระจายและการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในทะเลน้อย จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากสิ่งมีชีวิตต่างๆ ย่อมมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในทะเลนอ้ย
จึงสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในทะเลน้อยตลอดจนเป็นข้อมูลใน
การวางแผนจัดการทรัพยากรประมงใ

 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือทราบการเปลี่ยนแปลง

 
วิธีดําเนินการ 
1. การวางแผนการศึกษา และการเก็บรวบรวมข้อมูล
 วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2552 (ฤดูร้อน) เดือนกันยายน 2552 
ตัวอย่างแบบ Kemmerer water sampler 
กลับไปวิเคราะห์คุณภาพน้ําในห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปัตตานี เช่น แอมโมเนียไนโตรเจน ไนไตรท์
ไนโตรเจน ออร์โธฟอสเฟต เป็นต้น เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ําตามวิธีการท่ีได้รายงานในไมตรี และจารุวรรณ 
นิคม และยงยุทธ (2546); APHA, AWWA and WPCF (1980) 

 
ตารางท่ี 1 จุดสํารวจในทะเลน้อยตามสภาพนิเวศวิทยา และพิกัดทางภูมิศาสตร์ 

จุดสํารวจ 
พิกัดทางภูมิศาสตร์

เส้นรุ้ง 
1 08° 62' 88.0" 
2 08° 60' 46.1" 
3 08° 62' 43.0" 
4 08° 59' 14.4" 
5 08° 60' 44.1" 
6 08° 61'  38.0" 
7 08° 60'  21.9" 
8 08° 58' 73.0" 
9 08° 61' 71.9" 
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เนื่องจากทะเลน้อยเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา มีพ้ืนท่ี 30 ตารางกิโลเมตร เช่ือมต่อกับทะเลสาบสงขลาด้วย
กิโลเมตร บริเวณทะเลน้อยมีชุมชนท่ีอาศัยอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นและในปัจจุบันทะเลน้อย

ว ทําให้มีปริมาณของเสียเพ่ิมข้ึนส่งผลให้คุณภาพน้ําบริเวณทะเลน้อยเปลี่ยนไป เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทางกายภาพและคุณสมบัติบางประการของน้ําในทะเลน้อยกับแหล่งน้ําอ่ืนๆ พบว่าทะเลน้อยมีความลึกเฉลี่ยใกล้เคียงกับ
พรุควนเคร็ง เพราะเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติเช่นเดียวกัน และคุณภาพน้ําอ่ืนๆ เช่น อุณหภูมิน้ํา ความกระด้าง มีค่าใกล้เคียง
เช่นเดียวกัน ยกเว้น ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างสูงกว่าแหล่งน้ําอ่ืนๆ ท้ังนี้เพราะอิทธิพลของน้ําท้ิงจากชุมชนและการย่อย
สลายอินทรีย์สารท่ีเกิดจากการตายของพรรณไม้นํ้าจํานวนมาก (ยงยุทธ และวิชัย, 2539)  

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในทะเลน้อยเพ่ือประโยชน์ในด้านการจัดการทรัพยากร ถ่ินท่ีอยู่อาศัย 
การแพร่กระจายและการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในทะเลน้อย จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากสิ่งมีชีวิตต่างๆ ย่อมมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในทะเลนอ้ย
จึงสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในทะเลน้อยตลอดจนเป็นข้อมูลใน
การวางแผนจัดการทรัพยากรประมงในทะเลน้อยได้ในอนาคต 

เพ่ือทราบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ําทางกายภาพ และทางเคมีในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล 4 ครั้ง ได้แก่ เดือนธันวาคม 2551 (ฤดูฝน) เดือนมีนาคม 

2552 (ฤดูฝน) จํานวน 9 จุดสํารวจ (ตารางท่ี 1) ท่ีระดับความลึก 
Kemmerer water sampler ขนาด 1 ลิตร ทําการวิเคราะห์คุณภาพน้ําในภาคสนาม และนําตัวอย่างน้ําบางส่วน

วิเคราะห์คุณภาพน้ําในห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปัตตานี เช่น แอมโมเนียไนโตรเจน ไนไตรท์
ไนโตรเจน ออร์โธฟอสเฟต เป็นต้น เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ําตามวิธีการท่ีได้รายงานในไมตรี และจารุวรรณ 

APHA, AWWA and WPCF (1980) ท้ังหมด 19 ประการ (ภาพท่ี 1) ดังนี้

จุดสํารวจในทะเลน้อยตามสภาพนิเวศวิทยา และพิกัดทางภูมิศาสตร์  
พิกัดทางภูมิศาสตร ์

พ้ืนท่ีสุ่มเก็บตัวอย่างท่ีอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
เส้นแวง 

06° 27' 00.4" คลองหน้าแหลม หมู่ท่ี 7 ตําบลทะเลน้อย
06° 24' 10.2" คลองท่าตีน หมู่ท่ี 1 ตําบลทะเลนอ้ย 
06° 25' 33.7" คลองบ้านบน หมู่ท่ี 1 ตําบลทะเลน้อย 
06° 25' 72.9" คลองนางยวน หมู่ท่ี 2 ตําบลพะนางตุง 
06° 26' 52.9 กลางทะเลน้อย หมู่ท่ี 7 ตําบลทะเลน้อย
06° 27' 78.0" บากลาง หมู่ท่ี 7 ตําบลทะเลน้อย 
06° 28'  66.7" หัวถนน หมู่ท่ี 2 ตําบลพะนางตุง 
06° 28' 03.7" คลองบ้านกลาง หมู่ท่ี 2 ตําบลพะนางตุง
06° 30' 00.0" คลองนางเรียม หมู่ท่ี 2 ตําบลพะนางตุง
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ตารางกิโลเมตร เช่ือมต่อกับทะเลสาบสงขลาด้วย
กิโลเมตร บริเวณทะเลน้อยมีชุมชนท่ีอาศัยอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นและในปัจจุบันทะเลน้อย

ว ทําให้มีปริมาณของเสียเพ่ิมข้ึนส่งผลให้คุณภาพน้ําบริเวณทะเลน้อยเปลี่ยนไป เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทางกายภาพและคุณสมบัติบางประการของน้ําในทะเลน้อยกับแหล่งน้ําอ่ืนๆ พบว่าทะเลน้อยมีความลึกเฉลี่ยใกล้เคียงกับ 

ณภาพน้ําอ่ืนๆ เช่น อุณหภูมิน้ํา ความกระด้าง มีค่าใกล้เคียง
เช่นเดียวกัน ยกเว้น ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างสูงกว่าแหล่งน้ําอ่ืนๆ ท้ังนี้เพราะอิทธิพลของน้ําท้ิงจากชุมชนและการย่อย

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในทะเลน้อยเพ่ือประโยชน์ในด้านการจัดการทรัพยากร ถ่ินท่ีอยู่อาศัย 
การแพร่กระจายและการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในทะเลน้อย จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากสิ่งมีชีวิตต่างๆ ย่อมมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในทะเลนอ้ย
จึงสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในทะเลน้อยตลอดจนเป็นข้อมูลใน 

จังหวัดพัทลุง 

เดือนมีนาคม (ฤดูร้อน) เดือนมิถุนายน 
ท่ีระดับความลึก 0.50 เมตร ด้วยกระบอกเก็บ

ลิตร ทําการวิเคราะห์คุณภาพน้ําในภาคสนาม และนําตัวอย่างน้ําบางส่วน
วิเคราะห์คุณภาพน้ําในห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปัตตานี เช่น แอมโมเนียไนโตรเจน ไนไตรท์

ไนโตรเจน ออร์โธฟอสเฟต เป็นต้น เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ําตามวิธีการท่ีได้รายงานในไมตรี และจารุวรรณ (2528); 
ดังนี ้

พ้ืนท่ีสุ่มเก็บตัวอย่างท่ีอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ตําบลทะเลน้อย 

 
 

ตําบลทะเลน้อย 

ตําบลพะนางตุง 
ตําบลพะนางตุง 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงจุดสํารวจคณุภาพน้ําในทะเลน้อย 
 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําทางกายภาพ 
จุดสํารวจและเดือนสํารวจ วิเคราะห์หาความแปรปรวนของข้อมูลด้วย 
ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ําด้วย Tukey HSD (Honestly Sinificant Difference) 

ผลการศึกษา และวิจารณ์ผล 
1. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําทางกายภาพ และทางเคมี
 ผลการศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพ และทางเคมีในเดือนธันวาคม 
ในพ้ืนท่ี 9 จุดสํารวจแสดงผลไว้ในตารางท่ี 2
 1.1 การเปลี่ยนแปลงดัชนีคุณภาพน้ําเชิงพ้ืนท่ี หรือตามจุดสํารวจ
  จากการศึกษาพบว่า ดัชนีคุณภาพน้ําในทะเลน้อยบางประการมีการเปลี่ยนแปลงตามจุดสํารวจ โดยมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีมีการเพ่ิมข้ึนจากจุดสํารวจท่ี 
จนถึงจุดสํารวจท่ีอยู่ในบริเวณทางน้ําออก เช่น อุณหภูมินํ้า ความลึกน้ํา ความนําไฟฟ้า ปริมาณของแข็งท่ีละลายท้ังหมด ปริมาณ
ออกซิเจนละลาย ความเป็นด่าง ความกระด้าง และแอมโมเนียไนโตรเจน และพบว่าการเปลี่ยนแปลงค่าความนําไฟฟ้าผั
ตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งท่ีละลายท้ังหมด เนื่องจากค่าความนําไฟฟ้าของน้ําจะเป็นสัดส่วนและปฏิภาคโดยตรง
กับปริมาณของแข็งท่ีละลายในน้ํา (ไมตรี และจารุวรรณ
เพ่ิมปริมาณข้ึนเรื่อยๆ ตามจุดสํารวจ เนื่องจากมีการชะล้างแต่ธาตุหรือสารละลายต่างๆ ลงในแหล่งน้ําซึ่งจะเพ่ิมปริมาณความ
เข้มข้นมากข้ึนเมื่อใกล้บริเวณทางน้ําออกจากทะเลน้อย หากความนําไฟฟ้าของน้ํามีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไปจะแสดงว่า
แหล่งน้ํานั้นได้รับของเสีย แต่ค่าความนําไฟฟ้าส่วนใหญ่ในทะเลน้อยมีค่าเฉ
สอดคล้องกับการศึกษาของเสกสรร (2551) 
สัตว์นํ้านั้น ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น
เนื่องจากได้รับน้ําซึ่งมีปริมาณออกซิเจนต่ําจากพรุควนเคร็ง 
จากการย่อยสลายสารอินทรีย์น้ําในช่วงท่ีน้ําท่วมขังมีพรรณไม้น้ําเน่าตาย ทําให้มีปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนสูงข้ึน ปริม
ออกซิเจนในน้ําจึงลดต่ําลงมีผลต่อการดํารงชีวิต และการเจริญเติบโตของสัตว์นํ้า
และความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูงข้ึนในจุดสํารวจท่ีอยู่ใกล้บริเวณตอนกลางของทะเลน้อย และมีแนวโน้ม
ลดลงอยู่ในบริเวณทางน้ําออกของทะเลน้อยท่ีจุดสํารวจ 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

แผนท่ีแสดงจุดสํารวจคณุภาพน้ําในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง  

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําทางกายภาพ และเคมีน้ํา โดยวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยของดัชนีคุณภาพน้ําตาม
จุดสํารวจและเดือนสํารวจ วิเคราะห์หาความแปรปรวนของข้อมูลด้วย one-way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของ

Tukey HSD (Honestly Sinificant Difference) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์ทาง
 

ทางกายภาพ และทางเคมใีนทะเลน้อยในปี 2551 – 2552 
ผลการศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพ และทางเคมีในเดือนธันวาคม 2551 มีนาคม มิถุนายน และเดือนกันยายน 

2 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของดัชนีคุณภาพน้ําดังนี ้
การเปลี่ยนแปลงดัชนีคุณภาพน้ําเชิงพ้ืนท่ี หรือตามจุดสํารวจ 

จากการศึกษาพบว่า ดัชนีคุณภาพน้ําในทะเลน้อยบางประการมีการเปลี่ยนแปลงตามจุดสํารวจ โดยมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีมีการเพ่ิมข้ึนจากจุดสํารวจท่ี 1 (คลองหน้าแหลม) ซึ่งเป็นทางน้ําเข้าสู่ทะเลน้อย ไป

อยู่ในบริเวณทางน้ําออก เช่น อุณหภูมินํ้า ความลึกน้ํา ความนําไฟฟ้า ปริมาณของแข็งท่ีละลายท้ังหมด ปริมาณ
ความเป็นด่าง ความกระด้าง และแอมโมเนียไนโตรเจน และพบว่าการเปลี่ยนแปลงค่าความนําไฟฟ้าผั
ของปริมาณของแข็งท่ีละลายท้ังหมด เนื่องจากค่าความนําไฟฟ้าของน้ําจะเป็นสัดส่วนและปฏิภาคโดยตรง

ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) การเปลี่ยนแปลงของดัชนีคุณภาพน้ําท้ัง 2
จ เนื่องจากมีการชะล้างแต่ธาตุหรือสารละลายต่างๆ ลงในแหล่งน้ําซึ่งจะเพ่ิมปริมาณความ

เข้มข้นมากข้ึนเมื่อใกล้บริเวณทางน้ําออกจากทะเลน้อย หากความนําไฟฟ้าของน้ํามีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไปจะแสดงว่า
แหล่งน้ํานั้นได้รับของเสีย แต่ค่าความนําไฟฟ้าส่วนใหญ่ในทะเลน้อยมีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์ท่ัวไปในแหล่งน้ําธรรมชาติ 

) ส่วนปริมาณออกซิเจนละลายในทะเลน้อยซึ่งมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของ
ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นในบริเวณจุดสํารวจท่ี 2 (คลองท่าตีน) เป็นบริเวณทางน้ําเข้าสู่ทะเลน้อย 
ออกซิเจนต่ําจากพรุควนเคร็ง (บ้านหัวป่าเขียว) (ชไมพร และคณะ, 2554) 

จากการย่อยสลายสารอินทรีย์น้ําในช่วงท่ีน้ําท่วมขังมีพรรณไม้น้ําเน่าตาย ทําให้มีปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนสูงข้ึน ปริม
มีผลต่อการดํารงชีวิต และการเจริญเติบโตของสัตว์นํ้าได้ (ไมตรี และ จารุวรรณ, 

และความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูงข้ึนในจุดสํารวจท่ีอยู่ใกล้บริเวณตอนกลางของทะเลน้อย และมีแนวโน้ม
ออกของทะเลน้อยท่ีจุดสํารวจ 9 (คลองนางเรียม) โดยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของความโปร่งแสง

N 

ทางนํ้าเข้า 

ทางนํ้าออก 

กลางนํ้า 
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และเคมีน้ํา โดยวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยของดัชนีคุณภาพน้ําตาม 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของ

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์ทางสถิติ  

มีนาคม มิถุนายน และเดือนกันยายน 2552

จากการศึกษาพบว่า ดัชนีคุณภาพน้ําในทะเลน้อยบางประการมีการเปลี่ยนแปลงตามจุดสํารวจ โดยมี
ซึ่งเป็นทางน้ําเข้าสู่ทะเลน้อย ไป

อยู่ในบริเวณทางน้ําออก เช่น อุณหภูมินํ้า ความลึกน้ํา ความนําไฟฟ้า ปริมาณของแข็งท่ีละลายท้ังหมด ปริมาณ
ความเป็นด่าง ความกระด้าง และแอมโมเนียไนโตรเจน และพบว่าการเปลี่ยนแปลงค่าความนําไฟฟ้าผันแปร
ของปริมาณของแข็งท่ีละลายท้ังหมด เนื่องจากค่าความนําไฟฟ้าของน้ําจะเป็นสัดส่วนและปฏิภาคโดยตรง

2 ประการนี้มีแนวโน้ม
จ เนื่องจากมีการชะล้างแต่ธาตุหรือสารละลายต่างๆ ลงในแหล่งน้ําซึ่งจะเพ่ิมปริมาณความ

เข้มข้นมากข้ึนเมื่อใกล้บริเวณทางน้ําออกจากทะเลน้อย หากความนําไฟฟ้าของน้ํามีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไปจะแสดงว่า
ลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์ท่ัวไปในแหล่งน้ําธรรมชาติ 

ส่วนปริมาณออกซิเจนละลายในทะเลน้อยซึ่งมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของ
เป็นบริเวณทางน้ําเข้าสู่ทะเลน้อย 

) นอกจากนี้ยังได้รับผล
จากการย่อยสลายสารอินทรีย์น้ําในช่วงท่ีน้ําท่วมขังมีพรรณไม้น้ําเน่าตาย ทําให้มีปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนสูงข้ึน ปริมาณ

, 2528) ความโปร่งแสง 
และความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูงข้ึนในจุดสํารวจท่ีอยู่ใกล้บริเวณตอนกลางของทะเลน้อย และมีแนวโน้ม

โดยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของความโปร่งแสง
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ชัดเจนท่ีจุดสํารวจ 4 (คลองนางยวน) 
มีความเจือจางลงน้ําจึงมีความโปร่งแสงเพ่ิมข้ึน จัดเป็นจุดสํารวจท่ีมีควา
เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ํา 
ไนโตรเจน และไนเตรตไนโตรเจนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามจุดสํารวจ โดยมีแนวโน้มลดลงในจุดสํารวจท่ีอยู่ใกล้บริเวณตอน
ของทะเลน้อย เนื่องจากในบริเวณจุดสํารวจท่ีในบริเวณทางน้ําเข้า และทางน้ําออกจากทะเลน้อยจะเกิดมีการชะล้างตะกอน
แขวนลอย แร่ธาตุต่างๆ ประกอบกับ
ให้มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูงกว่าในบริเวณ
ออร์โธฟอสเฟต ฟอสฟอรัสท้ังหมด และคลอโรฟิลล์ เอ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามจุดสํารวจไม่ชัดเจน

 
ตารางท่ี 2 ค่าพิสัย และค่าเฉลี่ยดชันีคุณภาพน้ําทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงในปี

ดัชนีคุณภาพน้ํา 

อุณหภูมินํ้า (°C) 
ความลึกน้ํา (m) 
ความโปร่งแสง (cm) 
ความขุ่นใส (FTU) 
ความนําไฟฟ้า (µs/cm) 
ปริมาณสารแขวนลอยท้ังหมด (mg/l)
ปริมาณของแข็งท่ีละลายท้ังหมด (mg/l)
ความเค็ม (ppt) 
ความเป็นกรดเป็นดา่ง 
ปริมาณออกซิเจนละลาย (mg/l) 
ความเป็นด่าง (mg/l) 
ความกระด้าง (mg/l) 
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ (mg/l) 
แอมโมเนียไนโตรเจน (mg/l) 
ไนไตรท์ไนโตรเจน (mg/l) 
ไนเตรตไนโตรเจน (mg/l) 
ออร์โธฟอสเฟต (mg/l) 
ฟอสฟอรัสท้ังหมด (mg/l) 
คลอโรฟิลล์ เอ (mg/m3) 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

) เนื่องจากเป็นบริเวณท่ีมีระดับความลึกของน้ํามาก ทําให้ปริมาณต
จึงมีความโปร่งแสงเพ่ิมข้ึน จัดเป็นจุดสํารวจท่ีมีความโปร่งแสงสูงเกินค่ามาตรฐานท่ีเหมาะสม ทําให้ไม่

ของสัตว์น้ํา (ไมตรี, 2530) สําหรับปริมาณสารแขวนลอยท้ังหมด คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ ไนไตรท์
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามจุดสํารวจ โดยมีแนวโน้มลดลงในจุดสํารวจท่ีอยู่ใกล้บริเวณตอน
จุดสํารวจท่ีในบริเวณทางน้ําเข้า และทางน้ําออกจากทะเลน้อยจะเกิดมีการชะล้างตะกอน

แขวนลอย แร่ธาตุต่างๆ ประกอบกับเป็นบริเวณท่ีมีปริมาตรน้ําน้อย จึงทําให้มีความเข้มข้นของสารละลายต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน ทํา
วณตอนกลางของทะเลน้อย แต่ยังอยู่ในระดับท่ีไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีเหมาะสม ส่วนปริมาณ

ออร์โธฟอสเฟต ฟอสฟอรัสท้ังหมด และคลอโรฟิลล์ เอ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามจุดสํารวจไม่ชัดเจน

ค่าพิสัย และค่าเฉลี่ยดชันีคุณภาพน้ําทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงในปี 2551 – 2552 
ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย 

ต่ําสุด สูงสุด (ไมตรี และจารุวรรณ

26.0 31.5 28.7±1.4 
0.37 2.09 1.05±0.422 
10.00 134.00 52.50±27.70 
0.81 36.52 10.30±8.99 
37.00 277.00 103.99±64.04 

(mg/l) 0.001 0.565 0.024±0.060 
(mg/l) 18.00 139.00 51.77±32.18 

0.0 0.0 0.0±0.0 
6.12 8.57 7.05±0.57 
0.20 10.00 5.71±2.19 มากกว่า หรือเท่ากับ 
9.00 36.00 22.07±6.03 
18.00 64.00 31.39±11.64 

 0.00 26.00 6.12±5.41 
0.0000 0.0853 0.0226±0.0311 
0.0012 0.1607 0.0163±0.0266 
0.0003 0.0327 0.0076±0.0106 
0.0002 0.1173 0.0214±0.0311 
0.003 0.155 0.030±0.029 
0.87 86.59 21.26±17.04 
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เนื่องจากเป็นบริเวณท่ีมีระดับความลึกของน้ํามาก ทําให้ปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ํา
มโปร่งแสงสูงเกินค่ามาตรฐานท่ีเหมาะสม ทําให้ไม่

สําหรับปริมาณสารแขวนลอยท้ังหมด คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ ไนไตรท์
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามจุดสํารวจ โดยมีแนวโน้มลดลงในจุดสํารวจท่ีอยู่ใกล้บริเวณตอนกลาง
จุดสํารวจท่ีในบริเวณทางน้ําเข้า และทางน้ําออกจากทะเลน้อยจะเกิดมีการชะล้างตะกอน
เป็นบริเวณท่ีมีปริมาตรน้ําน้อย จึงทําให้มีความเข้มข้นของสารละลายต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน ทํา
ตอนกลางของทะเลน้อย แต่ยังอยู่ในระดับท่ีไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีเหมาะสม ส่วนปริมาณ

ออร์โธฟอสเฟต ฟอสฟอรัสท้ังหมด และคลอโรฟิลล์ เอ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามจุดสํารวจไม่ชัดเจน (ภาพท่ี 2)  

เกณฑ์ท่ีเหมาะสมฯ 
ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) 

ระหว่าง 25–32 °C 
 
 
 

ไม่เกิน 300 µs/cm 
 
 
 

ระหว่าง 6.5–8.5 
มากกว่า หรือเท่ากับ 3 mg/l 

100–120 mg/l 
ไม่เกิน 300 mg/l 
ไม่เกิน 30 mg/l 
ไม่เกิน 0.05 mg/l 

 
 
 

ไม่เกิน 0.03 mg/l 
 



 O1 
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P2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 การเปลีย่นแปลงคณุภาพน้ําในทะเลน้อยตามจุดสํารวจในปี 
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การเปลีย่นแปลงคณุภาพน้ําในทะเลน้อยตามจุดสํารวจในปี 2551–2552  
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 1.2 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําเชิงเวลา หรือตามเดือนสาํรวจ
  เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีเปลี่ยนแปลงเชิงเวลา หรือเปลี่ยนแปลงตามเดือนสํารวจ 
พบว่าดัชนีคุณภาพน้ําท่ีมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเ
อุณหภูมิน้ํา ความนําไฟฟ้า ปริมาณของแข็งท่ีละลายในน้ํา ความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณออกซิเจนละลาย ความเป็นด่าง 
ความกระด้าง ออร์โธฟอสเฟต และฟอสฟอรัสท้ังหมด การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําได้รับอิทธิพลมา
ฤดูกาล และอุณหภูมิของอากาศ ทําให้ในเดือนมีนาคม 
อุณหภูมินํ้าสูงข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ส่วนปริมาณความนําไฟฟ้า ปริมาณของแข็งท่ีละลายท้ังหมด ความเป็นด่าง และความกระด้าง
มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณน้ําฝนท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน โดยในเดือนธันวาคม 
และปริมาณน้ํามากทําให้สารละลายต่างๆ ในน้ําเจือจางลง และเมื่อปริมาณน้ําฝนลดลง ปริมาตรน้ําในทะเลน้อยลดลงในเดือน
มีนาคม มิถุนายน และกันยายน 2552 
ค่อยๆเพ่ิมสูงข้ึน และโดยรวมความกระด้างของน้ําในทะเลน้อยมีความกระด้างต่ํา จัดเป็นสภาพน้ําอ่อน 
การศึกษาในอ่างเก็บน้ําหนองปลาไหล 
ท่ีมีปริมาณน้อยในช่วงเดือนธันวาคม 
นิเวศวิทยาของทะเลน้อยมีการเจริญเติบโตน้อยลง และค่าดัชนีคุณภาพน้ํานี้มีแนวโน้มค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนในเดือนถัดไปเช่นเดียวกนั 
สําหรับดชันีคุณภาพน้ําท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามเดือนสํารวจท่ีมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดือนธันวาคม 
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ แอมโมเนียไนโตรเจน และไนเตรตไนโตรเจน แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของฤดูกาล เนื่องจากในช่วง
เดือนธันวาคม 2551 (ช่วงฝนตกชุก) 
การเน่าสลายของอินทรีย์สสารต่างๆ การหายใจของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ํา
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระมีปริมาณมากกว่าเดือนอ่ืนๆ 
ธรรมชาติซึ่งจะมีค่าไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร 
มีปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนเพ่ิมข้ึน แล้วมีแนวโน้มลดลงในเดือนอ่ืนๆ เมื่อปริมาณฝนและการย่อยสลายอินทรีย์สารลดลง 
ส่วนคลอโรฟิลล์ เอ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลงเช่นเดียวกัน แต่พบว่ามีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ สูงสุดในเดือน
มีนาคม 2552 เนื่องมาจากเป็นช่วงท่ีมีความเข้มของแสงมาก เกิดการสังเคราะห์
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ สูงเกินกว่า 12 
(Marshall and Peter, 1989) ส่วนความลึกน้ํา ความโปร่งแสง ความขุ่นใส และปริมาณสารแขวนลอยท้ังหมด
ตามฤดูกาลชัดเจน โดยมีค่าสูงในเดือนธันวาคม 
มิถุนายน 2552 (ช่วงท่ีมีฝนเล็กน้อย) 
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การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําเชิงเวลา หรือตามเดือนสาํรวจ 
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีเปลี่ยนแปลงเชิงเวลา หรือเปลี่ยนแปลงตามเดือนสํารวจ 

ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในเดือนมีนาคม ไปจนถึงเดือนกันยายน 
ความนําไฟฟ้า ปริมาณของแข็งท่ีละลายในน้ํา ความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณออกซิเจนละลาย ความเป็นด่าง 

ความกระด้าง ออร์โธฟอสเฟต และฟอสฟอรัสท้ังหมด การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําได้รับอิทธิพลมา
ฤดูกาล และอุณหภูมิของอากาศ ทําให้ในเดือนมีนาคม 2552 (ฤดูร้อน) เป็นช่วงเวลาท่ีมีปริมาณความเข้มของแสงมาก จึงมี
อุณหภูมินํ้าสูงข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ส่วนปริมาณความนําไฟฟ้า ปริมาณของแข็งท่ีละลายท้ังหมด ความเป็นด่าง และความกระด้าง

ามปริมาณน้ําฝนท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน โดยในเดือนธันวาคม 2551 (ช่วงฝนตกชุก
และปริมาณน้ํามากทําให้สารละลายต่างๆ ในน้ําเจือจางลง และเมื่อปริมาณน้ําฝนลดลง ปริมาตรน้ําในทะเลน้อยลดลงในเดือน

2552 ทําให้สารละลายต ่างๆ ในน้ํามีความเข้มข้นมากข้ึน จึงแนวโน้มของค่าเฉลี่ย
ค่อยๆเพ่ิมสูงข้ึน และโดยรวมความกระด้างของน้ําในทะเลน้อยมีความกระด้างต่ํา จัดเป็นสภาพน้ําอ่อน 
การศึกษาในอ่างเก็บน้ําหนองปลาไหล (พงศ์เชษฐ์, 2549) นอกจากนี้ปริมาณธาตุอาหาร เช่น ออร์
ท่ีมีปริมาณน้อยในช่วงเดือนธันวาคม 2551 (ช่วงฝนตกชุก) อาจมีผลทําให้แพลงก์ตอนพืช ซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับต้นในระบบ
นิเวศวิทยาของทะเลน้อยมีการเจริญเติบโตน้อยลง และค่าดัชนีคุณภาพน้ํานี้มีแนวโน้มค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนในเดือนถัดไปเช่นเดียวกนั 

ชนีคุณภาพน้ําท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามเดือนสํารวจท่ีมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดือนธันวาคม 
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ แอมโมเนียไนโตรเจน และไนเตรตไนโตรเจน แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของฤดูกาล เนื่องจากในช่วง

) ปริมาณน้ําฝนมีมากทําให้เกิดการรวมตัวของคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําฝน หรือเกิดจาก
การเน่าสลายของอินทรีย์สสารต่างๆ การหายใจของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ํา (นิคม และยงยุทธ
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระมีปริมาณมากกว่าเดือนอ่ืนๆ และมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์อิสระเฉลี่ยสูงกว่าระดับปกติ

มิลลิกรัมต่อลิตร (ชาญยุทธ, 2533) นอกจากนั้นผลท่ีเกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์สารทําให้
มีปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนเพ่ิมข้ึน แล้วมีแนวโน้มลดลงในเดือนอ่ืนๆ เมื่อปริมาณฝนและการย่อยสลายอินทรีย์สารลดลง 

วโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลงเช่นเดียวกัน แต่พบว่ามีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ สูงสุดในเดือน
เนื่องมาจากเป็นช่วงท่ีมีความเข้มของแสงมาก เกิดการสังเคราะห์แสงของพืชน้ําหรือแพลงก์ตอนพืช

12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จัดเป็นแหล่งน้ําท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง 
ส่วนความลึกน้ํา ความโปร่งแสง ความขุ่นใส และปริมาณสารแขวนลอยท้ังหมด

ตามฤดูกาลชัดเจน โดยมีค่าสูงในเดือนธันวาคม 2551 (ช่วงฝนตกชุก) และมีแนวโน้มลดลงในช่วงเดือนมีน
) แล้วเพ่ิมข้ึนอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายน 2552 (ช่วงต้นฤดูฝน
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เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีเปลี่ยนแปลงเชิงเวลา หรือเปลี่ยนแปลงตามเดือนสํารวจ 
พ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในเดือนมีนาคม ไปจนถึงเดือนกันยายน 2552 ได้แก่ 

ความนําไฟฟ้า ปริมาณของแข็งท่ีละลายในน้ํา ความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณออกซิเจนละลาย ความเป็นด่าง 
ความกระด้าง ออร์โธฟอสเฟต และฟอสฟอรัสท้ังหมด การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําได้รับอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ

เป็นช่วงเวลาท่ีมีปริมาณความเข้มของแสงมาก จึงมี
อุณหภูมินํ้าสูงข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ส่วนปริมาณความนําไฟฟ้า ปริมาณของแข็งท่ีละลายท้ังหมด ความเป็นด่าง และความกระด้าง

ช่วงฝนตกชุก) มีปริมาณน้ําฝน
และปริมาณน้ํามากทําให้สารละลายต่างๆ ในน้ําเจือจางลง และเมื่อปริมาณน้ําฝนลดลง ปริมาตรน้ําในทะเลน้อยลดลงในเดือน

ในน้ํามีความเข้มข้นมากข้ึน จึงแนวโน้มของค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ํา
ค่อยๆเพ่ิมสูงข้ึน และโดยรวมความกระด้างของน้ําในทะเลน้อยมีความกระด้างต่ํา จัดเป็นสภาพน้ําอ่อน (Boyn,1982) เช่นเดียวกับ

นอกจากนี้ปริมาณธาตุอาหาร เช่น ออร์โธฟอสเฟต ฟอสฟอรัสรวม 
อาจมีผลทําให้แพลงก์ตอนพืช ซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับต้นในระบบ

นิเวศวิทยาของทะเลน้อยมีการเจริญเติบโตน้อยลง และค่าดัชนีคุณภาพน้ํานี้มีแนวโน้มค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนในเดือนถัดไปเช่นเดียวกนั 
ชนีคุณภาพน้ําท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามเดือนสํารวจท่ีมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดือนธันวาคม 2551 ได้แก่ 

คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ แอมโมเนียไนโตรเจน และไนเตรตไนโตรเจน แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของฤดูกาล เนื่องจากในช่วง
เกิดการรวมตัวของคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําฝน หรือเกิดจาก

นิคม และยงยุทธ, 2546) จึงทําให้มีปริมาณ
เฉลี่ยสูงกว่าระดับปกติในแหล่งน้ํา

นอกจากนั้นผลท่ีเกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์สารทําให้
มีปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนเพ่ิมข้ึน แล้วมีแนวโน้มลดลงในเดือนอ่ืนๆ เมื่อปริมาณฝนและการย่อยสลายอินทรีย์สารลดลง 

วโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลงเช่นเดียวกัน แต่พบว่ามีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ สูงสุดในเดือน
แสงของพืชน้ําหรือแพลงก์ตอนพืช ทําให้มี

จัดเป็นแหล่งน้ําท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง (eutrophic lake) 
ส่วนความลึกน้ํา ความโปร่งแสง ความขุ่นใส และปริมาณสารแขวนลอยท้ังหมด มีการเปลี่ยนแปลง

และมีแนวโน้มลดลงในช่วงเดือนมีนาคม (ฤดูร้อน) และ
ช่วงต้นฤดูฝน) (ภาพท่ี 3) 
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ภาพท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในทะเลน้อยตามเดือนสํารวจในปี 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในทะเลน้อยตามเดือนสํารวจในปี 2551–2552 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

2. การประเมินคุณภาพน้ําในทะเลน้อยโดยใช้พารามิเตอร์เป็นตัวบ่งช้ี
 2.1 การประเมินสถานภาพคุณภาพน้ําในทะเลน้อยโดยใช้พารามิเตอร์บางอย่างเป็นตัวบ่งช้ี เช่น ปริมาณธาตุอาหาร
ต่างๆ ในน้ํา เป็นการบ่งบอกสถานภาพ และการเปลี่ยนแปลงกําลังผลิตของแหล่งน้ํา กําหนดขอบเขตของ 
โดยใช้นิยามของ Forsberg and Ryding (1980)
รวมกับคลอโรฟิลล์ เอ ในเกือบทุกจุดสํารวจอยู่ในลักษณะของแหล่งน้ําท่ีมีระดับความสมบูรณ์มาก 
สอดคล้องกับการศึกษาของอ่อนจันทร์ แ
เข้มข้นสารฟอสฟอรัสรวมและคลอโรฟิลล์ เอ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับยูโทรฟิเคช่ัน ซึ่งสถานะอาจเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับสถานการณ์
แนวโน้มการเกิดยูโทรฟิเคช่ันท่ีมีความถ่ี และความรุนแรงเพ่ิมข้ึน และครอบคลุมบริเวณกว้างโดยเฉพาะบริเวณทะเลหลวง 
(นิคม และยงยุทธ, 2546) 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4  การเปลีย่นแปลงค่ากําลังผลติตามจุดสํารวจ เปรียบเทียบจากปริมาณฟอสฟอรสัรวม 
 (mg/m3) ในทะเลน้อย  
 

เมื่อเปรียบเทียบในเดือนสํารวจของแต่ละจุดสํารวจ 
ทุกเดือนสํารวจในบริเวณตอนบนของทะเลน้อยได้แก่ คลองหน้าแหลม คลองท่าตีน คลองบ้านบน และบริเวณตอนล่างของ
ทะเลน้อย ได้แก่ หัวถนน คลองบ้านกลาง คลองนาง
ถึงระดับสูง (eutrophic) ส่วนบริเวณตอนกลางของทะเลน้อยได้แก่ คลองนางยวน กลางทะเลน้อย บากลาง มีระดับความสมบูรณ์
ของน้ําค่อนข้างต่ําในเดือนกันยายน 2552
 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

การประเมินคุณภาพน้ําในทะเลน้อยโดยใช้พารามิเตอร์เป็นตัวบ่งช้ี 
การประเมินสถานภาพคุณภาพน้ําในทะเลน้อยโดยใช้พารามิเตอร์บางอย่างเป็นตัวบ่งช้ี เช่น ปริมาณธาตุอาหาร

ต่างๆ ในน้ํา เป็นการบ่งบอกสถานภาพ และการเปลี่ยนแปลงกําลังผลิตของแหล่งน้ํา กําหนดขอบเขตของ 
Forsberg and Ryding (1980) พบว่า ค่าการเปลี่ยนแปลงค่ากําลังการผลิตเปรียบเทียบจากปริมาณฟอสฟอรัส

รวมกับคลอโรฟิลล์ เอ ในเกือบทุกจุดสํารวจอยู่ในลักษณะของแหล่งน้ําท่ีมีระดับความสมบูรณ์มาก 
สอดคล้องกับการศึกษาของอ่อนจันทร์ และคณะ (2553) ซึ่งได้รายงานว่า สถานะของของทะเลน้อยในปี 
เข้มข้นสารฟอสฟอรัสรวมและคลอโรฟิลล์ เอ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับยูโทรฟิเคช่ัน ซึ่งสถานะอาจเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับสถานการณ์
แนวโน้มการเกิดยูโทรฟิเคช่ันท่ีมีความถ่ี และความรุนแรงเพ่ิมข้ึน และครอบคลุมบริเวณกว้างโดยเฉพาะบริเวณทะเลหลวง 

การเปลีย่นแปลงค่ากําลังผลติตามจุดสํารวจ เปรียบเทียบจากปริมาณฟอสฟอรสัรวม (mg/l

เมื่อเปรียบเทียบในเดือนสํารวจของแต่ละจุดสํารวจ (ภาพท่ี 5) โดยรวมพบว่า การเปลี่ยนแปลงค่ากําลังการผลิตของ
ทุกเดือนสํารวจในบริเวณตอนบนของทะเลน้อยได้แก่ คลองหน้าแหลม คลองท่าตีน คลองบ้านบน และบริเวณตอนล่างของ
ทะเลน้อย ได้แก่ หัวถนน คลองบ้านกลาง คลองนางเรียม มีสถานะเป็นแหล่งน้ําท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

ส่วนบริเวณตอนกลางของทะเลน้อยได้แก่ คลองนางยวน กลางทะเลน้อย บากลาง มีระดับความสมบูรณ์
2552  
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การประเมินสถานภาพคุณภาพน้ําในทะเลน้อยโดยใช้พารามิเตอร์บางอย่างเป็นตัวบ่งช้ี เช่น ปริมาณธาตุอาหาร
ต่างๆ ในน้ํา เป็นการบ่งบอกสถานภาพ และการเปลี่ยนแปลงกําลังผลิตของแหล่งน้ํา กําหนดขอบเขตของ Trophic status 

พบว่า ค่าการเปลี่ยนแปลงค่ากําลังการผลิตเปรียบเทียบจากปริมาณฟอสฟอรัส
รวมกับคลอโรฟิลล์ เอ ในเกือบทุกจุดสํารวจอยู่ในลักษณะของแหล่งน้ําท่ีมีระดับความสมบูรณ์มาก (eutrophic) (ภาพท่ี 4) 

ซึ่งได้รายงานว่า สถานะของของทะเลน้อยในปี 2550 ในแง่ของความ
เข้มข้นสารฟอสฟอรัสรวมและคลอโรฟิลล์ เอ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับยูโทรฟิเคช่ัน ซึ่งสถานะอาจเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับสถานการณ ์
แนวโน้มการเกิดยูโทรฟิเคช่ันท่ีมีความถ่ี และความรุนแรงเพ่ิมข้ึน และครอบคลุมบริเวณกว้างโดยเฉพาะบริเวณทะเลหลวง 

mg/l) กับคลอโรฟิลล์ เอ

โดยรวมพบว่า การเปลี่ยนแปลงค่ากําลังการผลิตของ
ทุกเดือนสํารวจในบริเวณตอนบนของทะเลน้อยได้แก่ คลองหน้าแหลม คลองท่าตีน คลองบ้านบน และบริเวณตอนล่างของ

มีสถานะเป็นแหล่งน้ําท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง (mesotrophic) 
ส่วนบริเวณตอนกลางของทะเลน้อยได้แก่ คลองนางยวน กลางทะเลน้อย บากลาง มีระดับความสมบูรณ์
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ภาพท่ี 5  การเปลีย่นแปลงค่ากําลังผลติตามเดือนสํารวจ เปรียบเทียบจากปริมาณฟอสฟอรัสรวม 
 (mg/m3) ในทะเลน้อย  

 
 2.2 การประเมินคุณภาพน้ําในระบบนิเวศน์นํ้านิ่ง โดยใช้ลําดับคะแนนอย่างง่าย 
ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีเป็นปัจจัยด้านกายภาพ และด้านเคมีบางประการ ได้แก่ ปรมิาณออกซิเจนละลายน้าํ ความนําไฟฟ้า ปริมาณ
สารอาหาร (ไนเตรตไนโตรเจน แอมโมเนยีไนโตรเจน และออร์โธฟอสเฟต หรือ 
คุณภาพน้ํา โดยประยุกต์จากมาตรฐานคุณภาพน้ําของ 
คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ
น้อยมีผลคะแนนเฉลี่ย 2.33 ซึ่งจัดคะแนนคุณภาพน้ําตามระดับสารอาหารและคุณภาพน้ําท่ัวไปอยู่
คุณภาพน้ําดีปานกลาง เทียบเท่าคุณภาพน้ําตามสารอาหารคือ มสีารอาหารต่ําถึงปานกลาง
status) สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนภูมพิล 
ยวมในเดือนกรกฎาคม 2553 (ทัตพร และคณะ

 
 
 
 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

การเปลีย่นแปลงค่ากําลังผลติตามเดือนสํารวจ เปรียบเทียบจากปริมาณฟอสฟอรัสรวม (mg/l) 

การประเมินคุณภาพน้ําในระบบนิเวศน์นํ้านิ่ง โดยใช้ลําดับคะแนนอย่างง่าย AARL-PC score 
ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีเป็นปัจจัยด้านกายภาพ และด้านเคมีบางประการ ได้แก่ ปรมิาณออกซิเจนละลายน้าํ ความนําไฟฟ้า ปริมาณ

ไนเตรตไนโตรเจน แอมโมเนยีไนโตรเจน และออร์โธฟอสเฟต หรือ soluble reactive phosphorus
ณภาพน้ําของ Lorraine and Vollenweider (1981) Wetzel (2001) 

คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2537 มาประเมินร่วมกัน พบว่าคุณภาพน้ําในทะเล
ซึ่งจัดคะแนนคุณภาพน้ําตามระดับสารอาหารและคุณภาพน้ําท่ัวไปอยู่ในช่วง 

คุณภาพน้ําดีปานกลาง เทียบเท่าคุณภาพน้ําตามสารอาหารคือ มสีารอาหารต่ําถึงปานกลาง (oligotrophic
สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนภูมพิล (ธนิษฐา, 2553) และใกล้เคียงกับการศึกษาในลุ่มน้ํา

ทัตพร และคณะ, 2553) (ตารางท่ี 5 และ 6) 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

) กับคลอโรฟิลล์ เอ

PC score ด้วยการนําค่าของ
ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีเป็นปัจจัยด้านกายภาพ และด้านเคมีบางประการ ได้แก่ ปรมิาณออกซิเจนละลายน้าํ ความนําไฟฟ้า ปริมาณ

soluble reactive phosphorus) มาประเมิน
Lorraine and Vollenweider (1981) Wetzel (2001) และมาตรฐาน

พบว่าคุณภาพน้ําในทะเล
ในช่วง 1.9 – 2.7 คือ

(oligotrophic–mesotrophic 
และใกล้เคียงกับการศึกษาในลุ่มน้ํา



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ตารางท่ี 5  การประเมินคุณภาพน้ําในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง โดยใช้ 
จุดสํารวจ 

 ความนํา
ไฟฟ้า 

ปริมาณ
ออกซิเจน
ละลาย

คลองหน้า
แหลม 0.5 0.6
คลองท่าตีน 0.5 0.7
คลองบ้านบน 0.5 0.4
คลองนางยวน 0.5 0.4
กลางทะเลน้อย 0.5 0.2
บากลาง 0.5 0.2
หัวถนน 0.6 0.4
คลองบ้านกลาง 0.6 0.1
คลองนางเรียม 0.7 0.5

 
ตารางท่ี 6  คะแนนคุณภาพน้ําตามระดบัสารอาหารและคณุภาพน้ําท่ัวไป

คะแนน คุณภาพน้ําตามระดับสารอาหาร
  0 – 0.9 hyper oligotrophic status
1.0 – 1.8 
1.9 – 2.7 oligotrophic
2.8 – 3.6 mesotrophic status
3.7 – 4.5 mesotrophic
4.6 – 5.4 
มากกว่า 5.4 hyper eutrophic status

สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาคุณภาพน้ําทางด้านกายภาพและด้านเคมีในทะเลน้อยในปี 
 1. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําเชิงพ้ืนท่ี 
ละลาย มีแนวโน้มค่อนข้างต่ํา และแอมโมเนียไนโตรเจน
และคลองท่าตีน) เนื่องจากมีการย่อยสลายสารอิ
คุณภาพน้ําตามเดือนสํารวจท่ีเด่นชัดคือ มีการเปลี่ยนแปลงระดับความลึกของน้ํา คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ
ธันวาคม 2551 (ฤดูฝน หรือช่วงฝนตกชุก
(ฤดูร้อน) มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ํา และคลอโรฟิลล์ เอ ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เ
สังเคราะห์แสงและปริมาณแพลงก์ตอนเพ่ิมข้ึน และมีความลึกน้ําลดลง
 2. การประเมินสถานภาพคุณภาพน้ําในทะเลน้อยโดยใช้พารามิเตอร์บางอย่างเป็นตัวบ่งช้ี  จัดเป็นคุณภาพน้ํา
มีสารอาหารต่ําถึงปานกลาง (oligotrophic
ยูโทรฟิเคช่ัน (ด้วยค่ากําลังการผลิตจากความเข้มข้นสารฟอสฟอรัสรวมและคลอโรฟิลล์
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินคือ เป็นแหล่งน้ําท่ีได้รับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

การประเมินคุณภาพน้ําในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง โดยใช้ AARL-PC score 
AARL-PC score 

ปริมาณ
ออกซิเจน
ละลาย 

แอมโมเนีย
ไนโตรเจน 

ไนเตรต
ไนโตรเจน 

ออร์โธฟอสเฟต คลอโรฟิลล์ 
เอ

0.6 0.2 0.1 0.2 1.0
0.7 0.2 0.1 0.2 0.9
0.4 0.2 0.1 0.3 1.0
0.4 0.2 0.1 0.1 0.8
0.2 0.2 0.1 0.1 0.8
0.2 0.2 0.1 0.1 0.9
0.4 0.2 0.1 0.3 1.0
0.1 0.2 0.1 0.1 0.8
0.5 0.2 0.1 0.3 1.0

คะแนนคุณภาพน้ําตามระดบัสารอาหารและคณุภาพน้ําท่ัวไป (ธนิษฐา, 2553) 
คุณภาพน้ําตามระดับสารอาหาร คุณภาพน้ําท่ัวไป
hyper oligotrophic status คุณภาพน้ําดีมาก

oligotrophic status คุณภาพน้ําดี
oligotrophic–mesotrophic status คุณภาพน้ําดีปานกลาง

mesotrophic status คุณภาพน้ําปานกลาง
mesotrophic–eutrophic status คุณภาพน้ําปานกลางค่อนข้างเสยี

eutrophic status คุณภาพน้ําเสีย
hyper eutrophic status คุณภาพน้ําเสียมาก

 

การศึกษาคุณภาพน้ําทางด้านกายภาพและด้านเคมีในทะเลน้อยในปี 2551 – 2552 มีผลสรุปดังนี้
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําเชิงพ้ืนท่ี (ตามจุดสํารวจ) และเชิงเวลา (ตามเดือนสํารวจ) ท่ีเด่นชัด คือ ปริมาณออกซิเจน

แอมโมเนียไนโตรเจนมีค่าสูงในบริเวณทางน้ําเข้าท่ีจุดสํารวจ 
เนื่องจากมีการย่อยสลายสารอินทรีย์ และน้ําซึ่งได้รับจากพรุควนเคร็งมีปริมาณออกซิเจนต่ํา ส่วนการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพน้ําตามเดือนสํารวจท่ีเด่นชัดคือ มีการเปลี่ยนแปลงระดับความลึกของน้ํา คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ
ฤดูฝน หรือช่วงฝนตกชุก) เนื่องจากอิทธิพลของฤดูกาล และปริมาณน้ําฝน ส่วนในช่วงเดือนมีนาคม 

มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ํา และคลอโรฟิลล์ เอ ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจากปริมาณแสงท่ีเพ่ิมข้ึน
สังเคราะห์แสงและปริมาณแพลงก์ตอนเพ่ิมข้ึน และมีความลึกน้ําลดลง 

การประเมินสถานภาพคุณภาพน้ําในทะเลน้อยโดยใช้พารามิเตอร์บางอย่างเป็นตัวบ่งช้ี  จัดเป็นคุณภาพน้ํา
oligotrophic–mesotrophic status) (ด้วยวิธีลําดับคะแนนอย่างง่าย 

ด้วยค่ากําลังการผลิตจากความเข้มข้นสารฟอสฟอรัสรวมและคลอโรฟิลล์) และจัดเป็นแหล่งน้ําประเภทท่ี 
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินคือ เป็นแหล่งน้ําท่ีได้รับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์
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ผลรวม ค่าเฉลี่ย 

คลอโรฟิลล์ 
เอ 

  

1.0 2.6 

2.33 

0.9 2.6 
1.0 2.5 
0.8 2.1 
0.8 1.9 
0.9 2.0 
1.0 2.6 
0.8 1.9 
1.0 2.8 

คุณภาพน้ําท่ัวไป 
คุณภาพน้ําดีมาก 
คุณภาพน้ําด ี

คุณภาพน้ําดีปานกลาง 
คุณภาพน้ําปานกลาง 

คุณภาพน้ําปานกลางค่อนข้างเสยี 
คุณภาพน้ําเสีย 

คุณภาพน้ําเสียมาก 

มีผลสรุปดังนี ้
ท่ีเด่นชัด คือ ปริมาณออกซิเจน

มีค่าสูงในบริเวณทางน้ําเข้าท่ีจุดสํารวจ 1 และ 2 (คลองหน้าแหลม 
นทรีย์ และน้ําซึ่งได้รับจากพรุควนเคร็งมีปริมาณออกซิเจนต่ํา ส่วนการเปลี่ยนแปลง 

คุณภาพน้ําตามเดือนสํารวจท่ีเด่นชัดคือ มีการเปลี่ยนแปลงระดับความลึกของน้ํา คาร์บอนไดออกไซด์อิสระเพ่ิมสูงข้ึนในเดือน
มาณน้ําฝน ส่วนในช่วงเดือนมีนาคม 2552  
นื่องจากปริมาณแสงท่ีเพ่ิมข้ึนทําให้มีการ

การประเมินสถานภาพคุณภาพน้ําในทะเลน้อยโดยใช้พารามิเตอร์บางอย่างเป็นตัวบ่งช้ี  จัดเป็นคุณภาพน้ําดีปานกลาง 
ด้วยวิธีลําดับคะแนนอย่างง่าย AARL-PC score) ถึงระดับ 

และจัดเป็นแหล่งน้ําประเภทท่ี 2 ตาม
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินคือ เป็นแหล่งน้ําท่ีได้รับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์
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เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามป
สัตว์นํ้า การประมง และการว่ายน้ําและกีฬาทางน้ํา 
ลงสู่ทะเลน้อย ซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมและเกิดสภาวะยูโทรฟิเคช่ันได้
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพน้ําท้ิงเพ่ิมเติม และเก็บข้อมูลทุกเดือนในรอบปีเพ่ือให้มีข้อมูลท่ีครอบคลุมข้ึน
 2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรหาแนวทางควบคุมแหล่งน้ําท้ิงหรือของเสียท่ีไหลลงสู่ทะเลน้อยจากกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
ลดปรมิาณธาตุอาหารท่ีทําให้พืชน้ําเจรญิเติบโต 
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เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปก่อน
และการว่ายน้ําและกีฬาทางน้ํา ดังนั้น สถานภาพของทะเลน้อยอาจมีการผันแปรได้ตามมลพิษต่างๆ ท่ีระบาย
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์ 38 หน้า. 

. 2539. ชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
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กติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปก่อน การอนุรักษ์
ดังนั้น สถานภาพของทะเลน้อยอาจมีการผันแปรได้ตามมลพิษต่างๆ ท่ีระบาย

ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพน้ําท้ิงเพ่ิมเติม และเก็บข้อมูลทุกเดือนในรอบปีเพ่ือให้มีข้อมูลท่ีครอบคลุมข้ึน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรหาแนวทางควบคุมแหล่งน้ําท้ิงหรือของเสียท่ีไหลลงสู่ทะเลน้อยจากกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ

คณะเกษตรศาสตร์บางพระ, 

2554. คุณภาพน้ํา 
กรมประมง, 

รายงานฉบับสมบรูณ์ โครงการศึกษาการมสี่วนร่วมของชุมชน เยาวชน และภูมิปญัญา
ลุ่มน้ํายวมจังหวัดแมฮ่อ่งสอน. 

ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนภมุิพล ประเทศไทย และ
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. 

กลุ่มงานวิจัยระบบและ 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ําชายฝั่ง 

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง

คณะประมง, 

คุณภาพน้ําและประชาคม
กระทรวงเกษตรและ

. สถาบันประมงน้ําจืด

 สถาบันประมงน้ําจืด

ชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง. 
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กรณ.์ 29 หน้า. 
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ชนิด และการแพร่กระจายของลูกปลา และลูกปลาวัยอ่อนในลําน้ําก่ํา
 
ประมุข  ฤๅแก้วมา1*  จารึก นาชัยเพ่ิม2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสกลนคร 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอํานาจเจรญิ
 
บทคัดย่อ 

ชนิด และการแพร่กระจายของลูกปลา และลูกปลาวัยอ่อนในลําน้ําก่ําระหว่างเดือนมิถุนายน 
กุมภาพันธ์ 2553 รวบรวมตัวอย่างปลาโดยใช้อวนทับตลิ่งขนาดความกว้าง 
ลากบริเวณริมฝั่ง จํานวน 6 จุดสํารวจ พบชนิดปลา ท้ังหมด 
มากท่ีสุด 21ชนิด (ร้อยละ 50) 

จากการสํารวจพบว่ามีการแพร่กระจายมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคม 
รองลงมา ได้แก่ เดือนพฤษภาคม 2552 กรกฎาคม 
และ 701 ตัวต่อ 100 ตารางเมตรตามลําดับ และน้อยท่ีสุดในเดือนกันยายน จํานวน 
มากท่ีสุดในสถานีท่ี1จํานวน 465 ตัวต่อ 100 
และ 991 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร ตามลําดับ และน้อยท่ีสุดในสถานีท่ี 
 
คําสําคัญ: ชนิด การแพร่กระจาย ลูกปลาวัยอ่อน ลูกปลา
   
*ผู้รับผิดชอบ: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสกลนคร ต
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ชนิด และการแพร่กระจายของลูกปลา และลูกปลาวัยอ่อนในลําน้ําก่ํา 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอํานาจเจรญิ 

ชนิด และการแพร่กระจายของลูกปลา และลูกปลาวัยอ่อนในลําน้ําก่ําระหว่างเดือนมิถุนายน 
รวบรวมตัวอย่างปลาโดยใช้อวนทับตลิ่งขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 30 เมตร ขนาดช่องตา 

จุดสํารวจ พบชนิดปลา ท้ังหมด 42 ชนิด 18 วงศ์ โดยปลาในวงศ์ปลาตะเพียน 

จากการสํารวจพบว่ามีการแพร่กระจายมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคม 2552 จํานวน 191 ตัวต่อ 
กรกฎาคม 2552 กุมภาพันธ์ 2553 และเดือน พฤศจิกายน 2552

ตารางเมตรตามลําดับ และน้อยท่ีสุดในเดือนกันยายน จํานวน 31 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร โดยแพร่กระจาย
100 ตารางเมตร รองลงมา ได้แก่ สถานีท่ี 5, 6, 2 และ 3 จํานวน 

ตารางเมตร ตามลําดับ และน้อยท่ีสุดในสถานีท่ี 4 จํานวน 69 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร

ชนิด การแพร่กระจาย ลูกปลาวัยอ่อน ลูกปลา ลําน้ําก่ํา 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ. เมือง จ. สกลนคร 47000 โทร. 
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ชนิด และการแพร่กระจายของลูกปลา และลูกปลาวัยอ่อนในลําน้ําก่ําระหว่างเดือนมิถุนายน 2552 ถึงเดือน
เมตร ขนาดช่องตา 1 มิลลิเมตร 

วงศ์ โดยปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae)  

ตัวต่อ 100 ตารางเมตร 
2552จํานวน 140, 86, 86 

ตารางเมตร โดยแพร่กระจาย
จํานวน 136, 102, 101 

ตารางเมตร 

. 0 4271 1447  



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

Species and distribution of Fish Larvae and Juvenile in NamKam River.
 
Pramook Rukabwma1*  Jaruk Nachaipram
1SakonNakhon Fisheries Research and Development Center
2Amnat Charoen Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 

Species and distribution of Juvenile and Fish Larvae in NamKam River. Fish sample were collected 
at six sampling sites on Namkam River by trawl between May 2009 and February 2010. The results showed 
42 species belonged to 18 families. The highest number an
Cyprinidae (21 species, 50.00%). 

The survey found that the most distribution in August 2009 as 191 per 100 square meter followed 
by May 2009, July 2009, February 2010 and November 2009 as 140, 86, 86 and 70 per 1
respectively. The lowest in September of 
465 per 100 square meter, followed by the station at 5, 6, 2, and 3 of 136, 102, 101 and 99 per 100 square 
meter, respectively. The lowest in station 4 Number 68.44 per 100 square meter.
 
Key words: species, distribution, Fish Larvae, Juvenile, NamKam River
   
*Corresponding author: SakonNakhon Fisheries Research and Development Center. 1535 Saisawang Road. 
Thadchangchum Subdistrict .Sakon Nakhon Province. 470
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Species and distribution of Fish Larvae and Juvenile in NamKam River.

Jaruk Nachaipram2 
SakonNakhon Fisheries Research and Development Center 
Amnat Charoen Fisheries Research and Development Center 

Species and distribution of Juvenile and Fish Larvae in NamKam River. Fish sample were collected 
at six sampling sites on Namkam River by trawl between May 2009 and February 2010. The results showed 
42 species belonged to 18 families. The highest number and most widely distribution of the fish was 
Cyprinidae (21 species, 50.00%).  

The survey found that the most distribution in August 2009 as 191 per 100 square meter followed 
by May 2009, July 2009, February 2010 and November 2009 as 140, 86, 86 and 70 per 1
respectively. The lowest in September of 31 per 100 square meter, with most distribution in thestation1 as 
465 per 100 square meter, followed by the station at 5, 6, 2, and 3 of 136, 102, 101 and 99 per 100 square 

lowest in station 4 Number 68.44 per 100 square meter. 

species, distribution, Fish Larvae, Juvenile, NamKam River 

*Corresponding author: SakonNakhon Fisheries Research and Development Center. 1535 Saisawang Road. 
Sakon Nakhon Province. 47000 
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Species and distribution of Fish Larvae and Juvenile in NamKam River. 

Species and distribution of Juvenile and Fish Larvae in NamKam River. Fish sample were collected 
at six sampling sites on Namkam River by trawl between May 2009 and February 2010. The results showed 

d most widely distribution of the fish was 

The survey found that the most distribution in August 2009 as 191 per 100 square meter followed 
by May 2009, July 2009, February 2010 and November 2009 as 140, 86, 86 and 70 per 100 square meter, 

per 100 square meter, with most distribution in thestation1 as 
465 per 100 square meter, followed by the station at 5, 6, 2, and 3 of 136, 102, 101 and 99 per 100 square 

 

*Corresponding author: SakonNakhon Fisheries Research and Development Center. 1535 Saisawang Road. 
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การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus
Chaetoceros gracilis และ Nannochloropsis
 
ปิยาลัย  เหมทานนท์1*  สํารวย  ชุมวรฐายี
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่นครศรีธรรมราช  
2สถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง 
 
บทคัดย่อ 
 อนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus
ท่ีเสริม Chaetoceros gracilis และ Nannochloropsis
ชุดทดลองละ 3 ซ้ํา ชุดทดลองท่ี 1 อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และไรน้ําเค็มเสริมน้ํารํา 
และไรน้ําเค็มเสริม C. gracilis ชนิดเดียว 
ชนิดเดียว และชุดทดลองท่ี 4 อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และไรน้ําเค็มเสริม 
1:1 ผลการทดลองพบว่าร้อยละของจํานวนตัวอ่อนท่ีพัฒนาเข้าสู่ระยะ 
เสริม C. gracilis ซึ่งมีค่าเท่ากับ 39.26±12.44
Nannochloropsis sp. ซึ่งมีค่าเท่ากับ 36.97±25.19
สถิติ (P<0.05) ด้านอัตรารอดตายจากระยะ 
C. gracilis ซึ่งมีค่าเท่ากับ 22.94±1.65 % สูงกว่าชุดควบคุมซึ่งมีค่าเท่ากับ
จากการทดลองครั้งนี้พบว่าลูกปูชุดควบคุม ใช้ระยะเวลานานกว่าชุดทดลองอ่ืนในการเข้าสู่ระยะ 
ในขณะท่ีชุดทดลองอ่ืนจะใช้เวลาเพียง 12-14 
พบว่าทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกัน
 
คําสําคัญ: ปูม้า  การอนุบาล แพลงก์ตอนสัตว์  
   
* ผู้รับผดิชอบ: 331 หมู่ท่ี 3 ตําบลสิชล อําเภอ
E-mail: piyalaih@yahoo.com 
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Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีเสริม 
Nannochloropsis sp. ในอัตราส่วนท่ีแตกต่างกัน 

ฐายี1  ก่อเกียรติ  กูลแก้ว1 และมนทกานติ  ท้ามต้ิน2 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่นครศรีธรรมราช   

Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ระยะ zoea I ถึงระยะ crab I ด้วยโรติเฟอร์และไรน้ําเค็ม
Nannochloropsis sp. ในอัตราส่วนท่ีแตกต่างกัน แบ่งการทดลองเป็น 

อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และไรน้ําเค็มเสริมน้ํารํา (ชุดควบคุม) ชุดทดลองท่ี 2 
 ชุดทดลองท่ี 3 อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และไรน้ําเค็มเสริม Nannochloropsis

อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และไรน้ําเค็มเสริม C. gracilis และ Nannochloropsis
ผลการทดลองพบว่าร้อยละของจํานวนตัวอ่อนท่ีพัฒนาเข้าสู่ระยะ crab I ในชุดทดลองท่ีอนุบาลด้วยโรติเฟอร์และไรน้ําเค็ม

39.26±12.44 และชุดทดลองท่ีอนุบาลด้วยโรติเฟอร์และไรน้ําเค็มเสริม 
36.97±25.19 มากกว่าชุดควบคุม ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.75±5.17 %

ด้านอัตรารอดตายจากระยะ zoea I ถึงระยะ crab I ของชุดทดลองท่ีอนุบาลด้วยโรติเฟอร์และไรน้ําเค็มเสริม 
สูงกว่าชุดควบคุมซึ่งมีค่าเท่ากับ16.97±3.03 % อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ทดลองครั้งนี้พบว่าลูกปูชุดควบคุม ใช้ระยะเวลานานกว่าชุดทดลองอ่ืนในการเข้าสู่ระยะ crab I  โดยใช้เวลา 
14 วัน ในส่วนของการเจริญเติบโตและความทนทานต่อความ เครียด 

พบว่าทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) 

ปูม้า  การอนุบาล แพลงก์ตอนสัตว์  Chaetoceros gracilis Nannochloropsis sp. 

ตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวดันครศรธีรรมราช 80120  
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ด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีเสริม 

ด้วยโรติเฟอร์และไรน้ําเค็ม
แบ่งการทดลองเป็น 4 ชุดทดลอง  

2 อนุบาลด้วยโรติเฟอร์
Nannochloropsis sp.  

Nannochloropsis sp. อัตราส่วน 
ดลองท่ีอนุบาลด้วยโรติเฟอร์และไรน้ําเค็ม 

และชุดทดลองท่ีอนุบาลด้วยโรติเฟอร์และไรน้ําเค็มเสริม C. gracilis และ 
% อย่างมีนัยสําคัญทาง

ของชุดทดลองท่ีอนุบาลด้วยโรติเฟอร์และไรน้ําเค็มเสริม 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

crab I  โดยใช้เวลา 13-15 วัน 
วัน ในส่วนของการเจริญเติบโตและความทนทานต่อความ เครียด (Stress test) 
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Nursing of Blue Swimming Crab Larvae (
Zooplankton Enriched Chaetoceros
 
Piyalai  Hemtanon1* Sumruay
1Nakornsrithammarat Coastal Fisheries Research and 
2Coastal Aquatic Animal Feed Development Research Institute 
 
ABSTRACT 
 Nursing of Blue swimming crab larvae (Portunus pelagicus
with rotifers and Artemia sp. enriched with
treatments with each three replicates were designed including nursing with rotifer and 
with rice bran (control), nursing with rotifer and 
and Artemia sp. enriched with 
C. gracilis and Nannochloropsis s
 the percentage of developed larvae
(36.97 ± 25.19) were higher than control group with 4.75 ± 5.17% (P <0.05). For the survival rate of larvae 
from zoea I to crab I, treatment 2 (22.94 ± 1.65%) was showed higher survival rate than 
16.97 ± 3.03% (P <0.05). Nevertheless, the results showed that larvae of control group (13
longer development time from zoea I to crab I than other treatments (12
tolerance results were not significa
 
Key Words: Blue swimming crab, Nursing, Zooplankton, 
   
*Corresponding author: 331 Mu 3 Thumbol Sichol, Sichol District, Nakornsrithammarat, 80120
E-mail: piyalaih@yahoo.com 
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Nursing of Blue Swimming Crab Larvae (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) with 
Chaetoceros gracilis and Nannochloropsis sp.

* Sumruay Chumworathayi1  Khorkiat Koolkaew1 and Montakan Tamtin
Nakornsrithammarat Coastal Fisheries Research and Development Center 
Coastal Aquatic Animal Feed Development Research Institute  

Nursing of Blue swimming crab larvae (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) from
sp. enriched with Chaetoceros gracilis and Nannochloropsis

treatments with each three replicates were designed including nursing with rotifer and 
with rice bran (control), nursing with rotifer and Artemia sp. enriched with C. gracilis

sp. enriched with Nannochloropsis sp. and nursing with rotifer and 
Nannochloropsis sp. with ratio 1:1 in treatment 1 to 4, respectively. 

developed larvae from zoea I to crab I of treatment 2 (39.26 ± 12.44) and treatment 3 
(36.97 ± 25.19) were higher than control group with 4.75 ± 5.17% (P <0.05). For the survival rate of larvae 
from zoea I to crab I, treatment 2 (22.94 ± 1.65%) was showed higher survival rate than 
16.97 ± 3.03% (P <0.05). Nevertheless, the results showed that larvae of control group (13
longer development time from zoea I to crab I than other treatments (12-14 days). The growth and stress 

ignificantly different among treatments (P>0.05). 

: Blue swimming crab, Nursing, Zooplankton, Chaetoceros gracilis, Nannochloropsis

: 331 Mu 3 Thumbol Sichol, Sichol District, Nakornsrithammarat, 80120
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Linnaeus, 1758) with 
sp. with Various Ratios 

and Montakan Tamtin2 

Linnaeus, 1758) from zoea I to crab I 
Nannochloropsis sp. was tested. Four 

treatments with each three replicates were designed including nursing with rotifer and Artemia sp. enriched 
C. gracilis, nursing with rotifer 

. and nursing with rotifer and Artemia enriched with  
p. with ratio 1:1 in treatment 1 to 4, respectively. Results showed that 

of treatment 2 (39.26 ± 12.44) and treatment 3 
(36.97 ± 25.19) were higher than control group with 4.75 ± 5.17% (P <0.05). For the survival rate of larvae 
from zoea I to crab I, treatment 2 (22.94 ± 1.65%) was showed higher survival rate than control group with 
16.97 ± 3.03% (P <0.05). Nevertheless, the results showed that larvae of control group (13-15 days) took 

14 days). The growth and stress 

Nannochloropsis sp. 

: 331 Mu 3 Thumbol Sichol, Sichol District, Nakornsrithammarat, 80120 
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ผลของการเสริม Mortierella alpina
(Brachionus rotundiformis) ต่อองค์ประกอบของกรดไขมัน การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และ
พยาธิสภาพของปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus
 
มนทกานติ ท้ามต้ิน1* อาคม สิงหบุญ2 ชัชวาลี ชัยศรี
1สถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่กระบี ่

บทคัดย่อ 
 ศึกษาผลของการเสริมคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ด้วย
ในการอนุบาลลูกปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus
ความทนทานต่อความเครียดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มและพยาธิสภาพของลูกปลา มี 
ทดลองประกอบด้วย 3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 
ชุดการทดลองท่ี 1, 2 และ 3 โรติเฟอร์ไม่เสริม 
การทดลองท่ี 2 ศึกษาการเสริมโรติเฟอร์ด้วย
โรติเฟอร์ไม่เสริม Schizochytrium sp. และ 
M. alpina 10 มก./ล. และ โรติเฟอร์ เสริมด้วย 
อัตราความหนาแน่น 2000 ตัวต่อถัง ให้อาหารวันละ 
การทดลองมีความยาวไม่แตกต่างกันทางสถิติ
แตกต่างกัน (p<0.05) โดยลูกปลาชุดการทดลองท่ี 
(8.38%) ส่วนลูกปลาชุดการทดลองท่ี 3 มีอัตรารอดตาย 
ทดลองท่ี 2 พบว่าความยาวของลูกปลาท้ัง 3 
อัตรารอดตายและความทนทานต่อความเครียดแตกต่างกัน 
3.00 และ 3.96 มก. ตามลําดับ ลูกปลาชุดการทดลองท่ี 
ลูกปลาชุดการทดลองท่ี 1 มีนํ้าหนักตัวน้อยท่ีสุด 
25.4 และ 7.5% ตามลําดับ ลูกปลาในชุดการทดลองท่ี 
Mortality Index; CMI) จากการทดสอบความเครียดโดยการเ
CMI มากท่ีสุด (877%) ส่วนลูกปลาชุดการทดลองท่ี 
765% ตามลําดับ ผลวิเคราะห์องค์ประกอบกรดไขมันในลูกปลามีกรดไขมันหลัก 
ARA ในลูกปลาชุดการทดลองท่ี 1, 2 และ 3 
ในขณะท่ีสัดส่วน n-3/n-6 และ DHA/EPA มีค่าลดลงและลูกปลากะรังเสือท่ีได้รับการทดสอบความเครียดโดยความเค็มท่ีเปลี่ยนแปลง
ฉับพลันเป็น 60 ส่วนในพันท้ัง 3 ชุดการทดลองมีสภาพของเหงือกผิดปรกติและแตกต่าง
 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าลูกปลากะรังเสือในช่วงอายุ 
ร่วมกันกับกรดไขมัน DHA การเสริม M. alpina
ของลูกปลากะรังเสือ การเสริมร่วมกันกับ Schizochytrium 
ตายและการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักดีข้ึน รวมท้ังช่วยให้ลูกปลามีความทนทานต่อความเครียดเนื่อง
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Mortierella alpina เพื่อเป็นแหล่งกรดไขมันอะแรชิโดนิค (20:4n-6) 
ต่อองค์ประกอบของกรดไขมัน การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และ

Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775) วัยอ่อน

ชัชวาลี ชัยศรี1 และไพบูลย์ บุญลิปตานนท์2  

 

ศึกษาผลของการเสริมคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ด้วย Mortierella alpina เพ่ือเป็นแหล่งของกรดไขมัน 
Epinephelus fuscoguttatus) วัยอ่อนต่อพัฒนาการ การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย

ความทนทานต่อความเครียดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มและพยาธิสภาพของลูกปลา มี 2 การทดลองย่อย แต่ละการ
ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา การทดลองท่ี 1 ศึกษาการเสริมโรติเฟอร์ด้วย 

โรติเฟอร์ไม่เสริม M. alpina, โรติเฟอร์เสริมด้วย M. alpina 10 มก./ล. และ 
ศึกษาการเสริมโรติเฟอร์ด้วย M. alpina ร่วมกับ Schizochytrium sp. ดังนี้ ชุดการทดลองท่ี 

และ M. alpina, โรติเฟอร์  เสริมด้วย Schizochytrium sp.
โรติเฟอร์ เสริมด้วย Schizochytrium sp. 100 มก./ล. ร่วมกับ M. alpina 

ตัวต่อถัง ให้อาหารวันละ 1 มื้อ เป็นเวลา 15 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองท่ี 1 ลูกปลากะรังเสือท้ัง 
การทดลองมีความยาวไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และมีค่าเท่ากับ 4.64, 4.45 และ 4.58 มม. ตามลําดับ แต่มีอัตรารอดตาย

โดยลูกปลาชุดการทดลองท่ี 1 มีอัตรารอดตายมากท่ีสุด (8.65%) รองลงมาเป็นลูกปลาชุดการทดลองท่ี 
มีอัตรารอดตาย (6.9%) ต่ํากว่าชุดการทดลองท่ี 1 อย่างมีนัยสําคัญ 

3 ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มีน้ําหนัก พัฒนาการ 
อัตรารอดตายและความทนทานต่อความเครียดแตกต่างกัน (p<0.05) โดยน้ําหนักของลูกปลาชุดการทดลองท่ี 

ตามลําดับ ลูกปลาชุดการทดลองท่ี 3 มีนํ้าหนักตัวมากท่ีสุด รองลงมาเป็นลูกปลาชุดการทดลองท่ี 
มีนํ้าหนักตัวน้อยท่ีสุด (p<0.05) อัตรารอดตายของลูกปลากะรังเสือท้ัง 3 ชุดการ
ลูกปลาในชุดการทดลองท่ี 2 มีอัตรารอดตายดีท่ีสุด (p<0.05) ผลดัชนีการตายสะสม 

จากการทดสอบความเครียดโดยการเปลี่ยนแปลงความเค็มฉับพลันพบว่าลูกปลาชุดการทดลองท่ี 
ส่วนลูกปลาชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 มีค่า CMI ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และมีค่าเท่ากับ 

ตามลําดับ ผลวิเคราะห์องค์ประกอบกรดไขมันในลูกปลามีกรดไขมันหลัก 16:0, 16:1n-7, 18:0, 18:1n
3 มีค่าเท่ากับ 4.93, 4.18 และ 4.25% ตามลําดับ สัดส่วน EPA/ARA 

มีค่าลดลงและลูกปลากะรังเสือท่ีได้รับการทดสอบความเครียดโดยความเค็มท่ีเปลี่ยนแปลง
ชุดการทดลองมีสภาพของเหงือกผิดปรกติและแตกต่างจากชุดควบคุม  

ผลจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าลูกปลากะรังเสือในช่วงอายุ 15 วันแรก มีความต้องการกรดไขมัน 
M. alpina ในโรติเฟอร์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย

Schizochytrium sp. ท่ีระดับความเข้มข้น 100 มก./ล. ช่วยให้ลูกปลามีอัตรารอด
ตายและการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักดีข้ึน รวมท้ังช่วยให้ลูกปลามีความทนทานต่อความเครียดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความเค็ม
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6) ในโรติเฟอร์
ต่อองค์ประกอบของกรดไขมัน การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และ

วัยอ่อน 

เพ่ือเป็นแหล่งของกรดไขมัน ARA 
วัยอ่อนต่อพัฒนาการ การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย 

การทดลองย่อย แต่ละการ
ศึกษาการเสริมโรติเฟอร์ด้วย M. alpina ดังนี้ 

และ 30 มก./ล. ตามลําดับ 
ดังนี้ ชุดการทดลองท่ี 1, 2 และ 3  

sp. 100 มก./ล. ร่วมกับ  
 30 มก./ล. ตามลําดับ 

ลูกปลากะรังเสือท้ัง 3 ชุด
ตามลําดับ แต่มีอัตรารอดตาย

รองลงมาเป็นลูกปลาชุดการทดลองท่ี 2 
อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ผลการ

แต่มีน้ําหนัก พัฒนาการ 
โดยน้ําหนักของลูกปลาชุดการทดลองท่ี 1-3 มีค่า 1.91, 

มีนํ้าหนักตัวมากท่ีสุด รองลงมาเป็นลูกปลาชุดการทดลองท่ี 2 ส่วน
ชุดการทดลองเท่ากับ 8.3, 

ผลดัชนีการตายสะสม (Cumulative 
ชุดการทดลองท่ี 1 มีค่า 

และมีค่าเท่ากับ 730 และ 
18:1n-9 และกรดไขมัน 
EPA/ARA มีค่าเพ่ิมข้ึน 

มีค่าลดลงและลูกปลากะรังเสือท่ีได้รับการทดสอบความเครียดโดยความเค็มท่ีเปลี่ยนแปลง

วันแรก มีความต้องการกรดไขมัน ARA 
เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย

ช่วยให้ลูกปลามีอัตรารอด
จากการเปลี่ยนแปลงความเค็ม 
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รูปแบบการเสริม M. alpina ท่ีเหมาะสมจากการศึกษาครั้งนี้ควรเสริม 
100 มก./ล. หรืออัตราส่วนการผสม 
 
คําสําคัญ: กรดไขมันจําเป็น 20:4n-6 
   
*ผู้รับผดิชอบ: ศูนย์วิจัยอาหารสตัว์นํ้าชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี ต
โทร. 032 770 749  E-mail: mtamtin@hotmail.com
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ท่ีเหมาะสมจากการศึกษาครั้งนี้ควรเสริม M. alpina 10 มก./ล. ร่วมกับ 
หรืออัตราส่วนการผสม 1:10 โดยน้ําหนัก 

6 Mortierella alpina  Schizochytrium sp. ความทนทานต่อความเครียด

ศูนย์วิจัยอาหารสตัว์นํ้าชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
mtamtin@hotmail.com 
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ร่วมกับ Schizochytrium sp. 

ความทนทานต่อความเครียด ปลากะรังเสือ 

เพชรบุรี 76100 
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Enrichment Effect of Mortierella alpina
(Brachionus rotundiformis) on Fatty Acids Profile, Growth, Survival Rate and 
Histophatology of Tiger Grouper 
 
Montakan Tamtin1* Arkom Singhabun
1Coastal Aquatic Feed Research Institute
2Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center

Abstract 
 Enrichment effects of Mortierella alpina
Brachionus rotundiformis on development, growth, survival rate, osmotic tolerance test and histophatology
was investigated in tiger grouper (Epinephelus fuscoguttatus
composed of 3 treatments each with 3 replications. In the first 
levels of M alpina as followed; none, 10 and 30 mg
were enriched with 3 different levels of 
Schizochytrium sp./l as followed; none 
with 10 mg M. alpina/l and 100 mg Schizochytrium
grouper larvae in each trial were reared at 2000 larvae/tank and fed once a day for 15 days. At termination 
of the first trail, there were no significant difference of the larval length among 3 treatments
were equal to 4.64, 4.45 and 4.58 mm
survival rate (p<0.05) which the highest survival rate was obtained from larvae of treatment 1 (8.65%). The 
second order was the survival rate of larvae from treatment 2 (8.38%). I
larvae from treatment 3 was only 6.9% and was significantly lower than that of treatment 1 (p<0.05). It 
was shown in the second trial that though there were no any significant difference of larval length (p>0.05),
weight, development, survival rate and osmotic tolerance test were significantly difference among treatments
(p<0.05). Larval weight of treatment 1, 2 and 3 were 1.91, 3.00 and
weight was obtained from treatment 3 larvae, while th
of treatment 3 expressed the poorest weight (p<0.05). Survival rate of tiger grouper larvae of treatment 1, 2 
and 3 were 8.3, 25.4 and 7.5%, respectively. The highest survival rate was obtained from trea
(p<0.05). The major fatty acids in tiger grouper larvae were 16:0, 16:1n
treatment 1, 2 and 3 were 4.93, 4.18 and
and DHA/EPA were decreased. 
 The Cumulative Mortality Index (CMI), which was obtained from osmotic stress test, was highest in 
larval treatment 1 (877%). CMI of larvae in treatment 2 and 3 were not significant difference (p>0.05) and 
were equal to 730 and 765%, respectively. After suddenly changed from 30 ppt to 60 ppt, gill histophatology
of all treatment were destructured and were differ from that of the control. 
 It was shown from the results that tiger grouper larvae required both ARA and DHA for the f
Enrichment of solely M. alpina in rotifer was not fulfilling the requirements for growth and survival rate. 
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Mortierella alpina as a Source of Arachidonic Acids in Rotifer 
) on Fatty Acids Profile, Growth, Survival Rate and 

Histophatology of Tiger Grouper Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775)

* Arkom Singhabun2 Chatchawalee Chaisri1 Paiboon Bunlipatanon

Coastal Aquatic Feed Research Institute 
Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center 

 

Mortierella alpina as a source of Arachidonic acid (20:4n
on development, growth, survival rate, osmotic tolerance test and histophatology

Epinephelus fuscoguttatus) larvae. There were 2 feeding trials. Each trial 
composed of 3 treatments each with 3 replications. In the first trial, rotifer were enriched with 3 different 

as followed; none, 10 and 30 mg M. alpina /l, respectively. In the second trial, rotifer 
were enriched with 3 different levels of M alpina as in the first trial but with combination of 100 mg

sp./l as followed; none Schizochytrium sp. and M. alpina, 100 mg. Schizochytrium 
Schizochytrium sp./l with 30 mg M. alpina /l, respectively.

grouper larvae in each trial were reared at 2000 larvae/tank and fed once a day for 15 days. At termination 
of the first trail, there were no significant difference of the larval length among 3 treatments

4.58 mm, respectively. However, the significant difference were found in 
survival rate (p<0.05) which the highest survival rate was obtained from larvae of treatment 1 (8.65%). The 
second order was the survival rate of larvae from treatment 2 (8.38%). In addition, the survival rate of 
larvae from treatment 3 was only 6.9% and was significantly lower than that of treatment 1 (p<0.05). It 
was shown in the second trial that though there were no any significant difference of larval length (p>0.05),

evelopment, survival rate and osmotic tolerance test were significantly difference among treatments
(p<0.05). Larval weight of treatment 1, 2 and 3 were 1.91, 3.00 and 3.96 mg, respectively. The highest 
weight was obtained from treatment 3 larvae, while the second order was larvae of treatment 2. The larvae 
of treatment 3 expressed the poorest weight (p<0.05). Survival rate of tiger grouper larvae of treatment 1, 2 

7.5%, respectively. The highest survival rate was obtained from trea
(p<0.05). The major fatty acids in tiger grouper larvae were 16:0, 16:1n-7, 18:0, 18:1n-9 and ARA of larvae 

4.93, 4.18 and 4.25%, respectively. The EPA/ARA ratio increased while n

The Cumulative Mortality Index (CMI), which was obtained from osmotic stress test, was highest in 
larval treatment 1 (877%). CMI of larvae in treatment 2 and 3 were not significant difference (p>0.05) and 

765%, respectively. After suddenly changed from 30 ppt to 60 ppt, gill histophatology
of all treatment were destructured and were differ from that of the control.  

It was shown from the results that tiger grouper larvae required both ARA and DHA for the f
in rotifer was not fulfilling the requirements for growth and survival rate. 
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Arachidonic Acids in Rotifer 
) on Fatty Acids Profile, Growth, Survival Rate and 

(Forsskal, 1775) Larvae 

nlipatanon2 

as a source of Arachidonic acid (20:4n-6; ARA) in rotifer 
on development, growth, survival rate, osmotic tolerance test and histophatology 

) larvae. There were 2 feeding trials. Each trial 
trial, rotifer were enriched with 3 different 
/l, respectively. In the second trial, rotifer 

as in the first trial but with combination of 100 mg 
Schizochytrium sp. /l 

/l, respectively. The tiger 
grouper larvae in each trial were reared at 2000 larvae/tank and fed once a day for 15 days. At termination 
of the first trail, there were no significant difference of the larval length among 3 treatments (p>0.05) which 

However, the significant difference were found in 
survival rate (p<0.05) which the highest survival rate was obtained from larvae of treatment 1 (8.65%). The 

n addition, the survival rate of 
larvae from treatment 3 was only 6.9% and was significantly lower than that of treatment 1 (p<0.05). It 
was shown in the second trial that though there were no any significant difference of larval length (p>0.05), 

evelopment, survival rate and osmotic tolerance test were significantly difference among treatments 
3.96 mg, respectively. The highest 

e second order was larvae of treatment 2. The larvae 
of treatment 3 expressed the poorest weight (p<0.05). Survival rate of tiger grouper larvae of treatment 1, 2 

7.5%, respectively. The highest survival rate was obtained from treatment 2 larvae 
9 and ARA of larvae 

4.25%, respectively. The EPA/ARA ratio increased while n-3/n-6 

The Cumulative Mortality Index (CMI), which was obtained from osmotic stress test, was highest in 
larval treatment 1 (877%). CMI of larvae in treatment 2 and 3 were not significant difference (p>0.05) and 

765%, respectively. After suddenly changed from 30 ppt to 60 ppt, gill histophatology 

It was shown from the results that tiger grouper larvae required both ARA and DHA for the first 15 days. 
in rotifer was not fulfilling the requirements for growth and survival rate. 
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Addition of 100 mg Schizochytrium 
stress test. The enrichment of 
1:10  by weight was recommend for nursing of tiger group
 

Key words: Essential fatty acid, Archidonic acid, 
Stress tolerance test, .Epinephelus fuscoguttatus
   
*Corresponding author: Phetchaburi Coastal Aquatic Feed Research Unit, Laem Pakbia
BanLaem District, Phetchaburi Province 76100 Tel. 032 770 749
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Schizochytrium sp./l improved survival rate and growth as well as osmotic tolerance 
stress test. The enrichment of 10 mg M. alpina /l together with 100 mg Schizochytrium 

by weight was recommend for nursing of tiger grouper during early larval stage.

Essential fatty acid, Archidonic acid, Mortierella alpina, Schizochytrium
Epinephelus fuscoguttatus   

: Phetchaburi Coastal Aquatic Feed Research Unit, Laem Pakbia
Laem District, Phetchaburi Province 76100 Tel. 032 770 749  E-mail: mtamtin@hotmail.com
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sp./l improved survival rate and growth as well as osmotic tolerance 
Schizochytrium sp./l or at ratio of 

er during early larval stage. 

Schizochytrium sp.,  

: Phetchaburi Coastal Aquatic Feed Research Unit, Laem Pakbia Sub-district, 
: mtamtin@hotmail.com 
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ระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหารต่อการเพิ่มสีของปลาการ์ตูนแก้มหนาม 
biaculeatus Bloch, 1790) 
 
ชัชวาลี ชัยศรี1* นงลักษณ์ สําราญราษฎร์1 
1สถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง 
2ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง 
3บริษัทไทยยูเนียน ฟีดมิลล์จํากดั 
 
บทคัดย่อ 
 ศึกษาระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสมในการเสริมแอสตาแซนทินในอาหารต่อการเพ่ิมสีของปลาการ์ตูนแก้มหนามท้ัง
ปลาการ์ตูนแดงและปลาการ์ตูนทอง โดยเลี้
200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร โดยกําหนดให้เป็นชุดการทดลองท่ี 
หลังจากนั้นจึงให้อาหารท่ีไม่ได้เสริมแอสตาแซนทินเป็นระยะเวลา 
เครื่องวัดสีระบบ CIE L*a*b* เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ท่ี 
ทดลองท่ี 2-5) มีค่าสีผิวท้ังค่าความสว่าง (L*)
ในอาหาร (ชุดการทดลองท่ี 1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ต่างกันมีค่าความสว่างและสีเหลืองไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
(p<0.05) แม้ว่าชุดการทดลองท่ี 4 และ5 มีค่าเพ่ิมข้ึนของสีแดงไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ทองท่ีได้รับแอสตาแซนทินท่ีระดับต่างกันมีค่าท้ั
(p<0.05) ยกเว้นค่าสีแดงของชุดการทดลองท่ี 
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 เมื่อหยุดให้อาหารท่ีผสมแอสตาแซนทินเป็นระยะเวลา 
ในขณะท่ีสีแดงและสีเหลืองมีค่าลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าท้ังปลาการ์ตูนแดงและปลาการ์ตูนทองในชุดการทดลองท่ี 
ความคงตัวของสีแดงและสีเหลืองดีท่ีสุดและไม่ต่างจากชุดการทดลองท่ี 
โดยการเสริมแอสตาแซนทินท่ีระดับความเข้มข้น 
 
คําสําคัญ: ปลาการ์ตูนแกม้หนาม, แอสตาแซนทิน
   
*ผู้รับผดิชอบ: ศูนย์วิจัยอาหารสตัว์นํ้าชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี ต
โทร.0 3277 0750  E-mail: aquafeed.p@gmail.com
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ระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหารต่อการเพิ่มสีของปลาการ์ตูนแก้มหนาม (

 มนทกานติ ท้ามต้ิน 1ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ2 และ สุพิศ ทองรอด

ศึกษาระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสมในการเสริมแอสตาแซนทินในอาหารต่อการเพ่ิมสีของปลาการ์ตูนแก้มหนามท้ัง
โดยเลี้ยงปลาด้วยอาหารท่ีผสมแอสตาแซนทินท่ีระดับ 0 (ควบคุม

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร โดยกําหนดให้เป็นชุดการทดลองท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ เป็นระยะเวลา 
หลังจากนั้นจึงให้อาหารท่ีไม่ได้เสริมแอสตาแซนทินเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ และวัดการเปลี่ยนแปลงของสีผิวปลาด้วย

เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ท่ี 8 และ 16 พบว่าปลาท่ีได้รับการเสริมแอสตาแซนทินในอาหาร 
(L*) สีแดง (a*) และสีเหลือง (b*) แตกต่างกับปลาท่ีไม่ได้รับการ

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่สีผิวของปลาการ์ตูนแดงท่ีได้รับแอสตาแซนทินท่ีระดับ
ต่างกันมีค่าความสว่างและสีเหลืองไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ในขณะท่ีสีแดงของสีผิวปลาในชุดการทดลองท่ี 

p<0.05) ท้ังยังแตกต่างจากชุดการทดลองท่ี 4 และ 5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
มีค่าเพ่ิมข้ึนของสีแดงไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) สําหรับสีผิวของปลาการ์ตูน

ทองท่ีได้รับแอสตาแซนทินท่ีระดับต่างกันมีค่าท้ังความสว่าง สีแดง และสีเหลือง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ยกเว้นค่าสีแดงของชุดการทดลองท่ี 4 และ 5 กับค่าสีเหลืองของชุดการทดลองท่ี 3, 4 และ 

เมื่อหยุดให้อาหารท่ีผสมแอสตาแซนทินเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าค่าความสว่างของสีผิวปลามีค่าเพ่ิมข้ึน 
ในขณะท่ีสีแดงและสีเหลืองมีค่าลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าท้ังปลาการ์ตูนแดงและปลาการ์ตูนทองในชุดการทดลองท่ี 
ความคงตัวของสีแดงและสีเหลืองดีท่ีสุดและไม่ต่างจากชุดการทดลองท่ี 5 จึงสรุปได้ว่าสามารถเพ่ิมสีของปลา
โดยการเสริมแอสตาแซนทินท่ีระดับความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์

แอสตาแซนทิน 

ศูนย์วิจัยอาหารสตัว์นํ้าชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  
@gmail.com 
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(Premnas 

สุพิศ ทองรอด3  

ศึกษาระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสมในการเสริมแอสตาแซนทินในอาหารต่อการเพ่ิมสีของปลาการ์ตูนแก้มหนามท้ัง
ควบคุม), 50, 100, 150 และ 

ตามลําดับ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ และวัดการเปลี่ยนแปลงของสีผิวปลาด้วย

พบว่าปลาท่ีได้รับการเสริมแอสตาแซนทินในอาหาร (ชุดการ
แตกต่างกับปลาท่ีไม่ได้รับการเสริมแอสตาแซนทิน

แต่สีผิวของปลาการ์ตูนแดงท่ีได้รับแอสตาแซนทินท่ีระดับ
ในขณะท่ีสีแดงของสีผิวปลาในชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สําหรับสีผิวของปลาการ์ตูน

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
5 มีค่าเพ่ิมข้ึนอย่างไม่

ปดาห์ พบว่าค่าความสว่างของสีผิวปลามีค่าเพ่ิมข้ึน 
ในขณะท่ีสีแดงและสีเหลืองมีค่าลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าท้ังปลาการ์ตูนแดงและปลาการ์ตูนทองในชุดการทดลองท่ี 4 มีค่า

จึงสรุปได้ว่าสามารถเพ่ิมสีของปลาการ์ตูนแก้มหนาม
สัปดาห ์
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Concentration of Dietary Astaxanthin on Coloration of Spine
(Premnas biaculeatus Bloch, 1790)
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and Supis Tongrod3   
1Coastal Aquatic Feed Research Institute, Department of Fisheries
2Central Administration Office, Department of Fisheries
3Thai Union Feed Company 
 
Abstract  
 The optimum concentration of astaxanthin
of red spine cheek anemonefish and gold spine cheek anemonefish were studied.  Diets containing 5 
concentrations of astaxanthin including 0, 50, 100, 150 and 200 mg/kg diet which assigned as the tre
(control), 2, 3, 4 and 5, respectively, were fed to the anemonefish for 8 weeks.  After then, the fish in all 
5 treatments were fed on the control diet for another 8 weeks.  The skin color of the fish were measured 
by a colorimeter using the CIE 
supplementation) and week 16 (feeding on the control diet for another 8 weeks).  Results showed that at 
the end of week 8, the brightness (L*), redness (a*) and yellowness (b*) of the skin
anemonefish in the treatment 2 
treatment 1 (control).  In the red spine cheek anemonefish, the brightness and yellowness of the skin of 
the fish in treatment 2 - 5 were not statistically different (p>0.05). The redness of the fish skin in the 
treatment 2 vs treatment 3 vs treatment 4 and 5 were significantly different (p<0.05), but those of the fish 
in the treatment 4 and 5 were not statistically different (p>0.05).  
anemonefish, the brightness of the skin of the fish in treatment 2 
The redness of the fish skin in between the treatment 2 vs treatment 3 vs treatment 4 and 5 were 
significantly different (p<0.05) whereas those of the fish in the treatment 
different (p>0.05). The yellowness of the fish skin in the treatment 2 was significantly different (p<0.05) 
from those of the treatment 3 
statistically different (p>0.05). 
 At the end of week 16, it was found that the brightness of the skin of both types of the anemonefish
were increased while the redness 
the redness and yellowness of the skin of both types of the anemonefish in
Thus, it is assume that the optimum concentrate of astaxanthin was 100 mg/kg diet for 8 weeks.
 
Key words: Spine-cheek anemonefish (
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Noglak Samranrat1  Montakan Tamtin1  Pradit Chonchuenchob

Coastal Aquatic Feed Research Institute, Department of Fisheries 
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The optimum concentration of astaxanthin supplementation in the diet for skin colored enhancement
of red spine cheek anemonefish and gold spine cheek anemonefish were studied.  Diets containing 5 
concentrations of astaxanthin including 0, 50, 100, 150 and 200 mg/kg diet which assigned as the tre
(control), 2, 3, 4 and 5, respectively, were fed to the anemonefish for 8 weeks.  After then, the fish in all 
5 treatments were fed on the control diet for another 8 weeks.  The skin color of the fish were measured 
by a colorimeter using the CIE measurement system at the end of week 8 (termination of astaxanthin 
supplementation) and week 16 (feeding on the control diet for another 8 weeks).  Results showed that at 
the end of week 8, the brightness (L*), redness (a*) and yellowness (b*) of the skin
anemonefish in the treatment 2 - 5 were significantly higher (p<0.05) than those of the fish in the 
treatment 1 (control).  In the red spine cheek anemonefish, the brightness and yellowness of the skin of 

ere not statistically different (p>0.05). The redness of the fish skin in the 
treatment 2 vs treatment 3 vs treatment 4 and 5 were significantly different (p<0.05), but those of the fish 

were not statistically different (p>0.05).  In the case of the gold spine cheek 
anemonefish, the brightness of the skin of the fish in treatment 2 - 5 were statistically different (p<0.05).  
The redness of the fish skin in between the treatment 2 vs treatment 3 vs treatment 4 and 5 were 

y different (p<0.05) whereas those of the fish in the treatment 4 and 
different (p>0.05). The yellowness of the fish skin in the treatment 2 was significantly different (p<0.05) 
from those of the treatment 3 – 5 whereas those of the fish in the treatment 3, 

At the end of week 16, it was found that the brightness of the skin of both types of the anemonefish
were increased while the redness and yellowness were decreased. It was also found that the stability of 
the redness and yellowness of the skin of both types of the anemonefish in the treatment 4 were longest. 
Thus, it is assume that the optimum concentrate of astaxanthin was 100 mg/kg diet for 8 weeks.

onefish (Premnas biaculeatus Bloch, 1790), astaxanthin

*Corresponding author: Phetchaburi Coastal Aquatic Feed Research Unit, Laem Pakbia, Ban Laem,
Phetchaburi Province.  Tel. 0 3277 0750  E-mail: aquafeed.p@gmail.com 

O1 

241 

P6 

cheek Anemonefish 

Pradit Chonchuenchob2 

supplementation in the diet for skin colored enhancement 
of red spine cheek anemonefish and gold spine cheek anemonefish were studied.  Diets containing 5 
concentrations of astaxanthin including 0, 50, 100, 150 and 200 mg/kg diet which assigned as the treatment 1 
(control), 2, 3, 4 and 5, respectively, were fed to the anemonefish for 8 weeks.  After then, the fish in all  
5 treatments were fed on the control diet for another 8 weeks.  The skin color of the fish were measured 

measurement system at the end of week 8 (termination of astaxanthin 
supplementation) and week 16 (feeding on the control diet for another 8 weeks).  Results showed that at 
the end of week 8, the brightness (L*), redness (a*) and yellowness (b*) of the skin of both types of the 

5 were significantly higher (p<0.05) than those of the fish in the 
treatment 1 (control).  In the red spine cheek anemonefish, the brightness and yellowness of the skin of 

ere not statistically different (p>0.05). The redness of the fish skin in the 
treatment 2 vs treatment 3 vs treatment 4 and 5 were significantly different (p<0.05), but those of the fish 

In the case of the gold spine cheek 
5 were statistically different (p<0.05).  

The redness of the fish skin in between the treatment 2 vs treatment 3 vs treatment 4 and 5 were 
and 5 were not statistically 

different (p>0.05). The yellowness of the fish skin in the treatment 2 was significantly different (p<0.05) 
e fish in the treatment 3, 4 and 5 were not 

At the end of week 16, it was found that the brightness of the skin of both types of the anemonefish 
found that the stability of 

the treatment 4 were longest. 
Thus, it is assume that the optimum concentrate of astaxanthin was 100 mg/kg diet for 8 weeks. 

Bloch, 1790), astaxanthin 
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คํานํา 
 จากข้อมูลการส่งออกระหว่างเดือนมกราคม
ท้ังสิ้น 21,929 ตัว คิดเป็นมูลค่า 786,035 บาท โดยมีประเทศท่ีนําเข้าปลาการ์ตูนจากประเทศไทยท้ังสิ้น 
ทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย นอก
ปลาการ์ตูนจากประเทศไทยค่อนข้างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของปลาการ์ตูนท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงของประเทศไทยอยู่
ในเกณฑ์ท่ีน่าพึงพอใจ (ผู้จัดการออนไลน,์ 2549
ประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนของไทยได้ทุกชนิด รวมถึงปลาการ์ตูนแก้มหนามท้ัง 
ต่างประเทศ โดยปลาการ์ตูนท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงมีจุดเด่น คือ แข็งแรงและโตเร็วกว่าปลาตามธรรมชาติ ไ
และมีลวดลายครบสมบูรณ์ เนื่องจากในขบวนการเพาะเลี้ยงจะมีห้องเก็บกักรักษาโรค แยกออกจากโรงเพาะเลี้ยงทําให้ปลา
ไม่ติดเช้ือระหว่างการเลี้ยงได้ และยังเป็นการช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของท้องทะเล
 โสมลดา และคณะ (2553) รายงานว่า ปลาการ์ตูนจากก
การ์ตูนจะซีดลงเมื่อเลี้ยงไปได้ระยะหนึ่ง ท้ังนี้เนื่องจากสีท่ีแสดงออกบนตัวปลาการ์ตูน เป็นรงควัตถุกลุ่มแคโรทีนอยด์ ซึ่งไม่สามาร
จะสังเคราะห์ได้เอง จะต้องได้รับจากอาหารโดยตรง
ในอาหาร (Latscha, 1991) และปลาจะสะสมเม็ดสีท่ีได้รับจากอาหารไว้ภายในตัว หรืออาจเปลี่ยนเป็นแคโรทีนอยด์ในรูปสีอ่ืน 
ซึ่งข้ึนอยู่กับกระบวนการเมแทบอลิซึมภายในตัวของปลาชนิดนั้นๆ อย่างไรก็ตามเม็ดสีจะอยู่ภายในตัวปลาช่วงระยะเวลาห
และจะหมดไปถ้าปลาไม่ได้รับอาหารท่ีมีรงควัตถุชนิดนั้นๆ 
 แคโรทีนอยด์ (carotenoid) เป็นสารประกอบกลุ่มโฮโดรคาร์บอนชนิดไม่อ่ิมตัว มีคุณสมบัติไม่ละลายน้ําแต่ละลายใน
ไขมัน (Fox and Verves, 1960) แบ่งตามโครงสร้างทางเคมีได้เป็น 
(xanthophyll) แคโรทีนท่ีสําคัญและมีบทบาทมากท่ีสุดในปลาคือ เบตาแคโรทีน เพราะสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้ ส่วน
แซนโทฟิลเกิดจากการเพ่ิมออกซิเจนเข้าไปในโมเลกุลของแคโรทีน โดยแซนโทฟิลท่ีพบจะอยู่ในรูปของทาราแซนทิน ลูทีน
แอสตาแซนทิน (Greenberge, 1968) และพบว่าปลามีการสะสมของแซนโทฟิลมากกว่าแคโรทีน 
 ปลาการ์ตูนแก้มหนาม มีลําตัวสีส้มแดง เมื่ออายุมากข้ึนสีจะแดงมากข้ึนจนเป็นสีแดงเข้มอมดํา ลําตัวมีแถบสีขาว
พาดขวางลําตัว 3 แถบ บริเวณหลังตา กลางลําตัว และโคนหาง ลักษณะเด่นของปลาชนิดนี้
ขนาดโตเต็มท่ีประมาณ 16 เซนติเมตร อาศัยอยู่ตามรอบนอกของแนวปะการัง และส่วนท่ีเป็นแนวปะการังลาดชัน มักอาศัยอยู่
กับดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนแก้มหนาม แบ่งเป็น 
แถบเล็กๆ สขีาว และปลาการ์ตูนทอง ซึ่งมีแถบสีขาวพาดขวางลําตัว เป็นสีขาวอมเหลืองทอง แถบขาวกว้างและสีแดงบริเวณ
ลําตัวเข้มกว่าปลาการ์ตูนแดง (ไพบูลย์ และคณะ
 นงลักษณ์ และคณะ (2556) ได้ศึกษาเมทาบอลิซึมของแคโรทีนอยด์ชนิดต่างๆในปลาการ์ตูนแก้มหนาม พบว่า ชนิด
ของแคโรทีนอยด์ในอาหารท่ีเหมาะสมต่อการเพ่ิมสีปลาการ์ตูนแก้มหนามท้ังปลาการ์ตูนแดงและปลาการ์ตูนทอง คือ แอสตา
แซนทิน แต่เนื่องจากรงควัตถุเป็นวัตถุดิบอาหารท่ีมีราคาสูง จึงควรศึกษาเพ่ือหาระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินท่ีเหมาะสม
ในอาหารด้วย เพ่ือให้ใช้ในปริมาณท่ีเหมาะสมไม่เกินค
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือทราบระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินท่ีเหมาะสมในอาหารของปลาการ์ตูนแก้มหนามท้ังในปลาการ์ตูนแดง
และปลาการ์ตูนทองต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสีผิวปลา และการคงตัวของสีผิวปลา
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จากข้อมูลการส่งออกระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ประเทศไทยส่งออกปลาการ์ตูนจากการเพาะเลี้ยง
บาท โดยมีประเทศท่ีนําเข้าปลาการ์ตูนจากประเทศไทยท้ังสิ้น 

ทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย นอกจากนี้ยังพบว่า แคนาดา สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศสมีการนําเข้า
ปลาการ์ตูนจากประเทศไทยค่อนข้างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของปลาการ์ตูนท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงของประเทศไทยอยู่

2549) ไพบูลย์ และคณะ (2547) รายงานว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
ประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนของไทยได้ทุกชนิด รวมถึงปลาการ์ตูนแก้มหนามท้ัง 2 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์

โดยปลาการ์ตูนท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงมีจุดเด่น คือ แข็งแรงและโตเร็วกว่าปลาตามธรรมชาติ ไ
และมีลวดลายครบสมบูรณ์ เนื่องจากในขบวนการเพาะเลี้ยงจะมีห้องเก็บกักรักษาโรค แยกออกจากโรงเพาะเลี้ยงทําให้ปลา
ไม่ติดเช้ือระหว่างการเลี้ยงได้ และยังเป็นการช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของท้องทะเล 

รายงานว่า ปลาการ์ตูนจากการเพาะเลี้ยงมีปัญหาท่ีสําคัญคือ สีสันไม่สดใส โดยสีของปลา
การ์ตูนจะซีดลงเมื่อเลี้ยงไปได้ระยะหนึ่ง ท้ังนี้เนื่องจากสีท่ีแสดงออกบนตัวปลาการ์ตูน เป็นรงควัตถุกลุ่มแคโรทีนอยด์ ซึ่งไม่สามาร
จะสังเคราะห์ได้เอง จะต้องได้รับจากอาหารโดยตรง ดังนั้นการปรับปรุงสีของปลาการ์ตูนสามารถทําได้โดยการเสริมแคโรทีนอยด์

และปลาจะสะสมเม็ดสีท่ีได้รับจากอาหารไว้ภายในตัว หรืออาจเปลี่ยนเป็นแคโรทีนอยด์ในรูปสีอ่ืน 
ซึ่งข้ึนอยู่กับกระบวนการเมแทบอลิซึมภายในตัวของปลาชนิดนั้นๆ อย่างไรก็ตามเม็ดสีจะอยู่ภายในตัวปลาช่วงระยะเวลาห
และจะหมดไปถ้าปลาไม่ได้รับอาหารท่ีมีรงควัตถุชนิดนั้นๆ (Fox, 1957)  

เป็นสารประกอบกลุ่มโฮโดรคาร์บอนชนิดไม่อ่ิมตัว มีคุณสมบัติไม่ละลายน้ําแต่ละลายใน
แบ่งตามโครงสร้างทางเคมีได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ แคโรทีน (carotene) 

แคโรทีนท่ีสําคัญและมีบทบาทมากท่ีสุดในปลาคือ เบตาแคโรทีน เพราะสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้ ส่วน
แซนโทฟิลเกิดจากการเพ่ิมออกซิเจนเข้าไปในโมเลกุลของแคโรทีน โดยแซนโทฟิลท่ีพบจะอยู่ในรูปของทาราแซนทิน ลูทีน

และพบว่าปลามีการสะสมของแซนโทฟิลมากกว่าแคโรทีน (Goodwin, 
ปลาการ์ตูนแก้มหนาม มีลําตัวสีส้มแดง เมื่ออายุมากข้ึนสีจะแดงมากข้ึนจนเป็นสีแดงเข้มอมดํา ลําตัวมีแถบสีขาว

แถบ บริเวณหลังตา กลางลําตัว และโคนหาง ลักษณะเด่นของปลาชนิดนี้ คือ มีหนามแหลมบริเวณใต้ตา 
เซนติเมตร อาศัยอยู่ตามรอบนอกของแนวปะการัง และส่วนท่ีเป็นแนวปะการังลาดชัน มักอาศัยอยู่

ปลาการ์ตูนแก้มหนาม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะสี คือ ปลาการ์ตูนแดง ซึ่งมีแถบสีขาวพาดขวางลําตัว
ซึ่งมีแถบสีขาวพาดขวางลําตัว เป็นสีขาวอมเหลืองทอง แถบขาวกว้างและสีแดงบริเวณ

ไพบูลย์ และคณะ, 2547)  
ได้ศึกษาเมทาบอลิซึมของแคโรทีนอยด์ชนิดต่างๆในปลาการ์ตูนแก้มหนาม พบว่า ชนิด

ในอาหารท่ีเหมาะสมต่อการเพ่ิมสีปลาการ์ตูนแก้มหนามท้ังปลาการ์ตูนแดงและปลาการ์ตูนทอง คือ แอสตา
แซนทิน แต่เนื่องจากรงควัตถุเป็นวัตถุดิบอาหารท่ีมีราคาสูง จึงควรศึกษาเพ่ือหาระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินท่ีเหมาะสม
ในอาหารด้วย เพ่ือให้ใช้ในปริมาณท่ีเหมาะสมไม่เกินความจําเป็น 

เพ่ือทราบระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินท่ีเหมาะสมในอาหารของปลาการ์ตูนแก้มหนามท้ังในปลาการ์ตูนแดง
และปลาการ์ตูนทองต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสีผิวปลา และการคงตัวของสีผิวปลา 
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ประเทศไทยส่งออกปลาการ์ตูนจากการเพาะเลี้ยง
บาท โดยมีประเทศท่ีนําเข้าปลาการ์ตูนจากประเทศไทยท้ังสิ้น 14 ประเทศ ท้ังใน

จากนี้ยังพบว่า แคนาดา สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศสมีการนําเข้า
ปลาการ์ตูนจากประเทศไทยค่อนข้างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของปลาการ์ตูนท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงของประเทศไทยอยู่

รายงานว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
สายพันธุ์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์

โดยปลาการ์ตูนท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงมีจุดเด่น คือ แข็งแรงและโตเร็วกว่าปลาตามธรรมชาติ ได้ขนาดสม่ําเสมอ 
และมีลวดลายครบสมบูรณ์ เนื่องจากในขบวนการเพาะเลี้ยงจะมีห้องเก็บกักรักษาโรค แยกออกจากโรงเพาะเลี้ยงทําให้ปลา 

ารเพาะเลี้ยงมีปัญหาท่ีสําคัญคือ สีสันไม่สดใส โดยสีของปลา
การ์ตูนจะซีดลงเมื่อเลี้ยงไปได้ระยะหนึ่ง ท้ังนี้เนื่องจากสีท่ีแสดงออกบนตัวปลาการ์ตูน เป็นรงควัตถุกลุ่มแคโรทีนอยด์ ซึ่งไม่สามารถ

ตูนสามารถทําได้โดยการเสริมแคโรทีนอยด์
และปลาจะสะสมเม็ดสีท่ีได้รับจากอาหารไว้ภายในตัว หรืออาจเปลี่ยนเป็นแคโรทีนอยด์ในรูปสีอ่ืน 

ซึ่งข้ึนอยู่กับกระบวนการเมแทบอลิซึมภายในตัวของปลาชนิดนั้นๆ อย่างไรก็ตามเม็ดสีจะอยู่ภายในตัวปลาช่วงระยะเวลาหนึ่ง

เป็นสารประกอบกลุ่มโฮโดรคาร์บอนชนิดไม่อ่ิมตัว มีคุณสมบัติไม่ละลายน้ําแต่ละลายใน
carotene) และแซนโทฟิล 

แคโรทีนท่ีสําคัญและมีบทบาทมากท่ีสุดในปลาคือ เบตาแคโรทีน เพราะสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้ ส่วน
แซนโทฟิลเกิดจากการเพ่ิมออกซิเจนเข้าไปในโมเลกุลของแคโรทีน โดยแซนโทฟิลท่ีพบจะอยู่ในรูปของทาราแซนทิน ลูทีน และ 

Goodwin, 1984) 
ปลาการ์ตูนแก้มหนาม มีลําตัวสีส้มแดง เมื่ออายุมากข้ึนสีจะแดงมากข้ึนจนเป็นสีแดงเข้มอมดํา ลําตัวมีแถบสีขาว 

คือ มีหนามแหลมบริเวณใต้ตา 
เซนติเมตร อาศัยอยู่ตามรอบนอกของแนวปะการัง และส่วนท่ีเป็นแนวปะการังลาดชัน มักอาศัยอยู่

แถบสีขาวพาดขวางลําตัวเป็น
ซึ่งมีแถบสีขาวพาดขวางลําตัว เป็นสีขาวอมเหลืองทอง แถบขาวกว้างและสีแดงบริเวณ

ได้ศึกษาเมทาบอลิซึมของแคโรทีนอยด์ชนิดต่างๆในปลาการ์ตูนแก้มหนาม พบว่า ชนิด
ในอาหารท่ีเหมาะสมต่อการเพ่ิมสีปลาการ์ตูนแก้มหนามท้ังปลาการ์ตูนแดงและปลาการ์ตูนทอง คือ แอสตา

แซนทิน แต่เนื่องจากรงควัตถุเป็นวัตถุดิบอาหารท่ีมีราคาสูง จึงควรศึกษาเพ่ือหาระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินท่ีเหมาะสม

เพ่ือทราบระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินท่ีเหมาะสมในอาหารของปลาการ์ตูนแก้มหนามท้ังในปลาการ์ตูนแดง
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วิธีดําเนินการ 
1. การวางแผนการทดลอง 
 ผลิตอาหารทดลองและทําการทดลองท่ีศูนย์วิจัยอาหารสัตว์น้ําชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี อ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารและสัตว์ทดลองท่ีสถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง อ
แบ่งออกเป็น 2 การทดลองย่อย ตามกลุ่มของปลาการ์ตูนแก้มหนาม คือ การทดลองย่อยท่ี 
การทดลองย่อยท่ี 2 ทดลองในปลาการ์ตูนทอง
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด
ประกอบด้วย 5 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 
 ชุดการทดลองท่ี 1 อาหารสูตรควบคุม 
 ชุดการทดลองท่ี 2 อาหารสูตรควบคุมเสริมแอสตาแซนทิน 
 ชุดการทดลองท่ี 3 อาหารสูตรควบคุมเสริมแอสตาแซนทิน 
 ชุดการทดลองท่ี 4 อาหารสูตรควบคุมเสริมแอสตาแซนทิน 
 ชุดการทดลองท่ี 5 อาหารสูตรควบคุมเสริมแอสตาแซนทิน 
 
2. การเตรียมอาหารทดลอง 
 เตรียมวัตถุดิบอาหารทดลองจํานวน 
ไมครอน ช่ังส่วนผสมของแต่ละสูตรอาหาร
น้ํามันผสมต่ออีกประมาณ 10 นาที ตามด้วยน้ําประมาณ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  2 มิลลิเมตร ด้วยเครื่อง
ประมาณ 4 ช่ัวโมง จากนั้นทําให้อาหารมีขนาดเล็กด้วยเครื่องปั่น ก่อนนําไปคัดแยกขนาดผ่านตะแกรงร่อนขนาด 
และ 500 ไมครอน อาหารท่ีผลิตข้ึนท้ัง 
ทดลอง อาหารส่วนหนึ่งสุ่มไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ตารางท่ี 1  ส่วนผสมวัตถุดิบอาหารของอาหารทดลอง 

วัตถุดิบอาหาร 

ปลาป่น (โปรตีน 65%) 
กากถั่วเหลือง 
หวีดกลูเท่น 
แป้งสาลี 
นํ้ามันปลาทูน่า 
วิตามินผสม* 
แร่ธาตุผสม** 
วิตามินซี 99%  
แกลบ 

แอสตาแซนทิน 10% (DSM) *** 

รวม 

หมายเหต ุวิตามินผสม* ประกอบด้วยวิตามนิในปริมาณกรัมต่อกโิลกรัมวิตามนิรวม
  Thiamine 5, Riboflavin 10, Pyridoxine 6.67, Ca
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ผลิตอาหารทดลองและทําการทดลองท่ีศูนย์วิจัยอาหารสัตว์น้ําชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี อ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารและสัตว์ทดลองท่ีสถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง อ.ศรีราชา จ

การทดลองย่อย ตามกลุ่มของปลาการ์ตูนแก้มหนาม คือ การทดลองย่อยท่ี 1 ทดลองในปลาการ์ตูนแดง และ
ทดลองในปลาการ์ตูนทอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design; CRD) 
ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา แต่ละชุดการทดลองมีการเสริมแอสตาแซนทินระดับต่างกัน ดังนี้

อาหารสูตรควบคุม (ไม่มีแอสตาแซนทิน) 
อาหารสูตรควบคุมเสริมแอสตาแซนทิน 50 มก.ต่อกก. อาหาร 
อาหารสูตรควบคุมเสริมแอสตาแซนทิน 100 มก.ต่อกก. อาหาร 
อาหารสูตรควบคุมเสริมแอสตาแซนทิน 150 มก.ต่อกก. อาหาร 
อาหารสูตรควบคุมเสริมแอสตาแซนทิน 200 มก.ต่อกก. อาหาร 

เตรียมวัตถุดิบอาหารทดลองจํานวน 5 สูตร (ตารางท่ี 1) โดยบดวัตถุดิบอาหารแห้งและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 
ไมครอน ช่ังส่วนผสมของแต่ละสูตรอาหาร นําไปผสมให้เข้ากันดีใน Hobart mixer ประมาณ 5 นาที เติมวัตถุดิบอาหารจําพวก

นาที ตามด้วยน้ําประมาณ 30 % ของน้ําหนักอาหาร จากนั้นนําส่วนผสมท้ังหมดไปอัดเป็นเส้น
มิลลิเมตร ด้วยเครื่องบดอาหารท่ีความเร็วรอบ  146 รอบ/นาที นําไปอบท่ีอุณหภูมิ 

จากนั้นทําให้อาหารมีขนาดเล็กด้วยเครื่องปั่น ก่อนนําไปคัดแยกขนาดผ่านตะแกรงร่อนขนาด 
อาหารท่ีผลิตข้ึนท้ัง 5 สูตรนําไปเก็บในถุงพลาสติกท่ีปิดสนิทและเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ 

ทดลอง อาหารส่วนหนึ่งสุ่มไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคม ี
ส่วนผสมวัตถุดิบอาหารของอาหารทดลอง (กรัม/100 กรัม) 

สูตรอาหาร (ระดับแอสตาแซนทิน : มก
1 2 3 
(0) (50) (100) 
60 60 60 

11 11 11 
5 5 5 
15 15 15 
5 5 5 
2 2 2 

1 1 1 
0.5 0.5 0.5 
0.5 0.45 0.4 
0 0.05 0.1 

100 100 100 

ประกอบด้วยวิตามนิในปริมาณกรัมต่อกโิลกรัมวิตามนิรวม 
Thiamine 5, Riboflavin 10, Pyridoxine 6.67, Ca-pantothenate 16.67, Niacin 66.67, Folic acid 3.33, 
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ผลิตอาหารทดลองและทําการทดลองท่ีศูนย์วิจัยอาหารสัตว์น้ําชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี และ
ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยการทดลอง
ทดลองในปลาการ์ตูนแดง และ

(Completely Randomized Design; CRD) ในแต่ละการทดลองย่อย
แต่ละชุดการทดลองมีการเสริมแอสตาแซนทินระดับต่างกัน ดังนี้ 

โดยบดวัตถุดิบอาหารแห้งและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 500 
นาที เติมวัตถุดิบอาหารจําพวก

ของน้ําหนักอาหาร จากนั้นนําส่วนผสมท้ังหมดไปอัดเป็นเส้น
นาที นําไปอบท่ีอุณหภูมิ 55 oC นาน

จากนั้นทําให้อาหารมีขนาดเล็กด้วยเครื่องปั่น ก่อนนําไปคัดแยกขนาดผ่านตะแกรงร่อนขนาด 1000, 850 
นําไปเก็บในถุงพลาสติกท่ีปิดสนิทและเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ -20 oC ตลอดการ

มก./กก.อาหาร) 
4 5 

(150) (200) 
60 60 

11 11 
5 5 
15 15 
5 5 
2 2 

1 1 
0.5 0.5 
0.35 0.3 
0.15 0.2 

100 100 

16.67, Niacin 66.67, Folic acid 3.33, 
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Cyanocobalamin 0.01, BHT 0.2, Inositol 133.33, Vitamin AD
500, Biotin 0.4, Menadione 16.67 และแกลบบดละเอียด
 แร่ธาตุผสม** ประกอบด้วยแร่ธาตุในปริมาณกรัมต่อ
 CoCl2 0.21, CuSO4 2.08, FeSO
 แอสตาแซนทินสังเคราะห*์** ประกอบด้วยแอสตาแซนทิน 
บริษัท DSM 
 
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร
 ปริมาณโปรตีนคํานวณโดยวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนรวมด้วยเครื่อง 
คํานวณปริมาณโปรตีนด้วยการนําค่าไนโตรเจนท่ีได้คูณด้วย 
Fluid Extraction (SFE) ด้วยเครื่อง Fat Extractor 
AOAC (2005)  
 การสกัดแคโรทีนอยด์ใช้วิธีดัดแปลงของ 
ท่ีละลายอยู่ใน acetone ท้ังหมดออกด้วย diethyl ether 
นอยด์ วัดค่าแคโรทีนอยด์รวมตามวิธีการดัดแปลงของ 
ethyl acetate แล้ววัดค่าท่ีความยาวคลื่น 450 
แสงเท่ากับ 2500 ด้วยเครื่อง Spectrophotometer 
 
4. การเตรียมน้ําทะเล 
 นําน้ําทะเลท่ีพักให้ตกตะกอนแล้วมาฆ่าเช้ือด้วยคลอรีนท่ีความเข้มข้น 
ให้คลอรีนตกตะกอน กรองน้ําส่วนใสผ่านถุงกรองสักหลาดความละเอียด 
คลอรีนสลายตัว โดยทําการทดสอบด้วย KI นอกจากนี้ทําการฆ่าเช้ืออีกครั้งโดยผ่านเครื่องอัลตราไวโอเลต
2 ช่ัวโมง ก่อนนําไปใช้ในการเปลี่ยนถ่ายน้ําทุก
 
5. การเตรียมปลาทดลอง 
 นําลูกปลาการ์ตูนแก้มหนามจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ อายุ 
ถังไฟเบอร์ขนาด 500 ลิตร ให้อาหารวันละ 3
มื้อกลางวัน และอาร์ทีเมียแรกฟัก (Instar I) 
อาหารผงเพียงอย่างเดียว และปรับขนาดของอาหารตามขนาดของปลา ระหว่างการอนุบาลและเลี้ยงมีการดูดตะกอนก้นถัง
ถ่ายน้ําประมาณ 20 เปอร์เซ็นต ์ทุกวัน เมื่อปลามีอายุประมาณ 
มาวัดสีผิวก่อนเริ่มการทดลอง และส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
 
6. การทดลองและการเก็บข้อมูล 
 6.1 สุ่มปลาการ์ตูนลงในตู้กระจกขนาด
ไว้ตู้ละประมาณ 150 ลิตร มีการให้อากาศผ่านหัวทราย 
เปลี่ยนถ่ายน้ําประมาณ 50 % ทุกสัปดาห์ ให้อาหารทดลอง 
โดยให้กินจนอ่ิม 
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Cyanocobalamin 0.01, BHT 0.2, Inositol 133.33, Vitamin AD3 0.83, Alpha-tocopherol 33.33, Choline Chloride 
และแกลบบดละเอียด 206.89  

ประกอบด้วยแร่ธาตุในปริมาณกรัมต่อ 100 กรัม แร่ธาตุรวม 
2.08, FeSO4 16.67, MnSO4 8.33, NaSeO3 0.04, ZnSO4 16.67, แกลบ 

ประกอบด้วยแอสตาแซนทิน 10 เปอร์เซ็นต์ ช่ือทางการค้า Chlorophyll

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร 
ปริมาณโปรตีนคํานวณโดยวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนรวมด้วยเครื่อง TruSpec CN (LECO Instrument

ปริมาณโปรตีนด้วยการนําค่าไนโตรเจนท่ีได้คูณด้วย 6.25 ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณไขมันรวมใช้เทคนิค 
Fat Extractor (LECO รุ่น TFE 2000) วิเคราะห์ค่าความช้ืน เถ้า และเยื่อใยตามวิธีของ 

การสกัดแคโรทีนอยด์ใช้วิธีดัดแปลงของ Britton et al. (1995a) โดยสกัดตัวอย่างด้วย acetone 
diethyl ether จากนั้นใช้แก๊สไนโตรเจนระเหย diethyl ether

นอยด์ วัดค่าแคโรทีนอยด์รวมตามวิธีการดัดแปลงของ Britton et al. (1995b) โดยนําแคโรทีนอยด์ท่ีสกัดได้มาทําละลายด้วย 
450 นาโนเมตร คํานวณปริมาณแคโรทีนอยด์รวม โดยวัดค่าสัมป

Spectrophotometer ยี่ห้อ Termo รุ่น Helios Alpha 

นําน้ําทะเลท่ีพักให้ตกตะกอนแล้วมาฆ่าเช้ือด้วยคลอรีนท่ีความเข้มข้น 30 ppm พร้อมให้อากาศ ท้ิงไว้ 
ให้คลอรีนตกตะกอน กรองน้ําส่วนใสผ่านถุงกรองสักหลาดความละเอียด 5 ไมครอนไปไว้ในถังพักพร้อมให้อากาศจนกระท่ัง

นอกจากนี้ทําการฆ่าเช้ืออีกครั้งโดยผ่านเครื่องอัลตราไวโอเลต
ก่อนนําไปใช้ในการเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกครั้ง 

นําลูกปลาการ์ตูนแก้มหนามจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ อายุ 10 วัน จํานวน 
3 มื้อโดยให้กินจนอ่ิม ช่วงแรกให้กินอาหารผงสูตรควบคุมขนาด 

(Instar I) ในมื้อกลางคืน เป็นเวลา 10 วัน แล้วค่อยๆ ปรับลดปริมาณอาร์ทีเมียจนกระท่ังกิน
อาหารผงเพียงอย่างเดียว และปรับขนาดของอาหารตามขนาดของปลา ระหว่างการอนุบาลและเลี้ยงมีการดูดตะกอนก้นถัง

ทุกวัน เมื่อปลามีอายุประมาณ 2 เดือน สุ่มปลาไปทดลองในตู้กระจก ปลาท่ีเหลือจากการสุ่ม
มาวัดสีผิวก่อนเริ่มการทดลอง และส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

สุ่มปลาการ์ตูนลงในตู้กระจกขนาด 18.5 x 36 x 18.5 นิ้ว จํานวน 15 ตู ้ตู้ละ 20 ตัว บรรจุน้ําความเค็มท่ีเตรียม
มีการให้อากาศผ่านหัวทราย 1 หัวต่อตู ้ทุกตู้ปิดด้วยพลาสติกสีดําเพ่ือป้องกันแสง ดูดตะกอนทุกวัน 
ทุกสัปดาห์ ให้อาหารทดลอง 5 สูตร สูตรละ 3 ตู้ วันละ 3 มื้อ เวลา 08.00 13.00 
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tocopherol 33.33, Choline Chloride 

แกลบ 56  
Chlorophyll® Pink จาก

LECO Instrument) จากนั้น
ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณไขมันรวมใช้เทคนิค Supercritical 

วิเคราะห์ค่าความช้ืน เถ้า และเยื่อใยตามวิธีของ 

acetone แยกแคโรทีนอยด์
diethyl ether ออกจากแคโรที

โดยนําแคโรทีนอยด์ท่ีสกัดได้มาทําละลายด้วย 
นาโนเมตร คํานวณปริมาณแคโรทีนอยด์รวม โดยวัดค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืน

พร้อมให้อากาศ ท้ิงไว้ 1 คืน ปิดอากาศ
ไมครอนไปไว้ในถังพักพร้อมให้อากาศจนกระท่ัง

นอกจากนี้ทําการฆ่าเช้ืออีกครั้งโดยผ่านเครื่องอัลตราไวโอเลต แล้วพักไว้ประมาณ 

วัน จํานวน 500 ตัว มาอนุบาลใน
มื้อโดยให้กินจนอ่ิม ช่วงแรกให้กินอาหารผงสูตรควบคุมขนาด 500 ไมครอน ใน

วัน แล้วค่อยๆ ปรับลดปริมาณอาร์ทีเมียจนกระท่ังกิน
อาหารผงเพียงอย่างเดียว และปรับขนาดของอาหารตามขนาดของปลา ระหว่างการอนุบาลและเลี้ยงมีการดูดตะกอนก้นถังและ

เดือน สุ่มปลาไปทดลองในตู้กระจก ปลาท่ีเหลือจากการสุ่มแบ่ง

บรรจุน้ําความเค็มท่ีเตรียม
ทุกตู้ปิดด้วยพลาสติกสีดําเพ่ือป้องกันแสง ดูดตะกอนทุกวัน 

08.00 13.00 และ 17.00 น. 
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 6.2 บันทึกการเปลี่ยนแปลงสีผิวของปลาทดลอง โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีผิวของปลาหลังจากได้รับอาหาร
ทดลอง และสุ่มตัวอย่างเพ่ือวัดสีผิวปลาบริเวณลําตัวท่ีมีสีแดง จํานวน 
เครื่องวัดสียี่ห้อ Minolta color reader 
ระบบการบรรยายสีแบบ 3 มิติ โดยท่ีแกน 
แสดงถึงสีดํา แกน a* จะบรรยายถึงแกนสีเขียว 
(+b*) จากนั้นสุ่มตัวอย่างปลาตู้ละ 3 
 6.3 หลังจากให้อาหารทดลอง 
และสุ่มตัวอย่างเพ่ือวัดสีผิวปลาบริเวณลําตัวท่ีมีสีแดง จํานวน 
 6.4 สุ่มเก็บตัวอย่างน้ําเพ่ือตรวจวัดคุณภาพน้ําทุกสัปดาห์ เวลา 
เครื่อง pH meter ยี่ห้อ WHW วิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียรวม 
Strickland and Parsons (1972) ความเป็นด่าง 
ด้วยเครื่องวัดความเค็มแบบหักเหแสง 
 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการทดลองนํามาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือหาความแตกต่างระหว่างชุดการทดลองด้วยวิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance; ANOVA) 
ตามวิธีของ Tukey’s HSD multiple comparisons test
 
ผลการศึกษา 
การทดลองย่อยท่ี 1  ศึกษาระดับแอสตาแซนทินท่ีเหมาะสมในอาหารปลาการ์ตูนแดง
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของอาหารทดลองท้ัง 
อาหารทุกชุดการทดลองมีองค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียงกันและมีค่าใน
12.90 เยื่อใย 1.03-1.10 เถ้า 14.55
เข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหารชุดการทดลองท่ี 
อาหาร ตามลําดับ 
ตารางท่ี 2  องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของอาหารทดลองปลาการ์ตูนแดง

องค์ประกอบทางเคมี 
(% น้ําหนักแห้ง) 

โปรตีน 

ไขมัน 

เยื่อใย 

เถ้า 

คาร์โบไฮเดรต 

ความช้ืน (%) 

แอสตาแซนทิน (มก./กก.อาหาร
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บันทึกการเปลี่ยนแปลงสีผิวของปลาทดลอง โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีผิวของปลาหลังจากได้รับอาหาร
ทดลอง และสุ่มตัวอย่างเพ่ือวัดสีผิวปลาบริเวณลําตัวท่ีมีสีแดง จํานวน 6 ตัวต่อตู้ ทุก 2 สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 

Minolta color reader รุ่น CR-10 เป็นการวัดค่าสีในระบบ CIE LAB Color Space 
มิติ โดยท่ีแกน L* จะบรรยายถึงความสว่าง (lightness) จากค่า (+L*) 

จะบรรยายถึงแกนสีเขียว (-a*) ถึงแดง (+a*) แกน b* จะบรรยายถึงแกนสีน้ําเงิน 
3 ตัว ไปวิเคราะห์หาปริมาณแคโรทีนอยด์ในผิวหนังของปลา 

หลังจากให้อาหารทดลอง 8 สัปดาห์ จึงเปลี่ยนให้กินอาหารสูตรควบคุม สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีผิวของปลา
พ่ือวัดสีผิวปลาบริเวณลําตัวท่ีมีสีแดง จํานวน 6 ตัวต่อตู้ ทุก 2 สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 

สุ่มเก็บตัวอย่างน้ําเพ่ือตรวจวัดคุณภาพน้ําทุกสัปดาห์ เวลา 8.00 – 9.00 น. โดยวัดค่า ความเป็นกรดด่างด้วย
วิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียรวม (ammonia: NH3-N) และไนไตรท์ 
ความเป็นด่าง (alkalinity) ตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCF (1980)

ด้วยเครื่องวัดความเค็มแบบหักเหแสง reflecto- salino meter  

ข้อมูลท่ีได้จากการทดลองนํามาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือหาความแตกต่างระหว่างชุดการทดลองด้วยวิธีวิเคราะห์ความ
way analysis of variance; ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชุดการทดลอง

Tukey’s HSD multiple comparisons test ด้วยโปรแกรม SPSS 

ศึกษาระดับแอสตาแซนทินท่ีเหมาะสมในอาหารปลาการ์ตูนแดง 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของอาหารทดลองท้ัง 5 ชุดการทดลอง แสดงในตารางท่ี 

อาหารทุกชุดการทดลองมีองค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียงกันและมีค่าในช่วงดังต่อไปนี้ โปรตีน 
14.55-14.65 คาร์โบไฮเดรต 17.96-18.46 และความช้ืน 7.14-

เข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหารชุดการทดลองท่ี 1-5 เท่ากับ 0, 26.06, 69.35, 104.34 และ

องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของอาหารทดลองปลาการ์ตูนแดง 
ชุดการทดลอง 

1 2 3 4 

53.39 53.66 53.78 53.67

12.90 12.67 12.54 12.27

1.08 1.10 1.07 1.03

14.62 14.55 14.65 14.57

18.01 18.02 17.96 18.46

7.33 7.18 7.15 7.20

อาหาร) 0 26.06 69.35 104.34

O1 

245 

P6 

บันทึกการเปลี่ยนแปลงสีผิวของปลาทดลอง โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีผิวของปลาหลังจากได้รับอาหาร
สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ด้วย

CIE LAB Color Space ระบบ L*a*b* เป็น
(+L*) แสดงถึงสีขาว จนไปถึง (-L*) 

จะบรรยายถึงแกนสีน้ําเงิน (-b*) ถึงสีเหลือง 
 

สัปดาห์ จึงเปลี่ยนให้กินอาหารสูตรควบคุม สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีผิวของปลา
สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห ์

โดยวัดค่า ความเป็นกรดด่างด้วย
และไนไตรท์ (nitrite: NO2-N) ตามวิธีของ 

APHA, AWWA and WPCF (1980) และวัดความเค็ม

ข้อมูลท่ีได้จากการทดลองนํามาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือหาความแตกต่างระหว่างชุดการทดลองด้วยวิธีวิเคราะห์ความ
และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชุดการทดลอง

ชุดการทดลอง แสดงในตารางท่ี 2 พบว่า
ช่วงดังต่อไปนี้ โปรตีน 53.39-53.78 ไขมัน 12.27-

-7.33 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความ
และ 151.62 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

 5 

53.67 53.42 

12.27 12.73 

1.03 1.05 

14.57 14.60 

18.46 18.2 

7.20 7.14 

104.34 151.62 
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 ผลการวัดสีผิวปลาการ์ตูนแดงบริเวณท่ีมีสีแดงในช่วงเริ่มต้นก่อนให้อาหารทดลองด้วยเครื่องวัดสี ดังแสดงในตารางท่ี 
3 พบว่าค่าความสว่าง (L0) สีแดง (a0) และสีเหลือง 
ท่ีมีปริมาณแอสตาแซนทินท่ีระดับต่างกนั เป็นระยะเวลา 
 ค่าความสว่าง (L8) ของชุดการทดลองท่ี 
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะท่ีชุดการทดลองท่ี 
37.58-38.17 ดังแสดงในตารางท่ี 3 และภาพท่ี 
 ค่าสีแดง (a8) ของชุดการทดลองท่ี 
สถิติ (p<0.05) ในขณะท่ีชุดการทดลองท่ี 2
ทดลองท่ี 5 มีค่าเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดและแตกต่างกับชุดการทดลองท่ี 
ทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองท่ี 4 ดังแสดงในตารางท่ี 
 ค่าสีเหลือง (b8) ของชุดการทดลองท่ี 
ทางสถิติ (p<0.05) ในขณะท่ีชุดการทดลองท่ี 
และ 12.71 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงของสีผิว และความคงตัวของสีผิวปลาการ์ตูนแดง

สัปดาห์ท่ี  
1  

ความสว่าง (L) 
  

0 41.18 + 0.52 41.18 
8 42.63 + 0.72a 38.08 
16 46.24 + 0.50a 40.49 

สีแดง (a) 
  

0 8.04 + 0.15 8.04 
8 5.66 + 0.23a 18.10 
16 5.71 + 0.39a 13.47 

สีเหลือง (b) 
  

0 7.09 + 0.35 7.09 
8 4.73 + 0.46a 12.95 
16 3.48 + 0.31a 9.89 

ค่าเฉลี่ยท่ีเท่ากันด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันในแถวเดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
 

 หลังจากให้อาหารสูตรควบคุมกับทุกชุดการทดลอง เป็นระยะเวลาอีก 
การ์ตูนแดง ดังนี ้
 ค่าความสว่าง (L16) ของชุดการทดลองท่ี 
(p<0.05) ในขณะท่ีชุดการทดลองท่ี 2-5 มีค่าเพ่ิมข้ึนและไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ดังแสดงในตารางท่ี 3 และภาพท่ี 1 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ผลการวัดสีผิวปลาการ์ตูนแดงบริเวณท่ีมีสีแดงในช่วงเริ่มต้นก่อนให้อาหารทดลองด้วยเครื่องวัดสี ดังแสดงในตารางท่ี 
และสีเหลือง (b0) มีค่า 41.18, 8.04 และ 7.09 ตามลําดับ เมื่อปลาได้รับอาหารทดลอง
น เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบการเปลี่ยนแปลงของสีผิวปลาการ์ตูนแดง ดังนี้

ของชุดการทดลองท่ี 1 มีค่าเพ่ิมข้ึนเป็น 42.63 และมากกว่าชุดการทดลองท่ี 
ในขณะท่ีชุดการทดลองท่ี 2-5 มีค่าลดลงและไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)

และภาพท่ี 1 
ของชุดการทดลองท่ี 1 มีค่าลดลงเป็น 5.66 และน้อยกว่าชุดการทดลองท่ี 2-5 

2-5 มีค่าเพ่ิมข้ึนเป็น 18.10, 18.44, 19.27 และ 20.41 ตามลําดับ
มีค่าเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดและแตกต่างกับชุดการทดลองท่ี 2-3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05

ดังแสดงในตารางท่ี 3 และภาพท่ี 2 
ดการทดลองท่ี 1 มีค่าลดลงเป็น 4.73 และมีค่าน้อยกว่าชุดการทดลองท่ี 

ในขณะท่ีชุดการทดลองท่ี 2-5 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าเพ่ิมข้ึนเป็น
3 และภาพท่ี 3 

การเปลี่ยนแปลงของสีผิว และความคงตัวของสีผิวปลาการ์ตูนแดง 

 
ชุดการทดลองท่ี 

 
2 3 4 

  
41.18 + 0.52 41.18 + 0.52 41.18 + 0.52 
38.08 + 0.55b 38.17 + 0.48b 37.58 + 0.53b 
40.49 + 0.68b 40.20 + 0.19b 41.32 + 0.53b 

  
8.04 + 0.15 8.04 + 0.15 8.04 + 0.15 
18.10 + 0.33b 18.44 + 0.54b 19.27 + 0.81bc 
13.47 + 0.44b 14.33 + 0.33b 16.72 + 0.23d 

  
7.09 + 0.35 7.09 + 0.35 7.09 + 0.35 
12.95 + 0.51b 13.11 + 0.50b 13.59 + 0.29b 
9.89 + 0.65b 10.73 + 0.38bc 11.70 + 0.38c 

ค่าเฉลี่ยท่ีเท่ากันด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันในแถวเดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

หลังจากให้อาหารสูตรควบคุมกับทุกชุดการทดลอง เป็นระยะเวลาอีก 8 สัปดาห์ พบการเปลี่ยนแปลงของสีผิวปลา

ของชุดการทดลองท่ี 1 มีค่า 46.24 และมากกว่าชุดการทดลองท่ี 2-5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
มีค่าเพ่ิมข้ึนและไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าอยู่ในช่วง 
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ผลการวัดสีผิวปลาการ์ตูนแดงบริเวณท่ีมีสีแดงในช่วงเริ่มต้นก่อนให้อาหารทดลองด้วยเครื่องวัดสี ดังแสดงในตารางท่ี 
ตามลําดับ เมื่อปลาได้รับอาหารทดลอง

สัปดาห์ พบการเปลี่ยนแปลงของสีผิวปลาการ์ตูนแดง ดังนี ้
และมากกว่าชุดการทดลองท่ี 2-5 อย่างมี

(p>0.05) โดยมีค่าอยู่ในช่วง 

5 อย่างมีนัยสําคัญทาง
ตามลําดับ โดยชุดการ
05) แต่ไม่แตกต่างกัน

และมีค่าน้อยกว่าชุดการทดลองท่ี 2-5 อย่างมีนัยสําคัญ
 12.95, 13.11, 13.59 

 
5 

 
41.18 + 0.52 
38.08 + 0.71b 
40.92 + 0.38b 

 
8.04 + 0.15 
20.41 + 0.43c 
15.36 + 0.21c 

 
7.09 + 0.35 
12.71 + 0.40b 
11.62 + 0.33c 

(p<0.05) 

สัปดาห์ พบการเปลี่ยนแปลงของสีผิวปลา

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยมีค่าอยู่ในช่วง 40.20-41.32  
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 ค่าสีแดง (a16) ของชุดการทดลองท่ี 
มากกว่าชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 แต่มีค่าน้อยกว่าชุดการทดลองท่ี 
และภาพท่ี 2 
 ค่าสีเหลือง (b16) ของทุกชุดการทดลองมีค่าลดลงดังนี้ ชุดการทดลองท่ี 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองท่ี 
สถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับชุดการทดลองท่ี 
(p>0.05) โดยมีค่า 10.73, 11.70 และ

 

ภาพท่ี 1  ค่าความสว่างของสีผิวปลาการ์ตูนแดงท่ีได้รับอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 
 ระยะเวลา 8 สัปดาห ์

 

ภาพท่ี 2  ค่าสีแดงของสีผิวปลาการ์ตูนแดงท่ีได้รับอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 
 ระยะเวลา 8 สัปดาห ์
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ของชุดการทดลองท่ี 1 มีค่า 5.71 ขณะท่ีชุดการทดลองท่ี 2-5 มีค่าลดลง โดยชุดการทดลองท่ี 
แต่มีค่าน้อยกว่าชุดการทดลองท่ี 4 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p

ของทุกชุดการทดลองมีค่าลดลงดังนี้ ชุดการทดลองท่ี 1 มีค่า 3.48 ซึ่งน้อยกว่าชุดการทดลองท่ี 
และชุดการทดลองท่ี 2 มีค่า 9.89 น้อยกว่าชุดการทดลองท่ี 4 

แต่ไม่แตกต่างกับชุดการทดลองท่ี 3 (p>0.05) อย่างไรก็ตามชุดการทดลองท่ี 
และ 11.62 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 3 และภาพท่ี 3 

ค่าความสว่างของสีผิวปลาการ์ตูนแดงท่ีได้รับอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ และให้อาหารสูตรควบคุมเป็น

ค่าสีแดงของสีผิวปลาการ์ตูนแดงท่ีได้รับอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ และให้อาหารสูตรควบคุมเป็น

4 6 8 10 12 14 16สัปดาห์ที่

2 4 6 8 10 12 14 16
สัปดาห์ที่
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มีค่าลดลง โดยชุดการทดลองท่ี 5 มีค่า
p<0.05) ดังแสดงในตารางท่ี 3 

ซึ่งน้อยกว่าชุดการทดลองท่ี 2-5 
4 และ 5 อย่างมีนัยสําคัญทาง

อย่างไรก็ตามชุดการทดลองท่ี 3-5 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

 
สัปดาห์ และให้อาหารสูตรควบคุมเป็น

 
สัปดาห์ และให้อาหารสูตรควบคุมเป็น

diet 1

diet 2

diet 3

diet 4

diet 5

diet 1

diet 2

diet 3

diet 4

diet 5
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ภาพท่ี 3  ค่าสีเหลืองของสีผิวปลาการ์ตูนแดงท่ีได้รับอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 
 ระยะเวลา 8 สัปดาห ์
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําในตู้ทดลองของทุกชุดการทดลอง เป็นระยะเวลา 
พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้ ไนไตรท์ 
8.33 ความเป็นด่าง 135 มก./ลิตร และความเค็ม 
 
ตารางท่ี 4  คุณภาพน้ําในตู้ทดลองระหว่างการเลี้ยงปลาการ์ตูนแดง

คุณภาพน้ํา 
1 

ไนไตรท์  
(มก./ลิตร) 

0.3733±0.29 

 
(0.0040-0.6879) 

แอมโมเนีย 
(มก./ลิตร)   

0.1178±0.07 

 
(0.0390-0.2952) 

ความเป็น 
กรดด่าง 

8.31±0.10 

 
(8.00-8.44) 

ความเป็นด่าง
(มก./ลิตร) 

111±7.53 

 
(105-135) 

ความเค็ม 
(ส่วนในพัน) 

32±1.24 

 
(30-33) 

 
การทดลองย่อยท่ี 2  ศึกษาระดับแอสตาแซนทินท่ีเหมาะสมในอาหารปลาการ์ตูนทอง
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของอาหารทดลองท้ัง 
อาหารทุกชุดการทดลองมีองค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียงกันและมีค่าในช่วงดังต่อไปนี้ โปรตีน 
เยื่อใย 1.69-1.88 เถ้า 13.26-13.45 คาร์โบไฮเดรต 

2.00

4.00

6.00

8.00
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)
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ค่าสีเหลืองของสีผิวปลาการ์ตูนแดงท่ีได้รับอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ และให้อาหารสูตรควบคุ

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําในตู้ทดลองของทุกชุดการทดลอง เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ดังแสดงในตารางท่ี 
พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้ ไนไตรท์ 0.0967 มก./ลิตร แอมโมเนียรวม 0.1589 มก./ลิตร ความเป็นกรดด่าง 

ลิตร และความเค็ม 31 ส่วนในพัน  

คุณภาพน้ําในตู้ทดลองระหว่างการเลี้ยงปลาการ์ตูนแดง 
ชุดการทดลอง 

2   3 4 

0.0175±0.03 0.0134±0.02 0.0550±0.11 

(0.0016-0.0967) (0.0017-0.0967) (0.0031-0.4533)

0.2173±0.11 0.1623±0.13 0.1235±0.08 

(0.0342-0.3429) (0.0280-0.3854) (0.0087-0.2233)

8.34±0.06 8.32±0.13 8.36±0.11 

(8.22-8.50) (8.00-8.48) (8.09-8.52) 

126±5.22 139±2.87 146±3.97 

(120-135) (132-142) (135-152) 

32±0.64 31±0.70 31±0.70 

(30-32) (30-33) (30-32) 

ศึกษาระดับแอสตาแซนทินท่ีเหมาะสมในอาหารปลาการ์ตูนทอง 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของอาหารทดลองท้ัง 5 ชุดการทดลอง แสดงในตารางท่ี 

อาหารทุกชุดการทดลองมีองค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียงกันและมีค่าในช่วงดังต่อไปนี้ โปรตีน 54.33-54.47 
คาร์โบไฮเดรต 16.01-16.95 และความช้ืน 5.52-7.07 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความเข้มข้นของ

4 6 8 10 12 14 16
สัปดาห์ที่
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สัปดาห์ และให้อาหารสูตรควบคุมเป็น

สัปดาห์ ดังแสดงในตารางท่ี 4 
ลิตร ความเป็นกรดด่าง 

5 

 0.0243±0.05 

0.4533) (0.0069-0.1926) 

 0.1737±0.07 

0.2233) (0.0760-0.1387) 

8.34±0.10 

(8.11-8.46) 

154±1.18 

(152-155) 

32±0.74 

(30-32) 

ชุดการทดลอง แสดงในตารางท่ี 5 พบว่า
47 ไขมัน 13.67-14.38 

เปอร์เซ็นต์ โดยมีความเข้มข้นของ

diet 1

diet 2

diet 3

diet 4

diet 5
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แอสตาแซนทินในอาหารชุดการทดลองท่ี 
ตามลําดับ  

 
ตารางท่ี 5  องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของอาหารทดลองปลาการ์ตูนทอง

องค์ประกอบทางเคมี 
(% น้ําหนักแห้ง) 

โปรตีน 

ไขมัน 

เยื่อใย 

เถ้า 

คาร์โบไฮเดรต 

ความช้ืน (%) 

แอสตาแซนทิน (มก./กก.อาหาร
 

 ผลการวัดสีผิวปลาการ์ตูนทองบริเวณท่ีมีสีแดงในช่วงเริ่มต้นก่อนให้อาหารทดลองด้วยเครื่องวัดสี ดังแสดงใน
6 พบว่าค่าความสว่าง (L0) สีแดง (a
ทดลองท่ีมีปริมาณแอสตาแซนทินท่ีระดับต่างกัน เป็นระยะเวลา 
 ค่าความสว่าง (L8) ของชุดการทดลองท่ี 
ทางสถิติ (p<0.05) ชุดการทดลองท่ี 
ทดลองท่ี 4 กับ 5 ก็ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ความสว่างมากกว่าชุดการทดลองท่ี 4
 ค่าสีแดง (a8) ของชุดการทดลองท่ี 
(p<0.05) ในขณะท่ีชุดการทดลองท่ี 
14.65 และ 14.43 ตามลําดับ ท้ังนี้ชุดการทดลองท่ี 
การทดลองท่ี 2-3 มีค่าสีแดงน้อยกว่าชุดการทดลองท่ี 
 ค่าสีเหลือง (b8) ของชุดการทดลองท่ี 
ทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองท่ี 
ทดลองท่ี 3-5 มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
16.50 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 
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แอสตาแซนทินในอาหารชุดการทดลองท่ี 1-5 เท่ากับ 0, 34, 64.35, 101.68 และ 142.57 มิลลิกรัมต่ออาหาร 

องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของอาหารทดลองปลาการ์ตูนทอง  
ชุดการทดลอง 

1 2 3 4 

54.42 54.33 54.40 54.47

14.38 13.91 13.67 14.23

1.71 1.70 1.73 1.88

13.32 13.28 13.26 13.41

16.16 16.77 16.95 16.01

6.33 5.98 7.07 5.52

อาหาร) 0 34 64.35 101.68

ผลการวัดสีผิวปลาการ์ตูนทองบริเวณท่ีมีสีแดงในช่วงเริ่มต้นก่อนให้อาหารทดลองด้วยเครื่องวัดสี ดังแสดงใน
a0) และสีเหลือง (b0) มีค่า 41.14, 11.07 และ 10.03 ตามลําดับ 

ทดลองท่ีมีปริมาณแอสตาแซนทินท่ีระดับต่างกัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบการเปลี่ยนแปลงของสีผิวปลาการ์ตูนทอง ดังนี้
ของชุดการทดลองท่ี 1 มีค่าเพ่ิมข้ึนเป็น 40.66 และมากกว่าชุดการทดลองท่ี 

ชุดการทดลองท่ี 2 กับ 3 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่า 39.11 และ 
ก็ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่า 36.14 และ 36.77 ตามลําดับ แต่ชุดการทดลองท่ี 

4-5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงในตารางท่ี 
ของชุดการทดลองท่ี 1 มีค่าลดลงเป็น 6.80 และน้อยกว่าชุดการทดลองท่ี 

ในขณะท่ีชุดการทดลองท่ี 2-5 มีค่าเพ่ิมข้ึน และชุดการทดลองท่ี 2 กับ 3 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ตามลําดับ ท้ังนี้ชุดการทดลองท่ี 4 กับ 5 มีค่า 15.94 เท่ากันและไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

มีค่าสีแดงน้อยกว่าชุดการทดลองท่ี 4-5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงในตารางท่ี 
ของชุดการทดลองท่ี 1 มีค่าลดลงเป็น 9.99 และน้อยกว่าชุดการทดลองท่ี 

และชุดการทดลองท่ี 2 มีค่าน้อยกว่าชุดการทดลองท่ี 3-5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยค่าสีแดงของชุดการทดลองท่ี 2-5 มีค่า

ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 6 และภาพท่ี 6  
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มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 

 5 

54.47 54.38 

14.23 14.29 

1.88 1.69 

13.41 13.45 

16.01 16.18 

5.52 6.11 

101.68 142.57 

ผลการวัดสีผิวปลาการ์ตูนทองบริเวณท่ีมีสีแดงในช่วงเริ่มต้นก่อนให้อาหารทดลองด้วยเครื่องวัดสี ดังแสดงในตารางท่ี 
ตามลําดับ เมื่อปลาได้รับอาหาร

สัปดาห์ พบการเปลี่ยนแปลงของสีผิวปลาการ์ตูนทอง ดังนี ้
และมากกว่าชุดการทดลองท่ี 2-5 อย่างมีนัยสําคัญ

และ 38.30 ตามลําดับ ชุดการ
ตามลําดับ แต่ชุดการทดลองท่ี 2-3 มีค่า

ดังแสดงในตารางท่ี 6 และภาพท่ี 4 
และน้อยกว่าชุดการทดลองท่ี 2-5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่า 
เท่ากันและไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่ชุด

ดังแสดงในตารางท่ี 6 และภาพท่ี 5 
และน้อยกว่าชุดการทดลองท่ี 2-5 อย่างมีนัยสําคัญ 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ชุดการ
มีค่า 13.43, 15.35, 15.99, และ 
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ตารางท่ี 6  การเปลี่ยนแปลงของสีผิว และความคงตัวของสีผิวปลาการ์ตูนทอง

สัปดาห์ท่ี  
1  

ความสว่าง (L) 
 

0 41.14 + 0.38 41.14 
8 40.66 + 0.39c 39.11 
16 53.24 + 0.23c 53.08 

สีแดง (a) 
 

0 11.07 + 0.18 11.07 
8 6.80 + 0.39a 14.65 
16 3.87 + 0.14a 4.00 

สีเหลือง (b) 
 

0 10.03 + 0.28 10.03 
8 9.99 + 0.30a 13.43 
16 2.92 + 0.12a 8.81 

ค่าเฉลี่ยท่ีเท่ากันด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันในแถวเดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
 
หลังจากให้อาหารสูตรควบคุมกับทุกชุดการทดลอง เป็นระยะเวลาอีก 

ปลาการ์ตูนทอง ซึ่งมีผลดังนี ้
ค่าความสว่าง (L16) พบว่าทุ

(p<0.05) โดยชุดการทดลองท่ี 1-5 มีค่าความสว่างดังนี้ 
ตารางท่ี 6 และภาพท่ี 4 

 

ภาพท่ี 4  ค่าความสว่าง (L) ของสีผิวปลาการ์ตูนทองท่ีได้รับอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 
 เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห ์
 

34.00
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การเปลี่ยนแปลงของสีผิว และความคงตัวของสีผิวปลาการ์ตูนทอง 

 
ชุดการทดลองท่ี 

 
2 3 4 

   
41.14 + 0.38 41.14 + 0.38 41.14 + 0.38 
39.11 + 0.48b 38.30 + 0.19b 36.14 + 0.33a 
53.08 + 0.13bc 52.71 + 0.19b 52.69 + 0.13ab 

   
11.07 + 0.18 11.07 + 0.18 11.07 + 0.18 
14.65 + 0.23b 14.43 + 0.27b 15.94 + 0.31c 
4.00 + 0.25a 4.30 + 0.13a 5.65 + 0.15b 

   
10.03 + 0.28 10.03 + 0.28 10.03 + 0.28 
13.43 + 0.38b 15.35 + 0.29c 15.99 + 0.33c 
8.81 + 0.38b 12.50 + 0.30c 13.66 + 0.07d 

ค่าเฉลี่ยท่ีเท่ากันด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันในแถวเดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

หลังจากให้อาหารสูตรควบคุมกับทุกชุดการทดลอง เป็นระยะเวลาอีก 8 สัปดาห์ พบการเปลี่ยนแปลงของสีผิว

พบว่าทุกชุดการทดลองมีแนวโน้มสูงข้ึน และมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
มีค่าความสว่างดังนี้ 53.24, 53.08, 52.71, 52.69 และ 52.20 ตามลําดับ

ของสีผิวปลาการ์ตูนทองท่ีได้รับอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ และให้อาหารสูตรควบคุม

4 6 8 10 12 14 16สัปดาห์
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5 

 
41.14 + 0.38 
36.77 + 0.38a 
52.20 + 0.24a 

 
11.07 + 0.18 
15.94 + 0.64c 
6.92 + 0.22c 

 
10.03 + 0.28 
16.50 + 0.78c 
13.44 + 0.13d 

(p<0.05) 

สัปดาห์ พบการเปลี่ยนแปลงของสีผิว

กชุดการทดลองมีแนวโน้มสูงข้ึน และมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ตามลําดับ ดังแสดงใน

 
สัปดาห์ และให้อาหารสูตรควบคุม

diet 1

diet 2

diet 3

diet 4

diet 5
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 ภาพท่ี 5  ค่าสีแดง (a) ของสีผิวปลาการ์ตูนทองท่ีได้รับอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 
 ระยะเวลา 8 สัปดาห ์
  

 ภาพท่ี 6  ค่าสีเหลือง (b) ของสีผิวปลาการ์ตูนทองท่ีได้รับอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 
 เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห ์
 
 ค่าสีแดง (a16) ของทุกชุดการทดลองมีค่าลดลงดังนี้ ชุดการทดลองท่ี 
(6.92) แต่มากกว่าชุดการทดลองท่ี 1
ทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่า 3.87, 4.00
 ค่าสีเหลือง (b16) ของทุกชุดการทดลองมีค่าลดลงและแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ทดลองท่ี 4 และ 5 ท่ีไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
13.44 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําในตู้ทดลองของทุกชุดการทดลอง เป็นระยะเวลา 
พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้ ไนไตรท์ 
ความเป็นด่าง 155 มก./ลิตร และความเค็ม 
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ของสีผิวปลาการ์ตูนทองท่ีได้รับอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ และให้อาหารสูตรควบคุมเป็น

ของสีผิวปลาการ์ตูนทองท่ีได้รับอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ และให้อาหารสูตรควบคุม
 

ของทุกชุดการทดลองมีค่าลดลงดังนี้ ชุดการทดลองท่ี 4 (5.65) มีค่าน้อยกว่าชุดการทดลองท่ี 
1-3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ขณะเดียวกันชุดการทดลองท่ี 

, 4.00 และ 4.30 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 6 และภาพท่ี 
ของทุกชุดการทดลองมีค่าลดลงและแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยชุดการทดลองท่ี 1-5 มีค่าสีเหลือง 2.
ดังแสดงในตารางท่ี 6 และภาพท่ี 6 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําในตู้ทดลองของทุกชุดการทดลอง เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ดังแสดงในตารางท่ี 
พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้ ไนไตรท์ 0.1872 มก./ลิตร แอมโมเนียรวม 0.1907 มก

ลิตร และความเค็ม 31 สว่นในพัน  
 

4 6 8 10 12 14 16สัปดาห์

4 6 8 10 12 14 16
สัปดาห์
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สัปดาห์ และให้อาหารสูตรควบคุมเป็น

 
สัปดาห์ และให้อาหารสูตรควบคุม

มีค่าน้อยกว่าชุดการทดลองท่ี 5 
ขณะเดียวกันชุดการทดลองท่ี 1-3 ไม่แตกต่างกัน

และภาพท่ี 5 
ของทุกชุดการทดลองมีค่าลดลงและแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ยกเว้นชุดการ

.92, 8.81, 12.50, 13.66 และ 

สัปดาห์ ดังแสดงในตารางท่ี 7 
มก./ลิตร ความเป็นกรดด่าง 8.66 

diet 1

diet 2

diet 3

diet 4

diet 5

diet 1

diet 2

diet 3

diet 4

diet 5
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ตารางท่ี 7  คุณภาพน้ําในตู้ทดลองระหว่างการเลี้ยงปลาการ์ตูนทอง

คุณภาพน้ํา 
1 

ไนไตรท์ 
(มก./ลิตร) 

0.1398±0.14 

 
(0.0071-0.5931) 

แอมโมเนีย 
(มก./ลิตร)   

0.0588±0.01 

 
(0.0388-0.0731) 

ความเป็นกรดด่าง 8.67±0.07 

 
(8.42-8.73) 

ความเป็นด่าง  
(มก./ลิตร) 

154±12.17 

 
(130-154) 

ความเค็ม  
(ส่วนในพัน) 

31±0.96 

 
(30-32) 

 
วิจารณ์ผล 
 งานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 การศึกษาย่อย ซึ่งดําเนินการไม่พร้อมกันและการเก็บรักษาอาหารทดลองโดยเฉพาะอาหารท่ีมี
การเสริมรงควัตถุไม่ควรเก็บไว้นาน ดังนั้นแม้ว่าสัดส่วนของวัตถุดิบอาหารจะเหมือนกัน 
รอบการผลิต เนื่องจาก จึงมีผลให้ค่าผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารท้ัง 
2 ครั้ง ยังคงมีค่าใกล้เคียงกัน  
 ปลาสวยงามหลายชนิดเมื่อนํามาเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดจะมีสีสันไม่สดใสหรือสีผิวซีด
การเสริมรงควัตถุในรูปต่างๆ โดยเฉพาะการเสริมแคโรทีนอยด์สังเคราะห์
ขาว ซึ่งสามารถสะสมแอสตาแซนทินและซีแซนทินท่ีบริเวณผิวหนังปลา 
(betalian) จากเปลือกผลแก้วมังกร ซึ่งมีรงควัตถุหลักคือเบตาไซยานินและเบตาแซนทินท่ีระดับความเข้มข้น
อาหาร 1 กิโลกรัม เหมาะสมสําหรับการเร่งสีปลาการ์ตูนมะเขือเทศ 
 ปลาการ์ตูนแดงและปลาการ์ตูนทองท่ีได้รับอาหารท่ีไม่มีการเสริมแอสตาแซนทิน 
มีค่าเพ่ิมข้ึนและสีซีดจางลง แต่เมื่อได้รับอาหารท่ีเสริมแอสตาแซนทินจะมีผลให้ค่าความสว่างลดลงและสีสดข้ึนตามระยะเวลาท่ี
ได้รับอาหาร ค่าความสว่างจะเพ่ิมข้ึนและสีซีดลงอีกครั้ง หากเปลี่ยนมาให้อาหารท่ีไม่มีการเสริมแอสตาแซนทิน แสด
แอสตาแซนทินในอาหารมีผลต่อค่าความสว่างของสีผิวปลาการ์ตูนท้ังสองชนิด แต่เมื่อพิจารณาปริมาณความเข้มข้นของ
การเสริมแอสตาแซนทินท่ีระดับต่างๆ พบว่าไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ 
เข้มข้นของคาร์โรทีนอยด์มีผลต่อความสว่างของสี
แตกต่างกัน 
 ค่าสีแดง (a*) ของสีผิวปลาท้ังสองชนิดท่ีได้รับอาหารเสริมแอสตาแซนทิน มีค่าแปรผันตามระดับความเข้มข้นของ
แอสตาแซนทินท่ีเสริมในอาหาร ซึ่งสามารถวัดค่าท่ีเพ่ิมข้ึนได้ตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 
พบว่าชุดการทดลองท่ี 4 และ 5 ซึ่งมีปริมาณของแอสตาแซนทินในอาหารปลาการ์ตูนแดง 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

คุณภาพน้ําในตู้ทดลองระหว่างการเลี้ยงปลาการ์ตูนทอง 
ชุดการทดลอง 

2   3 4 

0.2270±0.19 0.1659±0.21 0.1745±0.15 

(0.0071-0.5561) (0.0061-0.5029) (0.0097-0.5445) 

0.0901±0.01 0.1312±0.02 0.2211±0.03 

(0.0736-0.1006) (0.1042-0.1721) (0.1847-0.2275) 
8.65±0.07 8.68±0.06 8.63±0.05 
(8.52-8.75) (8.51-8.78) (8.51-8.68) 

152±13.45 162±9.91 151±15.65 

(130-152) (143-175) (133-175) 

30±0.68 31±1.02 31±1.89 

(30-32) (30-32) (30-32) 

การศึกษาย่อย ซึ่งดําเนินการไม่พร้อมกันและการเก็บรักษาอาหารทดลองโดยเฉพาะอาหารท่ีมี
การเสริมรงควัตถุไม่ควรเก็บไว้นาน ดังนั้นแม้ว่าสัดส่วนของวัตถุดิบอาหารจะเหมือนกัน แต่อาหารท่ีผลิตและวัตถุดิบเป็นคนละ

การผลิต เนื่องจาก จึงมีผลให้ค่าผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารท้ัง 2 ครั้งไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม ผลของท้ัง 

ปลาสวยงามหลายชนิดเมื่อนํามาเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดจะมีสีสันไม่สดใสหรือสีผิวซีดลง ซึ่งมีหลายงานวิจัยท่ีรายงานผล
การเสริมรงควัตถุในรูปต่างๆ โดยเฉพาะการเสริมแคโรทีนอยด์สังเคราะห์ เช่น การเสริมแอสตาแซนทินในอาหารปลาการ์ตูนส้ม
ขาว ซึ่งสามารถสะสมแอสตาแซนทินและซีแซนทินท่ีบริเวณผิวหนังปลา (นงลักษณ์ และคณะ, 2554ก) การเสริมสารเบตาเลน 

จากเปลือกผลแก้วมังกร ซึ่งมีรงควัตถุหลักคือเบตาไซยานินและเบตาแซนทินท่ีระดับความเข้มข้น
กิโลกรัม เหมาะสมสําหรับการเร่งสีปลาการ์ตูนมะเขือเทศ (โสมลดา และคณะ, 2553)   
ปลาการ์ตูนแดงและปลาการ์ตูนทองท่ีได้รับอาหารท่ีไม่มีการเสริมแอสตาแซนทิน ทําให้ค่าความสว่าง 

มีค่าเพ่ิมข้ึนและสีซีดจางลง แต่เมื่อได้รับอาหารท่ีเสริมแอสตาแซนทินจะมีผลให้ค่าความสว่างลดลงและสีสดข้ึนตามระยะเวลาท่ี
ได้รับอาหาร ค่าความสว่างจะเพ่ิมข้ึนและสีซีดลงอีกครั้ง หากเปลี่ยนมาให้อาหารท่ีไม่มีการเสริมแอสตาแซนทิน แสด
แอสตาแซนทินในอาหารมีผลต่อค่าความสว่างของสีผิวปลาการ์ตูนท้ังสองชนิด แต่เมื่อพิจารณาปริมาณความเข้มข้นของ
การเสริมแอสตาแซนทินท่ีระดับต่างๆ พบว่าไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ Van der Salm et al. (2004) 
เข้มข้นของคาร์โรทีนอยด์มีผลต่อความสว่างของสี ท้ังนี้ระดับความเข้มข้นของการเสริมแอสตาแซนทินในอาหารให้ผลไม่

ของสีผิวปลาท้ังสองชนิดท่ีได้รับอาหารเสริมแอสตาแซนทิน มีค่าแปรผันตามระดับความเข้มข้นของ
หาร ซึ่งสามารถวัดค่าท่ีเพ่ิมข้ึนได้ตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 2 เมื่อปลาได้รับอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 

ซึ่งมีปริมาณของแอสตาแซนทินในอาหารปลาการ์ตูนแดง 104.34 และ 
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0.2349±0.12 

 (0.1248-0.5174) 

0.4899±0.19 

 (0.1907-0.8032) 
8.66±0.03 
(8.62-8.72) 

158±10.60 

(143-170) 

31±0.94 

(30-32) 

การศึกษาย่อย ซึ่งดําเนินการไม่พร้อมกันและการเก็บรักษาอาหารทดลองโดยเฉพาะอาหารท่ีมี
แต่อาหารท่ีผลิตและวัตถุดิบเป็นคนละ

อย่างไรก็ตาม ผลของท้ัง 

ลง ซึ่งมีหลายงานวิจัยท่ีรายงานผล
เช่น การเสริมแอสตาแซนทินในอาหารปลาการ์ตูนส้ม

การเสริมสารเบตาเลน 
จากเปลือกผลแก้วมังกร ซึ่งมีรงควัตถุหลักคือเบตาไซยานินและเบตาแซนทินท่ีระดับความเข้มข้น 60 มิลลิกรัมต่อ

ทําให้ค่าความสว่าง (L*) ของสีผิวปลา 
มีค่าเพ่ิมข้ึนและสีซีดจางลง แต่เมื่อได้รับอาหารท่ีเสริมแอสตาแซนทินจะมีผลให้ค่าความสว่างลดลงและสีสดข้ึนตามระยะเวลาท่ี
ได้รับอาหาร ค่าความสว่างจะเพ่ิมข้ึนและสีซีดลงอีกครั้ง หากเปลี่ยนมาให้อาหารท่ีไม่มีการเสริมแอสตาแซนทิน แสดงให้เห็นว่า
แอสตาแซนทินในอาหารมีผลต่อค่าความสว่างของสีผิวปลาการ์ตูนท้ังสองชนิด แต่เมื่อพิจารณาปริมาณความเข้มข้นของ 

. (2004) ท่ีรายงานว่าความ
ท้ังนี้ระดับความเข้มข้นของการเสริมแอสตาแซนทินในอาหารให้ผลไม่

ของสีผิวปลาท้ังสองชนิดท่ีได้รับอาหารเสริมแอสตาแซนทิน มีค่าแปรผันตามระดับความเข้มข้นของ
เมื่อปลาได้รับอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห ์

และ 151.62 มิลลิกรัมใน



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

อาหาร 1 กิโลกรัม ตามลําดับ และในอาหารปลาการ์ตูนทอง 
มีผลให้ค่าสีแดงของผิวปลาการ์ตูนท้ังสองชนิดมีค่ามากท่ีสุด จากนั้นเมื่อเปลี่ยนมาให้อาหารท่ีไม่มีการเสริมแอสตาแซนทิน
อีกครั้ง พบว่าค่าสีแดงของทุกชุดการทดลองมีค่าลดลง สอดคล้องกับท่ี
เพ่ิมข้ึนตามระดับความเข้มข้นของปริมาณแคโรทีนอยด์ท่ีได้รับจากการผสมลงในอาหาร และระยะเวลาการกินอาหาร ต่อมา
เมื่อเปลี่ยนมาให้อาหารท่ีไม่มีการเสริมแอสตาแซนทินอีกครั้ง พบว่าปลาการ์ตูนแดงในชุดการทดลองท่ี 
ในชุดการทดลองท่ี 5 มีการคงตัวของสีแดงดีท่ีสุด สอดคล้องกับพิชญา และคณะ 
กะพงแดง พบว่าปลาท่ีได้รับอาหารเสริมแอสตาแซนทินท่ีระดับความเข้มข้น 
ท่ีบริเวณครีบและลําตัวจะมีสีแดงเข้มกว่าปลาท่ีได้รับอาหารทดลองชุ
ท่ีรายงานว่าการเสริมแอสตาแซนทิน 
ของปลากะพงแดง และผลการวิเคราะห์แยกชนิดของคาร์โรทีนอยด์ด้วยเครื่อง 
เช่นเดียวกับ Amar et al. (2004) ศึกษาแหล่งของคาร์โรทีนอยด์ท่ีได้จากการสังเคราะห์ พบว่าในส่วนของกล้ามเนื้อและผิวหนัง
ของปลาท่ีกินอาหารผสมแอสตาแซนทินสูงกว่าเบต้าแคโรทีน แสดงว่าปลาสามารถนําแอสตาแซนทิน ไปใช้ในขบวนการเมตาโบลิซึม
ได้ดีกว่าเบต้าแคโรทีน นอกจากนี้การศึกษาของ 
B-carotene หรือ canthaxanthin มีผลให้ปริมาณคาร์โรทีนอยด์รวมในเนื้อปลาลดลง และพบว่า 
ความเข้มข้นเพียงครึ่งหนึ่งของ zeaxanthin, lutein 
 การเสริมแคโรทีนอยด์สังเคราะห์ชนิดต่างๆในกลุ่มปลาการ์ตูนจากการศึกษาของนงลักษณ์ และคณะ 
การสะสมสีบริเวณผิวหนังเป็นส่วนมาก และสีท่ีปรากฏบริเวณผิวหนังปลาการ์ตูนแดงและปลาการ์ตูนทองเป็นกลุ่มสีแดง โดย
พบว่าปลาการ์ตูนแดงเมื่อเสริมแคโรทีนอยด์ชนิดใดในอาหารปลาจะมีการสะสมแคโรทีนอยด์ชนิดนั้นเพ่ิมข้ึนบริเวณผิวหนังปลา 
และแอสตาแซนทินเป็นแคโรทีนอยด์ท่ี
การ์ตูนแดงพบการสะสมแอสตาแซนทินในรูปเอสเทอร์บริเวณผิวหนังปลา มีผลให้ความเข้มของสีแดง 
ปรากฏมีสีแดงสดกว่าและใกล้เคียงธรรมชาติมากกว่าแคโรทีนอยด์ชนิดอ่ืนๆ 
 ค่าสีเหลือง (b*) ของสีผิวปลาการ์ตูนแดงและปลาการ์ตูนทองมีค่าเพ่ิมข้ึนเมื่อปลาได้รับอาหารท่ีมีการเสริมแอสตาแซนทิน
ซึ่งสามารถวัดค่าท่ีเพ่ิมข้ึนได้ตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 
สีเหลืองในปลาการ์ตูนแดง แต่ปลาการ์ตูนทองในชุดการทดลองท่ี 
142.57 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ตามลําดับ มีค่าสีเหลืองท่ีผิวปลาการ์ตูนทองไม่แตกต่างกัน
ท่ี 1-2 ต่อมาเมื่อเปลี่ยนมาให้อาหารท่ีไม่มีการเสริมแอสตาแซนทินอีกครั้ง พบว่าปลาการ์ตูนแดงทุกชุดการทดลองมีค่าสีเหลือง
ลดลง และชุดการทดลองท่ี 3-5 มีการคงตัวของสีเหลือ
การทดลองท่ี 4 และ 5 มีการคงตัวของสีเหลืองดีท่ีสุดและไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าการเสริมแอสตาแซนทินในอาหารมีผล
กับสีเหลืองของผิวปลาการ์ตูนทองด้วย สอดคล้องกับนงลักษณ์ และคณะ 
เบต้าแคโรทีนเป็นแคนทาแซนทิน และเปลี่ยนแคนทาแซนทินเป็นเบต้าแคโรทีนได้ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนแอสตาแซนทิน
เป็นลูทีน และเปลี่ยนลูทีนเป็นแอสตาแซนทินได้
 เมื่อพิจารณาค่าการเพ่ิมข้ึนของสีผิวปลาและการคงตัวของสีท่ีบริเวณผิวปลาการ์ตูนแดง 
ในอาหารมีผลต่อสีผิวของปลาท้ังค่าความสว่าง สีแดง และสีเหลือง ในขณะท่ีระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินมีผลต่อค่า
ความสว่างและสีแดง แต่ไม่มีผลต่อค่าสีเหลือง 
 เมื่อพิจารณาค่าการเพ่ิมข้ึนของสีผิวปลาและการคงตัวของสีท่ีบริเวณผิวปลาการ์ตูนทอง
การเสริมแอสตาแซนทินในอาหารมีผลต่อสีผิวของปลาท้ังค่าความสว่าง สีแดง และสีเหลือง สอดคล้องกับการศึกษาของ
นงลักษณ์ และคณะ (2556) ท่ีรายงานว่าปลาการ์ตูนทองท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเสริมแอสตาแซนทิน พบการสะสมแอสตาแซนทิน

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

กิโลกรัม ตามลําดับ และในอาหารปลาการ์ตูนทอง 101.68 และ 142.57 มิลลิกรัมต่ออาหาร 
มีผลให้ค่าสีแดงของผิวปลาการ์ตูนท้ังสองชนิดมีค่ามากท่ีสุด จากนั้นเมื่อเปลี่ยนมาให้อาหารท่ีไม่มีการเสริมแอสตาแซนทิน
อีกครั้ง พบว่าค่าสีแดงของทุกชุดการทดลองมีค่าลดลง สอดคล้องกับท่ี Torrissen (1989) รายงา
เพ่ิมข้ึนตามระดับความเข้มข้นของปริมาณแคโรทีนอยด์ท่ีได้รับจากการผสมลงในอาหาร และระยะเวลาการกินอาหาร ต่อมา
เมื่อเปลี่ยนมาให้อาหารท่ีไม่มีการเสริมแอสตาแซนทินอีกครั้ง พบว่าปลาการ์ตูนแดงในชุดการทดลองท่ี 

มีการคงตัวของสีแดงดีท่ีสุด สอดคล้องกับพิชญา และคณะ (2544) ท่ีศึกษาผลของแอสตาแซนทินในปลา
กะพงแดง พบว่าปลาท่ีได้รับอาหารเสริมแอสตาแซนทินท่ีระดับความเข้มข้น 100 และ 150 มิลลิกรัมในอาหาร 
ท่ีบริเวณครีบและลําตัวจะมีสีแดงเข้มกว่าปลาท่ีได้รับอาหารทดลองชุดอ่ืน และการศึกษาของนงลักษณ์ และคณะ 
ท่ีรายงานว่าการเสริมแอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัมในอาหาร 1 กิโลกรัม มีผลต่อปริมาณคาร์โรทีนอยด์รวมและสีบริเวณผิวหนัง
ของปลากะพงแดง และผลการวิเคราะห์แยกชนิดของคาร์โรทีนอยด์ด้วยเครื่อง HPLC พบลูทีน ซีแซนทีน และเบต้าแคโร

ศึกษาแหล่งของคาร์โรทีนอยด์ท่ีได้จากการสังเคราะห์ พบว่าในส่วนของกล้ามเนื้อและผิวหนัง
ของปลาท่ีกินอาหารผสมแอสตาแซนทินสูงกว่าเบต้าแคโรทีน แสดงว่าปลาสามารถนําแอสตาแซนทิน ไปใช้ในขบวนการเมตาโบลิซึม

การศึกษาของ Nakazoe et al. (1984) พบว่า ปลา red sea bream 
มีผลให้ปริมาณคาร์โรทีนอยด์รวมในเนื้อปลาลดลง และพบว่า 

zeaxanthin, lutein และ free astaxanthin มีการสะสมคาร์โรทีนอยด์ในปริมาณสูงสุด
การเสริมแคโรทีนอยด์สังเคราะห์ชนิดต่างๆในกลุ่มปลาการ์ตูนจากการศึกษาของนงลักษณ์ และคณะ 

การสะสมสีบริเวณผิวหนังเป็นส่วนมาก และสีท่ีปรากฏบริเวณผิวหนังปลาการ์ตูนแดงและปลาการ์ตูนทองเป็นกลุ่มสีแดง โดย
พบว่าปลาการ์ตูนแดงเมื่อเสริมแคโรทีนอยด์ชนิดใดในอาหารปลาจะมีการสะสมแคโรทีนอยด์ชนิดนั้นเพ่ิมข้ึนบริเวณผิวหนังปลา 
และแอสตาแซนทินเป็นแคโรทีนอยด์ท่ีเหมาะสมต่อการเพ่ิมสีปลาการ์ตูนแดง เนื่องจากการเสริมแอสตาแซนทินในอาหารปลา
การ์ตูนแดงพบการสะสมแอสตาแซนทินในรูปเอสเทอร์บริเวณผิวหนังปลา มีผลให้ความเข้มของสีแดง 
ปรากฏมีสีแดงสดกว่าและใกล้เคียงธรรมชาติมากกว่าแคโรทีนอยด์ชนิดอ่ืนๆ  

ของสีผิวปลาการ์ตูนแดงและปลาการ์ตูนทองมีค่าเพ่ิมข้ึนเมื่อปลาได้รับอาหารท่ีมีการเสริมแอสตาแซนทิน
ซึ่งสามารถวัดค่าท่ีเพ่ิมข้ึนได้ตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 2 พบว่าระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหารไม่มีผลต่อการเพ่ิมข้ึนของค่า
สีเหลืองในปลาการ์ตูนแดง แต่ปลาการ์ตูนทองในชุดการทดลองท่ี 3- 5 ซึ่งมีปริมาณของแอสตาแซนทินท่ี 

กิโลกรัม ตามลําดับ มีค่าสีเหลืองท่ีผิวปลาการ์ตูนทองไม่แตกต่างกัน 
ต่อมาเมื่อเปลี่ยนมาให้อาหารท่ีไม่มีการเสริมแอสตาแซนทินอีกครั้ง พบว่าปลาการ์ตูนแดงทุกชุดการทดลองมีค่าสีเหลือง

มีการคงตัวของสีเหลืองท่ีบริเวณผิวปลาการ์ตูนแดงไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ีปลาการ์ตูนทองในชุด
มีการคงตัวของสีเหลืองดีท่ีสุดและไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าการเสริมแอสตาแซนทินในอาหารมีผล

กับสีเหลืองของผิวปลาการ์ตูนทองด้วย สอดคล้องกับนงลักษณ์ และคณะ (2556) รายงานว่าปล
เบต้าแคโรทีนเป็นแคนทาแซนทิน และเปลี่ยนแคนทาแซนทินเป็นเบต้าแคโรทีนได้ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนแอสตาแซนทิน
เป็นลูทีน และเปลี่ยนลูทีนเป็นแอสตาแซนทินได ้ 

เมื่อพิจารณาค่าการเพ่ิมข้ึนของสีผิวปลาและการคงตัวของสีท่ีบริเวณผิวปลาการ์ตูนแดง พบว่าการเสริมแอสตาแซนทิน
ในอาหารมีผลต่อสีผิวของปลาท้ังค่าความสว่าง สีแดง และสีเหลือง ในขณะท่ีระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินมีผลต่อค่า
ความสว่างและสีแดง แต่ไม่มีผลต่อค่าสีเหลือง  

เมื่อพิจารณาค่าการเพ่ิมข้ึนของสีผิวปลาและการคงตัวของสีท่ีบริเวณผิวปลาการ์ตูนทอง
การเสริมแอสตาแซนทินในอาหารมีผลต่อสีผิวของปลาท้ังค่าความสว่าง สีแดง และสีเหลือง สอดคล้องกับการศึกษาของ

ท่ีรายงานว่าปลาการ์ตูนทองท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเสริมแอสตาแซนทิน พบการสะสมแอสตาแซนทิน
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มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ตามลําดับ 
มีผลให้ค่าสีแดงของผิวปลาการ์ตูนท้ังสองชนิดมีค่ามากท่ีสุด จากนั้นเมื่อเปลี่ยนมาให้อาหารท่ีไม่มีการเสริมแอสตาแซนทิน 

รายงานว่าความเข้มของสีปลาจะ
เพ่ิมข้ึนตามระดับความเข้มข้นของปริมาณแคโรทีนอยด์ท่ีได้รับจากการผสมลงในอาหาร และระยะเวลาการกินอาหาร ต่อมา
เมื่อเปลี่ยนมาให้อาหารท่ีไม่มีการเสริมแอสตาแซนทินอีกครั้ง พบว่าปลาการ์ตูนแดงในชุดการทดลองท่ี 4 และปลาการ์ตูนทอง

ท่ีศึกษาผลของแอสตาแซนทินในปลา
มิลลิกรัมในอาหาร 1 กิโลกรัม  

ดอ่ืน และการศึกษาของนงลักษณ์ และคณะ (2554ข)  
กิโลกรัม มีผลต่อปริมาณคาร์โรทีนอยด์รวมและสีบริเวณผิวหนัง

พบลูทีน ซีแซนทีน และเบต้าแคโรทีน 
ศึกษาแหล่งของคาร์โรทีนอยด์ท่ีได้จากการสังเคราะห์ พบว่าในส่วนของกล้ามเนื้อและผิวหนัง

ของปลาท่ีกินอาหารผสมแอสตาแซนทินสูงกว่าเบต้าแคโรทีน แสดงว่าปลาสามารถนําแอสตาแซนทิน ไปใช้ในขบวนการเมตาโบลิซึม
red sea bream ท่ีเลี้ยงด้วยอาหารผสม 

มีผลให้ปริมาณคาร์โรทีนอยด์รวมในเนื้อปลาลดลง และพบว่า astaxanthin ester ในระดับ
มีการสะสมคาร์โรทีนอยด์ในปริมาณสูงสุด 

การเสริมแคโรทีนอยด์สังเคราะห์ชนิดต่างๆในกลุ่มปลาการ์ตูนจากการศึกษาของนงลักษณ์ และคณะ (2556) พบว่ามี
การสะสมสีบริเวณผิวหนังเป็นส่วนมาก และสีท่ีปรากฏบริเวณผิวหนังปลาการ์ตูนแดงและปลาการ์ตูนทองเป็นกลุ่มสีแดง โดย
พบว่าปลาการ์ตูนแดงเมื่อเสริมแคโรทีนอยด์ชนิดใดในอาหารปลาจะมีการสะสมแคโรทีนอยด์ชนิดนั้นเพ่ิมข้ึนบริเวณผิวหนังปลา 

เหมาะสมต่อการเพ่ิมสีปลาการ์ตูนแดง เนื่องจากการเสริมแอสตาแซนทินในอาหารปลา
การ์ตูนแดงพบการสะสมแอสตาแซนทินในรูปเอสเทอร์บริเวณผิวหนังปลา มีผลให้ความเข้มของสีแดง (a*) บริเวณผิวหนังปลาท่ี

ของสีผิวปลาการ์ตูนแดงและปลาการ์ตูนทองมีค่าเพ่ิมข้ึนเมื่อปลาได้รับอาหารท่ีมีการเสริมแอสตาแซนทิน 
พบว่าระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหารไม่มีผลต่อการเพ่ิมข้ึนของค่า

ซึ่งมีปริมาณของแอสตาแซนทินท่ี 64.35, 101.68 และ 
 แต่มีค่ามากกว่าชุดการทดลอง

ต่อมาเมื่อเปลี่ยนมาให้อาหารท่ีไม่มีการเสริมแอสตาแซนทินอีกครั้ง พบว่าปลาการ์ตูนแดงทุกชุดการทดลองมีค่าสีเหลือง
งท่ีบริเวณผิวปลาการ์ตูนแดงไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ีปลาการ์ตูนทองในชุด

มีการคงตัวของสีเหลืองดีท่ีสุดและไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าการเสริมแอสตาแซนทินในอาหารมีผล
รายงานว่าปลาการ์ตูนทองสามารถเปลี่ยน 

เบต้าแคโรทีนเป็นแคนทาแซนทิน และเปลี่ยนแคนทาแซนทินเป็นเบต้าแคโรทีนได้ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนแอสตาแซนทิน

พบว่าการเสริมแอสตาแซนทิน
ในอาหารมีผลต่อสีผิวของปลาท้ังค่าความสว่าง สีแดง และสีเหลือง ในขณะท่ีระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินมีผลต่อค่า

เมื่อพิจารณาค่าการเพ่ิมข้ึนของสีผิวปลาและการคงตัวของสีท่ีบริเวณผิวปลาการ์ตูนทอง พบว่าระดับความเข้มข้นของ
การเสริมแอสตาแซนทินในอาหารมีผลต่อสีผิวของปลาท้ังค่าความสว่าง สีแดง และสีเหลือง สอดคล้องกับการศึกษาของ 

ท่ีรายงานว่าปลาการ์ตูนทองท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเสริมแอสตาแซนทิน พบการสะสมแอสตาแซนทิน
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และลูทีนในรูปเอสเทอร์ท่ีบรเิวณผิวหนังปลา แสดงว่าเมื่อได้รับแอสตาแซนทินจากอาหารมาแล้ว จะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ 
ซีแอสตาแซนทิน และลูทีน โดยขบวนการเมตาโบลิซึม 
  
สรุปผลการทดลอง 
 เมื่อพิจารณาค่าการเพ่ิมข้ึนของสีผิวปลาและการคงตัวของสีท่ีบริเวณผิวปลาการ์ตูนแดง พบว่าการเสริมแอสตาแซน
ทินในอาหารมีผลต่อสีผิวของปลาท้ังค่าความสว่าง สีแดง และสีเหลือง ในขณะท่ีระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินมีผลต่อ
ค่าความสว่างและสีแดง แต่ไม่มีผลต่อค่าสีเหลือง จ
การเสริมแอสตาแซนทินในอาหารปลาการ์ตูนแดงและปลาการ์ตูนทองคือ 
8 สัปดาห์ ซึ่งมีผลให้ค่าสีแดงและสีเหลืองของผิวปลามีค่าเพ่ิมข้ึน นอกจากนั้นยังมีการคงตัว
ผลให้ค่าความสว่างลดลงหรือสีผิวปลามีสีสดข้ึน ท้ังนี้ปริมาณของสัดส่วนแอสตาแซนทินท่ีผสมในวัตถุดิบอาหารข้ึนกับความ
เข้มข้นของแอสตาแซนทินในวัตถุดิบและปัจจัยต่างๆ ระหว่างการผลิตและการเก็บรักษา
   
คําขอบคุณ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ในการอนุเคราะห์พันธุ์ปลาการ์ตูนแก้มหนามท้ังสอง
ชนิดท่ีใช้ในการศึกษา และบริษัท DSM ท่ีให้การสนับสนุนวัตถุดิบสารสีแอสตาแซนทิน รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าท่ีทุกท่านของ
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง ท่ีอํานวยคว
 
เอกสารอ้างอิง 
นงลักษณ์ สําราญราษฎร,์ มนทกานติ ท้ามติ้น
 แอสตาแซนทินในอาหารต่อการเพ่ิมสีในปลาการ์ตูนส้มขาว
 ประมงชายฝั่ง, กรมประมง. 16 หน้า
นงลักษณ์ สําราญราษฎร,์ เพ็ญศร ีเมืองเยาว์
 แอสตาแซนทินและเบต้าแคโรทีนในอาหารต่อการเจรญิเติบโต การเพ่ิมสี และระบบภูมิคุม้กันในปลากะพงแดง 
 (Lutjanus argentimaculatus Forsskal, 1775)
 กรมประมง. 21 หน้า.  
นงลักษณ์ สําราญราษฎร,์ มนทกานติ ท้ามติ้น และ ประดิษฐ์ ชนช่ืนชอบ
 ปลาการ์ตูนส้มขาว Amphiprion ocellaris

 ปลาการ์ตูนลายปล้อง Amphiprion clarkii

 และปลาการต์ูนมะเขือเทศ Amphiprion frenatus

 และพัฒนาประมงชายฝั่ง, กรมประมง
ผู้จัดการออนไลน.์ 2549. เพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนสําเร็จ ลดการจับตามธรรมชาติ
 iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9490000037813, 
พิชญา ชัยนาค, ไวพจน์ เครือเสนห่,์ และ ทวี จินดามยักุล
 argentimaculatus Forsskal). เอกสารวิชาการฉบับ 
 13 หน้า.  
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์, สามารถ เดชสถิตย,์ อาคม สิงหบุญ
 นวัตกรรมปลาการ์ตูน การเพาะพันธุ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีสูเ่กษตรกร
 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่
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เวณผิวหนังปลา แสดงว่าเมื่อได้รับแอสตาแซนทินจากอาหารมาแล้ว จะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ 
ซีแอสตาแซนทิน และลูทีน โดยขบวนการเมตาโบลิซึม (Britton et al., 1998)   

เมื่อพิจารณาค่าการเพ่ิมข้ึนของสีผิวปลาและการคงตัวของสีท่ีบริเวณผิวปลาการ์ตูนแดง พบว่าการเสริมแอสตาแซน
ทินในอาหารมีผลต่อสีผิวของปลาท้ังค่าความสว่าง สีแดง และสีเหลือง ในขณะท่ีระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินมีผลต่อ
ค่าความสว่างและสีแดง แต่ไม่มีผลต่อค่าสีเหลือง จากการศึกษาปลาท้ัง 2 ชนิด สรุปได้ว่าระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของ
การเสริมแอสตาแซนทินในอาหารปลาการ์ตูนแดงและปลาการ์ตูนทองคือ 100 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา
สัปดาห์ ซึ่งมีผลให้ค่าสีแดงและสีเหลืองของผิวปลามีค่าเพ่ิมข้ึน นอกจากนั้นยังมีการคงตัวของสีบริเวณผิวปลาดีท่ีสุด รวมถึงมี

ผลให้ค่าความสว่างลดลงหรือสีผิวปลามีสีสดข้ึน ท้ังนี้ปริมาณของสัดส่วนแอสตาแซนทินท่ีผสมในวัตถุดิบอาหารข้ึนกับความ
เข้มข้นของแอสตาแซนทินในวัตถุดิบและปัจจัยต่างๆ ระหว่างการผลิตและการเก็บรักษา 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ในการอนุเคราะห์พันธุ์ปลาการ์ตูนแก้มหนามท้ังสอง
ท่ีให้การสนับสนุนวัตถุดิบสารสีแอสตาแซนทิน รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าท่ีทุกท่านของ

สถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง ท่ีอํานวยความสะดวกและช่วยเหลือการดําเนินการวิจัยให้ลุล่วงไปด้วยดี

มนทกานติ ท้ามติ้น, สุพิศ ทองรอด และ สิริพร ลือชัย ชัยกุล. 2554ก. ระดบัความเข้มข้นของ
แอสตาแซนทินในอาหารต่อการเพ่ิมสีในปลาการ์ตูนส้มขาว. เอกสารวิชาการฉบับ 2/2554. สํานั

หน้า.  
เพ็ญศร ีเมืองเยาว,์ สุพิศ ทองรอด, รุ่งทิวา แพงมี และ สกล สาธร. 2554ข. ผลของการเสริม

แอสตาแซนทินและเบต้าแคโรทีนในอาหารต่อการเจรญิเติบโต การเพ่ิมสี และระบบภูมิคุม้กันในปลากะพงแดง 
Forsskal, 1775). เอกสารวิชาการฉบับ 7/2554. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

มนทกานติ ท้ามติ้น และ ประดิษฐ์ ชนช่ืนชอบ. (2556). เมแทบอลิซมึของแคโรทีนอยด์ใน
ocellaris (Cuvie, 1830) ปลาการ์ตูนทอง Premnas biaculeatus

Amphiprion clarkii (Bennett, 1830) ปลาการ์ตูนแดง Premnas biaculeatus

Amphiprion frenatus (Brevoort, 1856). เอกสารวิชาการฉบับ 5/2556. 
กรมประมง. 25 หน้า.  

เพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนสําเร็จ ลดการจับตามธรรมชาต.ิ http://www.manager.co.th/ 
iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9490000037813, มีนาคม 21, 2549. 

และ ทวี จินดามยักุล. 2554. ผลของแอสตาแซนทินต่อสีปลากะพงแดง 
เอกสารวิชาการฉบับ 19/2544. สาํนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

อาคม สิงหบุญ, อําไพ ล่องลอย, พิกุล ไชยรัตน์ และสมศักดิ ์จิระวัทโธ
นวัตกรรมปลาการ์ตูน การเพาะพันธุ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีสูเ่กษตรกร. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่, กรมประมง. 52 หน้า 
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เมื่อพิจารณาค่าการเพ่ิมข้ึนของสีผิวปลาและการคงตัวของสีท่ีบริเวณผิวปลาการ์ตูนแดง พบว่าการเสริมแอสตาแซน
ทินในอาหารมีผลต่อสีผิวของปลาท้ังค่าความสว่าง สีแดง และสีเหลือง ในขณะท่ีระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินมีผลต่อ

ชนิด สรุปได้ว่าระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของ
กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 

ของสีบริเวณผิวปลาดีท่ีสุด รวมถึงมี
ผลให้ค่าความสว่างลดลงหรือสีผิวปลามีสีสดข้ึน ท้ังนี้ปริมาณของสัดส่วนแอสตาแซนทินท่ีผสมในวัตถุดิบอาหารข้ึนกับความ

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ในการอนุเคราะห์พันธุ์ปลาการ์ตูนแก้มหนามท้ังสอง
ท่ีให้การสนับสนุนวัตถุดิบสารสีแอสตาแซนทิน รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าท่ีทุกท่านของ

ามสะดวกและช่วยเหลือการดําเนินการวิจัยให้ลุล่วงไปด้วยด ี

ระดบัความเข้มข้นของ
สํานกัวิจัยและพัฒนา

ผลของการเสริม 
แอสตาแซนทินและเบต้าแคโรทีนในอาหารต่อการเจรญิเติบโต การเพ่ิมสี และระบบภูมิคุม้กันในปลากะพงแดง 

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง, 

เมแทบอลิซมึของแคโรทีนอยด์ใน 
Premnas biaculeatus (Bloch, 1790) 
Premnas biaculeatus (Bloch, 1790)  

5/2556. สํานักวิจัย

http://www.manager.co.th/ 

ผลของแอสตาแซนทินต่อสีปลากะพงแดง (Lutjanus 
สาํนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง, กรมประมง. 

จิระวัทโธ. 2547. 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี,่ 
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การปนเปื้อนของไนโตรฟูแรนส์ในฟาร์มเลี้ยงปูนิ่มในจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง
 
สันติสขุ ไทยปาล1*  สมนึก พรหมศร2  และ สกุลทิพย์ พุทธแก้ว
1ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคณุภาพสตัว์นํ้าและผลติภณัฑส์ัตว์นํ้าสุราษฎร์ธานี
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ชุมพร 
 
บทคัดย่อ  
 การศึกษาการปนเปื้อนของไนโตรฟูแรนส์ในฟาร์มเลี้ยงปูนิ่มในจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองระหว่างเดือน
เมษายน – สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยเก็บตัวอย่างปูแข็ง ปูน่ิม อาหารสําหรับเลี้ยงปู น้ําทะเล และดินตะกอน นํามาตรวจวิเคราะห์
ไนโตรฟูแรนส์ โดยเทคนิค Liquid Chromatography/Mass Spectrometry/Mass Spectrometry (LC/MS/MS) 
ไม่พบการปนเปื้อน AOZ, AMOZ และ AHD 
ตัวอย่างอาหารสําหรับเลี้ยงปู และไม่พบการปนเปื้อนของฟูราโซลิโดน ฟูราทาโดน ไนโตรฟูแรนโทอิน และไนโตรฟูราโซนใน
ตัวอย่างน้ําทะเล และตะกอนดิน แต่พบการปนเปื้อนของ 
ชนิดมคีวามแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญในทางสถิติ 
 
คําสําคัญ: ไนโตรฟูแรนส์ ปูน่ิม ฟาร์ม 
   
*ผู้รับผดิชอบ: 20/62  หมู่ 7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ
E-mail: santisuk.t@dof.mail.go.th 
พิมพ์เผยแพร่: เอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 3/2556
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การปนเปื้อนของไนโตรฟูแรนส์ในฟาร์มเลี้ยงปูนิ่มในจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง 

และ สกุลทิพย์ พุทธแก้ว1 
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคณุภาพสตัว์นํ้าและผลติภณัฑส์ัตว์นํ้าสุราษฎร์ธาน ี

การศึกษาการปนเปื้อนของไนโตรฟูแรนส์ในฟาร์มเลี้ยงปูนิ่มในจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองระหว่างเดือน
โดยเก็บตัวอย่างปูแข็ง ปูน่ิม อาหารสําหรับเลี้ยงปู น้ําทะเล และดินตะกอน นํามาตรวจวิเคราะห์

Liquid Chromatography/Mass Spectrometry/Mass Spectrometry (LC/MS/MS) 
AHD ในตัวอย่างปูแข็ง ปูนิ่ม และอาหารสําหรับเลี้ยงปู ไม่พบการปนเปื้อน 

ตัวอย่างอาหารสําหรับเลี้ยงปู และไม่พบการปนเปื้อนของฟูราโซลิโดน ฟูราทาโดน ไนโตรฟูแรนโทอิน และไนโตรฟูราโซนใน
ตัวอย่างน้ําทะเล และตะกอนดิน แต่พบการปนเปื้อนของ SEM ในตัวอย่างปูแข็งและปูนิ่ม โดย SEM ท่ีพบในตัวอย่างท้ังสอง

ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญในทางสถิติ (P > 0.05) 

พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทร. 0 7727 4232 

2556 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สตัวน้ํา กรมประมง
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การศึกษาการปนเปื้อนของไนโตรฟูแรนส์ในฟาร์มเลี้ยงปูนิ่มในจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองระหว่างเดือน 
โดยเก็บตัวอย่างปูแข็ง ปูน่ิม อาหารสําหรับเลี้ยงปู น้ําทะเล และดินตะกอน นํามาตรวจวิเคราะห์

Liquid Chromatography/Mass Spectrometry/Mass Spectrometry (LC/MS/MS) ผลการศึกษา
สําหรับเลี้ยงปู ไม่พบการปนเปื้อน SEM ใน

ตัวอย่างอาหารสําหรับเลี้ยงปู และไม่พบการปนเปื้อนของฟูราโซลิโดน ฟูราทาโดน ไนโตรฟูแรนโทอิน และไนโตรฟูราโซนใน
ท่ีพบในตัวอย่างท้ังสอง

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สตัวน้ํา กรมประมง 
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Contamination of Nitrofurans in Soft
 
Santisuk Thaipal1*, Somnuk Promsorn
1Suratthani Fish Inspection and Research C
2Chumphon Coastal Fisheries Research and Development Center
 
Abstract 
 The study on the contamination of nitrofurans in crabs, soft
sediments were conducted since April to August 2007. All samples were collected 
in Chumphon and Ranong provinces. Liquid Chromatography/Mass Spectrometry/Mass Spectrometry 
(LC/MS/MS) analytical technique was employed to determine nitrofuran metabolites in the samples. The 
results showed that there was no cont
and crab feed. There was no contamination of SEM in crab feed samples. Furazolidone, Furaltadone, 
Nitrofurantoin and Nitrofurazone were not detected in the sea water and sediment samples. 
there were detections of SEM in hard
significantly different between these 2 samples (P > 0.05).
 
Key words: nitrofuran, soft-shell crab, farm
   
*Corresponding author: 20/62, Moo 4, 
E-mail: santisuk.t@dof.mail.go.th
Published: Technical Paper No.3/2013 Fish Inspection and Quality control Division Department of Fisheries

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

Contamination of Nitrofurans in Soft-Shell Crab Farm in Chumphon and Ranong Province

, Somnuk Promsorn2 and Sakuntip pudkaew1 
Suratthani Fish Inspection and Research Center 
Chumphon Coastal Fisheries Research and Development Center 

The study on the contamination of nitrofurans in crabs, soft-shell crabs, crab feed, sea water and 
sediments were conducted since April to August 2007. All samples were collected 
in Chumphon and Ranong provinces. Liquid Chromatography/Mass Spectrometry/Mass Spectrometry 
(LC/MS/MS) analytical technique was employed to determine nitrofuran metabolites in the samples. The 
results showed that there was no contamination of AOZ, AMOZ and AHD in hard-shell crabs, soft
and crab feed. There was no contamination of SEM in crab feed samples. Furazolidone, Furaltadone, 
Nitrofurantoin and Nitrofurazone were not detected in the sea water and sediment samples. 
there were detections of SEM in hard-shell crab and soft-shell crab samples. The SEM levels were not 
significantly different between these 2 samples (P > 0.05). 

shell crab, farm 

20/62, Moo 4, Takham, Punpin District, Suratthani Province 84130, Tel. 0 7727 4232
mail: santisuk.t@dof.mail.go.th 

Technical Paper No.3/2013 Fish Inspection and Quality control Division Department of Fisheries
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Shell Crab Farm in Chumphon and Ranong Province 

shell crabs, crab feed, sea water and 
sediments were conducted since April to August 2007. All samples were collected from soft-shell crab farm 
in Chumphon and Ranong provinces. Liquid Chromatography/Mass Spectrometry/Mass Spectrometry 
(LC/MS/MS) analytical technique was employed to determine nitrofuran metabolites in the samples. The 

shell crabs, soft-shell crab 
and crab feed. There was no contamination of SEM in crab feed samples. Furazolidone, Furaltadone, 
Nitrofurantoin and Nitrofurazone were not detected in the sea water and sediment samples. However, 

shell crab samples. The SEM levels were not 

Takham, Punpin District, Suratthani Province 84130, Tel. 0 7727 4232 

Technical Paper No.3/2013 Fish Inspection and Quality control Division Department of Fisheries 
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การประมงเบ็ดราวหน้าดินในจังหวัดพังงา
 
ทัศนีย์ ศุภพฤกษ*์  สุชาติ แสงจนัทร์ เทิดศักด์ิ  มิตรวงค์ และ พลชาติ คฤหานนท์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝัง่อันดามัน 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาการประมงเบ็ดราวหน้าดินในจังหวัดพังงา ทําการเก็บข้อมูลท่ีบ้านทับละมุ ตําบลลําแก่น อําเภอท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ
พ.ศ. 2553 พบว่ามีการใช้ตาเบ็ดชนิดมีเง่ียง ขนาดเบอร์ 
ปลาลูกกล้วย และกลุ่มปลาทู-ลัง ทําการประมงในเวลากลางคืน โดยวางเบ็ด 
ทําประมงบริเวณแนวกองหินหรือแนวปะการัง ระ
100 ตัว โดยมีอัตราการจับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน พ
เป็นกลุ่มปลาหน้าดิน ชนิดท่ีจับได้มากคือปลาหมูสีแก้มแดง 
ปลาทรายแดง (Nemipterus spp.) ปลากะพงข้างปาน 
9.29,  5.88,  5.04 และ 4.08 ตามลําดับ ขนาดเฉลี่ย
ขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ รายได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 
บาท/เท่ียว มีผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดอยู่ในช่วง 
 
คําสําคญั: เบ็ดราวหน้าดิน, จังหวดัพังงา 
   
* ผู้รับผดิชอบ: 77 หมู่ 7 ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภเูก็ต 
E-mail: bodan_fishery@yahoo.com 
พิมพ์เผยแพร่: เอกสารวิชาการฉบับท่ี 10/2556 
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การประมงเบ็ดราวหน้าดินในจังหวัดพังงา 

สุชาติ แสงจนัทร์ เทิดศักด์ิ  มิตรวงค์ และ พลชาติ คฤหานนท์ 
 (ภูเก็ต) 

การศึกษาการประมงเบ็ดราวหน้าดินในจังหวัดพังงา ทําการเก็บข้อมูลท่ีบ้านทับละมุ ตําบลลําแก่น อําเภอท้ายเหมือง 
ศ. 2551 เดือนมกราคม-มีนาคม และพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

พบว่ามีการใช้ตาเบ็ดชนิดมีเง่ียง ขนาดเบอร์ 8-10 จํานวน 300-3,000  ตัว/ลํา เหยื่อท่ีใช้เป็นปลาหลังเขียว 
ลัง ทําการประมงในเวลากลางคืน โดยวางเบ็ด 2-8 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ

ทําประมงบริเวณแนวกองหินหรือแนวปะการัง ระดับความลึกน้ํา 20-60 เมตร มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 
ตัว โดยมีอัตราการจับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และต่ําสุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 สัตว์น้ํา

เป็นกลุ่มปลาหน้าดิน ชนิดท่ีจับได้มากคือปลาหมูสีแก้มแดง (Lethrinus  lentjan) รองลงมาเป็นกลุ่ม
ปลากะพงข้างปาน (Lutjanus russelli) และปลาพินพาท (Terapon jarbua

ตามลําดับ ขนาดเฉลี่ย 35.12, 32.60, 26.47, 29.30 และ 27.17 เซนติเมตร 
ขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ รายได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 1,736-6,402 บาท/เท่ียว ต้นทุนเงินสดอยู่ในช่วง 

เท่ียว มีผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดอยู่ในช่วง 853-4,977 บาท/เท่ียว  

ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภเูก็ต 83000  โทร. 0 7639 1138-40  

2556 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
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การศึกษาการประมงเบ็ดราวหน้าดินในจังหวัดพังงา ทําการเก็บข้อมูลท่ีบ้านทับละมุ ตําบลลําแก่น อําเภอท้ายเหมือง 
 เดือนมกราคม-มีนาคม 

ลํา เหยื่อท่ีใช้เป็นปลาหลังเขียว  
ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1.0-1.5 ช่ัวโมง 
มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 1.95 กิโลกรัม/เบ็ด 

สัตว์น้ําที่จับได้ส่วนใหญ่
รองลงมาเป็นกลุ่มปลาเก๋า (Serranidae) 

Terapon jarbua) ร้อยละ 71.99,  
เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งเป็น

เท่ียว ต้นทุนเงินสดอยู่ในช่วง 884-1,550  
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Bottom Longline Fishery in  Phang
 
Thassanee  Suppapruek*  Suchat Sangchan
Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket)
 
Abstract 
 A study of bottom longline fishery at Phang
sub-district, Tai Muang District, Phang
November 2009, January-March 2010. The hook was barb type, No. 8
hooks/boat using. Sardines, fusiliers and mackerel are bait. The operat
or coral reef, where had the water depth 20
The average catch rate was 1.95 kg/100 hooks. The maximum catch rate in November 2009 and minimum 
catch rate in March 2009. Demersal fish was the target from this gear, comprised of 
(71.99%), Serranidae (9.29%), Nemipterus
and average size were 35.12, 32.60, 26.47, 29.30 and
than size at first mature. The average income was 1,736
and cash profit was 853-4,977 baht/trip.
 
Key words: bottom longline, Phang
   
* Corresponding auther: 77 Moo 7 Vichit Sub
E-mail: bodan_fishery@yahoo.com
Published: Technical Paper No.
 Department of Fisheries
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Bottom Longline Fishery in  Phang-nga Province 

Suchat Sangchan  Therdsak  Mitwong and Ponlachad  Karuhanon
Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 

A study of bottom longline fishery at Phang-nga Province was collected at Ban Thap Lamu, Lam Kean
Muang District, Phang-nga Province during October-December 2008, January

March 2010. The hook was barb type, No. 8-10, the number of hook was 300
hooks/boat using. Sardines, fusiliers and mackerel are bait. The operation time was at night on the rocky 
or coral reef, where had the water depth 20-60 m there was operated 2-8 time/trip which (1.0
The average catch rate was 1.95 kg/100 hooks. The maximum catch rate in November 2009 and minimum 

March 2009. Demersal fish was the target from this gear, comprised of 
Nemipterus spp. (5.88%), Lutjanus russelli (5.04%), 

and average size were 35.12, 32.60, 26.47, 29.30 and 27.17 cm, respectively. All target species
than size at first mature. The average income was 1,736-6,402 baht/trip and cash cost was 884

4,977 baht/trip. 

bottom longline, Phang-nga Province 

* Corresponding auther: 77 Moo 7 Vichit Sub-district, Muang District, Phuket 83000 Tel. 0 7639 1138
: bodan_fishery@yahoo.com 

Technical Paper No. 10/2556 Marine Fisheries Research and Development Bureau 
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Therdsak  Mitwong and Ponlachad  Karuhanon  

nga Province was collected at Ban Thap Lamu, Lam Kean 
December 2008, January-March and 
10, the number of hook was 300-3,000 

ion time was at night on the rocky  
8 time/trip which (1.0-1.5 hrs/time). 

The average catch rate was 1.95 kg/100 hooks. The maximum catch rate in November 2009 and minimum 
March 2009. Demersal fish was the target from this gear, comprised of Lethrinus lentjan 

(5.04%), Terapon jarbua (4.08%) 
respectively. All target species were larger 

cash cost was 884-1,550 baht/trip 

district, Muang District, Phuket 83000 Tel. 0 7639 1138-40 

/2556 Marine Fisheries Research and Development Bureau  
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ผลจับปลาทูน่าจากเรืออวนล้อมจับของไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี 
 
วิไลลักษณ์ เปรมกิจ1*  พิทักษ์ ใจดี1  เชิดศักด์ิ ชูคง
1สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยปีระมงทะเลลึก
2ฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
3สํานักวิจัยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
 
บทคัดย่อ 
 เรือประมงอวนล้อมจับปลาทูน่าของไทยท้ังหมด 
มีการทําประมงตลอดปีท้ังบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก 
โดยมีการทําประมงหนาแน่นอยู่ 2 ช่วง คือ ช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม และเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปี แหล่งทํา
การประมงมากท่ีสุดอยู่เขต 1: บริเวณตะวันออกของประเทศโซมาเลีย น้อยท่ีสุดเขต 
มหาสมุทรอินเดียตอนใต้  
 จากการลงอวน 613 ครั้ง สามารถจับทรัพยากรสัตว์น้ําได้ท้ังหมด 
ท่ีเหลือเป็นปลาโอ 447.00 ตัน โดยประกอบด้วยป
ปลาทูน่าครีบเหลือง และปลาโอ คิดเป็นร้อยละ 
เฉลี่ยปลาทูน่าเท่ากับ 30.54 ตัน/ครั้ง โดยท่ี  ปลาทูน่าท้องแถบมีอัตราการจับเฉลี่
สําหรับปลาทูน่า ท้องแถบมีความยาวส้อมหางเฉลี่ย
สืบพันธุ์ ในขณะท่ีปลาทูน่าครีบเหลือง และปลาทูน่าตาโตมีความยาวส้อมหางเฉลี่ย
เซนติเมตร ตามลําดับ เป็นปลาท่ีมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์
กับน้ําหนัก (กก.) ของปลาทูน่าท้องแถบ ปลาทูน่าครีบเหลือง และปลาทูน่าตาโตดังสมการต่อไปนี้
W = 0.000046L2.8004 และ W = 0.000020L
 
คําสําคัญ: ปลาทูน่า มหาสมุทรอินเดีย อัตราการจับเฉลี่ย 
   
*ผู้รับผิดชอบ: สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก ถนนศรีสมุทร ต
โทร.0 2395 0221-2, E-mail: wilailup@hotmail.com
พิมพ์เผยแพร่: เอกสารวิชาการฉบับท่ี 3/2557 
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ผลจับปลาทูน่าจากเรืออวนล้อมจับของไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี 2551-255

เชิดศักด์ิ ชูคง1 สายหยุด ฤทธิ์ช่วย2  พิธเนตร์ อุทัศน์3 และวาสนา สอนเกิด
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยปีระมงทะเลลึก 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

เรือประมงอวนล้อมจับปลาทูน่าของไทยท้ังหมด 4 ลํา ออกทําการประมงบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ปี
มีการทําประมงตลอดปีท้ังบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก (ร้อยละ 2.22) และมหาสมุทรอินเดียตะวันตก 

ช่วง คือ ช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม และเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปี แหล่งทํา
บริเวณตะวันออกของประเทศโซมาเลีย น้อยท่ีสุดเขต 5: บริเวณหมู่เกาะมัลดีฟส์ และเขต

ครั้ง สามารถจับทรัพยากรสัตว์น้ําได้ท้ังหมด 19,166.50 ตัน เป็นปลาทูน่า
ตัน โดยประกอบด้วยปลาทูน่าท้องแถบมากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 63.20 รองลงมา คือ ปลาทูน่าตาโต

ปลาทูน่าครีบเหลือง และปลาโอ คิดเป็นร้อยละ 23.35  11.12  และ 2.33 ของปริมาณการจับท้ังหมด ตามลําดับ อัตราการจับ
ครั้ง โดยท่ี  ปลาทูน่าท้องแถบมีอัตราการจับเฉลี่ยมากกว่าปลาทูน่าครีบเหลืองและปลาทูน่าตาโต

สําหรับปลาทูน่า ท้องแถบมีความยาวส้อมหางเฉลี่ย 50.47+9.82 เซนติเมตร ซึ่งเป็นปลาท่ีมีขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่ม
สืบพันธุ์ ในขณะท่ีปลาทูน่าครีบเหลือง และปลาทูน่าตาโตมีความยาวส้อมหางเฉลี่ย 64.77+23.40 
เซนติเมตร ตามลําดับ เป็นปลาท่ีมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส้อมหาง 

ของปลาทูน่าท้องแถบ ปลาทูน่าครีบเหลือง และปลาทูน่าตาโตดังสมการต่อไปนี้ W = 0.000011L
W = 0.000020L3.0216 ตามลําดับ 

ปลาทูน่า มหาสมุทรอินเดีย อัตราการจับเฉลี่ย  

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก ถนนศรีสมุทร ต.ปากน้ํา อ.เมืองจ.สมุทรปราการ 
wilailup@hotmail.com 

2557 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
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และวาสนา สอนเกิด1  

ลํา ออกทําการประมงบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ปี 2551-2552  
และมหาสมุทรอินเดียตะวันตก (ร้อยละ 97.78) 

ช่วง คือ ช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม และเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปี แหล่งทํา 
บริเวณหมู่เกาะมัลดีฟส์ และเขต 6: บริเวณ

ตัน เป็นปลาทูน่า18,719.50 ตัน และ
รองลงมา คือ ปลาทูน่าตาโต 

ของปริมาณการจับท้ังหมด ตามลําดับ อัตราการจับ
ยมากกว่าปลาทูน่าครีบเหลืองและปลาทูน่าตาโต  

เซนติเมตร ซึ่งเป็นปลาท่ีมีขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่ม
23.40 และ 64.82+17.70 

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส้อมหาง (ซม.)  
W = 0.000011L3.1810  

สมุทรปราการ 10270 
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Catch of Tuna from Thai Purse Seine in the Indian Ocean
 
Wilailux  Premkit1*, Pithak  Chaidee
Saiyud  Ritchuay 2, Pittanaet  U
 1Deep Sea Fishery Technology Research and Development Institute
2General Administration, Marine Fisheries Research and Development Bureau
3Inland Fisheries Research and Development Bureau
 
Abstract 
 Four Thai tuna purse seiners were operated in the Indian Ocean
fishery in the Indian Ocean can be operated throughout the year in both the eastern (2.22%) and western 
part (97.78%) with the peak from March
with abundant stock located along the east coast of So
Islands and the southern part of the Indian Ocean.
 The total catch 19,166.50 tons were obtained from 613 sets of operations.  They comprised tunas 
18,719.50 tons and bonito 447.00
followed by bigeye tuna (23.35%), yellowfin tuna (11.12%) and bonito (2.33%). The average catch rate of 
tunas was 30.54 tons/set.  The average size of skipjack tuna, yellowfin tuna and bigeye tuna were 50
64.77+23.40 and 64.82+17.70 cm, repectively. The average size of skipjack tuna was bigger than size at first 
maturity whilst yellowfin and bigeye were less than size at first maturity. The relationship between fork 
length (cm) and body weight (kg
equations: W = 0.000011L3.1810, W = 0.000046L
 
Key words: tuna, Indian Ocean, average catch rate
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Catch of Tuna from Thai Purse Seine in the Indian Ocean during 2008

*, Pithak  Chaidee1, Chirdsak  Chookong1, 
Pittanaet  U-tat3 and Wasana  Sornkert 1 

Deep Sea Fishery Technology Research and Development Institute 
General Administration, Marine Fisheries Research and Development Bureau 
Inland Fisheries Research and Development Bureau 

purse seiners were operated in the Indian Ocean during 2008
fishery in the Indian Ocean can be operated throughout the year in both the eastern (2.22%) and western 
part (97.78%) with the peak from March-May and September-October. The most common fishing ground 
with abundant stock located along the east coast of Somalia, the least fishing ground located in Maldives 
Islands and the southern part of the Indian Ocean. 

The total catch 19,166.50 tons were obtained from 613 sets of operations.  They comprised tunas 
18,719.50 tons and bonito 447.00 tons.  It was found that skipjack tuna was the highest proportion (63.20%)
followed by bigeye tuna (23.35%), yellowfin tuna (11.12%) and bonito (2.33%). The average catch rate of 
tunas was 30.54 tons/set.  The average size of skipjack tuna, yellowfin tuna and bigeye tuna were 50

17.70 cm, repectively. The average size of skipjack tuna was bigger than size at first 
maturity whilst yellowfin and bigeye were less than size at first maturity. The relationship between fork 

(cm) and body weight (kg) of skipjack tuna, yellowfin tuna and bigeye tuna were shown by these 
, W = 0.000046L2.8004 and W = 0.000020L3.0216 respectively.

tuna, Indian Ocean, average catch rate 

*Corresponding author: Deep Sea Fishery Technology Research and Development Institute. Srisamut Road,
Paknam, Muang District, Samut Prakan Province, 10270.Tel. 0 2395 0221-2  E-mail: 

Technical Paper No. 3/2557 Marine Fisheries Research and Development Bureau 
Department of Fisheries 
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during 2008-2009 

during 2008-2009. Tuna purse seine 
fishery in the Indian Ocean can be operated throughout the year in both the eastern (2.22%) and western 

October. The most common fishing ground 
malia, the least fishing ground located in Maldives 

The total catch 19,166.50 tons were obtained from 613 sets of operations.  They comprised tunas 
t skipjack tuna was the highest proportion (63.20%) 

followed by bigeye tuna (23.35%), yellowfin tuna (11.12%) and bonito (2.33%). The average catch rate of 
tunas was 30.54 tons/set.  The average size of skipjack tuna, yellowfin tuna and bigeye tuna were 50.47+9.82, 

17.70 cm, repectively. The average size of skipjack tuna was bigger than size at first 
maturity whilst yellowfin and bigeye were less than size at first maturity. The relationship between fork 

) of skipjack tuna, yellowfin tuna and bigeye tuna were shown by these 
respectively. 

echnology Research and Development Institute. Srisamut Road, 
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สภาวะแวดล้อมบางประการในแหล่งประมงบริเวณไหล่ทวีปทะเลอันดามัน
 
สมเจตน์ สอนครุฑ* และ ไพโรจน์ หน่ายมี 

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยปีระมงทะเลลึก
 

บทคัดย่อ 

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 
และตามระดับความลึกด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้ํา 
พ.ศ. 2549-เมษายน พ.ศ. 2551 โดยเรือสํารวจประมงจุฬาภรณ์
 ผลการศึกษาพบว่าอุณหภูมิท่ีผิวน้ําทะเลอยู่ในช่วง 
โดยเฉพาะเดือนมกราคม มีค่าอยู่ในช่วง 27.06
ระหว่าง 3.4-6.0 มิลลิลิตร/ลิตร ความเค็มท่ีผิวน้ําทะเลมีค่าอยู่ระหว่าง 
(31-32 psu) ส่วนความเป็นกรด-ด่างท่ีผิวน้ําทะเลมีความแตกต่างกันน้อยมากมีค่าอยู่ระหว่าง
ค่อนข้างลึกในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ
และค่อนข้างตื้นในเดือน ธันวาคม-เมษายน พ
และเดือนมีนาคม-เมษายน 2551 เทอร์โมไคลน์มีจุดเริ่มต้น 
อยู่ระหว่างช่วงความลึก 25-185  เมตร และระดับอุณห
ออกซิไคลน์อยู่ระหว่าง 0.77-5.96 มิลลิลิตร/ลิตร
31-33 psu ความเป็นกรด-ด่าง มีความเปลี่ยนแปลงตามระดับความลึกใน พ
มวลน้ําผสมบริเวณใกล้ฝั่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม พ
ออกซิเจนละลายลงไปในช้ันน้ําได้ดีในช่วงปลายมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
ในช่วงเดือนธันวาคม 2549 ถึงมกราคม 2550
กรด-ด่างแยกช้ันตามระดับความลึกชัดเจน 
 
คําสําคัญ: สภาวะแวดล้อม ไหล่ทวีป ทะเลอันดามัน
   
*ผู้รับผดิชอบ: ถ. ศรีสมุทร ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ
E-mail: somjet_sorn@hotmail.com 
พิมพ์เผยแพร่: เอกสารวิชาการฉบับท่ี 6/2557 
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สภาวะแวดล้อมบางประการในแหล่งประมงบริเวณไหล่ทวีปทะเลอันดามัน 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยปีระมงทะเลลึก 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา ความเค็ม และความเป็นกรด
และตามระดับความลึกด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้ํา (CTD) ในแหล่งประมงบริเวณ ไหล่ทวีปทะเลอันดามัน ระหว่างเดือนมกราคม 

โดยเรือสํารวจประมงจุฬาภรณ์ และเรือสํารวจประมง M.V.SEAFDEC 2 รวม 
ผลการศึกษาพบว่าอุณหภูมิท่ีผิวน้ําทะเลอยู่ในช่วง 27.06-30.91 องศาเซลเซียส โดยต้นปี พ.

27.06-27.90 องศาเซลเซียส  ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ําท่ีผิวน้ําทะเลพบอยู่
ลิตร ความเค็มท่ีผิวน้ําทะเลมีค่าอยู่ระหว่าง 31-33 psu โดยพบค่าความเค็มต่ําในเดือนธันวาคม 

ด่างท่ีผิวน้ําทะเลมีความแตกต่างกันน้อยมากมีค่าอยู่ระหว่าง 8.5-8.8
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดยมีจุดเริ่มต้นท่ี 50-62-เมตร อุณหภูมิ 27.84-
เมษายน พ.ศ. 2550 โดยมีความลึกเริ่มต้น 22-57 เมตร  อุณหภูมิ 24.22
เทอร์โมไคลน์มีจุดเริ่มต้น 32-74 เมตร อุณหภูมิ 24.58-28.06 องศาเซลเซียส ช่วงออกซิไคลน์
เมตร และระดับอุณหภูมิ 24.22-29.71 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนท่ี

ลิตร ส่วนช้ันฮาโลไคลน ์มีจุดเริ่มต้นท่ีความลึกระหว่าง 20-60 
ความเปลี่ยนแปลงตามระดับความลึกใน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 

มวลน้ําผสมบริเวณใกล้ฝั่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม พ.ศ. 2550 บางกว่าใน พ.ศ. 2551 ท่ีพบในช่วงเดือนเดียวกัน ปริมาณ
ออกซิเจนละลายลงไปในช้ันน้ําได้ดีในช่วงปลายมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ส่วนบริเวณไกลฝั่งมวลน้ําผสมค่อนข้างบาง

2550 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในช้ันน้ําน้อยลงในเดือนเมษายน 

สภาวะแวดล้อม ไหล่ทวีป ทะเลอันดามัน 

เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. 0 2395 4114 

2557 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
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ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา ความเค็ม และความเป็นกรด-ด่างท่ีผิวน้ําทะเล
ไหล่ทวีปทะเลอันดามัน ระหว่างเดือนมกราคม 

รวม 79 ครั้ง  
.ศ. 2550 อุณหภูมิต่ํา

องศาเซลเซียส  ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ําท่ีผิวน้ําทะเลพบอยู่
โดยพบค่าความเค็มต่ําในเดือนธันวาคม 

8.8  ช่วงเทอร์โมไคลน์
-28.21-องศาเซลเซียส 

24.22-29.71 องศาเซลเซียส 
องศาเซลเซียส ช่วงออกซิไคลน์

ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ําในช้ัน
60 เมตร โดยมีความเค็ม 

2550 แตกต่างกันเล็กน้อย  
ท่ีพบในช่วงเดือนเดียวกัน ปริมาณ

ส่วนบริเวณไกลฝั่งมวลน้ําผสมค่อนข้างบาง
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในช้ันน้ําน้อยลงในเดือนเมษายน 2550 และความเป็น
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Some Environmental Conditions in Fishing Ground along Continental Shelf

Andaman Sea 
 

Somjet  Sornkrut* and  Pirote Naimee

Deep Sea Fishery Technology Research and Development Institute
 
Abstract 

Variability of temperature, dissolved oxygen, salinity and pH at sea surface and depth profile were 
investigated from data of 79 CTD operations during the cruise of F.R.V. Chulabhorn and M.V. SEAFDEC2 
(January 2006-April 2008) in the fishing grounds along 

The results appeared that sea surface temperature ranged from 27.06 to 30.91 °C.  It was remarkably
very low 27.06-27.90 °C in January 2007. Dissolved oxygen concentration in sea surface water was found 
between 3.4-6.0 ml/l.  Salinity was in the range of 31
in December. The pH slightly varied between 8.5
was relatively deep in January-
temperature around  27.84-28.21 °C.  During December 2006
turning point at 22-57 m and temperature 24.22
depth between 32-74 m with temperature 24.58
depth with temperature 24.22
0.77-5.96 ml/l. The halocline began at of 20
were slightly different. Mixed-water layer near the coast during February
2008 and oxygen dissolved well in sea water in late January to early February 2006.  In distan
relatively thin layer of mixed-
concentration was less and water was high stratified in pH in April 2007.
 

Key words: environmental conditions, continental shelf, Andaman Sea
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Some Environmental Conditions in Fishing Ground along Continental Shelf

Somjet  Sornkrut* and  Pirote Naimee 

Deep Sea Fishery Technology Research and Development Institute 

Variability of temperature, dissolved oxygen, salinity and pH at sea surface and depth profile were 
investigated from data of 79 CTD operations during the cruise of F.R.V. Chulabhorn and M.V. SEAFDEC2 

April 2008) in the fishing grounds along the continental shelf in the Andaman Sea. 
The results appeared that sea surface temperature ranged from 27.06 to 30.91 °C.  It was remarkably

27.90 °C in January 2007. Dissolved oxygen concentration in sea surface water was found 
6.0 ml/l.  Salinity was in the range of 31-33 psu and the low value (31

in December. The pH slightly varied between 8.5-8.8. Regarding the variability by depth, thermocline layer 
-February 2006 with the turning point of temperature at 50

28.21 °C.  During December 2006-April 2007, it was rather shallow with the 
57 m and temperature 24.22-29.71 °C.  In March-April 2008,  thermocline showed starti
74 m with temperature 24.58-28.06 °C. The oxycline range was found between 25

depth with temperature 24.22-29.71 °C. Dissolved oxygen concentration in the oxycline was detected 
5.96 ml/l. The halocline began at of 20-60 m with salinity 31-33 psu.  The pH profiles in 2006 and 2007

water layer near the coast during February-March 2007 was thinner than in 
2008 and oxygen dissolved well in sea water in late January to early February 2006.  In distan

-water was observed in December 2006-January 2007.  Dissolved oxygen 
concentration was less and water was high stratified in pH in April 2007. 

environmental conditions, continental shelf, Andaman Sea 
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Some Environmental Conditions in Fishing Ground along Continental Shelf in the 

Variability of temperature, dissolved oxygen, salinity and pH at sea surface and depth profile were 
investigated from data of 79 CTD operations during the cruise of F.R.V. Chulabhorn and M.V. SEAFDEC2 

the continental shelf in the Andaman Sea.  
The results appeared that sea surface temperature ranged from 27.06 to 30.91 °C.  It was remarkably 

27.90 °C in January 2007. Dissolved oxygen concentration in sea surface water was found 
33 psu and the low value (31-32 psu) was observed 

8.8. Regarding the variability by depth, thermocline layer 
turning point of temperature at 50-62 m depth and 

April 2007, it was rather shallow with the 
April 2008,  thermocline showed starting 

28.06 °C. The oxycline range was found between 25-185 m 
29.71 °C. Dissolved oxygen concentration in the oxycline was detected  

33 psu.  The pH profiles in 2006 and 2007 
March 2007 was thinner than in 

2008 and oxygen dissolved well in sea water in late January to early February 2006.  In distant areas the 
January 2007.  Dissolved oxygen 

district, Muang District, Samut Prakan Province 10270 Tel. 02395 4114  
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ทรัพยากรปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียโดยเรือสํารวจประมงมหิดล พ
 
สุธานี สุมะนังกลุ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยปีระมงทะเลลึก
 
บทคัดย่อ 

ทรัพยากรปลาทูน่าจากการทําประมงด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย พ
โดยเรือสํารวจประมงมหิดล บริเวณละติจูดท่ี 
ดําเนินการ 2 เท่ียวเรือ เท่ียวเรือท่ีหนึ่งระหว่างเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2551 พบปลาทูน่าจํานวน 3 ชนิด คือ
albacares) และปลาทูน่าตาโต (T. obesus
4 ครั้ง อัตราการจับเฉลี่ย 6,060.00 กิโลกรัมต่อครั้ง อัตราการจับสูงสุด 
สัตว์นํ้า 230.00 กิโลกรัม จากการวางอวนล้อม 
จาก 2 เท่ียวเรือ ส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่าท้องแถบ รองลงมาเป็นปลาทูน่าครีบเหลือง และปลาทูน่าตาโต คิดเป็นร้อยละ 
37.32 และ 1.47 ของปริมาณสัตว์น้ําท้ังหมด ตามลําดับ การศึกษาขนาดความยาวส้อมหางของปลาทูน่าท่ีจับได้ในเท่ียวเรือท่ี 
พบว่า ปลาทูน่าท้องแถบ มีพิสัยความยาวส้อมหางระหว่าง 
ปลาทูน่าครีบเหลือง มีพิสัยความยาวส้อมหาง
ปลาทูน่าตาโต มีพิสัยความยาวส้อมหางระหว่าง 
ระหว่างความยาวส้อมหาง (เซนติเมตร) กับน้ําหนัก 
ปลาทูน่าท้องแถบ W = 0.0000070L3.2315  ปลาทูน่าครีบเหลือง 
 
คําสําคัญ: ปลาทูน่า  อวนล้อมจับปลาทูน่า  มหาสมุทรอินเดีย
   
*ผู้รับผดิชอบ: ถ. ศรีสมุทร ต. ปากน้ํา อ. เมือง จ
E-mail: sutanees@fisheries.go.th 
พิมพ์เผยแพร่: เอกสารวิชาการฉบับท่ี 19/2556 
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ทรัพยากรปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียโดยเรือสํารวจประมงมหิดล พ.ศ. 2550-2551 

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยปีระมงทะเลลึก 

ทรัพยากรปลาทูน่าจากการทําประมงด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย พ
โดยเรือสํารวจประมงมหิดล บริเวณละติจูดท่ี 02 องศาเหนือ ถึง 08 องศาใต้ และลองจิจูดท่ี 080 ถึง 097 

เท่ียวเรือ เท่ียวเรือท่ีหนึ่งระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เท่ียวเรือท่ีสองระหว่างเดือนมีนาคม
ชนิด คือ ปลาทูน่าท้องแถบ (Katsuwonus pelamis) ปลาทูน่าครีบเหลือง 

T. obesus) โดยในเท่ียวเรือท่ี 1 ได้ปริมาณสัตว์น้ํา 24,240.00 กิโลกรัม จากการวางอวนล้อม
กิโลกรัมต่อครั้ง อัตราการจับสูงสุด 13,020.00 กิโลกรัมต่อครั้ง ส่วนในเท่ียวเรือท่ี 

กิโลกรัม จากการวางอวนล้อม 2 ครั้ง อัตราการจับเฉลี่ย 115.00 กิโลกรัมต่อครั้ง องค์ประกอบของสัตว์น้ํา
ส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่าท้องแถบ รองลงมาเป็นปลาทูน่าครีบเหลือง และปลาทูน่าตาโต คิดเป็นร้อยละ 
ของปริมาณสัตว์น้ําท้ังหมด ตามลําดับ การศึกษาขนาดความยาวส้อมหางของปลาทูน่าท่ีจับได้ในเท่ียวเรือท่ี 

พบว่า ปลาทูน่าท้องแถบ มีพิสัยความยาวส้อมหางระหว่าง 33.00-77.00 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 55.70
ปลาทูน่าครีบเหลือง มีพิสัยความยาวส้อมหางระหว่าง 37.80-125.00 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 89.82+23.26 

ส้อมหางระหว่าง 35.00-65.00 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 43.02+8.42 เซนติเมตร ความสัมพันธ์
กับน้ําหนัก (กรัม) ของปลาทูน่า ได้สมการความสัมพันธ์ของปลาทูน่าแต่ละชนิด
ปลาทูน่าครีบเหลือง W = 0.000050L2.7413  และปลาทูน่าตาโต W = 0.0003000L

ปลาทูน่า  อวนล้อมจับปลาทูน่า  มหาสมุทรอินเดีย 

เมือง จ. สมุทรปราการ 10270 โทร 0 2395 0222 

2556 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
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ทรัพยากรปลาทูน่าจากการทําประมงด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2550-2551  
097 องศาตะวันออกได้

เท่ียวเรือท่ีสองระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 
ปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus 
กิโลกรัม จากการวางอวนล้อม 

กิโลกรัมต่อครั้ง ส่วนในเท่ียวเรือท่ี 2 ได้ปริมาณ 
องค์ประกอบของสัตว์น้ําท่ีจับได้

ส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่าท้องแถบ รองลงมาเป็นปลาทูน่าครีบเหลือง และปลาทูน่าตาโต คิดเป็นร้อยละ 59.28 
ของปริมาณสัตว์น้ําท้ังหมด ตามลําดับ การศึกษาขนาดความยาวส้อมหางของปลาทูน่าท่ีจับได้ในเท่ียวเรือท่ี 1 

55.70+13.44 เซนติเมตร 
23.26 เซนติเมตร และ

เซนติเมตร ความสัมพันธ์
ได้สมการความสัมพันธ์ของปลาทูน่าแต่ละชนิด คือ 

W = 0.0003000L2.3198 
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Tuna Resource in the Indian Ocean by R.V. Mahidol during 2007
 
Sutanee Sumanangkul 
Deep sea Fishery Technology Research and Development Institute
 
Abstract 

Tuna purse seine for tuna resources survey was carried out by the fishery research vessel “R.V. Mahidol”

in India Ocean during 2007-2008. The survey area is at latitude 02
The first cruise was conducted during March
The catch compositions were tuna of 3 species: skipjack tuna (
(Thunnus albacares) and bigeye tuna (
4 set of purse seine fishing in the first cruise with average catch rate of 6,060.00 kg/set and the highest 
catch rate of 13,020.00 kg/set. While a total fish caught of 230.00 kg was obtained from 2 set of purse 
seine fishing in the second cruise with average catch rate 115.00
skipjack tuna, yellowfin tuna and bigeye tuna at the percentage 59.28, 37.32 and

first cruise, the size of skipjack tuna range from 33.00

tuna 37.80-125.00 cm with average 89.82

43.02+8.42 cm. The length-weight relation of skipjack tuna, yellowfin tuna and bigeye tuna were 

W = 0.0000070L3.2315, W = 0.000050L
 
Key words: tuna, tuna purse seine, Indian Ocean
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Tuna Resource in the Indian Ocean by R.V. Mahidol during 2007-2008

sea Fishery Technology Research and Development Institute 

Tuna purse seine for tuna resources survey was carried out by the fishery research vessel “R.V. Mahidol”

2008. The survey area is at latitude 02°N - 08°S and longitude 080
The first cruise was conducted during March-May 2007 and the second cruise was during March
The catch compositions were tuna of 3 species: skipjack tuna (Katsuwonus pelamis

geye tuna (T. obesus). A total fish caught of 24,240.00 kg was obtained 
fishing in the first cruise with average catch rate of 6,060.00 kg/set and the highest 

catch rate of 13,020.00 kg/set. While a total fish caught of 230.00 kg was obtained from 2 set of purse 
seine fishing in the second cruise with average catch rate 115.00 kg/set. The total catch of tunas comprised
skipjack tuna, yellowfin tuna and bigeye tuna at the percentage 59.28, 37.32 and

first cruise, the size of skipjack tuna range from 33.00-77.00 cm with average 55.70

125.00 cm with average 89.82+23.26 cm and big eye tuna 35.00

weight relation of skipjack tuna, yellowfin tuna and bigeye tuna were 

, W = 0.000050L2.7413 and W = 0.0003000L2.3198 respectively. 

: tuna, tuna purse seine, Indian Ocean 
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2008 

Tuna purse seine for tuna resources survey was carried out by the fishery research vessel “R.V. Mahidol” 

S and longitude 080-097 °E.  
May 2007 and the second cruise was during March-May 2008.  

Katsuwonus pelamis), yellowfin tuna 
). A total fish caught of 24,240.00 kg was obtained from  

fishing in the first cruise with average catch rate of 6,060.00 kg/set and the highest 
catch rate of 13,020.00 kg/set. While a total fish caught of 230.00 kg was obtained from 2 set of purse 

kg/set. The total catch of tunas comprised 
skipjack tuna, yellowfin tuna and bigeye tuna at the percentage 59.28, 37.32 and 1.47, respectively. In the 

77.00 cm with average 55.70+13.44 cm, yellowfin 

23.26 cm and big eye tuna 35.00-65.00 cm with average 

weight relation of skipjack tuna, yellowfin tuna and bigeye tuna were  

*Corresponding author: Srisamut Rd., Muang, Samut Prakan Province 10270  Tel. 0 2395 0222 
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ผลของอุณหภูมิต่อการเก็บรักษาเมล็ดเทียมพรรณไม้น้ําสกุลใบพาย
 
มณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ* และวรางคณา กาซัม
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจดื
 
บทคัดย่อ 
 พรรณไม้น้ําสกุลใบพาย Cryptocoryne
และบางชนิดสามารถเก็บรักษาเช้ือพันธุ์โดยการทําเมล็ดเทียมท่ีเพาะเลี้ยงในสภาพหลอดแก้วได้ แต่การเก็บรักษาเมล็ดเทียม
ท่ีอุณหภูมิต่ําโดยการแช่แข็งยังไม่ประสบความสําเร็จ การทดลองนี้ทําการศึกษาการเก็บรั
3 ระดับ คือ 25, 5 และ -18 องศาเซลเซียส พบว่าเนื้อเยื่อตายอดของพรรณไม้น้ําสกุลใบพายท่ีได้รับการชักนําให้เกิดความ
ทนทานต่อการสูญเสียน้ํา โดยเลี้ยงในอาหารท่ีมีน้ําตาลซูโครสเข้มข้น 
แล้วจึงเคลือบด้วยสารอัลจิเนต จากนั้นจึงผ่านกระบวนการดึงน้ําออกท่ีระยะเวลา 
แบบแห้ง (dehydrated synthetic seed) 
เปอร์เซ็นต์การงอกท่ีลดลงตามระยะเวลาเก็บ
มีอายุในการเก็บรักษาเพียง 1 สัปดาห์ การปรับเทคนิคการทําเมล็ดเทียมครั้งนี้ทําให้เมล็ดเทียมสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิ
ท่ีต่ําได้ แม้ระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดเทียมแบบแห้งในระดับอุณหภูมิต่าง 
และการขนย้าย เพ่ือการแลกเปลี่ยนพันธุ์ เป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์เช้ือพันธุ์พรรณไม้นํ้าต่อไป 
 
คําสําคัญ: พรรณไม้นํ้าสกุลใบพาย, เมล็ดเทียม
________________ 
* ผู้รับผิดชอบ: กรมประมง เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 
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ผลของอุณหภูมิต่อการเก็บรักษาเมล็ดเทียมพรรณไม้น้ําสกุลใบพาย 

และวรางคณา กาซัม 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจดื 

Cryptocoryne spp. เป็นพรรณไม้น้ําพ้ืนเมืองของไทยท่ีมีหลายชนิดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์
และบางชนิดสามารถเก็บรักษาเช้ือพันธุ์โดยการทําเมล็ดเทียมท่ีเพาะเลี้ยงในสภาพหลอดแก้วได้ แต่การเก็บรักษาเมล็ดเทียม
ท่ีอุณหภูมิต่ําโดยการแช่แข็งยังไม่ประสบความสําเร็จ การทดลองนี้ทําการศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดเทียมท่ีอุณหภูมิต่างกัน 

องศาเซลเซียส พบว่าเนื้อเยื่อตายอดของพรรณไม้น้ําสกุลใบพายท่ีได้รับการชักนําให้เกิดความ
ทนทานต่อการสูญเสียน้ํา โดยเลี้ยงในอาหารท่ีมีน้ําตาลซูโครสเข้มข้น 0.3 M เป็นเวลานาน 8 สัปดาห์ 

จึงเคลือบด้วยสารอัลจิเนต จากนั้นจึงผ่านกระบวนการดึงน้ําออกท่ีระยะเวลา 7 ช่ัวโมง (dehydration
) สามารถเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ได้นานไม่เกิน 

เปอร์เซ็นต์การงอกท่ีลดลงตามระยะเวลาเก็บท่ีนานข้ึน ส่วนการทดลองท่ีอุณหภูมิ 5 และ -18 องศาเซลเซียส พบว่าเมล็ดเทียม
สัปดาห์ การปรับเทคนิคการทําเมล็ดเทียมครั้งนี้ทําให้เมล็ดเทียมสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิ

ท่ีต่ําได้ แม้ระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดเทียมแบบแห้งในระดับอุณหภูมิต่าง ๆ มีระยะสั้นแต่ยังสะดวกต่อการขนส่งทางการค้า
และการขนย้าย เพ่ือการแลกเปลี่ยนพันธุ์ เป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์เช้ือพันธุ์พรรณไม้นํ้าต่อไป  

เมล็ดเทียม, อุณหภูมิต่อการเก็บรักษา 

กรมประมง เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900  E-mail: maneeraw@fisheries.go.th
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เป็นพรรณไม้น้ําพ้ืนเมืองของไทยท่ีมีหลายชนิดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์
และบางชนิดสามารถเก็บรักษาเช้ือพันธุ์โดยการทําเมล็ดเทียมท่ีเพาะเลี้ยงในสภาพหลอดแก้วได้ แต่การเก็บรักษาเมล็ดเทียม 

กษาเมล็ดเทียมท่ีอุณหภูมิต่างกัน  
องศาเซลเซียส พบว่าเนื้อเยื่อตายอดของพรรณไม้น้ําสกุลใบพายท่ีได้รับการชักนําให้เกิดความ

สัปดาห์ (preculture) ก่อน  
dehydration) จนเป็นเมล็ดเทียม

องศาเซลเซียส ได้นานไม่เกิน 3 สัปดาห์ โดยมี
องศาเซลเซียส พบว่าเมล็ดเทียม

สัปดาห์ การปรับเทคนิคการทําเมล็ดเทียมครั้งนี้ทําให้เมล็ดเทียมสามารถเก็บรักษาในอุณหภูม ิ
ๆ มีระยะสั้นแต่ยังสะดวกต่อการขนส่งทางการค้า

: maneeraw@fisheries.go.th 
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Effect of temperature storage for synthetic seeding of Cryptocoryne spp.
 
Maneerat Wangwibulkit* and Warangkana Kasam
Inland Fisheries Research and Development Institute
 
Abstract 
 Cryptocoryne spp. is an indigenous aquatic plant of Thailand which is rare species. Some of them 
could be preserved by synthetic seeding technique 
seeds at very low temperature (
Cryptocoryne synthetic seeds storage at different temperature 25, 5 and 
preculturing of shoot buds on MS media containing 0.3 M sucrose for 8 weeks, then subsequently 
encapsulated in sodium alginate to form bead and dehydrated for 7 hours become dehydrated synthetic 
seed. And the dehydrated synthetic seeds of 
weeks. The storages at 5 and -
storage period of Cryptocoryne 
be easy for transference and convenient for plant varieties exchange in the future.
 
Key words: Cryptocoryne spp., Synthetic seed, Temperation storage
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Effect of temperature storage for synthetic seeding of Cryptocoryne spp.

and Warangkana Kasam 
Inland Fisheries Research and Development Institute 

spp. is an indigenous aquatic plant of Thailand which is rare species. Some of them 
could be preserved by synthetic seeding technique in vitro. The conservation of 
seeds at very low temperature (-196๐C) has not been accomplished. Therefore, this study carried on the 

synthetic seeds storage at different temperature 25, 5 and -18 ๐

preculturing of shoot buds on MS media containing 0.3 M sucrose for 8 weeks, then subsequently 
d in sodium alginate to form bead and dehydrated for 7 hours become dehydrated synthetic 

seed. And the dehydrated synthetic seeds of Cryptocoryne storaged at 25 ๐C could survive longer than 3 
-18 ๐C could be preserved for about 1 week. The results indicated that the 
 synthetic seeds at 25, 5 and -18 ๐C could be effective for short term. It would

be easy for transference and convenient for plant varieties exchange in the future.

spp., Synthetic seed, Temperation storage 

Development Institute, Chatuchak, Bangkok 10900 
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spp. is an indigenous aquatic plant of Thailand which is rare species. Some of them 
. The conservation of Cryptocoryne synthetic 

omplished. Therefore, this study carried on the 
๐C. It was found that the 

preculturing of shoot buds on MS media containing 0.3 M sucrose for 8 weeks, then subsequently 
d in sodium alginate to form bead and dehydrated for 7 hours become dehydrated synthetic 

C could survive longer than 3 
1 week. The results indicated that the 

C could be effective for short term. It would 
be easy for transference and convenient for plant varieties exchange in the future. 
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คํานํา 
 เมล็ดเทียม (artificial seed หรือ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการนําเอาช้ินส่วนของพืช 
ตา ข้อ และโปรโตคอร์ม (protocorm) เคลือบด้วยสารจําพวกแอลจิเนต 
ธาตุอาหาร เพ่ือสร้างเปลือกหุ้มข้ึนมาล้อมรอบช้ินส่วนพืช 
อันตรายให้แก่เอมบริโอเหมือนในเมล็ดจริง มีประโยชน์ในการขยายพันธุ์พรรณไม้นํ้าท่ีหายาก ใกล้สูญพันธุ์ หรือพรรณไม้น้ําท่ีมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ และสืบเนื่องจากการวิจัยการนําเทคนิคการทําเมล็ดเทียมมาใช้เพ่ือการเกบ็รกัษาพรรณไมน้้าํสกลุใบพาย
(Cryptocoryne spp.) พบว่าผลการวิจัยทําให้สามารถผลิตเมล็ดเทียมได้ท้ังเมล็ดเทียมแบบช้ืน 
และเมล็ดเทียมแบบแห้ง (dehydrated synthetic seed) 
เก็บรักษาในสภาพหลอดแก้วท่ีมีอาหารอยู่ได้นาน 
ระยะสั้น (short term storage) ส่วนการเก็บรักษาในระยะยาว 
ไนโตรเจนเหลว (-196๐C) ยังไม่ประสบความสําเร็จ เนื่องจากเมล็ดเทียมของพรรณไม้น้ําสกุลใบพายท่ีผ่านการแช่แข็งไม่สามารถ
เจริญกลับมาเป็นต้นอ่อนใหม่ได้ ดังนั้นการทดลองนี้จึงศึกษาถึงผลของอุณหภูมิต่อการเก็บรักษาเมล็ดเทียมพรรณไม้น้ํา
ในระดับต่าง ๆ กัน เพ่ือยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาเมล็ดเทียมให้นานมากข้ึน และเป็นแนวทางในการเก็บรักษาเช้ือพันธุกรรม
พรรณไม้นํ้าชนิดอ่ืน ๆ ในสภาพหลอดทดลองในอนาคตต่อไป
 
วัตถุประสงค ์
 ศึกษาผลของอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเก็บรักษาเมล็ดเทียมพรรณไม้นํ้าสกุลใบพาย
 
วิธีดําเนินการ 
1. แผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
อุณหภูมิต่าง ๆ (temperature storage) 
เซลเซียส และอุณหภูมิช่องแช่แข็งในตู้เย็นท่ี 
2. วิธีการทดลอง 
 ในการทดลองครั้งนี้ได้เลือกนําเนื้อเยื่อพรรณไม้นํ้าไทยสกุลใบพาย 
ใบพายผมหอม C. tonkinensis เป็นตัวแทนของพรรณไม้นํ้าสกุลนี้ มาทําการทดลองดังนี้

2.1 เตรียมเนื้อเยื่อตายอดให้เกิดความทนทานต่อการสูญเสียน้ําก่อน โดยเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์กึ่งแข็งสูตร 
ท่ีมีนํ้าตาลซูโครสเข้มข้น 0.3 M เป็นเวลา 8 

2.2 นําเนื้อเยื่อตายอดอายุ 2 เดือน ขนาด 
(NaC6H7O6) แล้วหยดตายอดพร้อมกับอาหารด้วยปลายหลอดปิเปต ลงใน 
นาที จนเกิดเป็นเมล็ดเทียม จากนั้นย้ายเมล็ดเทียมมาแช่ในสาร 
ดึงน้ําออก (dehydration) ด้วยวิธี air drying 
เพ่ือลดปริมาณน้ําภายในเมล็ดเทียม 

2.3 จากนั้นนําเมล็ดเทียมบรรจุลงใน 
องศาเซลเซียส 
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หรือ synthetic seed) คือเมล็ดพืชท่ีไม่ได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแต่เกิดข้ึนมาจาก
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการนําเอาช้ินส่วนของพืช (explants) เช่น เซลล์ร่างกาย (somatic embryo) 

เคลือบด้วยสารจําพวกแอลจิเนต (alginate) หรือสารอ่ืนๆ ผสมด้วยสาร
ธาตุอาหาร เพ่ือสร้างเปลือกหุ้มข้ึนมาล้อมรอบช้ินส่วนพืช (Redenbaugh et al., 1987; Wang et al., 2000
อันตรายให้แก่เอมบริโอเหมือนในเมล็ดจริง มีประโยชน์ในการขยายพันธุ์พรรณไม้นํ้าท่ีหายาก ใกล้สูญพันธุ์ หรือพรรณไม้น้ําท่ีมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ และสืบเนื่องจากการวิจัยการนําเทคนิคการทําเมล็ดเทียมมาใช้เพ่ือการเกบ็รกัษาพรรณไมน้้าํสกลุใบพาย

พบว่าผลการวิจัยทําให้สามารถผลิตเมล็ดเทียมได้ท้ังเมล็ดเทียมแบบช้ืน (hydrated synthetic seed) 
synthetic seed) ได้จํานวนมากและมีคุณภาพ รวมท้ังมีอัตราการรอดสูง และสามารถ

เก็บรักษาในสภาพหลอดแก้วท่ีมีอาหารอยู่ได้นาน 6-8 เดือน (มณีรัตน์ และคณะ, 2556) ซึ่งเป็นการเก็บรักษาเมล็ดเทียมใน
ส่วนการเก็บรักษาในระยะยาว (long term storage) โดยเก็บเมล็ดเทียมท่ีอุณหภูมิต่ํามากใน

ยังไม่ประสบความสําเร็จ เนื่องจากเมล็ดเทียมของพรรณไม้น้ําสกุลใบพายท่ีผ่านการแช่แข็งไม่สามารถ
เจริญกลับมาเป็นต้นอ่อนใหม่ได้ ดังนั้นการทดลองนี้จึงศึกษาถึงผลของอุณหภูมิต่อการเก็บรักษาเมล็ดเทียมพรรณไม้น้ํา
ในระดับต่าง ๆ กัน เพ่ือยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาเมล็ดเทียมให้นานมากข้ึน และเป็นแนวทางในการเก็บรักษาเช้ือพันธุกรรม
พรรณไม้นํ้าชนิดอ่ืน ๆ ในสภาพหลอดทดลองในอนาคตต่อไป 

ศึกษาผลของอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเก็บรักษาเมล็ดเทียมพรรณไม้นํ้าสกุลใบพาย 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design) เปรียบเทียบการเก็บรักษาเมล็ดเทียมท่ี
 3 ระดับ ได้แก่ อุณหภูมิห้องท่ี 25 องศาเซลเซียส, อุณหภูมิในตู้เย็นท่ี 

เซลเซียส และอุณหภูมิช่องแช่แข็งในตู้เย็นท่ี -18 องศาเซลเซียส 

ในการทดลองครั้งนี้ได้เลือกนําเนื้อเยื่อพรรณไม้นํ้าไทยสกุลใบพาย 2 ชนิด ได้แก่ ใบพายเขาใหญ่ 
เป็นตัวแทนของพรรณไม้นํ้าสกุลนี้ มาทําการทดลองดังนี ้

เตรียมเนื้อเยื่อตายอดให้เกิดความทนทานต่อการสูญเสียน้ําก่อน โดยเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์กึ่งแข็งสูตร 
8 สัปดาห์  

เดือน ขนาด 2-3 มิลลิเมตร ใส่ลงในอาหารสังเคราะห์ MS ท่ีมี 3% sodium alginate 
แล้วหยดตายอดพร้อมกับอาหารด้วยปลายหลอดปิเปต ลงใน 0.1 M calcium chloride (CaCl

นาที จนเกิดเป็นเมล็ดเทียม จากนั้นย้ายเมล็ดเทียมมาแช่ในสาร Loading solution (LS) 20 นาที แล้วนําไปผ่านกระบวนการ
air drying โดยนําเมล็ดเทียมผึ่งในตู้ laminar-air flow ท่ีมี silica gel 

จากนั้นนําเมล็ดเทียมบรรจุลงใน cryovial ขนาด 2 ml แล้วนําไปเก็บรักษาในระดับอุณหภูมิท่ี 
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คือเมล็ดพืชท่ีไม่ได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแต่เกิดข้ึนมาจาก
somatic embryo) ปลายยอด 

หรือสารอ่ืนๆ ผสมด้วยสารท่ีเป็นแหล่ง
., 2000) ทําหน้าท่ีป้องกัน

อันตรายให้แก่เอมบริโอเหมือนในเมล็ดจริง มีประโยชน์ในการขยายพันธุ์พรรณไม้นํ้าท่ีหายาก ใกล้สูญพันธุ์ หรือพรรณไม้น้ําท่ีมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ และสืบเนื่องจากการวิจัยการนําเทคนิคการทําเมล็ดเทียมมาใช้เพ่ือการเกบ็รกัษาพรรณไมน้้าํสกลุใบพาย 

hydrated synthetic seed) 
ได้จํานวนมากและมีคุณภาพ รวมท้ังมีอัตราการรอดสูง และสามารถ

ซึ่งเป็นการเก็บรักษาเมล็ดเทียมใน
โดยเก็บเมล็ดเทียมท่ีอุณหภูมิต่ํามากใน

ยังไม่ประสบความสําเร็จ เนื่องจากเมล็ดเทียมของพรรณไม้น้ําสกุลใบพายท่ีผ่านการแช่แข็งไม่สามารถ
เจริญกลับมาเป็นต้นอ่อนใหม่ได้ ดังนั้นการทดลองนี้จึงศึกษาถึงผลของอุณหภูมิต่อการเก็บรักษาเมล็ดเทียมพรรณไม้น้ําสกุลใบพาย
ในระดับต่าง ๆ กัน เพ่ือยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาเมล็ดเทียมให้นานมากข้ึน และเป็นแนวทางในการเก็บรักษาเช้ือพันธุกรรม

เปรียบเทียบการเก็บรักษาเมล็ดเทียมท่ี
อุณหภูมิในตู้เย็นท่ี 5 องศา

ชนิด ได้แก่ ใบพายเขาใหญ่ C. balansae และ

เตรียมเนื้อเยื่อตายอดให้เกิดความทนทานต่อการสูญเสียน้ําก่อน โดยเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์กึ่งแข็งสูตร MS  

3% sodium alginate 
0.1 M calcium chloride (CaCl2.2H2O) แช่ไว้ 30 

นาที แล้วนําไปผ่านกระบวนการ
silica gel เป็นเวลา 7 ช่ัวโมง 

บอุณหภูมิท่ี 25, 5 และ -18 
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2.4 นําเมล็ดเทียมท่ีเก็บรักษาจากอุณหภูมิต่าง ๆ มาทดสอบการเจริญใหม่ 
กึ่งแข็งสูตร MS ทุกๆ สัปดาห์ เพ่ือทดสอบเปอร์เซ็นต์การงอกและการเจริญใหม่ของพรรณไม้น้ําสกุลใบพาย
เปอร์เซ็นต์การงอก 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําข้อมูลอัตราการรอดในแต่ละชุดการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการ
ทดลองของข้อมูล ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
 จากการทดลองศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเก็บรักษาเมล็ดเทียมแบบแห้งของใบพายเขาใหญ่ 
พายผมหอม C. tonkinensis ท่ีอุณหภูมิ 
องศาเซลเซียส ได้นาน 3 สัปดาห์ โดยมีเปอร์เซ็นต์การ
อุณหภูมิอ่ืน ๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
อุณหภูมิท่ี 5 และ -18 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นานเพียง 
งอกใหม่ และไม่พบอัตราการรอด (ตารางท่ี 
 
ตารางท่ี 1 ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาท่ีมีต่อเปอร์เซ็นต์การงอก และจํานวนวันเริ่มงอกเฉลี่ยของเมล็ดเทียมใบพายเขาใหญ่

เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์

อุณหภูม ิ
(องศาเซลเซียส) ใบพายเขาใหญ่

25 
5 
-18 

หมายเหต ุอักษรท่ีต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติ 
 

ภาพท่ี 1 เมล็ดเทียมท่ีนําออกมาทดสอบความงอกหลังจากการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 
หลังจากการเก็บรักษาเมล็ดเทียมท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 

เพ่ือทดสอบเปอร์เซ็นต์การงอก พบว่าเมล็ดเทียมท่ีอุณหภูมิ 
15.33 และ 15.67 วัน ตามลําดับ ซึ่งเมล็ดเทียมงอกได้เร็วโดยไม่แตกต่างกัน 
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นําเมล็ดเทียมท่ีเก็บรักษาจากอุณหภูมิต่าง ๆ มาทดสอบการเจริญใหม่ (regeneration
ๆ สัปดาห์ เพ่ือทดสอบเปอร์เซ็นต์การงอกและการเจริญใหม่ของพรรณไม้น้ําสกุลใบพาย

นําข้อมูลอัตราการรอดในแต่ละชุดการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการ
ทดลองของข้อมูล ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window Version 11.5  

จากการทดลองศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเก็บรักษาเมล็ดเทียมแบบแห้งของใบพายเขาใหญ่ 
ท่ีอุณหภูมิ 3 ระดับ ได้แก่ 25, 5 และ -18 องศาเซลเซียส พบว่าสามารถเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 

สัปดาห์ โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกหลังจากการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 
อุณหภูมิอ่ืน ๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งเปอร์เซ็นต์การงอกลดลงตามระยะเวลาการเก็บท่ีนานข้ึน ส่วนระดับ

องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นานเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น หากเก็บรักษานานกว่านี้เมล็ดเทียมไม่สามารถ
ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1) 

ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาท่ีมีต่อเปอร์เซ็นต์การงอก และจํานวนวันเริ่มงอกเฉลี่ยของเมล็ดเทียมใบพายเขาใหญ่
สัปดาห ์

การงอก (เปอร์เซ็นต)์ จํานวนวันเริ่มงอก 
ใบพายเขาใหญ ่ ใบพายผมหอม ใบพายเขาใหญ่

43.33a 40.00a 16.33a 
26.67b 23.33b 15.33a 
23.33b 16.67b 15.67a 

อักษรท่ีต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติ (p

 
 

เมล็ดเทียมท่ีนําออกมาทดสอบความงอกหลังจากการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
หลังจากการเก็บรักษาเมล็ดเทียมท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ แล้วนํามาเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร 

เพ่ือทดสอบเปอร์เซ็นต์การงอก พบว่าเมล็ดเทียมท่ีอุณหภูมิ 25, 5 และ -18 องศาเซลเซียส มีจํานวนวันท่ีเริ่มงอกเฉลี่ยเพียง 
วัน ตามลําดับ ซึ่งเมล็ดเทียมงอกได้เร็วโดยไม่แตกต่างกัน (p>0.05) (ตารางท่ี 2) ในส่วนของเมล็ดเทียมท่ีเก็บรักษา
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regeneration) ในอาหารสังเคราะห ์
ๆ สัปดาห์ เพ่ือทดสอบเปอร์เซ็นต์การงอกและการเจริญใหม่ของพรรณไม้น้ําสกุลใบพาย จนกว่าไม่พบ

นําข้อมูลอัตราการรอดในแต่ละชุดการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการ

จากการทดลองศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเก็บรักษาเมล็ดเทียมแบบแห้งของใบพายเขาใหญ่ C. balansae และใบ
องศาเซลเซียส พบว่าสามารถเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25 

งอกหลังจากการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ สูงกว่าระดับ
ซึ่งเปอร์เซ็นต์การงอกลดลงตามระยะเวลาการเก็บท่ีนานข้ึน ส่วนระดับ

หากเก็บรักษานานกว่านี้เมล็ดเทียมไม่สามารถ

ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาท่ีมีต่อเปอร์เซ็นต์การงอก และจํานวนวันเริ่มงอกเฉลี่ยของเมล็ดเทียมใบพายเขาใหญ่

จํานวนวันเริ่มงอก (วัน) 
ใบพายเขาใหญ ่ ใบพายผมหอม 

16.67a 
15.67a 
15.67a 

p<0.05) 

สัปดาห์  
สัปดาห์ แล้วนํามาเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS  

องศาเซลเซียส มีจํานวนวันท่ีเริ่มงอกเฉลี่ยเพียง 16.33, 
ในส่วนของเมล็ดเทียมท่ีเก็บรักษา
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ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส หลังจากการเก็บรักษานานข้ึน 
และเมื่อเก็บรักษานานกว่านี้ไม่พบเปอร์เซ็นต์การงอก
 การเก็บรักษาเมล็ดเทียมพรรณไม้น้ําสกุล
(มณีรัตน์ และคณะ, 2556) เนื่องจากข้ันตอนการปรับสภาพเนื้อเยื่อ 
ในอาหารท่ีมีน้ําตาลสูง และระยะเวลาในการดึงน้ําออกน้อยเกินไป จึงทําให้ปริมาณน้ําท่ีมีอยู่ในเมล็ดเทียมเกิดผลึกน้ําแข็ง 
เมื่อแช่แข็งท่ีอุณหภูมิต่ํามาก ๆ จนทําให้ภายหลังการเก็บรักษาไม่สามารถเจริญกลับมาเป็นต้นอ่อนใหม่ได้ และไม่พบอัตราการรอด
ของเมล็ดเทียมเลย และการเก็บท่ีอุณหภูมิของไนโตรเจนเหลวอาจเป็นอุณหภูมิท่ีต่ําเกินไปต่อการเก็บเมล็ดเทียมของพรรณไม้น้ํา
สกุลใบพาย ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้ นําเนื้อเยื่อตายอดของพรรณไม้น้ําสกุลใบพายมาปรับสภาพในอาหารท่ีมีน้ําตาลซูโครส
เข้มข้น 0.3 M เพ่ือดึงน้ําออกให้มากข้ึน การเป็นระยะเวลานาน 
องศาเซลเซียส แทนการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว ระยะเวลาในการปรับสภาพเนื้อเยื่อในน้ําตาลซูโครสท่ีนานข้ึน ทําให้น้ําตาล
ซูโครสเป็นสารปกป้องเนื้อเยื่อพืชท่ีมีผลต่อแรงดันออสโมติกของเซลล์ โดยจะไปดึงน้ําออกจากเซลล์ ช่วยให้
เสียหายขณะท่ีเกิดการสูญเสียน้ํา และในขณะท่ีเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ํา การใช้นํ้าตาลซูโครสความเข้มข้นสูงจึงเป็นการชักนําให้
เซลล์เกิดความทนทานต่อการสูญเสียน้ํา (อารีย์
จากเซลล์เนื้อเยื่อใบพายได้มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรณไม้น้ําซึ่งมีน้ําเป็นส่วนประกอบอยู่ในเนื้อเยื่อปริมาณมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับพืชบกท่ัวไป หากใช้ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการดึงน้ําออกจากเนื้อเยื่อ ย่อมมีผลต่อการมีชีวิตรอดท้ังก่อนและ
หลังการแช่แข็ง (Towill, 1995) 
 
ตารางท่ี 2 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ีมีต่อเปอร์เซ็นต์การงอก และจํานวนวันเริ่มงอกเฉลี่ยของเมล็ด

เทียมใบพายเขาใหญ ่

อุณหภูม ิ
(องศาเซลเซียส) 

ระยะเวลา 
การเก็บรักษา 
(สัปดาห)์ 

 0 
 1 
25 2 
 3 
 4 
 0 
 1 
5 2 
 3 
 4 
 0 
 1 

-18 2 
 3 
 4 
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หลังจากการเก็บรักษานานข้ึน 2-3 สัปดาห์เมล็ดเทียมงอกได้ช้าลง มีจํานวนวันเริ่มงอกเฉลี่ย 
และเมื่อเก็บรักษานานกว่านี้ไม่พบเปอร์เซ็นต์การงอก 

การเก็บรักษาเมล็ดเทียมพรรณไม้น้ําสกุลใบพายท่ีอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ท่ีผ่านมานั้นยังไม่ประสบผลสําเร็จ 
เนื่องจากข้ันตอนการปรับสภาพเนื้อเยื่อ (preculture) ยังไม่เหมาะสม ท้ังระยะเวลาการเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ในอาหารท่ีมีน้ําตาลสูง และระยะเวลาในการดึงน้ําออกน้อยเกินไป จึงทําให้ปริมาณน้ําท่ีมีอยู่ในเมล็ดเทียมเกิดผลึกน้ําแข็ง 
เมื่อแช่แข็งท่ีอุณหภูมิต่ํามาก ๆ จนทําให้ภายหลังการเก็บรักษาไม่สามารถเจริญกลับมาเป็นต้นอ่อนใหม่ได้ และไม่พบอัตราการรอด

ท่ีอุณหภูมิของไนโตรเจนเหลวอาจเป็นอุณหภูมิท่ีต่ําเกินไปต่อการเก็บเมล็ดเทียมของพรรณไม้น้ํา
สกุลใบพาย ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้ นําเนื้อเยื่อตายอดของพรรณไม้น้ําสกุลใบพายมาปรับสภาพในอาหารท่ีมีน้ําตาลซูโครส

เพ่ือดึงน้ําออกให้มากข้ึน การเป็นระยะเวลานาน 8 สัปดาห์ และนํามาเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 
องศาเซลเซียส แทนการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว ระยะเวลาในการปรับสภาพเนื้อเยื่อในน้ําตาลซูโครสท่ีนานข้ึน ทําให้น้ําตาล
ซูโครสเป็นสารปกป้องเนื้อเยื่อพืชท่ีมีผลต่อแรงดันออสโมติกของเซลล์ โดยจะไปดึงน้ําออกจากเซลล์ ช่วยให้
เสียหายขณะท่ีเกิดการสูญเสียน้ํา และในขณะท่ีเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ํา การใช้นํ้าตาลซูโครสความเข้มข้นสูงจึงเป็นการชักนําให้

อารีย,์ 2541; Engelmann, 1991) ดังนั้นระยะเวลาท่ีเลี้ยงนานข้ึนสามารถดึงน้ําออก
อเยื่อใบพายได้มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรณไม้น้ําซึ่งมีน้ําเป็นส่วนประกอบอยู่ในเนื้อเยื่อปริมาณมากเมื่อ

เปรียบเทียบกับพืชบกท่ัวไป หากใช้ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการดึงน้ําออกจากเนื้อเยื่อ ย่อมมีผลต่อการมีชีวิตรอดท้ังก่อนและ

ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ีมีต่อเปอร์เซ็นต์การงอก และจํานวนวันเริ่มงอกเฉลี่ยของเมล็ด

การงอก (เปอร์เซ็นต)์ จํานวนวันเริ่มงอก 

ใบพายเขาใหญ ่ ใบพายผมหอม ใบพายเขาใหญ่

96.67 90.00 8.67 
43.33 40.00 16.33 
13.33 10.00 18.33 
10.00 6.67 19.33 
- - - 

93.33 90.00 7.33 
26.67 23.33 15.33 
- - - 
- - - 
- - - 

93.33 86.67 7.67 
23.33 16.67 15.67 
- - - 
- - - 
- - - 
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สัปดาห์เมล็ดเทียมงอกได้ช้าลง มีจํานวนวันเริ่มงอกเฉลี่ย 18-19 วัน 

องศาเซลเซียส ท่ีผ่านมานั้นยังไม่ประสบผลสําเร็จ  
ยังไม่เหมาะสม ท้ังระยะเวลาการเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ในอาหารท่ีมีน้ําตาลสูง และระยะเวลาในการดึงน้ําออกน้อยเกินไป จึงทําให้ปริมาณน้ําท่ีมีอยู่ในเมล็ดเทียมเกิดผลึกน้ําแข็ง  
เมื่อแช่แข็งท่ีอุณหภูมิต่ํามาก ๆ จนทําให้ภายหลังการเก็บรักษาไม่สามารถเจริญกลับมาเป็นต้นอ่อนใหม่ได้ และไม่พบอัตราการรอด

ท่ีอุณหภูมิของไนโตรเจนเหลวอาจเป็นอุณหภูมิท่ีต่ําเกินไปต่อการเก็บเมล็ดเทียมของพรรณไม้น้ํา
สกุลใบพาย ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้ นําเนื้อเยื่อตายอดของพรรณไม้น้ําสกุลใบพายมาปรับสภาพในอาหารท่ีมีน้ําตาลซูโครส

ปดาห์ และนํามาเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25, 5 และ -18 
องศาเซลเซียส แทนการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว ระยะเวลาในการปรับสภาพเนื้อเยื่อในน้ําตาลซูโครสท่ีนานข้ึน ทําให้น้ําตาล
ซูโครสเป็นสารปกป้องเนื้อเยื่อพืชท่ีมีผลต่อแรงดันออสโมติกของเซลล์ โดยจะไปดึงน้ําออกจากเซลล์ ช่วยให้เซลล์ไม่ได้รับความ
เสียหายขณะท่ีเกิดการสูญเสียน้ํา และในขณะท่ีเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ํา การใช้นํ้าตาลซูโครสความเข้มข้นสูงจึงเป็นการชักนําให้

ดังนั้นระยะเวลาท่ีเลี้ยงนานข้ึนสามารถดึงน้ําออก
อเยื่อใบพายได้มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรณไม้น้ําซึ่งมีน้ําเป็นส่วนประกอบอยู่ในเนื้อเยื่อปริมาณมากเมื่อ

เปรียบเทียบกับพืชบกท่ัวไป หากใช้ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการดึงน้ําออกจากเนื้อเยื่อ ย่อมมีผลต่อการมีชีวิตรอดท้ังก่อนและ

ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ีมีต่อเปอร์เซ็นต์การงอก และจํานวนวันเริ่มงอกเฉลี่ยของเมล็ด

จํานวนวันเริ่มงอก (วัน) 

ใบพายเขาใหญ ่ ใบพายผมหอม 

9.00 
16.67 
19.00 
19.67 
- 

8.67 
15.67 
- 
- 
- 

8.33 
15.67 
- 
- 
- 
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 จากการทดลองการเก็บรักษาเมล็ดเทียมท่ีอุณหภูมิ 
เก็บรักษาเมล็ดเทียมได้นานกว่าระดับอุณหภูมิอ่ืน ๆ แต่ระยะเวลาค่อนข้างสั้น
ทดสอบเปอร์เซ็นต์การงอก พบว่าเมื่อระยะเวลาท่ีเก็บนานข้ึนทําให้เปลือกหุ้มเมล็ดเทียม 
ทําให้ยอดหรือรากงอกออกมาไม่ได้ (
เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าการปรับเทคนิคการทําเมล็ดเทียมครั้งนี้ทําให้เมล็ดเทียมสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีต่ําได้ แม้เป็นเพียง
ระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม อาจเป็นไปได้ว่าการเก็บรักษาท่ีระดับอุณหภูมิต่าง ๆ ข้างต้น เป็นระดับความเย็นไม่เพียงพอท่ีจะหยุด
กระบวนการเมตาบอลิซึมภายในได้ท้ังหมด อีกท้ังเนื้อเยื่อตายอดอยู่ในสภาพ 
ลดลงจึงมีผลต่ออัตราการรอด และเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดเทียมภายหลังจากการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่างๆ 
 ผลการศึกษาการพัฒนาของเมล็ดทียมพรรณไม้น้ําสกุลใบพาย พบว่าเม
สามารถพัฒนาไปเป็นต้นอ่อนได้ ซึ่งเมล็ดเทียม 
และยังสามารถเจริญเติบโตได้อย่างช้าๆ ภายในสภาพหลอดทดลองได้นานถึง 
อาหารท่ีเลี้ยงเกือบหมด โดยเมื่อวัดอัตราการเจริญเติบโตของใบพายท่ีอายุ 
จํานวน 1-4 ต้น/เมล็ดเทียม และจํานวนใบ 
เนื้อเยื่อ การเก็บรักษาในอุณหภูมิต่างๆ จนถึงการเลี้ยงเมล็ดเทียมในสภาพหลอดทดลองนั้นมีระยะเวลาท้ังหมด 
หรือประมาณ 7-9 เดือน สามารถยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาโดยไม่ต้องเปลี่ยนอาหารบ่อยๆ ซึ่
เตรียมอาหารแต่ละครั้ง 
 

ภาพท่ี 2 เมล็ดเทียมท่ีนําออกมาทดสอบเปอร์เซ็นต์ความงอก และไม่สามารถเจริญงอกออกมาจากเปลือกหุ้มเมล็ดเทียมได้
 

ภาพท่ี 3 การพัฒนาของเมล็ดเทียมใบพายเขาใหญ่ ท่ีเลี้ยงในสภาพหลอดทดลองนานถึง 
อายุ 6 เดือน 
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จากการทดลองการเก็บรักษาเมล็ดเทียมท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นาน 
เก็บรักษาเมล็ดเทียมได้นานกว่าระดับอุณหภูมิอ่ืน ๆ แต่ระยะเวลาค่อนข้างสั้น จากการสังเกตลักษณะของเมล็ดเทียมท่ีนําออกมา
ทดสอบเปอร์เซ็นต์การงอก พบว่าเมื่อระยะเวลาท่ีเก็บนานข้ึนทําให้เปลือกหุ้มเมล็ดเทียม (synthetic seed coat

(ภาพท่ี 2) ส่วนระดับอุณหภูมิ 5 และ -18 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้เพียง 
เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าการปรับเทคนิคการทําเมล็ดเทียมครั้งนี้ทําให้เมล็ดเทียมสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีต่ําได้ แม้เป็นเพียง
ระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม อาจเป็นไปได้ว่าการเก็บรักษาท่ีระดับอุณหภูมิต่าง ๆ ข้างต้น เป็นระดับความเย็นไม่เพียงพอท่ีจะหยุด

ตาบอลิซึมภายในได้ท้ังหมด อีกท้ังเนื้อเยื่อตายอดอยู่ในสภาพ stress ทําให้ความแข็งแรงของเนื้อเยื่อตายอด
ลดลงจึงมีผลต่ออัตราการรอด และเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดเทียมภายหลังจากการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่างๆ 

ผลการศึกษาการพัฒนาของเมล็ดทียมพรรณไม้น้ําสกุลใบพาย พบว่าเมล็ดเทียมจากการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่างๆ 
สามารถพัฒนาไปเป็นต้นอ่อนได้ ซึ่งเมล็ดเทียม 1 เมล็ด ท่ีมีเพียง 1 ตายอด สามารถเจริญเป็นต้นอ่อนได้มากกว่า 
และยังสามารถเจริญเติบโตได้อย่างช้าๆ ภายในสภาพหลอดทดลองได้นานถึง 4-6 เดือน (ภาพท่ี 
อาหารท่ีเลี้ยงเกือบหมด โดยเมื่อวัดอัตราการเจริญเติบโตของใบพายท่ีอายุ 4 เดือน มีขนาดความสูงเพียง 

เมล็ดเทียม และจํานวนใบ 3-4 ใบ/ต้น ซึ่งรวมระยะเวลาตลอดกระบวนการผลิตเมล็ดเทียม เช่น การเตรียม
เนื้อเยื่อ การเก็บรักษาในอุณหภูมิต่างๆ จนถึงการเลี้ยงเมล็ดเทียมในสภาพหลอดทดลองนั้นมีระยะเวลาท้ังหมด 

เดือน สามารถยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาโดยไม่ต้องเปลี่ยนอาหารบ่อยๆ ซึ่

 
 

เมล็ดเทียมท่ีนําออกมาทดสอบเปอร์เซ็นต์ความงอก และไม่สามารถเจริญงอกออกมาจากเปลือกหุ้มเมล็ดเทียมได้

 
การพัฒนาของเมล็ดเทียมใบพายเขาใหญ่ ท่ีเลี้ยงในสภาพหลอดทดลองนานถึง 4-6 เดือน 
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องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นาน 3 สัปดาห์ ถึงแม้ว่าจะสามารถ
จากการสังเกตลักษณะของเมล็ดเทียมท่ีนําออกมา

synthetic seed coat) แห้งแข็งจน
องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้เพียง 1 สัปดาห์ 

เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าการปรับเทคนิคการทําเมล็ดเทียมครั้งนี้ทําให้เมล็ดเทียมสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีต่ําได้ แม้เป็นเพียง
ระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม อาจเป็นไปได้ว่าการเก็บรักษาท่ีระดับอุณหภูมิต่าง ๆ ข้างต้น เป็นระดับความเย็นไม่เพียงพอท่ีจะหยุด

ทําให้ความแข็งแรงของเนื้อเยื่อตายอด
ลดลงจึงมีผลต่ออัตราการรอด และเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดเทียมภายหลังจากการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่างๆ  

ล็ดเทียมจากการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่างๆ 
ตายอด สามารถเจริญเป็นต้นอ่อนได้มากกว่า 1 ต้น/1 เมล็ด 

ภาพท่ี 3) จนเปลือกเมล็ดเทียมและ
เดือน มีขนาดความสูงเพียง 1.10-2.50 เซนติเมตร 

ต้น ซึ่งรวมระยะเวลาตลอดกระบวนการผลิตเมล็ดเทียม เช่น การเตรียม
เนื้อเยื่อ การเก็บรักษาในอุณหภูมิต่างๆ จนถึงการเลี้ยงเมล็ดเทียมในสภาพหลอดทดลองนั้นมีระยะเวลาท้ังหมด 33-35 สัปดาห์ 

เดือน สามารถยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาโดยไม่ต้องเปลี่ยนอาหารบ่อยๆ ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการ

เมล็ดเทียมท่ีนําออกมาทดสอบเปอร์เซ็นต์ความงอก และไม่สามารถเจริญงอกออกมาจากเปลือกหุ้มเมล็ดเทียมได ้

 

เดือน (A) อายุ 4 เดือน และ (B) 

B 
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 ในประเทศไทยเทคนิคการผลิตเมล็ดเทียมนั้นยังไม่แพร่หลายมากนัก นิยมทํากันมากในพืชเศรษฐกิจ ประเภทกล้วยไม้
หรือพืชบกท่ีใกล้สูญพันธุ์และมีความสําคัญมาก เช่นรายงานของสมยศ 
สายพันธุ์แท้ ได้แก่ กล้วยไม้ม้าวิ่ง เอ้ืองเงินแดง และเอ้ืองดินใบหมาก ท่ีผ่านการดึงน้ําออกนาน 
อุณหภูมิ 4+1, 8+1 และ 25+1 องศาเซลเซียส ได้นาน 
หรือจากรายงานของ Malemnganba et al
35-40 วัน เมล็ดเทียมสามารถงอกข้ึนได้เองถึง 
รักษาเมล็ดเทียมของพืชป่าเขตร้อน 3 ชนิด ท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ พบว่าเมล็ดเทียมของ 
อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส นานถึง 12 เดือน โดยมีการงอกสูงถึง 
สามารถเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ได้นานถึ
Jacaranda mimosaefolia ท่ีสามารถเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 
เปอร์เซ็นต์ จากตัวอย่างรายงานการวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นการศึกษาในตัวอย่างพืช
พรรณไม้นํ้านั้นยังไม่พบรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ จึงนําเทคนิคของพืชบกมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับพรรณไม้น้ํา 
ซึ่งเทคนิคดังกล่าวยังมีข้อจํากัดท่ีต้องทําการศึกษาเพ่ือพัฒนาเทคนิคเพ่ือให้ได้เมล็ดเทียมท่ีมีคุณภาพ 
การงอกสูงมากข้ึนต่อไป เนื่องจากพรรณไม้นํ้ามีนํ้าอยู่ในเนื้อเยื่อและท่อลําเลียงในปริมาณสูงกว่าพืชบกท่ัวไป
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 เมล็ดเทียมพรรณไม้นํ้าสกุลใบพายแบบแห้ง สามารถเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 
โดยมีความงอกท่ีลดลงตามระยะเวลาการเก็บท่ีนานข้ึน ส่วนอุณหภูมิ 
แต่แสดงให้เห็นว่าการปรับเทคนิคการทําเมล็ดเทียมครั้งนี้ทําให้เมล็ดเทียมสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีต่ําได้
การเก็บรักษาของระดับอุณหภูมิต่างๆ ค่อนข้
เพ่ือประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ การศึกษา และทางการค้าในอนาคตต่อไป

เอกสารอ้างอิง 
มณีรตัน์ หวังวิบูลย์กิจ, วงศ์ปฐม กมลรตัน,์ สมศรี งามวงศ์ชน และวรางคณา กาซมั

เก็บรักษาพรรณไม้นํ้าสกุลใบพาย. การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
วิทยาเขตบางเขน. กรุงเทพฯ. หนา้ 

สมยศ มีสุข. 2541. การเก็บรักษาเช้ือพันธุ์กล้วยไมไ้ทยพันธุ์แท้บางชนดิโดยเทคนิคเม
คณะเกษตรศาสตร,์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อารีย์ วรัญญูวัตก.์ 2541. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์พืช
สุรนาร.ี 133 หน้า. 
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Cedrela odorata L., Guazuma crinite Mart., and Jacaranda mimosaefolia
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Redenbaugh, K.. 1990. Application of artificial seed to tropical crops. HortScience. 25(3): 251
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ในประเทศไทยเทคนิคการผลิตเมล็ดเทียมนั้นยังไม่แพร่หลายมากนัก นิยมทํากันมากในพืชเศรษฐกิจ ประเภทกล้วยไม้
หรือพืชบกท่ีใกล้สูญพันธุ์และมีความสําคัญมาก เช่นรายงานของสมยศ (2541) ทําการศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดเทียมกล้วยไม้
สายพันธุ์แท้ ได้แก่ กล้วยไม้ม้าวิ่ง เอ้ืองเงินแดง และเอ้ืองดินใบหมาก ท่ีผ่านการดึงน้ําออกนาน 2 ช่ัวโมง สามารถเก็บรักษาท่ี

องศาเซลเซียส ได้นาน 10 สัปดาห์ โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกท่ีลดลงตามเวลา
et al. (1996) ท่ีเก็บรักษาเมล็ดเทียมเอ้ืองพร้าวท่ีอุณหภูมิห้อง พบว่าเมื่อเก็บรักษานาน 

วัน เมล็ดเทียมสามารถงอกข้ึนได้เองถึง 90 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้มีรายงานของ Maruyama et al
ชนิด ท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ พบว่าเมล็ดเทียมของ Cedrela odorata
เดือน โดยมีการงอกสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเมล็ดเทียมของ 

องศาเซลเซียส ได้นานถึง 12 เดือน ซึ่งมีการงอกสูงมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดเทียมของ 
ท่ีสามารถเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ได้นาน 6 เดือน โดยมีการงอกเท่ากับ 

เปอร์เซ็นต์ จากตัวอย่างรายงานการวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นการศึกษาในตัวอย่างพืชบกท้ังหมด แต่สําหรับการทําเมล็ดเทียม
พรรณไม้นํ้านั้นยังไม่พบรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ จึงนําเทคนิคของพืชบกมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับพรรณไม้น้ํา 
ซึ่งเทคนิคดังกล่าวยังมีข้อจํากัดท่ีต้องทําการศึกษาเพ่ือพัฒนาเทคนิคเพ่ือให้ได้เมล็ดเทียมท่ีมีคุณภาพ มีความแข็งแรงและอัตรา
การงอกสูงมากข้ึนต่อไป เนื่องจากพรรณไม้นํ้ามีนํ้าอยู่ในเนื้อเยื่อและท่อลําเลียงในปริมาณสูงกว่าพืชบกท่ัวไป

เมล็ดเทียมพรรณไม้นํ้าสกุลใบพายแบบแห้ง สามารถเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสได้นานไม่เกิน 
อกท่ีลดลงตามระยะเวลาการเก็บท่ีนานข้ึน ส่วนอุณหภูมิ 5 และ -18 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้เพียง 

แต่แสดงให้เห็นว่าการปรับเทคนิคการทําเมล็ดเทียมครั้งนี้ทําให้เมล็ดเทียมสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีต่ําได้
การเก็บรักษาของระดับอุณหภูมิต่างๆ ค่อนข้างสั้น แต่ยังสะดวกต่อการขนย้าย จึงเหมาะสําหรับการขนส่งและแลกเปลี่ยนพันธุ์ 
เพ่ือประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ การศึกษา และทางการค้าในอนาคตต่อไป 
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ในประเทศไทยเทคนิคการผลิตเมล็ดเทียมนั้นยังไม่แพร่หลายมากนัก นิยมทํากันมากในพืชเศรษฐกิจ ประเภทกล้วยไม ้
ทําการศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดเทียมกล้วยไม้

ช่ัวโมง สามารถเก็บรักษาท่ี
สัปดาห์ โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกท่ีลดลงตามเวลาการเก็บท่ีนานข้ึน 

ท่ีเก็บรักษาเมล็ดเทียมเอ้ืองพร้าวท่ีอุณหภูมิห้อง พบว่าเมื่อเก็บรักษานาน 
et al. (1977) ทําการเก็บ

Cedrela odorata สามารถเก็บรักษาท่ี
เปอร์เซ็นต์ ส่วนเมล็ดเทียมของ Guazuma crinite 

เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดเทียมของ 
เดือน โดยมีการงอกเท่ากับ 70 

บกท้ังหมด แต่สําหรับการทําเมล็ดเทียม
พรรณไม้นํ้านั้นยังไม่พบรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ จึงนําเทคนิคของพืชบกมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับพรรณไม้น้ํา 

มีความแข็งแรงและอัตรา
การงอกสูงมากข้ึนต่อไป เนื่องจากพรรณไม้นํ้ามีนํ้าอยู่ในเนื้อเยื่อและท่อลําเลียงในปริมาณสูงกว่าพืชบกท่ัวไป 

องศาเซลเซียสได้นานไม่เกิน 3 สัปดาห์ 
องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้เพียง 1 สัปดาห ์

แต่แสดงให้เห็นว่าการปรับเทคนิคการทําเมล็ดเทียมครั้งนี้ทําให้เมล็ดเทียมสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีต่ําได ้แม้ระยะเวลา
างสั้น แต่ยังสะดวกต่อการขนย้าย จึงเหมาะสําหรับการขนส่งและแลกเปลี่ยนพันธุ์ 

เทคนิคการทําเมล็ดเทียมเพ่ือการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันท่ี 5-7 กุมภาพันธ์, 

วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

a review.Euphytica 57: 227-243. 
Malemnganba, H., B. K. Ray, S. Bhattacharyya and P.C. Deka. 1996. Regeneration of encapsulated 

stored at low temperature. Indian Journal of Experimental 

Maruyama, E., I. Kinoshita, K. Ishii and K. Ohba. 1997. Germplasm conservation of the tropical forest trees, 
D. Don., by shoot tip 

C. Plant Cell Reports. 16: 393-396. 
Redenbaugh, K.. 1990. Application of artificial seed to tropical crops. HortScience. 25(3): 251-255. 
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ผลของความเค็มต่อการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์
 
พรณิชา  ปิตตาทะโน*  ประเสริฐ  สิงห์สุวรรณ
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด   
 
บทคัดย่อ 
 การทดลองอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ อายุ 
ปลาทดลองมีนํ้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 1.17+0.11 
 ผลการทดลองพบว่า ลูกปลามีน้ําหนักสุดท้าย
60.95+2.58 มิลลิกรัม, ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 
มิลลิเมตร, น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน 2.45+0.55
การเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย เท่ากับ 0.138
เปอร์เซ็นต์/วัน, อัตราการรอดตายมีค่าเฉลี่ย 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม 
น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน และ อัตราการรอดตายสูงท่ีสุด และไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
0 ppt แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
6 ppt ลูกปลามีอัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างทางสถิติกับท่ีระดับ 
 จากผลการทดลองครั้งนี้ สรุปได้ว่าระดับความเค็มท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์อายุ 
เวลา 30 วัน อยู่ระหว่าง 0-3 ppt  
 
คําสําคัญ:  ปลาหนวดพราหมณ,์ การอนุบาล
   
*ผู้รับผิดชอบ: 32 ม. 2 ตําบลโพแตง อําเภอบางไทร 
E-mail: pornnicha43@yahoo.com 
  

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ผลของความเค็มต่อการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ ์

ประเสริฐ  สิงห์สุวรรณ  พลพิพัฒน ์ พิมพาลัย และ ปิยะพจน์  เบราวะนะกุล

การทดลองอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ อายุ 7 วัน ในความเค็ม 5 ระดับ คือ 0, 3, 6, 9 และ 12 
11 มิลลิกรัม และ ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 4.72+0.03 มิลลิเมตร 

ผลการทดลองพบว่า ลูกปลามีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 74.81+16.66, 87.43+10.30, 64.32+7.81
ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 23.97+3.36, 25.52+2.87, 22.27+3.64, 22.83+3.63

0.55, 2.88+0.34, 2.11+0.26, 2.29+0.11 และ 1.99+0.09
0.138+0.007, 0.144+0.004, 0.133+0.004, 0.136+0.002

อัตราการรอดตายมีค่าเฉลี่ย 47.78+6.94, 51.11+5.09, 44.44+10.18, 33.33+6.67
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม 3 ppt มีนํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 
น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน และ อัตราการรอดตายสูงท่ีสุด และไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม 

ยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม 9 และ 12 ppt 
ลูกปลามีอัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างทางสถิติกับท่ีระดับ 0 ppt  

จากผลการทดลองครั้งนี้ สรุปได้ว่าระดับความเค็มท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์อายุ 

การอนุบาล, ความเค็ม 

ตําบลโพแตง อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290 โทร 0 3570 4171 
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และ ปิยะพจน์  เบราวะนะกุล 

12 ppt เป็นเวลา 30 วัน 
มิลลิเมตร  

7.81, 69.87+3.29 และ 
3.63 และ 21.77+2.24 

0.09 มิลลิกรัม/วัน, อัตรา
0.002 และ 0.132+0.001 

6.67 และ 33.33+8.81 
มีนํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 

กับท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม  
ppt โดยท่ีระดับความเค็ม 

จากผลการทดลองครั้งนี้ สรุปได้ว่าระดับความเค็มท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์อายุ 7 วัน เป็น

0 3570 4171  
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Effect of Salinity level on Nursing of  
 
Pornnicha  Pitthatano* Prasert  Singsuwan  Polpipat Pimpalai and
Inland Aquaculture Research Institute 
 
Abstract 
 The study on nursing of the Northern paradise fish, 
fingerlings at 5 different levels of salinity
was 1.17 + 0.11 mg and the average initial length was 
 The results showed the final weight of the Northern paradise fish were 
64.32+7.81, 69.87+3.29 and 60.95
and 21.77+2.24 mm in length respectively, 
in daily weight gain respectively, and 
percentage/day in specific growth rate, respectively. The survival rates were 
33.33+6.67 and 33.33+8.81 percentage, respectively. The final growth and survival rate of the 
paradise fish fingerlings nursed in 3 
than that at 0 ppt. In addition, nursing at 0 ppt and 6 ppt did not show any significant difference (p> 0.05).
 In conclusion, the suitable salinity for nursing 7 days old Northern
was 0-3 ppt. 
 
Key words: Polynemus aquilonaris
   
*Corresponding author: 32 Moo 2, Potang Sub
Tel. 0 3570 4171  E-mail: pornnicha43@yahoo.com
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Effect of Salinity level on Nursing of  Polynemus aquilonaris (Motomura, 2003)

Pornnicha  Pitthatano* Prasert  Singsuwan  Polpipat Pimpalai and Piyapot  browwanagul
Inland Aquaculture Research Institute  

The study on nursing of the Northern paradise fish, Polynemus aquilonaris
5 different levels of salinity: 0, 3, 6, 9 and 12 ppt was carried out. The average initial weight 

mg and the average initial length was 4.72+0.03 mm. 
The results showed the final weight of the Northern paradise fish were 74.81

3.29 and 60.95+2.58 mg, respectively;  23.97+3.36, 25.52+2.87
mm in length respectively, 2.45+0.55, 2.88+0.34, 2.11+0.26, 2.29+0.11 and 1.99

in daily weight gain respectively, and 0.138+0.007, 0.144+0.004, 0.133+0.004, 0.136
percentage/day in specific growth rate, respectively. The survival rates were 47.78+6.94

8.81 percentage, respectively. The final growth and survival rate of the 
gs nursed in 3 ppt of salinity were highest and were not significantly different 

than that at 0 ppt. In addition, nursing at 0 ppt and 6 ppt did not show any significant difference (p> 0.05).
In conclusion, the suitable salinity for nursing 7 days old Northern paradise fish for a period of 30 days,

aquilonaris, nursing, salinity 

*Corresponding author: 32 Moo 2, Potang Sub-district,  Bangsai District, Ayutthaya Province 13290  
mail: pornnicha43@yahoo.com 
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(Motomura, 2003) 

Piyapot  browwanagul 

Polynemus aquilonaris (Motomura, 2003) 
: 0, 3, 6, 9 and 12 ppt was carried out. The average initial weight 

74.81+16.66, 87.43+10.30, 
2.87, 22.27+3.64, 22.83+3.63 
0.11 and 1.99+0.09 mg/day 

0.136+0.002 and 0.132+0.001 
6.94, 51.11+5.09, 44.44+10.18, 

8.81 percentage, respectively. The final growth and survival rate of the Northern 
and were not significantly different (p> 0.05) 

than that at 0 ppt. In addition, nursing at 0 ppt and 6 ppt did not show any significant difference (p> 0.05). 
paradise fish for a period of 30 days, 

district,  Bangsai District, Ayutthaya Province 13290   
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คํานํา 
 ปลาหนวดพราหมณ์ มีช่ือสามัญว่า
(Motomura, 2003) อยู่ในวงศ์ Polynemidae
Polynemus มีลักษณะสําคัญ คือ ไม่มีริมฝีปากบน ริมฝีปากล่างเจริญดีแต่ไม่ติดต่อกันท่ี 
เป็นอิสระจากครีบหู 5-14 ก้าน (พูนสิน และคณะ
ขนาดเล็กอยู่ตอนปลายของหัว ครีบอกแบ่งเป็น
หนวดปลาช่วยในการสัมผัสรับความรู้สึก คลําทาง และหาอาหาร
สํารวจของรติมา (2542) พบว่าในประเทศไทยมีปลาในวงศ์ 
ชนิดท่ีพบได้บ่อย ได้แก่ ปลาหนวดพราหมณ์หนวดสิบสี่เส้น
ปลาหนวดพราหมณ์  (P. aquilonaris) ซึ่งเป็นชนิดท่ีมักพบทางตอนล่างของแม่น้ําในเขตท่ีมีน้ําข้ึนลง และ
และตามชายฝั่งทะเลท่ัวไป (Motomura, 2004)
 ปลาหนวดพราหมณ์นับเป็นปลาเศรษฐกิจตัวหนึ่งในธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามพันธุ์หายาก ในอดีตปลาชนิดนี้
จะเป็นปลาท่ีได้จากการจับจากธรรมชาติ แต่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและสูญเสียสูงมาก
ไม่สามารถอยู่ได้ในน้ําท่ีมีคุณภาพต่ํา ทําให้ปัจจุบันพบปลาหนวดพราหมณ์ได้น้อยในธรรมชาติ และแม้ว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนพยายามทําการวิจัยด้านการเพาะพันธุ์และอนุบาลเพ่ือขยายพันธุ์ปลาชนิดนี้แต่ก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร 
เนื่องจากปลาหนวดพราหมณ์จะเป็นปลาท่ีตกใจง่าย ไม่ทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของคุณภาพน้ําและอากาศ 
 จากการท่ีปลาหนวดพราหมณ์สามารถอาศัยอยู่ได้ท้ังในน้ําจืดและในเขตท่ีมีน้ําข้ึนลงและอาจพบได้ในน้ํากร่อยนั้น 
จึงสันนิษฐานว่าหากนําลูกปลามาทดลองอนุบาลเพ่ือศึกษาหาระดับค
รักษาสภาพสมดุลของของเหลวภายในตัว (osmoregulation)
ร่างกายอันเป็นผลมาจากแรงดันออสโมติก 
กค็าดว่าลูกปลาจะมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าการอนุบาลในน้ําจืด เพราะน้ําเค็มจะมีความถ่วงจําเพาะสูงกว่าน้ําจืดซึ่งช่วย
ให้ปลาลอยตัวได้ดีข้ึน ทําให้พลังงานท่ีปลาต้องใช้ในการลอยตัวอยู่ในน้ําลดลงกว่าการอยู่ในน้ําจืด จึงสามารถนําพลังงานส่วนท่ี
เหลือมาใช้ในการเจริญเติบโต (Holliday, 1969)
ป้องกันการเกิดโรครา saprolegniasis (พรเลิศ

 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือทราบระดับความเค็มท่ีเหมาะสมในการเจริญเติบโตของลูกปลาหนว
 
วิธีดําเนินการ 
1. การวางแผนการศึกษา 
 1.1 การทดลองข้ันต้น (pre-test) 
5 ระดับ ๆ ละ 3 ซ้ํา ดังนี้ คือ 0, 5, 10, 15 
ทรงกระบอก ขนาด 5 ลิตร มีการให้อากาศตลอดการทดลอง เป็นเวลา 
หนวดพราหมณ์ คือ 100, 100, 93.33, 73
หนวดพราหมณ์ อายุ 7 วัน รอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ คือ 
ระดับความเค็มท่ีเหมาะสมในการวางแผนการทดลอง 
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ปลาหนวดพราหมณ์ มีช่ือสามัญว่า Northern paradise fish และมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า  Polynemus aquilonaris
Polynemidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับปลากุเราซึ่งเป็นปลาทะเล  ปลาหนวดพราหมณ์สกุล 

มีลักษณะสําคัญ คือ ไม่มีริมฝีปากบน ริมฝีปากล่างเจริญดีแต่ไม่ติดต่อกันท่ี Symphysis มีก้านครีบแยกออกมา
พูนสิน และคณะ, 2528)  ปลาหนวดพราหมณ์ มีลักษณะลําตัวเรียวยาวแบนข้างเล็กน้อย
ครีบอกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนบนเป็นครีบยาวแหลม ส่วนล่างมีลักษณะเป็นเส้นเรียวยาวคล้าย

คลําทาง และหาอาหาร โดยมีข้างละ 7 เส้น (ประสิทธิ์ และชิดชนก
พบว่าในประเทศไทยมีปลาในวงศ์ Polynemidae ชนิดท่ีพบอาศัยอยู่ในน้ําจืดหรือน้ํากร่อยอยู่หลายชนิด

ชนิดท่ีพบได้บ่อย ได้แก่ ปลาหนวดพราหมณ์หนวดสิบสี่เส้น (P. multifilis) มักจะพบมากบริเวณแม่น้ําเจ้าพระยาตอนบน และ 
ซึ่งเป็นชนิดท่ีมักพบทางตอนล่างของแม่น้ําในเขตท่ีมีน้ําข้ึนลง และ

(Motomura, 2004) 
ปลาหนวดพราหมณ์นับเป็นปลาเศรษฐกิจตัวหนึ่งในธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามพันธุ์หายาก ในอดีตปลาชนิดนี้

จะเป็นปลาท่ีได้จากการจับจากธรรมชาติ แต่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและสูญเสียสูงมาก เนื่องจากเป็นปลาท่ีบอบบาง และ
ไม่สามารถอยู่ได้ในน้ําท่ีมีคุณภาพต่ํา ทําให้ปัจจุบันพบปลาหนวดพราหมณ์ได้น้อยในธรรมชาติ และแม้ว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนพยายามทําการวิจัยด้านการเพาะพันธุ์และอนุบาลเพ่ือขยายพันธุ์ปลาชนิดนี้แต่ก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร 

ากปลาหนวดพราหมณ์จะเป็นปลาท่ีตกใจง่าย ไม่ทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของคุณภาพน้ําและอากาศ 
จากการท่ีปลาหนวดพราหมณ์สามารถอาศัยอยู่ได้ท้ังในน้ําจืดและในเขตท่ีมีน้ําข้ึนลงและอาจพบได้ในน้ํากร่อยนั้น 

จึงสันนิษฐานว่าหากนําลูกปลามาทดลองอนุบาลเพ่ือศึกษาหาระดับความเค็มท่ีเหมาะสมท่ีลูกปลาจะสามารถดํารงชีวิตโดย
(osmoregulation) ให้สูญเสียพลังงานน้อยท่ีสุดในการท่ีจะควบคุมปริมาณน้ําใน
 (osmotic) ระหว่างภายในตัวปลาและน้ําภายนอก Nordie and Leffler (1975)

คาดว่าลูกปลาจะมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าการอนุบาลในน้ําจืด เพราะน้ําเค็มจะมีความถ่วงจําเพาะสูงกว่าน้ําจืดซึ่งช่วย
ให้ปลาลอยตัวได้ดีข้ึน ทําให้พลังงานท่ีปลาต้องใช้ในการลอยตัวอยู่ในน้ําลดลงกว่าการอยู่ในน้ําจืด จึงสามารถนําพลังงานส่วนท่ี

(Holliday, 1969)  และเกลือยังช่วยลดความเครียด กําจัดพาราสิตภายนอกตัวปลา และยัง
พรเลิศ, 2530) ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้ลูกปลามีอัตราการรอดตายสูงข้ึน 

เพ่ือทราบระดับความเค็มท่ีเหมาะสมในการเจริญเติบโตของลูกปลาหนวดพราหมณ์วัยอ่อน 

test)  เป็นการทดลองเพ่ือศึกษาระดับความเค็มของน้ําช่วงกว้าง โดยทดลองท่ีความเค็ม 
15 และ 20 ppt ความหนาแน่นของลูกปลาทดลองซ้ําละ 20 

ลิตร มีการให้อากาศตลอดการทดลอง เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง พบว่า อัตราการรอดตายของลูกปลา
73.33 และ 33.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ระดับความเค็มสูงสุดท่ีทําให้ลูกปลา
เปอร์เซ็นต์ คือ 5 ppt จากผลการทดลองข้ันต้นนําค่าความเค็มท่ีได้ไปใช้ในการจัด

ระดับความเค็มท่ีเหมาะสมในการวางแผนการทดลอง  
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Polynemus aquilonaris 
ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับปลากุเราซึ่งเป็นปลาทะเล  ปลาหนวดพราหมณ์สกุล 

มีก้านครีบแยกออกมา
มีลักษณะลําตัวเรียวยาวแบนข้างเล็กน้อย ตามี

ส่วนล่างมีลักษณะเป็นเส้นเรียวยาวคล้าย
ประสิทธิ์ และชิดชนก, 2554) จากการ

ชนิดท่ีพบอาศัยอยู่ในน้ําจืดหรือน้ํากร่อยอยู่หลายชนิด 
มักจะพบมากบริเวณแม่น้ําเจ้าพระยาตอนบน และ 

ซึ่งเป็นชนิดท่ีมักพบทางตอนล่างของแม่น้ําในเขตท่ีมีน้ําข้ึนลง และอาจพบได้ในน้ํากร่อย

ปลาหนวดพราหมณ์นับเป็นปลาเศรษฐกิจตัวหนึ่งในธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามพันธุ์หายาก ในอดีตปลาชนิดนี้
เนื่องจากเป็นปลาท่ีบอบบาง และ

ไม่สามารถอยู่ได้ในน้ําท่ีมีคุณภาพต่ํา ทําให้ปัจจุบันพบปลาหนวดพราหมณ์ได้น้อยในธรรมชาติ และแม้ว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนพยายามทําการวิจัยด้านการเพาะพันธุ์และอนุบาลเพ่ือขยายพันธุ์ปลาชนิดนี้แต่ก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร 

ากปลาหนวดพราหมณ์จะเป็นปลาท่ีตกใจง่าย ไม่ทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของคุณภาพน้ําและอากาศ 
จากการท่ีปลาหนวดพราหมณ์สามารถอาศัยอยู่ได้ท้ังในน้ําจืดและในเขตท่ีมีน้ําข้ึนลงและอาจพบได้ในน้ํากร่อยนั้น  

วามเค็มท่ีเหมาะสมท่ีลูกปลาจะสามารถดํารงชีวิตโดย
ให้สูญเสียพลังงานน้อยท่ีสุดในการท่ีจะควบคุมปริมาณน้ําใน

Nordie and Leffler (1975)  
คาดว่าลูกปลาจะมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าการอนุบาลในน้ําจืด เพราะน้ําเค็มจะมีความถ่วงจําเพาะสูงกว่าน้ําจืดซึ่งช่วย

ให้ปลาลอยตัวได้ดีข้ึน ทําให้พลังงานท่ีปลาต้องใช้ในการลอยตัวอยู่ในน้ําลดลงกว่าการอยู่ในน้ําจืด จึงสามารถนําพลังงานส่วนท่ี
และเกลือยังช่วยลดความเครียด กําจัดพาราสิตภายนอกตัวปลา และยัง

ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้ลูกปลามีอัตราการรอดตายสูงข้ึน  

เป็นการทดลองเพ่ือศึกษาระดับความเค็มของน้ําช่วงกว้าง โดยทดลองท่ีความเค็ม 
20 ตัว ทดลองในโถแก้ว

ช่ัวโมง พบว่า อัตราการรอดตายของลูกปลา
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ระดับความเค็มสูงสุดท่ีทําให้ลูกปลา
จากผลการทดลองข้ันต้นนําค่าความเค็มท่ีได้ไปใช้ในการจัด



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 1.2 การวางแผนการทดลอง
  วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
(treatment) ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา 
หนวดพราหมณ์ โดยนําข้อมูลท่ีได้จากผลการทดลองข้ันต้นมาแบ่งชุดการทดลองดังนี้
   ชุดการทดลองท่ี 
 ชุดการทดลองท่ี 

ชุดการทดลองท่ี 
ชุดการทดลองท่ี 
ชุดการทดลองท่ี 

 1.3 สถานท่ีและระยะเวลาดําเนินการ
  ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ม
จ. พระนครศรีอยุธยา เป็นระยะเวลา 
 
2. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 2.1 ตู้กระจกทดลอง ขนาด กว้าง 
หนวดพราหมณ์อายุ 7 วัน อนุบาลตู้ละ 
ความเค็มของน้ําในตู้กระจกอนุบาลให้เพ่ิมข้ึนเป็น 
ลงไปช้าๆ อย่างต่อเนื่อง 
 2.2 ปลาทดลอง ใช้ลูกปลาทดลองท่ีได้จากการเพาะพันธุ์รุ่นเดียวกัน โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาท่ีมีความสมบูรณ์เพศท่ีจับได้
จากธรรมชาติมาทําการเพาะพันธุ์ โดยนําแม่พันธุ์ปลามารีดไข่ลงในกระมัง 
กวนด้วยขนไก่เบา ๆ แล้วนํามาล้างด้วยน้ําสะอาด นําไข่ท่ีได้รับการผสมแล้วไปอนุบาลในตู้กระจกจนกระท่ังลูกปลามีอายุ 
 2.3 การเตรียมน้ําทดลอง ใช้นํ้าท่ีมีความเค็ม 
จากสมการ N1V1=N2V2  

     โดย  N1 
  N2 
  V1 
  V2  
น้ําจืดท่ีใช้ในการทดลอง 

จากนั้นนํามาฆ่าเช้ือด้วยคลอรีนในบ่อซีเมนต์ แล้วท้ิงไว้ประมาณ 
ชุดทดสอบคลอรีน (Chlorine test kits) 
เท่ากับ 70x 80x 190 เซนติเมตร) จํานวน 
 2.4 การให้อาหาร ลูกปลาอายุ 
หลังจากนั้นให้อาร์ทีเมียเป็นอาหาร วันละ 
 2.5 การเปลี่ยนถ่ายน้ํา ทําการดูดตะกอนและเปลี่ยนถ่ายน้ําวันละ 
 2.6 สุ่มวัดความยาวและน้ําหนักของลูกปลาทดลองจํานวน 
ทุก 10 วัน 
 2.7 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําสัปดาห์ละ 
 - อุณหภูม ิหน่วยเป็น องศาเซลเซียส 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design; CRD) 

ซ้ํา (replication) ปัจจัยท่ีต้องการศึกษา คือ ระดับความเค็มต่อผลของการอนุบาลลูกปลา
หนวดพราหมณ์ โดยนําข้อมูลท่ีได้จากผลการทดลองข้ันต้นมาแบ่งชุดการทดลองดังนี้ 

ชุดการทดลองท่ี 1 อนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีระดับความเค็ม 0 ppt (ชุดควบคุม
ชุดการทดลองท่ี 2 อนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีระดับความเค็ม 3 ppt 
ชุดการทดลองท่ี 3 อนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีระดับความเค็ม 6 ppt 
ชุดการทดลองท่ี 4 อนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีระดับความเค็ม 9 ppt 
ชุดการทดลองท่ี 5 อนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีระดับความเค็ม 12 ppt 

สถานท่ีและระยะเวลาดําเนินการ 
ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ม

พระนครศรีอยุธยา เป็นระยะเวลา 30 วัน  

ตู้กระจกทดลอง ขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 24x24x30 เซนติเมตร ระดับน้ําสูง 
วัน อนุบาลตู้ละ 30 ตัว ให้อากาศตลอดการทดลอง ในชุดการทดลองท่ี 

ความเค็มของน้ําในตู้กระจกอนุบาลให้เพ่ิมข้ึนเป็น 3, 6, 9 และ 12 ppt ภายใน 24 ช่ัวโมง โดยวิธีเพ่ิมน้ําทะเลความเค็ม 

ปลาทดลอง ใช้ลูกปลาทดลองท่ีได้จากการเพาะพันธุ์รุ่นเดียวกัน โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาท่ีมีความสมบูรณ์เพศท่ีจับได้
จากธรรมชาติมาทําการเพาะพันธุ์ โดยนําแม่พันธุ์ปลามารีดไข่ลงในกระมัง จากนั้นรีดน้ําเช้ือพ่อพันธุ์ปลาผสมลงในกะละมัง 
กวนด้วยขนไก่เบา ๆ แล้วนํามาล้างด้วยน้ําสะอาด นําไข่ท่ีได้รับการผสมแล้วไปอนุบาลในตู้กระจกจนกระท่ังลูกปลามีอายุ 

การเตรียมน้ําทดลอง ใช้นํ้าท่ีมีความเค็ม 30 ppt แล้วนํามาเจือจางให้มีความเค็มระดับต่าง ๆ โดยวิธี

 =  ค่าความเข้มข้นของสารละลายตั้งต้น 
 =  ค่าความเข้มข้นของสารละลายท่ีเตรียม 
 = ปริมาตรของสารละลายตั้งต้น 
 = ปริมาตรของสารละลายท่ีเตรียม  

น้ําจืดท่ีใช้ในการทดลอง ใช้น้ําจืดจากแหล่งน้ําธรรมชาติท่ีนํามากักเก็บไว้ในบ่อดินซึ่งเป็นบ่อพักน้ําของหน่วยงาน
จากนั้นนํามาฆ่าเช้ือด้วยคลอรีนในบ่อซีเมนต์ แล้วท้ิงไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ ให้คลอรีนหมดความเป็นพิษ ตรวจสอบคลอรีนด้วย

test kits) จากนั้นนํามาสํารองในถังพลาสติกสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 
จํานวน 2 ถัง เพ่ือใช้ในการอนุบาลและเตรียมน้ําความเค็มระดับต่าง

การให้อาหาร ลูกปลาอายุ 1-7 วัน ให้โรติเฟอร์น้ําจืดและอาร์ทีเมียขนาดเล็ก (อาร์ทีเมียแรกฟัก
หลังจากนั้นให้อาร์ทีเมียเป็นอาหาร วันละ 3 ครั้ง เวลา 08.00 น., 12.00 น. และ 17.00 น. โดยให้กินจนอ่ิม

การเปลี่ยนถ่ายน้ํา ทําการดูดตะกอนและเปลี่ยนถ่ายน้ําวันละ 50 เปอร์เซ็นต์ ทุกวันก่อนให้อาหารมื้อแรก
สุ่มวัดความยาวและน้ําหนักของลูกปลาทดลองจํานวน 20 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละชุดการทดลอง โดยทําการช่ังวัด

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เวลา 08.00 น. ดังต่อไปนี ้
หน่วยเป็น องศาเซลเซียส ( ๐C ) ด้วยเทอร์โมมิเตอร ์
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) ประกอบด้วย 5 ชุดการทดลอง 
ปัจจัยท่ีต้องการศึกษา คือ ระดับความเค็มต่อผลของการอนุบาลลูกปลา

ชุดควบคุม)   

 

ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร  

เซนติเมตร ระดับน้ําสูง 20 เซนติเมตร สุ่มลูกปลา
ในชุดการทดลองท่ี 2, 3, 4 และ 5 ค่อย ๆ ปรับ

ยวิธีเพ่ิมน้ําทะเลความเค็ม 30 ppt 

ปลาทดลอง ใช้ลูกปลาทดลองท่ีได้จากการเพาะพันธุ์รุ่นเดียวกัน โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาท่ีมีความสมบูรณ์เพศท่ีจับได้
จากนั้นรีดน้ําเช้ือพ่อพันธุ์ปลาผสมลงในกะละมัง 

กวนด้วยขนไก่เบา ๆ แล้วนํามาล้างด้วยน้ําสะอาด นําไข่ท่ีได้รับการผสมแล้วไปอนุบาลในตู้กระจกจนกระท่ังลูกปลามีอายุ 7 วัน  
แล้วนํามาเจือจางให้มีความเค็มระดับต่าง ๆ โดยวิธีการคํานวณ

ใช้น้ําจืดจากแหล่งน้ําธรรมชาติท่ีนํามากักเก็บไว้ในบ่อดินซึ่งเป็นบ่อพักน้ําของหน่วยงาน 
สัปดาห์ ให้คลอรีนหมดความเป็นพิษ ตรวจสอบคลอรีนด้วย

กสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 1 ตัน (กว้าง x ยาว x สูง 
าลและเตรียมน้ําความเค็มระดับต่างๆ 

อาร์ทีเมียแรกฟัก) เป็นอาหาร 
โดยให้กินจนอ่ิม 

เปอร์เซ็นต์ ทุกวันก่อนให้อาหารมื้อแรก 
ร์เซ็นต์ ในแต่ละชุดการทดลอง โดยทําการช่ังวัด
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 - ความเป็นกรดเป็นด่าง ด้วยเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ํายี่ห้อ 
 - ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา
ท่ีอ้างโดยไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
 - ความกระด้าง หน่วยเป็น มิลลิกรัม
Method ท่ีอ้างโดยไมตรี และจารุวรรณ (2528)
 - ความเป็นด่าง หน่วยเป็น มิลลิกรัม
ไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
 - คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ หน่วยเป็นมิลลิกรัม
ไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
 - แอมโมเนีย หน่วยเป็น มิลลิกรัม
Phenate method อธิบายไว้ใน Standard methods for examination of water and wastewater (APHA, AWWA 
and WEF, 1995) 
 - ไนไตรท์ หน่วยเป็น มิลลิกรัม/ลิตร 
reduction method committed Ca-ed reduction step 
and wastewater (APHA, AWWA and WEF, 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คํานวณข้อมูล วิเคราะห์ผล เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย ของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ี
อนุบาลในความเค็มระดับต่าง ๆ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 
แตกต่างระหว่างชุดการทดลองด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในรูป Arcsin (จรัญ, 2540) ก่อนนําไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 
 3.1. อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 

                ln น้ําหนักปลาสิ้นสุดการทดลอง 
               

          
 3.2 น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (daily weight gain, DWG; 

            = 
น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
                    

  
3.3 อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์

   จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
                จํานวนปลาเริ่มต้นการทดลอง

ผลการศึกษา 
 ผลการทดลองศึกษาระดับความเค็มท่ีเหมาะสมในการเจริญเติบโตของลูกปลาหนวดพราหมณ์อายุ 
ลูกปลาเป็นระยะเวลา 30 วัน ท่ีระดับความเค็ม 
และ ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 4.72+0.03 มิลลิเมตร ปรากฏผลการทดลองดังนี้

= 

  = 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ความเป็นกรดเป็นด่าง ด้วยเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ํายี่ห้อ Eutech Cyberscan  รุ่น pH 310
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา  หน่วยเป็นมิลลิกรัม/ลิตร (mg/l)  ด้วยวิธีไตเตรท ตามวิธี 

ความกระด้าง หน่วยเป็น มิลลิกรัม/ลิตร (mg/l as CaCO3) ด้วยวิธีไตเตรท ตามวิธี Standard  
2528) 

ความเป็นด่าง หน่วยเป็น มิลลิกรัม/ลิตร (mg/l as CaCO3) ด้วยวิธีไตเตรท ตามวิธี Standard  Method

คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ หน่วยเป็นมิลลิกรัม/ลิตร (mg/l)ด้วยวิธีไตเตรท ตามวิธี Standard  

หน่วยเป็น มิลลิกรัม/ลิตร (mg/l) ด้วยเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ํายี่ห้อ HACH 
Standard methods for examination of water and wastewater (APHA, AWWA 

ลิตร (mg/l) ด้วยเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ํายี่ห้อ HACH รุ่น DR/2500 
ed reduction step อธิบายไว้ใน Standard methods for examination of water 

and wastewater (APHA, AWWA and WEF, 1995) 

คํานวณข้อมูล วิเคราะห์ผล เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย ของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ี
อนุบาลในความเค็มระดับต่าง ๆ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ one way analysis of variance และเปรียบเทียบความ

Duncan’s new multiple range test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ท้ังนี้ได้แปลงค่าข้อมูลอัตราส่วนของลูกปลาด้วย angular transformation

ก่อนนําไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอร์เซ็นต/์วัน) 
น้ําหนักปลาสิ้นสุดการทดลอง - ln น้ําหนักปลาเริ่มต้น      

            ระยะเวลาการอนุบาล 

(daily weight gain, DWG; กรัม/วัน) 
น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – น้ําหนักปลาเริ่มต้น 
                    ระยะเวลาการอนุบาล 

เปอร์เซ็นต)์   
จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง       

จํานวนปลาเริ่มต้นการทดลอง 

ผลการทดลองศึกษาระดับความเค็มท่ีเหมาะสมในการเจริญเติบโตของลูกปลาหนวดพราหมณ์อายุ 
วัน ท่ีระดับความเค็ม 0, 3, 6, 9 และ 12 ppt โดยลูกปลามีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 

มิลลิเมตร ปรากฏผลการทดลองดังนี ้

X 100

X 100 
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pH 310 
 Standard  Method  

Standard   

Standard  Method ท่ีอ้างโดย

Standard  Method ท่ีอ้างโดย

HACH รุ่น DR/2500 ตามวิธี 
Standard methods for examination of water and wastewater (APHA, AWWA 

DR/2500 ตามวิธี cadmium 
Standard methods for examination of water 

คํานวณข้อมูล วิเคราะห์ผล เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย ของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ี
และเปรียบเทียบความ
95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้

angular transformation 

ผลการทดลองศึกษาระดับความเค็มท่ีเหมาะสมในการเจริญเติบโตของลูกปลาหนวดพราหมณ์อายุ 7 วัน ทดลองอนุบาล
โดยลูกปลามีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 1.17+0.11 มิลลิกรัม 

X 100 
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1. การเจริญเติบโต 
 1.1 น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 
  ผลการทดลองอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ ในระดับความเค็ม 
การทดลองพบว่า ลูกปลามีน้ําหนักสุดท้าย
มิลลิกรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม
0 ppt ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
หนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในท่ีระดับความเค็ม 
12 ppt  โดยท่ีลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม 
ทางสถิต ิ(p>0.05) (ตารางท่ี 1; ภาพท่ี 
 1.2 ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย
  ผลการทดลองอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ ในระดับความเค็ม 
การทดลองพบว่า ลูกปลามีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 
มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ความยาวสุดท้าย
เค็ม 0 ppt ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
กับท่ีระดับ 12 ppt ส่วนท่ีระดับ 3 ppt
ระดับความเค็ม 6, 9 และ12 ppt นั้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ตารางท่ี  1 น้ําหนักเฉลี่ย (มิลลิกรัม)

วันที ่
0 ppt 

เริ่มต้น 1.17+0.11a 
10 18.54+1.21ab 
20 47.99+1.87a 
30 74.81+16.66ab 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันท่ีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
  ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี  2 ความยาวเฉลี่ย (มิลลิเมตร

วันที ่
0 ppt 

เริ่มต้น 4.72+0.03a 

10 9.47+0.17a 
20 15.88+1.22ab 
30 23.97+3.36ab 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันท่ีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
  ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ผลการทดลองอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ ในระดับความเค็ม 0, 3, 6
การทดลองพบว่า ลูกปลามีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 74.81+16.66, 87.43+10.30, 64.32+7.81, 69.87

เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม
(p>0.05) กับทุกระดับความเค็ม (3,  6, 9 และ 12 ppt) ส่วนน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยลูกปลา

หนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในท่ีระดับความเค็ม 3 ppt แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
โดยท่ีลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม 6, 9 และ 12 ppt มีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน

ภาพท่ี 1)  
เฉลี่ย 

ผลการทดลองอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ ในระดับความเค็ม 0, 3, 6
การทดลองพบว่า ลูกปลามีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 23.97+3.36, 25.52+2.87, 22.27+3.64, 22.83
มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ความยาวสุดท้ายเฉลี่ยของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความ

(p>0.05) กับท่ีระดับ 3, 6 และ 9 ppt แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
3 ppt แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับท่ีระดับ 
นั้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 2; ภาพท่ี 2)  
) ของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในความเค็มต่างกัน 5 

นํ้าหนักเฉลี่ย (มิลลิกรัม) 
3 ppt 6 ppt 9 ppt 

1.17+0.11a 1.17+0.11a 1.17+0.11a 
19.61+1.10a 18.29+0.92ab 17.36+0.80b

51.94+2.61b 45.54+0.74ac 44.45+1.78c 
87.43+10.30a 64.32+7.81b 69.87+3.29b

ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันท่ีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

มิลลิเมตร) ของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในความเค็มต่างกัน 
ความยาวเฉลี่ย (มิลลิเมตร) 

3 ppt 6 ppt 9 ppt 

4.72+0.03a 4.72+0.03a 4.72+0.03a 

9.56+0.12a 8.83+0.26b 8.74+0.59b 
16.43+1.68a 15.49+1.33ab 15.02+1.43b 
25.52+2.87a 22.27+3.64bc 22.83+3.63bc 

ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันท่ีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
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6, 9 และ 12 ppt เมื่อสิ้นสุด 
69.87+3.29 และ 60.95+2.58 

เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม 
ส่วนน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยลูกปลา
(p<0.05) กับท่ีระดับ 6, 9 และ  

มีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน 

6, 9 และ 12 ppt เมื่อสิ้นสุด 
22.83+3.63 และ 21.77+2.24 

ของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความ
แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

กับท่ีระดับ 6, 9, และ 12 ppt โดยท่ี

5 ระดับ  

12 ppt 
 1.17+0.11a 
b 17.26+0.96b 
 43.25+1.13c 

b 60.96+2.58b 

ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันท่ีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

ของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในความเค็มต่างกัน 5 ระดับ  

12 ppt 

4.72+0.03a 

8.52+0.58b 
14.78+1.01b 
21.77+2.24c 

ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันท่ีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
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 ภาพท่ี 1  น้ําหนักเฉลี่ย (มลิลิกรัม) ของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนบุาลในความเคม็ต่างกัน 

ภาพท่ี 2  ความยาวเฉลี่ย (มิลลิเมตร) ของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในความเคม็ต่างกัน 
 1.3 น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน 
  เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม 
มีน้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน 2.45+0.55, 2.88
วิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวันของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม 
กันทางสถิติ (p>0.05) กับทุกระดับความเค็ม 
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ของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนบุาลในความเคม็ต่างกัน 5 ระดับ 

ของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในความเคม็ต่างกัน 5 ระดบั 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม 0, 
2.88+0.34, 2.11+0.26, 2.29+0.11 และ 1.99+0.09 มิลลิกรัม

วิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวันของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม 
กับทุกระดับความเค็ม (3, 6, 9 และ 12 ppt) ส่วนน้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวันของลูกปลา

10 20 30
ระยะเวลาอนุบาล (วัน)

20 30
ระยะเวลาอนุบาล (วัน)

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

 

 
 

, 3, 6, 9 และ 12 ppt  
มิลลิกรัม/วัน ตามลําดับ เมื่อ

วิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวันของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม 0 ppt ไม่แตกต่าง
ส่วนน้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวันของลูกปลาหนวดพราหมณ ์

0 ppt

3 ppt

6 ppt

9 ppt

12 ppt

0 ppt

3 ppt

6 ppt

9 ppt

12 ppt
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ท่ีอนุบาลในท่ีระดับความเค็ม 3 ppt 
ปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม 
ตารางท่ี 3) 
 1.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
  เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม  
มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 
เปอร์เซ็นต/์วัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลใน
ระดับความเค็ม 0 ppt ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
3 ppt ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
ระดับ 6 และ 12 ppt ส่วนท่ีระดับความเค็ม 
แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p>0.05) กับทุกระดับความเค็ม (3
กับท่ีระดับความเค็ม 0, 6 และ 9 ppt  
2. อัตราการรอดตาย 
 อัตราการรอดตายของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม 
47.78+6.94, 51.11+5.09, 44.44+
พบว่า ลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในท่ีระดับความเค็ม 
ความเค็ม (3, 6, 9 และ 12 ppt) ส่วนท่ีระดับความเค็ม 
ระดับความเค็ม 0 และ 6 ppt แต่แตก
ระดับความเค็ม 6 ppt มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ส่วนท่ีระดับความเค็ม 9 ppt มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต 
รอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
กับท่ีระดับความเค็ม 3 ppt  (ตารางท่ี 

 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย (mean ± SD) การเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย ของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในความเค็ม
ต่างกัน 5 ระดับ 

ค่าเฉลี่ย 

ระดับความเค็ม 
0 

น้ําหนักเริ่มต้น 
(มิลลิกรัม) 

1.17+

ความยาวเริ่มต้น 
(มิลลเิมตร) 

4.72+

น้ําหนักสุดท้าย
(มิลลิกรัม) 74.81+16.66
ความยาวสดุท้าย 
(มิลลเิมตร) 23.97+
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 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับท่ีระดับ 
ปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม 6, 9 และ 12 ppt มีนํ้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวันไม่แตกต่างกันทางสถิติ

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม  

มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 0.138+0.007, 0.144+0.004, 0.133+0.004, 0.136
วัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลใน

ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับทุกระดับความเค็ม (3, 6, 9 และ 12 
(p>0.05) กับท่ีระดับ 0 และ 9 ppt แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ส่วนท่ีระดับความเค็ม 6 ppt ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับท่ีระดับความเค็ม 
แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับท่ีระดับ 3 ppt โดยท่ีระดับความเค็ม 9

3, 6, 9 และ 12 ppt)  ส่วนท่ีระดับความเค็ม 12 ppt ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ppt  แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05) กับท่ีระดับ 

อัตราการรอดตายของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม 0, 3, 6
+10.18, 33.33+6.67 และ 33.33+8.81 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ

พบว่า ลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในท่ีระดับความเค็ม 0 มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ส่วนท่ีระดับความเค็ม 3 ppt ท่ีมีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต (p<0.05) กับท่ีระดับความเค็ม 
มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับทุกระดับความเค็ม 

มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับท่ีระดับความเค็ม 
แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต (p<0.05) กับท่ีระดับความเค็ม 3 ppt ส่วนท่ีระดับความเค็ม 

(p>0.05) กับท่ีระดับความเค็ม 0, 6 และ 9 ppt แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต 
ตารางท่ี 3) 

การเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย ของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในความเค็ม

ระดับความเค็ม (ppt) 
3 6 9 

+0.11a 1.17+0.11a 1.17+0.11a 1.17

+0.03a 4.72+0.03a 4.72+0.03a 4.72

16.66ab 87.43+10.30a 64.32+7.81b 69.87

+3.36ab 25.52+2.87a 22.27+3.64bc 22.83

O1 
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P13 

กับท่ีระดับ 6, 9 และ 12 ppt  โดยท่ีลูก
มีนํ้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวันไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)(

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม  0, 3, 6, 9 และ 12 ppt  
0.136+0.002 และ 0.132+0.001 

วัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลใน
12 ppt) ส่วนท่ีระดับความเค็ม 

แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับท่ี
กับท่ีระดับความเค็ม 0, 9 และ 12 ppt  

9 ppt ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  

กับท่ีระดับ 3 ppt (ตารางท่ี 3) 

6, 9, และ 12 ppt มีค่าเฉลี่ย 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ

มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับทุกระดับ
ท่ีมีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับท่ี

กับท่ีระดับความเค็ม 9 และ 12  ppt ส่วนท่ี
กับทุกระดับความเค็ม (3, 6, 9 และ 12 ppt) 

กับท่ีระดับความเค็ม 0, 6 และ 12 ppt  
ส่วนท่ีระดับความเค็ม 12 ppt ท่ีมีอัตราการ

แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต (p<0.05) 

การเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย ของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในความเค็ม

12 

1.17+0.11a 1.17+0.11a 

72+0.03a 4.72+0.03a 

69.87+3.29b 60.95+2.58b 

22.83+3.63bc 21.77+2.24c 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย (mean ± SD) การเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย ของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลใน
             ความเค็มต่างกัน 5 ระดับ (ต่อ) 

 

ระดับความเค็ม (ppt)
0 

นํ้าหนักเพ่ิมต่อวัน  
(มิลลิกรัม/วัน) 

2.45+0.55ab 

อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ(เปอร์เซ็นต์/วัน) 

0.138+0.007ab 

อัตราการรอดตาย 
(เปอร์เซ็นต์) 

47.78+6.94ab 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันท่ีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
    ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
3. คุณสมบัติของน้ํา 
 คุณสมบัติของน้ําตลอดระยะเวลาการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ในระดับความเค็ม 
พบว่า ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํามีค่า 7.2-
น้ําในทุกระดับความเค็มอยู่ในช่วง 22.0-28.
7.25-7.31 และ 7.23-7.32 ตามลําดับ ความเป็นด่างมีค่า 
ลิตร ตามลําดับ ความกระด้างมีค่า 228-294
ตามลําดับ ปริมาณแอมโมเนียรวมมีค่า 0.178
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ปริมาณไนไตรท์มีค่า 
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระมีค่า 
(ตารางท่ี 4) 

 
ตารางท่ี 4 คุณสมบัติของน้ําในการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ในความเค็มต่างกัน 

คุณสมบัติของนํ้า 

ออกซิเจนละลายนํ้า (มิลลิกรัม/ลิตร) 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 

ความเป็นด่าง (มิลลิกรัม/ลิตร) 
ความกระด้าง (มิลลิกรัม/ลิตร) 

ปริมาณแอมโมเนียรวม  
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

ปริมาณไนไตรท์ (มิลลิกรัม/ลิตร) 

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระ 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 
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การเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย ของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลใน
 
ppt) 

3 6 9 

2.88+0.34a 2.11+0.26b 2.29+0.11b 

 0.144+0.004a 0.133+0.004b 0.136+0.002ab

 51.11+5.09a 44.44+10.18ab 33.33+6.67b 

ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันท่ีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

คุณสมบัติของน้ําตลอดระยะเวลาการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ในระดับความเค็ม 0, 3
-7.9, 7.3-7.9, 7.2-7.8, 7.0-7.8 และ 7.1-7.7 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ อุณหภูมิ
.0 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่างมีค่า 7.25-7.59, 7.13

ตามลําดับ ความเป็นด่างมีค่า 124-132, 126-132, 126-132, 128-130 และ 
294, 946-1,098, 1,370-1,440, 1,670-1,792 และ 1,954-
0.178-0.419, 0.166-0.449, 0.218-0.443, 0.125-0.479 

ลิตร ตามลําดับ ปริมาณไนไตรท์มีค่า 0.049-0.110, 0.072-0.092, 0.069-0.086, 0.066-0.096
ดับ และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระมีค่า  5-8, 7-12, 7-12, 8-11, 8-12 มิลลิกรัม

คุณสมบัติของน้ําในการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ในความเค็มต่างกัน 5 ระดับ 

ระดับความเค็ม (ppt) 

0 3 6 9 
7.2-7.9 7.3-7.9 7.2-7.8 7.0-7.8 

22-28 22-28 22-28 22-28 
7.25-7.59 7.13-7.23 7.24-7.33 7.25-7.31

124-132 126-132 126-132 128-130 
228-294 946-1,098 1,370-1,440 1,670-1,792

0.178-0.419 0.166-0.449 0.218-0.443 0.125-0.479

0.049-0.110 0.072-0.092 0.069-0.086 0.066-0.096

5-8 7-12 7-12 8-11 
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การเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย ของลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลใน 

12 

 1.99+0.09b 

ab 0.132+0.001b 

 33.33+8.81b 

ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันท่ีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

3, 6, 9, และ 12 ppt  
ลิตร ตามลําดับ อุณหภูมิ

7.59, 7.13-7.23, 7.24-7.33, 
และ 128-138 มิลลิกรัม/

-2,508 มิลลิกรัม/ลิตร 
0.479 และ 0.177-0.552 
0.096 และ 0.089-0.114 
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ 

12 
 7.1-7.7 

 22-28 
7.31 7.23-7.32 

 128-138 
1,792 1,954-2,508 

0.479 0.177-0.552 

0.096 0.089-0.114 

8-12 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 การทดลองอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ อายุ 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม 
น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และ อัตราการรอดตายสูงท่ีสุด แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ท่ีระดับความเค็ม 0 ppt ซึ่งเป็นชุดควบคุม  โดยท่ีระดับความเค็ม 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับท่ีระดับความเค็ม 
(p<0.05) กับท่ีระดับความเค็ม 3 ppt 
น้ําท่ีมีความเค็มหรือน้ํากร่อย เช่น บริเวณปากแม่นํ้า แต่จะมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าเมื่ออาศัยอยู่ในน้ําจืดหรือน้ําท่ีมีระดับ
ความเค็มประมาณ 3 ppt ซึ่งใกล้เคียงกับผลการทดลองของ
ระดับ คือ 0, 2, 4, 6 และ 8 ppt พบว่า ท่ีระดับความเค็ม 
แต่ท่ีระดับความเค็ม 8 ppt ลูกปลาตายหมดภายใน 
ระดับความเค็มต่าง ๆ พบว่า ท่ีระดับความเค็ม 
และ 12 ppt อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งแตกต่างจากปลานิลแดงท่ีสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยในน้ําท่ีมีความเค็มสูงสุดถึง 
20 ppt (ทัศนีย์, 2524) แต่จะเจริญเ
(ชรินทร์ และ ประหยัด, 2530) ซึ่งผลการทดลองในปลานิลแดงมีความใกล้เคียงกับการทดลองอนุบาลลูกปลาบู่ทรายในน้ําท่ี
ระดับความเค็ม 0, 10 และ 20 ppt 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่อัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนลูกปลาท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม 
ตายหมด เมื่ออนุบาลได้ 23 วัน (สุนิตย์ และเจนจิตต์
การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาสลิด ปลาหมอไทย ปลาช่อน และ ปลาบู่ พบว่า ปลาบู่มีความทนต่อความเค็ม
มากท่ีสุดโดยสามารถเจริญเติบโตได้ในน้ําท่ีมีความเค็ม 
15 ppt ส่วนปลาช่อนและปลาหมอไทย เจริญเติบโตได้ในน้ําท่ีมีความเค็มไม่เกิน 
 แม้ว่าผลจากการทดลองเลี้ยงปลาน้ําจืดหลายชนิดในน้ํากร่อยหรือน้ําเค็ม จะพบว่าทําให้ปลาเจริญเติบโตดีกว่าน้ําจืด 
ดังเช่นการทดลองเลี้ยงปลาไน Cyprinus  carpio
(Jurss et al., 1984; Kuwaye et al.
เนื่องมาจากพลังงานท่ีปลาใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันนั้นประมาณร้อยละ 
ภายในตัวปลา (osmoregulation) นอกจากนั้นความเค็มของน้ํายังมีผลต่อการรักษาสมดุลของของเหลวในตัวปลา
เนื่องจากในน้ําเค็มมีความเข้มข้นของเกลือแร่ต่าง ๆ ใกล้เคียงกับของเหลวภายในตัวปลามากกว่าปลาท่ีอาศัยอยู่ในน้ําจืด ดังนั้น
พลังงานท่ีปลาซึ่งอาศัยในน้ําเค็มใช้เพ่ือ
Leffler (1975) อีกท้ังน้ําเค็มหรือน้ํากร่อยมีความถ่วงจําเพาะ
ทําให้พลังงานท่ีปลาต้องใช้ในการลอยตัวอยู่ในน้ําลดลงกว่าการอยู่ในน้ําจืด ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ท่ีพลังงานส่วนท่ีเหลืออยู่นั้น
จะช่วยให้ปลาเจริญเติบโตดีและมีอัตราการรอดตายสูงข้ึน 
และมีอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายสูงนั้นจะแตกต่างกันไปตามชนิดของปลา 
 จากผลการทดลองครั้งนี้ สรุปได้ว่าสามารถอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์อายุ 
ระดับความเค็มท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการอนุบาลลูกปลาคือ ระดับ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การทดลองครั้งนี้อัตราการรอดตายของลูกปลาหนวดพราหมณ์ค่อนข้างต่ํา เนื่องจากลูกปลาชนิดนี้เป็นปลา
ท่ีตกใจง่าย มีความบอบบางสูง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในรอบวันหากเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

การทดลองอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ อายุ 7 วัน ในระดับความเค็ม 0, 3, 6, 9 และ 12 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ลูกปลาหนวดพราหมณ์ท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม 3 ppt มีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย 
น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และ อัตราการรอดตายสูงท่ีสุด แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

ป็นชุดควบคุม  โดยท่ีระดับความเค็ม 6 ppt ลูกปลามีอัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโต
กับท่ีระดับความเค็ม 0 ppt  แต่มีอัตราการเจริญเติบโตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ppt แสดงให้เห็นว่าแม้ปลาหนวดพราหมณ์ชนิดนี้จะเป็นปลาน้ําจืดท่ีสามารถอาศัยอยู่ได้ใน

น้ําท่ีมีความเค็มหรือน้ํากร่อย เช่น บริเวณปากแม่นํ้า แต่จะมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าเมื่ออาศัยอยู่ในน้ําจืดหรือน้ําท่ีมีระดับ
ซึ่งใกล้เคียงกับผลการทดลองของ สุขาวดี (2544) ท่ีทดลองอนุบาลลูกปลากดแก้ว ในความเค็ม 

พบว่า ท่ีระดับความเค็ม 0, 2, 4 และ 6 ppt มีอัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ลูกปลาตายหมดภายใน 2 สัปดาห์ สุขาวดี และคณะ (2543) ซึ่งทําการอนุบาลลูกปลากดเหลืองใน

ความเค็มต่าง ๆ พบว่า ท่ีระดับความเค็ม 2 ppt  ลูกปลากดเหลืองมีการเจริญเติบโตสูงกว่าระดับความเค็ม 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งแตกต่างจากปลานิลแดงท่ีสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยในน้ําท่ีมีความเค็มสูงสุดถึง 

แต่จะเจริญเติบโตได้ดีและมีอัตราการตายจากสาเหตุของโรคน้อยท่ีระดับความเค็มต่ํากว่า 
ซึ่งผลการทดลองในปลานิลแดงมีความใกล้เคียงกับการทดลองอนุบาลลูกปลาบู่ทรายในน้ําท่ี
ppt พบว่าในระดับความเค็ม 10 ppt มีการเจริญเติบโตดีกว่าท่ีระดับความเค็ม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่อัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนลูกปลาท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม 
สุนิตย์ และเจนจิตต์, 2543) ส่วนศราวุธ และคณะ (2539) ได้ทําการศึกษาผลของความเค็มต่อ

การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาสลิด ปลาหมอไทย ปลาช่อน และ ปลาบู่ พบว่า ปลาบู่มีความทนต่อความเค็ม
มากท่ีสุดโดยสามารถเจริญเติบโตได้ในน้ําท่ีมีความเค็ม 20 ppt รองลงมา คือ ปลาสลิด เจริญเติบโตได้ในน้ําท่ีมีความเค็ม

ส่วนปลาช่อนและปลาหมอไทย เจริญเติบโตได้ในน้ําท่ีมีความเค็มไม่เกิน 10 ppt 
แม้ว่าผลจากการทดลองเลี้ยงปลาน้ําจืดหลายชนิดในน้ํากร่อยหรือน้ําเค็ม จะพบว่าทําให้ปลาเจริญเติบโตดีกว่าน้ําจืด 

Cyprinus  carpio (Lam and Sharma, 1985) ปลาหมอเทศ Oreochromis 
et al., 1993) และปลาเรนโบว์เทร้าท์ Salmo gairderi (Teskeredzic 

เนื่องมาจากพลังงานท่ีปลาใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันนั้นประมาณร้อยละ 25–50 ถูกใช้ในการรักษาสภาพสมดุล
นอกจากนั้นความเค็มของน้ํายังมีผลต่อการรักษาสมดุลของของเหลวในตัวปลา

เนื่องจากในน้ําเค็มมีความเข้มข้นของเกลือแร่ต่าง ๆ ใกล้เคียงกับของเหลวภายในตัวปลามากกว่าปลาท่ีอาศัยอยู่ในน้ําจืด ดังนั้น
พลังงานท่ีปลาซึ่งอาศัยในน้ําเค็มใช้เพ่ือปรับสมดุลของของเหลวภายในตัวปลาจึงน้อยกว่าปลาท่ีอาศัยในน้ําจืด 

อีกท้ังน้ําเค็มหรือน้ํากร่อยมีความถ่วงจําเพาะ (specific gravity) สูงกว่าน้ําจืด ซึ่งช่วยให้ปลาลอยตัวได้ดีข้ึน 
ทําให้พลังงานท่ีปลาต้องใช้ในการลอยตัวอยู่ในน้ําลดลงกว่าการอยู่ในน้ําจืด ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ท่ีพลังงานส่วนท่ีเหลืออยู่นั้น
จะช่วยให้ปลาเจริญเติบโตดีและมีอัตราการรอดตายสูงข้ึน (Holliday, 1969) แต่ท้ังนี้ระดับความเ
และมีอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายสูงนั้นจะแตกต่างกันไปตามชนิดของปลา  

จากผลการทดลองครั้งนี้ สรุปได้ว่าสามารถอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์อายุ 7 วัน เป็นระยะเวลา 
ระดับความเค็มท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการอนุบาลลูกปลาคือ ระดับ 0-3 ppt  

การทดลองครั้งนี้อัตราการรอดตายของลูกปลาหนวดพราหมณ์ค่อนข้างต่ํา เนื่องจากลูกปลาชนิดนี้เป็นปลา
ท่ีตกใจง่าย มีความบอบบางสูง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในรอบวันหากเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป
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12 ppt  เป็นระยะเวลา 30 วัน 
มีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย 

น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และ อัตราการรอดตายสูงท่ีสุด แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับ
ลูกปลามีอัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโต

แต่มีอัตราการเจริญเติบโตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
นวดพราหมณ์ชนิดนี้จะเป็นปลาน้ําจืดท่ีสามารถอาศัยอยู่ได้ใน

น้ําท่ีมีความเค็มหรือน้ํากร่อย เช่น บริเวณปากแม่นํ้า แต่จะมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าเมื่ออาศัยอยู่ในน้ําจืดหรือน้ําท่ีมีระดับ
บาลลูกปลากดแก้ว ในความเค็ม 5 

มีอัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ซึ่งทําการอนุบาลลูกปลากดเหลืองใน

ลูกปลากดเหลืองมีการเจริญเติบโตสูงกว่าระดับความเค็ม 0, 6, 8, 10 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งแตกต่างจากปลานิลแดงท่ีสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยในน้ําท่ีมีความเค็มสูงสุดถึง 

ติบโตได้ดีและมีอัตราการตายจากสาเหตุของโรคน้อยท่ีระดับความเค็มต่ํากว่า 10 ppt  
ซึ่งผลการทดลองในปลานิลแดงมีความใกล้เคียงกับการทดลองอนุบาลลูกปลาบู่ทรายในน้ําท่ี

โตดีกว่าท่ีระดับความเค็ม 20 ppt และ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่อัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนลูกปลาท่ีอนุบาลในระดับความเค็ม 0 ppt 

ได้ทําการศึกษาผลของความเค็มต่อ
การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาสลิด ปลาหมอไทย ปลาช่อน และ ปลาบู่ พบว่า ปลาบู่มีความทนต่อความเค็ม

รองลงมา คือ ปลาสลิด เจริญเติบโตได้ในน้ําท่ีมีความเค็มไม่เกิน 

แม้ว่าผลจากการทดลองเลี้ยงปลาน้ําจืดหลายชนิดในน้ํากร่อยหรือน้ําเค็ม จะพบว่าทําให้ปลาเจริญเติบโตดีกว่าน้ําจืด 
Oreochromis mossambicus 

(Teskeredzic et al., 1989) ท้ังนี้
ถูกใช้ในการรักษาสภาพสมดุลของของเหลว

นอกจากนั้นความเค็มของน้ํายังมีผลต่อการรักษาสมดุลของของเหลวในตัวปลาอีกด้วย 
เนื่องจากในน้ําเค็มมีความเข้มข้นของเกลือแร่ต่าง ๆ ใกล้เคียงกับของเหลวภายในตัวปลามากกว่าปลาท่ีอาศัยอยู่ในน้ําจืด ดังนั้น

ปรับสมดุลของของเหลวภายในตัวปลาจึงน้อยกว่าปลาท่ีอาศัยในน้ําจืด Nordie and 
สูงกว่าน้ําจืด ซึ่งช่วยให้ปลาลอยตัวได้ดีข้ึน 

ทําให้พลังงานท่ีปลาต้องใช้ในการลอยตัวอยู่ในน้ําลดลงกว่าการอยู่ในน้ําจืด ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ท่ีพลังงานส่วนท่ีเหลืออยู่นั้น
แต่ท้ังนี้ระดับความเค็มท่ีปลาจะสามารถอยู่ได้

วัน เป็นระยะเวลา 30 วัน โดย

การทดลองครั้งนี้อัตราการรอดตายของลูกปลาหนวดพราหมณ์ค่อนข้างต่ํา เนื่องจากลูกปลาชนิดนี้เป็นปลา 
ท่ีตกใจง่าย มีความบอบบางสูง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในรอบวันหากเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป 
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ก็อาจทําให้ปลาช็อคและตายได้ หรือการเปลี่ยนถ่ายน้ํา การดูดตะกอนท่ีพ้ืนตู้ ก็เป็นกิจกรรมท่ีรบกวนปลาทําให้ปลาตกใจ หมุน
ตัวควงสว่านและตายในท่ีสุด จึงควรหาแนวทางในการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ด้วยวิธีการท่ีจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้ําให้น้อยท่ีสุดหรือลดกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดการรบกวนการดํารงชี
ระบบน้ําหมุนเวียน เป็นต้น 
 2. ควรศึกษาหาแนวทางในการนําปลาหนวดพราหมณ์มาเลี้ยงเพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์ในท่ีกักขังเพ่ือการพัฒนาการเพาะ
และอนุบาลพันธุ์ปลาหนวดพราหมณ์ เพ่ือลดความเสี่ยงในการสูญพันธุ์จากธรรมชาติต่อไป
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ชรินทร์  แสดงรุ่งเรือง และประหยัด  ยืนยาว
 เอกสารวิชาการฉบับท่ี 52/2530. 
 17 หน้า. 
ประสิทธิ ์นิยมไทย และชิดชนก นิยมไทย. 2554
 สะแกกรัง จังหวัดอุทัยธาน.ี http://www.fisheries.go.th/sf
พรเลิศ จันทร์รัชชกูล. 2530. การใช้เกลือแกงเพ่ือลดอัตราการตายของลูกปลาดุกด้านเนื่องจากการขนส่ง
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์ กรุงเทพฯ
พูนสิน  พานิชสุข, ยงยุทธ  ปรีดาลัมพะบุตร, 
 การศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมเบื้องต้นของปลากุเรา
 แห่งชาติจังหวัดสงขลา กรมประมง
ทัศนีย์  ภูมิพัฒน.์ 2524. ชีวประวัติปลานิล. 

กรมประมง. 33 หน้า. 
ไมตรี  ดวงสวัสดิ์ และจารุวรรณ  สมศิร.ิ 2528.
 สิ่งแวดล้อมสัตว์นํ้า สถาบันวิจัยประมงน้ําจืดแห่งชาติ กรมประมง
รติมา  ครุวรรณเจริญ. 2542. อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา 

วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สมนึก คงทรัตน,์ วินัย  จั่นทับทิม และพิทยา  เพ็ญนภาภรณ์

รายงานประจําปี 2540. ศูนย์พัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก กองประมงน้ําจืด กรมประมง
สุขาวดี  กสิสุวรรณ. 2544. ผลของความเค็มต่อการอนุบาลลูกปลากดแก้ว

ประมงน้ําจืดสงขลา กองประมงน้ําจืด กรมประมง
สุขาวดี  กสสิุวรรณ, จิตต์กร  เรืองกูล และศราวุธ   เจะโส๊ะ
 การอนุบาลปลากดเหลือง.เอกสารเผยแพร่ฉบบัท่ี 
 กองประมงน้ําจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สุนิตย์  โรจนพิทยากุล และเจนจิตต์  คงกําเนิด
 เอกสารวิชาการฉบับท่ี 7. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศราวุธ  เจะโส๊ะ, วิชัย ก้องรัตนโกศล และประดิษฐ  ศรีภัทรประสิทธิ์
 และอัตรารอดตายของสัตว์นํ้าจืดท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจบางชนิด
 จังหวัดนครศรีธรรมราช กองประมงน้ําจืด กรมประมง

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

หรือการเปลี่ยนถ่ายน้ํา การดูดตะกอนท่ีพ้ืนตู้ ก็เป็นกิจกรรมท่ีรบกวนปลาทําให้ปลาตกใจ หมุน
ตัวควงสว่านและตายในท่ีสุด จึงควรหาแนวทางในการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ด้วยวิธีการท่ีจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้ําให้น้อยท่ีสุดหรือลดกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดการรบกวนการดํารงชีวิตอยู่โดยปกติของลูกปลา เช่น การอนุบาลลูกปลาใน

ควรศึกษาหาแนวทางในการนําปลาหนวดพราหมณ์มาเลี้ยงเพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์ในท่ีกักขังเพ่ือการพัฒนาการเพาะ
และอนุบาลพันธุ์ปลาหนวดพราหมณ์ เพ่ือลดความเสี่ยงในการสูญพันธุ์จากธรรมชาติต่อไป 

และวางแผนงานวิจัย. ภาควิชาสัตวบาล, คณะเกษตรศาสตร์, 
ครั้งท่ี 7, ไทยวัฒนาพานิช : กรุงเทพฯ. 468 หน้า.  

ชรินทร์  แสดงรุ่งเรือง และประหยัด  ยืนยาว. 2530. ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของปลานิลแดง
สถานีประมงน้ํากร่อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองประมงน้ํากร่อย  กรมประมง

2554. ชีววิทยาบางประการของปลาหนวดพราหมณ ์(หนวด 7 
http://www.fisheries.go.th/sf-uthai/web2/images/mindmap/kop.pdf. 89 

การใช้เกลือแกงเพ่ือลดอัตราการตายของลูกปลาดุกด้านเนื่องจากการขนส่ง. 
กรุงเทพฯ. 39 หน้า. 

, พุทธ  แซ่ลิ้ม, ดุสิต  ตันวิไลย และทองเพชร สันบูกา. 2528.
การศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมเบื้องต้นของปลากุเรา. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 11. สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง

ชาติจังหวัดสงขลา กรมประมง. 23 หน้า. 
. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 7/2524. สถาบันประมงน้ําจืดแห่งชาติ 

2528. คุณสมบัติของน้ําและวธิีวิเคราะหส์ําหรบังานวิจัยทางการ
สิ่งแวดล้อมสัตว์นํ้า สถาบันวิจัยประมงน้ําจืดแห่งชาติ กรมประมง. 115 หน้า. 

อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา (PISCES: POLYNEMIDAE) ในน่านน้ําไทย. 
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 133 หน้า. 

วินัย  จั่นทับทิม และพิทยา  เพ็ญนภาภรณ.์ 2538. การเพาะพันธุ์ปลาหนวดพราหมณ.์ 
ศูนย์พัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก กองประมงน้ําจืด กรมประมง. 62 หน้า

ผลของความเค็มต่อการอนุบาลลูกปลากดแก้ว. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 9. สถานี
ประมงน้ําจืดสงขลา กองประมงน้ําจืด กรมประมง. 18 หน้า. 

จิตต์กร  เรืองกูล และศราวุธ   เจะโส๊ะ. 2543. ผลของความเคม็ต่อการเจรญิเตบิโตและการรอดตายใน
เอกสารเผยแพร่ฉบบัท่ี 1. สถานีประมงน้ําจืดสงขลา ศูนย์พัฒนาประมงน้ํา

กองประมงน้ําจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ กรุงเทพฯ. 16 หน้า. 
สุนิตย์  โรจนพิทยากุล และเจนจิตต์  คงกําเนิด. 2543. การอนุบาลลูกปลาบู่ทรายในระดับความเค็มต่าง ๆ กัน

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วิชัย ก้องรัตนโกศล และประดิษฐ  ศรีภัทรประสิทธิ.์ 2539. ผลของความเค็มและ pH ของน้ําต่อการเจริญเติบโต

และอัตรารอดตายของสัตว์นํ้าจืดท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจบางชนิด. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 10. สถานีประมงน้ําจืด
จังหวัดนครศรีธรรมราช กองประมงน้ําจืด กรมประมง. 35 หน้า. 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

หรือการเปลี่ยนถ่ายน้ํา การดูดตะกอนท่ีพ้ืนตู้ ก็เป็นกิจกรรมท่ีรบกวนปลาทําให้ปลาตกใจ หมุน
ตัวควงสว่านและตายในท่ีสุด จึงควรหาแนวทางในการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ด้วยวิธีการท่ีจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

วิตอยู่โดยปกติของลูกปลา เช่น การอนุบาลลูกปลาใน

ควรศึกษาหาแนวทางในการนําปลาหนวดพราหมณ์มาเลี้ยงเพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์ในท่ีกักขังเพ่ือการพัฒนาการเพาะ

 

บโตของปลานิลแดง.  
สถานีประมงน้ํากร่อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองประมงน้ํากร่อย  กรมประมง. 

7 เส้น) ในแม่นํ้า 
mindmap/kop.pdf. 89 หน้า. 

. วิทยานิพนธ์ปริญาโท 

2528.  
สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง

สถาบันประมงน้ําจืดแห่งชาติ  

ธีวิเคราะหส์ําหรบังานวิจัยทางการประมง. ฝ่ายวิจัย

.  

.  
หน้า. 

สถาน ี

ผลของความเคม็ต่อการเจรญิเตบิโตและการรอดตายใน
สถานีประมงน้ําจืดสงขลา ศูนย์พัฒนาประมงน้ําจดืปัตตานี  

การอนุบาลลูกปลาบู่ทรายในระดับความเค็มต่าง ๆ กัน. 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์ 14 หน้า. 

ของน้ําต่อการเจริญเติบโต
สถานีประมงน้ําจืด
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การอนุบาลลูกอ๊อดกบจานด้วยอัตราความหนาแน่นท่ีแตกต่างกัน 
 
พัทธ์ธีรา สิทธิ์ธนานันท์*  
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด  
 
บทคัดย่อ 
 การทดลองอนุบาลลูกอ๊อดกบจานอายุ 
และ 2,500 ตัวต่อตารางเมตร  โดยใช้ลูกอ๊อดกบจานท่ีมีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 
มิลลิเมตร อนุบาลในบ่อคอนกรีตขนาด 1.5x4x1 
2554 เป็นระยะเวลา 35 วัน  
 ผลการทดลองพบว่า ลูกอ๊อดกบจานท่ีอนุบาลในบ่อคอนกรีตด้วยอัตราความหนาแน่น 
และ 2,500 ตัวต่อตารางเมตร โดยให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปในการอนุบาล เมื่อสิ้นสุด
7.9±.2.09, 7.2±1.29, 6.49±1.00, 5.61±0.50
39.95±1.26, 36.89±0.97 และ 35.80±0.86
11.19±0.11, 10.86±0.09  และ 10.56±
59.34±1.00, 52.80±0.23 และ 46.12±0.34
4,422.78 และ 5,159.50 บาทต่อบ่อ กําไรสุทธิมีค่าเท่ากับ 
บาทต่อบ่อ ผลตอบแทนต่อการลงทุนมีค่าเท่ากับ 
น้ําหนักตัวเฉลี่ย, ความยาวตัวเฉลี่ย, อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ แล
ตัวต่อตารางเมตร มีค่าสูงสุดและแตกต่างจาการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ จากผลการทดลอง เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโต
หนาแน่นท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกอ๊อดกบจาน ควรใช้อัตราความหนาแน่น 
การผลิตและผลตอบแทนต่อการลงทุน พบว่า อัตราความหนาแน่นเท่ากับ 
เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่อตัวต่ําสุดและมีผลตอบแทนต่อการลงทุนสูงกว่าอัตราความหนาแน่นอ่ืน 

 
คําสําคัญ: ลูกอ๊อดกบจาน  การอนุบาล  ความหนาแน่น
   
*ผู้รับผดิชอบ: 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ
E-mail: pathteera_s@yahoo.com 
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การอนุบาลลูกอ๊อดกบจานด้วยอัตราความหนาแน่นท่ีแตกต่างกัน  

การทดลองอนุบาลลูกอ๊อดกบจานอายุ 7 วัน ในบ่อคอนกรีตด้วยอัตราความหนาแน่น 500 , 1,000 ,
ตัวต่อตารางเมตร  โดยใช้ลูกอ๊อดกบจานท่ีมีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.12±0.04 กรัม  ความยาวเฉลี่ย 

1.5x4x1 เมตร ระดับน้ํา 10 เซนติเมตร ตั้งแต่วันท่ี 9 มิถุนายน ถึงวันท่ี 

ผลการทดลองพบว่า ลูกอ๊อดกบจานท่ีอนุบาลในบ่อคอนกรีตด้วยอัตราความหนาแน่น 500 , 1,000 ,
ตัวต่อตารางเมตร โดยให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปในการอนุบาล เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า น้ําหนักตัวเฉลี่ยเท่ากับ 

0.50  และ 5.15±0.48 กรัม ความยาวตัวเฉลี่ยเท่ากับ 42.73
0.86 มิลลิเมตร อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเท่ากับ 11.68
±0.11 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน อัตรารอดเฉลี่ยเท่ากับ 69.02
0.34 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการผลิต มีค่าเท่ากับ 1.821.26 , 2,576.27

บาทต่อบ่อ กําไรสุทธิมีค่าเท่ากับ 1,283.74 , 2,868.73 , 4,294.26 , 5,081.22
บาทต่อบ่อ ผลตอบแทนต่อการลงทุนมีค่าเท่ากับ 72.42, 112.72, 116.52, 115.69 และ 101.81 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตรารอดของทุกชุดการทดลองท่ีอนุบาลด้วยอัตรา 
ตัวต่อตารางเมตร มีค่าสูงสุดและแตกต่างจาการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ จากผลการทดลอง เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโต
หนาแน่นท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกอ๊อดกบจาน ควรใช้อัตราความหนาแน่น 500 ตัวต่อตารางเมตร แต่เมื่อพิจารณาต้นทุน
การผลิตและผลตอบแทนต่อการลงทุน พบว่า อัตราความหนาแน่นเท่ากับ 1,500 ตัวต่อตารางเมตร จึงมีความเหมาะสม
เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่อตัวต่ําสุดและมีผลตอบแทนต่อการลงทุนสูงกว่าอัตราความหนาแน่นอ่ืน  

ความหนาแน่น 

บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 โทร 0 3570 4171   
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1,000 , 1,500 , 2,000 
กรัม  ความยาวเฉลี่ย 27.09±3.15 

มิถุนายน ถึงวันท่ี 13 กรกฎาคม 

1,000 , 1,500 , 2,000 
การทดลองพบว่า น้ําหนักตัวเฉลี่ยเท่ากับ 

42.73±1.33, 41.02±1.09, 
11.68±0.12, 11.44±0.12, 
69.02±0.98, 60.50±0.22, 

2,576.27 , 3,715.74 , 
5,081.22 และ 5,217.50 

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
ะอัตรารอดของทุกชุดการทดลองท่ีอนุบาลด้วยอัตรา 500 

ตัวต่อตารางเมตร มีค่าสูงสุดและแตกต่างจาการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ จากผลการทดลอง เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโตความ
ตัวต่อตารางเมตร แต่เมื่อพิจารณาต้นทุน
ตัวต่อตารางเมตร จึงมีความเหมาะสม
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Nursing Tadpole of Tiger Frog, (
 
Pathteera  Sithtananan*  
Inland Aquaculture Research Institute
 
Abstract 
 The experiment on nursing of Tiger frog (
stocking densities at 500 , 1,000 , 1,500 , 2,000
weight of 0.12±0.04 g and  average initial length of 27.09
with 10 cm water depth, during 9 June 2011 to 13 July 2011. 
 The results showed that the nursing of Tiger frog (
with 5 different stocking densities at 500 , 1,000 , 1,500 , 2,000
commercial pellet feed for 35 days gave the average final weight of 7.9
and 5.15±0.48 g; average final length of 42.73
respectively. The average specific growth rate were 11.68
10.56±0.11 percentage/day. The average survival rates 
and 46.12±0.34  percentage respectively. Cost per unit for stocking densities were 1.821.26
3,715.74 , 4,422.78 and 5,159.50
5,081.22 and 5,217.50 bath/ cement tank and the benefit cost were 72.42
101.81 percentage respectively. Result showed that average weight, average length, specific growth rate 
and survival rates of tadpole at stocking
from the other treatment. On conclusion it is suitable to nurse Tiger frog (
cement tank with the stocking density of 500 individuals/m
considered the optimum stocking density for Tiger frog tadpole was 1,500 individuals/m
 
Key words: Tiger Frog tadpole 
   
*Corresponding author: 32 Moo2, Photang 
Tel. 0 3570 4171 E-mail: pathteera_s@yahoo.com
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Tiger Frog, (Rana tigerina Daudin, 1802) at Different Stock Densities

Aquaculture Research Institute 

The experiment on nursing of Tiger frog (Rana tigerina Daudin) tadpole in cement tank with 5 different
stocking densities at 500 , 1,000 , 1,500 , 2,000 and 2,500 individuals/m2 . Tadpole had the average initial 

4 g and  average initial length of 27.09±3.15 mm. The experiment was done in 1.5x4x1 m,
with 10 cm water depth, during 9 June 2011 to 13 July 2011.  

The results showed that the nursing of Tiger frog (Rana tigerina Daudin) tadpole in cement tank 
with 5 different stocking densities at 500 , 1,000 , 1,500 , 2,000 and 2,500 individuals/m
commercial pellet feed for 35 days gave the average final weight of 7.9±.2.09, 7.2±

g; average final length of 42.73±1.33, 41.02±1.09, 39.95±1.26, 36.89±
respectively. The average specific growth rate were 11.68±0.12, 11.44±0.12, 11.19

1 percentage/day. The average survival rates were 69.02±0.98, 60.50±0.22
percentage respectively. Cost per unit for stocking densities were 1.821.26

5,159.50 bath/individuals, the net revenue were 1,283.74
bath/ cement tank and the benefit cost were 72.42, 112.72

101.81 percentage respectively. Result showed that average weight, average length, specific growth rate 
and survival rates of tadpole at stocking density of 500 individuals/m2 were highest and significantly different
from the other treatment. On conclusion it is suitable to nurse Tiger frog (Rana tigerina
cement tank with the stocking density of 500 individuals/m2 When cost per unit and benefit cost were 
considered the optimum stocking density for Tiger frog tadpole was 1,500 individuals/m

 (Rana tigerina), nursing, stocking densities 

: 32 Moo2, Photang Subdistrict, Bangsai District, Ayutthaya Province. 13290.
pathteera_s@yahoo.com 
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Daudin, 1802) at Different Stock Densities 

Daudin) tadpole in cement tank with 5 different 
. Tadpole had the average initial 

mm. The experiment was done in 1.5x4x1 m, 

) tadpole in cement tank 
and 2,500 individuals/m2 .  Which fed with 

±1.29, 6.49±1.00, 5.61±0.50 

±0.97 and 35.80±0.86 mm. 
11.19±0.11, 10.86±0.09 and 
0.22, 59.34±1.00, 52.80±0.23  

percentage respectively. Cost per unit for stocking densities were 1.821.26 , 2,576.27 , 
bath/individuals, the net revenue were 1,283.74 , 2,868.73 , 4,294.26 , 

112.72, 116.52, 115.69 and 
101.81 percentage respectively. Result showed that average weight, average length, specific growth rate 

were highest and significantly different 
Rana tigerina Daudin) tapole in 

When cost per unit and benefit cost were 
considered the optimum stocking density for Tiger frog tadpole was 1,500 individuals/m2 . 

Subdistrict, Bangsai District, Ayutthaya Province. 13290. 
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ Cryptocoryne albida 
 
วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย กาญจนรี พงษ์ฉวี และ รัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์
สถาบันวิจัยสัตว์นํ้าสวยงามและพรรณไม้นํ้า 
 
บทคัดย่อ 
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ํา “
เพ่ือศึกษาหาชนิดและปริมาณสารฟอกฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมโดยนําช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดมาฟอกฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ท่ีผิวภายนอกด้วย
สารฟอกฆ่าเช้ือ 2 ชนิด ได้แก่ คลอรอกซ์และเมอคิวริคคลอไรด์ ท่ีระดับความเข้มข้นต่าง ๆ กัน 
สังเคราะห์สูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) 
ไปชักนําให้เกิดยอดจํานวนมากในอาหารสังเคราะห์สูตร 
(BA) ความเข้มข้นต่างกัน 5 ระดับ ได้แก่ 0, 0.5, 1, 2 
4 ระดับ ได้แก่ 0, 0.5, 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติ
การ ชักนําการเจริญเติบโตของต้นอ่อนของ C.
 ผลการทดลองพบว่า ชนิดและปริมาณสารฟอกฆ่าเช้ือช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดของ
ด้วยคลอรอกซ์ (Clorox) 2 % นาน 15 นาที แล้วนําไปฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 
อัตรารอดตาย 90 % และมีอัตราการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ 
ฟอกฆ่าเช้ือมีการเจริญเติบโตเป็นปกต ิส่วนการ
ให้เกิดยอดและรากใหม่ของ C. albida อย่างมีนัยสําคัญ 
สําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอด C. albida
มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียวโดยไม่เติม NAA
ช้ินเนื้อเยื่อ มีรากเกิดข้ึนเฉลี่ย 1.40±0.21 รากต่อช้ินเนื้อเยื่อ 

 
คําสําคัญ: คริปอัลบิด้า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สารควบคมุการเจริญเติบโต
   
*ผู้รับผดิชอบ: 50 เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
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Cryptocoryne albida Parker 

วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย กาญจนรี พงษ์ฉวี และ รัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์ 
 

“คริปอัลบิด้า” Cryptocoryne albida Parker ซึ่งเป็นพรรณไม้น้ําพ้ืนเมืองของไทย
เพ่ือศึกษาหาชนิดและปริมาณสารฟอกฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมโดยนําช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดมาฟอกฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ท่ีผิวภายนอกด้วย

รอกซ์และเมอคิวริคคลอไรด์ ท่ีระดับความเข้มข้นต่าง ๆ กัน 4 สูตร แล้วนําไปเลี้ยงในอาหาร
MS (Murashige and Skoog, 1962) ในสภาพปลอดเช้ือ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากนั้นนําต้นอ่อนปลอดเช้ือท่ีได้

ไปชักนําให้เกิดยอดจํานวนมากในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 2 ชนิด ได้แก่ กลุ่มไซโตไคนิน 
0, 0.5, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับกลุ่มออกซิน (NAA)

มิลลิกรัมต่อลิตร เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตท้ัง
C. albida หลังเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

ผลการทดลองพบว่า ชนิดและปริมาณสารฟอกฆ่าเช้ือช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดของ C. albida ท่ีเหมาะสม คือ ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 
นาที แล้วนําไปฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 2 ด้วยเมอคิวริกคลอไรด์ 1 % 

และมีอัตราการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ 10 % ลักษณะของช้ินเนื้อเยื่อท่ีไม่ปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์หลังการ
ส่วนการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต 2 ชนิด พบว่า BA และ NAA 
อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ระดับความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสม
C. albida คือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะห์สูตร 

NAA เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ มียอดเกิดข้ึนได้เฉลี่ย
รากต่อช้ินเนื้อเยื่อ  

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สารควบคมุการเจริญเติบโต 

เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  E-mail: wanda_larb@yahoo.com 
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ซึ่งเป็นพรรณไม้น้ําพ้ืนเมืองของไทย 
เพ่ือศึกษาหาชนิดและปริมาณสารฟอกฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมโดยนําช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดมาฟอกฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ท่ีผิวภายนอกด้วย

สูตร แล้วนําไปเลี้ยงในอาหาร
สัปดาห์ จากนั้นนําต้นอ่อนปลอดเช้ือท่ีได้

ชนิด ได้แก่ กลุ่มไซโตไคนิน 
(NAA) ความเข้มข้นต่างกัน 
บโตท้ัง 2 ชนิดท่ีมีผลต่อ 
สัปดาห์  

ท่ีเหมาะสม คือ ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 1 
1 % นาน  20 นาที พบ

ลักษณะของช้ินเนื้อเยื่อท่ีไม่ปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์หลังการ
NAA มีผลต่อการชักนํา

ระดับความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสม
คือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BA 4 

สัปดาห์ มียอดเกิดข้ึนได้เฉลี่ย 4.13±0.64 ยอดต่อ
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In Vitro propagation of Cryptocoryne albida 
 
Wannada Pipatcharoenchai*, Kanchanaree 
Aquatic Plants and Ornamental Fish Research Institute
 
Abstract 

In vitro propagation of the Thai indigenous aquatic plant, 
Apical shoot were surface sterilized in 4 various 
different sterilization periods. The sterile explants were cultured on semi
with 2 growth plant regulators, cytokinins group (BA) with 5 different concentrations at 0, 
combination with auxin group (NAA) with 4 different concentrations at 0, 0.5, 1 and
of C. albida plantlets in the aseptic conditions for 4 weeks.

The results shown that the optimum surface sterilization of 
Clorox for 15 minutes followed by 1 % Mercuric chloride for 20 minutes gave 90 % survival rate and 10 % 
contamination which explants show the normal growth. The results also indicated that the effects 
plants growth regulators, BA and NAA on inducing shoot and root were significant (p<0.05). The suitable 
concentrations of plants growth regulators on semi
without the addition of NAA after cultured for 4 weeks. The averag
shoots per pieces, 1.40 ± 0.21 roots per piece.
 
Key words: Cryptocoryne albida
   
*Corresponding author: 50 Kasetklang, Jatuchak, Bangkok 10900
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Cryptocoryne albida Parker 

Kanchanaree Pongchawee and Ratthapat Pradissan
Aquatic Plants and Ornamental Fish Research Institute  

propagation of the Thai indigenous aquatic plant, Cryptocoryne albida 
Apical shoot were surface sterilized in 4 various concentrations of Clorox and Mercuric chloride (HgCl
different sterilization periods. The sterile explants were cultured on semi-solid MS medium supplemented 
with 2 growth plant regulators, cytokinins group (BA) with 5 different concentrations at 0, 
combination with auxin group (NAA) with 4 different concentrations at 0, 0.5, 1 and

plantlets in the aseptic conditions for 4 weeks. 
The results shown that the optimum surface sterilization of apical shoots were achieved with 2 % 
15 minutes followed by 1 % Mercuric chloride for 20 minutes gave 90 % survival rate and 10 % 

contamination which explants show the normal growth. The results also indicated that the effects 
egulators, BA and NAA on inducing shoot and root were significant (p<0.05). The suitable 

concentrations of plants growth regulators on semi-solid MS medium supplemented with only
without the addition of NAA after cultured for 4 weeks. The average number of shoot were 4.13 ± 0.64 
shoots per pieces, 1.40 ± 0.21 roots per piece. 

Cryptocoryne albida, tissue culture, growth plant regulator  

: 50 Kasetklang, Jatuchak, Bangkok 10900  E-mail: wanda_larb@yahoo. Com
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Pongchawee and Ratthapat Pradissan 

Cryptocoryne albida Parker was studied. 
concentrations of Clorox and Mercuric chloride (HgCl2) for 

solid MS medium supplemented 
with 2 growth plant regulators, cytokinins group (BA) with 5 different concentrations at 0, 0.5. , 1, 2 and 4 mg/L 
combination with auxin group (NAA) with 4 different concentrations at 0, 0.5, 1 and 2 mg/L to induce growth 

apical shoots were achieved with 2 % 
15 minutes followed by 1 % Mercuric chloride for 20 minutes gave 90 % survival rate and 10 % 

contamination which explants show the normal growth. The results also indicated that the effects of 
egulators, BA and NAA on inducing shoot and root were significant (p<0.05). The suitable 

solid MS medium supplemented with only BA 4 mg/L, 
e number of shoot were 4.13 ± 0.64 

: wanda_larb@yahoo. Com 
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คํานํา 
 Cryptocoryne albida Parker เป็นพรรณไม้นํ้าพ้ืนเมืองของไทยท่ีพบมากบริเวณภาคใต้ มีการแพร่กระจายอยู่บริเวณ
ชายน้ําตามลําธาร น้ําตก และคลองขนาดเล็ก จัดเป็นพืชมีดอก ใบเลี้ยงเดี่ยว มีลําต้นเป็นเหง้าใต้ดิน มีไหลสั้น ๆ ใบแตกรอบ
ลําต้นเป็นกอ ขนาดใบรวมก้านใบยาวประมาณ 
ดอกออกเป็นช่อ ดอกย่อยไม่มีก้านเกิดรวมกันเป็นแท่งบนก้านช่อดอกลักษณะทรงกระบอกชูข้ึนมาเหนือน้ํา หุ้มด้วยกาบประดับ
(spathe) รองรับช่อดอกลักษณะเป็นหลอดด้า
บิดเป็นเกลียว ซึ่งลักษณะเฉพาะของกาบประดับนี้เองทําให้สกุล 
(กาญจนรี และคณะ, มปป) 

พรรณไม้น้ําสกุล Cryptocoryne หรือท่ีนิยมเรียกช่ือในวงการพ
เป็นพืชในวงศ์ Araceae เป็นสกุลท่ีมีความหลากหลายของชนิดสูง 
หลายชนิด ได้แก่ C. balansae (ใบพายเขาใหญ่
และ C. albida (คริปอัลบิด้า) เป็นต้น  เนื่องจากความสวยงามหลากหลายของสายพันธุ์ทําให้ปัจจุบัน
พ้ืนเมืองของไทยหลายชนิดถูกเก็บรวบรวมจากธรรมชาติเพ่ือจําหน่าย ทําให้มีเหลือปริมาณน้อยมากในแหล่งเจริญเติบโตตาม
ธรรมชาติและมีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (วันเพ็ญ

ปัจจุบันเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีบทบาทสําคัญมากในการผลิตต้นพันธุ์
คุณภาพ โดยนําช้ินส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ยอด ใบ ดอก หัว คัพภะ
ปลอดเช้ือในอาหารสังเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุ วิตามิน น้ําตาล และสารควบคุมการเจริญเติบโต โดยมีการควบคุมปัจจัย
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมาะสม เช่น อุณหภูมิ และแสง เพ่ือชักนําให้เกิดต้นอ่อนท่ีสามารถเจริญเติบโตได้ต่อไป ซึ่งการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถเพ่ิมจํานวนต้นพืชได้อย่างรวดเร็ว ต้นพันธุ์ท่ีได้มีความแข็งแรง สะอาด ปลอดโรค และมีลักษณะทาง
พันธุกรรมเหมือนต้นแม่ (ไพบูลย์, 2524; อรดี
เจริญเติบโตกลุ่มไซโตไคนินและออกซิน มีผลต่อการเจริญพัฒนาข
เหมาะสมจะทําให้เนื้อเยื่อพืชมีการเจริญพัฒนาเป็นต้นและมีรากได้อย่างปกติ แต่ถ้าอัตราส่วนของสารควบคุมการเจริญเติบโต
ท้ังสองกลุ่มไม่เหมาะสมกับชนิดพืชอาจส่งผลให้เนื้อเยื่อพืชมีการเจริญผิดปกติ และไม่สามารถเจริญพั

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาการเพาะขยายพันธุ์ 
และปริมาณสารฟอกฆ่าเช้ือแบคทีเรียท่ีผิวภายนอก และผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิดต่าง ๆ ในสูตรอาหาร
สังเคราะห์ท่ีเหมาะสมในครั้งนี้ จะทําให้ทราบข้อมูลในการผลิตต้นอ่อนปลอดเช้ือได้ในปริมาณมาก โดยใช้ระยะเวลาท่ีสั้นกว่า
การเพาะขยายพันธุ์โดยวิธีปกติ ได้ผลผลิตท่ีมีความสม่ําเสมอ
สะอาดปราศจากเช้ือจุลินทรีย์และโรคศัตรูพืช ซึ่งจะทําให้มีการเจริญเติ
รวบรวมจากธรรมชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณไม้นํ้าพ้ืนเมือง และยังสามารถส่งเสริมเพ่ือพัฒนาธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ํา
เพ่ือการส่งออกของไทยต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์
 1. ศึกษาวิจัยวิธีการฟอกฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมสําหรับการฟ
 2. ศึกษาผลของระดับความเข้มข้นของ 
การชักนําให้เกิดต้นอ่อนของ C. albida ในสภาพปลอดเช้ือ
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เป็นพรรณไม้นํ้าพ้ืนเมืองของไทยท่ีพบมากบริเวณภาคใต้ มีการแพร่กระจายอยู่บริเวณ
ชายน้ําตามลําธาร น้ําตก และคลองขนาดเล็ก จัดเป็นพืชมีดอก ใบเลี้ยงเดี่ยว มีลําต้นเป็นเหง้าใต้ดิน มีไหลสั้น ๆ ใบแตกรอบ
ลําต้นเป็นกอ ขนาดใบรวมก้านใบยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร แผ่นใบยาวรีและแคบมีสีเขียวจนถึงสีน้ําตาล ขอบใบเป็นคลื่น
ดอกออกเป็นช่อ ดอกย่อยไม่มีก้านเกิดรวมกันเป็นแท่งบนก้านช่อดอกลักษณะทรงกระบอกชูข้ึนมาเหนือน้ํา หุ้มด้วยกาบประดับ

รองรับช่อดอกลักษณะเป็นหลอดด้านในมีสีม่วงปลายแผ่ออกคล้ายปากแตรสีครีมขาว มีจุดสีชมพูและแดง ตอนปลาย
บิดเป็นเกลียว ซึ่งลักษณะเฉพาะของกาบประดับนี้เองทําให้สกุล Cryptocoryne มีช่ือสามัญภาษาอังกฤษว่า 

หรือท่ีนิยมเรียกช่ือในวงการพรรณไม้น้ําประดับตู้ว่า “Crypt” (
เป็นสกุลท่ีมีความหลากหลายของชนิดสูง Cryptocoryne มีรายงานว่าพบกระจายพันธุ์ในประเทศ

ใบพายเขาใหญ่) C. blassii (บอนแดง) C. tonkinensis (ผมหอม) C. affinis
เป็นต้น  เนื่องจากความสวยงามหลากหลายของสายพันธุ์ทําให้ปัจจุบัน Cryptocoryne

พ้ืนเมืองของไทยหลายชนิดถูกเก็บรวบรวมจากธรรมชาติเพ่ือจําหน่าย ทําให้มีเหลือปริมาณน้อยมากในแหล่งเจริญเติบโตตาม
วันเพ็ญ, 2547; Rataj and Horeman, 1977) 

ปัจจุบันเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีบทบาทสําคัญมากในการผลิตต้นพันธุ์
คุณภาพ โดยนําช้ินส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ยอด ใบ ดอก หัว คัพภะ (embryo) เซลล์ หรือ โปรโตพลาสต์
ปลอดเช้ือในอาหารสังเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุ วิตามิน น้ําตาล และสารควบคุมการเจริญเติบโต โดยมีการควบคุมปัจจัย
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมาะสม เช่น อุณหภูมิ และแสง เพ่ือชักนําให้เกิดต้นอ่อนท่ีสามารถเจริญเติบโตได้ต่อไป ซึ่งการ

ามารถเพ่ิมจํานวนต้นพืชได้อย่างรวดเร็ว ต้นพันธุ์ท่ีได้มีความแข็งแรง สะอาด ปลอดโรค และมีลักษณะทาง
อรดี, 2526) Miller and Skoog (1953) กล่าวว่าอัตราส่วนของสารควบคุมการ

เจริญเติบโตกลุ่มไซโตไคนินและออกซิน มีผลต่อการเจริญพัฒนาของเนื้อเยื่อท่ีนํามาเพาะเลี้ยงโดยอัตราส่วนดังกล่าวท่ี
เหมาะสมจะทําให้เนื้อเยื่อพืชมีการเจริญพัฒนาเป็นต้นและมีรากได้อย่างปกติ แต่ถ้าอัตราส่วนของสารควบคุมการเจริญเติบโต
ท้ังสองกลุ่มไม่เหมาะสมกับชนิดพืชอาจส่งผลให้เนื้อเยื่อพืชมีการเจริญผิดปกติ และไม่สามารถเจริญพัฒนาเป็นต้นได้ต่อไป

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาการเพาะขยายพันธุ์ C. albida โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือศึกษาชนิด
และปริมาณสารฟอกฆ่าเช้ือแบคทีเรียท่ีผิวภายนอก และผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิดต่าง ๆ ในสูตรอาหาร

ให้ทราบข้อมูลในการผลิตต้นอ่อนปลอดเช้ือได้ในปริมาณมาก โดยใช้ระยะเวลาท่ีสั้นกว่า
การเพาะขยายพันธุ์โดยวิธีปกติ ได้ผลผลิตท่ีมีความสม่ําเสมอ นอกจากนี้ ต้นอ่อนท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะมีความ
สะอาดปราศจากเช้ือจุลินทรีย์และโรคศัตรูพืช ซึ่งจะทําให้มีการเจริญเติบโตได้ดียิ่งข้ึน เพ่ือให้สามารถผลิตต้นพันธุ์ทดแทนการ
รวบรวมจากธรรมชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณไม้นํ้าพ้ืนเมือง และยังสามารถส่งเสริมเพ่ือพัฒนาธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ํา

ศึกษาวิจัยวิธีการฟอกฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมสําหรับการฟอกฆ่าเช้ือพรรณไม้นํ้าชนิด C. albida 
ศึกษาผลของระดับความเข้มข้นของ BA (6-benzyladenine) และ NAA (1-Napthaleneacetic acid)

ในสภาพปลอดเช้ือ 
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เป็นพรรณไม้นํ้าพ้ืนเมืองของไทยท่ีพบมากบริเวณภาคใต้ มีการแพร่กระจายอยู่บริเวณ
ชายน้ําตามลําธาร น้ําตก และคลองขนาดเล็ก จัดเป็นพืชมีดอก ใบเลี้ยงเดี่ยว มีลําต้นเป็นเหง้าใต้ดิน มีไหลสั้น ๆ ใบแตกรอบ 

เซนติเมตร แผ่นใบยาวรีและแคบมีสีเขียวจนถึงสีน้ําตาล ขอบใบเป็นคลื่น 
ดอกออกเป็นช่อ ดอกย่อยไม่มีก้านเกิดรวมกันเป็นแท่งบนก้านช่อดอกลักษณะทรงกระบอกชูข้ึนมาเหนือน้ํา หุ้มด้วยกาบประดับ 

นในมีสีม่วงปลายแผ่ออกคล้ายปากแตรสีครีมขาว มีจุดสีชมพูและแดง ตอนปลาย
มีช่ือสามัญภาษาอังกฤษว่า “Water Trumpet” 

“Crypt” (คริป) หรือ “ใบพาย” 
มีรายงานว่าพบกระจายพันธุ์ในประเทศไทย

C. affinis (คริปอัฟฟินิส)
Cryptocoryne สายพันธุ์

พ้ืนเมืองของไทยหลายชนิดถูกเก็บรวบรวมจากธรรมชาติเพ่ือจําหน่าย ทําให้มีเหลือปริมาณน้อยมากในแหล่งเจริญเติบโตตาม

ปัจจุบันเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีบทบาทสําคัญมากในการผลิตต้นพันธุ์
เซลล์ หรือ โปรโตพลาสต์ มาเลี้ยงในสภาพ

ปลอดเช้ือในอาหารสังเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุ วิตามิน น้ําตาล และสารควบคุมการเจริญเติบโต โดยมีการควบคุมปัจจัย
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมาะสม เช่น อุณหภูมิ และแสง เพ่ือชักนําให้เกิดต้นอ่อนท่ีสามารถเจริญเติบโตได้ต่อไป ซึ่งการ

ามารถเพ่ิมจํานวนต้นพืชได้อย่างรวดเร็ว ต้นพันธุ์ท่ีได้มีความแข็งแรง สะอาด ปลอดโรค และมีลักษณะทาง
กล่าวว่าอัตราส่วนของสารควบคุมการ

องเนื้อเยื่อท่ีนํามาเพาะเลี้ยงโดยอัตราส่วนดังกล่าวท่ี
เหมาะสมจะทําให้เนื้อเยื่อพืชมีการเจริญพัฒนาเป็นต้นและมีรากได้อย่างปกติ แต่ถ้าอัตราส่วนของสารควบคุมการเจริญเติบโต

ฒนาเป็นต้นได้ต่อไป 
โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือศึกษาชนิด

และปริมาณสารฟอกฆ่าเช้ือแบคทีเรียท่ีผิวภายนอก และผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิดต่าง ๆ ในสูตรอาหาร
ให้ทราบข้อมูลในการผลิตต้นอ่อนปลอดเช้ือได้ในปริมาณมาก โดยใช้ระยะเวลาท่ีสั้นกว่า

นอกจากนี้ ต้นอ่อนท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะมีความ
บโตได้ดียิ่งข้ึน เพ่ือให้สามารถผลิตต้นพันธุ์ทดแทนการ

รวบรวมจากธรรมชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณไม้นํ้าพ้ืนเมือง และยังสามารถส่งเสริมเพ่ือพัฒนาธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ํา

 
Napthaleneacetic acid) ท่ีมีต่อ 
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วิธีการดําเนินการ 
 รวบรวมต้นพันธุ์ C. albida
พ่อแม่พันธุ์เพ่ือให้เกิดต้นอ่อนตามวิธีของ 
ความเข้มข้นของสารฟอกฆ่าเช้ือ (sterilization agents) 
ให้เกิดต้นอ่อน ดังนี้   
 
การทดลองท่ี 1  ศึกษาการฟอกฆา่เช้ือท่ีผิวช้ินส่วนยอดของ 
 1. วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
ได้แก่ คลอรอกซ์ (Clorox) ท่ีมีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรต์
chloride, HgCl2) ในอัตราความเข้มข้นต่าง ๆ กัน 
ช้ินส่วนยอดของ C. albida ดังนี ้
 วิธีท่ี 1 (T1) : 
      
 วิธีท่ี 2 (T2) : 
      
 วิธีท่ี 3 (T3) : 
      
 วิธีท่ี 4 (T4) : 
      
 2. นําต้นอ่อน C. albida มาล้างน้ําให้สะอาดโดยใช้น้ําไหลผ่าน นําไปฟอกฆ่าเช้ื
4 วิธี ตามแผนการทดลอง โดยหยดสารจับใบ 
ระดับความเข้มข้น 0.05 % จํานวน 
แล้ว 3 ครั้ง ตัดช้ินส่วนปลายยอด ให้มีขนาดประมาณ 
และใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีผ่านการฆ่าเช้ือแล้วท้ังหมด
 3. ย้ายช้ินส่วนของเนื้อเยื่อท่ีผ่านการฟอกฆ่าเช้ือแล้วลงเลี้ยงในอาหารเหลวกึ่งแข็ง 
(Murashige and Skoog, 1962) โดยใช้เทคนิคปลอดเช้ือ ใส่ช้ินส่วนปลายยอด ขวดละ 
เลี้ยงในตู้เลี้ยงในเนื้อเยื่อท่ีควบคุมอุณหภูมิ 
 4. นับจํานวนช้ินเนื้อเยื่อท่ีเกิดการปนเปื้อน จํานวนช้ินเนื้อเยื่อท่ีตาย จํานวนช้ินเนื้อเยื่อท่ีปราศจากการปนเปื้อนและ
รอดตายและจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 
 5. นําผลท่ีได้ไปวิเคราะห์และเปรยีบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์
การทดลองท่ี 2  ศึกษาผลของการใช้ 
ต้นอ่อนของช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดของคริป 
 1. วางแผนการทดลองแบบ 
ให้เกิดยอดและราก เพ่ือเพ่ิมปริมาณต้นอ่อนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอดของคริปในอาหารสังเคราะห์สูตร 
A ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มไซโตไคนิน
(Treatment) และปัจจัย B ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มออกซิน คือ 
15 ซ้ํา (Replication) ดังนี ้
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C. albida จากแหล่งธรรมชาต ิคัดเลือกต้นพันธุ์ท่ีแข็งแรงเลี้ยงในวัสดุปลูกท่ีผ่านการฆ่าเช้ือในแปลง
พ่อแม่พันธุ์เพ่ือให้เกิดต้นอ่อนตามวิธีของ Kane et al. (1990) จากนั้นนําต้นอ่อนปลอดเช้ือท่ีผลิตไดน้ําไปศึกษาชนิดและระดับ

(sterilization agents) และสารควบคุมการเจรญิเติบโตท่ีเหมาะสมกับ 

ศึกษาการฟอกฆา่เช้ือท่ีผิวช้ินส่วนยอดของ C. albida  
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design) โดยทดลองใช้สารฟอกฆ่าเช้ือ 

ท่ีมีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) 5.25 % และเมอคิวริคคลอไรด์ 
ในอัตราความเข้มข้นต่าง ๆ กัน 4 วิธี (Treatment) วิธีละ 10 ซ้ํา (replication) 

ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 1 ใช้คลอรอกซ์ 2 % นาน 15 นาที 
ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 2 ใช้คลอรอกซ์ 1 % นาน 20 นาที 
ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 1 ใช้คลอรอกซ์ 4 % นาน 15 นาที 
ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 2 ใช้คลอรอกซ์ 2 % นาน 20 นาที 
ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 1 ใช้คลอรอกซ์ 2 % นาน 15 นาที 
ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 2 ใช้เมอคิวริคคลอไรด์ 1 % นาน 20 นาที
ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 1 ใช้คลอรอกซ์ 4 % นาน 15 นาที 
ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 2 ใช้เมอคิวริคคลอไรด์ 1 % นาน 20 นาที

มาล้างน้ําให้สะอาดโดยใช้น้ําไหลผ่าน นําไปฟอกฆ่าเช้ือท่ีผิวด้วยสารฟอกฆ่าเช้ือต่าง
วิธี ตามแผนการทดลอง โดยหยดสารจับใบ (surfactant) ได้แก่ tween-20 (poly-oxyethylene sorbitan monolaurate)

จํานวน 1-2 หยด และหลังการแช่ในสารละลายฟอกฆ่าเช้ือทุกครั้ง ล้างออกด้วย
ครั้ง ตัดช้ินส่วนปลายยอด ให้มีขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร ข้ันตอนตั้งแต่การฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 

และใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีผ่านการฆ่าเช้ือแล้วท้ังหมด 
อเยื่อท่ีผ่านการฟอกฆ่าเช้ือแล้วลงเลี้ยงในอาหารเหลวกึ่งแข็ง (semi

โดยใช้เทคนิคปลอดเช้ือ ใส่ช้ินส่วนปลายยอด ขวดละ 1 ช้ิน สูตรละ 
เลี้ยงในตู้เลี้ยงในเนื้อเยื่อท่ีควบคุมอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 2500-3000 ลักซ์ (luxs) 

นับจํานวนช้ินเนื้อเยื่อท่ีเกิดการปนเปื้อน จํานวนช้ินเนื้อเยื่อท่ีตาย จํานวนช้ินเนื้อเยื่อท่ีปราศจากการปนเปื้อนและ
รอดตายและจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห ์

ได้ไปวิเคราะห์และเปรยีบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต ์(%)
ศึกษาผลของการใช้ BA (6- benzyladenine)  และ NAA (Napthalene acetic acid) 

ต้นอ่อนของช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดของคริป (C. albida) 
วางแผนการทดลองแบบ 5x4 factorial design in CRD  เพ่ือศึกษาอิทธิผลของ 

ให้เกิดยอดและราก เพ่ือเพ่ิมปริมาณต้นอ่อนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอดของคริปในอาหารสังเคราะห์สูตร 
ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มไซโตไคนิน คือ BA (6-benzyladenine) ในอัตราความเข้มข้นต่าง ๆ กัน 

ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มออกซิน คือ NAA (Napthalene acetic acid) 
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คัดเลือกต้นพันธุ์ท่ีแข็งแรงเลี้ยงในวัสดุปลูกท่ีผ่านการฆ่าเช้ือในแปลง
จากนั้นนําต้นอ่อนปลอดเช้ือท่ีผลิตไดน้ําไปศึกษาชนิดและระดับ

ญเติบโตท่ีเหมาะสมกับ C. albida เพ่ือชักนํา

โดยทดลองใช้สารฟอกฆ่าเช้ือ 2 ชนิด 
และเมอคิวริคคลอไรด์ (Mercuric 

(replication) เพ่ือฟอกฆ่าเช้ือท่ีผิว

นาที 

นาที 
อท่ีผิวด้วยสารฟอกฆ่าเช้ือต่างๆ กัน 

oxyethylene sorbitan monolaurate) 
รแช่ในสารละลายฟอกฆ่าเช้ือทุกครั้ง ล้างออกด้วยน้ํากลั่นท่ีนึ่งฆ่าเช้ือ
เซนติเมตร ข้ันตอนตั้งแต่การฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 2 ทําในตู้ปลอดเช้ือ 

semi-solid medium) สูตร MS 
ช้ิน สูตรละ 20 ขวด จากนั้นนําไป

(luxs) ให้แสงวันละ 12 ช่ัวโมง  
นับจํานวนช้ินเนื้อเยื่อท่ีเกิดการปนเปื้อน จํานวนช้ินเนื้อเยื่อท่ีตาย จํานวนช้ินเนื้อเยื่อท่ีปราศจากการปนเปื้อนและ

(%) 
NAA (Napthalene acetic acid) ต่อการชักนําให้เกิด

เพ่ือศึกษาอิทธิผลของ 2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการชักนํา
ให้เกิดยอดและราก เพ่ือเพ่ิมปริมาณต้นอ่อนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอดของคริปในอาหารสังเคราะห์สูตร MS โดยปัจจัย 

ในอัตราความเข้มข้นต่าง ๆ กัน 5 ระดับ 
NAA (Napthalene acetic acid) ระดับละ 
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ปัจจัย A 
(BA, มิลลิกรัม/ลิตร) 0 

0 a1b1 
0.5 a2b1 
1 a3b1 
2 a4b1 
4 a5b1 

 
 2. นําต้นคริปท่ีปลอดเช้ือโรคมาตัดช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดขนาดประมาณ 
สูตร MS ท่ีใส่ BA และ NAA ในอัตราความเข้มข้นต่างกันตามท่ีกําหนด นําไปเลี้ยงในตู้เลี้ยงเนื้อเยื่อ ควบคุมอุณหภูมิ 
องศาเซลเซียส ให้แสงวันละ 12 ช่ัวโมง 
 3. บันทึก จํานวนยอด จํานวนราก และการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 
 4. นําผลท่ีได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน 
วิธี Tukey’s test โดยข้อมูลท่ีมีการกระจายแบบไม่ปกติ จะทําการแปลงข้อมูล
 
ผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาการฟอกฆ่าเช้ือท่ีผิวช้ินส่วนยอดของ 
 เมื่อนําช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดของ C. albida
ตามแผนการทดลองท่ีวางไว้ แล้วนําไปเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร 
 สูตรท่ี 1 ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 1 ใช้คลอรอกซ์ 
พบว่าช้ินส่วนปลายยอดของอเมซอน มีอัตราการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ 
ใหญ่เมื่อปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์จะไม่มีการพัฒนาเจริญเติบโต และตายในท่ีสุด 
 สูตรท่ี 2 ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 1 ใช้คลอรอกซ์ 
มีอัตราการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ 30 % และมีอัตรารอดตาย 
ท่ีไม่ปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์หลังฟอก เจริญเติบโตปกติ
 สูตรท่ี 3 ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 1 ใช้คลอรอกซ์ 
20 นาที มีอัตราการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ 10 % 
เนื้อเยื่อท่ีไม่ปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์หลังฟอก เจริญเติบโตปกติ

สูตรท่ี 4 ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 1 ใช้คลอรอกซ์ 
นาที มีอัตราการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ 10 % 
เนื้อเยื่อท่ีไม่ปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์หลังฟอกพบว่า ใบอ่อนท่ีแตกใหม่จะมีสีซีด ลําต้นแคระแกร็น 
ตารางท่ี 1  อัตราการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ 
    ท่ีใช้สารฟอกฆ่าเช้ือต่างกัน 4 สูตร เมื่อเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร 

สูตร อัตราการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรยี์ 
1 
2 
3 
4 
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ปัจจัย B (NAA, มิลลิกรัม/ลิตร) 

0.5 1 

 a1b2 a1b3 
 a2b2 a2b3 
 a3b2 a3b3 
 a4b2 a4b3 
 a5b2 a5b3 

นําต้นคริปท่ีปลอดเช้ือโรคมาตัดช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดขนาดประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร ปลูกลงในอาหารสังเคราะห์
ในอัตราความเข้มข้นต่างกันตามท่ีกําหนด นําไปเลี้ยงในตู้เลี้ยงเนื้อเยื่อ ควบคุมอุณหภูมิ 

บันทึก จํานวนยอด จํานวนราก และการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห ์
นําผลท่ีได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย

โดยข้อมูลท่ีมีการกระจายแบบไม่ปกติ จะทําการแปลงข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โดยวิธีใน 

ผลการศึกษาการฟอกฆ่าเช้ือท่ีผิวช้ินส่วนยอดของ C. albida 
C. albida มาฟอกฆ่าเช้ือโดยใช้ชนิดและปริมาณสารฟอกฆ่าเช้ือท่ีแตกต่างกัน 

ตามแผนการทดลองท่ีวางไว้ แล้วนําไปเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS เป็นเวลา 4 สัปดาห์ มีผลการศึกษาดังนี้ 
ใช้คลอรอกซ์ 2 % นาน 15 นาที ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 2 ใช้คลอรอกซ์ 

พบว่าช้ินส่วนปลายยอดของอเมซอน มีอัตราการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ 75 % และมีอัตรารอดตายเพียง 30 % 
ใหญ่เมื่อปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์จะไม่มีการพัฒนาเจริญเติบโต และตายในท่ีสุด  

ใช้คลอรอกซ์ 4 % นาน 15 นาที ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 2 ใช้คลอรอกซ์ 
และมีอัตรารอดตาย 90 % เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ลักษณะของช้ินเนื้อเยื่อ

เจริญเติบโตปกต ิ
ใช้คลอรอกซ์ 2 % นาน 15 นาที ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 2 ใช้เมอคิวริคคลอไรด์ 
10 % และมีอัตรารอดตาย 90 % เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

เนื้อเยื่อท่ีไม่ปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์หลังฟอก เจริญเติบโตปกต ิ
คลอรอกซ์ 4 % นาน 15 นาทีฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 2 ใช้เมอคิวริคคลอไรด์ 
10 % และมีอัตรารอดตาย 50 % เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ลักษณะของช้ิน

เนื้อเยื่อท่ีไม่ปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์หลังฟอกพบว่า ใบอ่อนท่ีแตกใหม่จะมีสีซีด ลําต้นแคระแกร็น  
อัตราการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ (%) และอัตรารอดตาย (%) ของช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอด C. albida

สูตร เมื่อเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์
อัตราการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรยี์ (%) อัตรารอดตาย 

75 30 
30 90 
10 90 
10 50 
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2 

a1b4 
a2b4 
a3b4 
a4b4 
a5b4 

ปลูกลงในอาหารสังเคราะห์
ในอัตราความเข้มข้นต่างกันตามท่ีกําหนด นําไปเลี้ยงในตู้เลี้ยงเนื้อเยื่อ ควบคุมอุณหภูมิ 25±2 

และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย
ก่อนการวิเคราะห์โดยวิธีใน Zar (1984)  

มาฟอกฆ่าเช้ือโดยใช้ชนิดและปริมาณสารฟอกฆ่าเช้ือท่ีแตกต่างกัน 4 สูตร 
สัปดาห์ มีผลการศึกษาดังนี้ (ตารางท่ี 1) 

ใช้คลอรอกซ์ 1 % นาน 20 นาที 
30 % ช้ินเนื้อเยื่อส่วน

ใช้คลอรอกซ์ 2 % นาน 20 นาที 
ลักษณะของช้ินเนื้อเยื่อ

ใช้เมอคิวริคคลอไรด์ 1 % นาน 
สัปดาห์ ลักษณะของช้ิน

เมอคิวริคคลอไรด์ 1 % นาน 20 
สัปดาห์ ลักษณะของช้ิน

C. albida  
สัปดาห์ 

อัตรารอดตาย (%) 
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ภาพท่ี 1  ลักษณะเนื้อเยื่อส่วนยอด C. albida
 

 
ภาพท่ี 2  ลักษณะต้นอ่อน C. albida
หลังเลีย้งเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์

ก. ลักษณะต้นอ่อนท่ีมีการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ ช้ินเนื้อเยื่อจะไมเ่จริญเติบโตและตายในท่ีสดุ 
ข. และ ค. ลักษณะต้นอ่อนท่ีเจรญิเติบโตปกตหิลังฟอกฆ่าเช้ือ 
ง. ลักษณะต้นอ่อนท่ีเจริญผิดปกต ิแคระแกร็น 

 
2. ศึกษาผลของการใช้ BA (6- benzyladenine)  
เนื้อเยื่อส่วนยอดของคริป (C. albida
 2.1 ผลของการใช้ BA และ
 เมื่อนําช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอด 
มีสารควบคุมการเจริญเติบโตต่าง ๆ กัน ตามแผนการทดลอง เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ 
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C. albida ท่ีตัดแต่งช้ินส่วนเนื้อเยื่อเพ่ือใช้ในการทดลองการฟอกฆ่าเช้ือบริเวณผิวภายนอก

C. albida หลังฟอกฆ่าเช้ือด้วยชนิดและปริมาณสารฟอกฆ่าเช้ือต่าง ๆ กัน 

ลักษณะต้นอ่อนท่ีมีการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ ช้ินเนื้อเยื่อจะไมเ่จริญเติบโตและตายในท่ีสดุ 
ลักษณะต้นอ่อนท่ีเจรญิเติบโตปกตหิลังฟอกฆ่าเช้ือ (สูตรท่ี 2-3) 

ลักษณะต้นอ่อนท่ีเจริญผิดปกต ิแคระแกร็น (สูตรท่ี 4) 

benzyladenine)  และ NAA (Napthalene acetic acid) ต่อการชักนําให้เกิดต้นอ่อนของช้ิน
C. albida) 

และ NAA ท่ีมีต่อการชักนําให้เกิดยอด C. albida 
เมื่อนําช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอด C. albida ท่ีผ่านการฟอกฆ่าเช้ือแล้ว เลี้ยงในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

มีสารควบคุมการเจริญเติบโตต่าง ๆ กัน ตามแผนการทดลอง เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ 2 ปัจจัย ท่ีมีต่อการชักนําให้เกิดต้นอ่อนของ

� 

� 

O1 

293 

P15 

ท่ีตัดแต่งช้ินส่วนเนื้อเยื่อเพ่ือใช้ในการทดลองการฟอกฆ่าเช้ือบริเวณผิวภายนอก 

 

 

หลังฟอกฆ่าเช้ือด้วยชนิดและปริมาณสารฟอกฆ่าเช้ือต่าง ๆ กัน 4 สูตร  

ลักษณะต้นอ่อนท่ีมีการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ ช้ินเนื้อเยื่อจะไมเ่จริญเติบโตและตายในท่ีสดุ (สูตรท่ี 1) 

ต่อการชักนําให้เกิดต้นอ่อนของช้ิน

เลี้ยงในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหารสูตร MS ท่ี
ท่ีมีต่อการชักนําให้เกิดต้นอ่อนของ

� 

� 



 O1 

294 

P15 

ช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดของ C. albida ในสภาพปลอดเช้ือ โดยปัจจัย 
1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร และปัจจัย B คือ 
ลิตร เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์
ใหม่ของ C. albida กล่าวคือ BA และ NAA 
(p>0.05) อย่างไรก็ตามแต่ละปัจจัย ได้แก่ BA และ 
 การใช้ BA ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ กัน ได้แก่ 
จํานวนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
3.73±0.28 ยอดต่อช้ินเนื้อเยื่อ ตามลําดับ พบว่าการเติม 
จํานวนมากกว่าการไม่เติม BA อย่างมีนัยสําคัญ 
ให้เกิดยอดได้จํานวนมากท่ีสุดเฉลี่ย 3.73±0.28
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําให้เกิดยอดได้ใกล้เคียงกันเฉลี่ย 
ตามลําดับ และการไม่เติม BA ในอาหารสังเคราะห์มีผลให้เกิดจํานวนยอดน้อยท่ีสุ
(ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 3) 
 การใช้ NAA ระดับความเข้มข้นต่างกัน 
ยอดใหม่ของ C. albida (p>0.05) โดยมีจํานวนยอดเฉลี่ย 
เนื้อเยื่อ ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 
   
ตารางท่ี 2  จํานวนยอดใหม่ของ C. albida ท่ีเจริญพัฒนาจากช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดเมื่อเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร 
    และ NAA ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ กัน เมื้อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 

ปัจจัย A 
BA (มิลลิกรัมต่อลิตร)  0 

0 1.06±0.06 
0.5 2.26±0.28 
1 2.60±0.30 

2 2.72±0.28 

4 4.13±0.64 

Mean+SE 2.54±0.19ns 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวเดียวกันแสดงความแตกต่างทางสถิติ

ภาพท่ี 3  ต้นอ่อน C. albida ในอาหารสังเคราะห์สูตร 
 และมีรากเกิดข้ึน เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือ เป็นระยะเวลา 
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ในสภาพปลอดเช้ือ โดยปัจจัย A คือ BA ระดับความเข้มข้นต่างกัน 5 
คือ NAA ระดับความเข้มข้นต่างกัน 4 ระดับ ได้แก่ 0, 0.5, 1 

ไม่มีปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่าง 2 ปัจจัย คือ BA และ NAA 
NAA ไม่มีอิทธิพลร่วมกันในการชักนําให้เกิดยอดใหม่ของ C. albida

และ NAA มีผลต่อการชักนําให้เกิดยอดใหม่ของ C. albida อย่างมีนัยสําคัญ 
ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ กัน ได้แก่ 0, 0.5, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลชักนําให้เกิดยอดใหม่

(p<0.05) โดยมีจํานวนยอดเฉลี่ย 1.08±0.03, 2.18±0.12, 2.52±0.14,
ยอดต่อช้ินเนื้อเยื่อ ตามลําดับ พบว่าการเติม BA ในอาหารสังเคราะห์มีผลให้ต้นอ่อนของ 

อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยการใช้ BA ระดับความเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร
3.73±0.28 ยอดต่อช้ินเนื้อเยื่อ รองลงมาคือ การใช้ BA ระดับความเข้มข้น

สามารถชักนําให้เกิดยอดได้ใกล้เคียงกันเฉลี่ย 2.18±0.12, 2.52±0.14 และ 2.67±0.13
ในอาหารสังเคราะห์มีผลให้เกิดจํานวนยอดน้อยท่ีสุด 1.08±0.03 ยอดต่อช้ินเนื้อเยื่อ 

ระดับความเข้มข้นต่างกัน 4 ระดับ ได้แก่ 0, 0.5, 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีผลต่อการชักนําให้เกิด
โดยมีจํานวนยอดเฉลี่ย 2.54±0.19, 2.54±0.21, 2.50±0.13 และ 2.17±0.13 

ท่ีเจริญพัฒนาจากช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดเมื่อเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร 
ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ กัน เมื้อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์

ปัจจัย B   NAA (มิลลกิรัมต่อลิตร) 

0.5 1          2 

1.06±0.06 1.14±0.09 1.06±0.06 

2.13±0.29 2.20±0.22 2.13±0.19 
2.66±0.27 2.85±0.30 2.00±0.21 
2.40±0.23 3.00±0.16 2.60±0.37 

4.46±0.78 3.26±0.31 3.06±0.30 
2.54±0.21ns 2.50±0.13ns 2.17±0.13ns 

ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวเดียวกันแสดงความแตกต่างทางสถิติ

 
ในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BA 4 มิลลิกรมัต่อลิตร โดยไม่เติม NAA 

และมีรากเกิดข้ึน เมื่อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์
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5 ระดับ ได้แก่ 0, 0.5, 
0, 0.5, 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อ

NAA ท่ีมีต่อการเกิดต้น
C. albida อย่างมีนัยสําคัญ 
อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)   
มีผลชักนําให้เกิดยอดใหม่

2.52±0.14, 2.67±0.13 และ 
ในอาหารสังเคราะห์มีผลให้ต้นอ่อนของ C. albida เกิดยอด

มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนํา
ระดับความเข้มข้น 0.5, 1 และ 2 
2.67±0.13 ยอดต่อช้ินเนื้อเยื่อ 
ยอดต่อช้ินเนื้อเยื่อ (p<0.05) 

ไม่มีผลต่อการชักนําให้เกิด
2.17±0.13 ยอดต่อช้ิน

ท่ีเจริญพัฒนาจากช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดเมื่อเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีมี BA  

Mean+SE 

1.08±0.03C 

2.18±0.12b 

2.52±0.14b 
2.67±0.13b 

3.73±0.28a 
 

ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวเดียวกันแสดงความแตกต่างทางสถิต ิ(p<0.05)  

NAA เกิดยอดจํานวนมาก  
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2.2 ผลของการใช้ BA และ
 จากการทดลองพบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์
C. albida กล่าวคือ BA และ NAA ไม่มีอิทธิพลร่วมกันในการชักนําให้เกิดรากของ
แต่ละปัจจัย ได้แก่ BA และ NAA มีผลต่อการชักนําให้เกิดรากใหม่ของ 
 การใช้ BA ระดับความเข้มข้นต่าง 
C. albida อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)
ของ BA ในอาหารสังเคราะห์พบว่าต้นอ่อนมีจํานวนรากท่ีเกิดข้ึนลดลงอย่า
อาหารสังเคราะห์ท่ีใช้ BA 0 และ 0.5 
รากต่อช้ินเนื้อเยื่อ ตามลําดับ ส่วนช้ินเนื้อเยื่อท่ีเลี้ยงในสูตรอาหารสังเคราะห์ท่ีใช้ 
ต่ําท่ีสุดเฉลี่ย 1.65±0.11 รากต่อช้ินเนื้อเยื่อ 
 การใช้ NAA ระดับความเข้มข้นต่างกัน 
รากใหม่ของ C. albida แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจํานวนรากเกิดข้ึนใกล้เคียงกันเฉลี่ย 
ตามลําดับ และพบว่าเมื่อเพ่ิมระดับความเข้มข้นของ 
อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ซึ่งการใช้ 
รากต่อช้ินเนื้อเยื่อ ใกล้เคียงกับการใช้ 
สมบูรณ์ และมียอดเกิดข้ึนน้อย ไม่สามารถชักนําให้เกิดได้ต้นอ่อนปริมาณมากได้ 
 
ตารางท่ี 3  จํานวนรากของ C. albida
    และ NAA ระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน เมื้อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 
 

ปัจจัย A 
BA (มิลลิกรัมต่อลิตร)  0 

0 4.93±0.51
0.5 5.00±0.65
1 4.20±0.70
2 3.11±0.41
4 1.40±0.21

Mean+SE 3.96±0.28
 
หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวเดียวกันแสดงความแตกต่างทางสถิติ
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และ NAA ท่ีมีต่อการชักนําให้เกิดราก C. albida 
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่าง 2 ปัจจัย คือ BA และ NAA 
ไม่มีอิทธิพลร่วมกันในการชักนําให้เกิดรากของ C. albida อย่างมีนัยสําคัญ 
มีผลต่อการชักนําให้เกิดรากใหม่ของ C. albida อย่างมีนัยสําคัญ 

ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ กัน ได้แก่ 0, 0.5, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร
(p<0.05) ซึ่งพบว่า BA มีผลในการยับยั้งการเกิดรากของต้นอ่อน โดยเมื่อเพ่ิมระดับความเข้มข้น

ในอาหารสังเคราะห์พบว่าต้นอ่อนมีจํานวนรากท่ีเกิดข้ึนลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจํานวนรากเกิดข้ึนสูงใกล้เคียงกันเฉลี่ย 

รากต่อช้ินเนื้อเยื่อ ตามลําดับ ส่วนช้ินเนื้อเยื่อท่ีเลี้ยงในสูตรอาหารสังเคราะห์ท่ีใช้ BA 4 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจํานวนรากเกิดข้ึน
รากต่อช้ินเนื้อเยื่อ (ตารางท่ี 3)  

ระดับความเข้มข้นต่างกัน 4 ระดับ ได้แก่ 0, 0.5, 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) จากการทดลองพบว่าการใช้ NAA 

มิลลิกรัมต่อลิตร มีจํานวนรากเกิดข้ึนใกล้เคียงกันเฉลี่ย 3.96±0.28, 4.10±0.30 และ 3.30±0.28 
ตามลําดับ และพบว่าเมื่อเพ่ิมระดับความเข้มข้นของ NAA สูงกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ต้นอ่อนมีจํานวนรากท่ีเกิดข้ึนลดลง

ซึ่งการใช้ NAA ท่ีระดับความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีการเกิดรากต่ําท่ีสุดเฉลี่ย 
ใกล้เคียงกับการใช้ NAA ท่ีระดับความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่รากท่ีเกิดข้ึนจะมีลักษณะกุดสั้นไม่

สมบูรณ์ และมียอดเกิดข้ึนน้อย ไม่สามารถชักนําให้เกิดได้ต้นอ่อนปริมาณมากได้ (ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 

C. albida ท่ีเจริญพัฒนาจากช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดเมื่อเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร 
ระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน เมื้อเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

ปัจจัย B   NAA (มิลลกิรัมต่อลิตร) 

0.5 1          2 

4.93±0.51 6.13±0.84 4.11±0.88 3.15±0.41
5.00±0.65 3.71±0.54 3.54±0.55 1.66±0.21
4.20±0.70 4.07±0.50 2.91±0.35 1.63±0.17
3.11±0.41 2.33±0.31 3.55±0.87 3.42±0.49
1.40±0.21 2.00±0.29 1.80±0.21 1.75±0.24
3.96±0.28a 4.10±0.30a 3.30±0.28ab 2.30±0.16b

ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวเดียวกันแสดงความแตกต่างทางสถิติ
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NAA ต่อการชักนําให้เกิดรากของ 
อย่างมีนัยสําคัญ (p>0.05) อย่างไรก็ตาม 

อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) (ตารางท่ี 3)  
มิลลิกรัมต่อลิตร มีอิทธิพลต่อการเกิดรากของ   

มีผลในการยับยั้งการเกิดรากของต้นอ่อน โดยเมื่อเพ่ิมระดับความเข้มข้น
(p<0.05) โดยช้ินเนื้อเยื่อท่ีเลี้ยงในสูตร

มิลลิกรัมต่อลิตร มีจํานวนรากเกิดข้ึนสูงใกล้เคียงกันเฉลี่ย 4.69±0.36 และ 3.47±0.29 

มิลลิกรัมต่อลิตร มีจํานวนรากเกิดข้ึน

มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลต่อการชักนําให้เกิด
NAA ท่ีระดับความเข้มข้น 0, 0.5 
3.30±0.28 รากต่อช้ินเนื้อเยื่อ 

ต้นอ่อนมีจํานวนรากท่ีเกิดข้ึนลดลง
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีการเกิดรากต่ําท่ีสุดเฉลี่ย 2.30±0.16 

มิลลิกรัมต่อลิตร แต่รากท่ีเกิดข้ึนจะมีลักษณะกุดสั้นไม่
และภาพท่ี 4) 

ท่ีเจริญพัฒนาจากช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดเมื่อเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีมี BA  
สัปดาห ์

Mean+SE 

3.15±0.41 4.69±0.36a 

1.66±0.21 3.47±0.29ab 

1.63±0.17 3.32±0.27b 
3.42±0.49 3.08±0.27b 

1.75±0.24     1.65±0.11c 
b  

ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวเดียวกันแสดงความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) 
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ภาพท่ี 4  ต้นอ่อน C. albida ในอาหารสังเคราะห์สูตร 

 เกิดรากจํานวนน้อยมีลักษณะกุดสั้นไมส่มบรูณ์ และมยีอดเกดิข้ึนน้อย
 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 
 จากการทดลองพบว่า ชนิดและปริมาณสารฟอกฆ่าเช้ือท่ีผิวภายนอกท่ีเหมาะสมสําหรับการฟอกช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอด
ของ C. albida ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ สูตรท่ี 
และเมอคิวริกคลอไรด์ 1 % นาน 20 นาที เนื่องจากสามารถกําจัดเช้ือจุลินทรีย์ท่ีผิวภายนอกของช้ินเนื้อเยื่อได้ดี โดยมีอัตรา
รอดตายสูงถึง 90 % เท่ากับสูตรท่ี 2 แต่มีอัตราการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์เพียง 
30 % และต้นอ่อนท่ีได้มีลักษณะเนื้อเยื่อเจริญเป็นปกติ เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 
การปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ต่ําเพียง 10 % แต่มีอัต
แคระแกร็น ซึ่งอาจเป็นเพราะระดับความเข้มข้นท่ีสูงเกินไปของสารฟอกฆ่าเช้ือ
สารฟอกฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดเช้ือจุลินทรีย์ แต่ก็มีผลต่อการทําลา
 การทดลองในครั้งนี้สอดคล้องกับ 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอาจนิยมใช้สารฟอกขาวเพียงอย่างเดียวในอัตราความเข้มข้นต่าง ๆ กัน หรือใช้สารฟอกขาวร่วมกับ
สารฟอกฆ่าเช้ือชนิดอ่ืน ๆ ข้ึนกับช้ินส่วน และชนิดของพืช เช่นเดียวกับการทดลองในครั้งนี้ท่ีพบว่าต้องใช้สารฟอกขาวหรือ 
คลอรอกซ์ร่วมกับเมอคิวริคคลอไรด์จึงได้ผลดีท่ีสุด 
ใช้สารฟอกฆ่าเช้ือท้ังสองชนิดนี้ในการทําความสะอาดช้ินส่วนเนื้อเยื่อ อาทิ พรรณไม้น้ําในสกุลเดียวกัน
การใช้สารฟอกฆ่าเช้ือดังนี้ ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 1 
1 % เป็นเวลา 20 นาที ซึ่งพบการปนเปื้อนเช้ื
85 % (กาญจนรี และคณะ, 2554) และการฟอกฆ่าเช้ือผมหอม 
นาน 20 นาที และฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 2 ด้วยเมอคิวริคคลอไรด์
และช้ินเนื้อเยื่อท่ีปลอดเช้ือมีอัตรารอดเฉลี่ยสูงถึง 
 อาทิ อเมซอนใบแดง Echinodorus barthii

(รัฐภัทร์ และคณะ, 2553) ท่ีพบว่าการใช้คลอรอกซ์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถขจัดเช้ือจุลินทรีย์ให้หมดไปได้ จึงต้องใช้ร่วมกับเมอ
คิวริคคลอไรด์ ซึ่งในการฟอกฆ่าเช้ือท่ีผิวภายนอกของช้ินเนื้อเยื่อพืชจะประสบความสําเร็จห
ท่ีเกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ ระยะเวลาในการฟอกและชนิดของเนื้อเยื่อพืช
 จากการทดลองการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต 
การเติม BA ในอาหารสังเคราะห์สูตร MS มีผลให้ต้นอ่อนของ 
(p<0.05) โดยการใช้ BA ระดับความเข้มข้น 4 
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ในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม NAA ระดับความเข้มข้นสูง 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เกิดรากจํานวนน้อยมีลักษณะกุดสั้นไมส่มบรูณ์ และมยีอดเกดิข้ึนน้อย 

จากการทดลองพบว่า ชนิดและปริมาณสารฟอกฆ่าเช้ือท่ีผิวภายนอกท่ีเหมาะสมสําหรับการฟอกช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอด
ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ สูตรท่ี 3 ซึ่งมีการใช้สารฟอกฆ่าเช้ือสองชนิดร่วมกันคือ คลอรอกซ์ 

นาที เนื่องจากสามารถกําจัดเช้ือจุลินทรีย์ท่ีผิวภายนอกของช้ินเนื้อเยื่อได้ดี โดยมีอัตรา
แต่มีอัตราการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์เพียง 10 % ต่ํากว่าสูตรท่ี 2  ซึ่งมีอัตราการปนเปื้อน 

และต้นอ่อนท่ีได้มีลักษณะเนื้อเยื่อเจริญเป็นปกติ เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ส่วนสูตรท่ี 
แต่มีอัตรารอดตายเพียง 50 % และลักษณะของต้นอ่อนท่ีแตกใบใหม่จะมีสีซีดลําต้น

แคระแกร็น ซึ่งอาจเป็นเพราะระดับความเข้มข้นท่ีสูงเกินไปของสารฟอกฆ่าเช้ือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมอคิวริคคลอไรด์ ซึ่งเป็น
สารฟอกฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดเช้ือจุลินทรีย์ แต่ก็มีผลต่อการทําลายเนื้อเยื่อของพืชสูงด้วยเช่นกัน 

การทดลองในครั้งนี้สอดคล้องกับ Kyte and Kleyn (1996) ซึ่งกล่าวว่า การฟอกฆ่าเช้ือท่ีผิวช้ินส่วนพืชใน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอาจนิยมใช้สารฟอกขาวเพียงอย่างเดียวในอัตราความเข้มข้นต่าง ๆ กัน หรือใช้สารฟอกขาวร่วมกับ
สารฟอกฆ่าเช้ือชนิดอ่ืน ๆ ข้ึนกับช้ินส่วน และชนิดของพืช เช่นเดียวกับการทดลองในครั้งนี้ท่ีพบว่าต้องใช้สารฟอกขาวหรือ 
คลอรอกซ์ร่วมกับเมอคิวริคคลอไรด์จึงได้ผลดีท่ีสุด สอดคล้องกับผลการฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนของพรรณไม้นํ้าหลายชนิดท่ีมักนิยม

นี้ในการทําความสะอาดช้ินส่วนเนื้อเยื่อ อาทิ พรรณไม้น้ําในสกุลเดียวกัน
1 ด้วยคลอรอกซ์ 2 % นาน 15 นาที และฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 2 

นาที ซึ่งพบการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ 15 % และช้ินเนื้อเยื่อท่ีปลอดเช้ือมีอัตราการเจริญพัฒนาเกิดต้นใหม่ 
และการฟอกฆ่าเช้ือผมหอม (C. tonkinensis) โดยฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 
ด้วยเมอคิวริคคลอไรด์ 2 % เป็นเวลา 10 นาที ซึ่งพบการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ 

และช้ินเนื้อเยื่อท่ีปลอดเช้ือมีอัตรารอดเฉลี่ยสูงถึง 90 %  (กาญจนรี และคณะ, 2542) นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้น้ําในสกุลอ่ืน
Echinodorus barthii (นงนุช และคณะ, 2546) และรากดําใบยาว Microsorium 

การใช้คลอรอกซ์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถขจัดเช้ือจุลินทรีย์ให้หมดไปได้ จึงต้องใช้ร่วมกับเมอ
ซึ่งในการฟอกฆ่าเช้ือท่ีผิวภายนอกของช้ินเนื้อเยื่อพืชจะประสบความสําเร็จหรือไม่นั้นควรคํานึงถึงปัจจัยอ่ืน

ท่ีเกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ ระยะเวลาในการฟอกและชนิดของเนื้อเยื่อพืช เป็นต้น 
จากการทดลองการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต 2 ชนิด ได้แก่ กลุ่มไซโตไคนิน (BA) และกลุ่มออกซิน 

มีผลให้ต้นอ่อนของ C. albida เกิดยอดจํานวนมากกว่าการไม่เติม 
4 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําให้เกิดยอดได้จํานวนมากท่ีสุด 
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มิลลิกรัมต่อลิตร  

จากการทดลองพบว่า ชนิดและปริมาณสารฟอกฆ่าเช้ือท่ีผิวภายนอกท่ีเหมาะสมสําหรับการฟอกช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอด
ซึ่งมีการใช้สารฟอกฆ่าเช้ือสองชนิดร่วมกันคือ คลอรอกซ์ 2 % นาน 15 นาที 

นาที เนื่องจากสามารถกําจัดเช้ือจุลินทรีย์ท่ีผิวภายนอกของช้ินเนื้อเยื่อได้ดี โดยมีอัตรา
ซึ่งมีอัตราการปนเปื้อน 

ส่วนสูตรท่ี 4  ถึงแม้ว่าจะมีอัตรา
และลักษณะของต้นอ่อนท่ีแตกใบใหม่จะมีสีซีดลําต้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมอคิวริคคลอไรด์ ซึ่งเป็น
ยเนื้อเยื่อของพืชสูงด้วยเช่นกัน  

ซึ่งกล่าวว่า การฟอกฆ่าเช้ือท่ีผิวช้ินส่วนพืชใน 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอาจนิยมใช้สารฟอกขาวเพียงอย่างเดียวในอัตราความเข้มข้นต่าง ๆ กัน หรือใช้สารฟอกขาวร่วมกับ 
สารฟอกฆ่าเช้ือชนิดอ่ืน ๆ ข้ึนกับช้ินส่วน และชนิดของพืช เช่นเดียวกับการทดลองในครั้งนี้ท่ีพบว่าต้องใช้สารฟอกขาวหรือ 

สอดคล้องกับผลการฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนของพรรณไม้นํ้าหลายชนิดท่ีมักนิยม
นี้ในการทําความสะอาดช้ินส่วนเนื้อเยื่อ อาทิ พรรณไม้น้ําในสกุลเดียวกัน ได้แก่ C. affinis ท่ีมี

2 ด้วยเมอคิวริคคลอไรด ์
และช้ินเนื้อเยื่อท่ีปลอดเช้ือมีอัตราการเจริญพัฒนาเกิดต้นใหม่ 

ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 1 ด้วยคลอรอกซ์ 4 % 
นาที ซึ่งพบการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ 10 % 

พรรณไม้น้ําในสกุลอ่ืน 
Microsorium pteropus  

การใช้คลอรอกซ์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถขจัดเช้ือจุลินทรีย์ให้หมดไปได้ จึงต้องใช้ร่วมกับเมอ
รือไม่นั้นควรคํานึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ  

และกลุ่มออกซิน (NAA) พบว่า 
ว่าการไม่เติม BA อย่างมีนัยสําคัญ 

สามารถชักนําให้เกิดยอดได้จํานวนมากท่ีสุด 3.73±0.28 ยอดต่อช้ิน
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เนื้อเยื่อ และการเติม NAA ในอาหารสังเคราะห์ไม่มีผลต่อการชักนําให้เกิดยอดใหม่ของ 
ของมณีรัตน์ (2546) พบว่าการเพ่ิมปริมาณ 
การชักนําให้เกิดต้นอ่อนลดลงอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
ยับยัง้การงอกของรากได้ (Trigiano and Gray, 2000)
เกิดยอดจํานวนมากท่ีสุดในการทดลองนี้ พบว่าต้นอ่อนของ 
การพัฒนาเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์
การเกิดรากนั้น พืชสามารถสร้างข้ึนได้เองและเพียงพอโดยมีปริมาณมากท่ีบริเวณปลายยอดและเนื้อเยื่อเจริญ ซึ่งจะข้ึนกับชนิด
ของพืชและช้ินเนื้อเยื่อท่ีนํามาเพาะเลี้ยง 
อดใบพายศรีลังกา (C. wendtii) พบว่า
เกิดต้นอ่อนได้มากท่ีสุด เช่นเดียวกับการทดลองของ 
พบว่าการใช้ BA เพียงอย่างเดียวในระดับความเข้มข้น 
กล่าวว่า การขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะประสบความสําเร็จหรือไม่
ยอดท่ีมากพอและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมปริมาณต้นอ่อนจํานวน
การทดลองพบว่าการใช้ NAA ท่ีระดับความเข้มข้น 
3.96±0.28, 4.10±0.30 และ 3.30±0.28 
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ต้นอ่อนมีจํานวนรากท่ีเกิดข้ึนลดลงอย่างมีนัยสําคัญ
นอกจากจะส่งผลให้ตน้อ่อน C. albida
จนไม่สามารถชักนําให้เกิดต้นอ่อนปริมาณมากได้ สอดคล้องกับหลายการทดลองท่ีพบว่าสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มออกซิน
มีผลกระตุ้นให้เกิดรากในระยะเริ่มแรก 
ระดับความเข้มข้นท่ีสูง (Brock and Kaufman, 1991; Klerk
 ดังนั้นจากผลการทดลองในครั้งนี้ชนิดและปริมาณสารฟอกฆ่าเช้ือช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดของ
ฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 1 ด้วยคลอรอกซ์ 
นาน  20 นาที พบอัตรารอดตาย 90 % 
เช้ือจุลินทรีย์หลังการฟอกฆ่าเช้ือมีการเจริญเติบโตเป็นปกติ
สําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอด 
ลิตร เพียงอย่างเดียวโดยไม่เติม NAA 
ต่อช้ินเนื้อเยื่อ มีรากเกิดข้ึนเฉลี่ย 1.40±0.21
 

เอกสารอ้างอิง 
กาญจนรี  พงษ์ฉว,ี พัฒนพงศ์ ชูแสง และ วิจารณ์  ทองมีเอียด
 เอกสารวิชาการฉบับท่ี 3/2542.  
กาญจนรี  พงษ์ฉว,ี รัฐภัทร์ ประดษิฐ์สรรพ์
 พรรณไม้นํ้า Cryptocoryne affinis 
 สวยงามและพรรณไม้นํ้า, สํานักวจิัยและพัฒนาประมงน้ําจดื
กาญจนรี  พงษ์ฉว,ี รัฐภัทร์ ประดษิฐ์สรรพ์ และ วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย
 สัตว์นํ้าสวยงามและพรรณไม้นํ้า สาํนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื
นงนุช เลาหะวิสุทธิ,์ มณีรตัน์ หวังวิบูลย์กิจ และ อิทธิสุนทร นันทกิจ
 Echinodorus barthii เพ่ือการส่งออกโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 วันท่ี 7-9 กรกฎาคม, กรมประมง
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ในอาหารสังเคราะห์ไม่มีผลต่อการชักนําให้เกิดยอดใหม่ของ C. albida (p>0.05) 
พบว่าการเพ่ิมปริมาณ NAA ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตายอดใบพายเขาใหญ่ 

การชักนําให้เกิดต้นอ่อนลดลงอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ถึงแม้ว่าการใช้ไซโตไคนิน   ระดับความเข้มข้นท่ีสูงเกินไปจะ
(Trigiano and Gray, 2000) แต่การใช้ BA ในระดับความเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียวซึ่ง

ทดลองนี้ พบว่าต้นอ่อนของ C. albida สามารถเกิดรากได้ แม้จะมีปริมาณไม่มากแต่ต้นอ่อนมี
สมบูรณ์ เนื่องจากสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มออกซิน (NAA) 

การเกิดรากนั้น พืชสามารถสร้างข้ึนได้เองและเพียงพอโดยมีปริมาณมากท่ีบริเวณปลายยอดและเนื้อเยื่อเจริญ ซึ่งจะข้ึนกับชนิด
ของพืชและช้ินเนื้อเยื่อท่ีนํามาเพาะเลี้ยง (พีรเดช, 2529) สอดคล้องกับมณีรัตน์ และอรุณี (2542) 

พบว่า BA ระดับความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ในอาหารสังเคราะห์สูตร 
เกิดต้นอ่อนได้มากท่ีสุด เช่นเดียวกับการทดลองของ Kane et al. (1999) ท่ีเลี้ยงเนื้อเยื่อตาข้างของใบพายศรีลังกาเช่นเดียวกัน

เพียงอย่างเดียวในระดับความเข้มข้น 20 ไมโครลิตร สามารถชักนําให้เกิดต้นอ่อนได้ปริมาณมาก รังสฤษดิ์ 
กล่าวว่า การขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะประสบความสําเร็จหรือไม่ ข้ึนอยู่กับความสามารถในการเพ่ิมปริมาณ
ยอดท่ีมากพอและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมปริมาณต้นอ่อนจํานวนมากได้โดยไม่จําเป็นต้องเกิดรากปริมาณมาก จาก

ท่ีระดับความเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจํานวนรากเกิดข้ึนใกล้เคียงกันเฉลี่ย 
3.30±0.28 รากต่อช้ินเนื้อเยื่อ ตามลําดับ และพบว่าเมื่อเพ่ิมระดับความเข้มข้นของ 

มิลลิกรัมต่อลิตร ต้นอ่อนมีจํานวนรากท่ีเกิดข้ึนลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (p>0.05) ซึ่งการใช้ NAA 
C. albida เกิดรากลดลงแล้วรากท่ีเกิดข้ึนยังมีลักษณะกุดสั้นไม่สมบูรณ์ และยังมียอดเกิดข้ึนน้อย 

จนไม่สามารถชักนําให้เกิดต้นอ่อนปริมาณมากได้ สอดคล้องกับหลายการทดลองท่ีพบว่าสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มออกซิน
มีผลกระตุ้นให้เกิดรากในระยะเริ่มแรก แต่จากนั้นจะมีผลขัดขวางการเจริญพัฒนาของราก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ออกซิน

(Brock and Kaufman, 1991; Klerk et al., 1990)  
ดังนั้นจากผลการทดลองในครั้งนี้ชนิดและปริมาณสารฟอกฆ่าเช้ือช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดของ

ด้วยคลอรอกซ์ (Clorox) 2 % นาน 15 นาที แล้วนําไปฟอกฆ่าเช้ือครั้งท่ี 2 
90 % และมีอัตราการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ 10 % ลักษณะของช้ินเนื้อเยื่อท่ีไม่ปนเปื้อน

จุลินทรีย์หลังการฟอกฆ่าเช้ือมีการเจริญเติบโตเป็นปกติ และระดับความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสม
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอด C. albida คือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะห์สูตร 

 เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าสามารถชักนําให้เกิดยอดได้เฉลี่ย
1.40±0.21 รากต่อช้ินเนื้อเยื่อ  

พัฒนพงศ์ ชูแสง และ วิจารณ์  ทองมีเอียด.  2542.  การขยายพันธุผ์มหอมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3/2542.  สถาบันวิจัยสัตว์นํ้าสวยงามและสถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้า

รัฐภัทร์ ประดษิฐ์สรรพ์, วรรณดา พิพัฒน์เจรญิชัย และ วารณุีย์ คันทรง.  2554
Cryptocoryne affinis Hook. F., 1893.  เอกสารวิชาการฉบับท่ี 18/255

สํานักวจิัยและพัฒนาประมงน้ําจดื, กรมประมง.  31 หน้า. 
รัฐภัทร์ ประดษิฐ์สรรพ์ และ วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย.  ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์.  

สัตว์นํ้าสวยงามและพรรณไม้นํ้า สาํนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื, กรมประมง.  กรุงเทพ ฯ
มณีรตัน์ หวังวิบูลย์กิจ และ อิทธิสุนทร นันทกิจ.  2546.  การขยายพันธุ์พรรณไมน้้ําอเมซอนใบแดง 

เพ่ือการส่งออกโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.  การสัมมนาวิชาการประมงประจําปี 
กรมประมง.  กรุงเทพฯ.  หน้า 417-421.  
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(p>0.05) แตกต่างกับการทดลอง
ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตายอดใบพายเขาใหญ่ (C. balansae) มีแนวโน้มใน 

ถึงแม้ว่าการใช้ไซโตไคนิน   ระดับความเข้มข้นท่ีสูงเกินไปจะ
มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียวซึ่ง

สามารถเกิดรากได้ แม้จะมีปริมาณไม่มากแต่ต้นอ่อนมี
(NAA) ซึ่งมีคุณสมบัติในการกระตุ้น

การเกิดรากนั้น พืชสามารถสร้างข้ึนได้เองและเพียงพอโดยมีปริมาณมากท่ีบริเวณปลายยอดและเนื้อเยื่อเจริญ ซึ่งจะข้ึนกับชนิด
(2542) ทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตาย

มิลลิกรัมต่อลิตร ในอาหารสังเคราะห์สูตร MS สามารถชักนําให้
ตาข้างของใบพายศรีลังกาเช่นเดียวกัน 

ไมโครลิตร สามารถชักนําให้เกิดต้นอ่อนได้ปริมาณมาก รังสฤษดิ์ (2540) 
ข้ึนอยู่กับความสามารถในการเพ่ิมปริมาณ

มากได้โดยไม่จําเป็นต้องเกิดรากปริมาณมาก จาก
มิลลิกรัมต่อลิตร มีจํานวนรากเกิดข้ึนใกล้เคียงกันเฉลี่ย 

รากต่อช้ินเนื้อเยื่อ ตามลําดับ และพบว่าเมื่อเพ่ิมระดับความเข้มข้นของ NAA สูงกว่า 
NAA ท่ีระดับความเข้มข้นท่ีสูงข้ึน 

เกิดรากลดลงแล้วรากท่ีเกิดข้ึนยังมีลักษณะกุดสั้นไม่สมบูรณ์ และยังมียอดเกิดข้ึนน้อย 
จนไม่สามารถชักนําให้เกิดต้นอ่อนปริมาณมากได้ สอดคล้องกับหลายการทดลองท่ีพบว่าสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มออกซิน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ออกซินใน

ดังนั้นจากผลการทดลองในครั้งนี้ชนิดและปริมาณสารฟอกฆ่าเช้ือช้ินเนื้อเยื่อส่วนยอดของ C. albida ท่ีเหมาะสม คือ
2 ด้วยเมอคิวริกคลอไรด์ 1 % 

ลักษณะของช้ินเนื้อเยื่อท่ีไม่ปนเปื้อน
และระดับความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสม

คือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BA 4 มิลลิกรัมต่อ
สัปดาห์ พบว่าสามารถชักนําให้เกิดยอดได้เฉลี่ย 4.13±0.64 ยอด

การขยายพันธุผ์มหอมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.  
สถาบันวิจัยสัตว์นํ้าสวยงามและสถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้า, กรมประมง.  22 หน้า. 

54.  การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ
2554.  สถาบันวิจัยสัตว์นํ้า

.  พรรณไม้นํ้า.  สถาบันวิจัย 
กรุงเทพ ฯ. 109 หน้า.   

การขยายพันธุ์พรรณไมน้้ําอเมซอนใบแดง  
การสัมมนาวิชาการประมงประจําปี 2546  
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เทคนิคการปลูกท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของรากดําใบยาว
Ching, ในระบบไร้ดิน 
 
รัฐภัทร์  ประดิษฐ์สรรพ์* กาญจนรี  พงษ์ฉวี และ วรรณดา  พิพัฒน์เจริญชัย
สถาบันวิจัยสัตว์นํ้าสวยงามและพรรณไม้นํ้า
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเทคนิคการปลูกท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของรากดําใบยาวในระบบไร้ดิน โดยนําต้นอ่อนรากดําใบยาว
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออายุ 10 สัปดาห์ ปลูกด้วยใยหินเป็นวัสดุปลูก วางแผนการทดลองแบบ 
Design (CRD) จํานวน 4 ชุดการทดลอง 
อาหารพืชไหลผ่านรากพืชเป็นแผ่นบางบนรางปลูกอย่างต่อเนื่อง 
อาหารพืชไหลผ่านรากพืชในรางปลูกระดับลึก 
พืชไหลผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่อง 
พืชไหลผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่อง 
16 สัปดาห์  
 ผลการทดลองพบว่า รากดําใบยาว
น้ําหนักสดท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย จํานวนราก
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย แตกต่างจากชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ 
กรัม จํานวนรากท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ
ความกว้างใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
เซนติเมตร และมีต้นทุนการผลิต 12.
 
คําสําคัญ: รากดําใบยาว การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
   
*ผู้รับผิดชอบ: 50 เกษตรกลาง เขตจตุจักร 
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เทคนิคการปลูกท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของรากดําใบยาว, Microsorium pteropus

กาญจนรี  พงษ์ฉวี และ วรรณดา  พิพัฒน์เจริญชัย 
สถาบันวิจัยสัตว์นํ้าสวยงามและพรรณไม้นํ้า 

การศึกษาเทคนิคการปลูกท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของรากดําใบยาวในระบบไร้ดิน โดยนําต้นอ่อนรากดําใบยาว
สัปดาห์ ปลูกด้วยใยหินเป็นวัสดุปลูก วางแผนการทดลองแบบ 

ชุดการทดลอง (treatment) ได้แก่ ชุดการทดลองการปลูกพรรณไม้น้ําแบบระบบให้สารละลายธาตุ
อาหารพืชไหลผ่านรากพืชเป็นแผ่นบางบนรางปลูกอย่างต่อเนื่อง (Nutrient film technique, NFT)

ปลูกระดับลึก (Deep flow technique, DFT) แบบรางปลูก ระบบให้สารละลายธาตุอาหาร
พืชไหลผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่อง (Deep flow technique, DFT) แบบท่อปลูก และระบบให้สารละลายธาตุอาหาร
พืชไหลผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่อง (Deep flow technique, DFT) แบบกระบะปลูก

ผลการทดลองพบว่า รากดําใบยาวท่ีทดลองปลูกในชุดการทดลองระบบ Nutrient film technique
จํานวนรากท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย จํานวนใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ความกว้างใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย และค

เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย แตกต่างจากชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยมีนํ้าหนักสดท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
กรัม จํานวนรากท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 20.41±0.684 เซนติเมตร จํานวนใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
ความกว้างใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.35±0.025 เซนติเมตร และความยาวใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 

.41 บาทต่อต้น  

รากดําใบยาว การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  E-mail: ratthapatp@hotmail.co.th
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, Microsorium pteropus (Blume) 

การศึกษาเทคนิคการปลูกท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของรากดําใบยาวในระบบไร้ดิน โดยนําต้นอ่อนรากดําใบยาว
สัปดาห์ ปลูกด้วยใยหินเป็นวัสดุปลูก วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 

การปลูกพรรณไม้น้ําแบบระบบให้สารละลายธาตุ
Nutrient film technique, NFT) ระบบให้สารละลายธาตุ

ระบบให้สารละลายธาตุอาหาร
ระบบให้สารละลายธาตุอาหาร

แบบกระบะปลูกทําการทดลองเป็นระยะเวลา 

Nutrient film technique (NFT) มีผลให้
ความกว้างใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย และความยาวใบท่ี

โดยมีนํ้าหนักสดท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 2.78±0.114 
เซนติเมตร จํานวนใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 11.23±0.326 ใบ 

และความยาวใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 7.36±0.135 

ratthapatp@hotmail.co.th 
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Appropriate Technique on Growth of Java Fern
Soilless Culture System 
 
Ratthapat  Pradissan*, Kanchanaree  Pongchawee and Wannada  Pipatcharoenchai
Aquatic Plants and Ornamental Fish Research Institute
 
Abstract 
 The study on appropriate technique on growth of Java fern,
in soilless culture system was conducted by using 
plantlets were planted in rock wool material with 4 different 
Film Technique (NFT), Deep Flow Technique (DFT) 
and Deep Flow Technique (DFT) with squareness water container
experimental period.  
 The results showed that the 
(Blume) Ching in soilless culture system
increasing of growth weight,  root number, 
2.78±0.114 g/plant, average root number was 
leaves/plant, average leaf width was 1.
respectively with cost of 12.41 Baht/plant.
 
Key words: Java Fern  Microsorium pteropus
   
*Corresponding author: 50 Kasetklang, Chatuchuk, Bangkok 10900 
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Appropriate Technique on Growth of Java Fern,Microsorium pteropus (Blume) Ching, in 
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Ornamental Fish Research Institute 

appropriate technique on growth of Java fern, Microsorium pteropus
was conducted by using in vitro propagated plantlets for 10 

plantlets were planted in rock wool material with 4 different soilless culture systems as follows; 
, Deep Flow Technique (DFT) with gullies, Deep Flow Technique (DFT

with squareness water container.  All treatments were taken within 16 weeks

The results showed that the appropriate technique on growth of Java fern Microsorium pteropus
(Blume) Ching in soilless culture system was nutrient film technique (NFT) which showed a significant 
increasing of growth weight,  root number, leaf width, and leaf length (p<0.05). The average weight was 

average root number was 20.41±0.684 roots/plant, average leaf number was 
1.35±0.025 cm/plant, and average leaf length was 7.36

Baht/plant. 

Microsorium pteropus, Soilless Culture 

lang, Chatuchuk, Bangkok 10900  E-mail: ratthapatp@hotmail.co.th

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

(Blume) Ching, in 

 

Microsorium pteropus (Blume) Ching, 
 weeks period. The 

systems as follows; Nutrient 
Technique (DFT) with PVC pipes, 

.  All treatments were taken within 16 weeks 

Microsorium pteropus 
which showed a significant 
. The average weight was 

leaf number was 11.23±0.326 
7.36±0.135 cm/plant, 

ratthapatp@hotmail.co.th 
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คํานํา 
 รากดําใบยาว หรือ กูดหางนกกะลิง 
พรรณไม้น้ําในวงศ์เฟิร์น Polypodiaceae 
แหลมมลายู ฟิลิปปินส์ (Rataj and Horeman, 1977) 
เจริญเติบโตบนพ้ืนทราย บนก้อนหินหรือขอนไม้ บริเ
เรียวแหลม ขอบใบเรียบ ใบมีสีเขียวเข้ม รากมีขนาดเล็กและมีสีดํา 
 รากดําใบยาวเป็นพรรณไม้นํ้าท่ีได้รับความ
มีปริมาณการส่งออก 337,906 ต้น ตลาดส่งออกท่ีสําคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ญี่ปุ่น สวีเดน อังกฤษ และสเปน เป็นต้น 
(Salyapongse, 2013) การขยายพันธุ์รากดําใบยาวมักใช้วิธีการแยกต้นอ่อนท่ีเกิดข้ึนบริเวณใต้ใบและการตัดไรโซมแล้วนํามา
ปลูกในแปลงดินหรือทรายซึ่งเป็นวิธีการปลูกแบบดั้งเดิม ขาดการพัฒนารูปแบบการปลูกเลี้ยง ทําให้ผลผลิตมีคุณภาพไม่
สม่ําเสมอ (Pradissan, 2012) เกิดการสะสมความร้อนของสารละลายในเว
เพ่ิมข้ึนซึ่งมีผลให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ํา 
เกินไปทําให้ออกซิเจนไม่เพียงพอ (อิทธิสุนทร
แมลง ศัตรูพืช และดินติดไปกับพรรณไม้นํ้าท่ีส่งออก 
 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีบทบาทอย่างมากทางด้านการผลิตพืชเพ่ือให้ได้ปริมาณมาก
และมีคุณภาพสม่ําเสมอ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตในระยะเวลาสั้น ต้นพันธุ์มีคุณ
เพียงพอสําหรับการปลูกเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจ
ในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดินในระบบท่ีมีการ
ในรูปแบบต่างกันเพ่ือให้ได้เทคโนโลยีระบบการปลูกเลี้ยงท่ีเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ํารากดําใบยาว
มีการใช้น้ําในระบบหมุนเวียนน้ําและสารละลายธาตุอาหารท่ีมีประสิทธิภาพ รากพืชได้รับออกซิเจนอย่างพอเพียง 
คุณภาพสม่ําเสมอและปราศจากศัตรูพืชท่ีเกิดจากดิน
ต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเปรียบเทียบการปลูกพรรณไม้น้ํารากดําใบยาวในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดิน 
ธาตุอาหารพืช 
 
วิธีดําเนินการ 
1. การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 
ระบบปลูกโดยไม่ใช้ดิน 4 ชุดการทดลอง 
การทดลองเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ดังนี้
 ชุดการทดลองท่ี 1 การปลูกพรรณไม้น้ําแบบระบบให้สารล
ปลูกอย่างต่อเนื่อง (Nutrient film technique, NFT)
 ชุดการทดลองท่ี 2 การปลูกพรรณไม้น้ําแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในรางปลูกระดับลึก 
(Deep flow technique, DFT) แบบรางปลูก
 ชุดการทดลองท่ี 3 การปลูกพร
ต่อเนื่อง (Deep flow technique, DFT

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

รากดําใบยาว หรือ กูดหางนกกะลิง Microsorium pteropus (Blume) Ching มีช่ือสามัญว่า
Polypodiaceae (Nayar, 1961) มีการแพร่กระจายในเขตร้อนของทวีปเอเชีย แถบประเทศอินเดีย 
(Rataj and Horeman, 1977) จัดเป็นพรรณไม้น้ําพ้ืนเมืองของไทยประเภทชายน้ํา ในธรรมชาติพบ

เจริญเติบโตบนพ้ืนทราย บนก้อนหินหรือขอนไม้ บริเวณลําธารหรือน้ําตก ใบของรากดําใบยาวมีลักษณะเป็นรูปหอก ปลายใบ
เรียวแหลม ขอบใบเรียบ ใบมีสีเขียวเข้ม รากมีขนาดเล็กและมีสีดํา (จารุพันธ์ และปิยเกษตร, 2550

รากดําใบยาวเป็นพรรณไม้นํ้าท่ีได้รับความนิยมในการนํามาปลูกประดับตู้ปลาและตู้พรรณไม้น้ํามาก โดยในปี 
ต้น ตลาดส่งออกท่ีสําคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ญี่ปุ่น สวีเดน อังกฤษ และสเปน เป็นต้น 

การขยายพันธุ์รากดําใบยาวมักใช้วิธีการแยกต้นอ่อนท่ีเกิดข้ึนบริเวณใต้ใบและการตัดไรโซมแล้วนํามา
ปลูกในแปลงดินหรือทรายซึ่งเป็นวิธีการปลูกแบบดั้งเดิม ขาดการพัฒนารูปแบบการปลูกเลี้ยง ทําให้ผลผลิตมีคุณภาพไม่

เกิดการสะสมความร้อนของสารละลายในเวลากลางวันทําให้รากมีความต้องการออกซิเจน
เพ่ิมข้ึนซึ่งมีผลให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ํา (Mason, 1990) และมักพบปัญหาการเจริญเติบโตช้าอาจเนื่องจากวัสดุปลูกท่ีอัดแน่น

อิทธิสุนทร, 2546) ตลอดจนข้อกําหนดของการส่งออกพรรณไม้น้ําซึ่งห้ามมีไส้เดือนฝอ
แมลง ศัตรูพืช และดินติดไปกับพรรณไม้นํ้าท่ีส่งออก (Salyapongse, 2013)  

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีบทบาทอย่างมากทางด้านการผลิตพืชเพ่ือให้ได้ปริมาณมาก
และมีคุณภาพสม่ําเสมอ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตในระยะเวลาสั้น ต้นพันธุ์มีคุณ
เพียงพอสําหรับการปลูกเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจ (ประศาสตร,์ 2538) การนําต้นอ่อนรากดําใบยาวจากการเพาะเลี้ยงเยื่อมาปลูกเลี้ยง
ในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดินในระบบท่ีมีการให้นํ้าและสารละลายธาตุอาหารพืชหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 

างกันเพ่ือให้ได้เทคโนโลยีระบบการปลูกเลี้ยงท่ีเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ํารากดําใบยาว
มีการใช้น้ําในระบบหมุนเวียนน้ําและสารละลายธาตุอาหารท่ีมีประสิทธิภาพ รากพืชได้รับออกซิเจนอย่างพอเพียง 
คุณภาพสม่ําเสมอและปราศจากศัตรูพืชท่ีเกิดจากดิน ลดข้อกําหนดของการส่งออกซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาการผลิตเชิงพาณิชย์

เพ่ือเปรียบเทียบการปลูกพรรณไม้น้ํารากดําใบยาวในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดิน 4 เทคนิค

Completely Randomized Design (CRD) โดยทดลองปลูกเลี้ยงต้นรากดําใบยาวใน
ชุดการทดลอง (Treatment) ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา (Replication)
สัปดาห์ ดังนี ้
การปลูกพรรณไม้น้ําแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชเป็นแผ่นบางบนราง

Nutrient film technique, NFT) 
การปลูกพรรณไม้น้ําแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในรางปลูกระดับลึก 

แบบรางปลูก 
การปลูกพรรณไม้น้ําแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในระดับลึกอย่าง

DFT) แบบท่อปลูก 
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มีช่ือสามัญว่า Java fern เป็น 
มีการแพร่กระจายในเขตร้อนของทวีปเอเชีย แถบประเทศอินเดีย 

จัดเป็นพรรณไม้น้ําพ้ืนเมืองของไทยประเภทชายน้ํา ในธรรมชาติพบ
วณลําธารหรือน้ําตก ใบของรากดําใบยาวมีลักษณะเป็นรูปหอก ปลายใบ

2550)  
นิยมในการนํามาปลูกประดับตู้ปลาและตู้พรรณไม้น้ํามาก โดยในปี 2555 

ต้น ตลาดส่งออกท่ีสําคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ญี่ปุ่น สวีเดน อังกฤษ และสเปน เป็นต้น 
การขยายพันธุ์รากดําใบยาวมักใช้วิธีการแยกต้นอ่อนท่ีเกิดข้ึนบริเวณใต้ใบและการตัดไรโซมแล้วนํามา

ปลูกในแปลงดินหรือทรายซึ่งเป็นวิธีการปลูกแบบดั้งเดิม ขาดการพัฒนารูปแบบการปลูกเลี้ยง ทําให้ผลผลิตมีคุณภาพไม่
ลากลางวันทําให้รากมีความต้องการออกซิเจน

และมักพบปัญหาการเจริญเติบโตช้าอาจเนื่องจากวัสดุปลูกท่ีอัดแน่น
ตลอดจนข้อกําหนดของการส่งออกพรรณไม้น้ําซึ่งห้ามมีไส้เดือนฝอย 

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีบทบาทอย่างมากทางด้านการผลิตพืชเพ่ือให้ได้ปริมาณมาก
และมีคุณภาพสม่ําเสมอ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตในระยะเวลาสั้น ต้นพันธุ์มีคุณภาพสูง ปลอดโรค มีปริมาณ

ต้นอ่อนรากดําใบยาวจากการเพาะเลี้ยงเยื่อมาปลูกเลี้ยง
สารละลายธาตุอาหารพืชหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (recirculating system) 

างกันเพ่ือให้ได้เทคโนโลยีระบบการปลูกเลี้ยงท่ีเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ํารากดําใบยาว 
มีการใช้น้ําในระบบหมุนเวียนน้ําและสารละลายธาตุอาหารท่ีมีประสิทธิภาพ รากพืชได้รับออกซิเจนอย่างพอเพียง ผลผลิตมี

หนดของการส่งออกซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาการผลิตเชิงพาณิชย์

เทคนิค ตามวิธีการให้สารละลาย 

โดยทดลองปลูกเลี้ยงต้นรากดําใบยาวใน
Replication) ซ้ําละ 40 ต้น โดยทํา 

ะลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชเป็นแผ่นบางบนราง

การปลูกพรรณไม้น้ําแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในรางปลูกระดับลึก 

รณไม้น้ําแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในระดับลึกอย่าง
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 ชุดการทดลองท่ี 4 การปลูกพรรณไม้น้ําแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในระดับลึกอย่าง
ต่อเนื่อง (Deep flow technique, DFT) แบบกระบะปลูก

 

2. วิธีดําเนินการ 
 2.1 เตรียมระบบปลูก  

2.1.1 การปลูกพรรณไม้นํ้าแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชเป็นแผ่นบางบนรางปลูก
อย่างต่อเนื่อง (Nutrient film technique, NFT)
และมีความสูง 5 เซนติเมตร วางรางเรียงต่อกันจํานวน 
ถูกปั๊มสูบน้ําจากถังเก็บสารละลายแล้วปล่อยเป็นฟิล์มบาง ๆ
สารละลายธาตุอาหารอย่างต่อเนื่อง 
  2.1.2 การปลูกพรรณไม้น้ําแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในรางปลูกระดับลึก 
(Deep flow technique, DFT) แบบรางปลูก
และมีความสูง 5 เซนติเมตร วางรางเรียงต่อกันจํานวน 
สารละลายธาตุอาหารถูกปั๊มสูบน้ําจากถังเก็บสารละลายแล้วปล่อยให้ไหลในรางปลูกมีระดับความลึกประมาณ 
และหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหารอย่างต่อเนื่อง
  2.1.3 การปลูกพรรณไม้นํ้าแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไห
(Deep flow technique, DFT) แบบท่อปลูก
มีความยาว 100 เซนติเมตร วางท่อเรียงต่อกันจํานวน 
ธาตุอาหารถูกปั๊มสูบน้ําจากถังเก็บสารละลายแล้วปล่อยให้ไหลในท่อปลูกมีระดับความลึกประมาณ 
หมุนเวียนสารละลายธาตุอาหารอย่างต่อเนื่อง
  2.1.4 การปลูกพรรณไม้นํ้าแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่อง 
(Deep flow technique, DFT) แบบกระบะปลูก โดยใช้กระบะพลาสติก ขนาดความกว้าง 
และมีความสูง 23 เซนติเมตร วางหลุมปลูกชนิดพลาสติกภายในกระบะปลูก 
สารละลายแล้วปล่อยให้ไหลในกระบะปลูกมีระดับความลึกประมาณ 
อย่างต่อเนื่อง (ภาพท่ี 1) 
 
 
 
          
 

      (ก)         
ภาพท่ี 1 ระบบการปลูกรากดําใบยาว

  แบบท่อปลูก, (ง) ระบบ 
 2.2 การเตรียมต้นพันธุ ์
  2.2.1 การเตรียมต้นอ่อน โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อช้ินส่วนใบอ่อนของรากดําใบยาว
ระดับความเข้มข้น ½ MS ร่วมกับผงถ่านกัมมันต์ระดับความเข้มข้น 
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ระดับความเข้มข้น
หลังจากนั้นนําไปเลี้ยงในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีควบคุมอุณหภูมิ
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การปลูกพรรณไม้น้ําแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในระดับลึกอย่าง
แบบกระบะปลูก  

การปลูกพรรณไม้นํ้าแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชเป็นแผ่นบางบนรางปลูก
Nutrient film technique, NFT) โดยใช้รางปลูกสําเร็จรูป มีความกว้าง 10 เซนติเมตร ความยาว 

วางรางเรียงต่อกันจํานวน 6 ราง โดยด้านบนของรางปลูกเจาะรูเพ่ือใช้ปลูกพรรณไม้น้ํา
ถูกปั๊มสูบน้ําจากถังเก็บสารละลายแล้วปล่อยเป็นฟิล์มบาง ๆ ผ่านรากพืช ระดับความลึกประมาณ 3-5 มิลลิเมตร

รรณไม้น้ําแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในรางปลูกระดับลึก 
แบบรางปลูก โดยใช้รางปลูกสําเร็จรูป มีความกว้าง 10 เซนติเมตร ความยาว 
วางรางเรียงต่อกันจํานวน 6 ราง โดยด้านบนของรางปลูกเจาะรูเพ่ือใช้ปลูกพรรณไม้น้ํา

สารละลายธาตุอาหารถูกปั๊มสูบน้ําจากถังเก็บสารละลายแล้วปล่อยให้ไหลในรางปลูกมีระดับความลึกประมาณ 
และหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหารอย่างต่อเนื่อง 

การปลูกพรรณไม้นํ้าแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่อง 
แบบท่อปลูก โดยใช้ท่อ PVC สําเร็จรูป มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 

วางท่อเรียงต่อกันจํานวน 6 ท่อ โดยด้านบนของท่อปลูกเจาะรูเพ่ือใช้ปลูกพรรณไม้
อาหารถูกปั๊มสูบน้ําจากถังเก็บสารละลายแล้วปล่อยให้ไหลในท่อปลูกมีระดับความลึกประมาณ 2

หมุนเวียนสารละลายธาตุอาหารอย่างต่อเนื่อง 
การปลูกพรรณไม้นํ้าแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่อง 

แบบกระบะปลูก โดยใช้กระบะพลาสติก ขนาดความกว้าง 52 เซนติเมตร ความยาว
เซนติเมตร วางหลุมปลูกชนิดพลาสติกภายในกระบะปลูก สารละลายธาตุอาหารถูกปั๊มสูบน้ําจากถังเก็บ

สารละลายแล้วปล่อยให้ไหลในกระบะปลูกมีระดับความลึกประมาณ 2-3 เซนติเมตร และหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหาร

  (ข)          (ค)    
รากดําใบยาว 4 เทคนิค ; (ก) ระบบ NFT, (ข) ระบบ DFT แบบรางปลูก
ระบบ DFT แบบกระบะปลูก 

การเตรียมต้นอ่อน โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อช้ินส่วนใบอ่อนของรากดําใบยาว
ร่วมกับผงถ่านกัมมันต์ระดับความเข้มข้น 1.0 กรัมต่อลิตร และเติม Kinetin ระดับความเข้มข้น 

ระดับความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้เทคนิคปลอดเช้ือ (รัฐภัทร์ และคณะ
หลังจากนั้นนําไปเลี้ยงในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความเข้มแสงประมาณ 
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การปลูกพรรณไม้น้ําแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในระดับลึกอย่าง

การปลูกพรรณไม้นํ้าแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชเป็นแผ่นบางบนรางปลูก
ความยาว 100 เซนติเมตร 

โดยด้านบนของรางปลูกเจาะรูเพ่ือใช้ปลูกพรรณไม้น้ํา สารละลาย
มิลลิเมตร และหมุนเวียน

รรณไม้น้ําแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในรางปลูกระดับลึก 
ความยาว 100 เซนติเมตร 

โดยด้านบนของรางปลูกเจาะรูเพ่ือใช้ปลูกพรรณไม้น้ํา 
สารละลายธาตุอาหารถูกปั๊มสูบน้ําจากถังเก็บสารละลายแล้วปล่อยให้ไหลในรางปลูกมีระดับความลึกประมาณ 2-3 เซนติเมตร 

ลผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่อง 
สําเร็จรูป มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 เซนติเมตร และ

โดยด้านบนของท่อปลูกเจาะรูเพ่ือใช้ปลูกพรรณไม้น้ํา สารละลาย
2-3 เซนติเมตร และ

การปลูกพรรณไม้นํ้าแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่อง 
ความยาว 80 เซนติเมตร 

สารละลายธาตุอาหารถูกปั๊มสูบน้ําจากถังเก็บ
และหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหาร

(ง) 
แบบรางปลูก, (ค) ระบบ DFT 

การเตรียมต้นอ่อน โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อช้ินส่วนใบอ่อนของรากดําใบยาวบนอาหารสังเคราะห์
ระดับความเข้มข้น 2.0 

รัฐภัทร์ และคณะ, 2553) 
องศาเซลเซียส ความเข้มแสงประมาณ 1,000 ลักซ์ ช่วงเวลา
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ให้แสง 14 ช่ัวโมงต่อวัน ตั้งแต่เวลา 
ปลูกในอาหารขวดใหม่เพ่ือเพ่ิมปริมาณ จนกระท่ังเพียงพอสําหรับนําไปใช้ในการทดลอง
  2.2.2 นําต้นอ่อนรากดําใบยาวท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออายุ 
ย้ายออกปลูกเป็นระยะเวลา 3 วัน 
  2.2.3 นําต้นอ่อนรากดําใบยาวท่ีผ่านการปรับสภาพพืชก่อนย้ายออกปลูกแล้วออกจากขวดเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อโดยใช้ปากคีบ ทําการล้างอาหารวุ้นท่ีติดอยู่
นับจํานวนใบ จํานวนรากและความยาวราก และเริ่มการทดลองต่อไป 
 2.3 ปลูกต้นรากดําใบยาวในระบบปลูกโดยไ
 2.4 ใส่สารละลายธาตุอาหารท่ีอัตราความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารท่ี
ฟอสฟอรัส 44 ppm โพแทสเซียม 300 
แมงกานีส 4.12 ppm สังกะสี 1.11 
รัฐภัทร์ (2550) โดยควบคุมระดับความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหาร 
มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ตลอดการทดลอง 
 2.5 ปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่าง โดยใช้เครื่องมือ 
ตลอดการทดลอง 
 2.6 ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในโรงเรือน ได้แก่
เครื่อง thermo-hygrometer  
 2.7 วิเคราะห์คุณสมบัติของน้ํา ได้แก่ วิเคราะห์อุณหภูมิของน้ําโดยใช้ 
ละลายน้ําโดยวิธี Alkali azide modification 
ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน โดยวิธี 
ไนเตรต-ไนโตรเจน โดยวิธี Cadmium reduction 
คุณภาพน้ําดําเนินการตามท่ี 
 อธิบายไว้ใน ไมตรีและจารุวรรณ 
(APHA, AWWA and WEF, 1995) และ
 2.8 ทําการศึกษาเทคนิคการปลูกท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของรากดําใบยาว เป็นเวลา 
น้ําหนักรวมเป็นน้ําหนักสดของรากดําใบยาว นับจํานวนใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ จํานวนรากท่ีเพ่ิมจํานวนข้ึนในแต่ละชุด
การทดลอง เพ่ือเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของรากดําใบยาวในระบบการปลูกต่างกัน
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองตามวิธี 
(p<0.05) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  
 ทําการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตรากดําใบยาวในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดินมาวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ตามวิธีของ
สมศักดิ์ (2530) และ ดิเรก (2546)  

 

ผลการศึกษา 
1. การเจริญเติบโตของรากดําใบยาว 
 1.1 น้ําหนักสดท่ีเพ่ิมข้ึน จากการทดลองพบว่า 
แบบรางปลูก ระบบ DFT แบบท่อปลูก
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ช่ัวโมงต่อวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. เมื่อช้ินเนื้อเยื่อเจริญพัฒนาเกิดใบอ่อน จึงทําการตัดแบ่งช้ินเนื้อเยื่อลง
ปลูกในอาหารขวดใหม่เพ่ือเพ่ิมปริมาณ จนกระท่ังเพียงพอสําหรับนําไปใช้ในการทดลอง  

นําต้นอ่อนรากดําใบยาวท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออายุ 10 สัปดาห์ ทําการปรับสภาพพืชก่อน

นําต้นอ่อนรากดําใบยาวท่ีผ่านการปรับสภาพพืชก่อนย้ายออกปลูกแล้วออกจากขวดเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อโดยใช้ปากคีบ ทําการล้างอาหารวุ้นท่ีติดอยู่บริเวณรากออกให้หมดด้วยน้ําประปา จากนั้นช่ังน้ําหนัก วัดความสูงต้น 
นับจํานวนใบ จํานวนรากและความยาวราก และเริ่มการทดลองต่อไป  

ปลูกต้นรากดําใบยาวในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดินตามแผนการทดลองท่ีวางไว ้
ใส่สารละลายธาตุอาหารท่ีอัตราความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารท่ีมีปริมาณไนโตรเจน 

300 ppm แคลเซียม 180 ppm แมกนีเซียม 48 ppm กํามะถัน 
11 ppm ทองแดง 0.45 ppm โบรอน 1.05 ppm โมลิบดินัม 0

โดยควบคุมระดับความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหาร (Electrical conductivity, EC) 
มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ตลอดการทดลอง  

ปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่าง โดยใช้เครื่องมือ pH meter และปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่าง

ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในโรงเรือน ได้แก่ ความเข้มแสงด้วยเครื่อง lux meter 

วิเคราะห์คุณสมบัติของน้ํา ได้แก่ วิเคราะห์อุณหภูมิของน้ําโดยใช้ Thermometer 
Alkali azide modification วิเคราะห์ความเป็นด่างรวมและความกระด้างรวมโดยวิธีไตเตรต วิเคราะห์
ไนโตรเจน โดยวิธี Phenate method วิเคราะห์ไนไตรต์-ไนโตรเจน โดยวิธี 

Cadmium reduction วิเคราะห์ออร์โธฟอสเฟต โดยวิธี Ascorbic acid 

อธิบายไว้ใน ไมตรีและจารุวรรณ (2528) และ Standard Method for Examination of Water and Wastewater 
และทําการเปลี่ยนถ่ายสารละลายใหม่ทุก 4 สัปดาห ์

ทําการศึกษาเทคนิคการปลูกท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของรากดําใบยาว เป็นเวลา 
น้ําหนักรวมเป็นน้ําหนักสดของรากดําใบยาว นับจํานวนใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ จํานวนรากท่ีเพ่ิมจํานวนข้ึนในแต่ละชุด

เพ่ือเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของรากดําใบยาวในระบบการปลูกต่างกัน 

ทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One Way Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองตามวิธี Duncan,s new multiple range test (DMRT) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 

 
ทําการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตรากดําใบยาวในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดินมาวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ตามวิธีของ

 

น้ําหนักสดท่ีเพ่ิมข้ึน จากการทดลองพบว่า รากดําใบยาวท่ีทดลองปลูกในชุดการทดลอง
แบบท่อปลูก และระบบ DFT แบบกระบะปลูก มีผลให้น้ําหนักสดท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
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ช้ินเนื้อเยื่อเจริญพัฒนาเกิดใบอ่อน จึงทําการตัดแบ่งช้ินเนื้อเยื่อลง

สัปดาห์ ทําการปรับสภาพพืชก่อน

นําต้นอ่อนรากดําใบยาวท่ีผ่านการปรับสภาพพืชก่อนย้ายออกปลูกแล้วออกจากขวดเพาะเลี้ยง
บริเวณรากออกให้หมดด้วยน้ําประปา จากนั้นช่ังน้ําหนัก วัดความสูงต้น  

มีปริมาณไนโตรเจน 235 ppm 
กํามะถัน 67 ppm เหล็ก 7.35 ppm 

0.84 ppm ตามท่ีอธิบายไว้โดย
(Electrical conductivity, EC) ให้มีค่าเท่ากับ 1.0 

และปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้มีค่าเท่ากับ 5.8 

lux meter อุณหภูมิและความช้ืนโดยใช้

Thermometer วิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนท่ี
วิเคราะห์ความเป็นด่างรวมและความกระด้างรวมโดยวิธีไตเตรต วิเคราะห์

ไนโตรเจน โดยวิธี Photometric วิเคราะห ์
Ascorbic acid โดยวิธีการวิเคราะห์

Standard Method for Examination of Water and Wastewater 

ทําการศึกษาเทคนิคการปลูกท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของรากดําใบยาว เป็นเวลา 16 สัปดาห์ โดยการช่ัง
น้ําหนักรวมเป็นน้ําหนักสดของรากดําใบยาว นับจํานวนใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ จํานวนรากท่ีเพ่ิมจํานวนข้ึนในแต่ละชุด

และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ทําการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตรากดําใบยาวในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดินมาวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ตามวิธีของ

ท่ีทดลองปลูกในชุดการทดลองระบบ NFT ระบบ DFT 
น้ําหนักสดท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
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2.78±0.114, 1.41±0.033, 1.50±0.042 และ 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยของรากดําใบยาวในระหว่างชุดการทดลอง พบว่าชุดการทดลองระบบ 
ทดลองระบบ DFT แบบรางปลูก ระบบ DFT
พบว่าชุดการทดลองระบบ DFT แบบรางปลูก
เฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (p>0.05) (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 

 
ตารางท่ี 1 น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลีย่ของรากดําใบยาว

ระบบปลูก น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย
 

ระบบ NFT 0
ระบบ DFT แบบรางปลูก 0
ระบบ DFT แบบท่อปลูก 0
ระบบ DFT แบบกระบะปลูก 0

หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยอักษรท่ีต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั 

ภาพท่ี 2 เปรียบเทียบน้ําหนักเริ่มต้นเฉลีย่และ
 ระยะเวลา 16 สัปดาห ์
 1.2 จํานวนรากท่ีเพ่ิมข้ึน จากการทดลองพบว่า 
แบบรางปลูก ระบบ DFT แบบท่อปลูก และ
20.41±0.684, 11.36±0.368, 10.51±0.368
ของจํานวนรากท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยขอรากดําใบยาว
เฉลี่ยแตกต่างชุดการทดลองระบบ DFT แบบรางปลูก
นัยสําคัญ (p<0.05) และพบว่าชุดการทดลอง
ปลูก มีจํานวนรากท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน 
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และ 1.65±0.034 กรัม ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของน้ําหนักสดท่ี
ในระหว่างชุดการทดลอง พบว่าชุดการทดลองระบบ NFT มีน้ําหนักสดท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยแตกต่างชุดการ

DFT แบบท่อปลูก และระบบ DFT แบบกระบะปลูก อย่างมีนัยสําคัญ 
แบบรางปลูก ระบบ DFT แบบท่อปลูก และระบบ DFT แบบกระบะปลูก

และภาพท่ี 2)  

รากดําใบยาวท่ีปลูกด้วยระบบปลูกต่างกัน 4 เทคนิค เป็นระยะเวลา 

น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย น้ําหนักสุดท้ายเฉลีย่ น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลีย่
(กรัม) (กรัม) 

0.06±0.001 2.84±0.114a 2.78
0.06±0.001 1.47±0.033b 1.41
0.06±0.001 1.56±0.042b 1.50
0.06±0.001 1.71±0.034b 1.65

ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยอักษรท่ีต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั (p<0.05)

และน้าํหนักสดุท้ายเฉลี่ยรากดําใบยาวท่ีปลูกด้วยระบบปลกูต่างกัน 

จํานวนรากท่ีเพ่ิมข้ึน จากการทดลองพบว่า รากดําใบยาวท่ีทดลองปลูกในชุดการทดลองระบบ
และระบบ DFT แบบกระบะปลูก มีผลให้จํานวนรากท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 

0.368 และ 13.22±0.392 เซนติเมตร ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
รากดําใบยาวในระหว่างชุดการทดลอง พบว่าชุดการทดลองระบบ NFT 

แบบรางปลูก ระบบ DFT แบบท่อปลูก และระบบ DFT แบบกระบะปลูก
และพบว่าชุดการทดลองระบบ DFT แบบรางปลูก ระบบ DFT แบบท่อปลูก และระบบ 

มีจํานวนรากท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (p>0.05) (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 3)  

2 3 4
ชุดการทดลอง

น้ําหนกัเริม่ต้นเฉลี่ย

น้ําหนกัสุดท้ายเฉลี่ย

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

กรัม ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของน้ําหนักสดท่ี
มีน้ําหนักสดท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยแตกต่างชุดการ

อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) และ
แบบกระบะปลูก มีน้ําหนักสดท่ีเพ่ิมข้ึน

เทคนิค เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห ์

น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลีย่ 
(กรัม) 

2.78±0.114a 
1.41±0.033b 
1.50±0.042b 
1.65±0.034b 

(p<0.05) 

 
กด้วยระบบปลกูต่างกัน 4 เทคนิคเป็น

ระบบ NFT ระบบ DFT 
จํานวนรากท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 

เซนติเมตร ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
NFT มีจํานวนรากท่ีเพ่ิมข้ึน
แบบกระบะปลูก อย่างมี
ระบบ DFT แบบกระบะ



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ตารางท่ี 2 จํานวนรากท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยของ
ระบบปลูก จํานวนรากเริม่ต้นเฉลี่ย

 
ระบบ NFT 
ระบบ DFT แบบรางปลูก 
ระบบ DFT แบบท่อปลูก 
ระบบ DFT แบบกระบะปลูก 

หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยอักษรท่ีต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

ภาพท่ี 3 เปรียบเทียบน้ําหนักเริ่มต้น
 ระยะเวลา 16 สัปดาห ์
 1.3 จํานวนใบท่ีเพ่ิมข้ึน จากการทดลองพบว่า 
แบบรางปลูก ระบบ DFT แบบท่อปลูก
11.23±0.326, 7.62±0.267, 7.36±
ท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยของรากดําใบยาวในระหว่างชุดการทดลอง พบว่าชุดการทดลอง
ชุดการทดลองระบบ DFT แบบรางปลูก
(p<0.05) และพบว่าชุดการทดลอง
มีจํานวนใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 3 จํานวนรากท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยของ

ระบบปลูก จํานวนรากเริม่ต้นเฉลี่ย
 

ระบบ NFT 
ระบบ DFT แบบรางปลูก 
ระบบ DFT แบบท่อปลูก 
ระบบ DFT แบบกระบะปลูก 

หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยอักษรท่ีต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั 
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จํานวนรากท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยของรากดําใบยาวท่ีปลูกด้วยระบบปลูกตา่งกัน 4 เทคนิค เป็นระยะเวลา 
จํานวนรากเริม่ต้นเฉลี่ย จํานวนรากสดุท้ายเฉลี่ย 

(ราก) (ราก) 
3.72±0.084 24.13±0.684a 
3.72±0.084 15.08±0.368b 
3.72±0.084 14.23±0.368b 
3.72±0.084 16.94±0.392b 

ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยอักษรท่ีต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

เริ่มต้นเฉลี่ยและน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยรากดําใบยาวท่ีปลูกด้วยระบบปลูกต่างกัน 

จํานวนใบท่ีเพ่ิมข้ึน จากการทดลองพบว่า รากดําใบยาวท่ีทดลองปลูกในชุดการทดลอง
แบบท่อปลูก และระบบ DFT แบบกระบะปลูก มีผลให้จํานวนใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 

0.279 และ 8.28±0.254 ใบ ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของจํานวนใบ
ในระหว่างชุดการทดลอง พบว่าชุดการทดลองระบบ NFT มีจํานวนใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยแตกต่าง
แบบรางปลูก ระบบ DFT แบบท่อปลูก และระบบ DFT แบบกระบะปลูก

และพบว่าชุดการทดลองระบบ DFT แบบรางปลูก ระบบ DFT แบบท่อปลูก และ
มีจํานวนใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (p>0.05) (ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 4)  

จํานวนรากท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยของรากดําใบยาวท่ีปลูกด้วยระบบปลูกตา่งกัน 4 เทคนิค เป็นระยะเวลา 
จํานวนรากเริม่ต้นเฉลี่ย จํานวนรากสดุท้ายเฉลี่ย 

(ราก) (ราก) 
3.72±0.084 24.13±0.684a 
3.72±0.084 15.08±0.368b 
3.72±0.084 14.23±0.368b 
3.72±0.084 16.94±0.392b 

ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยอักษรท่ีต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั 

2 3 4
ชุดการทดลอง

น้ําหนักเร่ิมต้นเฉลี่ย

น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย
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เทคนิค เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห ์
จํานวนรากท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 

(ราก) 
20.41±0.684a 
11.36±0.368b 
10.51±0.368b 
13.22±0.392b 

ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยอักษรท่ีต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

 
กด้วยระบบปลูกต่างกัน 4 เทคนิคเป็น

ท่ีทดลองปลูกในชุดการทดลองระบบ NFT ระบบ DFT 
จํานวนใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 

ใบ ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของจํานวนใบ
มีจํานวนใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยแตกต่าง
แบบกระบะปลูก อย่างมีนัยสําคัญ 
และระบบ DFT แบบกระบะปลูก 

เทคนิค เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห ์
จํานวนรากท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 

(ราก) 
20.41±0.684a 
11.36±0.368b 
10.51±0.368b 
13.22±0.392b 

ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยอักษรท่ีต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั (p<0.05) 

น้ําหนักเร่ิมต้นเฉลี่ย

น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย
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ภาพท่ี 4 เปรียบเทียบจํานวนใบเริ่มต้นเฉลี่ย
 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห ์
 1.4 ความกว้างใบท่ีเพ่ิมข้ึน จากการทดลองพบว่า 
แบบรางปลูก ระบบ DFT แบบท่อปลูก และ
1.35±0.025, 0.87±0.022, 0.99±0.068 และ 
ความกว้างใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยของรากดําใบยาวในระหว่างชุดการทดลอง พบว่าชุดการทดลอง
เฉลี่ยแตกต่างชุดการทดลองระบบ DFT แบบรางปลูก
นัยสําคัญ (p<0.05) และพบว่าชุดการทดลอง
มีความกว้างใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (

 

ตารางท่ี 4 ความกว้างใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยของ
ระบบปลูก ความกว้างใบเริ่มต้นเฉลีย่ 

ระบบ NFT 
ระบบ DFT แบบรางปลูก 
ระบบ DFT แบบท่อปลูก 
ระบบ DFT แบบกระบะปลูก 

หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยอักษรท่ีต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั 

ภาพท่ี 5 เปรียบเทียบความกว้างใบเริ่มต้นเฉลี่ยและความกว้างใบสุดท้ายเฉลี่ยรากดําใบยาวท่ีปลูกด้วยระบบปลูกต่างกัน 
 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห ์
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เฉลี่ยและจํานวนใบสุดท้ายเฉลี่ยรากดําใบยาวท่ีปลูกด้วยระบบปลูกต่างกัน 

ความกว้างใบท่ีเพ่ิมข้ึน จากการทดลองพบว่า รากดําใบยาวท่ีทดลองปลูกในชุดการทดลองระบบ
และระบบ DFT แบบกระบะปลูก มีผลให้ความกว้างใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
และ 1.04±0.019 เซนติเมตร ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ

งรากดําใบยาวในระหว่างชุดการทดลอง พบว่าชุดการทดลองระบบ NFT มีความกว้างใบท่ีเพ่ิมข้ึน
แบบรางปลูก ระบบ DFT แบบท่อปลูก และระบบ DFT แบบกระบะปลูก

และพบว่าชุดการทดลองระบบ DFT แบบรางปลูก ระบบ DFT แบบท่อปลูก และระบบ 
(p>0.05) (ตารางท่ี 4 และภาพท่ี 5) 

ความกว้างใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยของรากดําใบยาวท่ีปลูกด้วยระบบปลูกตา่งกัน 4 เทคนิค เป็นระยะเวลา 
ความกว้างใบเริ่มต้นเฉลีย่ 

(เซนติเมตร) 
ความกว้างใบสุดท้าย
เฉลี่ย (เซนติเมตร) 

ความกว้างใบท่ีเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ย 

0.45±0.008 1.80±0.025a 
0.45±0.008 1.32±0.022b 
0.45±0.008 1.44±0.068b 
0.45±0.008 1.49±0.019b 

ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยอักษรท่ีต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั (p<0.05)

 
เปรียบเทียบความกว้างใบเริ่มต้นเฉลี่ยและความกว้างใบสุดท้ายเฉลี่ยรากดําใบยาวท่ีปลูกด้วยระบบปลูกต่างกัน 

2 3 4ชุดการทดลอง

จํานวนใบเริม่ต้นเฉลี่ย

จํานวนใบสุดท้ายเฉลี่ย

1 2 3 4ชุดการทดลอง

ความกว้างใบเริ่มต้นเฉลี่ย

ความกว้างใบสุดท้ายเฉลี่ย
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ท่ีปลูกด้วยระบบปลูกต่างกัน 4 เทคนิค 

ระบบ NFT ระบบ DFT 
ความกว้างใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 

เซนติเมตร ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
มีความกว้างใบท่ีเพ่ิมข้ึน
แบบกระบะปลูก อย่างมี

ระบบ DFTแบบกระบะปลูก 

เทคนิค เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห ์
ความกว้างใบท่ีเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ย (เซนติเมตร) 
1.35±0.025a 
0.87±0.022b 
0.99±0.068b 
1.04±0.019b 

(p<0.05) 

เปรียบเทียบความกว้างใบเริ่มต้นเฉลี่ยและความกว้างใบสุดท้ายเฉลี่ยรากดําใบยาวท่ีปลูกด้วยระบบปลูกต่างกัน 4 เทคนิค 
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 1.5 ความยาวใบท่ีเพ่ิมข้ึน จากการทดลองพบว่า 
แบบรางปลูก ระบบ DFT แบบท่อปลูก
เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 7.36±0.135, 4.29±
แตกต่างของความยาวใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยขอ
ท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยแตกต่างชุดการทดลอง
อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) และพบว่าชุดการทดลอง
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
(ตารางท่ี 5 และภาพท่ี 6, 7)  

 
ตารางท่ี 5 ความยาวใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยของ

ระบบปลูก 
 

ระบบ NFT 
ระบบ DFT แบบรางปลูก 
ระบบ DFT แบบท่อปลูก 
ระบบ DFT แบบกระบะปลูก 

หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยอักษรท่ีต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
 

ภาพท่ี 6 เปรียบเทียบความยาวใบเริ่มต้น
 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์
 

ภาพท่ี 7 รากดําใบยาวท่ีเจริญเติบโตในชุดการทดลองระบบ 
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ความยาวใบท่ีเพ่ิมข้ึน จากการทดลองพบว่า รากดําใบยาวท่ีทดลองปลูกในชุดการทดลอง
แบบท่อปลูก และระบบ DFT แบบถาดปลูกโดยใช้หลุมปลูกชนิดพลาสติก

±0.079, 4.10±0.110 และ 5.87±0.119 เซนติเมตร ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
แตกต่างของความยาวใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยของรากดําใบยาวในระหว่างชุดการทดลอง พบว่าชุดการทดลอง
ท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยแตกต่างชุดการทดลองระบบ DFT แบบรางปลูก ระบบ DFT แบบท่อปลูก และ

และพบว่าชุดการทดลองระบบ DFT แบบรางปลูก และระบบ DFT 
p>0.05) แต่แตกต่างจากชุดการทดลองระบบ DFT แบบกระบะปลูก

ความยาวใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยของรากดําใบยาวท่ีปลูกด้วยระบบปลูกตา่งกัน 4 เทคนิค เป็นระยะเวลา 
ความยาวใบเริม่ต้นเฉลี่ย ความยาวใบสดุท้ายเฉลี่ย 

(เซนติเมตร) (เซนติเมตร) 
1.49±0.022 8.85±0.135a 
1.49±0.022 5.78±0.079c 
1.49±0.022 5.59±0.110c 
1.49±0.022 7.36±0.119b 

ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยอักษรท่ีต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

เปรียบเทียบความยาวใบเริ่มต้นเฉลี่ยและความยาวใบสุดท้ายเฉลี่ยรากดําใบยาวท่ีปลูกด้วยระบบปลูกต่างกัน 
สัปดาห ์

 
 

ท่ีเจริญเติบโตในชุดการทดลองระบบ Nutrient film technique (NFT) เป็นระยะเวลา 

1 2 3 4ชุดการทดลอง

ความยาวใบเริ่มต้นเฉลี่ย

ความยาวใบสุดท้ายเฉลี่ย
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ท่ีทดลองปลูกในชุดการทดลองระบบ NFT ระบบ DFT 
โดยใช้หลุมปลูกชนิดพลาสติก มผีลใหค้วามยาวใบท่ีเพ่ิมข้ึน

เซนติเมตร ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบความ
ในระหว่างชุดการทดลอง พบว่าชุดการทดลองระบบ NFT มีความยาวใบ

และระบบ DFT แบบกระบะปลูก 
 แบบท่อปลูก มีความยาวใบท่ี

แบบกระบะปลูก อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

เทคนิค เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห ์
ความยาวใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 
7.36±0.135a 
4.29±0.079c 
4.10±0.110c 
5.87±0.119b 

ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยอักษรท่ีต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

 
ท่ีปลูกด้วยระบบปลูกต่างกัน 4 เทคนิค 

เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห ์

ความยาวใบเริ่มต้นเฉลี่ย

ความยาวใบสุดท้ายเฉลี่ย
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2. คุณสมบัติของน้ําและสภาพแวดล้อม 
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ําในแต่ละชุดการทดลองตลอดระยะเวลาการทดลอง

ใกล้เคียงกัน โดยอุณหภูมิของน้ํามีค่าอยู่ระหว่าง 
มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นด่างมีค่าอยู่ระหว่าง 
มลิลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียรวม มีค่าอยู่ระหว่าง 
ไนเตรตมีค่าอยู่ระหว่าง 3.08-30.21 มิลลิกรัมต่อลิตร ออร์โธฟอสเฟต
เข้มแสงมีค่าอยู่ระหว่าง 248.33-3,240.67 ลักซ์
 
3. ต้นทุนการผลิต 

ต้นทุนการผลิตของการปลูกรากดําใบยาวในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดิน พบว่า 
ชุดการทดลองชุดการทดลองระบบ NFT ระบบ
มีต้นทุนผันแปรเท่ากับ 314.91, 319.26, 317
172.42 และ 166.13 บาทต่อชุดปลูก ตามลําดับ และพบว่าในแต่ละชุดการทดลองมีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 
และ 12.09 บาทต่อต้น ตามลําดับ (ตารางท่ี 

 
ตารางท่ี 6 ต้นทุนการผลิตรากดําใบยาวในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดิน
รายการ 

 
 
ต้นทุนคงท่ี  
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ ์
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน  
รวมเป็นเงิน 
ต้นทุนผันแปร 
ค่าต้นพันธุ ์ 
ค่าสารละลายธาตุอาหารพืช   
ค่าวัสดุปลูก  

ค่าตะกรา้ปลูก  
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ทําความสะอาด 
ค่าไฟฟ้า  
ค่าน้ํา   
ค่าแรงงาน  
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน  
รวมเป็นเงิน 
รวมต้นทุนการผลิตท้ังหมด 
ผลผลิตท่ีได้ท้ังหมด (ต้น) 
ต้นทุนการผลิตต่อต้น (บาทต่อต้น) 
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ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ําในแต่ละชุดการทดลองตลอดระยะเวลาการทดลอง 16 
ใกล้เคียงกัน โดยอุณหภูมิของน้ํามีค่าอยู่ระหว่าง 23.90-30.70 องศาเซลเซียส ออกซิเจนท่ีละลายน้ํามีค่าอยู่ระหว่าง 

มีค่าอยู่ระหว่าง 3.67-53.33 มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างมีค่าอยู่ระหว่าง 
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.15-6.39 มลิลิกรัมต่อลิตร ไนไตรตม์ีค่าอยู่ระหว่าง 0.01

ลลิกรัมต่อลิตร ออร์โธฟอสเฟตมีค่าอยู่ระหว่าง 0.12-27.86 มิลลิกรัมต่อลิตร และความ
ลักซ ์อุณหภูมิอากาศมีค่าอยู่ระหว่าง 22.10-30.10 องศาเซลเซียส 

ต้นทุนการผลิตของการปลูกรากดําใบยาวในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดิน พบว่า ต้นทุนส่วนใหญ่คือต้นทุนผันแปร โดย
ระบบ DFT แบบรางปลูก ระบบ DFT แบบท่อปลูก และระบบ DFT

317.91, 317.45 บาทต่อชุดปลูก ตามลําดับ ต้นทุนคงท่ีเท่ากับ 
บาทต่อชุดปลูก ตามลําดับ และพบว่าในแต่ละชุดการทดลองมีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 

ตารางท่ี 6)  

ต้นทุนการผลิตรากดําใบยาวในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดิน 
ชุดการทดลอง 

ระบบ NFT ระบบ DFT  
แบบรางปลูก 

ระบบ DFT 
แบบท่อปลูก 

(บาท) (บาท) (บาท) 
   

177.56 180.81 168.81 
3.81 3.88 3.61 
181.37 184.69 172.42 

   
120.00 120.00 120.00 
11.66 15.55 14.34 
23.15 23.15 23.15 

24.00 24.00 24.00 
10.00 10.00 10.00 
105.26 105.26 105.26 
1.10 1.46 1.35 
12.81 12.81 12.81 
6.93 6.93 6.93 
314.91 319.26 317.91 
496.28 503.95 490.33 
40 40 40 

12.41 12.60 12.26 
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16 สัปดาห์ พบว่ามีค่า
มีค่าอยู่ระหว่าง 5.40-8.07 

มีค่าอยู่ระหว่าง 126.00-672.33 
01-7.03 มลิลิกรัมต่อลิตร 

ลลิกรัมต่อลิตร และความ
องศาเซลเซียส  

ต้นทุนส่วนใหญ่คือต้นทุนผันแปร โดย
DFT แบบกระบะปลูก

ต้นทุนคงท่ีเท่ากับ 181.37, 184.69, 
บาทต่อชุดปลูก ตามลําดับ และพบว่าในแต่ละชุดการทดลองมีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 12.41, 12.60, 12.26, 

ระบบ DFT 
แบบกระบะปลูก 

(บาท) 
 

162.66 
3.47 
166.13 

 
120.00 
13.93 
23.15 

24.00 
10.00 
105.26 
1.31 
12.81 
6.93 
317.45 
483.58 
40 

12.09 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 การศึกษาครั้งนี้พบว่า รากดําใบยาว
จํานวนรากท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย จํานวนใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
ชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 20.41±0.684 เซนติเมตร จํานวนใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
มีค่าเท่ากับ 1.35±0.025 เซนติเมตร
ดําใบยาวมีความสวยงามและมีสีเขียวเข้ม 
บนทราย ก้อนหินหรือขอนไม้ บริเวณลําธารหรือน้ําตก ลําต้นเป็นเหง้าเลื้อยทอดไปตามก้อนหินหรือขอนไม้โดยมีรากยึด โดยลาํตน้
และใบชูข้ึนเหนือน้ําแต่สามารถเจริญงอกงามใต้น้ําได้
การให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชเป็นแผ่นบาง
กลับมาใช้ใหม่ สารละลายท่ีมีระดับความลึ
ในสารละลายได้เร็วกว่าการปลูกแบบ
ออกซิเจนจากอากาศและในสารละลายอย่างเพียงพอ
และธาตุอาหารอย่างเพียงพอสามารถส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดี 
ให้การดูดน้ําและแร่ธาตุเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีส่งไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืชและสร้างฮอร์โ
ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดโดยทําให้พืชมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
 การปลูกรากดําใบยาวในระบบ
การปลูกพรรณไม้นํ้าท่ีรากของพรรณไม้นํ้าแช่อยู่ใน
ดําใบยาวในใยหินซึ่งรากพืชแช่อยู่ในสารละลายธาตุอาหารท่ีมีระดับความลึกมากกว่า
ท่ีไหลในรางเพ่ิมสูงข้ึนทําให้การละลายตัวของออกซิเจนจากอากาศลงไปในสารละลายเกิดข้ึนได้น้อ
ดูดน้ําและธาตุอาหารเป็นไปได้น้อย 
หมุนเวียนน้ําและสารละลายธาตุอาหารในปริมาณมากกว่าระบบ 
ทําการทดลองปลูกแตงแคนตาลูปและผักกาดหอมด้วยวิธีปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ 
culture แบบ Non-circulating system, Circulating system, Aeroponics 
เทคนิค NFT ให้ค่าเฉลี่ยน้ําหนักผล น้ําหนักสดของต้น และความยาวของลําต้นสูงท่ีสุด และผักกาดหอมท่ีปลูกด้วยเทคนิค 
มีผลให้ค่าเฉลี่ยน้ําหนักสดและแห้งของต้น ความยาวลําต้น พ้ืนท่ีใบและจํานวนใบท่ีสูงท่ีสุด
(2547) พบว่า พรรณไม้นํ้าใบพายเขาใหญ่ 
การเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเฉลี่ยท่ีเพ่ิมข้ึนสูงกว่าการปลูกในระบบ 
นงนุช และมัลลิกา (2548) ได้ทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของอะโกลนีม่าท่ีย้ายปลูกจ
การปลูกแบบไร้ดิน 4 ระบบ คือ ระบบ
4 สัปดาห์ พบว่าการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเฉลี่ยของอะโกลนีม่าท่ีปลูกท้ัง 
 คุณสมบัติของน้ําในการปลูกรากดําใบยาวในระบบไร้ดิน
เท่ากับ 1.00 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร
23.90-30.70 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นค่าท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติ
(ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ, 2548
ผลต่อการเจริญเติบโตของพืช อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนมีผลให้ออกซิเจนท่ีละลายน้ํามีค่าลดลง ซึ่งมีผลต่อก
ออกซิเจนท่ีละลายน้ํามีค่าอยู่ระหว่าง 
ท่ีปลูกโดยไม่ใช้ดินท่ีควรมีค่าออกซิเจนท่ีละลายน้ําอยู่ระหว่าง 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

การศึกษาครั้งนี้พบว่า รากดําใบยาวท่ีทดลองปลูกในชุดการทดลองระบบ NFT มีผลให้
จํานวนรากท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย จํานวนใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ความกว้างใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย และความยาวใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย แตกต่างจาก

p<0.05) โดยมีนํ้าหนักสดท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 2.78±0.114
เซนติเมตร จํานวนใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 11.23±0.326 ใบ

เซนติเมตร และความยาวใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 7.36±0.135 เซนติเมตร ลักษณะใบของราก
ยาวมีความสวยงามและมีสีเขียวเข้ม ท้ังนี้เนื่องจากรากดําใบยาวเป็นพรรณไม้น้ํากลุ่มเฟิร์น ในธรรมชาติพบเจริญเติบโต

บนทราย ก้อนหินหรือขอนไม้ บริเวณลําธารหรือน้ําตก ลําต้นเป็นเหง้าเลื้อยทอดไปตามก้อนหินหรือขอนไม้โดยมีรากยึด โดยลาํตน้
และใบชูข้ึนเหนือน้ําแต่สามารถเจริญงอกงามใต้น้ําได้ เมื่อนํามาปลูกโดยใช้ใยหินเป็นวัสดุปลูกในระบบ 
การให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชเป็นแผ่นบางประมาณ 3-5 มิลลิเมตร และมีการหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ สารละลายท่ีมีระดับความลึกไม่มากนัก ช่วยให้รากมีโอกาสสัมผัสกับอากาศ และออกซิเจน
ในสารละลายได้เร็วกว่าการปลูกแบบ DFT การปลูกแบบนี้จึงช่วยลดปัญหาการขาดออกซิเจนของรากพืชได้ดีทําให้รากพืชได้รับ
ออกซิเจนจากอากาศและในสารละลายอย่างเพียงพอ (อิทธิสุนทร, 2546) การท่ีบริเวณรากพืชมีการระบายอากาศดีมีระดับความช้ืน
และธาตุอาหารอย่างเพียงพอสามารถส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดี (Brown and Pokorny, 1975)
ให้การดูดน้ําและแร่ธาตุเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีส่งไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืชและสร้างฮอร์โ
ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดโดยทําให้พืชมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน (มนูญ, 2544)  

การปลูกรากดําใบยาวในระบบ DFT แบบรางปลูก ระบบ DFT แบบท่อปลูก และระบบ 
การปลูกพรรณไม้นํ้าท่ีรากของพรรณไม้นํ้าแช่อยู่ในสารละลายธาตุอาหารพืชในระดับอยู่ระหว่าง 
ดําใบยาวในใยหินซึ่งรากพืชแช่อยู่ในสารละลายธาตุอาหารท่ีมีระดับความลึกมากกว่าระบบ NFT
ท่ีไหลในรางเพ่ิมสูงข้ึนทําให้การละลายตัวของออกซิเจนจากอากาศลงไปในสารละลายเกิดข้ึนได้น้อ
ดูดน้ําและธาตุอาหารเป็นไปได้น้อย (อิทธิสุนทร, 2546) นอกจากนี้พบว่าระบบการปลูกท้ัง 3 
หมุนเวียนน้ําและสารละลายธาตุอาหารในปริมาณมากกว่าระบบ NFT (รัฐภัทร,์ 2550) สอดคล้องกับการศึกษาของ อารีย์ 

คนตาลูปและผักกาดหอมด้วยวิธีปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ 5 ระบบ คือ Substrate culture, Liquid 
circulating system, Circulating system, Aeroponics และ NFT พบว่า ต้นแตงแคนตาลูป 

ให้ค่าเฉลี่ยน้ําหนักผล น้ําหนักสดของต้น และความยาวของลําต้นสูงท่ีสุด และผักกาดหอมท่ีปลูกด้วยเทคนิค 
มีผลให้ค่าเฉลี่ยน้ําหนักสดและแห้งของต้น ความยาวลําต้น พ้ืนท่ีใบและจํานวนใบท่ีสูงท่ีสุด แตกต่างจากการศึกษาของ ยุทธนา 

พบว่า พรรณไม้นํ้าใบพายเขาใหญ่ (Cryptocoryne  balansae) ท่ีปลูกในระบบ DFT โดยใช้ท่อ 
การเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเฉลี่ยท่ีเพ่ิมข้ึนสูงกว่าการปลูกในระบบ Sand culture ระบบ NFT และระบบ 

ได้ทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของอะโกลนีม่าท่ีย้ายปลูกจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระบบ
ระบบ คือ ระบบ DFT ระบบ NFT ระบบ Sand culture และระบบ Floating system 

สัปดาห์ พบว่าการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเฉลี่ยของอะโกลนีม่าท่ีปลูกท้ัง 4 ระบบ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
ในการปลูกรากดําใบยาวในระบบไร้ดินโดยควบคุมค่าความนําไฟฟ้าในทุกชุดการทดลองให้มีค่า

มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และความเป็นกรดเป็นด่างเท่ากับ 5.80 ทุกสัปดาห์ ส่วนอุณหภูมิของน้ํา
องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นค่าท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งควรมีค่าอยู่ระหว่าง 

2548) โสระยา (2544) กล่าวว่า อุณหภูมิท่ีรากแปรเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสารละลายซึ่งมี
ผลต่อการเจริญเติบโตของพืช อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนมีผลให้ออกซิเจนท่ีละลายน้ํามีค่าลดลง ซึ่งมีผลต่อก

ท่ีละลายน้ํามีค่าอยู่ระหว่าง 5.40-8.07 มลิลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้นํ้า
ท่ีปลูกโดยไม่ใช้ดินท่ีควรมีค่าออกซิเจนท่ีละลายน้ําอยู่ระหว่าง 5-8 มิลลิกรัมต่อลิตร (รัฐภัทร์, 2550
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ผลให้น้ําหนักสดท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 
ความกว้างใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย และความยาวใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย แตกต่างจาก

0.114 กรัม จํานวนรากท่ีเพ่ิมข้ึน
ใบ ความกว้างใบท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
เซนติเมตร ลักษณะใบของราก

เนื่องจากรากดําใบยาวเป็นพรรณไม้น้ํากลุ่มเฟิร์น ในธรรมชาติพบเจริญเติบโต
บนทราย ก้อนหินหรือขอนไม้ บริเวณลําธารหรือน้ําตก ลําต้นเป็นเหง้าเลื้อยทอดไปตามก้อนหินหรือขอนไม้โดยมีรากยึด โดยลาํตน้

เมื่อนํามาปลูกโดยใช้ใยหินเป็นวัสดุปลูกในระบบ NFT ซึ่งเป็นระบบท่ีมี
และมีการหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหาร

และออกซิเจนในอากาศละลายลงไป
การปลูกแบบนี้จึงช่วยลดปัญหาการขาดออกซิเจนของรากพืชได้ดีทําให้รากพืชได้รับ

มีการระบายอากาศดีมีระดับความช้ืน
Pokorny, 1975) รากพืชท่ีเจริญได้ดีทํา

ให้การดูดน้ําและแร่ธาตุเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีส่งไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืชและสร้างฮอร์โมน (สมบุญ, 2548) 

ระบบ DFT แบบกระบะปลูกเป็น
อยู่ระหว่าง 2-3 เซนติเมตร โดยปลูกราก

NFT การท่ีสารละลายธาตุอาหาร 
ท่ีไหลในรางเพ่ิมสูงข้ึนทําให้การละลายตัวของออกซิเจนจากอากาศลงไปในสารละลายเกิดข้ึนได้น้อย ทําให้ประสิทธิภาพในการ

3 ระบบ มีการใช้น้ําในระบบ
สอดคล้องกับการศึกษาของ อารีย์ (2540) 

Substrate culture, Liquid 
พบว่า ต้นแตงแคนตาลูป ท่ีปลูกด้วย

ให้ค่าเฉลี่ยน้ําหนักผล น้ําหนักสดของต้น และความยาวของลําต้นสูงท่ีสุด และผักกาดหอมท่ีปลูกด้วยเทคนิค NFT 
แตกต่างจากการศึกษาของ ยุทธนา 

โดยใช้ท่อ PVC 2.5 นิ้ว มีผลให้
และระบบ DFT แบบถาดโฟม 

ากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระบบ
Floating system เป็นระยะเวลา 

ระบบ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ
โดยควบคุมค่าความนําไฟฟ้าในทุกชุดการทดลองให้มีค่า

อุณหภูมิของน้ํามีค่าอยู่ระหว่าง 
บโตของพืช ซึ่งควรมีค่าอยู่ระหว่าง 20-30 องศาเซลเซียส 

กล่าวว่า อุณหภูมิท่ีรากแปรเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสารละลายซึ่งมี
ผลต่อการเจริญเติบโตของพืช อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนมีผลให้ออกซิเจนท่ีละลายน้ํามีค่าลดลง ซึ่งมีผลต่อการหายใจของราก สําหรับ

ซึ่งอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้นํ้า
2550) เนื่องจาก รากดําใบยาว 
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ท่ีปลูกในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดินเป็นระบบท่ีมีการหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหารอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดการเพ่ิมปริมาณ
ออกซิเจนอย่างสม่ําเสมอ (นพดล, 2550) 
และจํานวนรากเพ่ิมมากข้ึน หากบริเวณรากพืชได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ลักษณะของรากเจริญเติบโตช้าและร
(อารักษ์, 2544)  
 สําหรับความกระด้างมีค่าอยู่ระหว่าง 
เนื่องจากพืชนําธาตุอาหารไปใช้เพ่ือการเจริญเติบโตทําให้ความกระด้างลดลง 
ไนไตรต์ และไนเตรต มีค่าอยู่ระหว่าง 0.15-6.39,  
ของธาตุไนโตรเจนเนื่องจากการดูดใช้ของพืช 
ออร์โธฟอสเฟต มีค่าอยู่ระหว่าง 0.12-27.86
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฟอสฟอรัสเกิดจา
อาจทําให้เกิดการตกตะกอนกับแคลเซียมกลายเป็นแคลเซียมฟอสเฟต 
 ต้นทุนการผลิตรากดําใบยาวในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดิน พบว่าต้นทุนส่วนใหญ่ คือ ต้นทุนผันแปร โดยชุดการทดลอง
ระบบ NFT มีต้นทุนผันแปรต่ําท่ีสุด โดยมีค่า
สารละลายธาตุอาหารพืชอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ปลูกน้อยกว่าชุดการทดลองอ่ืน สําหรับต้นทุนคงท่ี
ต้นทุนการผลิตเท่ากับ 12.41 บาทต่อต้น 
นอกจากนี้หากพิจารณาจากต้นทุนคงท่ีพบว่า ชุดการทดลองด้วย
ให้ผลการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักสด จํานวนราก จํานวนใบ
อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ดังนั้นระบบ NFT 
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 เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ
มนูญ  ศิรินุพงศ.์  2544.  การปลกูพืชโดยไม่ใช้ดินสู่การปฏิบัติในประเทศไทย
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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ท่ีปลูกในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดินเป็นระบบท่ีมีการหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหารอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดการเพ่ิมปริมาณ
) ซึ่งรากพืชท่ีได้รับปริมาณออกซิเจนอย่างเพียงพอ ลักษณะของรากมีขนาดยาว 

ณรากพืชได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ลักษณะของรากเจริญเติบโตช้าและร

สําหรับความกระด้างมีค่าอยู่ระหว่าง 126.00-672.33 มลิลิกรัมต่อลิตร และมีแนวโน้มลดลงในระหว่างการทดลอง ท้ังนี้
เนื่องจากพืชนําธาตุอาหารไปใช้เพ่ือการเจริญเติบโตทําให้ความกระด้างลดลง (อิทธิสุนทร, 2546) สําหรับปริมาณแอมโมเนียรวม

6.39,  0.01-7.03 และ 3.08-30.21 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ 
ของธาตุไนโตรเจนเนื่องจากการดูดใช้ของพืช (uptake) ขบวนการ ammonification และ nitrification 

27.86 มลิลิกรัมต่อลิตร โดยฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารท่ีพืชสามารถดูดใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฟอสฟอรัสเกิดจากการดูดใช้ของพืชและหากค่าความเป็นกรดเป็นด่างของสารละลายเพ่ิมสูงข้ึน
อาจทําให้เกิดการตกตะกอนกับแคลเซียมกลายเป็นแคลเซียมฟอสเฟต (Schwarz, 1995) 

ต้นทุนการผลิตรากดําใบยาวในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดิน พบว่าต้นทุนส่วนใหญ่ คือ ต้นทุนผันแปร โดยชุดการทดลอง
มีต้นทุนผันแปรต่ําท่ีสุด โดยมีค่าเท่ากับ 314.91 บาทต่อชุดปลูก เนื่องจากระบบ NFT เป็นระบบท่ีมีการใช้น้ําและ

สารละลายธาตุอาหารพืชอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (อิทธิสุนทร, 2546) ทําให้การใช้นํ้าและสารละลายธาตุอาหารในระบบ
ปลูกน้อยกว่าชุดการทดลองอ่ืน สําหรับต้นทุนคงท่ีของชุดการทดลองระบบ NFT มีค่าเท่ากับ 181.37 บาท

บาทต่อต้น แต่หากเพ่ิมปริมาณการผลิตในระบบปลูกจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตมีค่าลดลง
นอกจากนี้หากพิจารณาจากต้นทุนคงท่ีพบว่า ชุดการทดลองด้วยระบบ DFT แบบกระบะปลูก มีต้นทุนการผลิ
ให้ผลการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักสด จํานวนราก จํานวนใบ ความกว้างใบและความยาวใบ แตกต่างจากการปลูกในระบบ 

NFT จึงเหมาะสมท่ีสุดต่อการปลูกรากดําใบยาวในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดิน
 

จารุพันธ์  ทองแถม และ ปิยเกษตร  สุขสถาน.  2550.  FERNS.  สํานักพิมพ์สารคด,ี กรุงเทพมหานคร.  
การปลกูพืชโดยไม่ใช้ดิน : หลักการจดัการการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตเชิงธุรกิจในประเทศไทย

640 หน้า. 
.  2548.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้นํ้าอะโกลนีม่า Aglaonema simplex

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ท่ี 43: สาขาประมง สาขาการจัดการทรัพยากร
กุมภาพันธ์ 2548.  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.  หน้า 

การปลูกพืชไร้ดิน.  สุวีริยาสาส์น, กรุงเทพฯ.  172 หน้า. 
เทคนิคการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช.  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

กรุงเทพฯ.  158 หน้า. 
เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน (Soilless Culture).  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
กรุงเทพฯ.  35 หน้า. 
ดยไม่ใช้ดินสู่การปฏิบัติในประเทศไทย.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปัตตาน.ี  90 หน้า. 
. 2528. คุณสมบัติของน้ําและวิธีวิเคราะหส์ําหรบัการวิจัยทางการประมง

, กรุงเทพฯ. 115 หน้า. 
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ท่ีปลูกในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดินเป็นระบบท่ีมีการหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหารอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดการเพ่ิมปริมาณ
ซึ่งรากพืชท่ีได้รับปริมาณออกซิเจนอย่างเพียงพอ ลักษณะของรากมีขนาดยาว  

ณรากพืชได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ลักษณะของรากเจริญเติบโตช้าและราก มีจํานวนน้อย 

และมีแนวโน้มลดลงในระหว่างการทดลอง ท้ังนี้
สําหรับปริมาณแอมโมเนียรวม  
ตามลําดับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
nitrification สําหรับปริมาณ 

โดยฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารท่ีพืชสามารถดูดใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
กการดูดใช้ของพืชและหากค่าความเป็นกรดเป็นด่างของสารละลายเพ่ิมสูงข้ึน 

ต้นทุนการผลิตรากดําใบยาวในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดิน พบว่าต้นทุนส่วนใหญ่ คือ ต้นทุนผันแปร โดยชุดการทดลอง
เป็นระบบท่ีมีการใช้น้ําและ

ทําให้การใช้นํ้าและสารละลายธาตุอาหารในระบบ
บาทต่อชุดปลูก และมี

แต่หากเพ่ิมปริมาณการผลิตในระบบปลูกจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตมีค่าลดลง 
มีต้นทุนการผลิตต่ําท่ีสุด แต่

ความกว้างใบและความยาวใบ แตกต่างจากการปลูกในระบบ NFT 
จึงเหมาะสมท่ีสุดต่อการปลูกรากดําใบยาวในระบบปลูกโดยไม่ใช้ดิน 

  456 หน้า. 
หลักการจดัการการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตเชิงธุรกิจในประเทศไทย.  

Aglaonema simplex.  
สาขาการจัดการทรัพยากร
หน้า 267-274. 
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การเลี้ยงปูม้า Portunus pelagicus 
 
กอบศักด์ิ  เกตุเหมือน1*  วิลาสินี  คงเล่ง2  
1ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
2สํานักงานประมงจังหวัดแพร ่
 
บทคัดย่อ 
 การทดลองเลี้ยงปูม้าในบ่อดินขนาดพ้ืนท่ี
ต่างกัน แบ่งเป็น 3 ชุดการทดลองๆ ละ 3 บ่อ การทดลองท่ี 
หลบซ่อน และชุดการทดลองท่ี 3 (T3) ใช้กะละมังใส่ทรายเป็นท่ีหลบซ่อน ปล่อยปูระยะ 
0.75±0.12 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 0.02±0.01
T1, T2 และ T3 มีความกว้างกระดองและน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ
เซนติเมตร และ 64.65±3.30 กรัม และ 9.28±0.11
และน้ําหนักเฉลี่ยของปูม้าน้อยกว่า T1 และ 
(P>0.05) อัตราการรอดตายเฉลี่ยของปูม้า T1, T2 
ตามลําดับ ปูม้า T3 มีอัตราการอดตายสูงกว่า 
อย่างไม่มีนัยสําคัญ (P>0.05) ผลผลิตเฉลี่ยของปูม้า
ตามลําดับ พบว่า T3 มีผลผลิตสูงกว่า T1 และ 
นัยสําคัญ (P>0.05)  
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมท่ีหลบซ่อน โดยใช้กะละมังใส่ทราย มีผลให้ปูม้ามีอัตราการรอดตายมากข้ึน 
 
คําสําคัญ: ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) 
   
* ผู้รับผดิชอบ: ม.3 ต. เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ
E-mail: kobsak1968@yahoo.co.th 
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 (Linnaeus, 1758) ในบ่อดินโดยใช้ท่ีหลบซ่อนต่างกัน

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ขนาดพ้ืนท่ี  1,600 ตารางเมตร ท่ีความหนาแน่น 3 ตัวต่อตารางเมตร โดยใช้ท่ีหลบซ่อน
บ่อ การทดลองท่ี 1 (T1) ไม่ใส่ท่ีหลบซ่อน ชุดการทดลองท่ี 2 

ใช้กะละมังใส่ทรายเป็นท่ีหลบซ่อน ปล่อยปูระยะ Crab 2 ขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ย
2±0.01 กรัม ระยะเวลาการเลี้ยง 120 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง

มีความกว้างกระดองและน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ 9.81±0.13 เซนติเมตร และ 67.47±0.98
9.28±0.11 เซนติเมตร และ 56.61±2.75 กรัม ตามลําดับ โดย T3 
และ T2 อย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) ส่วน T1 และ T2  แตกต่างอย่างไม่

T1, T2 และ T3 เท่ากับ 16.40±0.98, 19.37±1.48 และ 27.87±1.51
มีอัตราการอดตายสูงกว่า T1 และ T2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วน T1

ผลผลิตเฉลี่ยของปูม้า T1, T2 และ T3 เท่ากับ 55.17±3.63, 62.57±5.47และ 
และ T2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วน T1 และ T2

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมท่ีหลบซ่อน โดยใช้กะละมังใส่ทราย มีผลให้ปูม้ามีอัตราการรอดตายมากข้ึน 

Linnaeus, 1758) ท่ีหลบซอ่น อัตรารอดตาย ผลผลิต 

เกาะลันตา จ.กระบี่ 80120 โทร 0 4688 07190 
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ในบ่อดินโดยใช้ท่ีหลบซ่อนต่างกัน 

ารางเมตร โดยใช้ท่ีหลบซ่อน
2 (T2) ใส่ท่อพีวีซีเป็นท่ี

ขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ย
วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองปูม้าในชุดการทดลอง

67.47±0.98  กรัม 9.65±0.14 

T3 มีความกว้างกระดอง
แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ

27.87±1.51 เปอร์เซ็นต์
T1 และ T2  แตกต่าง

และ 78.77±1.63 กิโลกรัม
T2 แตกต่างอย่างไม่มี

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมท่ีหลบซ่อน โดยใช้กะละมังใส่ทราย มีผลให้ปูม้ามีอัตราการรอดตายมากข้ึน  
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Using Different Types of Shelters Rearing of Blue Swimming Crab
(Linnaeus, 1758) in Earthen Ponds 
 
Kobsak  Kedmuean1*Wilasinee Kongleng
1Thung Talae Forest Royal Development Study and Crab Conversation Center 
2Phrae Fisheries Provincial Office
 
Abstract 
 The experiment on using different types of shelters rearing of blue swimming crab
(Linnaeus, 1758) conducted in earthen ponds of 1
The differences of 3 kinds of shelters were used as 
filled with fine sand (T3), respectively. T
stocked in the pond with the density of 3 individuals/ m
of culture periods, the average of internal carapace width and weight of crab of T1 
67.47±0.98 g) and T2 (9.65±0.14 cm and 64.65±3.30 g)
(9.28 ± 0.11 cm and 56.61 ± 2.75 g). However, th
(27.87±1.51%, 78.77±1.63 kg) was 
and T2 (19.37±1.48%, 62.57±5.47 kg).
 The results of this study indicated that the plastic
for increasing the survival rate of swimming crab cultivated in earthen pond. 

 
Key words: Blue swimming crab, (
   
*Corresponding author: Moo 3 
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Using Different Types of Shelters Rearing of Blue Swimming Crab Portunus pelagicus
in Earthen Ponds  

Wilasinee Kongleng2  
Thung Talae Forest Royal Development Study and Crab Conversation Center  
Phrae Fisheries Provincial Office 

The experiment on using different types of shelters rearing of blue swimming crab
conducted in earthen ponds of 1,600 m2 was comprised of 3 treatments, 

The differences of 3 kinds of shelters were used as treatments, no shelter (T1), PVC pipe (T2)
filled with fine sand (T3), respectively. The average of internal carapace width and weight of young crab stage
stocked in the pond with the density of 3 individuals/ m2 was 0.75±0.12 cm and 0
of culture periods, the average of internal carapace width and weight of crab of T1 

(9.65±0.14 cm and 64.65±3.30 g) was significantly greater (p <0.05) than that of 
(9.28 ± 0.11 cm and 56.61 ± 2.75 g). However, the average of survival rate and production of crab of T3 
(27.87±1.51%, 78.77±1.63 kg) was significantly greater (p <0.05) than that of T1 (16.40±0.98%, 55.17±3.63 kg)
and T2 (19.37±1.48%, 62.57±5.47 kg). 

The results of this study indicated that the plastic bowl filled with fine sand as shelter was applicable
for increasing the survival rate of swimming crab cultivated in earthen pond.  

Blue swimming crab, (Portunus pelagicus Linnaeus,1758), shelter, survival rate, productio

3 Tambol Kohklang, Kohlanta District, Krabi Province 80120 
: kobsak1968@yahoo.co.th 
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Portunus pelagicus 

The experiment on using different types of shelters rearing of blue swimming crab Portunus pelagicus 
treatments, each with 3 replicates. 

shelter (T1), PVC pipe (T2), and plastic bowl 
he average of internal carapace width and weight of young crab stage 

0.02±0.01 g. After 120 days 
of culture periods, the average of internal carapace width and weight of crab of T1 (9.81±0.13 cm and 

(p <0.05) than that of T3 
e average of survival rate and production of crab of T3 

(p <0.05) than that of T1 (16.40±0.98%, 55.17±3.63 kg) 

bowl filled with fine sand as shelter was applicable 

Linnaeus,1758), shelter, survival rate, production 

Tambol Kohklang, Kohlanta District, Krabi Province 80120  
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คํานํา 
 ปูม้า (Portunus  pelagicus  Linnaeus
มีคุณค่าทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย ท่ีแพร่กระจายอยู่ท้ังบริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน และเป็นท่ีนิยม
โดยท่ัวไป ปูม้านอกจากเป็นสินค้าบริโภคภายในประเทศท่ีมีราคาดีแล้ว ยังเป็นสัตว์น้ําท่ีสามารถนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปู
ต่างๆ เช่น เนื้อปูแช่เย็น แช่แข็ง นึ่ง ต้ม บรรจุภาชนะปิด ในปี 
บาท จากนั้นปริมาณการจับลดลงทุกปี จนในปี 
สารสนเทศ กรมประมง, 2555) เนื่องจากถูกจับเกินกําลังผลิตทดแทนตามธรรมชาติด้วยเครื่องมืออวนจมและลอบปูท่ีมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ประชากรปูม้า
ม้าไข่นอกกระดองข้ึนมาใช้ประโยชน์มากเกินไป เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีทํา
เชิงพาณิชย์เป็นทางออกท่ีดี และมีศักยภาพท่ีสามารถช่วยเพ่ิมผลผลิ
ทรัพยากรปูม้าท่ีมีอยู่จํากัดในธรรมชาต ิ
 กรมประมงมีการศึกษาชีววิทยาของปูม้าเพ่ือนําไปสู่การเพาะเลี้ยงมาตั้งแต่ปี พ
เพ่ือนําไปปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติ แต่การเพาะเลี้ยงปูม้าท่ีผ่านมาประสบปัญหาการกินกันเอง ทําให้อัตรารอดตายต่ํา 
และสุชาต,ิ 2532) ประกอบกับราคาของปูม้าในขณะนั้นไม่สูงมากนัก จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพ แต่ในปัจจุบันราคาปูม้า
ได้เปลี่ยนแปลงสูงข้ึน และการเพาะขยายพันธุ์ลูกปูม้าพัฒนาก้าวหน้ามากข้ึนโดยเฉพาะการเพาะพันธุ์ในโรงเพาะฟัก สามารถ
ทําให้ลูกปูม้ามีอัตรารอดตายมากข้ึน จึงเพ่ิมโอกาสท่ีจะนําลู
ทําการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาอัตรารอดตายต่ํา ด้วยการใช้วั
ได้รับความสนใจมากข้ึน เพ่ือเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ ซึ่งสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่
ชายฝั่งสมุทรสาคร (วารินทร์ และคณะ, 2545
ได้ศึกษาเพ่ือพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดนี้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามนิสัยของปูม้า
และมีพฤติกรรมของการกินกันเอง (cannibalism)
รอดตายโดยการให้ท่ีหลบซ่อนจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีน่าสนใจ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการทดลองเลี้ยงปูม้าโดยใช้ท่ีหลบซ่อน
ต่างกัน เพ่ือศึกษาอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปูม้า เพ่ือพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปูม้าในบ่อดินให้ได้ผลผลิต 
และอัตรารอดตายท่ีสูงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือศึกษาอัตราการเจรญิเติบโต อัตรารอดตาย ผลผลติ และอัตราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื้อ ของปูม้าท่ีเลี้ยงในบ่
โดยให้ท่ีหลบซ่อนต่างกัน 
 
สถานท่ีทําการทดลอง 
 การทดลอง และเก็บข้อมูลดําเนินการท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดสงขลา ตําบลคลองแดน อําเภอระโนด
จังหวัดสงขลา ระหว่างเดือน กุมภาพันธ-์มิถุนายน 
 
การวางแผนการทดลอง 
 การเลี้ยงปูม้าครั้งนี้วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา ดังนี้
 ชุดการทดลองท่ี 1 ไม่ใส่ท่ีหลบซ่อน 
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Linnaeus, 1758) มีช่ือสามัญว่า blue swimming crab เป็นสัตว์น้ําท่ีมีความสําคัญ
มีคุณค่าทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย ท่ีแพร่กระจายอยู่ท้ังบริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน และเป็นท่ีนิยม

ปูม้านอกจากเป็นสินค้าบริโภคภายในประเทศท่ีมีราคาดีแล้ว ยังเป็นสัตว์น้ําท่ีสามารถนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปู
เย็น แช่แข็ง นึ่ง ต้ม บรรจุภาชนะปิด ในปี 2543 มีการจับปูม้าได้สูงสุด 43,871 ตัน คิดเป็นมูลค่า 

บาท จากนั้นปริมาณการจับลดลงทุกปี จนในปี 2553  มีการจับปูม้าได้เพียง 22,836 ตัน มูลค่าลดลงเหลือ 
เนื่องจากถูกจับเกินกําลังผลิตทดแทนตามธรรมชาติด้วยเครื่องมืออวนจมและลอบปูท่ีมีการ

ส่งผลให้ประชากรปูม้าในธรรมชาติลดลงอย่างมาก  นอกจากนี้ การจับปูม้าก่อนวัยอันสมควร และ
ม้าไข่นอกกระดองข้ึนมาใช้ประโยชน์มากเกินไป เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติลดน้อยลง การเพาะเลี้ยง

เป็นทางออกท่ีดี และมีศักยภาพท่ีสามารถช่วยเพ่ิมผลผลิตวัตถุดิบสนองความต้องการของตลาด

กรมประมงมีการศึกษาชีววิทยาของปูม้าเพ่ือนําไปสู่การเพาะเลี้ยงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 (เขียน, 2520
เพ่ือนําไปปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติ แต่การเพาะเลี้ยงปูม้าท่ีผ่านมาประสบปัญหาการกินกันเอง ทําให้อัตรารอดตายต่ํา 

าของปูม้าในขณะนั้นไม่สูงมากนัก จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพ แต่ในปัจจุบันราคาปูม้า
ได้เปลี่ยนแปลงสูงข้ึน และการเพาะขยายพันธุ์ลูกปูม้าพัฒนาก้าวหน้ามากข้ึนโดยเฉพาะการเพาะพันธุ์ในโรงเพาะฟัก สามารถ
ทําให้ลูกปูม้ามีอัตรารอดตายมากข้ึน จึงเพ่ิมโอกาสท่ีจะนําลูกปูไปทดลองเลี้ยงได้มากข้ึนด้วย ซึ่ง วารินทร์ และคณะ 
ทําการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาอัตรารอดตายต่ํา ด้วยการใช้วัสดุหลบซ่อนท่ีเหมาะสมชนิดต่างๆ การเพาะเลี้ยงปูม้าในเชิงพาณิชย์จึง
ได้รับความสนใจมากข้ึน เพ่ือเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ ซึ่งสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

2545) และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี (อาภรณ์ และสํารวย
งสัตว์น้ําชนิดนี้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามนิสัยของปูม้าโดยเฉพาะเพศผู้เป็นปูท่ี

cannibalism) (Marshall et  al., 2005) จึงทําให้มีอัตราการตายสูง แนวคิดในการลดอัตรา
รอดตายโดยการให้ท่ีหลบซ่อนจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีน่าสนใจ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการทดลองเลี้ยงปูม้าโดยใช้ท่ีหลบซ่อน
ต่างกัน เพ่ือศึกษาอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปูม้า เพ่ือพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปูม้าในบ่อดินให้ได้ผลผลิต 

เพ่ือศึกษาอัตราการเจรญิเติบโต อัตรารอดตาย ผลผลติ และอัตราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื้อ ของปูม้าท่ีเลี้ยงในบ่

การทดลอง และเก็บข้อมูลดําเนินการท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดสงขลา ตําบลคลองแดน อําเภอระโนด
มิถุนายน 2550 

การเลี้ยงปูม้าครั้งนี้วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด CRD (Completely Randomized Design) 
ซ้ํา ดังนี ้

ไม่ใส่ท่ีหลบซ่อน (T1) 
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เป็นสัตว์น้ําท่ีมีความสําคัญและ
มีคุณค่าทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย ท่ีแพร่กระจายอยู่ท้ังบริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน และเป็นท่ีนิยมบริโภค

ปูม้านอกจากเป็นสินค้าบริโภคภายในประเทศท่ีมีราคาดีแล้ว ยังเป็นสัตว์น้ําท่ีสามารถนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปชูนิด
ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,399.4 ล้าน

มูลค่าลดลงเหลือ 2,944 ล้านบาท (ศูนย์
เนื่องจากถูกจับเกินกําลังผลิตทดแทนตามธรรมชาติด้วยเครื่องมืออวนจมและลอบปูท่ีมีการ

การจับปูม้าก่อนวัยอันสมควร และจับปู
ให้ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติลดน้อยลง การเพาะเลี้ยงปูม้า
ตวัตถุดิบสนองความต้องการของตลาด และลดการใช้

2520) และมีการเพาะพันธุ ์
เพ่ือนําไปปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติ แต่การเพาะเลี้ยงปูม้าท่ีผ่านมาประสบปัญหาการกินกันเอง ทําให้อัตรารอดตายต่ํา (กรุณา 

าของปูม้าในขณะนั้นไม่สูงมากนัก จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพ แต่ในปัจจุบันราคาปูม้า
ได้เปลี่ยนแปลงสูงข้ึน และการเพาะขยายพันธุ์ลูกปูม้าพัฒนาก้าวหน้ามากข้ึนโดยเฉพาะการเพาะพันธุ์ในโรงเพาะฟัก สามารถ

กปูไปทดลองเลี้ยงได้มากข้ึนด้วย ซึ่ง วารินทร์ และคณะ (2547) 
การเพาะเลี้ยงปูม้าในเชิงพาณิชย์จึง
ง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

อาภรณ์ และสํารวย, 2548)  
โดยเฉพาะเพศผู้เป็นปูท่ีก้าวร้าว 

จึงทําให้มีอัตราการตายสูง แนวคิดในการลดอัตรา
รอดตายโดยการให้ท่ีหลบซ่อนจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีน่าสนใจ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการทดลองเลี้ยงปูม้าโดยใช้ท่ีหลบซ่อน 
ต่างกัน เพ่ือศึกษาอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปูม้า เพ่ือพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปูม้าในบ่อดินให้ได้ผลผลิต  

เพ่ือศึกษาอัตราการเจรญิเติบโต อัตรารอดตาย ผลผลติ และอัตราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื้อ ของปูม้าท่ีเลี้ยงในบ่อดิน

การทดลอง และเก็บข้อมูลดําเนินการท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดสงขลา ตําบลคลองแดน อําเภอระโนด

CRD (Completely Randomized Design) ประกอบด้วย 3 
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 ชุดการทดลองท่ี 2 ใช้ท่อพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลาง 
หลบซ่อน (T2) 
 ชุดการทดลองท่ี 3 ใช้กะละมังเส้นผ่านศูนย์กลาง 

 
การเตรียมบ่อ และพันธุ์ปมู้าท่ีใช้ในการทดลอง
 การเตรียมบ่อดินให้ได้พ้ืนท่ี
จํานวน 5 บ่อ กั้นแบ่งครึ่งบ่อโดยอวนไนล่อนสีฟ้า ตากบ่อให้แห้งประมาณ 
ของปูม้าทางประตูระบายน้ําโดยใช้อวนไนล่อนสีฟ้า ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 
สูบน้ําทะเลเข้าให้มีระดับน้ําสูงประมาณ 
อาหารของปูม้า 
 ลูกปูม้าท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นลูกปูม้าท่ีได้จากโรงเพาะฟักซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่งสุราษฎร์ธานี อายุ 20 วัน จากการสุ่มตัวอย่างลูกปูม้าเพ่ือช่ังน้ําหนัก และวัดขนาด พบว่าลูกปูม้ามีความกว้างกระดองเฉลี่ย 
0.75±0.12 เซนติเมตร และมีนํ้าหนักเฉลี่ย 
 
การให้อาหารและการจัดการคุณภาพน้ํา
 อาหารท่ีใช้เลี้ยงปูม้าในบ่อทดลองเป็นปลาข้างเหลืองสดสับละเอียดในช่วง 
สับเป็นช้ิน โดยให้ในปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ของน้ําหนักตัว
การปรับเพ่ิมหรือลดปริมาณอาหารประมาณ
ว่ามีอาหารเหลืออยู่หรือไม่   
 การจัดการคุณภาพน้ําในเดือนแรก เติมน้ําเพ่ือรักษาระดับความลึกของน้ําให้คงท่ี หลังจากนั้น
สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละประมาณ 10-2
ถ่ายน้ําเพ่ิมเมื่อน้ํามีค่าแอมโมเนียสูงกว่า 
ระหว่างการเลี้ยงมีการเติมปูนโดโลไมท์ 

 
การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 การสุ่มตัวอย่างปูม้าเพ่ือวัดความกว้างกระดอง
เลี้ยง 60 วัน ใช้ลอบปูสุ่มตัวอย่างปูม้าเพ่ือนํามา
และวัดความกว้างกระดองเสร็จแล้วปล่อยปูม้าคืนลง
วัดขนาดทุกๆ 15 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองเก็บเกี่ยวผลผลิตท้ังหมดเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิต อัตรารอดตาย
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 

 
การวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
 การตรวจสอบคุณภาพน้ําในแต่ละบ่อสัปดาห์ละครั้ง
วัดอุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH
มาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ความเป็นด่าง
 Pre-Selected pH (APHA, AWWA and WPCF, 1980) 
and Sawada, 1980) ไนไตรท์ ใช้วิธี 
AWWA and WPCF (1980) 
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ใช้ท่อพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ตัดเป็นท่อนขนาด 25 เซนติเมตร จํานวน 

ใช้กะละมังเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว ใส่ทรายหนา 12 เซนติเมตร จํานวน 

และพันธุ์ปมู้าท่ีใช้ในการทดลอง 
การเตรียมบ่อดินให้ได้พ้ืนท่ี 1,600 ตารางเมตร (40×40 เมตร) โดยใช้บ่อดินขนาด 3,200
บ่อ กั้นแบ่งครึ่งบ่อโดยอวนไนล่อนสีฟ้า ตากบ่อให้แห้งประมาณ 7 วัน หว่านปูนขาว 10 กิโลกรัม

ของปูม้าทางประตูระบายน้ําโดยใช้อวนไนล่อนสีฟ้า ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 แรงม้า ติดตั้งใบพัดตี
สูบน้ําทะเลเข้าให้มีระดับน้ําสูงประมาณ 1.2 เมตร ใส่ปุ๋ยยูเรีย 10 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ือให้เกิดแพลงก์ตอนพืชและสัตว์สําหรับเป็น

ลูกปูม้าท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นลูกปูม้าท่ีได้จากโรงเพาะฟักซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
วัน จากการสุ่มตัวอย่างลูกปูม้าเพ่ือช่ังน้ําหนัก และวัดขนาด พบว่าลูกปูม้ามีความกว้างกระดองเฉลี่ย 

และมีนํ้าหนักเฉลี่ย 0.02±0.01 กรัม นํามาใส่บ่อดินท่ีเตรียมไว้ ปล่อยลูกปูม้าในอัตรา 

การให้อาหารและการจัดการคุณภาพน้ํา 
อาหารท่ีใช้เลี้ยงปูม้าในบ่อทดลองเป็นปลาข้างเหลืองสดสับละเอียดในช่วง 1 เดือนแรก เดือนท่ี 

เปอร์เซ็นต์ ของน้ําหนักตัว/วัน วันละ 3 มื้อ ในเวลา 08.00, 
การปรับเพ่ิมหรือลดปริมาณอาหารประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของอาหารท่ีให้ในมื้อก่อน โดยการสังเกตบริเวณพ้ืนบ่อในแนวท่ีหว่าน

การจัดการคุณภาพน้ําในเดือนแรก เติมน้ําเพ่ือรักษาระดับความลึกของน้ําให้คงท่ี หลังจากนั้น
25 เปอร์เซ็นต ์หรือ 10-30 เซนติเมตร และในเดือนท่ี 3-4 สัปดาห์ละ 

ยสูงกว่า 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร ตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (
ระหว่างการเลี้ยงมีการเติมปูนโดโลไมท์ 10 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อค่าความเป็นด่างต่ํากว่า 80 มิลลิกรัม/ลิตร

การสุ่มตัวอย่างปูม้าเพ่ือวัดความกว้างกระดอง และช่ังน้ําหนักปูม้าในระยะเริ่มต้นการเลี้ยงจํานวน 
วัน ใช้ลอบปูสุ่มตัวอย่างปูม้าเพ่ือนํามาช่ังน้ําหนัก และวัดความกว้างกระดอง จํานวน 50 

เสร็จแล้วปล่อยปูม้าคืนลงบ่อเลี้ยงไป หลังจาก 60 วัน ทําการสุ่มตัวอย่างปูม้าเพ่ือนํามา
วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองเก็บเกี่ยวผลผลิตท้ังหมดเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิต อัตรารอดตาย

การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ  

ณภาพน้ําในแต่ละบ่อสัปดาห์ละครั้ง โดยตรวจวัดความเค็มด้วยเครื่องมือ
pH) และออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ด้วยเครื่อง Oxyguard Handy MK111

มาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ความเป็นด่าง (alkalinity) โดยใช้วิธี Potentiometric Titration to 
Selected pH (APHA, AWWA and WPCF, 1980) แอมโมเนียรวม โดยวิธี Modified Indophenol

ไนไตรท์ ใช้วิธี Diazotization (Bendschneider and Robinson, 1952) 
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เซนติเมตร จํานวน 80 ท่อน เป็นท่ี 

จํานวน 80 ใบ เป็นท่ีหลบซ่อน (T3) 

3,200 ตารางเมตร (40×80 เมตร) 
กิโลกรัม/ไร่ ปิดกั้นการหลบหนี

แรงม้า ติดตั้งใบพัดตีน้ํา 12 ใบ  จํานวน 2 ชุด/บ่อ 
ไร่ เพ่ือให้เกิดแพลงก์ตอนพืชและสัตว์สําหรับเป็น

ลูกปูม้าท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นลูกปูม้าท่ีได้จากโรงเพาะฟักซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
วัน จากการสุ่มตัวอย่างลูกปูม้าเพ่ือช่ังน้ําหนัก และวัดขนาด พบว่าลูกปูม้ามีความกว้างกระดองเฉลี่ย 

กรัม นํามาใส่บ่อดินท่ีเตรียมไว้ ปล่อยลูกปูม้าในอัตรา 3 ตัว/ตารางเมตร  

เดือนแรก เดือนท่ี 2 เป็นปลาข้างเหลืองสด
08.00, 13.00 และ 18.00 นาฬิกา  

เปอร์เซ็นต์ของอาหารท่ีให้ในมื้อก่อน โดยการสังเกตบริเวณพ้ืนบ่อในแนวท่ีหว่าน

การจัดการคุณภาพน้ําในเดือนแรก เติมน้ําเพ่ือรักษาระดับความลึกของน้ําให้คงท่ี หลังจากนั้นในเดือนท่ี 2 เปลี่ยนถ่ายน้ํา
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยพิจารณา
(คณิต และคณะ 2537) และใน

ลิตร  

การเลี้ยงจํานวน 50 ตัว/บ่อ เมื่อทําการ
 ตัว/บ่อ เมื่อทําการช่ังน้ําหนัก 

สุ่มตัวอย่างปูม้าเพ่ือนํามาช่ังน้ําหนัก และ
วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองเก็บเกี่ยวผลผลิตท้ังหมดเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิต อัตรารอดตาย 

โดยตรวจวัดความเค็มด้วยเครื่องมือ Salino refractometer 
Handy MK111 เก็บตัวอย่างน้ํา

Potentiometric Titration to  
Modified Indophenol (Sasaki 

(Bendschneider and Robinson, 1952) และไนเตรทโดยวิธี APHA, 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยหาค่าความแปรปรวนแบบทางเดียวโดยวิธี 
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของปูม้า 
เป็นเนื้อ แต่ละชุดการทดลองโดยวิธี Duncan
SPSS for windows version 11.0 
 

ผลการศึกษา  
การเจริญเติบโต 
 เมื่อทําการเลี้ยงได้ 60 วัน ปูท่ีเลี้ยงโดยไม่ใส่ท่ีหลบซ่อน 
เซนติเมตร  32.10±3.16 กรัม  ส่วนปูท่ีใช้ท่อพีวีซีเป็นท่ีหลบซ่อน 
เซนติเมตร 41.10±3.21 กรัม และปูท่ีใช้กะละมังใส่ทรายเป็นท่ีหลบซ่อน 
7.73±0.10  เซนติเมตร  35.51±1.05 กรัม ตามลําดับ
พบว่า T2 มีความกว้างกระดอง และน้ําหนักเฉลี่ยมากกว่า
อย่างไม่มีนัยสําคัญ (P>0.05) เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงเป็นระยะเวลา 
น้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ 9.81±0.13 เซนติเมตร 
เซนติเมตร  64.65±3.30 กรัม และ T3 มีความกว้างกระดองและน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ
ตามลําดับ เมื่อนําค่าเฉลี่ยมาทดสอบทางสถิติพบว่า
นัยสําคัญ (P<0.05) ส่วน T1 กับ T2 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ
 

ตารางท่ี 1 การเจริญเติบโตด้านความกว้างกระดองของปูม้าท่ีเลี้ยงในบ่อดินโดยใช้ท่ีหลบซ่อนต่างกัน
ระยะเวลาการเลี้ยง 

(วัน) ไม่ใส่ที่หลบซ่อน
1 0.75
60 7.65
75 8.06
90 8.69
105 9.60
120 9.81

หมายเหตุ ตัวอักษร a, b, c ท่ีเหมือนกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติอยา่งไมม่ีนัยสําคัญ
 

ตารางท่ี 2 การเจรญิเติบโตด้านน้าํหนักของปูม้าท่ีเลี้ยงในบ่อดินโดยใช้ท่ีหลบซ่อนต่างกัน
ระยะเวลาการเลี้ยง 

(วัน) ไม่ใส่ที่หลบซ่อน
1  0.0
60 32.10
75 35.43
90 47.19
105 58.95
120 67.47

หมายเหตุ ตัวอักษร a, b, c ท่ีเหมือนกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติอยา่งไมม่ีนัยสําคัญ

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยหาค่าความแปรปรวนแบบทางเดียวโดยวิธี Analysis of Variance (One Way ANOVA) 
การเจริญเติบโตของปูม้า อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย ผลผลิต และอัตราการเปลี่ยนอาหาร

Duncan , s new multiple range test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

วัน ปูท่ีเลี้ยงโดยไม่ใส่ท่ีหลบซ่อน (T1) มีความกว้างกระดอง และน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ 
กรัม  ส่วนปูท่ีใช้ท่อพีวีซีเป็นท่ีหลบซ่อน (T2) มีความกว้างกระดอง และน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ 
กรัม และปูท่ีใช้กะละมังใส่ทรายเป็นท่ีหลบซ่อน (T3) มีความกว้างกระดอง และน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ

กรัม ตามลําดับ เมื่อนําความกว้างกระดอง และน้ําหนักเฉลี่ยปูม้ามาทดสอบทางสถิติ
มีความกว้างกระดอง และน้ําหนักเฉลี่ยมากกว่า T1 และ T3 อย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) ส่วน T1 กับ

เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงเป็นระยะเวลา 120 วัน พบว่าในชุดการทดลอง T1 มีความกว้างกระดอง
เซนติเมตร 67.47±0.98 กรัม  T2 มีความกว้างกระดอง และน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ 

มีความกว้างกระดองและน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ 9.28±0.11  เซนติเมตร  
เมื่อนําค่าเฉลี่ยมาทดสอบทางสถิติพบว่า T3 มีความกว้างกระดอง และน้ําหนักเฉลี่ยน้อยกว่า 

มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (P>0.05) (ตารางท่ี 1 และ 2) 

การเจริญเติบโตด้านความกว้างกระดองของปูม้าท่ีเลี้ยงในบ่อดินโดยใช้ท่ีหลบซ่อนต่างกัน 
ความกวา้งกระดอง (เซนติเมตร) 

ไม่ใส่ที่หลบซ่อน ท่อพีวีซี กะละมังใส่ทราย
0.75a±0.12 0.75a±0.12 
7.65a±0.53 8.25b±0.13 
8.06a±0.18 8.53b±0.10 
8.69a±0.05 9.10b±0.08 
9.60b±0.15 9.49b±0.28 
9.81b±0.13 9.65b±0.14 

ท่ีเหมือนกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติอยา่งไมม่ีนัยสําคัญ 

การเจรญิเติบโตด้านน้าํหนักของปูม้าท่ีเลี้ยงในบ่อดินโดยใช้ท่ีหลบซ่อนต่างกัน 
นํ้าหนัก (กรัม) 

ไม่ใส่ที่หลบซ่อน ท่อพีวีซี กะละมังใส่ทราย
02a ±0.01 0.02a ±0.01 

32.10a ±3.16 41.10b ±3.12 
35.43a ±3.08 42.19b ±3.35 
47.19b ±2.83 53.62c ±1.79 
58.95b ±1.89 60.35b ±2.67 
67.47b ±0.98 64.65b ±3.30 

ท่ีเหมือนกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติอยา่งไมม่ีนัยสําคัญ 
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Analysis of Variance (One Way ANOVA) 
อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย ผลผลิต และอัตราการเปลี่ยนอาหาร 

เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรม

มีความกว้างกระดอง และน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ 7.65±0.53 
มีความกว้างกระดอง และน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ 8.25±0.13  

มีความกว้างกระดอง และน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ 
เมื่อนําความกว้างกระดอง และน้ําหนักเฉลี่ยปูม้ามาทดสอบทางสถิติ 

กับ T3 มีความแตกต่าง
มีความกว้างกระดองและ

มีความกว้างกระดอง และน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ 9.65±0.14  
เซนติเมตร  56.61±2.75 กรัม 

 T1 และ T2 อย่างมี

กะละมังใส่ทราย 
0.75a ±0.12 
7.73a ±0.10 
7.91a ±0.12 
8.46a ±0.19 
9.07a ±0.83 
9.28a ±0.11 

 

กะละมังใส่ทราย 
0.02a ±0.01 
35.51a ±1.05 
35.86a ±1.33 
41.35a ±2.76 
48.13a ±1.89 
56.61a ±2.75 
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อัตราการเจริญเติบโต 
 ในช่วง 60 วันแรกของการเลี้ยงปูม้า 
T3 เฉลี่ย 0.592 กรัม/วัน เมื่อครบ 75 
ส่วนเมื่อเลี้ยงครบ 90 วัน T1 เฉลี่ย 0.524 
T1 เฉลี่ย 0.561 กรัม/วัน T2 เฉลี่ย 0.575 
T2 เฉลี่ย 0.539 กรัม/วัน  และ T3 เฉลี่ย 

 
ตารางท่ี 3 อัตราการเจรญิเติบโตเฉลี่ยของปูม้าท่ีเลีย้งในบ่อดินโดยใช้ท่ีหลบซ่อนต่างกันในการเลี้ยงแตล่ะช่วง

ระยะเวลาการเลี้ยง 
(วัน) 

1-60 
61-75 
76-90 
91-105 
105-120 

 
ผลผลิต อัตรารอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
 ปูม้าท่ีเลี้ยงในบ่อดิน T1, T2
สูงกว่า T1 และ T2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
จํานวนตัวเฉลี่ย T1, T2 และ T3 เท่ากับ 
สูงกว่า T1 และ T2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
รอดตายเฉลี่ยพบว่า T1, T2 และ T3
 พบว่าอัตรารอดตายเฉลี่ยของปูม้า
ความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
3.48±0.41, 4.31±0.47 และ 6.34±0.44 
ทางสถิติ (P<0.05) ส่วน T1 กับ T2 

 
ตารางท่ี 4 ผลผลิต อัตรารอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปูม้าท่ีเลี้ยงในบ่อดินโดยใช้ท่ีหลบซ่อนต่างกัน
วัสดุท่ีใช้เป็นท่ีหลบซ่อน น้ําหนักรวมเฉลี่ย

(
ไม่ใส่ท่ีหลบซ่อน 55.17
ท่อพีวีซ ี 62.57
กะละมังใส่ทราย 78.77

หมายเหตุ ตัวอักษรท่ีเหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างไมม่ีนัยสําคัญ
 
คุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงปูม้า 
 คุณภาพน้ําในระหว่างการทดลองพบว่า ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยู่ในช่วง 
เป็นด่างอยู่ในช่วง 7.59-9.12 ความเค็มอยู่ในช่วง 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

วันแรกของการเลี้ยงปูม้า T1 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.535 กรัม/วัน T2 
75 วัน T1 เฉลี่ย 0.472 กรัม/วัน T2 เฉลี่ย 0.562 กรัม/วัน  และ
0.524 กรัม/วัน T2 เฉลี่ย 0.596 กรัม/วัน  และ T3 เฉลี่ย 0.459 
0.575 กรัม/วัน  และ T3 เฉลี่ย 0.458 กรัม/วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
เฉลี่ย 0.472 กรัม/วัน (ตารางท่ี 3) 

อัตราการเจรญิเติบโตเฉลี่ยของปูม้าท่ีเลีย้งในบ่อดินโดยใช้ท่ีหลบซ่อนต่างกันในการเลี้ยงแตล่ะช่วง
อัตราการเจรญิเติบโต (กรมั/วัน) 

ไม่ใส่ท่ีหลบซ่อน ท่อพีวีซ ี
0.535 0.685 
0.472 0.562 
0.524 0.596 
0.561 0.575 
0.562 0.539 

และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 
T1, T2 และ T3 มีผลผลิตเฉลี่ย 55.17, 62.57 และ 78.77 กิโลกรัม ตามลําดับ ผลผลิตปูม้า

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วน T1 และ T2 แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
เท่ากับ 820.00±49.12, 968.33±74.10 และ 1393.67±75.75 ตัว ตามลําดับ จํานวนตัวเฉลี่ย

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วน T1 กับT2 แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
T3  มีค่าเท่ากับ 16.40±0.98, 19.37±1.48 และ 27.87±1.51%

พบว่าอัตรารอดตายเฉลี่ยของปูม้า T3 สูงกว่า T1 และ T2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ย 

6.34±0.44 ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่า T3 สูงกว่า 
T2 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 

และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปูม้าท่ีเลี้ยงในบ่อดินโดยใช้ท่ีหลบซ่อนต่างกัน
น้ําหนักรวมเฉลี่ย 

(กิโลกรัม) 
จํานวนเฉลี่ย (ตัว) อัตรารอดตายเฉลี่ย

55.17a±3.63 820.00a±49.12 16.40a±0.98 
62.57a±5.47 968.33a±74.10 19.37a±1.48 
78.77b±1.63   1,393.67b±75.75 27.87b±1.51 

ตัวอักษรท่ีเหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างไมม่ีนัยสําคัญ 

คุณภาพน้ําในระหว่างการทดลองพบว่า ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยู่ในช่วง 3.92-7.90
ความเค็มอยู่ในช่วง 25-35 ส่วนในพันส่วน อุณหภูมิอยู่ในช่วง 26-31 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นด่าง
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T2 เฉลี่ย 0.685 กรัม/วัน และ 
วัน  และ T3 เฉลี่ย 0.478 กรัม/วัน 
0.459 กรัม/วัน เมื่อครบ 105 วัน 

วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง T1 เฉลี่ย 0.562 กรัม/วัน 

อัตราการเจรญิเติบโตเฉลี่ยของปูม้าท่ีเลีย้งในบ่อดินโดยใช้ท่ีหลบซ่อนต่างกันในการเลี้ยงแตล่ะช่วง 
 

กะละมังใส่ทราย 
0.592 
0.478 
0.459 
0.458 
0.472 

กิโลกรัม ตามลําดับ ผลผลิตปูม้า T3 
แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

ตัว ตามลําดับ จํานวนตัวเฉลี่ย T3 
แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) อัตรา

27.87±1.51% ตามลําดับ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วน T1 กับ T2 มี

และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ย T1, T2 และ T3 มีค่าเท่ากับ 
 T1 และ T2 อย่างมีนัยสําคัญ 

ตารางท่ี 4) 

และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปูม้าท่ีเลี้ยงในบ่อดินโดยใช้ท่ีหลบซ่อนต่างกัน 
อัตรารอดตายเฉลี่ย (%) อัตราการเปลี่ยน

อาหารเป็นเนื้อเฉลี่ย 
 3.48a±0.41 
 4.31a±0.47 
 6.34b±0.44 

90 มิลลิกรัม/ลิตร ความเป็นกรด
องศาเซลเซียส ค่าความเป็นด่าง 
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อยู่ในช่วง 70-112 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนียอยู่ในช่วง 
และไนเตรทอยู่ในช่วง 0.001-0.084 มิลลิกรัม
 

 
        ภาพท่ี 1 คุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงปูม้าในแตล่ะสั
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ลิตร แอมโมเนียอยู่ในช่วง 0.00-0.18  มิลลิกรัม/ลิตร ไนไตรท์อยู่ในช่วง 0.001
มิลลิกรัม/ลิตร (ภาพท่ี 1)  

คุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงปูม้าในแตล่ะสัปดาห์ของการเลี้ยงเป็นระยะเวลา 120 วัน 
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001-0.054 มิลลิกรัม/ลิตร 
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วิจารณ์ผลการศึกษา 
 การเลีย้งปูม้าในบ่อดินโดยใช้ท่ีหลบซ่อนต่างกันจากระยะ 
ปูม้ามีการเจริญเติบโตด้านความกว้างกระดองในช่วงแรกเร็วมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
(1987) ท่ีรายงานว่าการเจริญเติบโตด้าน
มีความกว้างกระดองอยู่ในช่วง 4.16
เพ่ือเพ่ิมขนาดกระดอง โดยมีการดูดซับน้ําเข้าไปในเนื้อเยื่อเพ่ือการลอกคราบ และมีการเพ่ิมน้ําหนักทีละน้อยจากการกินอาหาร
ไปสร้างเนื้อเยื่อ (ทดแทนน้ํา) จนสมบูรณ์ในแต่ละวงจรของการลอกคราบ 
ในการทดลองครั้งนี้พบว่าปูม้ามีความกว้างกระ
กระดองมากกว่าแต่มีนํ้าหนักน้อยกว่าการเลี้ยงปูม้าในบ่อดินท่ีระดับความหนาแน่นต่างกันของ อาภรณ์ และสํารวย 
ความกว้างกระดองและน้ําหนัก 8.70±0.52 
4 ตัว/ตารางเมตร เนื่องจากการทดลองครั้งนี้เมื่อทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต  ปูม้าเพ่ิงจะมีการลอกคราบ ทําให้สร้างเนื้อยังไม่เต็ม
กระดองทําให้มีนํ้าหนักน้อย 
 การทดลองเลี้ยงปูม้าในชุดท่ีไม่ใส่วัสดุหลบซ่อนมีอัตรารอดตายเฉลี่ยอยู่ท่ี
ของกอบศักดิ์ และคณะ (2547) ท่ีมีอัตรารอดตาย 
ทรายเป็นวัสดุหลบซ่อน ท่ีมีอัตรารอดตายเท่ากับ 
ใส่ทราย มีอัตรารอดตายแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจากชุดการทดลองอ่ืน 
อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นดินเหนียวปนทราย หรือดินทราย ชอบว่ายน้ําเล่น หากฝังตัวชอบฝังอยู่ในพ้ืนทราย มีลักษณะ
เหมือนกับปูทะเล (mud crab, Scylla
การกินกันเองตามธรรมชาติของสัตว์นํ้าประเภท
ธานินทร, 2532) และจากรายงานของ 
อัตรารอดตายต่ํา และป้องกันการกินกันเองของปูทําได้โดยการเพ่ิมแหล่งหลบซ่อน การคัดขนาด และลดอัตราความหนาแน่นลง
 การให้อาหารปูม้าต้องมีการควบคุมปริมาณอาหารท่ีให้ในแต่ละครั้ง 
ค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อท่ีสูงเกินไป การกินกันเองมีผลต่ออัตรารอดตายจึงทําให้อัตราการเปลี่ยนอาหาร
สูงข้ึนด้วย 
 การลอกคราบไม่สําเร็จของปูม้าเป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีทําให้อัตรารอดตายของสัตว์ในกลุ่มครัสตาเซียนต่ํา ซึ่งน่าจะ
เกิดจากภาวะทุโภชนาการ จากการศึกษาของ 
ไขมันในอาหารมีผลต่ออัตรารอดตาย 
ตายและการเจริญเติบโตต่ําและลอกคราบไม่สําเร็จ
ดังนั้นการให้อาหารโดยใช้ปลาข้างเหลืองเพียงชนิดเดียวซึ่ง
ให้ปูม้าได้รับไขมันไม่เพียงพอต่อการลอกคราบ
การเสริมไขมัน 5.3-13.8 เปอร์เซ็นต์
รายงานว่าระดับไขมันท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปูม้าอยู่ในช่วง 
การว่ายน้ํามากกว่าปูทะเล จึงมคีวามต้องการพลังงานสูงกว่า อย่างไรก็ตามระดับไขมันสูงสุดของปูท้ัง
และสัตว์น้ํากลุ่มครัสตาเชียนอ่ืนๆ (Glencross 
ความสําคัญ 
 คุณภาพน้ําตามระยะเวลาเลี้ยงโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการอยู่อาศัยของสัตว์น้ําชายฝั่ง 
2537) ยกเว้นค่าความเป็นด่างในบ่อทดลองท่ีต่ําซึ่งอาจเป็นสาเหตุร่วมอีกอย่างหนึ่งท่ีทําให้ปูม้ามีการเจริญเติบโตช้า มีผลต่อ
การลอกคราบ (วารินทร์ และคณะ, 2548

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

การเลีย้งปูม้าในบ่อดินโดยใช้ท่ีหลบซ่อนต่างกันจากระยะ Crab 2nd เป็นเวลา 120 วัน พบว่าเมื่อเลี้ยงไปได้ 
ปูม้ามีการเจริญเติบโตด้านความกว้างกระดองในช่วงแรกเร็วมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

ท่ีรายงานว่าการเจริญเติบโตด้านความกว้างกระดองของปูม้าเร็วมาก ก่อนถึงระยะ Instar 10
16-5.25 เซนติเมตร ซึ่งสัตว์น้ําในกลุ่มครัสตาเซียนมีการเจริญเติบโตโดยการลอกคราบ 

ขนาดกระดอง โดยมีการดูดซับน้ําเข้าไปในเนื้อเยื่อเพ่ือการลอกคราบ และมีการเพ่ิมน้ําหนักทีละน้อยจากการกินอาหาร
จนสมบูรณ์ในแต่ละวงจรของการลอกคราบ (Passano, 1960) และเมื่อเลี้ยงปูม้าครบ 

ในการทดลองครั้งนี้พบว่าปูม้ามีความกว้างกระดอง 9.28-9.81 เซนติเมตร และน้ําหนัก 56.61-
กระดองมากกว่าแต่มีนํ้าหนักน้อยกว่าการเลี้ยงปูม้าในบ่อดินท่ีระดับความหนาแน่นต่างกันของ อาภรณ์ และสํารวย 

8.70±0.52 เซนติเมตร และ 90.33±11.77 กรัม เมื่อเลี้ยงระยะเวลาเท่ากัน ท่ีความหนาแน่น 
ตารางเมตร เนื่องจากการทดลองครั้งนี้เมื่อทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต  ปูม้าเพ่ิงจะมีการลอกคราบ ทําให้สร้างเนื้อยังไม่เต็ม

การทดลองเลี้ยงปูม้าในชุดท่ีไม่ใส่วัสดุหลบซ่อนมีอัตรารอดตายเฉลี่ยอยู่ท่ี 16.40 ใกล้เคียงกับการเลี้ยงปูม้าในบ่อดิน
ท่ีมีอัตรารอดตาย 15.54 และ 14.38 เปอร์เซ็นต์  แต่น้อยกว่าในชุดท่ีใส่พีวีซี และกะละมังใส่

ทรายเป็นวัสดุหลบซ่อน ท่ีมีอัตรารอดตายเท่ากับ 19.37 และ 27.87 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในชุดท่ีใส่
ใส่ทราย มีอัตรารอดตายแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจากชุดการทดลองอ่ืน เนื่องจากปูม้ามีท่ีหลบซ่อนใน
อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นดินเหนียวปนทราย หรือดินทราย ชอบว่ายน้ําเล่น หากฝังตัวชอบฝังอยู่ในพ้ืนทราย มีลักษณะ

Scylla spp.) โดยอพยพออกไปฟักไข่ไกลฝั่ง แล้วลูกปูค่อยๆเคลื่อนเข้าหาฝั่ง 
การกินกันเองตามธรรมชาติของสัตว์นํ้าประเภทปู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงลอกคราบทําให้ปูมีอัตรารอดตายต่ํา 

และจากรายงานของ Zmora et al. (2005) และ Marshall et al. (2005) พบว่าการกินกันเองของปูม้าทําให้
ต่ํา และป้องกันการกินกันเองของปูทําได้โดยการเพ่ิมแหล่งหลบซ่อน การคัดขนาด และลดอัตราความหนาแน่นลง

การให้อาหารปูม้าต้องมีการควบคุมปริมาณอาหารท่ีให้ในแต่ละครั้ง เพ่ือช่วยลดปัญหาอาหารเหลือในบ่อซึ่งทําให้
ค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อท่ีสูงเกินไป การกินกันเองมีผลต่ออัตรารอดตายจึงทําให้อัตราการเปลี่ยนอาหาร

การลอกคราบไม่สําเร็จของปูม้าเป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีทําให้อัตรารอดตายของสัตว์ในกลุ่มครัสตาเซียนต่ํา ซึ่งน่าจะ
เกิดจากภาวะทุโภชนาการ จากการศึกษาของ Conklin et al.(1980) และ Teshima et al. (1997) 

อัตรารอดตาย การเจริญเติบโต และการลอกคราบของกุ้งมังกรโดยกุ้งมังกรท่ีขาดฟอสโฟลิปิค 
และการเจริญเติบโตต่ําและลอกคราบไม่สําเร็จ ปูม้าเป็นสัตว์ในกลุ่มครัสตาเซียนซึ่งมีกลไกในการลอกคราบเช่นเดียวกับกุ้ง 
การให้อาหารโดยใช้ปลาข้างเหลืองเพียงชนิดเดียวซึ่งมีไขมันอยู่เพียง 4.6 เปอร์เซ็นต์ (กอบศักดิ์ และคณะ

ให้ปูม้าได้รับไขมันไม่เพียงพอต่อการลอกคราบ Sheen and Wu (1999) ได้ทดลองในปูทะเล 
เปอร์เซ็นต์ ลงไปในอาหาร ทําให้ความถ่ีในการลอกคราบสูงเพ่ิมมากข้ึน 

รายงานว่าระดับไขมันท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปูม้าอยู่ในช่วง 12-16 เปอร์เซ็นต์ ท้ังนี้เนื่องจากปูม้ามีพฤติกรรม
ความต้องการพลังงานสูงกว่า อย่างไรก็ตามระดับไขมันสูงสุดของปูท้ัง

(Glencross et al., 2002) ดังนั้นการพิจารณาเสริมไขมันลงไปในอาหารท่ีใช้เลี้ยงปูม้าจึงมี

คุณภาพน้ําตามระยะเวลาเลี้ยงโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการอยู่อาศัยของสัตว์น้ําชายฝั่ง 
ยกเว้นค่าความเป็นด่างในบ่อทดลองท่ีต่ําซึ่งอาจเป็นสาเหตุร่วมอีกอย่างหนึ่งท่ีทําให้ปูม้ามีการเจริญเติบโตช้า มีผลต่อ

2548) โดยไม่สามารถดึงแคลเซียมมาใช้ได้ทําให้การสร้างเปลือกไม่ดีเท่าท่ีควร 
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วัน พบว่าเมื่อเลี้ยงไปได้ 60 วัน  
ปูม้ามีการเจริญเติบโตด้านความกว้างกระดองในช่วงแรกเร็วมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  Yatsuzuka and Meruane 

Instar 10th โดยใช้ระยะเวลา 50 วัน 
ซึ่งสัตว์น้ําในกลุ่มครัสตาเซียนมีการเจริญเติบโตโดยการลอกคราบ  

ขนาดกระดอง โดยมีการดูดซับน้ําเข้าไปในเนื้อเยื่อเพ่ือการลอกคราบ และมีการเพ่ิมน้ําหนักทีละน้อยจากการกินอาหาร
และเมื่อเลี้ยงปูม้าครบ 120 วัน 
-67.47 กรัม โดยมีความกว้าง

กระดองมากกว่าแต่มีนํ้าหนักน้อยกว่าการเลี้ยงปูม้าในบ่อดินท่ีระดับความหนาแน่นต่างกันของ อาภรณ์ และสํารวย (2548) ท่ีมี
งระยะเวลาเท่ากัน ท่ีความหนาแน่น 

ตารางเมตร เนื่องจากการทดลองครั้งนี้เมื่อทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต  ปูม้าเพ่ิงจะมีการลอกคราบ ทําให้สร้างเนื้อยังไม่เต็ม

กล้เคียงกับการเลี้ยงปูม้าในบ่อดิน
เปอร์เซ็นต์  แต่น้อยกว่าในชุดท่ีใส่พีวีซี และกะละมังใส่
เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในชุดท่ีใส่กะละมัง 

เนื่องจากปูม้ามีท่ีหลบซ่อนในธรรมชาติปูม้า
อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นดินเหนียวปนทราย หรือดินทราย ชอบว่ายน้ําเล่น หากฝังตัวชอบฝังอยู่ในพ้ืนทราย มีลักษณะการเคลื่อนย้าย

โดยอพยพออกไปฟักไข่ไกลฝั่ง แล้วลูกปูค่อยๆเคลื่อนเข้าหาฝั่ง (สันต์ และคณะ, 2499) 
ทําให้ปูมีอัตรารอดตายต่ํา (Ong, 1966 และ

พบว่าการกินกันเองของปูม้าทําให้
ต่ํา และป้องกันการกินกันเองของปูทําได้โดยการเพ่ิมแหล่งหลบซ่อน การคัดขนาด และลดอัตราความหนาแน่นลง  

เพ่ือช่วยลดปัญหาอาหารเหลือในบ่อซึ่งทําให้
ค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อท่ีสูงเกินไป การกินกันเองมีผลต่ออัตรารอดตายจึงทําให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ

การลอกคราบไม่สําเร็จของปูม้าเป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีทําให้อัตรารอดตายของสัตว์ในกลุ่มครัสตาเซียนต่ํา ซึ่งน่าจะ
(1997) พบว่าฟอสโฟลิปิคซึ่งเป็น

ละการลอกคราบของกุ้งมังกรโดยกุ้งมังกรท่ีขาดฟอสโฟลิปิค อัตรารอด
ปูม้าเป็นสัตว์ในกลุ่มครัสตาเซียนซึ่งมีกลไกในการลอกคราบเช่นเดียวกับกุ้ง 

กอบศักดิ์ และคณะ, 2553) อาจทํา
ปูทะเล (Scylla serrata) โดยพบว่า 

ลงไปในอาหาร ทําให้ความถ่ีในการลอกคราบสูงเพ่ิมมากข้ึน สุพิศ และคณะ (2548) 
ท้ังนี้เนื่องจากปูม้ามีพฤติกรรม 

ความต้องการพลังงานสูงกว่า อย่างไรก็ตามระดับไขมันสูงสุดของปูท้ัง 2 ชนิดนี้มีค่าสูงกว่ากุ้งทะเล
ดังนั้นการพิจารณาเสริมไขมันลงไปในอาหารท่ีใช้เลี้ยงปูม้าจึงมี

คุณภาพน้ําตามระยะเวลาเลี้ยงโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการอยู่อาศัยของสัตว์น้ําชายฝั่ง (คณิต และคณะ, 
ยกเว้นค่าความเป็นด่างในบ่อทดลองท่ีต่ําซึ่งอาจเป็นสาเหตุร่วมอีกอย่างหนึ่งท่ีทําให้ปูม้ามีการเจริญเติบโตช้า มีผลต่อ 

โดยไม่สามารถดึงแคลเซียมมาใช้ได้ทําให้การสร้างเปลือกไม่ดีเท่าท่ีควร  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. การเลี้ยงปูมา้ควรมีการเพ่ิมวสัดุเพ่ือเป็นท่ีหลบซ่อน และลดการกินกันเอง โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีการหลบซอ่น
 2. การให้ปลาข้างเหลืองเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวอาจมีคุณค่าทางอาหารไม่เพียงพอ ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมใน
การเสริมไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุท่ีทําให้ปูม้าลอกคราบและเจริญเติบโตดีข้ึน 
 3. การควบคมุคณุภาพน้ําในบ่อเลีย้งปูม้าให้เหมาะสมตลอดระยะเวลาการเลี้ยง ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
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มวสัดุเพ่ือเป็นท่ีหลบซ่อน และลดการกินกันเอง โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีการหลบซอ่น 
การให้ปลาข้างเหลืองเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวอาจมีคุณค่าทางอาหารไม่เพียงพอ ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมใน

มคณุภาพน้ําในบ่อเลีย้งปูม้าให้เหมาะสมตลอดระยะเวลาการเลี้ยง ให้อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ

เอกสารวิชาการฉบับท่ี 1.  
กระทรวงเกษตรและ

Portunus  pelagicus (Linnaeus, 1758) 
สํานักวิจัยและพัฒนาประมง

Portunus  pelagicus 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา, 

ในอ่าวไทย.  รายงานวิชาการ

คุณภาพน้ําเพ่ือ 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝัง่, กรมประมง. 

ศูนย์พัฒนาประมงทะเล 

Portunus pelagicus 
 
Portunus pelagicus 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา

หน้า 339-369.  
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการผลิตพันธุ์และการเลี้ยง 

(สกว.), กรุงเทพฯ.  
การสอบสวนปูทะเล และปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการจับป.ู   

.  2548. รายงานวิจัย
Linnaeus, 1758) เชิงพาณิชย์ ”  

ศูนย์สารสนเท, กรมประมง, 
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การเปรียบเทียบลักษณะสําคัญเชิงเพาะเลี้ยงของปลากะพงขาว 
จาก 3 แหล่งเพาะพันธุ ์
 
ลักขณา  ละอองศิริวงศ์1*  มาวิทย์  อัศวอารีย์
1สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่ง  
2สํานักผู้เช่ียวชาญ 
3สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
 
บทคัดย่อ 
 การเปรียบเทียบลักษณะสําคัญเชิงเพาะเลี้ยงของปลากะพงขาว 
ประกอบด้วยสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา และศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งสตูล เพ่ือศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอด และอัตราส่วนหลังจากการคัดขนาดในลูกปลาอายุ 
ท่ีมีนํ้าหนักเริ่มต้น 0.008+0.002, 0.008+0.002 
 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อลูกปลามีอายุ 
มีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านน้ําหนักดีท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เมื่อเทียบกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล และสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ซึ่งมีค่า 
0.14+0.024 กรัม ตามลําดับ ส่วนอัตรารอดของลูกปลากะพงขาวจากสามแหล่งเพาะพันธุ์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
(P>0.05) มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 86.9-94.5% 
มากท่ีสุด คิดเป็น 53-93% ของลูกปลาท้ังหมด 
 ผลการศึกษาช้ีว่าการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลากะพงขาวท้ังสามแหล่งเพาะพันธุ์ข้ึนอยู่กับความแตกต่าง
ของแหล่งกําเนิดทางภูมิศาสตร์ของแต่ละสายพันธุ์
 
คําสําคัญ: ปลากะพงขาว (Lates calcarifer
   
* ผู้รับผดิชอบ: ถ. เก้าแสน ซ. 1 ต. เขารูปช้าง อ
E-mail: lakanapla@yahoo.com 
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การเปรียบเทียบลักษณะสําคัญเชิงเพาะเลี้ยงของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) 

มาวิทย์  อัศวอารีย์1  นิคม  ละอองศิริวงศ์1 วงศ์ปฐม  กมลรัตน์2  และคมน์ ศิลปาจารย์

การเปรียบเทียบลักษณะสําคัญเชิงเพาะเลี้ยงของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) 
ประกอบด้วยสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา และศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งสตูล เพ่ือศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอด และอัตราส่วนหลังจากการคัดขนาดในลูกปลาอายุ 

002 และ 0.006+0.002 กรัม ตามลําดับ 
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อลูกปลามีอายุ 50 วัน ลูกพันธุ์ปลากะพงขาวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา

ด้านน้ําหนักดีท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 0.28+0.050 กรัม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อเทียบกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล และสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ซึ่งมีค่า 

ส่วนอัตรารอดของลูกปลากะพงขาวจากสามแหล่งเพาะพันธุ์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
% และลูกปลากะพงขาวจากท้ังสามแหล่งเพาะพันธุ์มีอัตราส่วนของลูกปลาขนาดกลาง

ของลูกปลาท้ังหมด  
ผลการศึกษาช้ีว่าการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลากะพงขาวท้ังสามแหล่งเพาะพันธุ์ข้ึนอยู่กับความแตกต่าง
กําเนิดทางภูมิศาสตร์ของแต่ละสายพันธุ์ 

calcarifer Bloch, 1790)  ลักษณะสําคัญเชิงเพาะเลีย้ง 

เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา 90000  โทร 074-311895 
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Bloch, 1790)  

และคมน์ ศิลปาจารย์3 

Bloch, 1790) จาก 3 แหล่งเพาะพันธุ ์
ประกอบด้วยสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา และศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งสตูล เพ่ือศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอด และอัตราส่วนหลังจากการคัดขนาดในลูกปลาอายุ 22-50 วัน  

วัน ลูกพันธุ์ปลากะพงขาวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา
กรัม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

เมื่อเทียบกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล และสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ซึ่งมีค่า 0.15+0.031 และ 
ส่วนอัตรารอดของลูกปลากะพงขาวจากสามแหล่งเพาะพันธุ์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

และลูกปลากะพงขาวจากท้ังสามแหล่งเพาะพันธุ์มีอัตราส่วนของลูกปลาขนาดกลาง

ผลการศึกษาช้ีว่าการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลากะพงขาวท้ังสามแหล่งเพาะพันธุ์ข้ึนอยู่กับความแตกต่าง
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Comparison on Aquacultural Importance Traits of  Asian Seabass  (
Bloch, 1790) from 3 Breeding Sources
 
Lakana La-ongsiriwong1*, Mavit  Assava
and Kom Silapajarn3 
1Coastal Aquaculture Research 
 2Expert Office 
 3Coastal Research and Development Bureau
 
Abstract 
 Comparison on aquacultural importance traits of Asian seabass seed (
from 3 different sources: Coastal Aqauculture Research Institute (CARI), 
Research and Development Center (CFRDC) and Satul Coastal Fisheries Research and Development Center 
(SFRDC). Body weight, survival rate and size ratio were investigated on fish from 22 
body weight of 0.008+0.002, 0.008
 The results showed that the average body weight of fish 50
was 0.28+0.050 grams was significantly higher (P<0.05) those seed from SFRDC (
(0.14+0.024 grams). However there was no significant difference (P>0.05) in survival rate among
seed sources, which ranged from 86.9
and was varied from 53-93%. This experiment indicated growth and survival rate of Asian seabass seed 
from 3 different sources depend on geographical source.

 
Key words: Asian seabass (Lates calcarifer
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The results showed that the average body weight of fish 50th days old those seed from CFRDC 

grams was significantly higher (P<0.05) those seed from SFRDC (0.15
However there was no significant difference (P>0.05) in survival rate among
ranged from 86.9-94.5%. Medium size fish from all sources has the highest proportion 

93%. This experiment indicated growth and survival rate of Asian seabass seed 
from 3 different sources depend on geographical source. 
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Aquacultural Importance Traits of  Asian Seabass  (Latess calcarifer 

Wongpathom  Kamonrat2 

Lates calcarifer, Bloch 1970) 
Chachengsao Coastal Fisheries 

Research and Development Center (CFRDC) and Satul Coastal Fisheries Research and Development Center 
(SFRDC). Body weight, survival rate and size ratio were investigated on fish from 22 - 50 days old with initial 

days old those seed from CFRDC 
15+0.031 grams) and CARI 

However there was no significant difference (P>0.05) in survival rate among different 
94.5%. Medium size fish from all sources has the highest proportion 

93%. This experiment indicated growth and survival rate of Asian seabass seed 

Bloch, 1790), Aquacultural importance Traits  

Soi 1 T. Khaorubchang, Muang Songkhla 90000  
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คํานํา 
 ปลากะพงขาวมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
Asian Seabass เป็นปลาท่ีแพร่กระจายอยู่ในภูมิภาคเขตอบอุ่นถึงเขตร้อน 
และทะเลอันดามัน ปลากะพงขาวจัดเป็นปลาสองน้ํา สามารถอาศัยอยู่ได้ทุกระดับความเค็มตั้งแต่ 
(สุจินต์ และคณะ,  2524; Chomdej, 1986)  
สําเร็จได้ ลูกปลากะพงขาวขนาด 1.5-2.5 เซนติเมตร ใช้
มีขนาด 10-12 เซนติเมตร สามารถกินเนื้อปลาสดสับเป็นช้ินเล็กๆ 
 ปลากะพงขาวเป็นปลาท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เลี้ยงง่าย โตเร็ว นิยมเลี้ยงในกระชังอย่างแพร่หลายตามแถบ
จังหวัดติดชายทะเล ซึ่งได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงมาเป็นเวลามากว่า 
โดยลูกพันธุ์ปลาท่ีใช้ส่วนใหญ่ได้จากโรงเพาะฟักท้ังจากเอกชนและหน่วยงานรัฐ 
เป็นปลาท่ีได้จากโรงเพาะและนํามาเลี้ยงในกระชังจนมีขนาดใหญ่ แล้วจึงคัดเลือกมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ ด้วยสาเหตุนี้อาจทําให้เกิด
การผสมเลือดชิดกันในหลายรุ่นๆ ซึ่งจะส่งผลด้อยต่อคุณภาพของลู
พันธุกรรมมักแสดงออกในลักษณะของอัตราการรอดตาย 
และลดอัตราการเจริญเติบโต (วงศ์ปฐม, 2532
 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธุ์ต่าง
การรายงาน แต่มีการศึกษาในต่างประเทศซึ่งพบว่าความแปรปรวนของความยาวลําตัวและน้ําหนัก
ระหว่างพันธุกรรมและฟีโนไทป์มีค่าสูงในลูกปลาอายุ 
ศึกษาอัตรารอด การเจริญเติบโต และปริมาณอาหารท่ีกินในปลา 
ของยุโรป ภายใต้สภาวะแวดล้อมเดียวกัน พบว่า ค่าอัตรารอด อัตราการเจริญเติบโต แล
โดยเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับแหล่งกําเนิดทางภูมิศาสตร์ของปลา
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือศึกษาการเจรญิเติบโตทางด้านน้ําหนัก ความกว้าง
จาก 3 แหล่งเพาะพันธุ์ คือ สถาบันวิจยัการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 
และพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล  
 
วิธีดําเนินการ 
1. แผนการทดลอง 

การอนุบาลลูกปลากะพงขาวอายุ 
ถังพลาสติคกลม ความจุ 1 ตัน ภายใต้สภาวะควบคุม 
ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2554
CRD) ประกอบด้วย 3 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3
 ชุดท่ี 1 ลูกปลากะพงขาวจากฉะเชิงเทรา 
 ชุดท่ี 2 ลูกปลากะพงขาวจากสตลู 
 ชุดท่ี 3 ลูกปลากะพงขาวจากสงขลา
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ปลากะพงขาวมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Lates calcarifer  (Bloch, 1790) อยู่ในวงศ์ Centropomidae 
นภูมิภาคเขตอบอุ่นถึงเขตร้อน ในประเทศไทยพบท่ัวไปตามชายฝั่งทะเลท้ังฝั่งอ่าวไทย

และทะเลอันดามัน ปลากะพงขาวจัดเป็นปลาสองน้ํา สามารถอาศัยอยู่ได้ทุกระดับความเค็มตั้งแต่ 0
,  2524; Chomdej, 1986)  โดยปกติปลากะพงขาวกินอาหารประเภทมีชีวิต แต่สามารถฝึกให้กินอาหาร

เซนติเมตร ใช้ปลาสดบดละเอียดผสมหัวอาหาร และกุ้งเคยสดหรือมีชีวิต เมื่อลูกปลา
เซนติเมตร สามารถกินเนื้อปลาสดสับเป็นช้ินเล็กๆ (คณิต, 2531) 

ปลากะพงขาวเป็นปลาท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เลี้ยงง่าย โตเร็ว นิยมเลี้ยงในกระชังอย่างแพร่หลายตามแถบ
มีการส่งเสริมการเลี้ยงมาเป็นเวลามากว่า 40 ปี หลังจากท่ีกรมประมงเพาะพันธุ์ได้สําเร็จเมื่อ

ะฟักท้ังจากเอกชนและหน่วยงานรัฐ ในปัจจุบันพ่อแม่พันธุ์ปลาท่ีใช้ผลิตลูกปลาจึง
เป็นปลาท่ีได้จากโรงเพาะและนํามาเลี้ยงในกระชังจนมีขนาดใหญ่ แล้วจึงคัดเลือกมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ ด้วยสาเหตุนี้อาจทําให้เกิด
การผสมเลือดชิดกันในหลายรุ่นๆ ซึ่งจะส่งผลด้อยต่อคุณภาพของลูกพันธุ์ปลากะพงขาวได้ในระยะยาว ผลของการ

ดงออกในลักษณะของอัตราการรอดตาย ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
2532)  

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทยยังไม่มี
แต่มีการศึกษาในต่างประเทศซึ่งพบว่าความแปรปรวนของความยาวลําตัวและน้ําหนักเพ่ิมข้ึนตาม

ฟีโนไทป์มีค่าสูงในลูกปลาอายุ 50 วันและ 80 วัน (Chandra et al., 2000) Macbeth 
การเจริญเติบโต และปริมาณอาหารท่ีกินในปลา Eurasian perch (Perca fluviatilis

ของยุโรป ภายใต้สภาวะแวดล้อมเดียวกัน พบว่า ค่าอัตรารอด อัตราการเจริญเติบโต และการบริโภคอาหารมีความแปรปรวนสูง
โดยเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับแหล่งกําเนิดทางภูมิศาสตร์ของปลา  

ญเติบโตทางด้านน้ําหนัก ความกว้าง ความยาว และการรอดตาย ของลูกปลากะพงขาวอายุ 
ยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา และศูนย์วิจัย

การอนุบาลลูกปลากะพงขาวอายุ 22 วัน จากสามแหล่งเพาะพันธุ์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์
ตัน ภายใต้สภาวะควบคุม (ตารางท่ี 1) ในโรงปฏิบัติการ ณ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์

2554 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized 
3 ซ้ํา ดังนี ้

ลูกปลากะพงขาวจากฉะเชิงเทรา  
 

ลูกปลากะพงขาวจากสงขลา 
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Centropomidae มีช่ือสามัญคือ 
ในประเทศไทยพบท่ัวไปตามชายฝั่งทะเลท้ังฝั่งอ่าวไทย

0-35 ส่วนในพันส่วน  
โดยปกติปลากะพงขาวกินอาหารประเภทมีชีวิต แต่สามารถฝึกให้กินอาหาร

ปลาสดบดละเอียดผสมหัวอาหาร และกุ้งเคยสดหรือมีชีวิต เมื่อลูกปลา

ปลากะพงขาวเป็นปลาท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เลี้ยงง่าย โตเร็ว นิยมเลี้ยงในกระชังอย่างแพร่หลายตามแถบ
ปี หลังจากท่ีกรมประมงเพาะพันธุ์ได้สําเร็จเมื่อ พ.ศ. 2516

ในปัจจุบันพ่อแม่พันธุ์ปลาท่ีใช้ผลิตลูกปลาจึง
เป็นปลาท่ีได้จากโรงเพาะและนํามาเลี้ยงในกระชังจนมีขนาดใหญ่ แล้วจึงคัดเลือกมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ ด้วยสาเหตุนี้อาจทําให้เกิด

ผลของการเสื่อมโทรมทาง
ทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการแพร่ขยายพันธุ ์

ๆ ในประเทศไทยยังไม่มี
เพ่ิมข้ึนตามอายุความสัมพันธ์
Macbeth et al. (2011) 

Perca fluviatilis) จากภูมิภาคต่างๆ 
ะการบริโภคอาหารมีความแปรปรวนสูง 

ความยาว และการรอดตาย ของลูกปลากะพงขาวอายุ 22-50 วัน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา และศูนย์วิจัย

สัปดาห์ ดําเนินการทดลองใน 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ําชายฝั่ง 
Completely Randomized Design, 
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2.  ขั้นตอนการทดลอง 
2.1 การเตรียมการทดลอง
การเตรียมลูกปลากะพงขาวโดยประสานกันระหว่าง 

ฉะเชิงเทรา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล
ท้ัง 3 หน่วยงาน เมื่อผลิตลูกพันธุ์ปลากะพงขาวได้พร้อมกันแล้ว จึงลําเลียงลูกปลาอายุ 
อนุบาลต่อด้วยความหนาแน่น 10,000 
โรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียวัยอ่อนเป็นอาหาร จนลูกปลามีอายุได้ 
แล้วจึงเริ่มดําเนินการทดลองตามแผนการทดลอง

2.2 ข้ันตอนการอนุบาล 
การอนุบาลลูกปลากะพงขาว อายุ 

อนุบาลในถังขนาด 1 ตัน จํานวน 9 ถัง ถังๆ ละ 
จึงต้องมีการคัดขนาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เฉลี่ยประมาณ 10 % และปลาขนาดเล็ก ซึ่งโตช้า และไม่แข็งแรง ส่วนปลาขนาดกลางมีปริมาณมากท่ีสุดจึงใช้เพ่ื
ต่อไปในทุกๆ สัปดาห์ โดยลดอัตราความหนาแน่นในการอนุบาลลูกปลาอายุ 
ลง 20% เพ่ือให้เหมาะสมกับภาชนะท่ีเลี้ยง
ความเค็ม และการให้อาหารซึ่งประกอบด้วยอาร์ทีเมียวัยอ่อน อาร์ทีเมียตัวโตแช่แข็ง และอาหารสําเร็จรูปโปรตีน 
ปริมาณอาหารท่ีใช้ข้ึนอยู่กับตามความต้องการของลูกปลาท่ีมีอายุเพ่ิมข้ึน 

 
ตารางท่ี 1 การจัดการในระหว่างการอนุบาลลูกปลากะพงขาวอายุ 
 

อาย ุ
(สัปดาห์) 

ความหนาแนน่ 
(ตัว/ตัน) 

3 (18-21 วัน)  
4 (22-28 วัน)  
5 (29-35 วัน)  
6 (36-42 วัน)  
 
7 (43-49 วัน)  

10,000 
5,000 
2,500 
1,250 

 
1,000 

 
2.3 การให้อาหาร และการเปลี่ยนถ่ายน้ํา

 ก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ 
กินอาร์ทีเมียขนาดเล็กจนอ่ิมวันละ 3
ปรับชนิดและปริมาณอาหารตามความเห
แช่แข็ง และอาหารสําเร็จรูป  
 การเปลี่ยนถ่ายน้ํา ในลูกปลาอายุ 
วันละ 2 ครั้ง ในเวลา 09.30 และ 13
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การเตรียมการทดลอง 
การเตรียมลูกปลากะพงขาวโดยประสานกันระหว่าง 3 หน่วยงานของกรมประมง คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ประมงชายฝั่งสตูล และสถาบันวิจยัการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง เพ่ือผลิตลูกปลาให้มีอายุเดียวกัน
หน่วยงาน เมื่อผลิตลูกพันธุ์ปลากะพงขาวได้พร้อมกันแล้ว จึงลําเลียงลูกปลาอายุ 2 สัปดาห์ มาพักในถัง

000 ตัว/ถัง (10 ตัว/ลิตร) ความเค็ม 25 ส่วนในพัน อุณหภูมิ 
โรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียวัยอ่อนเป็นอาหาร จนลูกปลามีอายุได้ 3 สัปดาห์  คัดลูกปลาให้มีขนาดใกล้เคียงกัน
แล้วจึงเริ่มดําเนินการทดลองตามแผนการทดลอง 

การอนุบาลลูกปลากะพงขาว อายุ 22 วัน จาก 3 แหล่งเพาะพันธุ์ ภายใต้สภาวะแวดล้อมเดียวกัน โดยแต่ละแหล่งพันธุ์แยก
ถัง ถังๆ ละ 5,000 ตัว และเนื่องจากปลากะพงขาวมีพฤติกรรมการกินกันเอง ในระหว่างเลี้ยง
ครั้ง (Macbeth et al., 2011) โดยแบ่งเป็นปลาท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งจะพบว่ามีปริมาณไม่มาก

และปลาขนาดเล็ก ซึ่งโตช้า และไม่แข็งแรง ส่วนปลาขนาดกลางมีปริมาณมากท่ีสุดจึงใช้เพ่ื
โดยลดอัตราความหนาแน่นในการอนุบาลลูกปลาอายุ 3-5 สัปดาห์ลง 50% 

เพ่ือให้เหมาะสมกับภาชนะท่ีเลี้ยงเนื่องจากลูกปลาในระยะนี้โตเร็ว รวมถึงได้ปรับเพ่ิมเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนถ่ายน้ํา 
ความเค็ม และการให้อาหารซึ่งประกอบด้วยอาร์ทีเมียวัยอ่อน อาร์ทีเมียตัวโตแช่แข็ง และอาหารสําเร็จรูปโปรตีน 
ปริมาณอาหารท่ีใช้ข้ึนอยู่กับตามความต้องการของลูกปลาท่ีมีอายุเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 1) 

การจัดการในระหว่างการอนุบาลลูกปลากะพงขาวอายุ 22-50 วัน  

 การเปลี่ยน  
น้ํา (%) 

ชนิดและปริมาณอาหารในแต่ละวนั

20 
30 
50 
80 
 
80 

อาร์ทีเมียวัยอ่อน 20-30 กรัม (นํ้าหนักเปียก)
อาร์ทีเมียวัยอ่อน 25-40 กรัม  
อาร์ทีเมียวัยอ่อน 15-30 กรัม+อาร์ทีเมียโตแช่แข็ง
อาร์ทีเมียวัยอ่อน 5-10 กรัม +อาหารเม็ด 5
ตัวโตแช่แข็ง 20 - 30 กรัม  
อาร์ทีเมียตัวโตแช่แข็ง 15-30 กรัม + อาหารเม็ด

และการเปลี่ยนถ่ายน้ํา 
สัปดาห์ อนุบาลลูกปลาท้ัง 3 สายพันธุ์ ในถังขนาด 1 ตัน ความหนาแน่น 

3 มื้อ ในเวลา 07.30, 11.30 และ 15.30 น. และเริ่มการทดลองเมื่อลูกปลามีอายุ 
ปรับชนิดและปริมาณอาหารตามความเหมาะสม โดยให้กินอาหารควบคู่กัน 2-3 ชนิด คือ อาร์ทีเ

การเปลี่ยนถ่ายน้ํา ในลูกปลาอายุ 22-35 วัน ถ่ายน้ําวันละ 1 ครั้งในเวลา 09.30 เมื่อลูกปลาอายุ 
13.30 น. น้ําท่ีใช้อนุบาลลูกปลามีความเค็มอยู่ระหว่าง 15 -25
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หน่วยงานของกรมประมง คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
เพ่ือผลิตลูกปลาให้มีอายุเดียวกัน

สัปดาห์ มาพักในถัง 1 ตัน เพ่ือ
มิ 28-29 องศาเซลเซียส ให้กิน 

สัปดาห์  คัดลูกปลาให้มีขนาดใกล้เคียงกัน (ปลาขนาดกลาง) 

แหล่งเพาะพันธุ์ ภายใต้สภาวะแวดล้อมเดียวกัน โดยแต่ละแหล่งพันธุ์แยก
และเนื่องจากปลากะพงขาวมีพฤติกรรมการกินกันเอง ในระหว่างเลี้ยง  

โดยแบ่งเป็นปลาท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งจะพบว่ามีปริมาณไม่มาก
และปลาขนาดเล็ก ซึ่งโตช้า และไม่แข็งแรง ส่วนปลาขนาดกลางมีปริมาณมากท่ีสุดจึงใช้เพ่ือการทดลอง

% และลูกปลาอายุ 6 สัปดาห์
รวมถึงได้ปรับเพ่ิมเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนถ่ายน้ํา 

ความเค็ม และการให้อาหารซึ่งประกอบด้วยอาร์ทีเมียวัยอ่อน อาร์ทีเมียตัวโตแช่แข็ง และอาหารสําเร็จรูปโปรตีน 42% 

ชนิดและปริมาณอาหารในแต่ละวนั ความ
เค็ม 

(พีพีที) 

)  

อาร์ทีเมียโตแช่แข็ง 10-15 กรัม 
5 กรัม+อาร์ทีเมีย

อาหารเม็ด 5-20 กรัม  

25-20 
20-15 
15 
15 
 
15 

ตัน ความหนาแน่น 10,000 ตัว โดยให้ลูกปลา
และเริ่มการทดลองเมื่อลูกปลามีอายุ 22 วัน 
ชนิด คือ อาร์ทีเมียวัยอ่อน อาร์ทีเมียเต็มวัย 

เมื่อลูกปลาอายุ 36 วันข้ึนไป ถ่ายน้ํา
25 ส่วนในพัน (ตารางท่ี 1) 
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2.4 การคัดขนาด 
 การเจริญเติบโตของลูกปลาเมื่ออายุเท่ากันนั้นลูกปลาขนาดเล็กโตช้า และปลาขนาดใหญ่จะโตเร็วมาก จึงไม่นํามาใช้
เพ่ือทําการศึกษาเปรียบเทียบ (Imsland et al
ซึ่งคัดจากประชากรท้ังหมด และการกระจายของขนาดจะต้องใกล้เคียงกันเมื่อเริ่มต้นการทดลอง และเนื่องจากปลากะพงขาวมี
พฤติกรรมการกินกันเอง  และในระหว่างเลี้ยงหากไม่มีการคัดขนาดจะทําให้ลูกปลามีขนาดแตกต่างกัน  ส่งผลต่ออัตรารอดขอ
ลูกปลา (Moullac et al., 2003) ก่อนการทดลองจึงคัดลูกปลาให้มีขนาดเท่ากั
ก่อนนําลงถังทดลองด้วยความหนาแน่นตามแผนการทดลอง และวางแผนการคัดขนาดระหว่างเลี้ยงสัปดาห์ละ 
ละครั้งท่ีคัดใช้กะละมังคัด 3 ไซด์ ได้ลูกปลา 
ทดลองต่อคือลูกปลาท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดท่ีได้จากการคัดคือลูกปลาขนาดกลางซึ่งจะมีปริมาณมากกว่า
กับแผนการทดลองเรื่องความหนาแน่นของลูกปลาท่ีใช้อนุบาลต่อหลังจากคัดขนาด ส่วนป
มากต่อครั้ง เพ่ือป้องกันการกินกันเองจึงต้องคัดออก
ไม่นําไปเป็นปลาท่ีใช้เพ่ือทดลองต่อ และปลาเล็กโดยปกติเป็นปลาท่ีไม่ค่อยแข็งแรง จะไม่อนุบาลต่อเพราะเปลืองอาหารและโตช้า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1  การใช้กะละมังคัดขนาดลูกปลาในแต่ละสัปดาห์
 
การเลือกใช้กะละมังคัดขนาดลูกปลาขนาดใหญ่ กลาง เล็ก
ในระหว่างการทดลองเลือกใช้กะละมัง 

สัปดาห์ท่ี 3 ลูกปลาอายุ 
สัปดาห์ท่ี 4 ลูกปลาอายุ 
สัปดาห์ท่ี 5 ลูกปลาอายุ 
สัปดาหท่ี์ 6 ลูกปลาอายุ 

 
2.5 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา

 คุณภาพน้ําท่ีตรวจวิเคราะห์ได้แก ่อุณหภู
ไนโตรเจน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดการทดลอง การเก็บตัวอย่างดําเนินการในตอ
และออกซิเจนละลายด้วยเครื่องมือวัดคุณภาพน้ํายี่ห้อ 
วเิคราะห์ด้วยวิธี phenol hypochlorite และ 
  

ปลาขนาดใหญ่พิเศษ
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ปลาขนาดเล็ก

ปลาขนาดกลาง

ปลาขนาดใหญ่
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การเจริญเติบโตของลูกปลาเมื่ออายุเท่ากันนั้นลูกปลาขนาดเล็กโตช้า และปลาขนาดใหญ่จะโตเร็วมาก จึงไม่นํามาใช้
et al, 2000; Jonassen et al, 2000)   ในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้ลูกปลาขนาดกลาง

ซึ่งคัดจากประชากรท้ังหมด และการกระจายของขนาดจะต้องใกล้เคียงกันเมื่อเริ่มต้นการทดลอง และเนื่องจากปลากะพงขาวมี
พฤติกรรมการกินกันเอง  และในระหว่างเลี้ยงหากไม่มีการคัดขนาดจะทําให้ลูกปลามีขนาดแตกต่างกัน  ส่งผลต่ออัตรารอดขอ

ก่อนการทดลองจึงคัดลูกปลาให้มีขนาดเท่ากันโดยใช้กะละมังคัดไซด์เบอร์ 
ก่อนนําลงถังทดลองด้วยความหนาแน่นตามแผนการทดลอง และวางแผนการคัดขนาดระหว่างเลี้ยงสัปดาห์ละ 

ไซด์ ได้ลูกปลา 4 ขนาด คือ เล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ (รูปท่ี 1) ขนาดของลูกปลาท่ีนํามา
ทดลองต่อคือลูกปลาท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดท่ีได้จากการคัดคือลูกปลาขนาดกลางซึ่งจะมีปริมาณมากกว่า50 
กับแผนการทดลองเรื่องความหนาแน่นของลูกปลาท่ีใช้อนุบาลต่อหลังจากคัดขนาด ส่วนปลาขนาดใหญ่พิเศษจะมีจํานวนน้อย

นเองจึงต้องคัดออก ส่วนปลาขนาดใหญ่มีประมาณ 10% จํานวนจะน้อยกว่าปลาขนาดกลางจึง
ไม่นําไปเป็นปลาท่ีใช้เพ่ือทดลองต่อ และปลาเล็กโดยปกติเป็นปลาท่ีไม่ค่อยแข็งแรง จะไม่อนุบาลต่อเพราะเปลืองอาหารและโตช้า

การใช้กะละมังคัดขนาดลูกปลาในแต่ละสัปดาห์ 

การเลือกใช้กะละมังคัดขนาดลูกปลาขนาดใหญ่ กลาง เล็ก 
ในระหว่างการทดลองเลือกใช้กะละมัง 3 ขนาด ดังนี ้

ลูกปลาอายุ 29 วัน คัดขนาดลูกปลาด้วยกะละมังขนาด 2.5,  3 และ 4 มิลลิเมตร
ลูกปลาอายุ 36 วัน คัดขนาดลูกปลาด้วยกะละมังขนาด 3, 4 และ 5 มิลลิเมตร 
ลูกปลาอายุ 43 วัน คัดขนาดลูกปลาด้วยกะละมังคัดขนาด 4, 5 และ 6 มิลลิเมตร
ลูกปลาอายุ 50 วัน คัดขนาดลูกปลาด้วยกะละมังขนาด 5, 6 และ7 มิลลิเมตร

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
อุณหภมูิ ความเค็ม พีเอช ออกซิเจนละลาย แอมโมเนียรวม-ไนโตรเจน และไนไตรท์

ครั้ง ตลอดการทดลอง การเก็บตัวอย่างดําเนินการในตอนเช้าก่อนให้อาหาร วัดอุณหภูมิ พีเอช
และออกซิเจนละลายด้วยเครื่องมือวัดคุณภาพน้ํายี่ห้อ WTW multiline P-4 แอมโมเนียรวม-ไนโตรเจน และไนไตรท์

และ diazotization ตามลําดับ (Strickland and Parsons, 1972)

ปลาขนาดใหญ่พิเศษ 

ปลาขนาดเล็ก 

ปลาขนาดกลาง 

ปลาขนาดใหญ่ 
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การเจริญเติบโตของลูกปลาเมื่ออายุเท่ากันนั้นลูกปลาขนาดเล็กโตช้า และปลาขนาดใหญ่จะโตเร็วมาก จึงไม่นํามาใช้
ในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้ลูกปลาขนาดกลาง

ซึ่งคัดจากประชากรท้ังหมด และการกระจายของขนาดจะต้องใกล้เคียงกันเมื่อเริ่มต้นการทดลอง และเนื่องจากปลากะพงขาวมี
พฤติกรรมการกินกันเอง  และในระหว่างเลี้ยงหากไม่มีการคัดขนาดจะทําให้ลูกปลามีขนาดแตกต่างกัน  ส่งผลต่ออัตรารอดของ

นโดยใช้กะละมังคัดไซด์เบอร์ 1.5 คัดลูกปลา
ก่อนนําลงถังทดลองด้วยความหนาแน่นตามแผนการทดลอง และวางแผนการคัดขนาดระหว่างเลี้ยงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยแต่

ขนาดของลูกปลาท่ีนํามา
50 % เพ่ือให้สอดคล้อง

ลาขนาดใหญ่พิเศษจะมีจํานวนน้อย
จํานวนจะน้อยกว่าปลาขนาดกลางจึง

ไม่นําไปเป็นปลาท่ีใช้เพ่ือทดลองต่อ และปลาเล็กโดยปกติเป็นปลาท่ีไม่ค่อยแข็งแรง จะไม่อนุบาลต่อเพราะเปลืองอาหารและโตช้า 

มิลลิเมตร 
มิลลิเมตร  

มิลลิเมตร 
มิลลิเมตร 

ไนโตรเจน และไนไตรท์-
นเช้าก่อนให้อาหาร วัดอุณหภูมิ พีเอชความเค็ม 

ไนโตรเจน และไนไตรท์-ไนโตรเจน 
(Strickland and Parsons, 1972) 
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2.6 การบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูล
 การสุ่มลูกปลากะพงขาวบ่อละ 
การทดลองทุก 1 สัปดาห์ โดยในระหว่างท่ีทําการคัดขนาดในแต่ละสัปดาห์ ทําการเก็บข้อมูลอัตราส่วนลูกปลา 
กลาง และเล็ก บันทึกการเจริญเติบโตโดยการช่ังน้ําหนักและวัดขนาดลูกปลาท่ีได้จากการคัด คือ ลูกปลาขนาดใหญ่ และลูกปลา
ขนาดกลาง จนกระท่ังสิ้นสุดการทดลองในระยะเวลา 
อัตรารอด และอัตราส่วนของลูกปลาขนาดต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์
 

      อัตราการเจริญเติบโต 

 

      อัตรารอด 

 
 การวิเคราะห์ความแปรปรวนข้อมูลการเจริญเติบโตขอลูกปลาโดยใช้แบบเชิงหุ่นเชิงเส้นท่ัวไป 
GLM) แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ 
โปรแกรมสําเร็จรูป SAS V. 8.0 
 
ผลการศึกษา 
 การคัดขนาดและอัตราส่วนลูกปลาขนาดใหญ่ กลาง เล็ก
 ในระหว่างการทดลองเป็นเวลา 
ขนาดกลางมากท่ีสุดอยู่ระหว่าง 53-93
และพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทราเป็น  
14.2%  และจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตลู เป็น 

 

 
 
 
 
 
รูปท่ี 2  อัตราส่วนเฉลี่ยลูกปลาขนาดเล็ก       ขนาด
 22-50 วัน จากสามแหล่งเพาะพันธุ์ 
 
การเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย

 ลูกปลากะพงขาวจากศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูลก่อนการทดลองมีน้ําหนัก 
ความกว้างลําตัว 0.23+0.021, 0.22
0.69+0.054 เซนติเมตร ตามลําดับ 
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การบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การสุ่มลูกปลากะพงขาวบ่อละ 50  ตัว เพ่ือช่ังน้ําหนักและวัดความยาวเหยียดก่อนเริ่มดําเนินการทดลอง

สัปดาห์ โดยในระหว่างท่ีทําการคัดขนาดในแต่ละสัปดาห์ ทําการเก็บข้อมูลอัตราส่วนลูกปลา 
กลาง และเล็ก บันทึกการเจริญเติบโตโดยการช่ังน้ําหนักและวัดขนาดลูกปลาท่ีได้จากการคัด คือ ลูกปลาขนาดใหญ่ และลูกปลา
ขนาดกลาง จนกระท่ังสิ้นสุดการทดลองในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ลูกปลามีอายุ 50 วัน นําข้อมูลท่ีได้มาคํานวณค่าการเจริญเติบโต
อัตรารอด และอัตราส่วนของลูกปลาขนาดต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี ้

อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน) = 
 ( น้ําหนักปลาสุดท้าย -  น้ําหนักปลาเริม่ต้น
                  ระยะเวลาเลี้ยง 

อัตรารอด (%)  = 
จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง  x  100 
               จํานวนปลาเริ่มต้นทดลอง                                   

การวิเคราะห์ความแปรปรวนข้อมูลการเจริญเติบโตขอลูกปลาโดยใช้แบบเชิงหุ่นเชิงเส้นท่ัวไป 
แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้

การคัดขนาดและอัตราส่วนลูกปลาขนาดใหญ่ กลาง เล็ก 
ในระหว่างการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห ์คัดขนาดปลากะพงขาวทุกแหล่งพันธุ์จํานวน 4 

93%  โดยอัตราส่วนเฉลี่ยของลกูปลาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จากศูนย์วิจยั
และพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทราเป็น  24.2, 70.7 และ 5.1%  สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งเป็น 

และจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตลู เป็น 18.2, 67.2 และ 14.5% ตามลําดับ 

 

อัตราส่วนเฉลี่ยลูกปลาขนาดเล็ก       ขนาดกลาง       และขนาดใหญ่       ของลูกปลากะพงขาวอายุ
วัน จากสามแหล่งเพาะพันธุ์  

การเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย 
ลูกปลากะพงขาวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูลก่อนการทดลองมีน้ําหนัก 0.008+0.002, 0.008+0.002 
22+0.023 และ 0.21+0.022 เซนติเมตร  ความยาวลําตัว 0.73
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ตัว เพ่ือช่ังน้ําหนักและวัดความยาวเหยียดก่อนเริ่มดําเนินการทดลอง และระหว่าง
สัปดาห์ โดยในระหว่างท่ีทําการคัดขนาดในแต่ละสัปดาห์ ทําการเก็บข้อมูลอัตราส่วนลูกปลา 3 ขนาด คือ ใหญ ่

กลาง และเล็ก บันทึกการเจริญเติบโตโดยการช่ังน้ําหนักและวัดขนาดลูกปลาท่ีได้จากการคัด คือ ลูกปลาขนาดใหญ่ และลูกปลา
วัน นําข้อมูลท่ีได้มาคํานวณค่าการเจริญเติบโต 

น้ําหนักปลาเริม่ต้น) 

100  
จํานวนปลาเริ่มต้นทดลอง                                   

การวิเคราะห์ความแปรปรวนข้อมูลการเจริญเติบโตขอลูกปลาโดยใช้แบบเชิงหุ่นเชิงเส้นท่ัวไป (General Linear Model, 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้

4 ครั้ง มีอัตราส่วนของลูกปลา
โดยอัตราส่วนเฉลี่ยของลกูปลาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จากศูนย์วิจยั

ว์นํ้าชายฝั่งเป็น 20.7, 65.1 และ 
ตามลําดับ (รปูท่ี 2) 

ของลูกปลากะพงขาวอาย ุ

ยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง และ 
002 และ 0.006+0.002 กรัม  
73+0.060 , 0.83+0.045 และ 
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 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ลูกปลากะพงขาวจากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งสตูลมีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน ส่วนลูกปลากะพงขาวจากฉะเชิงเทรามีกา
0.28+0.050 กรัม ความกว้างลําตัว 0.72+0
0.005+0.0039, 0.005+0.0036 และ 0.010+
ประมงชายฝั่งสตูล และสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งท่ีมีอัตรารอด  

รูปท่ี 3 อัตรารอดของลูกปลากะพงขาวอายุ 
 
ตารางท่ี 2  อัตราการเจริญเติบโตของลูกปลากะพงขาวขนาดกลาง และขนาดใหญ่ อายุ 

แหล่ง
เพาะพันธ์ุ 

อายุ
(วัน) 

ปลาขนาดกลาง

น้ําหนัก 
(กรัม) 

ฉะเชิงเทรา 22 
50 

0.008+0.002a 
0.28+0.050a 

0
0

สงขลา 22 
50 

0.008+0.002a 
0.14+0.024b 

0
0

สตูล 22 
50 

0.006+0.002b 
0.15+0.031b 

0
0

 
หมายเหตุ  ตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน 

สถิติ (p<0.05) 

91.3

80

85

90

95

100

สตูล

อัต
รา
รอ
ด 
(%

)
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เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ลูกปลากะพงขาวจากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนา
งชายฝั่งสตูลมีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน ส่วนลูกปลากะพงขาวจากฉะเชิงเทรามีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด มีน้ําหนัก

0.084 เซนติเมตร และความยาว 2.75+0.189 เซนติเมตร มีอัตราการเจริญเติบโต 
+0.0079 กรัม/วัน แต่มีอัตรารอด 86.9% ซึ่งต่ํากว่าลูกปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนา

ประมงชายฝั่งสตูล และสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งท่ีมีอัตรารอด  91.3 และ 94.5% ตามลําดับ (

 
อัตรารอดของลูกปลากะพงขาวอายุ 50 วัน จาก 3 แหล่งเพาะพันธุ ์

อัตราการเจริญเติบโตของลูกปลากะพงขาวขนาดกลาง และขนาดใหญ่ อายุ 22 วัน และ 50 วัน จาก 

ปลาขนาดกลาง ปลาขนาดใหญ่

กว้าง 
(ซม.) 

ยาว (ซม.) น้ําหนัก 
(กรัม) 

กว้าง (ซม

0.23+0.021a 
0.72+0.084a 

0.73+0.060b 
2.75+0.189a 

- 
0.54+0.148a 

- 
0.94+0.083

0.22+0.023b 
0.59+0.054c 

0.83+0.045a 
2.24+0.147c 

- 
0.23+0.032b 

- 
0.71+0.060

0.21+0.022c 
0.61+0.063b 

0.69+0.054c 
2.31+0.197b 

- 
0.24+0.038b 

- 
0.72+0.066

ตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน (ท่ีอายุเท่ากัน) แสดงว่า มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

86.9

94.5

ฉะเชิงเทรา สงขลา
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เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ลูกปลากะพงขาวจากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนา
รเจริญเติบโตดีท่ีสุด มีน้ําหนัก

เซนติเมตร มีอัตราการเจริญเติบโต 
ซึ่งต่ํากว่าลูกปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนา

(รูปท่ี 3 และตารางท่ี 2) 

วัน จาก 3 แหล่งเพาะพันธุ์  

ปลาขนาดใหญ ่

ซม.) ยาว (ซม.) 

083a 

- 
3.46+0.242a 

060b 

- 
2.66+0.125c 

066b 
- 

2.74+0.133b 

มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
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รูปท่ี 4 อัตราการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักของลูกปลากะพงขาวอายุ 
 

 คุณภาพน้ํา 
 คุณภาพน้ําระหว่างการทดลองมีค่าใกล้เคียงกัน ดังนี้ ความเค็มมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
อุณหภูมิน้ํามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 28
ออกซิเจนละลายมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
0.40+0.239 - 0.57+0.769 มิลลิกรัม/
สตูลมีค่าสูงกว่าถังทดลองจากแหล่งอ่ืนๆ 
 
ตารางท่ี 3  คุณภาพน้ําระหว่างการอนุบาลลูกปลาอายุ 

สายพันธุ ์ ออกซิเจน
ละลาย 
(มก./ล.) 

สงขลา  5.6+0.65a 7.8

สตูล 5.7+0.86a 7.9

ฉะเชิงเทรา 5.7+0.76a 7.9

สรุปและวิจารณ์ผล 
 ผลการอนุบาลลูกปลากะพงขาวจากสามแหล่งเพาะพันธุ์ คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา 
(ฉะเชิงเทรา) สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
อายุ 22 วัน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูลมีลักษณะผอม ลําตัวยาว โดยมีน้ําหนักเริ่มต้น 
ส่วนลูกปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา และส
น้ําหนัก 0.008+0.002 และ 0.008+0
จากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งลําตัวยาวกว่า เมื่ออนุบาลเป็นระยะเวลา 

0.008

0.006
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

22 24 26 28

น้ํา
หน

ัก 
(ก
รัม
)

ฉะเชิงเทรา

สงขลา

สตูล
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อัตราการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักของลูกปลากะพงขาวอายุ 22-50 วัน จาก 3 แหล่งเพาะพันธุ์

คุณภาพน้ําระหว่างการทดลองมีค่าใกล้เคียงกัน ดังนี้ ความเค็มมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18
28.6+0.78 - 28.8+0.83 องศาเซลเซียส พีเอชมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 

ออกซิเจนละลายมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5.6+0.65 - 5.7+0.86  มิลลิกรัม/ลิตร  แอมโมเนียรวม-ไนโตรเจนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
/ลิตร ยกเว้นไนไตรท์-ไนโตรเจนท่ีในถังทดลองลูกปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

สตูลมีค่าสูงกว่าถังทดลองจากแหล่งอ่ืนๆ (P<0.05) (ตารางท่ี 3) 

คุณภาพน้ําระหว่างการอนุบาลลูกปลาอายุ 22-50 วัน จาก 3 แหล่งพันธุ์  

พีเอช ความเค็ม 
(พีพที)ี 

อุณหภูมิ (ซ๐) แอมโมเนียรวม
ไนโตรเจน
(มก./ล

8+0.42 a  19.1+4.49 a  28.7+0.58 a  0.57+0.769 

9+0.37 a  19.5+4.55 a  28.8+0.83 a  0.47+0.279

9+0.38 a  18.7+4.51 a  28.6+0.78 a  0.40+0.239 

 

ผลการอนุบาลลูกปลากะพงขาวจากสามแหล่งเพาะพันธุ์ คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา 
าะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง (สงขลา) และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูลมีลักษณะผอม ลําตัวยาว โดยมีน้ําหนักเริ่มต้น 
ส่วนลูกปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา และสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งมีลักษณะอ้วน 

0.002 กรัม แต่ลูกปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทราอ้วนสั้น ส่วนลูกปลา
จากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งลําตัวยาวกว่า เมื่ออนุบาลเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

y = 0.0102e0.1192x

R² = 0.9889

y = 0.0061e0.1118x

R² = 0.9951

y = 0.0068e0.1112x

R² = 0.9926

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

อายุลูกปลา (วัน)

ฉะเชิงเทรา

สงขลา
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แหล่งเพาะพันธุ ์

18.7+4.51 - 19.5+4.55 พีพีที  
พีเอชมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 7.8+0.42 - 7.9+0.37 

ไนโตรเจนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
ไนโตรเจนท่ีในถังทดลองลูกปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

แอมโมเนียรวม-
ไนโตรเจน 

ล.) 

ไนไตรท-์ไนโตรเจน   
(มก./ล.) 

769 a 0.007+0.004 b  

279 a 0.015+0.008 a 

239 a 0.009+0.006 b 

ผลการอนุบาลลูกปลากะพงขาวจากสามแหล่งเพาะพันธุ์ คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา 
และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล (สตูล) พบว่า ลูกปลา

จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูลมีลักษณะผอม ลําตัวยาว โดยมีน้ําหนักเริ่มต้น 0.006+0.002 กรัม  
ถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งมีลักษณะอ้วน 

กรัม แต่ลูกปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทราอ้วนสั้น ส่วนลูกปลา
สัปดาห์ (ลูกปลามีอายุ 50 วัน) พบว่า 

0.28

0.14

0.15

46 48 50
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ลูกปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทร
2.75+0.189 เซนติเมตร แต่มีอัตรารอด 86.9
อัตรารอดสูงท่ีสุด 94.5% และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล
หนาแน่นในการอนุบาล อาหาร การคัดขนาด ของการทดล
Hatziathanasiou et al. (2002) ได้ทดลองอนุบาลปลา
ท่ีมีการเปลี่ยนอาหาร ส่งผลต่ออัตรารอดของลูกปลา
และให้กินอาหารอย่างเพียงพอจะลดพฤติกรรมการกินกันเองของลูกปลา
 อัตราส่วนลูกปลาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่าท้ังสามแหล่งเพาะพันธุ์มีจํานวนลูกปลาขนาดกลางมาก
ท่ีสุด 53-93% โดยวิธีการจัดการท่ีเหมือนกัน พบว่า ลูกปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูลมีลูกปลาขนาดเล็ก
จํานวนน้อยท่ีสุด เฉลี่ย  18.2% รองลงมาคือ  สถาบันวิจั
ชายฝั่งฉะเชิงเทรา ตามลําดับ  
 Mandiki et al. (2004)  พบว่า ความแตกต่างของการเจริญเติบโต อัตราการรอดตายของลูกปลาจากโรงเพาะแต่ละ
แหล่งข้ึนอยู่กับแหล่งกําเนิดทางภูมิศาสตร์ของปลา  ในการทดลองครั้งนี้ลูก
ปรากฏในลูกปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา ส่วนลูกปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะ
เด่นเช่นกัน โดยลูกปลากะพงขาวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูลมีอัตราส่วนของลูกปลาขนาดเล็กต่ําท่ีสุด ขณะท่ี
ลูกปลาจากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งมีอัตรารอดสูงท่ี
องค์ความรู้พ้ืนฐานในการคัดเลือกทางพันธุกรรมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิ
ศึกษาลักษณะสําคัญเชิงเพาะเลี้ยงของปลากะพงขาวท้ังการเจริญเติบโตและอัตรารอดในปลาวัยรุ่น และปลาขนาดตลาดจากแหล่ง
เพาะพันธุ์เหล่านี้ต่อไป รวมท้ังศึกษาความสามารถในการเป็นพ่อแม่พันธุ์ การวางไข่ และการเจริญเติบโตของลูกปลารุ่น
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ลูกปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรามีอัตราการเจริญเติบโตดีท่ีสุด มีนํ้าหนักเฉลี่ย 0.28+
9%  ซึ่งอัตรารอดดังกล่าวต่ํากว่าลูกปลาจากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีมี

และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูลมีอัตรารอด 91.3% ซึ่งการจัดการในด้านต่างๆ เช่น ความ
หนาแน่นในการอนุบาล อาหาร การคัดขนาด ของการทดลองในครั้งนี้เป็นไปอย่างเหมาะสม จึงทําให้ลูกปลากะพงขาวมีอัตรารอดสูง

ได้ทดลองอนุบาลปลา European  sea bass พบว่า ความหนาแน่นในการอนุบาล และช่วง
ท่ีมีการเปลี่ยนอาหาร ส่งผลต่ออัตรารอดของลูกปลา ซึ่งสาเหตุหลักของการตายเกิดจากพฤติกรรมการกินกันเอง

ดพฤติกรรมการกินกันเองของลูกปลา 
อัตราส่วนลูกปลาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่าท้ังสามแหล่งเพาะพันธุ์มีจํานวนลูกปลาขนาดกลางมาก

โดยวิธีการจัดการท่ีเหมือนกัน พบว่า ลูกปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูลมีลูกปลาขนาดเล็ก
รองลงมาคือ  สถาบันวิจยัการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง สงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

พบว่า ความแตกต่างของการเจริญเติบโต อัตราการรอดตายของลูกปลาจากโรงเพาะแต่ละ
แหล่งข้ึนอยู่กับแหล่งกําเนิดทางภูมิศาสตร์ของปลา  ในการทดลองครั้งนี้ลูกปลาปลากะพงขาวท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตสูงจะ
ปรากฏในลูกปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา ส่วนลูกปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะ

โดยลูกปลากะพงขาวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูลมีอัตราส่วนของลูกปลาขนาดเล็กต่ําท่ีสุด ขณะท่ี
ลูกปลาจากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งมีอัตรารอดสูงท่ีสุด ซึ่งผลการทดลองในครั้งนี้สามารถนําไปใช้เป็น
องค์ความรู้พ้ืนฐานในการคัดเลือกทางพันธุกรรมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวได้

ลากะพงขาวท้ังการเจริญเติบโตและอัตรารอดในปลาวัยรุ่น และปลาขนาดตลาดจากแหล่ง
รวมท้ังศึกษาความสามารถในการเป็นพ่อแม่พันธุ์ การวางไข่ และการเจริญเติบโตของลูกปลารุ่น
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+0.050 กรัม ความยาว 
ซึ่งอัตรารอดดังกล่าวต่ํากว่าลูกปลาจากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีมี

ซึ่งการจัดการในด้านต่างๆ เช่น ความ
จึงทําให้ลูกปลากะพงขาวมีอัตรารอดสูง 

พบว่า ความหนาแน่นในการอนุบาล และช่วง
ซึ่งสาเหตุหลักของการตายเกิดจากพฤติกรรมการกินกันเอง ดังนั้นการคัดขนาด

อัตราส่วนลูกปลาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่าท้ังสามแหล่งเพาะพันธุ์มีจํานวนลูกปลาขนาดกลางมาก
โดยวิธีการจัดการท่ีเหมือนกัน พบว่า ลูกปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูลมีลูกปลาขนาดเล็ก

ยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง สงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

พบว่า ความแตกต่างของการเจริญเติบโต อัตราการรอดตายของลูกปลาจากโรงเพาะแต่ละ
ปลาปลากะพงขาวท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตสูงจะ

ปรากฏในลูกปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา ส่วนลูกปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธุ์อ่ืนก็มีลักษณะ
โดยลูกปลากะพงขาวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูลมีอัตราส่วนของลูกปลาขนาดเล็กต่ําท่ีสุด ขณะท่ี 

ซึ่งผลการทดลองในครั้งนี้สามารถนําไปใช้เป็น 
ภาพในการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวได้ อย่างไรก็ดีควร

ลากะพงขาวท้ังการเจริญเติบโตและอัตรารอดในปลาวัยรุ่น และปลาขนาดตลาดจากแหล่ง
รวมท้ังศึกษาความสามารถในการเป็นพ่อแม่พันธุ์ การวางไข่ และการเจริญเติบโตของลูกปลารุ่นF1 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
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การใช้สาหร่ายทะเลบําบัดน้ําในการเลี้ยงปลาทะเลในระบบกรองน้ําหมุนเวียนแบบปิด
 
ธัญชนก มังคลส*ุ และ สํารวย ลิขสิทธิพันธุ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาการใช้สาหร่ายทะเลบําบัดน้ําในการเลี้ยงปลาทะเลร่วมกับระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด ทําการศึกษาใน
ตู้กระจกขนาด 45X90X45 เซนติเมตร แบ่งการทดลองออกเป็น 
ชุดเลี้ยงปลาทะเลร่วมกับสาหร่ายพวงองุ่น ชุดเลี้ยงปลาทะเล
(ชุดควบคุม) ในแต่ละชุดการทดลองแบ่งออกเป็น 
ไนเตรท และฟอสเฟต ก่อนและระหว่างการทดลอง ผลการทดลองพบว่า สาหร่ายพวงองุ่นมีประสิทธิภาพในการ
และฟอสเฟต ได้ดีท่ีสุด โดยบําบัดได้ 18.770 
การใช้สาหร่ายในการบําบัดน้ําต่อการเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนและฟอสเฟต โดยพบว่า การเลี้ยงปลาทะเลร่วมกับ
สาหร่ายทําให้ปลามีอัตราการรอดตายสูง และมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าเลี้ยงปลาทะเลเพียงอย่างเดียว

 
คําสําคัญ: ระบบน้ําหมุนเวียนแบบปิด  การเลีย้งปลาทะเล สาหร่ายทะเล
   
*ผู้รับผดิชอบ: 2 หมู่ 2 ต. เพ อ. เมือง จ. ระยอง 
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การใช้สาหร่ายทะเลบําบัดน้ําในการเลี้ยงปลาทะเลในระบบกรองน้ําหมุนเวียนแบบปิด 

และ สํารวย ลิขสิทธิพันธุ ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 

การศึกษาการใช้สาหร่ายทะเลบําบัดน้ําในการเลี้ยงปลาทะเลร่วมกับระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด ทําการศึกษาใน
เซนติเมตร แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุดการทดลองท่ีเลี้ยงปลาทะเลร่วมกับสาหร่ายทะเล ได้แก่ 

ชุดเลี้ยงปลาทะเลร่วมกับสาหร่ายพวงองุ่น ชุดเลี้ยงปลาทะเลร่วมกับสาหร่ายเขากวาง และชุดการเลี้ยงปลาทะเลเพียงอย่างเดียว
ในแต่ละชุดการทดลองแบ่งออกเป็น 3 ซ้ํา วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแอมโมเนียรวม ไนไตรท์ 

ไนเตรท และฟอสเฟต ก่อนและระหว่างการทดลอง ผลการทดลองพบว่า สาหร่ายพวงองุ่นมีประสิทธิภาพในการ
770 และ 11.929 % ตามลําดับ ผลการศึกษาครั้งนี้ช้ีให้เห็นผลกระทบด้านบวก

การใช้สาหร่ายในการบําบัดน้ําต่อการเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนและฟอสเฟต โดยพบว่า การเลี้ยงปลาทะเลร่วมกับ
สูง และมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าเลี้ยงปลาทะเลเพียงอย่างเดียว

การเลีย้งปลาทะเล สาหร่ายทะเล  

ระยอง 21160 โทร 0- 3865- 1764  E-mail: thun123_b@yahoo.co.th
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การศึกษาการใช้สาหร่ายทะเลบําบัดน้ําในการเลี้ยงปลาทะเลร่วมกับระบบหมุนเวียนน้ําแบบปิด ทําการศึกษาใน 
ชุดการทดลองท่ีเลี้ยงปลาทะเลร่วมกับสาหร่ายทะเล ได้แก่ 

ร่วมกับสาหร่ายเขากวาง และชุดการเลี้ยงปลาทะเลเพียงอย่างเดียว 
ซ้ํา วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแอมโมเนียรวม ไนไตรท์  

ไนเตรท และฟอสเฟต ก่อนและระหว่างการทดลอง ผลการทดลองพบว่า สาหร่ายพวงองุ่นมีประสิทธิภาพในการลดแอมโมเนียรวม 
ตามลําดับ ผลการศึกษาครั้งนี้ช้ีให้เห็นผลกระทบด้านบวกของ

การใช้สาหร่ายในการบําบัดน้ําต่อการเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนและฟอสเฟต โดยพบว่า การเลี้ยงปลาทะเลร่วมกับ
สูง และมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าเลี้ยงปลาทะเลเพียงอย่างเดียว 

thun123_b@yahoo.co.th 
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Seaweed treatment in Close Mariculture System
 
Thunchanok Mungkalasu* and Samruai  
Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong)
 
Abstract 
 Seaweed treatment in close mariculture
using static experiment for 150 days. The experiment was designed into 2 treatment of marine fish culture 
with seaweed , marine fish culture with 
comparison with control treatment (without seaweed).Each treatment had 3 replications. During the 
experiment, the concentration of total ammonia, nitrite, nitrate and phosphate were analyzed. The results 
found that Caulerpa lentilfera 
best (18.770 and 11.929 %). The results of this study indicated the positive impact of the use of seaweed 
in close mariculture system to changes in nitrogen and phosphate compounds. It was f
marine fish culture with seaweed resulting growth rate and survival rate than the control.
 
Key words: close water system,
   
*Corresponding author: 2 Moo 2, Phe Sub
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Seaweed treatment in Close Mariculture System 

Thunchanok Mungkalasu* and Samruai   Likhasittipun  
Eastern Marine Fisheries Research and Development Center (Rayong) 

in close mariculture system was conducted in the aquaria size of 45X90X45 cm
for 150 days. The experiment was designed into 2 treatment of marine fish culture 

with seaweed , marine fish culture with Caulerpa lentilfera , marine fish culture with 
comparison with control treatment (without seaweed).Each treatment had 3 replications. During the 
experiment, the concentration of total ammonia, nitrite, nitrate and phosphate were analyzed. The results 

Caulerpa lentilfera had effiencies in reducing of total ammonia and phosphate treatment is 
18.770 and 11.929 %). The results of this study indicated the positive impact of the use of seaweed 

in close mariculture system to changes in nitrogen and phosphate compounds. It was f
marine fish culture with seaweed resulting growth rate and survival rate than the control.

close water system, marine fishes culture, seaweed 

*Corresponding author: 2 Moo 2, Phe Sub-district, Muang District, Rayong Province 
: thun123_b@yahoo.co.th  
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system was conducted in the aquaria size of 45X90X45 cm 
for 150 days. The experiment was designed into 2 treatment of marine fish culture 

, marine fish culture with Gracilaria fisheri in 
comparison with control treatment (without seaweed).Each treatment had 3 replications. During the 
experiment, the concentration of total ammonia, nitrite, nitrate and phosphate were analyzed. The results 

d phosphate treatment is 
18.770 and 11.929 %). The results of this study indicated the positive impact of the use of seaweed 

in close mariculture system to changes in nitrogen and phosphate compounds. It was found that the 
marine fish culture with seaweed resulting growth rate and survival rate than the control. 

district, Muang District, Rayong Province 21160  Tel 0-3865-1764 
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คํานํา 
 สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้าระยอง เป็นกลุ่มงานหนึ่งของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศวิทยา 
จํานวนมาก โดยแบ่งการจัดแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิต ออกเป็น 
การจัดแสดงในรูปแบบบ่อขนาด 280 – 5,400 
ตู้ขนาด 1-4 ตัน มักเกิดคราบสีนํ้าตาล ตะไคร่นํ้า น้ํามีลักษณะเป็นเมือกเหนียว และมีฟองเกิดข้ึน สาเหตุอาจเนื่องมาจากปริมาณ
ของเสียท่ีเหลือตกค้างภายในตู้ท่ีเลี้ยง เมื่อรวมกับของเสียท่ีสัตว์น้ําปล่อยออกมาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ํา
ภายในตู้ท่ีเลี้ยงสัตว์นํ้านั้นๆ ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์นํ้า ทําให้สัตว์นํ้าอ่อนแอ ติดเช้ือโรคได้ง่าย และตายในท่ีสุด
นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อความสวยงามของตู้ปลาท่ีจัดแสดง จึงทําให้ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา ล้างทําความสะอาดตู้บ่อยครั้ง
ทําให้สิ้นเปลืองทรัพยากรด้านต่างๆ ตามมา 
 สาหร่ายทะเล (Seaweeds) เป็นพืชน้ําชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผู้ผลิตข้ันต้นในห่วงโซ่อาหารท้ังมนุษย์และสัตว์เป็นทรัพยากรทะเล
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบันได้มีการนําสาหร่ายทะเลหลายชนิดมาใช้ประโยชน์
กันอย่างแพร่หลาย เช่น สาหร่ายพวงองุ่น 
สภาพแวดล้อมต่างๆ นํามาใช้เป็นอาหารของลูกสัตว์น้ํา ใช้ในการเลี้ยงแพลงก์ตอนสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการใช้สาหร่ายทะเลใน
การบําบัดน้ําท้ิงจากบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า และช่วยตัวดูดซับของเสียจากการขับถ่ายข
เป็นพืชน้ําท่ีต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตโดยเฉพาะธาตุอาหารในโตรเจน และฟอสฟอรัส 
ประสิทธิภาพต่างๆ ของสาหร่ายน่าจะสามารถลดปริมาณสารอาหาร และของเสียท่ีเกิดจากการขับถ่ายของสัตว์น้ําในตู้ปลาท่ี
เลี้ยงในระบบกรองน้ําหมุนเวียนแบบปิดได้ ทําให้ระบบนิเวศในตู้มีความสมดุลของธาตุอาหาร อีกท้ังสาหร่ายยังสามารถใช้
ประดับตกแต่งตู้ปลาให้มีความสวยงาม และใช้เป็นอาหารในการอนุบาลปลากินพืช ฉะนั้นการนําสาหร่ายมาใช้ในการจัดการ
คุณภาพน้ําร่วมกับระบบกรองน้ําหมุนเวียน จึงน่าจะเ
สัตว์นํ้ามีสุขภาพดี มีชีวิตยืนยาวข้ึน 

 

วัตถุประสงค ์
1. ศึกษาการเปลีย่นแปลงคณุภาพน้ําบางประการ
2. ศึกษาอัตราการรอดตาย และอัตราเจริญเติบโตของปลาทะเลท่ี
3. ศึกษาประสิทธภิาพการใช้สาหรา่ยทะเลบําบัดน้าํในการเลี้ยงปลาทะเลรว่มกบัระบบกรองน้าํหมนุเวยีนแบบปิด
 

วิธีดําเนินการ 
1. สถานท่ีและระยะเวลาดําเนินการ 
 ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
เดือนมิถุนายน 2556 เป็นเวลา 150 วัน 
2. การรวบรวมพันธุ์ปลาการต์ูน และสาหร่ายทะเล
 2.1 นําลูกพันธุ์ปลาการ์ตูน ขนาดประมาณ 
รุ่นเดียวกันท่ีได้จากการอนุบาลของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งร
และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
ก่อนนํามาทําการทดลอง 
 2.2 การเตรียมพันธุ์สาหร่าย เก็บรวบรวมพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่น
Gracilaria fisheri จากอ่าวเพ ต.เพ อ.เมือง จ
น้ํากักขังก่อนนําไปทดลอง 
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สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้าระยอง เป็นกลุ่มงานหนึ่งของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศวิทยา และการดํารงชีวิตของสัตว์ทะเลนานาชนิด
จํานวนมาก โดยแบ่งการจัดแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิต ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนจัดแสดงในรูปแบบตู้ขนาด 

400 ตัน จากการจัดแสดงฯ ท่ีผ่านมาพบว่า ส่วนจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ําท้ังในรูปแบบ
ตัน มักเกิดคราบสีนํ้าตาล ตะไคร่นํ้า น้ํามีลักษณะเป็นเมือกเหนียว และมีฟองเกิดข้ึน สาเหตุอาจเนื่องมาจากปริมาณ

ของเสียท่ีเหลือตกค้างภายในตู้ท่ีเลี้ยง เมื่อรวมกับของเสียท่ีสัตว์น้ําปล่อยออกมาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ํา
นๆ ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์นํ้า ทําให้สัตว์นํ้าอ่อนแอ ติดเช้ือโรคได้ง่าย และตายในท่ีสุด

นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อความสวยงามของตู้ปลาท่ีจัดแสดง จึงทําให้ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา ล้างทําความสะอาดตู้บ่อยครั้ง
 

เป็นพืชน้ําชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผู้ผลิตข้ันต้นในห่วงโซ่อาหารท้ังมนุษย์และสัตว์เป็นทรัพยากรทะเล
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบันได้มีการนําสาหร่ายทะเลหลายชนิดมาใช้ประโยชน์
กันอย่างแพร่หลาย เช่น สาหร่ายพวงองุ่น สาหร่ายเขากวาง ซึ่งเป็นสาหร่ายท่ีขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ปรับตัวได้ดีใน
สภาพแวดล้อมต่างๆ นํามาใช้เป็นอาหารของลูกสัตว์น้ํา ใช้ในการเลี้ยงแพลงก์ตอนสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการใช้สาหร่ายทะเลใน
การบําบัดน้ําท้ิงจากบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า และช่วยตัวดูดซับของเสียจากการขับถ่ายของสัตว์นํ้าท่ีเลี้ยงร่วมกันเนื่องจากสาหร่ายทะเล
เป็นพืชน้ําท่ีต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตโดยเฉพาะธาตุอาหารในโตรเจน และฟอสฟอรัส (Raymont
ประสิทธิภาพต่างๆ ของสาหร่ายน่าจะสามารถลดปริมาณสารอาหาร และของเสียท่ีเกิดจากการขับถ่ายของสัตว์น้ําในตู้ปลาท่ี
ลี้ยงในระบบกรองน้ําหมุนเวียนแบบปิดได้ ทําให้ระบบนิเวศในตู้มีความสมดุลของธาตุอาหาร อีกท้ังสาหร่ายยังสามารถใช้
ประดับตกแต่งตู้ปลาให้มีความสวยงาม และใช้เป็นอาหารในการอนุบาลปลากินพืช ฉะนั้นการนําสาหร่ายมาใช้ในการจัดการ
คุณภาพน้ําร่วมกับระบบกรองน้ําหมุนเวียน จึงน่าจะเป็นวิธีหนึ่งท่ีสามารถลดการจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ําและทําให้

ศึกษาการเปลีย่นแปลงคณุภาพน้ําบางประการในระหว่างการเลี้ยงปลาทะเลร่วมกบัสาหร่ายทะเล 
ศึกษาอัตราการรอดตาย และอัตราเจริญเติบโตของปลาทะเลท่ีเลีย้งร่วมกับสาหร่าย 
ศึกษาประสิทธภิาพการใช้สาหรา่ยทะเลบําบัดน้าํในการเลี้ยงปลาทะเลรว่มกบัระบบกรองน้าํหมนุเวยีนแบบปิด

ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ระหว่างเดือนมกราคม 

การรวบรวมพันธุ์ปลาการต์ูน และสาหร่ายทะเล 
นําลูกพันธุ์ปลาการ์ตูน ขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร จํานวน 300 ตัว เพ่ือใช้ในการทดลอง คัดลูกพันธุ์ปลาการ์ตูน

วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง นํามาทําการอนุบาลไว้ท่ีโรงเพาะฟัก ของศูนย์วิจัย
ะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) เพ่ือปรับสภาพในกระชังบ่อซีเมนต์ขนาด 10 ตัน เป็นเวลา 

การเตรียมพันธุ์สาหร่าย เก็บรวบรวมพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่น Caulerpa lentillfera 
เมือง จ.ระยอง นํามาพักไว้ท่ีโรงเพาะฟัก จํานวน 2 บ่อ เพ่ือให้สาหร่ายปรับตัว
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สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้าระยอง เป็นกลุ่มงานหนึ่งของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
และการดํารงชีวิตของสัตว์ทะเลนานาชนิด

ส่วน คือ ส่วนจัดแสดงในรูปแบบตู้ขนาด 1 – 4 ตัน และส่วน
ตัน จากการจัดแสดงฯ ท่ีผ่านมาพบว่า ส่วนจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ําท้ังในรูปแบบ 

ตัน มักเกิดคราบสีนํ้าตาล ตะไคร่นํ้า น้ํามีลักษณะเป็นเมือกเหนียว และมีฟองเกิดข้ึน สาเหตุอาจเนื่องมาจากปริมาณ
ของเสียท่ีเหลือตกค้างภายในตู้ท่ีเลี้ยง เมื่อรวมกับของเสียท่ีสัตว์น้ําปล่อยออกมาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ํา

นๆ ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์นํ้า ทําให้สัตว์นํ้าอ่อนแอ ติดเช้ือโรคได้ง่าย และตายในท่ีสุด 
นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อความสวยงามของตู้ปลาท่ีจัดแสดง จึงทําให้ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา ล้างทําความสะอาดตู้บ่อยครั้ง

เป็นพืชน้ําชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผู้ผลิตข้ันต้นในห่วงโซ่อาหารท้ังมนุษย์และสัตว์เป็นทรัพยากรทะเล
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบันได้มีการนําสาหร่ายทะเลหลายชนิดมาใช้ประโยชน ์

สาหร่ายเขากวาง ซึ่งเป็นสาหร่ายท่ีขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ปรับตัวได้ดีใน
สภาพแวดล้อมต่างๆ นํามาใช้เป็นอาหารของลูกสัตว์น้ํา ใช้ในการเลี้ยงแพลงก์ตอนสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการใช้สาหร่ายทะเลใน

องสัตว์นํ้าท่ีเลี้ยงร่วมกันเนื่องจากสาหร่ายทะเล
Raymont, 1980) จาก

ประสิทธิภาพต่างๆ ของสาหร่ายน่าจะสามารถลดปริมาณสารอาหาร และของเสียท่ีเกิดจากการขับถ่ายของสัตว์น้ําในตู้ปลาท่ี
ลี้ยงในระบบกรองน้ําหมุนเวียนแบบปิดได้ ทําให้ระบบนิเวศในตู้มีความสมดุลของธาตุอาหาร อีกท้ังสาหร่ายยังสามารถใช้
ประดับตกแต่งตู้ปลาให้มีความสวยงาม และใช้เป็นอาหารในการอนุบาลปลากินพืช ฉะนั้นการนําสาหร่ายมาใช้ในการจัดการ

ป็นวิธีหนึ่งท่ีสามารถลดการจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ําและทําให้

ศึกษาประสิทธภิาพการใช้สาหรา่ยทะเลบําบัดน้าํในการเลี้ยงปลาทะเลรว่มกบัระบบกรองน้าํหมนุเวยีนแบบปิด 

ระหว่างเดือนมกราคม 2556 – 

ตัว เพ่ือใช้ในการทดลอง คัดลูกพันธุ์ปลาการ์ตูน
นํามาทําการอนุบาลไว้ท่ีโรงเพาะฟัก ของศูนย์วิจัย

ตัน เป็นเวลา 1 เดือน 

 และสาหร่ายเขากวาง 
บ่อ เพ่ือให้สาหร่ายปรับตัวในสถานท่ี
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3. วิธีการทดลอง 
 ทําการทดลองในตู้กระจกขนาด 
ปลาการ์ตูนขนาด 2 เซนติเมตร ตู้ละ 
ช่วงเวลา 9.30 น. และ 15.00 น. ตลอดการทดลองไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ําแต่เติมน้ําทะเลหรือน้ําจืด เพ่ือรักษาความเค็มของน้ํา
ท่ีสูญเสียไปจากการระเหย และทําความสะอาดใยแก้วในระบบกรองน้ําเป็นประจําทุกสัปดาห์

ชุดการทดลองท่ี 
 ชุดการทดลองท่ี 
 ชุดการทดลองท่ี 
 เก็บข้อมูลระหว่างการทดลอง สังเกตลักษณะท่ัวไปของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตู้ทดลองด้วยสายตา เก็บข้อมูล 
น้ําหนักของปลาการ์ตูนก่อนทําการทดลอง
ความยาวปลาการ์ตูนท้ังหมดด้วยเวอร์เนีย ตรวจนับจํานวนปลาการ์ตูนท่ีเหลือรอด เพ่ือนําข้อมูลมาศึกษา อัตราการเจริญเติบโต
ทางด้านน้ําหนัก และความยาว อัตราการรอด โดยใช้สูตรดังนี้
 
 อัตราการเจรญิเติบโตด้านความยาว

 อัตราการเจรญิเติบโตด้านน้ําหนัก

 อัตราการรอดตาย  

4. การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
 เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําจากตู้ทดลองในระบบกรองน้ําหมุนเวียนแบบปิด ก่อนทําการทดลอง และระหว่างทําการทดลอง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกสัปดาห์ วัดอุณหภูมิ
และเติมน้ํา นําน้ําท่ีเก็บมาวิเคราะห์ธาตุอาหารดังนี้
 - แอมโมเนีย (Total  Ammonia
 - ไนไตรท์ (Nitrite) ด้วยวิธี 
 - ไนเตรท (Nitrate) ด้วยวิธี 
 - ฟอสเฟต (Phosphate) ด้วยวิธี 
5. คํานวณประสิทธิภาพในการลดปริมาณสารประกอบไนโตรเจน และฟอสเฟต
 จากการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสเฟตในตู้ทดลอง 
และฟอสเฟตโดยใช้สูตร ดังนี ้
 ประสิทธภิาพ (%

                                          Ci  =  
     Cf  =  
 ผลจากการคํานวณ ถ้าค่าประสิทธิภาพได้มีค่าเป็นลบ แสดงว่าไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําได้ สาหร่ายตาย และมี
การเน่าเสีย 
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ทําการทดลองในตู้กระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร จํานวน 9 ตู้ แบ่งการทดลองออกเป็น 
เซนติเมตร ตู้ละ 20 ตัว เลี้ยงด้วยอาหารเม็ด วันละ 2 ครั้ง ท่ี 2 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว โดยให้อาหารใน

ตลอดการทดลองไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ําแต่เติมน้ําทะเลหรือน้ําจืด เพ่ือรักษาความเค็มของน้ํา
สูญเสียไปจากการระเหย และทําความสะอาดใยแก้วในระบบกรองน้ําเป็นประจําทุกสัปดาห ์

ชุดการทดลองท่ี 1 : เลี้ยงปลาการต์ูนในระบบกรองน้ําหมุนเวียนเพียงอย่างเดียว
ชุดการทดลองท่ี 2 : เลี้ยงปลาการต์ูนในระบบกรองน้ําหมุนเวียนร่วมกับสาหร่ายพวงองุ่น
ชุดการทดลองท่ี 3 : เลี้ยงปลาการต์ูนในระบบกรองน้ําหมุนเวียนร่วมกับสาหร่ายเขากวาง

เก็บข้อมูลระหว่างการทดลอง สังเกตลักษณะท่ัวไปของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตู้ทดลองด้วยสายตา เก็บข้อมูล 
น้ําหนักของปลาการ์ตูนก่อนทําการทดลอง และทุก ๆ 30 วัน จนครบ 150 วัน โดยช่ังน้ําหนักปลาการ์ตูนด้วยเครื่องช่ังและวัด
ความยาวปลาการ์ตูนท้ังหมดด้วยเวอร์เนีย ตรวจนับจํานวนปลาการ์ตูนท่ีเหลือรอด เพ่ือนําข้อมูลมาศึกษา อัตราการเจริญเติบโต
ทางด้านน้ําหนัก และความยาว อัตราการรอด โดยใช้สูตรดังนี้ 

ตราการเจรญิเติบโตด้านความยาว = ความยาวเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
 จํานวนวันท่ีเลี้ยง

อัตราการเจรญิเติบโตด้านน้ําหนัก = น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง –
 จํานวนวันท่ีเลี้ยง

 = จํานวนปลาท่ีเหลือ x 100 
 จํานวนปลาเริ่มต้น 

การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําจากตู้ทดลองในระบบกรองน้ําหมุนเวียนแบบปิด ก่อนทําการทดลอง และระหว่างทําการทดลอง

ครั้ง ทุกสัปดาห์ วัดอุณหภูม ิความเค็ม พีเอช ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา ทุกตู้เวลา 
ะเติมน้ํา นําน้ําท่ีเก็บมาวิเคราะห์ธาตุอาหารดังนี้ 

Total  Ammonia) ด้วยวิธี  Phenol-hypochlorite (Stricklands and Parsons, 1972
ด้วยวิธี Diazotization (Stricklands and Parsons, 1972) 
ด้วยวิธี Cadmium  reduction (Stricklands and Parsons, 1972

ด้วยวิธี Phosphomlybdate (Stricklands and Parsons, 1972
คํานวณประสิทธิภาพในการลดปริมาณสารประกอบไนโตรเจน และฟอสเฟต 

จากการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสเฟตในตู้ทดลอง สามารถคํานวณประสิทธิภาพในการลดปริมาณไนโตรเจน

%) =  (Ci – Cf) x 100 
          Ci 

Ci  =  ความเข้มข้นของธาตุอาหารเมื่อเริ่มต้นการทดลอง 
Cf  =  ความเข้มข้นของธาตุอาหารเมื่อสิ้นสดุการทดลอง 

ผลจากการคํานวณ ถ้าค่าประสิทธิภาพได้มีค่าเป็นลบ แสดงว่าไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําได้ สาหร่ายตาย และมี
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ตู้ แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลอง ปล่อยพันธุ์
เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว โดยให้อาหารใน

ตลอดการทดลองไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ําแต่เติมน้ําทะเลหรือน้ําจืด เพ่ือรักษาความเค็มของน้ํา 

เลี้ยงปลาการต์ูนในระบบกรองน้ําหมุนเวียนเพียงอย่างเดียว 
เลี้ยงปลาการต์ูนในระบบกรองน้ําหมุนเวียนร่วมกับสาหร่ายพวงองุ่น 
เลี้ยงปลาการต์ูนในระบบกรองน้ําหมุนเวียนร่วมกับสาหร่ายเขากวาง 

เก็บข้อมูลระหว่างการทดลอง สังเกตลักษณะท่ัวไปของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตู้ทดลองด้วยสายตา เก็บข้อมูล 
โดยช่ังน้ําหนักปลาการ์ตูนด้วยเครื่องช่ังและวัด

ความยาวปลาการ์ตูนท้ังหมดด้วยเวอร์เนีย ตรวจนับจํานวนปลาการ์ตูนท่ีเหลือรอด เพ่ือนําข้อมูลมาศึกษา อัตราการเจริญเติบโต

ลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – ความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น 
จํานวนวันท่ีเลี้ยง 

– น้ําหนักเฉลีย่เริม่ต้น 
จํานวนวันท่ีเลี้ยง 

เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําจากตู้ทดลองในระบบกรองน้ําหมุนเวียนแบบปิด ก่อนทําการทดลอง และระหว่างทําการทดลอง 
ท่ีละลายในน้ํา ทุกตู้เวลา 9.00 น. ก่อนให้อาหาร 

Stricklands and Parsons, 1972) 

Stricklands and Parsons, 1972) 
Stricklands and Parsons, 1972) 

สามารถคํานวณประสิทธิภาพในการลดปริมาณไนโตรเจน

ผลจากการคํานวณ ถ้าค่าประสิทธิภาพได้มีค่าเป็นลบ แสดงว่าไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําได้ สาหร่ายตาย และมี
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําผลการวเิคราะห์คณุภาพน้ํา น้ําหนักของปลาการ์ตูน และสาหร่ายมาวิเคราะหโ์ดยวิธี 
และ Duncan’s new multiple range test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 
ร่วมกับสาหร่ายเขากวาง สาหร่ายพวงองุ่น และตู้ท่ีไม่ใสส่าหรา่ย ในระบบกรองน้ําหมุนเวียนแบบปดิ
 

ผลการศึกษา 
1. ศึกษาการเปลีย่นแปลงคณุภาพน้ําบางประการในระหว่างการเลี้ยงปลาทะเลร่วมกับสาหรา่ยทะเล
 พบว่า มีค่าเฉลี่ยของพีเอชอยู่ในช่วง 
อยู่ในช่วง 32.13 – 34.71 ส่วนในพันส่วน ปริมาณออกซิเจนอยู่ในช่วง 
ค่าสารประกอบไนโตรเจนในน้ํา พบว่า ชุดการทดลองท่ี 
เท่ากับ 0.029 และ 0.038 มิลลกิรัม/ลิตร แต่มีค่าไนเตรทต่ําเมื่อเทียบกับชุดการทดลองอ่ืน ๆ โดยมคีา่เฉลี่ยเท่ากับ 
มิลลกิรัม/ลติร (ตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1  คุณภาพน้ําเฉลี่ยตลอดการทดลองเลี้ยงปลาทะเลร่วมกับสาหร่ายทะเลในระบบกรองน้ําหมุนเวียนแบบปิด

คุณภาพน้ํา ชุดการทดลองท่ี 

พีเอช 
อุณหภูมิ (oC) 30.420 
ความเค็ม (ppt) 33.620 
ออกซิเจน (mg/l) 
แอมโมเนียรวม (mg/l) 
ไนไตรท์ (mg/l) 
ไนเตรท (mg/l) 
ฟอสเฟต (mg/l) 
 

2. อัตราการรอดตาย 
 อัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลาการ์ตูน ชุดการทดลองท่ี 
สาหร่ายพวงองุ่น และเลี้ยงปลาการ์ตูนร่วมกับสาหร่ายเขากวาง
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบทางสถิติพบว่าทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05) (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 2  อัตราการรอดตายเฉลี่ย และ จํานวนปลาท่ีรอดตายท่ีเลี้ยงร่วมกับสาหรา่ยทะเลในระบบกรองน้ําหมุนเวียนแบบปดิ

ชุดการทดลอง ซ้ําท่ี 

ชุดการทดลองที่ 1 1 

 
2 

  3 
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นําผลการวเิคราะห์คณุภาพน้ํา น้ําหนักของปลาการ์ตูน และสาหร่ายมาวิเคราะหโ์ดยวิธี Analysis of Variance (ANOVA)
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% เพ่ือหาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในตู้ท่ีเลี้ยงปลาการ์ตูน

งองุ่น และตู้ท่ีไม่ใสส่าหรา่ย ในระบบกรองน้ําหมุนเวียนแบบปดิ 

ศึกษาการเปลีย่นแปลงคณุภาพน้ําบางประการในระหว่างการเลี้ยงปลาทะเลร่วมกับสาหรา่ยทะเล 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยของพีเอชอยู่ในช่วง 7.98 – 8.03 อุณหภูมินํ้าอยู่ในช่วง 30.40 – 30.44 องศาเซลเซียส 

ส่วนในพันส่วน ปริมาณออกซิเจนอยู่ในช่วง 6.43 – 6.66 มิลลิกรัม/ลิตร จากการตรวจสอบ
ค่าสารประกอบไนโตรเจนในน้ํา พบว่า ชุดการทดลองท่ี 1 (ชุดควบคุม) มีค่าแอมโมเนียรวม และไนไตรท์ สูงท่ีสุด

ลิตร แต่มีค่าไนเตรทต่ําเมื่อเทียบกับชุดการทดลองอ่ืน ๆ โดยมคีา่เฉลี่ยเท่ากับ 

คุณภาพน้ําเฉลี่ยตลอดการทดลองเลี้ยงปลาทะเลร่วมกับสาหร่ายทะเลในระบบกรองน้ําหมุนเวียนแบบปิด

ชุดการทดลองท่ี 1 ชุดการทดลองท่ี 2 ชุดการทดลองท่ี 

8.030 + 0.100 8.000 + 0.124 7.980 
30.420 +  1.844 30.400 + 1.844 30.440 
33.620 + 2.027 32.130 + 1.859 34.710 
6.630 + 0.241 6.430 + 0.386 6.6610 
0.029 + 0.011 0.020 + 0.009 0.019 
0.038 + 0.011 0.023 + 0.010 0.028 
0.489 + 0.416 1.459 + 0.639 1.566 
0.026 + 0.025 0.018 + 0.011 0.032 

อัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลาการ์ตูน ชุดการทดลองท่ี 1, 2 และ3 (ชุดควบคุม, เลี้ยงปลาการ์ตูนร่วมกับ
สาหร่ายพวงองุ่น และเลี้ยงปลาการ์ตูนร่วมกับสาหร่ายเขากวาง) เท่ากับ 71.67 + 10.41, 95.00 + 8.66 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบทางสถิติพบว่าทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

อัตราการรอดตายเฉลี่ย และ จํานวนปลาท่ีรอดตายท่ีเลี้ยงร่วมกับสาหรา่ยทะเลในระบบกรองน้ําหมุนเวียนแบบปดิ

 จํานวนปลาท่ีรอด (ตัว) 
อัตราการรอด อัตราการรอดตาย

(เปอร์เซ็นต)์ 
12 60.00 
16 80.00 
15 75.00 
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Analysis of Variance (ANOVA) 
เพ่ือหาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในตู้ท่ีเลี้ยงปลาการ์ตูน

องศาเซลเซียส ความเค็ม
ลิตร จากการตรวจสอบ 

มโมเนียรวม และไนไตรท์ สูงท่ีสุดๆ โดยมีค่าเฉลี่ย
ลิตร แต่มีค่าไนเตรทต่ําเมื่อเทียบกับชุดการทดลองอ่ืน ๆ โดยมคีา่เฉลี่ยเท่ากับ 0.489 

คุณภาพน้ําเฉลี่ยตลอดการทดลองเลี้ยงปลาทะเลร่วมกับสาหร่ายทะเลในระบบกรองน้ําหมุนเวียนแบบปิด 

ชุดการทดลองท่ี 3  

7.980 + 0.084 
30.440 + 1.893 
34.710 + 2.819 
6.6610 + 0.251 
0.019 + 0.009 
0.028 + 0.012 
1.566 + 0.589 
0.032 + 0.025 

เลี้ยงปลาการ์ตูนร่วมกับ
66 และ75.00 + 22.91 

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบทางสถิติพบว่าทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P › 

อัตราการรอดตายเฉลี่ย และ จํานวนปลาท่ีรอดตายท่ีเลี้ยงร่วมกับสาหรา่ยทะเลในระบบกรองน้ําหมุนเวียนแบบปดิ 

อัตราการรอดตาย 

เฉลีย่ 

 71.67 + 10.41 
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ตารางท่ี 2  อัตราการรอดตายเฉลี่ย และ จํานวนปลาท่ีรอดตายท่ีเลี้ยงร่วมกับสาหรา่ยทะเลในระบบกรองน้ําหมุนเวียน
               แบบปิด (ต่อ) 

ชุดการทดลอง 

ชุดการทดลองที่ 2 

   
ชุดการทดลองที่ 3 

 
  

3. อัตราการเจริญเติบโต 
 ด้านน้ําหนัก 
 อัตราการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเฉลี่ย ชุดการทดลองท่ี 
1.837 + 0.152 กรัม น้ําหนักเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
ทดลองท่ี 2 น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้นท่ี 0.
เจริญเติบโตด้านน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ 
2.040 + 0.121 กรัม น้ําหนักเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
1, ตารางท่ี 3, ตารางท่ี 5) 

ภาพท่ี 1  การเจริญเติบโตเฉลีย่ดา้นน้ําหนักของปลาการ์ตูนท่ีเลี้ยงรว่มกับสาหร่ายทะเลในระบบหมุนเวียนแบบปิด
 
จากการตรวจวัดสารประกอบไนโตรเจนและฟอสเฟตในแต่ละชุดการทดลอง พบว่าค่าสารประกอบไนโตรเจนและ
ในช่วงปกติตามมาตรฐาน ดังนี ้
 แอมโมเนีย มีการเปลี่ยนแปลงลดลงในช่วง 
ชุดการทดลองท่ี 3) โดยมีค่าแอมโมเนียเริ่มต้นก่อนทําการทดลอง 
การทดลอง พบว่า ชุดควบคุม มีค่าแอมโมเนียอยู่
0.029 + 0.011 มิลลิกรัม/ลิตร ประสิทธิภาพในการลดแอมโมเนียเฉลี่ย 
0.006 – 0.047 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลองเท่ากับ 
แอมโมเนียเฉลี่ย 18.770% ชุดการทดลองท่ี 
0.019 + 0.009 มิลลิกรัม/ลิตร ประสิทธิภาพในการลดแอมโมเนียเฉลี่ย 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

น้ํา
หน

ักเ
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)
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อัตราการรอดตายเฉลี่ย และ จํานวนปลาท่ีรอดตายท่ีเลี้ยงร่วมกับสาหรา่ยทะเลในระบบกรองน้ําหมุนเวียน

ซ้ําท่ี 
จํานวนปลาท่ีรอด (ตัว) อัตราการรอด 

 
(เปอร์เซ็นต)์ 

1 20 100.00 
2 17 85.00 
3 20 100.00 
1 20 100.00 
2 14 70.00 
3 11 55.00 

อัตราการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเฉลี่ย ชุดการทดลองท่ี 1 น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้นท่ี 
กรัม น้ําหนักเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.007 กรัม อัตราการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ 

.827 + 0.021 กรัม เป็น 1.907 + 0.159 กรัม น้ําหนักเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
เฉลี่ยเท่ากับ 0.0072 กรัม/วัน ชุดการทดลองท่ี 3 น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้นท่ี 

กรัม น้ําหนักเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.167 กรัม อัตราการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ 

การเจริญเติบโตเฉลีย่ดา้นน้ําหนักของปลาการ์ตูนท่ีเลี้ยงรว่มกับสาหร่ายทะเลในระบบหมุนเวียนแบบปิด

จากการตรวจวัดสารประกอบไนโตรเจนและฟอสเฟตในแต่ละชุดการทดลอง พบว่าค่าสารประกอบไนโตรเจนและ

แอมโมเนีย มีการเปลี่ยนแปลงลดลงในช่วง 7 วันแรก ในทุกชุดการทดลอง (ชุดการทดลองท่ี
โดยมีค่าแอมโมเนียเริ่มต้นก่อนทําการทดลอง 0.023, 0.025 และ0.020 มิลลิกรัม

การทดลอง พบว่า ชุดควบคุม มีค่าแอมโมเนียอยู่ในช่วง 0.016 – 0.052 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าแอมโมเนียเฉลี่ยตลอดการทดลอง 
ลิตร ประสิทธิภาพในการลดแอมโมเนียเฉลี่ย -16.816% ชุดการทดลองท่ี 
ลิตร ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลองเท่ากับ 0.020 + 0.009 มิลลิกรัม/
ชุดการทดลองท่ี 3 ค่าแอมโมเนียอยู่ในช่วง 0.008 – 0.043 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลอง
ลิตร ประสิทธิภาพในการลดแอมโมเนียเฉลี่ย –2.300% 

0 30 60 90 120 150

ระยะเวลา (วัน)

ชุดการทดลองที ่

ชุดการทดลองที ่

ชุดการทดลองที ่

O1 

337 

P19 

อัตราการรอดตายเฉลี่ย และ จํานวนปลาท่ีรอดตายท่ีเลี้ยงร่วมกับสาหรา่ยทะเลในระบบกรองน้ําหมุนเวียน 

อัตราการรอดตาย 
เฉลีย่ 

 95.00 + 8.66 

 
 75.00 + 22.91 

 

น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้นท่ี 0.830 + 0.035 กรัม เป็น  
กรัม อัตราการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ 0.0067 กรัม/วัน ชุดการ

กรัม น้ําหนักเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.080 กรัม อัตราการ
น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้นท่ี 0.873 + 0.015 กรัม เป็น 

กรัม อัตราการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ 0.0078 กรัม/วัน (ภาพท่ี 

 
การเจริญเติบโตเฉลีย่ดา้นน้ําหนักของปลาการ์ตูนท่ีเลี้ยงรว่มกับสาหร่ายทะเลในระบบหมุนเวียนแบบปิด 

จากการตรวจวัดสารประกอบไนโตรเจนและฟอสเฟตในแต่ละชุดการทดลอง พบว่าค่าสารประกอบไนโตรเจนและฟอสเฟตอยู่

ชุดการทดลองท่ี1, ชุดการทดลองท่ี 2, 
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุด

ลิตร ค่าแอมโมเนียเฉลี่ยตลอดการทดลอง 
ชุดการทดลองท่ี 2 มีค่าแอมโมเนียอยู่ในช่วง 

/ลิตร ประสิทธิภาพในการลด
ลิตร ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลอง 

ชุดการทดลองที ่1

ชุดการทดลองที ่2

ชุดการทดลองที ่3
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 ไนไตรท์ จากการทดลองพบว่า ค่าของไนไตรท์ในทุกชุดการทดลอง คือ ชุดการทดลองท่ี 
การทดลองท่ี 3  มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจนในช่วง 
3 ชุด คือ 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร เป็น 0.126, 
ทดลองท่ี 1 มีค่าเฉลี่ยของไนไตรท์ อยู่ในช่วง 
มิลลิกรัม/ลิตร ประสิทธิภาพในการลดไนไตรท์เฉลี่ย 
0.004 – 0.066 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าเฉลี่ยไนไตรท์ตลอดการทดลอง 
เฉลี่ย –2,170% ชุดการทดลองท่ี 3 มีค่าเฉลี่ยของไนไตรท์ อยู่ในช่วง 
การทดลอง 0.028 + 0.012 มิลลิกรัม/ลิตร ประสิทธิภาพในการลดไนไตรท์เฉลี่ย 
 ไนเตรท ผลการทดลอง พบว่า ชุดการทดลองท่ี 
7 วันแรก จากค่าเริ่มต้น 1.123, 1.035, และ 
เมื่อทดลองครบ 150 วัน พบว่าชุดการทดลองท่ี 
ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลองเท่ากับ 0.489 + 
ทดลองท่ี 2 มีค่าความเข้มข้นของไนเตรทอยู่ในช่วง 
1.459 + 0.639 มิลลิกรัม/ลิตร ประสิทธิภาพในการลดไนเตรทเฉลี่ย 
ไนเตรทอยู่ในช่วง 3.825 – 0.159 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลองเท่ากับ 
ในการลดไนเตรทเฉลี่ย -87.552%  
 ฟอสเฟต ผลการทดลองพบว่า ความเข้มข้นของฟอสเฟตในชุดการทดลองท่ี 
มีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของฟอสเฟตเพ่ิมข้ึนในทุกชุดการทดลอง ในช่วง 
0.036 มิลลิกรัม/ลิตร เป็น 0.066, 0.046 และ
ทดลองท่ี 1 มีค่าการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของฟอสเ
0.026 + 0.025 มิลลิกรัม/ลิตร ประสิทธิภาพในการลดฟอสเฟตเฉลี่ย 
เข้มข้นของฟอสเฟตอยู่ในช่วง 0.002 – 0.0065 
ประสิทธิภาพในการลดฟอสเฟตเฉลี่ย 11.929%
0.002 – 0.103 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลอง 
เฉลี่ย 8.521%  
 
สรุปและวิจารณ์ผล 
1. ศึกษาการเปลีย่นแปลงคณุภาพน้ําบางประการในระบบการเลีย้งปลาทะเลร่วมกับสาหร่ายทะเล
 จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจน และฟอสเฟตในชุดการทดลองท่ีเลี้ยงปลาการ์ตูนในระบบน้ํา
หมุนเวียนเพียงอย่างเดียว (ชุดการทดลอง ท่ี 
และ 3) มีความแตกต่างกัน พบการเกิดข้ึนของตะไคร่น้ํา ข้ีแดด และ คราบเขียวเกาะตู้กระจกทดลองชุดการทดลองท่ี 
จํานวนมาก แต่พบคราบเขียว และตะไคร่ในระบบกรองเพียงเล็กน้อยในชุดการทดลองท่ี 
สาหร่ายทะเล เมื่อนําน้ํามาวิเคราะห์สารประกอบไนโตรเจนและฟอสเฟต พบว่า น้ําในชุดการทดลองท่ี 
แอมโมเนียรวม เท่ากับ 0.029, 0.020และ 0
ไนเตรท เท่ากับ 0.489,1.459 และ1.566 มิลลิกรัม
ตามลําดับจะเห็นว่า ชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 
ซึ่งเมื่อนําค่าไนเตรทมาทดสอบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่
คุณภาพน้ําดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ําและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กภายในตู้ พุทธและสํารอง 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ไนไตรท์ จากการทดลองพบว่า ค่าของไนไตรท์ในทุกชุดการทดลอง คือ ชุดการทดลองท่ี 1 , ชุดการทดลองท่ี 
มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจนในช่วง 7 วันแรก จากค่าคุณภาพน้ําก่อนการทดลอง ซึ่งมีค่าเท่ากันท้ัง 

, 0.066 และ 0.055 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ชุดการ
มีค่าเฉลี่ยของไนไตรท์ อยู่ในช่วง 0.006 – 0.126 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าเฉลี่ยไนไตรท์ตลอดการทดลอง 
ลิตร ประสิทธิภาพในการลดไนไตรท์เฉลี่ย –3,738.500% ชุดการทดลองท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยของไนไตรท์ อยู่ในช่วง

ลิตร ค่าเฉลี่ยไนไตรท์ตลอดการทดลอง 0.023 + 0.010 มิลลิกรัม/ลิตร ประสิทธิภาพในการลดไนไตรท์
มีค่าเฉลี่ยของไนไตรท์ อยู่ในช่วง 0.006 – 0.055 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าเ
ลิตร ประสิทธิภาพในการลดไนไตรท์เฉลี่ย –5,357%  

ไนเตรท ผลการทดลอง พบว่า ชุดการทดลองท่ี 1, 2 และ 3 ความเข้มข้นของไนเตรทมีการเปลี่ยนแปลงลดลงในช่วง 
และ 0.835 มิลลิกรัม/ลิตร เป็น 0.103, 0.814 และ0.764 มิลลิกรัม

วัน พบว่าชุดการทดลองท่ี 1 มีค่าความเข้มข้นของไนเตรทอยู่ในช่วง 0.089 – 2
 0.416 มิลลิกรัม/ลิตร ประสิทธิภาพในการลดไนเตรทเฉลี่ย 

มีค่าความเข้มข้นของไนเตรทอยู่ในช่วง 3.875 – 0.207 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลองเท่ากับ 
ลิตร ประสิทธิภาพในการลดไนเตรทเฉลี่ย -41.014% ชุดการทดลองท่ี 3 

ลิตร ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลองเท่ากับ 1.566 + 0.589 มิลลิกรัม

ฟอสเฟต ผลการทดลองพบว่า ความเข้มข้นของฟอสเฟตในชุดการทดลองท่ี 1, ชุดการทดลองท่ี 
แปลงความเข้มข้นของฟอสเฟตเพ่ิมข้ึนในทุกชุดการทดลอง ในช่วง 30 วันแรก จากค่าเริ่มต้น 

และ0.074 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ เมื่อทําการทดลองครบ 150 
มีค่าการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของฟอสเฟตอยู่ในช่วง 0.004 – 0.085 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลอง 

ลิตร ประสิทธิภาพในการลดฟอสเฟตเฉลี่ย 6.529% ชุดการทดลองท่ี 2 มีค่าการเปลี่ยนแปลงความ
0065 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลอง 0.018 + 0

929% ชุดการทดลองท่ี 3 มีค่าการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของฟอสเฟตอยู่ในช่วง 
ลิตร ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลอง 0.032 + 0.025 มิลลิกรัม/ลิตร ประสิทธิภาพในการลดฟอสเฟต

ศึกษาการเปลีย่นแปลงคณุภาพน้ําบางประการในระบบการเลีย้งปลาทะเลร่วมกับสาหร่ายทะเล 
จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจน และฟอสเฟตในชุดการทดลองท่ีเลี้ยงปลาการ์ตูนในระบบน้ํา

ชุดการทดลอง ท่ี 1) และชุดการทดลองท่ีเลี้ยงปลาการ์ตูนร่วมกับสาหร่ายทะเล 
มีความแตกต่างกัน พบการเกิดข้ึนของตะไคร่น้ํา ข้ีแดด และ คราบเขียวเกาะตู้กระจกทดลองชุดการทดลองท่ี 

จํานวนมาก แต่พบคราบเขียว และตะไคร่ในระบบกรองเพียงเล็กน้อยในชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 ซึ่งเลี้ยงปลาการ์ตู
สาหร่ายทะเล เมื่อนําน้ํามาวิเคราะห์สารประกอบไนโตรเจนและฟอสเฟต พบว่า น้ําในชุดการทดลองท่ี 1 

0.019 มิลลิกรัม/ลิตร ไนไตรท์ เท่ากับ 0.038, 0.023 และ 
มิลลิกรัม/ลิตร และ ฟอสเฟต เท่ากับ 0.026,0.0186 และ 
3 มีค่าเฉลี่ยแอมโมเนียรวมน้อยกว่าชุดการทดลองท่ี 1 แต่มีค่าเฉลี่ยไนเตรทมากกว่า

ซึ่งเมื่อนําค่าไนเตรทมาทดสอบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P>0.05) แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้ําดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ําและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กภายในตู้ พุทธและสํารอง 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

ชุดการทดลองท่ี 2 , ชุด
วันแรก จากค่าคุณภาพน้ําก่อนการทดลอง ซึ่งมีค่าเท่ากันท้ัง  

ลิตร ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ชุดการ
ลิตร ค่าเฉลี่ยไนไตรท์ตลอดการทดลอง 0.038 + 0.011 

มีค่าเฉลี่ยของไนไตรท์ อยู่ในช่วง 
ลิตร ประสิทธิภาพในการลดไนไตรท์

ลิตร ค่าเฉลี่ยไนไตรท์ตลอด 

ความเข้มข้นของไนเตรทมีการเปลี่ยนแปลงลดลงในช่วง 
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ 

2.032 มิลลิกรัม/ลิตร 
ลิตร ประสิทธิภาพในการลดไนเตรทเฉลี่ย 53.293% ชุดการ

ลิตร ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลองเท่ากับ  
3 มีค่าความเข้มข้นของ 

มิลลิกรัม/ลิตร ประสิทธิภาพ

ชุดการทดลองท่ี 2, ชุดการทดลองท่ี 3 
วันแรก จากค่าเริ่มต้น 0.028, 0.021 และ

150 วัน พบว่าชุดการ
ลิตร ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลอง 

มีค่าการเปลี่ยนแปลงความ
0.011 มิลลิกรัม/ลิตร 

มีค่าการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของฟอสเฟตอยู่ในช่วง 
ลิตร ประสิทธิภาพในการลดฟอสเฟต

จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจน และฟอสเฟตในชุดการทดลองท่ีเลี้ยงปลาการ์ตูนในระบบน้ํา
ลี้ยงปลาการ์ตูนร่วมกับสาหร่ายทะเล (ชุดการทดลองท่ี 2 

มีความแตกต่างกัน พบการเกิดข้ึนของตะไคร่น้ํา ข้ีแดด และ คราบเขียวเกาะตู้กระจกทดลองชุดการทดลองท่ี 1 
ซึ่งเลี้ยงปลาการ์ตูนร่วมกับ

1 , 2 และ 3 มีค่าเฉลี่ย
และ 0.028 มิลลิกรัม/ลิตร  
และ 0.032มิลลิกรัม/ลิตร 

แต่มีค่าเฉลี่ยไนเตรทมากกว่า 
แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพน้ําดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ําและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กภายในตู้ พุทธและสํารอง (2546) กล่าวว่า



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

การเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจน ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมในระหว่างเกิดการย่อยของสารอาหารสอดคล้อ
คณะ (2555) กล่าวว่าสาหร่ายผักกาดทะเล มีผลในการลดปริมาณแอมโมเนียรวมในระบบ สอดคล้องกับอนันต์ 
กล่าวว่าแอมโมเนียท่ีเกิดข้ึนในบ่อเลี้ยงปลากะพงขาว สามารถกําจัดได้โดยใช้สาหร่ายทะเล โดยปกติแล้วสาหร่ายใช้ไนโตรเจน
ในรูปปุ๋ยไนเตรทได้ดี เป็นไปได้ว่านอกจากแพลงก์ตอนพืชท่ีใช้แอมโมเนียได้โดยตรงแล้ว สาหร่ายพวงองุ่นก็สามารถใช้แอมโมเนีย
โดยตรงได้เช่นเดียวกันกับสาหร่ายผมนาง 
กล่าวว่าระบบการเลี้ยงสัตว์นํ้าท่ีมีสาหร่ายทะเล สามารถทําให้แอ
ไม่มีสาหร่ายทะเล เนื่องจากสาหร่ายมีการสังเคราะห์แสงให้ก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ระบบการเลี้ยง แอมโมเนียในน้ําท่ีมีออกซิเจนถูก
เปลี่ยนรูปเป็นไนเตรทได้ด้วยกระบวนการ 
 จากการทดลอง แสดงให้เห็นว่า สาหร่ายทะเล 
และการขับถ่ายของสัตว์นํ้าในระบบการเลี้ยงได้โดยทําให้สารอาหารในน้ําเปลี่ยนรูปไปอยู่ในรูปท่ีพืชนําไปใช้ได้ทําให้ระบบนิเวศ
ในตู้เกิดความสมดุลของธาตุอาหาร ลดการถ่ายน้ํา ลดการเกิดพืชน้ําตะไคร่และข้ีแดดซึ้งไม่เป็นท่ีต้องการของการเลี้ยงสัตว์น้ํา
ในการจัดแสดง 
2. ศึกษาอัตราการรอดตายและอัตราการเจรญิเติบโตของปลาทะเลท่ีเลี้ยงร่วมกับสาหร่ายทะเล
 จากผลการศึกษาอัตราการรอดของปลาการ์ตูนส้มขาว ในชุดการทดลองท่ี 
ท่ี 3 พบว่ามีอัตราการรอด 71, 95 และ
อัตราการรอดดีท่ีสุด เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโตของปลาการ์ตูนส้มขาวท้ัง 
ร่วมกับสาหร่ายเขากวาง มีอัตราการเจริญเติบโตท้ังด้านน้ําหนักและความยาวมากท่ีสุด เมื่อนําข้อมูลอัตราการรอดตายและ
การเจริญเติบโต มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
แสดงให้เห็นว่า การเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาวร่วม
อัตราการเจริญเติบโต แต่มีผลในทางอ้อม โดยสาหร่ายจะเป็นตัวช่วงสร้างอาหารธรรมชาติ ปรับปรุงคุณภาพน้ําภายในระบบ
การเลี้ยง และช่วยลดความเครียดในปลาการ์ตูน ดังจะเห็นได้จากการท่ีปลาการ์ตูนมักจะชอบว่ายน้ํา
บริเวณสาหร่าย ทําให้สัตว์น้ําท่ีเลี้ยงร่วมกับสาหร่ายมีอัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าชุดการทดลองท่ีเลี้ยง
ปลาการ์ตูนเพียงอย่างเดียวซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับ สุวรรณา 
สาหร่ายผักกาดทะเลมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้การเลี้ยงปลากะพงขาวด้วยอาหารสดมีผลทําให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโต มากกว่าการเลี้ยงด้วย
อาหารเม็ดสําเร็จรูปเพียงเล็กน้อย การใช้สาหร่ายผักก
20 ตัว/40 ลิตร ไม่ทําให้ปลากะพงขาวมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างจากการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบท่ีไม่มีสาหร่าย
ผักกาดทะเล 
3. ศึกษาประสิทธิภาพการใช้สาหร่ายทะเลบําบัดน้าํในการเลี้ยงปลาการ์ตูนในระบบหมุนเวยีนแ
 จากการศึกษาประสิทธิภาพการใช้สาหร่ายทะเลบําบัดน้ําในก
ระบบการเลี้ยงนอกจากสาหร่าย ยังมีพืช
ทดลองชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 ซึ่งเลี้ยงปลาร่วมกับสาหร่ายทะเลเกิดการบําบัดน้ําร่วมกันระหว่าง สาหร่าย พืชน้ํา และ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ในขณะท่ี ชุดการทดลองท่ี 
และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเท่านั้น ทําให้สัดส่วนและรูปแบบการใช้ธาตุอาหารในน้ําแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยการบําบัดน้ํา
ระหว่างชุดการทดลองท่ีเลี้ยงปลาเพียงอย่างเดียว กับชุดการทดลองท่ีเลี้ยงปลาร่วมกับสาหร่ายทะเล โดยพบว่าชุดการทดลองท่ี 
1, 2, และ 3 มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพในการลดแอมโมเนีย เท่ากับ
เท่ากับ -3738.500, -2170.000 และ 
มิลลิกรัม/ลิตร ฟอสเฟต เท่ากับ 6.529

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

การเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจน ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมในระหว่างเกิดการย่อยของสารอาหารสอดคล้อ
กล่าวว่าสาหร่ายผักกาดทะเล มีผลในการลดปริมาณแอมโมเนียรวมในระบบ สอดคล้องกับอนันต์ 

กล่าวว่าแอมโมเนียท่ีเกิดข้ึนในบ่อเลี้ยงปลากะพงขาว สามารถกําจัดได้โดยใช้สาหร่ายทะเล โดยปกติแล้วสาหร่ายใช้ไนโตรเจน
านอกจากแพลงก์ตอนพืชท่ีใช้แอมโมเนียได้โดยตรงแล้ว สาหร่ายพวงองุ่นก็สามารถใช้แอมโมเนีย

โดยตรงได้เช่นเดียวกันกับสาหร่ายผมนาง Gracilariafisheri (เกรียงไกร,2537) จากการรายงานของมั่นสินและมั่นรักษ์ 
กล่าวว่าระบบการเลี้ยงสัตว์นํ้าท่ีมีสาหร่ายทะเล สามารถทําให้แอมโมเนียรวมเปลี่ยนรูปไปอยู่ในรูปของไนเตรทได้ดีกว่าระบบท่ี
ไม่มีสาหร่ายทะเล เนื่องจากสาหร่ายมีการสังเคราะห์แสงให้ก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ระบบการเลี้ยง แอมโมเนียในน้ําท่ีมีออกซิเจนถูก
เปลี่ยนรูปเป็นไนเตรทได้ด้วยกระบวนการ nitrification ยังอยู่ในรูปท่ีสาหร่ายทะเลสามารถนําไปใช้ได้ 

จากการทดลอง แสดงให้เห็นว่า สาหร่ายทะเล (พวงองุ่นและเขากวาง) สามารถดูดซับของเสียท่ีเกิดจากการให้อาหาร
และการขับถ่ายของสัตว์นํ้าในระบบการเลี้ยงได้โดยทําให้สารอาหารในน้ําเปลี่ยนรูปไปอยู่ในรูปท่ีพืชนําไปใช้ได้ทําให้ระบบนิเวศ

ร ลดการถ่ายน้ํา ลดการเกิดพืชน้ําตะไคร่และข้ีแดดซึ้งไม่เป็นท่ีต้องการของการเลี้ยงสัตว์น้ํา

ศึกษาอัตราการรอดตายและอัตราการเจรญิเติบโตของปลาทะเลท่ีเลี้ยงร่วมกับสาหร่ายทะเล 
จากผลการศึกษาอัตราการรอดของปลาการ์ตูนส้มขาว ในชุดการทดลองท่ี 1 ชุดการทดลอ

และ75 % ตามลําดับ ซึ่งในชุดการทดลองท่ี 2 เลี้ยงปลาการ์ตูนร่วมกับสาหร่ายพวงองุ่นมี
อัตราการรอดดีท่ีสุด เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโตของปลาการ์ตูนส้มขาวท้ัง 3 ชุดการทดลอง พบว่า ปลาการ์ตูนส้มขาวท่ีเลี้ยง

สาหร่ายเขากวาง มีอัตราการเจริญเติบโตท้ังด้านน้ําหนักและความยาวมากท่ีสุด เมื่อนําข้อมูลอัตราการรอดตายและ
มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

แสดงให้เห็นว่า การเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาวร่วมกับสาหร่ายพวงองุ่นและเขากวาง ไม่มีผลโดยตรงต่ออัตราการรอดตาย และ
อัตราการเจริญเติบโต แต่มีผลในทางอ้อม โดยสาหร่ายจะเป็นตัวช่วงสร้างอาหารธรรมชาติ ปรับปรุงคุณภาพน้ําภายในระบบ
การเลี้ยง และช่วยลดความเครียดในปลาการ์ตูน ดังจะเห็นได้จากการท่ีปลาการ์ตูนมักจะชอบว่ายน้ํา
บริเวณสาหร่าย ทําให้สัตว์น้ําท่ีเลี้ยงร่วมกับสาหร่ายมีอัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าชุดการทดลองท่ีเลี้ยง
ปลาการ์ตูนเพียงอย่างเดียวซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับ สุวรรณา (2555) พบว่าการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงใน

าดทะเลมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05
เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้การเลี้ยงปลากะพงขาวด้วยอาหารสดมีผลทําให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโต มากกว่าการเลี้ยงด้วย
อาหารเม็ดสําเร็จรูปเพียงเล็กน้อย การใช้สาหร่ายผักกาดทะเลในการเลี้ยงร่วมกับปลากะพงขาวอัตราความหนาแน่น 

ลิตร ไม่ทําให้ปลากะพงขาวมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างจากการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบท่ีไม่มีสาหร่าย

ศึกษาประสิทธิภาพการใช้สาหร่ายทะเลบําบัดน้าํในการเลี้ยงปลาการ์ตูนในระบบหมุนเวยีนแบบปิด
จากการศึกษาประสิทธิภาพการใช้สาหร่ายทะเลบําบัดน้ําในการเลี้ยงปลาการ์ตูนในระบบหมุนเวียนแบบปิด พบว่าใน

ระบบการเลี้ยงนอกจากสาหร่าย ยังมีพืชน้ํา และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กท่ีนําธาตุอาหารไปใช้เพ่ือการเจริญเติบโตจึงทําให้ภายในตู้
ซึ่งเลี้ยงปลาร่วมกับสาหร่ายทะเลเกิดการบําบัดน้ําร่วมกันระหว่าง สาหร่าย พืชน้ํา และ

สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ในขณะท่ี ชุดการทดลองท่ี 1 ซึ่งเลี้ยงปลาเพียงอย่างเดียวเกิดการบําบัดน้ําร่วมกันระหว่
และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเท่านั้น ทําให้สัดส่วนและรูปแบบการใช้ธาตุอาหารในน้ําแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยการบําบัดน้ํา
ระหว่างชุดการทดลองท่ีเลี้ยงปลาเพียงอย่างเดียว กับชุดการทดลองท่ีเลี้ยงปลาร่วมกับสาหร่ายทะเล โดยพบว่าชุดการทดลองท่ี 

ทธิภาพในการลดแอมโมเนีย เท่ากับ -16.816, 18.770 และ2.300  
และ -5357.000 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรท เท่ากับ 53.293, 
529, 11.929 และ 8.521 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ซึ่งจากค่าดังกล่าวจะเห็นว่าสาหร่าย

O1 

339 

P19 

การเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจน ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมในระหว่างเกิดการย่อยของสารอาหารสอดคล้องสุวรรณาและ
กล่าวว่าสาหร่ายผักกาดทะเล มีผลในการลดปริมาณแอมโมเนียรวมในระบบ สอดคล้องกับอนันต์ (2551) ซึ่ง

กล่าวว่าแอมโมเนียท่ีเกิดข้ึนในบ่อเลี้ยงปลากะพงขาว สามารถกําจัดได้โดยใช้สาหร่ายทะเล โดยปกติแล้วสาหร่ายใช้ไนโตรเจน
านอกจากแพลงก์ตอนพืชท่ีใช้แอมโมเนียได้โดยตรงแล้ว สาหร่ายพวงองุ่นก็สามารถใช้แอมโมเนีย

จากการรายงานของมั่นสินและมั่นรักษ์ (2547) 
มโมเนียรวมเปลี่ยนรูปไปอยู่ในรูปของไนเตรทได้ดีกว่าระบบท่ี

ไม่มีสาหร่ายทะเล เนื่องจากสาหร่ายมีการสังเคราะห์แสงให้ก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ระบบการเลี้ยง แอมโมเนียในน้ําท่ีมีออกซิเจนถูก
นําไปใช้ได้  

สามารถดูดซับของเสียท่ีเกิดจากการให้อาหาร
และการขับถ่ายของสัตว์นํ้าในระบบการเลี้ยงได้โดยทําให้สารอาหารในน้ําเปลี่ยนรูปไปอยู่ในรูปท่ีพืชนําไปใช้ได้ทําให้ระบบนิเวศ

ร ลดการถ่ายน้ํา ลดการเกิดพืชน้ําตะไคร่และข้ีแดดซึ้งไม่เป็นท่ีต้องการของการเลี้ยงสัตว์น้ํา 

ชุดการทดลองท่ี 2 และชุดการทดลอง 
เลี้ยงปลาการ์ตูนร่วมกับสาหร่ายพวงองุ่นมี

ชุดการทดลอง พบว่า ปลาการ์ตูนส้มขาวท่ีเลี้ยง
สาหร่ายเขากวาง มีอัตราการเจริญเติบโตท้ังด้านน้ําหนักและความยาวมากท่ีสุด เมื่อนําข้อมูลอัตราการรอดตายและ 

มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) จากการทดลอง
กับสาหร่ายพวงองุ่นและเขากวาง ไม่มีผลโดยตรงต่ออัตราการรอดตาย และ

อัตราการเจริญเติบโต แต่มีผลในทางอ้อม โดยสาหร่ายจะเป็นตัวช่วงสร้างอาหารธรรมชาติ ปรับปรุงคุณภาพน้ําภายในระบบ
การเลี้ยง และช่วยลดความเครียดในปลาการ์ตูน ดังจะเห็นได้จากการท่ีปลาการ์ตูนมักจะชอบว่ายน้ําวนเวียน และแทะเล็มอยู่
บริเวณสาหร่าย ทําให้สัตว์น้ําท่ีเลี้ยงร่วมกับสาหร่ายมีอัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าชุดการทดลองท่ีเลี้ยง

พบว่าการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงใน
P>0.05) กับการเลี้ยงปลากะพงขาว

เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้การเลี้ยงปลากะพงขาวด้วยอาหารสดมีผลทําให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโต มากกว่าการเลี้ยงด้วย
าดทะเลในการเลี้ยงร่วมกับปลากะพงขาวอัตราความหนาแน่น 10 และ

ลิตร ไม่ทําให้ปลากะพงขาวมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างจากการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบท่ีไม่มีสาหร่าย

บบปิด 
ระบบหมุนเวียนแบบปิด พบว่าใน

ธาตุอาหารไปใช้เพ่ือการเจริญเติบโตจึงทําให้ภายในตู้
ซึ่งเลี้ยงปลาร่วมกับสาหร่ายทะเลเกิดการบําบัดน้ําร่วมกันระหว่าง สาหร่าย พืชน้ํา และ

ซึ่งเลี้ยงปลาเพียงอย่างเดียวเกิดการบําบัดน้ําร่วมกันระหวา่งพืชน้ําทีเกิดข้ึนเอง 
และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเท่านั้น ทําให้สัดส่วนและรูปแบบการใช้ธาตุอาหารในน้ําแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยการบําบัดน้ํา
ระหว่างชุดการทดลองท่ีเลี้ยงปลาเพียงอย่างเดียว กับชุดการทดลองท่ีเลี้ยงปลาร่วมกับสาหร่ายทะเล โดยพบว่าชุดการทดลองท่ี 

300  มิลลิกรัม/ลิตร ไนไตรท์ 
, -41.014 และ-87.5526.529 

ลิตร ตามลําดับ ซึ่งจากค่าดังกล่าวจะเห็นว่าสาหร่าย
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พวงองุ่นมีประสิทธิภาพในการลดแอมโมเนียและฟอสเฟตได้ดีท่ีสุดสอดคล้องกับประมัยพรและยงยุทธ 
สาหร่ายพวงองุ่นมีอัตราการบําบัดแอมโมเนียรวม ดีกว่าไนเตรท และแสดงพฤติกรรมในการดูดสารประก
(แอมโมเนียรวม และไนเตรท) คล้ายๆกับสาหร่ายผมนาง แต่แตกต่างกันท่ีบําบัดฟอสเฟตได้ช้ากว่า สอดคล้องกับสันติ และคณะ
(2546) ศึกษาประสิทธิภาพในการบําบัดธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําท้ิงจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดําของสาหร่ายพวงองุ่น
พบว่าสาหร่ายพวงองุ่นท่ีความหนาแน่น 1 กรัม
ได้ดีกว่าสาหร่ายพวงองุ่นท่ีมีความหนาแน่น 5 
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ําท้ิงท่ีใช้เลี้ยงสาหร่ายโดยประสิ
ผ่านไปสอดคล้อง ศิริวรรณ (2538) พบว่าสาหร่ายทะเล 
Gracilariasalicorniaช่วยลดสารประกอบไนโตรเจนในน้ําท้ิงจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา
 จากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่าการใช้สาหร่ายในการบําบัดน้ําในรูปแบบการเลี้ยงปลาสวยงามเพ่ือจัดแสดง นั้นเมื่อ
พิจารณาในภาพรวมจะเห็นว่าสาหร่ายพวงองุ่นบําบัดน้ําและปรับตัวได้ดีกว่าสาหร่ายเขากวาง สาหร่ายจะมีการเจริญเตบิโตและ
บําบัดได้ดีในช่วงแรก หลังจากนั้นจะค่อยๆ ซีด 
และเขากวางมีความต้องการสารอาหาร ไนโตรเจนสูง แต่การเลี้ยงปลาเพ่ือจัดแสดงต้องเลี้ยงแบบควบคุมปริมาณอาหาร หรือ
ให้เกิดของเสียภายในตู้น้อยท่ีสุดส่งผลให้มีปริมาณสารอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายในระยะย
เหมาะสมท่ีสุดในการใช้สาหร่ายบําบัดน้ําในรูปแบบตู้ไม่ควรเกิน 
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เกรียงไกร แก้วสุรลิขิต.  2537.  การใช้สาหร่าย 
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(Ulva rigida C. Agardh, 1823) ท่ีเลี้ยงร่วมกับปลากะพงขาว 
ฉบับท่ี 14/2555. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด

 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

พวงองุ่นมีประสิทธิภาพในการลดแอมโมเนียและฟอสเฟตได้ดีท่ีสุดสอดคล้องกับประมัยพรและยงยุทธ 
สาหร่ายพวงองุ่นมีอัตราการบําบัดแอมโมเนียรวม ดีกว่าไนเตรท และแสดงพฤติกรรมในการดูดสารประก

คล้ายๆกับสาหร่ายผมนาง แต่แตกต่างกันท่ีบําบัดฟอสเฟตได้ช้ากว่า สอดคล้องกับสันติ และคณะ
ศึกษาประสิทธิภาพในการบําบัดธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําท้ิงจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดําของสาหร่ายพวงองุ่น

กรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพในการบําบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําท้ิงจากการเลี้ยงกุ้ง
5 และ 10 กรัม/ลิตร และประสิทธิภาพในการบําบัด ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสนั้น 

มีความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ําท้ิงท่ีใช้เลี้ยงสาหร่ายโดยประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําท้ิงของสาหร่ายพวงองุ่นจะลดลง เมื่อเวลา
พบว่าสาหร่ายทะเล 3 ชนิด คือ Caulerpamacrophysa,Sargassumpolycystum 

ช่วยลดสารประกอบไนโตรเจนในน้ําท้ิงจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา 
ยังพบว่าการใช้สาหร่ายในการบําบัดน้ําในรูปแบบการเลี้ยงปลาสวยงามเพ่ือจัดแสดง นั้นเมื่อ

พิจารณาในภาพรวมจะเห็นว่าสาหร่ายพวงองุ่นบําบัดน้ําและปรับตัวได้ดีกว่าสาหร่ายเขากวาง สาหร่ายจะมีการเจริญเตบิโตและ
บําบัดได้ดีในช่วงแรก หลังจากนั้นจะค่อยๆ ซีด (สาหร่ายพวงองุ่น) และค่อยๆเน่า (สาหร่ายเขากวาง) เนื่องจากสาหร่ายพวงองุ่น
และเขากวางมีความต้องการสารอาหาร ไนโตรเจนสูง แต่การเลี้ยงปลาเพ่ือจัดแสดงต้องเลี้ยงแบบควบคุมปริมาณอาหาร หรือ
ให้เกิดของเสียภายในตู้น้อยท่ีสุดส่งผลให้มีปริมาณสารอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายในระยะย
เหมาะสมท่ีสุดในการใช้สาหร่ายบําบัดน้ําในรูปแบบตู้ไม่ควรเกิน 15 วัน ณ การให้อาหารท่ี 2 % ของน้ําหนักปลาภายในตู้

การใช้สาหร่าย Gracilaria fisheri (Xia&Abbott) Abbott, Zhang & Xia
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สํานักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร, มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ.์ 16 หน้า. 
วันดี  ผกามาศ และภาคภูมิ  วงศ์แข็ง.  2555.  การเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล

ท่ีเลี้ยงร่วมกับปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1970
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง, กรมประมง
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พวงองุ่นมีประสิทธิภาพในการลดแอมโมเนียและฟอสเฟตได้ดีท่ีสุดสอดคล้องกับประมัยพรและยงยุทธ (2551) กล่าวว่า 
สาหร่ายพวงองุ่นมีอัตราการบําบัดแอมโมเนียรวม ดีกว่าไนเตรท และแสดงพฤติกรรมในการดูดสารประกอบไนโตรเจน 

คล้ายๆกับสาหร่ายผมนาง แต่แตกต่างกันท่ีบําบัดฟอสเฟตได้ช้ากว่า สอดคล้องกับสันติ และคณะ 
ศึกษาประสิทธิภาพในการบําบัดธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําท้ิงจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดําของสาหร่ายพวงองุ่น 

ลิตร มีประสิทธิภาพในการบําบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําท้ิงจากการเลี้ยงกุ้ง
ลิตร และประสิทธิภาพในการบําบัด ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสนั้น 
ทธิภาพในการบําบัดน้ําท้ิงของสาหร่ายพวงองุ่นจะลดลง เมื่อเวลา

Sargassumpolycystum และ 

ยังพบว่าการใช้สาหร่ายในการบําบัดน้ําในรูปแบบการเลี้ยงปลาสวยงามเพ่ือจัดแสดง นั้นเมื่อ
พิจารณาในภาพรวมจะเห็นว่าสาหร่ายพวงองุ่นบําบัดน้ําและปรับตัวได้ดีกว่าสาหร่ายเขากวาง สาหร่ายจะมีการเจริญเตบิโตและ

เนื่องจากสาหร่ายพวงองุ่น
และเขากวางมีความต้องการสารอาหาร ไนโตรเจนสูง แต่การเลี้ยงปลาเพ่ือจัดแสดงต้องเลี้ยงแบบควบคุมปริมาณอาหาร หรือ
ให้เกิดของเสียภายในตู้น้อยท่ีสุดส่งผลให้มีปริมาณสารอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายในระยะยาวซึ่งระยะเวลาท่ี

ของน้ําหนักปลาภายในตู้ 

Abbott, Zhang & Xia ช่วยลดปริมาณ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสาหร่ายทะเล 4 ชนิดในการลด
Epinephelus coioides Hamilton, 1822). 

สํานักวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าชายฝั่ง, 

การเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนในน้ําทะเลจากการย่อยสลายอาหารกุ้ง. 
สํานักวิจัยการเพาะเลีย้งสัตวน์้ําชายฝั่ง, 

โรงพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 

การใช้สาหร่ายทะเลช่วยลดปริมาณสารประกอบไนโตรเจนในน้ําท้ิงจากการเลีย้งกุ้งทะเล. 

ปติิวงษ์ ตันติโชดก และสมหมาย เช่ียววารีสัจจะ. 2546. 
ท่ีใช้ในการบําบัดน้ําท้ิงจากการเลีย้งกุ้งกุลาดํา

การเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล 
Bloch, 1970). เอกสารวิชาการ 

กรมประมง. 17 หน้า. 
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พิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเลวัยอ่อน
 
วิทยา  รัตนะ1* ทวี  จินดามัยกุล2   
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ภูเก็ต 
2ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาพิษเฉียบพลัน (LC50-24h) 
Bioassay Method) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า 
ช่อนทะเลวัยอ่อนอายุ 10, 20 และ 30 วัน มีค่า 
มีระดับความเข้มข้นท่ีปลอดภัยของฟอร์มาลินท่ีเวลา 
สามารถใช้ฟอร์มาลินท่ีระดับความเข้มข้น 25 
ปรสิตภายนอกไดด้ีและมีความปลอดภัยสําหรับลูกปลา
 
คําสําคัญ: ปลาช่อนทะเล  พิษเฉียบพลัน  ฟอร์มาลิน 
   
*ผู้รับผดิชอบ: 100 หมู่ท่ี 4 ต. ป่าคลอก อ.ถลาง 
E-mail: wittaya1971@yahoo.com 
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พิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเลวัยอ่อน (Rachycentron canadum 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

24h) ของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเลวัยอ่อนโดยวิธีชีววิเคราะห์ในน้ํานิ่ง 
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นพิษของฟอร์มาลินต่อลูกปลา

วัน มีค่า LC50 ท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง เท่ากับ 295.32, 307.80 และ 461
มีระดับความเข้มข้นท่ีปลอดภัยของฟอร์มาลินท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง เท่ากับ 14.76, 15.39 และ 23.06 ppm

25 ppm ในลูกปลาช่อนทะเลอายุ 30 วัน โดยแช่ตลอดเป็นเวลา 
ดีและมีความปลอดภัยสําหรับลูกปลา 

นทะเล  พิษเฉียบพลัน  ฟอร์มาลิน  

ถลาง จ.ภูเกต็ 83110. โทร. 08  6941 8612  

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 O1 

 Linnaeus,1766)  

ของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเลวัยอ่อนโดยวิธีชีววิเคราะห์ในน้ํานิ่ง (Static 
ความเป็นพิษของฟอร์มาลินต่อลูกปลา

461.37 ppm ตามลําดับ 
ppm ตามลําดับ สรุปได้ว่า

วัน โดยแช่ตลอดเป็นเวลา 3 วัน เพ่ือกําจัด
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Acute Toxicity of Formalin on 
 
Wittaya Rattana1* Twee  Chindamaikul
1Phuket Coastal Fisheries Research and Development Center
2Kung Krabean Bay Royal Development Study Center
 
Abstract 
 The acute toxicity of formalin to  cobia larvae (
determined by static bioassay method at Phuket
results showed that the 24-h LC
295.32, 307.80 and 461.37 ppm, respectively. The safety concentration at 24 hours were 14.76, 15.39 
23.06 ppm, respectively. It is assumed that bathing 30 days old Cobia larvae in 25 ppm formalin for 3 days 
can eliminated external parasite and Cobia are harmless.   
 
Key Words: Cobia,  Rachycentron canadum
   
*Corresponding author: 100 Moo 4 Paklok, Talang District, P
E-mail: wittaya1971@yahoo.com
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Acute Toxicity of Formalin on Cobia Larvae (Rachycentron canadum

* Twee  Chindamaikul2   
Phuket Coastal Fisheries Research and Development Center 

Krabean Bay Royal Development Study Center 

The acute toxicity of formalin to  cobia larvae (Rachycentron canadum
determined by static bioassay method at Phuket Coastal Fisheries Research and Development Center. The 

h LC50 of formalin against 10, 20 and 30 days old cobia larvae days were 
295.32, 307.80 and 461.37 ppm, respectively. The safety concentration at 24 hours were 14.76, 15.39 
23.06 ppm, respectively. It is assumed that bathing 30 days old Cobia larvae in 25 ppm formalin for 3 days 
can eliminated external parasite and Cobia are harmless.    

Rachycentron canadum , acute toxicity, formalin  

: 100 Moo 4 Paklok, Talang District, Phuket Province 83110. Tel. 
: wittaya1971@yahoo.com 
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Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) 

Rachycentron canadum Linnaeus 1766) were 
Coastal Fisheries Research and Development Center. The 

of formalin against 10, 20 and 30 days old cobia larvae days were 
295.32, 307.80 and 461.37 ppm, respectively. The safety concentration at 24 hours were 14.76, 15.39 and 
23.06 ppm, respectively. It is assumed that bathing 30 days old Cobia larvae in 25 ppm formalin for 3 days 

huket Province 83110. Tel. 08 6941 8612 
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คํานํา 
 ปลาช่อนทะเล  Cobia (Rachycentron canadum
นิยมเลี้ยงในประเทศไต้หวัน เวียดนาม จีน และฟิลิปปินส์
(Chou et al. 2001) ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาช่อนทะเลในปี พ
พบว่าเป็นปลาท่ีเลี้ยงง่าย  เจริญเติบโตเร็ว  อัตรารอดตายสูง 
 อย่างไรก็ตามการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลาช่อนทะเลวัยอ่อนยังมีอุปสรรคหลายประการ  ทําให้
ลูกปลายังต่ําอยู่ มีเพียงประมาณ 5-20 % (Liao, 
วัยอ่อน ได้แก่ โรคปรสิต Oodinium, Epistylis
ดังนั้นระหว่างการอนุบาลจําเป็นต้องใช้ฟอร์มาลิน 
ต่อลูกปลาจะแตกต่างตามอายุและขนาด   ดังนั้นการศึกษาเรื่องพิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเลวัยอ่อนจะใช้
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือท่ีสามารถเลือกใช้ฟอร์มาลินในระดับความเข้
ลูกปลาช่อนทะเลวัยอ่อน  เพ่ิมอัตรารอดตายการเพาะและอนุบาลลูกปลาให้สูงข้ึ
 ฟอร์มาลิน (Formalin) เป็นของเหลวท่ีประกอบด้วยฟอร์มาลดีฮาย 
methyl alcohol ประมาณ 10-15% methyl alcohol 
ฟอร์มาลินมาก ฟอร์มาลินท่ีมีฟอร์มาลดีฮาย 
สารเคมีท่ีมีการใช้กันอย่างแพร่หลายท่ีสุด ตั้งแต่ผู้เลี้ยงปลาตู้สวยงามจนถึงบ่อปลาขนาดใหญ่  ฟอร์มาลินมีประสิทธิภาพในการ
กําจัดปรสิตภายนอกหลายชนิด ได้แก่ เห็บระฆัง จุดขาว และโปรโตซัวชนิดอ่ืนๆ ท่ีพบตามลํา
เช้ือรา การแช่ปลาในระยะสั้นควรใช้ความเข้มข้น 
ตู้ปลา นิยมใส่ฟอร์มาลินเข้มข้น 15 - 40 ppm
ออกซิเจนลดลงมาก  ระดับความเป็นพิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อปลาขนาดเล็กสูงกว่าระดับท่ีให้ผลในการรักษามาก
การใช้ฟอร์มาลินค่อนข้างจะปลอดภัยมาก ควรระวังเฉพาะการลดลงของออกซิเจนเท่านั้น 
ต่อคุณภาพน้ําบางประการนั้น ชลอและวราห์
ในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดํา พบว่าการใช้ฟอร์มาลินระดับความเข้มข้น 
ความเป็นกรดเป็นด่าง และปริมาณแอมโมเนียลดลงใน 
ฟอร์มาลินต่อลูกกุ้งแชบ๊วยระยะ mysis 1, mysis 2, post larvae 1 
มีค่าระหว่าง 1.34 - 4.15 ppm ค่าความเข้มข้นปลอดภัยอยู่ระหว่าง 
เฉียบพลนัของฟอร์มาลินต่อลูกปลาม้า (Boesemania microlepis
ซึ่งมีค่า LC50 ในเวลา 24 ช่ัวโมงเท่ากับ 83.75 
มีแต่การศึกษาพิษเฉียบพลันของแอมโมเนียต่อลูกปลาช่อนทะเลขนาด 
1.13 ppm (Rodrigues, et al. 2007) 
 
วัตถุประสงค ์
 ศึกษาระดับความเข้มข้นของฟอรม์าลินท่ีเป็นพิษต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 
 
วิธีดําเนินการ 
1. แบบแผนการวิจัย 
 ทําการทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
โดยวิธีชีววิเคราะห์ในน้ํานิ่ง (static bioassay method) 
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Rachycentron canadum) เป็นปลาผิวน้ําท่ีพบได้ท่ัวไปในทะเลเขตร้อน 
เวียดนาม จีน และฟิลิปปินส์ เป็นปลาท่ีเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วประมาณ

ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาช่อนทะเลในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งหลังจากได้ทดลองเลี้ยง
พบว่าเป็นปลาท่ีเลี้ยงง่าย  เจริญเติบโตเร็ว  อัตรารอดตายสูง (ไวยพจน์ และคณะ, 2550) 

อย่างไรก็ตามการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลาช่อนทะเลวัยอ่อนยังมีอุปสรรคหลายประการ  ทําให้
(Liao, et al. 2004) ปัญหาหนึ่งท่ีเกิดข้ึนเสมอระหว่างการอนุบาลลูกปลาช่อนทะเล

Epistylis (Liao, et al. 2004) Amyloodinium ocellatum (Benetti, 
ดังนั้นระหว่างการอนุบาลจําเป็นต้องใช้ฟอร์มาลิน เพ่ือป้องกันและรักษาโรคปรสิต ความทนทานความเป็นพิษของฟอร์มาลิน

ดังนั้นการศึกษาเรื่องพิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเลวัยอ่อนจะใช้
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือท่ีสามารถเลือกใช้ฟอร์มาลินในระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และไม่เป็นอันตรายต่อ
ลูกปลาช่อนทะเลวัยอ่อน  เพ่ิมอัตรารอดตายการเพาะและอนุบาลลูกปลาให้สูงข้ึน 

เป็นของเหลวท่ีประกอบด้วยฟอร์มาลดีฮาย (formaldehyde) 37-40 % 
methyl alcohol จะรักษาคุณสมบัติไม่ให้เกิด paraformaldehyde 

ฟอร์มาลินท่ีมีฟอร์มาลดีฮาย 37 - 40 % จะคิดเป็นความเข้มข้น 100% สําหรับนําไปคํานวณ ฟอร์มาลินเป็น
ตั้งแต่ผู้เลี้ยงปลาตู้สวยงามจนถึงบ่อปลาขนาดใหญ่  ฟอร์มาลินมีประสิทธิภาพในการ

กําจัดปรสิตภายนอกหลายชนิด ได้แก่ เห็บระฆัง จุดขาว และโปรโตซัวชนิดอ่ืนๆ ท่ีพบตามลําตัวและเหงือกปลา รวมท้ังปลิงใส
เช้ือรา การแช่ปลาในระยะสั้นควรใช้ความเข้มข้น 125 - 250 ppm นานประมาณ 1 ช่ัวโมง ส่วนการรักษาโรคโดยท่ัวไปในบ่อ 

ppm แช่นานตลอดไป ข้อควรระวงัหลังการใส่ฟอร์มาลินลงไปในน้ํา 
ออกซิเจนลดลงมาก  ระดับความเป็นพิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อปลาขนาดเล็กสูงกว่าระดับท่ีให้ผลในการรักษามาก

ควรระวังเฉพาะการลดลงของออกซิเจนเท่านั้น (ชลอ, 2528) ด้านผลของฟอร์
ชลอและวราห ์(2540) ศึกษาการสลายตัวและผลของฟอร์มาลินต่อแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ํา

ในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดํา พบว่าการใช้ฟอร์มาลินระดับความเข้มข้น 30 ppm มีผลทําให้ปริมาณแพลงก์ตอน ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา
ณแอมโมเนียลดลงใน 48 ช่ัวโมงแรก ขณะท่ีสิริ และเพ่ิมศกัดิ์ (2528) ศึกษาพิษเฉียบพลันของ

mysis 2, post larvae 1 และ post larvae 2 ปรากฏว่า ค่าความเป็นพิษมัธยฐาน
ค่าความเข้มข้นปลอดภัยอยู่ระหว่าง 0.01-0.04 ppm วรวิทย์ และคณะ 

Boesemania microlepis Bleeker) ขนาด 2.01 ± 0.20 เซนติเมตร อายุ 
75 ppm ในส่วนของปลาช่อนทะเลยังไม่มีการศึกษาพิษเฉียบพลันของฟอร์มาลิน 

มีแต่การศึกษาพิษเฉียบพลันของแอมโมเนียต่อลูกปลาช่อนทะเลขนาด 1.74 ± 0.11 กรัม มีค่า LC50 -96 h

ศึกษาระดับความเข้มข้นของฟอรม์าลินท่ีเป็นพิษต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 10, 20 และ 30

ทําการทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด CRD (Complete randomized design) 
(static bioassay method) โดยรายงานค่าความเป็นพิษของฟอร์มาลินในรูป 
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น้ําท่ีพบได้ท่ัวไปในทะเลเขตร้อน และเขตอบอุ่น
เป็นปลาท่ีเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วประมาณ 4 - 6 กก./ป ี 

ซึ่งหลังจากได้ทดลองเลี้ยง

อย่างไรก็ตามการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลาช่อนทะเลวัยอ่อนยังมีอุปสรรคหลายประการ  ทําใหอั้ตรารอดตายของ
ปัญหาหนึ่งท่ีเกิดข้ึนเสมอระหว่างการอนุบาลลูกปลาช่อนทะเล

(Benetti, et al. 2008)
ความทนทานความเป็นพิษของฟอร์มาลิน

ดังนั้นการศึกษาเรื่องพิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเลวัยอ่อนจะใช้
และไม่เป็นอันตรายต่อ 

40 % โดยน้ําหนัก และมี 
paraformaldehyde ซึ่งเป็นพิษมากกว่า

สําหรับนําไปคํานวณ ฟอร์มาลินเป็น
ตั้งแต่ผู้เลี้ยงปลาตู้สวยงามจนถึงบ่อปลาขนาดใหญ่  ฟอร์มาลินมีประสิทธิภาพในการ

และเหงือกปลา รวมท้ังปลิงใส
ส่วนการรักษาโรคโดยท่ัวไปในบ่อ 

งหลังการใส่ฟอร์มาลินลงไปในน้ํา จะทําให้ปริมาณ
ออกซิเจนลดลงมาก  ระดับความเป็นพิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อปลาขนาดเล็กสูงกว่าระดับท่ีให้ผลในการรักษามากดังนั้น

ด้านผลของฟอร์มาลิน
ศึกษาการสลายตัวและผลของฟอร์มาลินต่อแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ํา

ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา
ศึกษาพิษเฉียบพลันของ

ปรากฏว่า ค่าความเป็นพิษมัธยฐาน
วรวิทย์ และคณะ (2548) ศึกษาพิษ

เซนติเมตร อายุ 35 - 40 วัน 
ในส่วนของปลาช่อนทะเลยังไม่มีการศึกษาพิษเฉียบพลันของฟอร์มาลิน  

96 h ของ NH3-N เท่ากับ 

30 วัน ในเวลา 2 ช่ัวโมง 

CRD (Complete randomized design) ดําเนินการทดลอง
โดยรายงานค่าความเป็นพิษของฟอร์มาลินในรูป LC50 ซึ่งเป็นค่า



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ความเข้มข้นของสารพิษท่ีทําให้สัตว์ทดลองตาย 
ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง เพ่ือหาความเป็นพิษเฉียบพลันในรูปมัธยฐานความเข้มข้นท่ีทําให้ลูกปลา
ช่อนทะเลตาย 50 เปอร์เซ็นต์ (median lethal concentration, 
 
2. วิธีการทดลอง 
 ทดลองในตู้กระจกปริมาตรน้ํา 
ยาว 3 เซนติเมตร จํานวน 1 หัว/ตู้ เพ่ือป้องกันการขาดออกซิเจนในน้ําหลังเติมฟอร์มาลิน 
 1. การทดลองเบื้องต้น (preliminary test)  
ค่าความเข้มข้นต่ําสุดท่ีทําให้ปลาตาย 
ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง  เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ใ
 2. การทดลองอย่างละเอียด 
พิจารณาระดับความเข้มข้นของฟอร์มาลินท่ีจะใช้เพ่ือหาอัตราการตายของลูกปลาช่อนทะเลในแต่ล
ฟอร์มาลิน ระดับละ 3 ซ้ํา พร้อมกับมีชุด
และ 20 วัน)  และจํานวน 12 ตัว/ตู้ 
  - ลูกปลาอายุ 10 วัน ทดลองท่ีระดับความเข้มข้นของฟอร์มาลิน 
และ 350 ppm  
  - ลูกปลาอายุ 20 วัน ทดลองท่ีระดับความเข้มข้นของฟอร์มาลิน  
และ 375 ppm   
  - ลูกปลาอายุ 30 วัน ทดลองท่ีระดับความเข้มข้นของฟอร์มาลิน 
500 และ 525 ppm  
  สังเกตและบันทึกผลการตายรวมท้ังพฤติกรรมการว่ายน้ําในช่วงเวลา 
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม  โดยถือเกณฑ์ตัดสินปลาตายว่าจะสงบนิ่งไม่มีการปิดเปิดของกระพุ้งแก้มและไม่มีการตอบสนองใดๆ 
เมื่อใช้แท่งแก้วแตะท่ีตัวปลา  ปลาท่ีตายถูกนําออกจากตู้ทดลองทันที
 
3. การวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
 วิเคราะห์คุณภาพน้ําในตู้ทดลองก่อนและหลังทดลอง โดยวัดค่าความเค็ม 
วิเคราะห์ค่าความเป็นด่าง (alkalinity) 
กรดด่าง (pH) ด้วย pH meter ยี่ห้อ
and Sawada, 1980) วิเคราะห์ไนไตรท์ โดยวิธี
อุณหภูมินํ้า ดว้ยเครื่อง DO Meter รุ่น 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําข้อมูลจํานวนปลาทดลองท่ีตายสะสมในเวลา 
ความเช่ือมั่นท่ี 95 % โดยวิธีวิเคราะห์แบบโปรบิท 
การตายสะสมให้เป็นค่าโปรบิท (Y) และเปลี่ยนค่าความเข้มข้นเป็นค่าลอการิทึม 
และค่าลอการิทึมของความเข้มข้นเป็นเส้นตรงถดถอยโปรบิท 
เช่ือมั่นท่ี 95 % โดยใช้โปรแกรม GW

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

พิษท่ีทําให้สัตว์ทดลองตาย 50 % หรือทําให้ลูกปลาช่อนทะเลตายจํานวนกึ่งหนึ่งในเวลา 
ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง เพ่ือหาความเป็นพิษเฉียบพลันในรูปมัธยฐานความเข้มข้นท่ีทําให้ลูกปลา

(median lethal concentration, LC50) ภายในเวลา 24 ช่ัวโมง 

ทดลองในตู้กระจกปริมาตรน้ํา 50 ลิตร จํานวน 24 ใบ ให้อากาศเบาๆ ผ่านหัวทรายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ตู้ เพ่ือป้องกันการขาดออกซิเจนในน้ําหลังเติมฟอร์มาลิน (วรวิทย์ และคณะ
(preliminary test)  เพ่ือหาระดับความเข้มข้นของฟอร์มาลินช่วงกว้างๆ เพ่ือต้องการทราบ

ค่าความเข้มข้นต่ําสุดท่ีทําให้ปลาตาย 100 เปอร์เซ็นต์ และค่าความเข้มข้นสูงสุดท่ีปลารอดตาย 
ช่ัวโมง  เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการจัดระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสมในการทดลองข้ันต่อไป

การทดลองอย่างละเอียด (full scale test) เป็นการทดลองจริง  โดยนําผลจากการทดลองเบื้องต้นมาใช้ในการ
พิจารณาระดับความเข้มข้นของฟอร์มาลินท่ีจะใช้เพ่ือหาอัตราการตายของลูกปลาช่อนทะเลในแต่ล

พร้อมกับมีชุดควบคุม เติมน้ําในตู้กระจกปริมาตร 50 ลิตร ใช้ปลาจํานวน 
ตู้ (ลูกปลาอายุ 30 วัน)  
วัน ทดลองท่ีระดับความเข้มข้นของฟอร์มาลิน 0 (ชุดควบคุม

วัน ทดลองท่ีระดับความเข้มข้นของฟอร์มาลิน  0 (ชุดควบคุม

วัน ทดลองท่ีระดับความเข้มข้นของฟอร์มาลิน 0 (ชุดควบคุม

สังเกตและบันทึกผลการตายรวมท้ังพฤติกรรมการว่ายน้ําในช่วงเวลา 2, 4, 
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม  โดยถือเกณฑ์ตัดสินปลาตายว่าจะสงบนิ่งไม่มีการปิดเปิดของกระพุ้งแก้มและไม่มีการตอบสนองใดๆ 

ปลาท่ีตายถูกนําออกจากตู้ทดลองทันที 

วิเคราะห์คุณภาพน้ําในตู้ทดลองก่อนและหลังทดลอง โดยวัดค่าความเค็ม (salinity) ด้วย 
(alkalinity) โดยวิธี Potentiometer titration to pre-selection pH (

ยี่ห้อ Sartorius pp-20 วิเคราะห์แอมโมเนีย โดยวิธี Modified indophenol blue (Sasaki 
วิเคราะห์ไนไตรท์ โดยวิธี Diazotization (Strickland and Parson, 1972)

รุ่น WTW Oxi 330i 

นําข้อมูลจํานวนปลาทดลองท่ีตายสะสมในเวลา 24 ช่ัวโมง  ในแต่ละชุดการทดลองมาคํานวณหาค่า 
โดยวิธีวิเคราะห์แบบโปรบิท (Probit analysis) ตามวิธีของ Finney (1978) 

และเปลี่ยนค่าความเข้มข้นเป็นค่าลอการิทึม (X) เพ่ือให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างค่าโปรบิท 
และค่าลอการิทึมของความเข้มข้นเป็นเส้นตรงถดถอยโปรบิท (Probit regression line) เพ่ือคํานวณหาค่า 

GW-Basic 3.23  

O1 

345 

P20 

นวนกึ่งหนึ่งในเวลา 24 ช่ัวโมง
ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง เพ่ือหาความเป็นพิษเฉียบพลันในรูปมัธยฐานความเข้มข้นท่ีทําให้ลูกปลา

 

ใบ ให้อากาศเบาๆ ผ่านหัวทรายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร 
วรวิทย์ และคณะ, 2548)  

เพ่ือหาระดับความเข้มข้นของฟอร์มาลินช่วงกว้างๆ เพ่ือต้องการทราบ
เปอร์เซ็นต์ และค่าความเข้มข้นสูงสุดท่ีปลารอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ภายใน
นการจัดระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสมในการทดลองข้ันต่อไป 

เป็นการทดลองจริง  โดยนําผลจากการทดลองเบื้องต้นมาใช้ในการ
พิจารณาระดับความเข้มข้นของฟอร์มาลินท่ีจะใช้เพ่ือหาอัตราการตายของลูกปลาช่อนทะเลในแต่ละระดับความเข้มข้นของ

ลิตร ใช้ปลาจํานวน 20 ตัว/ตู้ (ลูกปลาอายุ 10 

ชุดควบคุม) 225, 250, 275, 300, 325 

ชุดควบคุม) 250, 275, 300, 325, 350 

ชุดควบคุม) 375, 400, 425, 450, 475  

, 8, 12 และ 24 ช่ัวโมง  โดย
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม  โดยถือเกณฑ์ตัดสินปลาตายว่าจะสงบนิ่งไม่มีการปิดเปิดของกระพุ้งแก้มและไม่มีการตอบสนองใดๆ 

ด้วย Salinometer ยี่ห้อ Atago 
selection pH (APHA, 1980) วัดความเป็น

Modified indophenol blue (Sasaki 
Diazotization (Strickland and Parson, 1972) วัดออกซิเจนละลายน้ําและ

ช่ัวโมง  ในแต่ละชุดการทดลองมาคํานวณหาค่า LC50 และช่วง
Finney (1978) โดยเปลี่ยนค่าเปอร์เซ็นต์
เพ่ือให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างค่าโปรบิท 

เพ่ือคํานวณหาค่า LC50 ในช่วงความ
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 การคํานวณค่าความเข้มข้นท่ีปลอดภัย 
ไปคูณกับค่า LC50 สําหรับข้อมูลการตายเฉียบพลันในช่วงเวลาทดลอง 

ผลการศึกษา 
1. พิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 
 ผลการทดลองศึกษาความเป็นพิษของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเล น้ําหนักเฉลี่ย 
เฉลี่ย 0.95±0.10 เซนติเมตร ในระดับความเข้มข้น 
ท่ีเวลา 2 ช่ัวโมงท่ีระดับความเข้มข้น 350 ppm
ตามความเข้มข้นของฟอร์มาลิน โดยมีค่าเท่ากับ 
ค่า LC50 ท่ี 24 ช่ัวโมงเท่ากับ 295.32 ppm 
 ค่าประมาณความเข้มข้นท่ีปลอดภัยในเวลา 

ภาพท่ี 1 เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอา
 24 ช่ัวโมง 
2. พิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 

ผลการทดลองศึกษาความเป็นพิษของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเล น้ําหนักเฉลี่ย 
เฉลี่ย 2.39±0.23 เซนติเมตร ในระดับความเข้มข้น 
ท่ีเวลา 4 ช่ัวโมงท่ีระดับความเข้มข้น 350 และ 
ค่ามากข้ึนตามความเข้มข้นของฟอร์มาลินโดยมีค่าเท่ากับ 
ท่ี 2)  ค่า LC50 ท่ี 24 ช่ัวโมงเท่ากับ 307.80 ppm 
ค่าประมาณความเข้มข้นท่ีปลอดภัยในเวลา 24 

 
ภาพท่ี 2 เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอายุ 
 24 ช่ัวโมง 
3. พิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 
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การคํานวณค่าความเข้มข้นท่ีปลอดภัย (safe concentration) โดยนําปัจจัยปรับค่า (Application facter) 
สําหรับข้อมูลการตายเฉียบพลันในช่วงเวลาทดลอง (Peter et al.,2000) 

 

ฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 10 วัน 
ผลการทดลองศึกษาความเป็นพิษของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเล น้ําหนักเฉลี่ย 0.0071±0.

เซนติเมตร ในระดับความเข้มข้น 0, 225, 250, 275, 300, 325 และ 350 ppm พบว่าลูกปลาเริ่มตายตั้งแต่
ppm และเปอร์เซ็นต์การตายสะสมค่อยๆ เพ่ิมข้ึนตลอดการทดลองและมีค่ามากข้ึน

ตามความเข้มข้นของฟอร์มาลิน โดยมีค่าเท่ากับ 0, 0, 13.33, 16.66, 63.33, 68.33 และ 100 %  ท่ีเวลา 
ppm ช่วงความเช่ือมั่นท่ี 95 % มีค่าต่ําสุดถึงสูงสุดเท่ากับ 283.76 

ค่าประมาณความเข้มข้นท่ีปลอดภัยในเวลา 24 ช่ัวโมงของฟอร์มาลินต่อลูกปลาอายุ 10 วันเท่ากับ 

 
เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอายุ 10 วันท่ีสัมผัสฟอร์มาลินในระดับความเข้มข้นต่างๆ กันในเวลา 

พิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 20 วัน 
ผลการทดลองศึกษาความเป็นพิษของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเล น้ําหนักเฉลี่ย 0.0570±0.

เซนติเมตร ในระดับความเข้มข้น 0, 250, 275, 300, 325, 350 และ 375 ppm พบว่าลูกปลาเริ่มตายตั้งแต่
และ 375 ppm และเปอร์เซ็นต์การตายสะสมค่อยๆ เพ่ิมข้ึนตลอดการทดลองและมี

ค่ามากข้ึนตามความเข้มข้นของฟอร์มาลินโดยมีค่าเท่ากับ 0, 0, 16.66, 48.33, 66.66, 81.66 และ 100 % ท่ีเวลา 
ppm ช่วงความเช่ือมั่นท่ี 95 % มีค่าต่ําสุดถึงสูงสุดเท่ากับ 302.22 
24 ช่ัวโมงของฟอร์มาลินต่อลูกปลาอายุ 20 วันเท่ากับ 15.39 

 

เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอายุ 20 วัน ท่ีสัมผัสฟอร์มาลินในระดับความเข้มข้นต่างๆ กันในเวลา 

พิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 30 วัน 
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Application facter) 0.05 

.0017 กรัม ความยาว
พบว่าลูกปลาเริ่มตายตั้งแต่

และเปอร์เซ็นต์การตายสะสมค่อยๆ เพ่ิมข้ึนตลอดการทดลองและมีค่ามากข้ึน
ท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง (ภาพท่ี 1)  

76 - 307.67 ppm 
วันเท่ากับ 14.76 ppm 

วันท่ีสัมผัสฟอร์มาลินในระดับความเข้มข้นต่างๆ กันในเวลา 

.0141 กรัม ความยาว
พบว่าลูกปลาเริ่มตายตั้งแต่

และเปอร์เซ็นต์การตายสะสมค่อยๆ เพ่ิมข้ึนตลอดการทดลองและมี
ท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง (ภาพ
22 - 313.35 ppm 
39 ppm 

วัน ท่ีสัมผัสฟอร์มาลินในระดับความเข้มข้นต่างๆ กันในเวลา 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

 ผลการทดลองศึกษาความเป็นพิษของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเล น้ําหนักเฉลี่ย 
เฉลี่ย 4.67±0.21 เซนติเมตร ในระดับความเข้มข้น 
ตั้งแต่ท่ีเวลา 8 ช่ัวโมงท่ีระดับความเข้มข้น 
ตลอดการทดลองและมีค่ามากข้ึนตามความเข้มข้นของฟอร์มาลินโดยมีค่าเท่
และ 100 % ท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง (ภาพท่ี 
ถึงสูงสุดเท่ากับ 448.49 - 474.61 ppm 
30 วัน เท่ากับ 23.06 ppm.  

ภาพท่ี 3 เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอายุ 
 24 ช่ัวโมง 
4. คุณภาพน้ํา 
 ผลคุณภาพน้ําเฉลี่ยมีค่าดังนี้
กรดด่าง 8.17±0.04 อุณหภูมิ 28.31±0.22 ºC 
0.0005±0.0016 ppm ไนไตรท์ 0.0034±0.0013 ppm 
ppm ความเป็นกรดด่าง 8.23±0.08 
แอมโมเนียรวม 0.0244±0.0346 ppm 
ละลายน้ํา 6.60±0.36 ppm ความเป็นกรดด่าง 
115.90±0.91 ppm แอมโมเนียรวม 
 
สรุปและวิจารณ์ผล 
 จากผลการศึกษาพิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 
ของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเล โดยวิธีชีววิเคราะห์ในน้ํานิ่ง 
ของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 
461.37 ppm ตามลําดับ  มีระดับความเข้มข้นท่ีปลอดภัยของฟอร์มาลินท่ีเวลา 
ppm ตามลําดับ 
 การตอบสนองของลูกปลาช่อนทะเลท้ัง 
ว่ายน้ําท่ีเปลี่ยนไป  เช่น ว่ายน้ําเลาะขอบตู้ทดล
ลาย (Danio rerio) ท่ีสัมผัสฟอร์มาลิน
การขับเมือกออกมา (Varusai, et al
และ 30 วัน มีค่าเท่ากับ 295.32, 307
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ผลการทดลองศึกษาความเป็นพิษของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเล น้ําหนักเฉลี่ย 0.2630
เซนติเมตร ในระดับความเข้มข้น 0, 375, 400, 425, 450, 475, 500 และ 525 

ช่ัวโมงท่ีระดับความเข้มข้น 400, 450, 475, 500 และ 525 ppm และเปอร์เซ็นต์การตายสะสมค่อยๆ เพ่ิมข้ึน
ากข้ึนตามความเข้มข้นของฟอร์มาลินโดยมีค่าเท่ากับ 0, 0, 13.88, 

ภาพท่ี 3) ค่า LC50 ท่ี 24 ช่ัวโมง เท่ากับ 461.37 ppm ช่วงความเช่ือมั่นท่ี
ppm ค่าประมาณความเข้มข้นท่ีปลอดภัยในเวลา 24 ช่ัวโมงของฟอร์มาลินต่อลูกปลาอายุ 

 
เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของลูกปลาช่อนทะเลอายุ 30 วัน ท่ีสัมผัสฟอร์มาลินในระดับความเข้มข้นต่างๆ กันในเวลา 

ผลคุณภาพน้ําเฉลี่ยมีค่าดังนี ้ชุดการทดลองของปลาอายุ 10 วัน มีค่าออกซิเจนละลายน้ํา 
28.31±0.22 ºC ความเค็ม 32±0 ppt ความเป็นด่าง 117.41±1.03 ppm 
0.0034±0.0013 ppm ชุดการทดลองของปลาอาย ุ20 วัน มีค่าออก

8.23±0.08 อุณหภูมิ 28.40±0.19 ºC ความเค็ม 32±0 ppt ความเป็นด่าง 
.0244±0.0346 ppm ไนไตรท์ 0.0028±0.0020 ppm ชุดการทดลองของปลาอายุ

ความเป็นกรดด่าง 8.29±0.03 อุณหภูมิ 27.84±0.25 ºC ความเค็ม 
แอมโมเนียรวม 0.0017±0.0010 ppm ไนไตรท์ 0.0017±0.0003 ppm 

จากผลการศึกษาพิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 10, 20 และ 30 วัน เพ่ือศึ
ของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเล โดยวิธีชีววิเคราะห์ในน้ํานิ่ง (static bioassay method) ผลการศึกษาพบว่าความเป็นพิษ
ของฟอร์มาลินต่อลูกปลาช่อนทะเลอายุ 10, 20 และ 30 วัน มีค่า  LC50 ในเวลา 24 ช่ัวโมง เท่ากับ 

ตามลําดับ  มีระดับความเข้มข้นท่ีปลอดภัยของฟอร์มาลินท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง เท่ากับ 

การตอบสนองของลูกปลาช่อนทะเลท้ัง 3 ขนาด ท่ีสัมผัสฟอร์มาลินพบว่าลูกปลามีการตอบสนอง คือ พฤติกรรมการ
ว่ายน้ําท่ีเปลี่ยนไป  เช่น ว่ายน้ําเลาะขอบตู้ทดลอง กระวนกระวาย การปิดเปิดกระพุ้งแก้มถ่ี  ซึ่งคล้ายการทดลองในลูกปลาม้า

ท่ีสัมผัสฟอร์มาลิน 80 ppm เป็นเวลา 96 ช่ัวโมง ลูกปลามีพฤติกรรมผิดปกติ เช่น กระโจนข้ึนมาผิวน้ํา
et al. 2012) และจากผลการทดลองค่า LC 50 ท่ี 24 ช่ัวโมง ในลูกปลาช่อนทะเลอายุ 
307.80 และ 461.37 ppm ตามลําดับ ซึ่งค่า LC50 สูงตามขนาดและอายุของลูกปลา แสดง
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2630±0.0333 กรัม ความยาว
525 ppm พบว่าลูกปลาเริ่มตาย

และเปอร์เซ็นต์การตายสะสมค่อยๆ เพ่ิมข้ึน
, 22.22, 36.11 44.44, 80.55 

ช่วงความเช่ือมั่นท่ี 95 % มีค่าต่ําสุด
ช่ัวโมงของฟอร์มาลินต่อลูกปลาอายุ 

 

วัน ท่ีสัมผัสฟอร์มาลินในระดับความเข้มข้นต่างๆ กันในเวลา 

วัน มีค่าออกซิเจนละลายน้ํา 6.55±0.21 ppm ความเป็น
117.41±1.03 ppm แอมโมเนียรวม 

วัน มีค่าออกซิเจนละลายน้ํา 5.77±0.34 
ความเป็นด่าง 115.44±2.50 ppm 

ชุดการทดลองของปลาอายุ 30 วัน มีค่าออกซิเจน
ความเค็ม 29±0 ppt ความเป็นด่าง 

วัน เพ่ือศกึษาระดับความเป็นพิษ 
ผลการศึกษาพบว่าความเป็นพิษ

ช่ัวโมง เท่ากับ 295.32,  307.80 และ 
ช่ัวโมง เท่ากับ 14.76, 15.39 และ 23.06 

ขนาด ท่ีสัมผัสฟอร์มาลินพบว่าลูกปลามีการตอบสนอง คือ พฤติกรรมการ
อง กระวนกระวาย การปิดเปิดกระพุ้งแก้มถ่ี  ซึ่งคล้ายการทดลองในลูกปลาม้า

ดปกติ เช่น กระโจนข้ึนมาผิวน้ํามี
วโมง ในลูกปลาช่อนทะเลอายุ 10, 20 

สูงตามขนาดและอายุของลูกปลา แสดง
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ว่าปลาโตข้ึนมีความทนทานต่อพิษท่ีสูงข้ึน  เหมือนการทดลองพิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกปลาแรดอายุ 
ท่ีมคี่า LC50 ในเวลา 96 ช่ัวโมงเท่ากับ 179.99 
 นอกจากนี้คุณภาพน้ําตลอดการทดลองทุกชุดการทดลอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 (2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง 
การให้อากาศเบาๆ ผ่านหัวทรายตลอดเวลาทําให้ปริมาณออ
วรวิทย์ และคณะ (2548) ท่ีศึกษาพิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกปลาม้า 
2.01 ± 0.20 เซนติเมตร อายุ 35 - 40 วัน เป็นเวลา 
ของลูกปลาม้าอาจมีสาเหตุมาจากปริมาณออกซิเจนท่ีต่ํา 
 ระดับความเข้มข้นท่ีปลอดภัยของฟอร์มาลินท่ีเวลา 
และ 15.39 ppm ตามลําดับ ซึ่งค่าความปลอดภัยของปลาอายุ 
ท่ีให้ใช้ 25 - 50 ppm แช่ท้ิงไว้ 24 ช่ัวโมง (
ให้ใช้ ฟอร์มาลิน 25 ppm แช่ตลอด (เยาวนิตย์ และ สถาพร
ฟอร์มาลินไม่เหมาะสําหรับลูกปลาช่อนทะเลอายุดังกล่าว  ซึ่งจะต้องรักษาหรือป้องกันด้วยวิธีอ่ืน  แนวทางป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาเรื่องปรสิตในการอนุบาลลูกปลาช่อนทะเล  
เหมาะสม  และมีการเสริมจุลินทรีย์ในอาหารมีชีวิตก่อนให้อาหารลูกปลา  เป็นสิ่งท่ีสําคัญในการช่วยเพ่ิมอัตรารอดตายและทําให้
ลูกปลามีสุขภาพแข็งแรง 
 ส่วนลูกปลาอายุ 30 วัน มีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 
จึงเป็นความเข้มข้นท่ีน่าเหมาะสมในการรักษาและป้องกันปรสิตภายนอกด้วยฟอร์มาลิน  ซึ่งผู้วิจัยได้กําจัดปรสิต

Epistylis ท่ีเกาะบริเวณลําตัวลูกปลาช่อนทะเลอายุ 
อนุบาลเป็นเวลา 3 วันโดยเปลี่ยนน้ําใหม่ทุกวัน  ซึ่งการรักษาได้ผลดี  ส่วน 
ปรสิตภายนอก Amyloodinium ocellatum 
50-75 ppm เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง  
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมควบคุมมลพิษ. 2547. มาตรฐานคุณภาพน้ําและเกณฑร์ะดับคณุภาพน้ําในประเทศไทย
 กรมควบคุมมลพิษ. 242 หน้า 
ชลอ ลิ้มสุวรรณ. 2528. โรคปลา. ภาควิชาชีววิทยาประมง
ชลอ ลิ้มสุวรรณ และวราห์ เทพาหุด.ี 2540. 
 กุ้งกุลาดํา. ใน : รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งท่ี 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ
บรรจง จํานงศิตธรรม, ชิดชนก ศรีวิรัตน์ และประสิทธ์ นิยมไทย
 15 และ 55 วัน. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 
เยาวนิตย์ ดนยดล และ สถาพร ดเิรกบุษราคม
 ฟอร์มาลิน และน้ําจดื. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 
 8 หน้า 
 
วรวิทย์ พรหมปากด,ี ฐาปกรณ์ ลิม่บรรง, ณัฐนันท์ คงขํา

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ว่าปลาโตข้ึนมีความทนทานต่อพิษท่ีสูงข้ึน  เหมือนการทดลองพิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกปลาแรดอายุ 
99 และ 196.79 ppm ตามลําดับ (บรรจง และคณะ, 2545) 

นอกจากนี้คุณภาพน้ําตลอดการทดลองทุกชุดการทดลอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง (กรมควบคุมมลพิษ

การให้อากาศเบาๆ ผ่านหัวทรายตลอดเวลาทําให้ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําอยู่ในเกณฑ์สูง ซึ่งแตกต่างกับการทดลองของ
ท่ีศึกษาพิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกปลาม้า (Boesemania microlepis

วัน เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ําลดลงเหลือ 1
ของลูกปลาม้าอาจมีสาเหตุมาจากปริมาณออกซิเจนท่ีต่ํา  

ระดับความเข้มข้นท่ีปลอดภัยของฟอร์มาลินท่ีเวลา 24 ช่ัวโมงในลูกปลาช่อนทะเลอายุ 10 และ 
ตามลําดับ ซึ่งค่าความปลอดภัยของปลาอายุ 10 และ 20 วันมีค่าต่ํากว่าค่าในการรักษาโรคปรสิตภายนอก 

(สุปราณี และคณะ, 2548)  หรือในการกําจัดโรคจุดขาว (White spot Disease) 
เยาวนิตย์ และ สถาพร, 2531)  แสดงว่าในการรักษาหรือป้องกันโรคปรสิตภายนอกด้วย

ฟอร์มาลินไม่เหมาะสําหรับลูกปลาช่อนทะเลอายุดังกล่าว  ซึ่งจะต้องรักษาหรือป้องกันด้วยวิธีอ่ืน  แนวทางป้องกันไม่ให้เกิด
อนทะเล  Benetti et al. (2008)  รายงานว่าต้องเลี้ยงลูกปลาด้วยอาหารท่ีมีคุณค่า

เหมาะสม  และมีการเสริมจุลินทรีย์ในอาหารมีชีวิตก่อนให้อาหารลูกปลา  เป็นสิ่งท่ีสําคัญในการช่วยเพ่ิมอัตรารอดตายและทําให้

วัน มีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 23.06 ppm นับว่าใกล้เคียงกับค่าในการรักษาโรคปรสิตภายนอก
จึงเป็นความเข้มข้นท่ีน่าเหมาะสมในการรักษาและป้องกันปรสิตภายนอกด้วยฟอร์มาลิน  ซึ่งผู้วิจัยได้กําจัดปรสิต

ท่ีเกาะบริเวณลําตัวลูกปลาช่อนทะเลอายุ 30-35 วัน  โดยแช่ด้วยฟอร์มาลินความเข้มข้น 
วันโดยเปลี่ยนน้ําใหม่ทุกวัน  ซึ่งการรักษาได้ผลดี  ส่วน Benetti et al. (2008) แนะนําวิธีป้องกันการเกิด

Amyloodinium ocellatum ระหว่างการอนุบาลลูกปลาช่อนทะเลโดยแช่ลูกปลาในฟอร์มาลินควา

มาตรฐานคุณภาพน้ําและเกณฑร์ะดับคณุภาพน้ําในประเทศไทย. สาํนักจัดการคุณภาพน้ํา

ภาควิชาชีววิทยาประมง, คณะประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ 
. การสลายตัวและผลของฟอร์มาลินต่อแพลงก์ตอนสัตว์และคณุภาพน้ําในบ่อเลี้ยง

รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งท่ี 35 วันท่ี 3-
กรุงเทพฯ. หน้า 87-95. 

ชิดชนก ศรีวิรัตน์ และประสิทธ์ นิยมไทย. 2545. พิษเฉียบพลันของสารเคมีบางชนิดต่อลูกปลาแรดอายุ 
เอกสารวิชาการฉบับท่ี 3/2545. กองประมงน้ําจืด, กรมประมง. 58 หน้า 
สถาพร ดเิรกบุษราคม. 2531. การทดลองรกัษาโรคจุดขาวในลูกปลากะพงขาวด้วยมาลาไคท์กรีน 

เอกสารวิชาการฉบับท่ี 2/2531. สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งจังหวัดสงขลา

ณัฐนันท์ คงขํา, และบังอร โชติพ่วง. 2548. พิษเฉียบพลันของดิพเทอร์เร็กซ์ 
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ว่าปลาโตข้ึนมีความทนทานต่อพิษท่ีสูงข้ึน  เหมือนการทดลองพิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกปลาแรดอายุ 15 และ 55 วัน 
 

นอกจากนี้คุณภาพน้ําตลอดการทดลองทุกชุดการทดลอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ
กรมควบคุมมลพิษ, 2547) เนื่องจากมี

ซึ่งแตกต่างกับการทดลองของ 
lepis Bleeker) ขนาด 
1.4 ppm ท้ังนี้การตาย

และ 20 วัน เท่ากับ 14.76 
ว่าค่าในการรักษาโรคปรสิตภายนอก 

(White spot Disease) 
แสดงว่าในการรักษาหรือป้องกันโรคปรสิตภายนอกด้วย

ฟอร์มาลินไม่เหมาะสําหรับลูกปลาช่อนทะเลอายุดังกล่าว  ซึ่งจะต้องรักษาหรือป้องกันด้วยวิธีอ่ืน  แนวทางป้องกันไม่ให้เกิด
รายงานว่าต้องเลี้ยงลูกปลาด้วยอาหารท่ีมีคุณค่า

เหมาะสม  และมีการเสริมจุลินทรีย์ในอาหารมีชีวิตก่อนให้อาหารลูกปลา  เป็นสิ่งท่ีสําคัญในการช่วยเพ่ิมอัตรารอดตายและทําให้

นับว่าใกล้เคียงกับค่าในการรักษาโรคปรสิตภายนอก
จึงเป็นความเข้มข้นท่ีน่าเหมาะสมในการรักษาและป้องกันปรสิตภายนอกด้วยฟอร์มาลิน  ซึ่งผู้วิจัยได้กําจัดปรสิต 

วัน  โดยแช่ด้วยฟอร์มาลินความเข้มข้น 25 ppm ในบ่อ
แนะนําวิธีป้องกันการเกิด

ระหว่างการอนุบาลลูกปลาช่อนทะเลโดยแช่ลูกปลาในฟอร์มาลินความเข้มข้น 

สาํนักจัดการคุณภาพน้ํา,  

กรุงเทพฯ 227 หน้า 
การสลายตัวและผลของฟอร์มาลินต่อแพลงก์ตอนสัตว์และคณุภาพน้ําในบ่อเลี้ยง

-5 กุมภาพันธ์ 2540. 

พิษเฉียบพลันของสารเคมีบางชนิดต่อลูกปลาแรดอายุ 

การทดลองรกัษาโรคจุดขาวในลูกปลากะพงขาวด้วยมาลาไคท์กรีน 
สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งจังหวัดสงขลา, กรมประมง. 

พิษเฉียบพลันของดิพเทอร์เร็กซ์  
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 เอกสารวิชาการฉบับท่ี 29/2528
APHA. 1980. Standard method for the examination of water and waste water. In: Greenberg A.E.,
 Conors, D.Jenkins and M.A.H. Franson, (eds.). 15
 1134 pp. 
Benetti, D.D., Orhun, M.R., O Hanlon, B., Welch, A., Hoenig, R., Zink, I., Rivera, J.A., Denlinger, B., Bacoat, D., 
 Palmer, K., Calvalin, F., 2008. Advances in hatchery and grow
 canadum (Linnaeus). Aquac. Res. 39:701
Chou, Ruey-Liang, Mao-Sen Su and Houng
 juvenile cobia (Rachycentron 
Finney, D.j. 1978. Statistical method in biological assay. 3 rd ed. Charles Griffin Co.Ltd, London. 508 pp.
 Liao, I Chiu., Ting-Shih Huang., Wann
 M. Leano. 2004. Cobia culture in Taiwan : current status and problems. Aquaculture 237 : 155
Peter, M. Champman, Tim Moran and Ted Kierstead. 2000. Refinery water (intate and effluent) quality
 update of197swith1990stoxicitytesting (http://www.pollutech.com/papers/p
Sasaki, K. and Y. Sawada. 1980. Determination of ammonia in estuary. Bulletin of Japanese Society of 
 Science and Fisheries. 46 : 319
Strickland, J.D.H. and T.R. Parsons. 1972. A practical handbook of sea water analysis. Fisheries Research 
 Board of Canada, Bulletin 167, Ottawa. 310 pp.
Rodrigues Ricardo V., Michael H. Schwarz, Brendan C. Delbos, Luis A.Sampaio., 2007. Acute toxicity and 
 sublethal effects of ammonia and nitrite for juvenile cobia 
 : 553-557 
Varusai Naina Mohammed. S, Asrar Sheriff. M, Sultan Mohideen. A.K, Md. Azmathullah. N. 2012. Toxicity of 
 formalin on behaviour and respiration in 
 Sciences 2 : 1,094-1,098. 
 

การประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557 

มาลาไคท์กรีน ฟอร์มาลิน และเกลือ ต่อลูกปลาม้าขนาด 2 เซนติเมตร. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 
, สํานกัวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื, กรมประมง. 36 หน้า 

ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ และพิภาวัน แย้มมณี. 2550 การทดลองเลี้ยงปลาช่อนทะเลวัยรุ่นด้วยอาหารเม็ด
เปียกท่ีมีระดับโปรตีนต่างกัน. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 7/2550. ศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเกต็

กรมประมง. 13 หน้า 
เต็มดวง สมศิริ  และพรเลิศ จันทรร์ัชชกูล. 2548. ยาและสารเคมเีพ่ือการป้องกันและรักษาโรคสตัว์นํ้า

สถาบันวิจยัสุขภาพสัตว์นํ้า, กรมประมง. 18 หน้า 
สิริ ทุกข์วินาศ และเพ่ิมศักดิ์ เพ่ิงมาก. 2528. พิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อกุ้งแชบ๊วย (Penaeus mergiensis

2528. สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง จังหวัดสงขลา, กรมประมง
APHA. 1980. Standard method for the examination of water and waste water. In: Greenberg A.E.,

Conors, D.Jenkins and M.A.H. Franson, (eds.). 15th ed. New York, American Public Health Publishers. 

Benetti, D.D., Orhun, M.R., O Hanlon, B., Welch, A., Hoenig, R., Zink, I., Rivera, J.A., Denlinger, B., Bacoat, D., 
F., 2008. Advances in hatchery and grow-out technology of cobia 

(Linnaeus). Aquac. Res. 39:701-711. 
Sen Su and Houng-Yung Chen. 2001. Optimal dietary protein and lipid levels for 
Rachycentron canadum). Aquaculture 193 : 81-89. 

Finney, D.j. 1978. Statistical method in biological assay. 3 rd ed. Charles Griffin Co.Ltd, London. 508 pp.
Shih Huang., Wann-Sheng Tsai., Cheng-Ming Hsueh., Su-Lean Chang and Eduardo 
Cobia culture in Taiwan : current status and problems. Aquaculture 237 : 155

Peter, M. Champman, Tim Moran and Ted Kierstead. 2000. Refinery water (intate and effluent) quality
update of197swith1990stoxicitytesting (http://www.pollutech.com/papers/p

Sasaki, K. and Y. Sawada. 1980. Determination of ammonia in estuary. Bulletin of Japanese Society of 
Science and Fisheries. 46 : 319-321. 

Strickland, J.D.H. and T.R. Parsons. 1972. A practical handbook of sea water analysis. Fisheries Research 
oard of Canada, Bulletin 167, Ottawa. 310 pp. 

Rodrigues Ricardo V., Michael H. Schwarz, Brendan C. Delbos, Luis A.Sampaio., 2007. Acute toxicity and 
sublethal effects of ammonia and nitrite for juvenile cobia Rachycentron canadum

Varusai Naina Mohammed. S, Asrar Sheriff. M, Sultan Mohideen. A.K, Md. Azmathullah. N. 2012. Toxicity of 
formalin on behaviour and respiration in Danio rerio. International Journal of Environmental 

1,098.  

O1 

349 

P20 

เอกสารวิชาการฉบับท่ี 30/2548. ศูนย์วิจัยและ

การทดลองเลี้ยงปลาช่อนทะเลวัยรุ่นด้วยอาหารเม็ด
ศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเกต็, สํานักวิจัยและ

ยาและสารเคมเีพ่ือการป้องกันและรักษาโรคสตัว์นํ้า. 

Penaeus mergiensis) วัยอ่อน. 
กรมประมง. 18 หน้า 

APHA. 1980. Standard method for the examination of water and waste water. In: Greenberg A.E., J.J. 
ed. New York, American Public Health Publishers. 

Benetti, D.D., Orhun, M.R., O Hanlon, B., Welch, A., Hoenig, R., Zink, I., Rivera, J.A., Denlinger, B., Bacoat, D., 
out technology of cobia Rachycentron 

Yung Chen. 2001. Optimal dietary protein and lipid levels for 

Finney, D.j. 1978. Statistical method in biological assay. 3 rd ed. Charles Griffin Co.Ltd, London. 508 pp. 
Lean Chang and Eduardo 

Cobia culture in Taiwan : current status and problems. Aquaculture 237 : 155-165. 
Peter, M. Champman, Tim Moran and Ted Kierstead. 2000. Refinery water (intate and effluent) quality-

update of197swith1990stoxicitytesting (http://www.pollutech.com/papers/p17.htm.) 
Sasaki, K. and Y. Sawada. 1980. Determination of ammonia in estuary. Bulletin of Japanese Society of 

Strickland, J.D.H. and T.R. Parsons. 1972. A practical handbook of sea water analysis. Fisheries Research 

Rodrigues Ricardo V., Michael H. Schwarz, Brendan C. Delbos, Luis A.Sampaio., 2007. Acute toxicity and 
Rachycentron canadum. Aquculture 271 

Varusai Naina Mohammed. S, Asrar Sheriff. M, Sultan Mohideen. A.K, Md. Azmathullah. N. 2012. Toxicity of 
. International Journal of Environmental 








