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ประสิทธิภาพของเครื่องหมาย Visible Implant Elastomer ในปลานลิ และปลานิลแดงคัดพนัธุ 
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บทคัดยอ 

ทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองหมาย visible implant elastomer (VIE) ในปลานิล และปลานิลแดงคัดพันธุ  

ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการคงอยูของเคร่ืองหมาย VIE ท่ีทําบนตัวปลานิล

และปลานิลแดง 2 ตําแหนง ไดแก บริเวณหัว (nape) และฐานครีบหู และผลกระทบของการทําเครื่องหมายตอการเจริญเติบโต 

และอัตรารอดตายของปลาท้ังสองชนิดเม่ือเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือน จากการทดลองพบวาในปลานิลมีอัตราการตรวจพบ

เครื่องหมายท่ีตําแหนงหัว 59.80±17.41 เปอรเซ็นต ตําแหนงฐานครีบหู 29.37±14.00 เปอรเซ็นต ซ่ึงแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถติิ (p>0.05) สําหรับในปลานิลแดงมีอัตราการตรวจพบเครื่องหมายท่ีตําแหนงหัว 94.44±5.56 เปอรเซ็นต สูงกวา

ตําแหนงฐานครีบหู 37.49±26.25 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) การศึกษาผลกระทบของการทําเคร่ืองหมาย 

VIE ตอการเจริญเติบโตพบวาชุดการทดลองของปลานิล และปลานิลแดงท่ีทําเครื่องหมายมีอัตราการเจริญเติบโตไมแตกตางกับ

ปลาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เชนเดียวกับคาอัตรารอดตายท่ีไมพบความแตกตางกันระหวางชุดการทดลอง

ของปลาท่ีทําเครื่องหมายกับปลาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาเครื่องหมาย 

VIE มีประสิทธิภาพสูงเม่ือใชกับปลานิลแดง โดยเฉพาะตําแหนงหัวท่ีมีคาอัตราการตรวจพบเครื่องหมายสูง สวนในปลานิลพบวา

ประสิทธิภาพของเครื่องหมาย VIE ต่ํากวาอยางเห็นไดชัด ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปลานลิมีสีลําตัวเขมกวาปลานิลแดง เปนปญหาใน

การตรวจหาเคร่ืองหมายเม่ือปลามีขนาดใหญขึ้น การทําเครื่องหมาย VIE บนตัวปลานิล และปลานิลแดงไมมีผลกระทบตอการ

เจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลาท่ีทําเครื่องหมาย  
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Efficiency of Visible Implant Elastomer in Selective Tilapia and Red Tilapia 

 

Kongphop Ampolsak1*, Suwarak Wongtho2, Srirat Sodsuk2 and Siriporn Chinmik2 
1Pathum Thani Aquatic Animal Genetics Research and Development Center. 
2Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute. 

 

Abstract 

The efficiency of Visible Implant Elastomer (VIE) tag in selected Nile tilapia and red tilapia was 

studied at Pathum Thani Aquatic Animal Genetics Research and Development Center for 4 months. Two tag 

locations (nape and pectoral fin base) were test for tag retention and whether VIE tags affected growth 

and survival rate of Nile tilapia and red tilapia juvenile. The tag retention of Nile tilapia was 59.80±17.41% 

at nape location and 29.37±14.00% at pectoral fin base location, there were no significant difference 

(p>0.05). The tag retention of red tilapia was 94.44±5.56% at nape location and 37.49±26.25% at pectoral 

fin base location, there were significant difference (p<0.05). The growth rate and survival rate were not 

significantly different between tagged fish and controlled fish (p>0.05). In conclusion, tag retention of nape 

location tags was better than pectoral fin base location. The growth rate and survival rate of Nile tilapia 

and red tilapia were not affected by VIE tagging. 
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คํานํา 

 ปลานิลและปลานิลแดงเปนปลาท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย ในป 2558 มีผลผลิตปลานิล

ท่ีไดจากการเพาะเลี้ยง 205,896 ตัน หรือรอยละ 49 ของสัตวน้ําจืดท่ีผลิตไดจากการเพาะเลี้ยง โดยมีมูลคาท้ังท่ีไดจากการจับ

และการเพาะเลี้ยงเทากับ 12,169.7 ลานบาท (กรมประมง, 2560) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปลานิลในดานตาง ๆ โดยเฉพาะดาน

การคัดเลือกปรับปรุงพันธุยังคงมีความสําคัญ เพราะเปนวิธีจะไดมาซ่ึงพันธุปลานิลท่ีมีลักษณะเปนท่ีตองการของเกษตรกรใน

กระบวนการปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองใชการทําเครื่องหมายบนตัวสัตว

น้ําเพ่ือใชระบุกลุม ครอบครัว หรือสายพันธุของสัตวน้ําท่ีจะทําการปรับปรุงพันธุ ซ่ึงจะทําใหการวิเคราะหขอมูล และคัดเลือก

ตัวสัตวน้ําไดแมนยํามากขึ้น ไดพันธุสัตวน้ําท่ีมีลักษณะตามท่ีตองการ การทําเครื่องหมายบนตัวสัตวน้าํเพ่ือการระบุตัวสัตวน้ําหรือ

กลุมสัตวน้ํามีหลายวิธี visible implant elastomer (VIE) เปนเครื่องหมายท่ีใชระบุกลุมสัตวน้ําไดดี มีซิลิโคนเปนองคประกอบ

หลัก ในขณะท่ีทําการฉีดเขาไปในตัวสัตวจะอยูในสถานะของเหลวหลังจากนั้นจะแข็งตัว แตยังคงมีความยืดหยุนอยู โดยท่ัวไป

นิยมใชฉีดเขาไปในบริเวณเนื้อเย่ือท่ีมีความโปรงใสเพ่ือสามารถเห็นเครื่องหมายไดงาย เครื่องหมาย VIE ถูกใชอยางแพรหลายใน

ปลากระดูกแขง็ สัตวครึ่งบกครึ่งน้าํ และสัตวประเภทกุง ปู ขอไดเปรียบของเครื่องหมายชนิดนี้คือมีอัตราคงทนของเครื่องหมายสูง 

สามารถใชไดในสัตวท่ีมีขนาดเล็ก ไมมีผลกระทบตออัตรารอดตาย อัตราการเจริญเติบโต และพฤติกรรมของสัตวชนิดนั้น ๆ 

สามารถจัดเตรียมเครื่องหมายไดอยางรวดเร็ว โดยเครื่องหมาย VIE ปริมาตร 1 มิลลิลิตร สามารถทําเครื่องหมายได 300 - 500 

เคร่ืองหมาย (Northwest Marine Technology, Inc., 2017)  

การศึกษาตําแหนงท่ีเหมาะสมของการทําเครื่องหมาย VIE ในปลานิลและปลานิลแดง รวมถึงระยะเวลาท่ีเครื่องหมาย 

VIE สามารถคงอยูในตัวปลา จะทําใหทราบขอมูลตําแหนงท่ีเหมาะสมในการทําเคร่ืองหมาย ขนาดของปลานิลและปลานิลแดง

ท่ีนํามาทําเคร่ืองหมายและอัตราการตรวจพบเคร่ืองหมาย VIE ท่ีตัวปลา ซ่ึงชวยใหการวิจัยดานทดสอบและปรับปรุงพันธุเกิด

ประสิทธิภาพสูงสดุ ชวยใหนักวิจัยมีหลักในการทําเครื่องหมายโดยวิธีนี้มากย่ิงขึ้น อีกท้ังชวยแกปญหาขอจํากัดดานทรัพยากร เชน 

บอ กําลังคน ฯลฯ และสามารถนําไปประยุกตใชกับงานวิจัยดานการปรับปรุงพันธุปลานิลและปลานลิแดงในดานตาง ๆ ตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาอัตราการคงอยูของเคร่ืองหมาย VIE ในปลานิลและปลานิลแดงคัดพันธุ 

 2. เพ่ือศึกษาหาตําแหนงท่ีเหมาะสมในการทําเครื่องหมาย VIE ในปลานลิและปลานิลแดงคัดพันธุ 

 3. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการทําเครื่องหมาย VIE ตอการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาท่ีทําเครื่องหมาย 

 

วิธีดําเนินการ 

1. สถานท่ีและระยะเวลาดําเนินการทดลอง 

ดําเนินการเตรียมพันธุปลานิลและปลานิลแดงท่ีใชในการทดลอง และทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องหมาย VIE ณ 

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา จังหวัดปทุมธานี ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงธันวาคม พ.ศ.2556 

2. พันธุปลาทดลอง 

ปลาท่ีใชในการดําเนินจํานวน 2 ชนิดประกอบดวย 

2.1 ปลานิลจิตรลดา 3 น้ําหนักตัวเฉลี่ย 5.55±1.26 ความยาวเฉลี่ย 6.76±0.49 จํานวน 60 ตัว 

2.2 ปลานิลแดงสายพันธุปทุมธานี 1 น้ําหนักตัวเฉลี่ย 4.78±1.50  ความยาวเฉลี่ย 6.37±0.68 จํานวน 60 ตัว 

3. การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องหมาย VIE 

แบงการทดสอบออกเปน 2 การทดลอง 

3.1 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องหมาย VIE ในปลานิล 

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
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 ออกแบบการทดลองแบบสุมสมบูรณ CRD (completely randomized designs) (อนันตชัย, 2542) โดยแบง

ปลานิลท่ีเตรียมไวเปน 3 ชุดคือ 1) ไมทําเครื่องหมาย (ชุดควบคุม) 2) ทําเครื่องหมายบริเวณหัว (nape) 2 เคร่ืองหมาย (สเีขียวและ

สีเหลือง) และ 3) ทําเครื่องหมายท่ีฐานครีบหู 2 ขาง (สีเขียวและสีเหลือง) (ภาพท่ี 1) ชุดละ 20 ตัว ทํา 3 ซํ้า และนําปลาลงเลี้ยง

ในกระชงัขนาด 1×1 เมตร ท่ีแขวนในบอคอนกรีตขนาด 20 ตารางเมตร จํานวน 1 บอ เลี้ยงปลาเปนระยะเวลา 4 เดือน ดําเนินการ

ชั่งวัดดูการเจริญเติบโตทุกเดือน โดยการชัง่วัดปลาทุกตัว เม่ือครบเวลาเลี้ยงบันทึกขอมูลน้ําหนัก ความยาว จํานวนปลาท่ีเหลือรอด 

จํานวนปลาและตาํแหนงท่ีตรวจพบเครื่องหมาย VIE ท่ีตรวจดวย VI Light ท่ีใหแสงสมีวงท่ีความยาวคลื่น 405 นาโนเมตร นําขอมูล

ท่ีไดไปวิเคราะหทางสถิติ 

3.2 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องหมาย VIE ในปลานลิแดง 

ออกแบบการทดลองแบบสุมสมบูรณ (อนันตชัย, 2542) โดยแบงปลานิลแดงท่ีเตรียมไวเปน 3 ชุดคือ 1) ไมทํา

เครื่องหมาย (ชุดควบคุม) 2) ทําเครื่องหมายบริเวณหัว 2 เครื่องหมาย (สีเขียวและสีน้ําเงิน) และ 3) ทําเครื่องหมายท่ีฐานครีบ

หู 2 ขาง (สีเขียวและสีนําเงิน) (ภาพท่ี 2) ชุดละ 20 ตัว ทํา 3 ซํ้า และนําปลาลงเลีย้งในกระชังขนาด 1×1 เมตร ท่ีแขวนในบอ

คอนกรีตขนาด 20 ตารางเมตร จํานวน 1 บอ เลี้ยงปลาเปนระยะเวลา 4 เดือน ดําเนินการชั่งวัดดูการเจริญเติบโตทุกเดือน โดย

การชั่งวัดปลาทุกตัว เมื่อครบเวลาเลี้ยงบันทึกขอมูลน้ําหนัก ความยาว อัตรารอดตาย จํานวนปลาและตําแหนงท่ีตรวจพบ

เครื่องหมาย VIE ท่ีตรวจดวย VI Light ท่ีใหแสงสีมวงท่ีความยาวคลื่น 405 นาโนเมตร นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหทางสถิติ 
 

4. การวิเคราะหขอมูล 

4.1 คํานวณอัตราการตรวจพบเคร่ืองหมายในปลานิลและปลานิลแดง โดยเปรียบเทียบอัตราการตรวจพบเคร่ืองหมายท่ี

ตําแหนงท่ีตางกันในแตละชนิดปลา 

 

อัตราการตรวจพบเครื่องหมาย (%) = 
จํานวนปลาท่ีตรวจพบเครื่องหมายท่ีหัว/ฐานครีบหู 

× 100 
จํานวนปลาท่ีเหลือเม่ือสิ้นสุดการทดลอง 

 

 นําขอมูลอัตราการตรวจพบเครื่องหมายท่ีไดแตละชุดการทดลองท่ีทําเครื่องหมายของปลาแตละชนดิ มาวิเคราะห

ความแตกตางระหวางชุดการทดลองดวย independent t-test โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 

1992) 

4.2 นําขอมูลน้ําหนัก และความยาวท่ีไดแตละชุดการทดลองมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT 

(Wilkinson et al., 1992) เปรียบเทียบความแตกตางของน้ําหนัก และความยาวระหวางปลาเปนคูโดยวิธี Tukey’s procedure 

ตามวิธีของ Sokal and Rohlf (1981) และ Wilkinson et al. (1992) มีโมเดลดังนี ้

Yij = µ + αi + εij 

เม่ือ Yij  คือ น้ําหนักและความยาวปลาตัวท่ี j ของชุดการทําเครื่องหมายท่ี i 

 µ คือ คาเฉลี่ยท้ังหมดของน้ําหนักตัว/ความยาว 

 αi คือ อิทธิพลของชุดการทําเครื่องหมายท่ี i 

 εij คือ ความคลาดเคลื่อน  

4.3 คํานวณหาอัตราการเจริญเติบโตของปลาแตละชุดการทดลองโดยการคาํนวณหาคา อัตราการเพ่ิมน้ําหนักตอวัน 

(average daily growth rate, ADG) โดยใชสูตรตาม Brett (1979) และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของน้ําหนัก (specific 

growth rate, SGR) ตามสูตรของ Brett (1979) 

 

อัตราการเพ่ิมน้ําหนักตอวัน = 
น้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย – น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน 

ระยะเวลาการเลี้ยง 
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อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%) = 
Ln (น้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย) – ln (น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน) 

× 100 
ระยะเวลาท่ีเลี้ยง 

นําคาท่ีไดมาวิเคราะหความแปรปรวนโดยมีอิทธิพลจากการทําเครื่องหมาย ตามโมเดลดังนี้ 

Yij = µ + αi + εij 

เม่ือ Yij  คือ อัตราการเพ่ิมน้ําหนักตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะปลาตัวท่ี j ของชุด 

   การทําเครื่องหมายท่ี i 

 µ คือ คาเฉลี่ยท้ังหมดของอัตราการเพ่ิมน้ําหนักตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 

 αi คือ อิทธิพลของชุดการทําเครื่องหมายท่ี i 

 εij คือ ความคลาดเคลื่อน 

4.4 คํานวณอัตรารอดตายของปลานิล และปลานิลแดง โดยนับจํานวนปลาท่ีเหลือรอดเม่ือสิ้นสุดการทดลองแลว

นําไปคํานวณตามสูตร 

 

อัตรารอดตาย (%) = 
จํานวนปลาท่ีเหลือรอดเม่ือสิ้นสุดการทดลอง 

× 100 
จํานวนปลาท่ีเริ่มตนการทดลอง 

 

 นําขอมูลอัตรารอดตายท่ีไดแตละชดุการทดลองมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson 

et al., 1992) เปรียบเทียบความแตกตางของอัตรารอดตายระหวางชุดการทดลองโดยวิธี Tukey’s procedure ตามวิธขีอง Sokal 

and Rohlf (1981) และ Wilkinson et al. (1992) 

 

ผลการศึกษา 

1. ประสิทธิภาพเครื่องหมาย VIE และผลกระทบตอการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายในปลานิล 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของการทําเคร่ืองหมาย VIE ปลานิล ท้ัง 3 ชุดทดลองเม่ือเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือน พบวา 

การตรวจพบเครื่องหมาย VIE ของปลาท่ีทําเครื่องหมายบริเวณหัวอยางนอย 1 เครื่องหมาย 59.80±17.41 เปอรเซ็นต และพบ

เครื่องหมายครบท้ัง 2 ตําแหนง 18.65±8.90 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 1) และจากการติดตามอัตราการตรวจพบเครื่องหมายพบวา

ในเดือนท่ี 1 สามารถตรวจพบเครื่องหมายในอัตราท่ีสูง และมีแนวโนมลงลงเม่ือระยะเวลาเลี้ยงเพ่ิมขึ้น (ภาพท่ี 3) สําหรับชุด 

การทดลองท่ีทําเคร่ืองหมายท่ีฐานครีบหูตรวจพบเคร่ืองหมายอยางนอย 1 เคร่ืองหมาย 29.37±14.00 เปอรเซ็นต และพบ

เครื่องหมายครบท้ัง 2 ตําแหนง 2.38±4.12 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 1) และจากการติดตามอัตราการตรวจพบเครื่องหมายพบวา

ในเดือนท่ี 1 สามารถตรวจพบเครื่องหมายในอัตราท่ีสูง และมีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็วในเดือนท่ี 2 (ภาพท่ี 4) เม่ือนําขอมูล

อัตราการตรวจพบเคร่ืองหมายของชุดการทดลองท่ีทําเคร่ืองหมายตางตําแหนงกันไปวิเคราะหพบวา อัตราการตรวจพบเคร่ืองหมาย 

VIE อยางนอย 1 เครื่องหมายของชุดการทดลองท่ีทําเครื่องหมายบริเวณหัว กับชุดการทดลองท่ีทําเครื่องหมายบริเวณฐานครีบ

หูแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตเม่ือนําขอมูลอัตราการพบเครื่องหมายครบท้ัง 2 เครื่องหมาย พบวา ชุด

การทดลองท่ีทําเครื่องหมายบริเวณหัวมีอัตราการตรวจพบเครื่องหมายมากกวา ชุดการทดลองท่ีทําเครื่องหมายบริเวณฐาน

ครีบหูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 1)  

ดานการเจริญเติบโต ปลานิลชุดควบคุมมีน้ําหนักเฉลี่ย 131.11±13.36 กรัม ความยาวเฉลี่ย 16.19±4.03 เซนติเมตร 

อัตราการเพ่ิมน้ําหนักตอวัน 1.01±0.11 กรัม/วัน อัตราการเจรญิเติบโตจาํเพาะ 2.55±0.08 เปอรเซ็นต/วัน ปลาชุดท่ีทํา

เคร่ืองหมายท่ีหัวมีน้ําหนักเฉลี่ย 149.12±4.39 กรัม ความยาวเฉลี่ย 18.82±0.59 เซนติเมตร อัตราการเพ่ิมน้ําหนักตอวัน 

1.16±0.04 กรัม/วัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 2.65±0.02 เปอรเซ็นต/วัน ปลาชุดท่ีทําเครื่องหมายท่ีฐานครีบหูมีน้ําหนัก
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เฉลี่ย 139.67±9.81 กรัม ความยาวเฉลี่ย 18.62±0.30 เซนติเมตร อัตราการเพ่ิมน้ําหนักตอวัน 1.08±0.08 กรัม/วัน อัตราการ

เจริญเติบโตจําเพาะ 2.60±0.06 เปอรเซ็นต/วัน ดานอัตรารอดตายพบวา ปลานิลชุดควบคมุมีอัตราตาย 90.00±5.00 

เปอรเซ็นต ชุดท่ีทําเครื่องหมายบริเวณหัวมีอัตรารอดตาย 65.00±21.79 เปอรเซ็นต และชุดท่ีทําเครื่องหมายท่ีฐานครีบหูมีอัตรา

รอดตาย 81.67±12.58 เปอรเซ็นต เม่ือนําคาน้ําหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตตาง ๆ และอัตรารอดตายของ

ปลานิล ท้ัง 3 ชุดทดลองไปวิเคราะหความแปรปรวนพบวา มีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 2)  

2. ประสิทธิภาพเครื่องหมาย VIE และผลกระทบตอการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายในปลานิลแดง 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของการทําเคร่ืองหมาย VIE ปลานิลแดง ท้ัง 3 ชุดทดลองเม่ือเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือน 

พบวา การตรวจพบเคร่ืองหมาย VIE ของปลาท่ีทําเครื่องหมายบริเวณหัวอยางนอย 1 เครื่องหมาย 94.44±5.56 เปอรเซ็นต และ

พบเครื่องหมายครบท้ัง 2 ตําแหนง 66.59±5.45 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 3) และจากการติดตามอัตราการตรวจพบเครื่องหมาย

พบวาในเดือนท่ี 1 สามารถตรวจพบเครื่องหมายในอัตราท่ีสูง และมีแนวโนมลงลงเลก็นอยเม่ือสิ้นสุดการทดลอง (ภาพท่ี 3) สําหรับ

ชุดการทดลองท่ีทําเครื่องหมายท่ีฐานครีบหูตรวจพบเครื่องหมายอยางนอย 1 เครื่องหมาย 37.49±26.25 เปอรเซ็นต และพบ

เครื่องหมายครบท้ัง 2 ตําแหนง 9.07±11.66 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 3) และจากการติดตามอัตราการตรวจพบเครื่องหมายพบวา

ในเดือนท่ี 1 สามารถตรวจพบเครื่องหมายในอัตราท่ีสูง และมีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็วในเดือนท่ี 2 เชนเดียวกับชุดการทดลอง

ท่ีทําในปลานิล (ภาพท่ี 4) เม่ือนาํขอมูลอัตราการตรวจพบเคร่ืองหมายของชุดการทดลองท่ีทําเคร่ืองหมายตางตําแหนงกันไป

วิเคราะหพบวา อัตราการตรวจพบเคร่ืองหมาย VIE อยางนอย 1 เครื่องหมายของชุดการทดลองท่ีทําเครื่องหมายบริเวณหัวสูง

กวาชุดการทดลองท่ีทําเครื่องหมายบริเวณฐานครีบหูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เชนเดียวกับขอมูลอัตราการพบเครื่องหมาย

ครบท้ัง 2 เครื่องหมายพบวา ชุดการทดลองท่ีทําเครื่องหมายบริเวณหัวมีอัตราการตรวจพบเครื่องหมายมากกวา ชุดการทดลอง

ท่ีทําเครื่องหมายบริเวณฐานครีบหูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 3) 

ดานการเจริญเติบโต ปลานิลแดงชุดควบคุมมีน้ําหนักเฉลี่ย 172.48±7.05 กรัม ความยาวเฉลี่ย 18.82±0.18 

เซนติเมตร อัตราการเพ่ิมน้ําหนักตอวัน 1.35±0.06 กรัม/วัน อัตราการเจริญเติบโตจาํเพาะ 2.89±0.03 เปอรเซ็นต/วัน ปลาชุดท่ี

ทําเคร่ืองหมายท่ีหัวมีน้ําหนักเฉลี่ย 164.22±4.27 กรัม ความยาวเฉลี่ย 20.14±0.27 เซนติเมตร อัตราการเพ่ิมน้ําหนักตอวัน 

1.29±0.03 กรัม/วัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 2.85±0.02 เปอรเซ็นต/วัน ปลาชดุท่ีทําเครื่องหมายท่ีฐานครบีหูมีน้ําหนักเฉลี่ย 

139.53±28.05 กรัม ความยาวเฉลี่ย 19.18±1.04 เซนติเมตร อัตราการเพ่ิมน้ําหนักตอวัน 1.09±0.23 กรัม/วัน อัตราการ

เจริญเติบโตจําเพาะ 2.71±0.16 เปอรเซ็นต/วัน ดานอัตรารอดตายพบวาปลานิลแดงชุดควบคุมมีอัตราตาย 81.67±17.56 

เปอรเซ็นต ชุดท่ีทําเครื่องหมายบริเวณหัวมีอัตรารอดตาย 90.00±0.00 เปอรเซ็นต และชุดท่ีทําเครื่องหมายท่ีฐานครีบหูมีอัตรา

รอดตาย 95.00±5.00 เปอรเซ็นต เม่ือนําคาน้ําหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตตาง ๆ และอัตรารอดตายของ

ปลานิล ท้ัง 3 ชุดทดลองไปวิเคราะหความแปรปรวนพบวามีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4) 

ตารางที่ 1 คาอัตราการตรวจพบเครื่องหมาย VIE และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปลานิล เม่ือเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือน 

ชุดการทดลอง (ตําแหนงที่ทําเครื่องหมาย) 
อัตราการตรวจพบเครื่องหมาย 

อยางนอย 1 เครื่องหมาย 2 เครื่องหมาย 

หัว 59.80±17.41a 18.65±8.90a 

ฐานครีบหู 29.37±14.00a 2.38±4.12b 

หมายเหตุ: ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ตารางที่ 2 คาน้าํหนักเฉลี่ยสดุทาย ความยาวเฉลี่ยสุดทาย คาอัตราการเพ่ิมน้ําหนักตอวัน (ADG) คาอัตราการเจริญเติบโตจาํเพาะ 

 (SGR) อัตรารอด และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปลานิล เม่ือเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือน 

ชุดการทดลอง 

(ตําแหนงการทํา

เครื่องหมาย) 

น้ําหนัก (กรัม) 
ความยาว 

(เซนติเมตร) 

ADG 

(กรัม/วัน) 

SGR 

(%/วัน) 

อัตรารอดตาย 

(%) 

ชุดควบคุม 131.11±13.36a 16.19±4.03a 1.01±0.11a 2.55±0.08a 90.00±5.00a 

หัว 149.12±4.39a 18.82±0.59a 1.16±0.04a 2.65±0.02a 65.00±21.79a 

ฐานครีบหู 139.67±9.81a 18.62±0.30a 1.08±0.08a 2.60±0.06a 81.67±12.58a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรท่ีไมแตกตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 

ตารางที่ 3 คาอัตราการตรวจพบเครื่องหมาย VIE และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปลานิลแดง เม่ือเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือน 

ชุดการทดลอง (ตําแหนงที่ทําเครื่องหมาย) 
อัตราการตรวจพบเครื่องหมาย 

อยางนอย 1 เครื่องหมาย 2 เครื่องหมาย 

หัว 94.44±5.56a 66.59±5.45a 

ฐานครีบหู 37.49±26.25b 9.07±11.66b 

หมายเหตุ: ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

ตารางที่ 4 คาน้าํหนักเฉลี่ยสดุทาย ความยาวเฉลี่ยสุดทาย คาอัตราการเพ่ิมน้ําหนักตอวัน (ADG) คาอัตราการเจริญเติบโตจาํเพาะ 

 (SGR) อัตรารอด และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปลานิลแดง เม่ือเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือน 

ชุดการทดลอง 

(ตําแหนงการทํา

เครื่องหมาย) 

น้ําหนัก (กรัม) 
ความยาว 

(เซนติเมตร) 

ADG 

(กรัม/วัน) 

SGR 

(%/วัน) 

อัตรารอด 

(%) 

ชุดควบคุม 172.48±7.05a 18.82±0.18a 1.35±0.06a 2.89±0.03a 81.67±17.56a 

หัว 164.22±4.27a 20.14±0.27a 1.29±0.03a 2.85±0.02a 90.00±0.00a 

ฐานครีบหู 139.53±28.05a 19.18±1.04a 1.09±0.23a 2.71±0.16a 95.00±5.00a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรท่ีไมแตกตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 

ภาพที่ 1 การทําเครื่องหมาย VIE บริเวณหัว และฐานครีบหูในปลานิล ท่ีอายุ 60 วัน 
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ภาพที่ 2 การทําเครื่องหมาย VIE บริเวณหัว และฐานครีบหูในปลานิลแดง ท่ีอายุ 60 วัน 

 

ภาพที่ 3 อัตราการตรวจพบเคร่ืองหมาย VIE อยางนอย 1 ตําแหนงท่ีบริเวณหัวในปลานลิ และปลานิลแดง เม่ือเลี้ยงเปนระยะเวลา 

 4 เดือน 

 

ภาพที่ 4 อัตราการตรวจพบเครื่องหมาย VIE อยางนอย 1 ตําแหนง ท่ีบริเวณฐานครีบหูของปลานิล และปลานิลแดง เม่ือเลี้ยง

 เปนระยะเวลา 4 เดือน 
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สรุปและวิจารณผล 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องหมาย VIE ในปลานิล (จิตรลดา 3) และปลานิลแดง (ปทุมธานี 1) พบวา

ตําแหนงท่ีทําเครื่องหมายมีผลถึงการคงอยูของเครื่องหมายบนตัวปลาเม่ือเวลาผานไป 124 วัน เห็นไดจากการทําเครื่องหมาย

บริเวณหัวจะมีอัตราการตรวจพบเครื่องหมายสงูกวา การทําเครื่องหมายท่ีฐานครีบหูท้ังในปลานิล และปลานิลแดง อาจจะมีสาเหตุ

มาจากพ้ืนท่ีบริเวณหัวปลามีพ้ืนท่ีมากกวาสามารถฉีดเครื่องหมาย VIE ไดปริมาณมากกวาบริเวณฐานครีบหู ประกอบกับกลามเนื้อ

บริเวณฐานครีบหูมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา จึงอาจจะเปนสาเหตุใหเครื่องหมายหลุดออกจากตัวปลา สงผลทําใหไมสามารถ

ตรวจพบเครื่องหมายได การทําเครื่องหมายในปลานิลแดง มีอัตราการตรวจพบเครื่องหมายสูงกวาปลานิล โดยเฉพาะตําแหนงหัว 

มีอัตราการตรวจพบเครื่องหมายเฉลี่ยสูงถึง 94.44±5.56 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีในปลานิล มีอัตราการตรวจพบเครื่องหมายเฉลี่ย

เพียง 59.80±17.41 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 3 และ 5) นาจะมีสาเหตุมาจากสีลําตัวของปลานิลแดง มีสีออนกวาสีของลําตัวปลานิล 

เม่ือเปรียบเทียบงานวิจัยของ Hohn and Petrie-Hanson (2013) ท่ีทําการศึกษาการใชเครื่องหมาย VIE ในปลามาลาย 

(Danio rerio) 6 ตําแหนง พบวาตําแหนงท่ีตรวจพบเครื่องหมายไดดีท่ีสุดคือ ฐานครีบหลัง และฐานครีบหู Featherstone et 

al. (2016) ไดศึกษาการใชเครื่องหมาย VIE ในปลานิลขนาด 26 กรัม ท่ีอายุ 4 เดือน โดยทําเครื่องหมาย 5 ตําแหนงไดแก จมูก 

ดานในของกระดูกปดเหงือก ฐานครีบหู ทองดานตน และทองดานทาย ตรวจดูเครื่องหมายท่ี 0, 7, 14 และ 21 วันหลังจากทํา

เครื่องหมาย พบวามีการตรวจพบเครื่องหมายครบ 100 เปอรเซ็นต ในตําแหนงฐานครีบหู ดานตนของทอง และดานทายของ

ทอง แสดงใหเห็นวาตําแหนงบนตัวปลาท่ีทําเครื่องหมายก็มีผลตอประสิทธิภาพของเครื่องหมาย VIE ซ่ึงเปนความเห็นเดียวกันกับ 

Reeves and Buckmeier (2009) ท่ีกลาวถึงประสิทธิภาพของเครื่องหมาย VIE นั้นขึ้นอยูกับชนิดปลา และตําแหนงท่ีทํา

เครื่องหมาย ซ่ึงจากการศึกษาครัง้นี้ก็พบวาในชวง 1 เดือนแรกก็มีอัตราการตรวจพบเครื่องหมายท่ีสูง ในชุดการทดลองท่ีทํา

เครื่องหมายบริเวณหัวและฐานครีบหู ท้ังในปลานิลและปลานิลแดง แตจะมีอัตราตรวจพบลดลงในเดือนถัดมา  

ในดานผลกระทบของเคร่ืองหมาย VIE ตอการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายเม่ือเปรียบเทียบระหวางปลาที่ทํา

เครื่องหมาย และปลาท่ีไมไดทําเครื่องหมาย พบวาเครื่องหมาย VIE ไมมีผลกระทบตอคาการเจริญเติบโตดังกลาว เชนเดียวกับ

งานวิจัยของ Leblanc and Noakes (2012) ท่ีทดลองใชเคร่ืองหมาย VIE ในปลา Rainbow trout ท่ีมีขนาดเล็กกวา 40 

มิลลิเมตร เปนเวลา 34 วัน โดยทําเครื่องหมายท่ีฐานของครีบหลัง และครีบ เปรียบเทียบกับปลาท่ีไมไดทําเครื่องหมาย ดาน

การเจริญเติบโตพบวาไมมีความแตกตางกันท้ังดานน้ําหนักและความยาวระหวางปลาท้ังสองกลุม ดานอัตราการตรวจพบเครื่องหมาย

สูงถึง 100 เปอรเซ็นต เปนไปแนวทางเดียวกับ Hohn and Petrie-Hanson (2013) ในปลามาลาย (Danio rerio) ท่ีไมพบ

ผลกระทบของเคร่ืองหมาย VIE ตอการเจริญเติบโตของปลามาลาย Bangs et al. (2013) ไดทดลองทําเครื่องหมาย VIE ใน

ปลา floodplain minnow ท่ีน้ําหนัก 1.66 กรัม ความยาว 53.73 มิลลิเมตร เปนเวลา 150 วันพบวาปลาท่ีทําเครื่องหมาย 

VIE ไมมีผลตออัตรารอดตายของปลาเม่ือเปรียบเทียบกับปลาท่ีไมทําเครื่องหมาย และมีอัตราการตรวจพบเครื่องหมายถึง 99 

เปอรเซ็นต 

จากผลการวิจัยท่ีไดแสดงใหเห็นวาเคร่ืองหมาย VIE ไมมีผลกระทบในดานการเจริญเติบโตกับปลานิลและปลานิลแดง  

ท่ีทําเคร่ืองหมาย แตประสิทธิภาพของเคร่ืองหมาย VIE วาจะสามารถคงอยู และสามารถตรวจพบไดนั้นข้ึนอยูกับชนิดพันธุ 

ของปลา ตําแหนงท่ีทําเครื่องหมาย และระยะเวลา จากการทดลองจะเห็นวาเครื่องหมาย VIE มีความหมาะสมกับปลานิลแดง 

ท่ีมีสีลําตัวออนมากกวาปลานิลท่ีมีสีลําตัวท่ีเขมกวา และตําแหนงหัวเหมาะสมกวาตําแหนงฐานครีบหูเพราะมีอัตราการตรวจพบ

เครื่องหมายสูงกวา การทําเครื่องหมาย VIE เพียงตําแหนงเดียวมีโอกาสท่ีจะตรวจไมพบเครื่องหมาย ซ่ึงทําใหไมสามารถระบุกลุม

สัตวน้ําท่ีทําเครื่องหมายได ดังนั้นในการใชเครื่องหมาย VIE ในการระบุกลุมสัตวน้ําควรทําเครื่องหมายมากวา 1 ตําแหนง ใน 

สัตวน้ําตัวนั้น ๆ ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องหมายแบบอ่ืนรวมดวย เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชเครื่องหมาย

เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา 
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