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การเพาะพันธุปลานวลจันทรน้ําจืดดวยวิธีการฉีดฮอรโมนและฝงฮอรโมนเม็ด 
 

สมบัติ สิงหส ี
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจดือํานาจเจริญ 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิธีการเพาะพันธุปลานวลจันทรน้ําจืดดวยวิธีการฉีดฮอรโมน และฝงฮอรโมนเม็ดในแมปลาขนาดนํ้าหนัก

1.11–1.15 กิโลกรัม และความยาว 43.67- 44.17 เซนติเมตร โดยแบงการทดลองออกเปน 4 ชุดการทดลองละๆ 3 ซ้ําชุดการ
ทดลองที่ 1 ฉีดฮอรโมนสังเคราะห busereline acetate (BUS) อัตรา 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัมรวมกับยาเสริมฤทธิ์
domperidoneantagonist (DOM) อัตรา10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม, ชุดการทดลองที่ 2 ฉีดฮอรโมนสกัด (Human Chorionic 

Gonadotropin, HCG) ครั้งที่ 1 อัตรา 500 ไอยูตอกิโลกรัมเวน 24 ช่ัวโมง ฉีดฮอรโมนสกัด HCG ครั้งที่ 2อัตรา 500 ไอยูตอ
กิโลกรัมเวน 8 ช่ัวโมง ฉีดครั้งที่ 3 ดวย BUS อัตรา 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับ DOM อัตรา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม,  
ชุดการทดลองที่ 3 ฝงดวยฮอรโมน BUSในอัตรา 70 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม และชุดการทดลองที่ 4 ฝงดวยฮอรโมนสกัด HCG 
อัตรา 3,000 ไอยูตอกิโลกรัมในสวนของชุดการทดลอง 3 และ4 หลังจากฝงฮอรโมน 15 ช่ัวโมง ถาไมมีแมปลาวางไข ฉีดดวย 

BUS อัตรา 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัมรวมกับ DOM อัตรา 10มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ผลการทดลอง พบวาการฉีดและการฝงฮอรโมน
ทําใหแมปลานวลจันทรน้ําจืด สามารถวางไขผสมกับน้ําเช้ือได ซึ่งมีระยะเวลาวางไขอยูในชวง 7 ช่ัวโมง ถึง 40 ช่ัวโมง 30 นาที 
โดยรอยละของแมปลาวางไขเทากับ 50.00, 66.70, 83.30 และ 66.70 ตามลําดับ และเมื่อวิเคราะหผลทางสถิติแบบ Fisher’s 

exact test พบวา แมพันธุปลานวลจันทรน้ําจืด ในชุดการทดลองที่ใชวิธีฉีดและฝงฮอรโมน  ใหแก แมปลานวลจันทรน้ําจืด  
มีผลตอการวางไขของแมปลา สวนอัตราปฏิสนธิเฉลี่ยเทากับ รอยละ20.02±3.68, 39.19±2.75, 56.21±15.23  และ44.55±21.51 
ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติพบวา อัตราปฏิสนธิของไขจากแมปลานวลจันทรน้ําจืด ชุดการทดลองที่ 3  
แมปลานวลจันทรน้ําจืด ฝงดวยฮอรโมน BUS อัตรา 70 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (รอยละ 56.21±15.23) มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติกับ (p<0.05) กับชุดการทดลองท่ี 1 ที่แมปลานวลจันทรน้ําจืดฉีดดวย BUS อัตรา 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับ 
DOM อัตรา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (รอยละ 20.02±3.68) แตไมแตกตางทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองที่ 2 และ 4 

(รอยละ 39.19±2.75 และ44.55±21.51) ตามลําดับ และชุดทดลองที่ 1, 2 และ 4 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

และเมื่อพิจารณาขอมูลของอัตราฟก และอัตรารอดตายมีอัตราฟกเฉลี่ยเทากับรอยละ36.19±0.89, 42.15±1.46, 46.83±6.91 
และ 39.22±3.39 ตามลําดับ และมีอัตรารอดตายเฉลี่ยเทากับรอยละ 94.58±1.05, 96.64±1.13, 97.30±0.58 และ 95.54±1.36 
ตามลําดับ ดังน้ันการทดลองในคร้ังน้ี การเพาะพันธุปลานวลจันทรน้ําจืดที่มีไขออนควรใช วิธีการเพาะพันธุดวยการฝงฮอรโมนเม็ด 
ที่มีความเขมขนของฮอรโมนสังเคราะห BUS อัตรา 70 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (ที่มีสวนผสมของ Cholesterol รวมกับ Cellulose 
มีสัดสวนเทากับ 85 และ 15 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) จึงเปนวิธีที่เหมาะสม สําหรับเพาะพันธุปลานวลจันทรน้ําจืด 
 
คําสําคญั : ปลานวลจันทรน้ําจืดการเพาะพันธุ ฉีดฮอรโมนฝงฮอรโมน 

   
*ผูรับผดิชอบ :  166 หมู 2 อ. เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 โทร. 0 4554 0212 E-mail : ssingsee@yahoo.com 
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Breeding of Small Scale Mud Carp (Cirrhinus microlepis Sauvage, 1878) Using Hormone 
Injection and Implantation techniques 
 
Sombut Singsee 
Amnatcharoen Inland Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 
Study on Breeding of average body weight 1.11–1.15 kg and total length 43.67-44.17 cm Small 

Scale Mud Carp (Cirrhinus microlepis Sauvage, 1878) female using hormone Injection and implantation 

techniques was designed into 4 treatments with 3 replications each. Treatment 1, injection with busereline 

acetate (BUS) 20 μg/kg + domperidoneantagonist (DOM) 10 mg/kg; Treatment 2, injection with Human 

Chorionic Ganadotropin (HCG) 500 IU/kgthree times, the first injection with HCG 500 IU/kg, 2nd injection 

with HCG 500 IU/kgafter 24 hr interval and 3rd injection with BUS 20 μg/kg + DOM 10 mg/kg after 2nd 

injection for 8 hr; Treatment 3, implantation with BUS  70 μg/kg; Treatment 4, implantation with HCG 3,000 

IU/kg. In  case that  the female of the 3rd and 4th treatment could not laid eggs after 15 rimplantation, 

BUS 20 μg/kg + DOM 10 mg/kg  was used. The result came out that female, injected with hormone injection 

and implantation, could laid eggs within 7 hr to 40:30 hr. The laidfemale percentage 50.00, 66.70, 83.30 

and 66.70%, respectively and by Fisher’s exact test the hormone injection and implantation effected to 

laying of female. Average fertilization rate 20.02±3.68, 39.19±2.75, 56.21±15.23 and 44.55±21.51%, 

respectively and there were significantly different treatment 3 amount treatments. Hatching rate and 

survival rate = 36.19±0.89,  42.15±1.46,  46.83±6.91 and  39.22±3.39 %, respectively and 94.58±1.05, 

96.64±1.13, 97.30±0.58 and 95.54±1.36 %, respectively. There wereno significantly different in hatching 

and survival rate. In conclusion, 70 μg/kg BUS hormone  implantation was suitable in introducing Small 

Scale Mud Carpto lay eggs. 

Key words : Small Scale Mud Carp (Cirrhinus microlepis),  Breeding,  Hormone Injection,  Hormone Implantation 

   

* Corresponding author : 166 Moo2 A. Mueng C. Amnatcharoen 37000 Tel.0 4554 0212  

 E-mail : ssingsee@yahoo.com 
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ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดกลาง 
 

สาวิตรี ศิลาเกษ๑* ดาราวรรณ ยุทธยงค๒ณัฐพงควรรณพัฒน๓ อรทัย ชวงโชติ๒ และจูอะดี พงศมณีรัตน๔ 
๑ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดขอนแกน 
๒สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจดื 
๓กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื 
๔ราชการบริหารสวนกลาง กรมประมง 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาระดับโปรตีนและระดับพลังงานที่เหมาะสมในอาหารตอการเจริญเติบโตของปลาสวายโมงขนาดกลาง  
ที่เลี้ยงในกระชังแขวนในบอดิน ซึ่งศึกษาปจจัยรวมระหวางระดบัโปรตีนและระดับพลังงาน โดยโปรตีนมี 3 ระดับ ไดแก 15, 20 

และ 25 เปอรเซ็นต สวนพลังงาน มี 2 ระดับ คือที่  400 และ 450 กิโลแคลอร่ีตออาหาร 100 กรัม รวมอาหารทดลองทั้งสิ้น 6 สูตร 
ปลามีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 235.35±0.88 กรัม เลี้ยงในกระชังขนาด 1 ลูกบาศกเมตร อัตราปลอย 25 ตัวตอกระชัง ใหกิน
อาหารวันละ 2 ครั้ง เปนเวลา 170 วัน ผลการทดลอง ไมพบอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและระดับพลังงานในทุกพารามิเตอร
ที่ทดสอบ (p>0.05) โดยปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนและระดับพลังงานตางกัน 6 ชุดการทดลอง มีน้ําหนักสุดทาย
เฉลี่ยเทากับ 06.55±5.82, 701.27±52.37, 685.58±53.46, 705.07±19.60,697.28±41.68 และ 743.5±44.91 กรัม 
ตามลําดับ มีคาดานการเจริญเติบโต ไดแก น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย น้ําหนักเพิ่มตอวัน รอยละน้ําหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ ประสิทธิภาพอาหาร อัตราแลกเน้ือ และอัตรารอดตาย ที่ไมแตกตางกัน (p>0.05) แตพบวาคาประสิทธิภาพของ
โปรตีนในอาหาร การใชประโยชนจากโปรตีน และการใชประโยชนจากพลังงาน มีคาแตกตางกัน (p<0.05) โดยปลาที่เลี้ยงดวย
อาหารที่มีระดับโปรตีน 15 เปอรเซ็นต ใหคาประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารและคาการใชประโยชนจากโปรตีนสูงที่สุด
(p<0.05) สวนคาพลังงานท่ีสะสมในตัวปลามีคาสูงสุด ในปลาท่ีเลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับพลังงาน 400 กิโลแคลอร่ีตออาหาร 
100 กรัม (p<0.05) ผลของระดับโปรตีน และระดับพลังงานในอาหารตอคา condition factor, viscerosomatic index, 

intraperitoneal fat และ fillet yield พบวาปลาทดลองท้ัง 6 ชุดการทดลอง มีคาดังกลาวไมแตกตางกัน (p>0.05) ผลทาง
เนื้อเยื่อวิทยา พบวาเนื้อเยื่อสวนกลามเน้ือหลัง และเซลลตับของปลาทุกชุดการทดลอง มีลักษณะปกติ สรุปผลการศึกษาไดวา 
สูตรอาหารที่มีระดับโปรตีน 15 เปอรเซ็นต (ใชแหลงโปรตีนคุณภาพสูง) และระดับพลังงาน 400 กิโลแคลอร่ีตออาหาร 100 กรัม 
(มีคารโบไฮเดรต ในสูตรอาหารประมาณ 67 เปอรเซ็นต) มีความเหมาะสมตอการเลี้ยงปลาสวายโมงขนาดกลาง 
 

คําสําคัญ : ปลาสวายโมง อาหาร โปรตีน พลังงาน 

   
*ผูรับผดิชอบ : 222 หมู 13 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร. 0 4324 6654  

E-mail : beebee1112@yahoo.com 
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Optimum Protein and Energy Levels in Diet for Young Thai Panga (Pangasianodon 
hypophthalmus Sauvage, 1878×Pangasius bocourti Sauvage, 1880) 

 

Sawitri Silakes1* Darawan Yuttayong2  Nutthapong Wannapat3  Oratai Chungchot2  

And Juadee Pongmaneerat4 
1Khon-Kaen Inland Fisheries Research and Development Center 
2Inland Feed Research Institute 
3Inland Fisheries Research and Development Division 
4Central government, Department of Fisheries 

 

Abstract 

The optimum protein and energy levels in rearing young Thai panga  (Pangasianodon 
hypophthalmus Sauvage, 1878 ×Pangasius bocourti Sauvage, 1880) were studied.  Three protein levels 

(15, 20 and 25%) and two energy levels (400 and 450 kcal/100 g feed) were formulated with three 

replications.  Twenty five fish were stocked in each eighteen 1 m3 cages which were floated in the 

earthened pond.  Fish were fed twice daily for 170 days. The average initial body weight was 235.35±0.88g. 

The results show that there was no interaction between protein and energy level in all parameters.  

The average final weight was 706.55±5.82, 701.27±52.37, 685.58±53.46, 705.07±19.60, 697.28±41.68 and 

743.55±44.91 g, respectively. There were no significant differences in average final weight, average daily 

weight gain, percent weight gain, specific growth rate, feed efficiency ratio, feed conversion rate and 

survival rate among treatments (p>0.05), but different in protein efficiency ratio, apparent net protein 

utilization and apparent net energy utilization (p<0.05). The highest protein efficiency ratio and apparent 

net protein utilization were found in fish fed with 15% protein diets (p<0.05) while the highest apparent 

net energy utilization was in fish fed with 400 kcal/100 g diets (p<0.05).  There were no difference in the 

effects of protein and energy to condition factor, viscerosomatic index, intraperitoneal fat andfillet yield 

(p>0.05).  By the examination of the histological tissue sections of the dorsal muscle and liver, no abnormal or 

inflammation sign were found in any treatment.  In conclusion, feed with 15 % protein (using high quality 

protein) and energy at 400 kcal/100 g (containing approximately 67% carbohydrate) was suitable for 

rearing young Thai panga.  
 

Key words: young Thai panga, feed, protein, energy 

   

*Correspondent author : 222 Moo 13, NaiMuaeng, Muaeng, KhonKaen. 40000 Tel. 0 4324 6654   

E-mail : beebee1112@yahoo.com 
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การเพาะและอนุบาลปลาปกแดง 
 
อนุสรณ แสนอาษา* 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดแมฮองสอน 

 
บทคัดยอ 
 การเพาะและอนุบาลปลาปกแดง Hypsibarbus vernayi  Norman, 1925 ดําเนินการทดลองที่ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดนาน ระหวางเดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 โดยเพาะพันธุปลาปกแดง จํานวน 36 คู เพศผูมีความยาวเฉลี่ย 
21.8±1.55 เซนติเมตร นํ้าหนักเฉลี่ย 143.65±32.92 กรัม เพศเมีย มีความยาวเฉลี่ย 24.88±1.02 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 
221.9±21.97 กรัม แบงการทดลองเปน 4 ชุดการทดลอง โดย ชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 ฉีดกระตุนดวยฮอรโมนสังเคราะห 
buserelin acetate (Bus) (อัตรา 10, 20 และ 30 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม) รวมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone (Dom) 10 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สวนชุดการทดลองที่ 4 (ชุดควบคุม) ฉีดดวยน้ําเกลือ 1 มิลลิลิตรตอกิโลกรัม ทําการผสมเทียมดวย 
วิธีดัดแปลงแหง มีผลการทดลองดังน้ี ชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีอัตราการตกไข 100 เปอรเซ็นต สวนชุดการทดลองท่ี 4  
ไมตกไข  ไขปลาปกแดง มีลักษณะกลม สีเขียวอมเหลือง เปนไขประเภทจม และติดวัสดุ  ไขกอนไดรับการผสมมีเสนผาน
ศูนยกลางเฉลี่ย 1.07±0.08 มิลลิเมตร มีอัตราการปฏิสนธิ 73.00±1.73, 64.33±6.50 และ 63.00±2.64 เปอรเซ็นตตามลําดับ 
อัตราการฟก 75.16±19.91, 84.88±18.04 และ 86.22±18.31 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และอัตราการรอดตาย 92.24±2.08, 
93.93±3.96 และ 93.88±4.77 เปอรเซ็นตตามลําดับ เมื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคาทางสถิติ พบวาไมแตกตางกันทางสถิติ 
(p>0.05) โดยเม่ือพิจารณาจากปริมาณการใชฮอรโมนสังเคราะหนอยที่สุด แตใหผลการทดลองดานอัตราการตกไข  อัตราการ
ปฏิสนธิ อัตราการฟก อัตราการรอดตาย จากการทดลองครั้งนี้ สรุปไดวา การเพาะพันธุปลาปกแดง ควรฉีดกระตุนดวย Bus  
ที่ความเขมขน 10 ไมโครกรัม รวมกับ Dom ที่ความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เปนอัตราท่ีเหมาะสมที่สุด สวนพัฒนาการ
ของคัพภะในระยะตางๆ หลังจากที่ไขไดรับการผสม กับน้ําเช้ือ ใชเวลาดังนี้ ระยะ cleavage (4 ช่ัวโมง 15 นาที) ระยะ blastula 

(5 ช่ัวโมง 19 นาที) ระยะ gastrula  (7 ช่ัวโมง 42 นาที) พัฒนาจนถึงเกิด somite (10 ช่ัวโมง 5 นาที) โดยใชเวลาท้ังหมด
จนกระท่ังฟกเปนตัว 28-30 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิน้ํา 25-30 องศาเซลเซียส ลูกปลาปกแดงวัยออนพัฒนาจนมีลักษณะคลายตวัเต็ม
วัย ใชเวลา 45 วัน นําลูกปลาปกแดงวัยออนอายุ 7 วัน มีความยาวเร่ิมตนเฉลี่ย 0.59±0.01 เซนติเมตร น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 
0.0039±0.0002 กรัม มาอนุบาลในตูกระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร ใสน้ําปริมาตร 100 ลิตร อนุบาลดวยอัตราความ
หนาแนน 10, 20 และ 30 ตัวตอลิตร ใชเวลาอนุบาล 45 วัน พบวา มีความยาวเฉลี่ย 1.63±0.13, 1.50±0.08 และ 
1.46±0.10 เซนติเมตร ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ย 0.0730±0.0099, 0.0652±0.0042 และ 0.0614±0.0060 กรัม ตามลําดับ 
และอัตราการรอดตายเฉลี่ย รอยละ 71.66±6.65, 56.86±4.10 และ 51.56±3.38 ตามลําดับ เมื่อนําขอมูล ที่ไดมาวิเคราะห 
คาทางสถิติ พบวาลูกปลาที่ปลอยในอัตราความหนาแนน 10 ตัวตอลิตร มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย และน้ําหนักเฉลี่ย 
มากกวาลูกปลาท่ีปลอยในอัตราความหนาแนน 20 และ 30 ตัวตอลิตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จากการทดลอง
คร้ังนี้สรุปไดวา การอนุบาลลูกปลาปกแดงในตูกระจกที่อัตรา 10 ตัวตอลิตร เปนอัตราการอนุบาลท่ีมีความหนาแนนเหมาะสมท่ีสุด 
เมื่อพิจารณาจากผลอัตราการเจริญเติบโต น้ําหนัก ความยาว และอัตราการรอดตาย 

 
คําสําคัญ ปลาปกแดง การเพาะ การอนุบาล 
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Breeding and Nursing of Hypsibarbus vernayi  Norman, 1925 
 
Anusorn  Saenarsa  
Maehongson inland Fisheries Research and Development Center 

 

Abstract 
This breeding and nursing of Hypsibarbus vernayi  Norman, 1925 was carried out at Nan inland 

Fisheries Research and Development Center during October 2012 to September 2013. The male brooders that 

the body length was 21.8 ± 1.55 cm and 143.65 ± 32.92 g in weight, with the female brooders that the body 

length was 24.88 ± 1.02 cm and 221.9 ± 21.97 g in weight. The 36 pairs were divided into 4 treatments .  

The treatments for 1, 2 and 3 were injected of buserelin acetate (Bus) including 10, 20 and 30 μg/kg and 

domperidone (Dom) 10 mg/kg. While the treatment 4 (control unit) were Injected with saline 1 ml/kg. Then the 

breeding were artificial by modified dry method. The results are treatments for 1, 2 and 3 were the spawning 

rate were 100 percent, the treatment 4 were not spawning. The roe look round yellowish green. Adhesive-

demersal  Eggs.  Before the eggs are fertilized, the average diameter was 1.075 ± 0.08 mm. The fertilization rate 

were 73.00±1.73, 64.33±6.50 and 63.00±2.64, respectively. The hatching rate were 75.16±19.91, 84.88±18.04 
and 86.22±18.31, respectively. The survival rate were  92.24 ± 2.08, 93.93 ± 3.96 and 93.88 ± 4.77 respectively. 

Take the data was analyzed statistically, the result showed were not statistically different (p>0.05). Considering 

the amount of synthetic hormones minimal but the end results of fertilization rate, hatching rate and survival 

rate were not statistically different. This study concluded this breeding and nursing of them should be injected 

of buserelin acetate (Bus) including 10 and domperidone (Dom) 10 mg/kg, Is the most affordable rates. While 

development time of embryos in various stages after fertilization, cleavage stage (4 hours 15 minutes), blastula 

stage (5 hours 19 minutes), gastrula stage (7 hours 42 minutes), somite developed stage (10 hours 5 minutes). 

The total time from fertilization until hatching time was 28 to 30 hours at a temperature 25 to 30 °c. The larvae 

took about 45 days for developed into juvenile stage. For nursing experiment, 7 days larvae, with initial lengths 

of 0.59 ± 0.011 cm, average weight at 0.0039 ± 0.0002 g nursed in 45x90x45 cm glass aquarium with 100 liters 

of water, varied the stocking density at 10, 20 and 30 fish/liter, fed for 45 days. As a result, the average length of 

1.63 ± 0.13, 1.50 ± 0.08 and 1.46 ± 0.01 cm, respectively, with an the average weight were 0.0730 ± 0.0099, 

0.0652 ± 0.0042 and 0.0614 ± 0.0060 g, respectively, and the survival rate were 71.66 ± 6.65, 56.86 ± 4.10 and 

51.56 ± 3.38 respectively. The statistical analysis showed that the numbers of survival rate, length rate, and 

weight rate of larvae at 10 fish/liter stocking density were higher than other stocking density values (20 and 30 

fish/liter). This study concluded that the best stocking density for nursing larvae was 10 fish/liter 
 
Key words: Hypsibarbus vernayi  Norman 1925, Breeding, Nursing 
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ประสิทธิภาพการยอยสาหรายทะเลและวัตถุดิบโปรตีนในอาหารของกุงขาวแวนนาไม 

 

ชัชวาลี ชัยศรี1* จีรรัตน เกื้อแกว2  ปยารมณ คงขึม3  บุษบา ทองแดง1 

และ มนทกานติ ทามติ้น1 
1ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝงเพชรบุร ี
2ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝงสุราษฎรธาน ี
3ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรอืประมง กระบ่ี 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาประสิทธิภาพการยอยสาหรายทะเลและวัตถุดิบโปรตีนชนิดตางๆ ในอาหารของกุงขาวแวนนาไมท่ีมีน้ําหนักเฉลี่ย
ประมาณ 4.51-4.99 กรัม จํานวน 20 ตัว ในตูกระจกขนาด 45x 90x 45 ซม. โดยใชโครมิกออกไซดเปนสารบงช้ีใหอาหารวันละ 2 มื้อ 
เปนระยะเวลา 6 สัปดาห ดําเนินการโดยแบงเปน 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพการยอยสาหรายทะเลในอาหาร
ของกุงขาวแวนนาไม ประกอบดวย 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา คือ ชุดการทดลองที่ 1 เปนอาหารสูตรพื้นฐาน ชุดการ
ทดลองท่ี 2-4 เปนอาหารสูตรพื้นฐานผสมสาหรายผักกาดทะเล สาหรายมงกุฎหนาม และสาหรายลิ้นมังกร ตามลําดับ โดยอาหาร
ทดลองผสมสาหรายในสัดสวน สูตรพื้นฐาน : สาหรายทะเล (85 : 15) ผลการศึกษาพบวากุงในชุดการทดลองที่ 1-3 มีอัตราการเพ่ิม
น้ําหนักและอัตรารอดตายไมแตกตางกันในทางสถิติ (p>0.05) แตแตกตางกันกับชุดการทดลองท่ี 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
เนื่องจากกุงในชุดการทดลองที่ 4 ไมยอมรับอาหารและทยอยตายจนหมดระหวางการทดลอง สําหรับประสิทธิภาพการยอยโปรตีนใน
อาหารของชุดการทดลองที่ 1และ 2 มีคา 75.06 และ 75.14 % ตามลําดับซึ่งไมแตกตางกันในทางสถิติ (p>0.05) แตทั้ง 2 ชุดการ
ทดลองมีคาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนสูงกวาชุดการทดลองท่ี 3 ที่มีคา72.94% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวน
ประสิทธิภาพการยอยพลังงานของชุดการทดลองที่ 1-3 ไมแตกตางกันในทางสถิติ (p>0.05) 

การทดลองที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพการยอยวัตถุดิบโปรตีนตางๆ ในอาหารของกุงขาวแวนนาไม ประกอบดวย 11 ชุดการ
ทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา คือ ชุดการทดลองที่ 1 เปนอาหารสูตรพ้ืนฐาน ชุดการทดลองที่ 2-11 เปนอาหารสูตรพ้ืนฐานผสม
วัตถุดิบโปรตีนในสัดสวน สูตรพื้นฐาน : วัตถุดิบโปรตีน (70 : 30) โดยวัตถุดิบโปรตีนที่นํามาผสมในอาหารทดลองของชุดการทดลองที่ 
2-11 ไดแก ปลาปน หมึกปน กุงเคยปน หัวกุงปน เศษไกปน กากถั่วเหลืองกะเทาะเปลอืกปน กากถั่วเหลืองปน โปรตีนถ่ัวเหลืองเขมขน 
ถั่วลูปนปน และคอรนกลูเทน ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา การเติบโตของกุงในชุดการทดลองท่ี 3 : หมึกปนมีน้ําหนักเพิ่มสูงสุด 
(163.60%) และไมแตกตางกับชุดการทดลองที่ 7: กากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือกปน (147.92%) และ 11: คอรนกลูเทน (153.11%) 

(p>0.05) แตมีน้ําหนักเพิ่มมากกวาชุดการทดลองอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้อัตรารอดตายของทุกชุดการทดลองไม
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) คาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนในอาหารพบวา ชุดการทดลองที่ 3 : หมึกปน (77.93%)มีคาไมแตกตาง
กับชุดการทดลองที่ 11: คอรนกลูเทน (77.61%) (p>0.05) แตมีคามากกวาชุดการทดลองอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

สําหรับประสิทธิภาพการยอยพลังงานในอาหารพบวาชุดการทดลองท่ี 3 : หมึกปน (85.57%) มีคาไมแตกตางกับชุดการทดลองท่ี 2:  

ปลาปน (83.94%) (p>0.05) แตมีคามากกวาชุดการทดลองอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้ประสิทธภิาพการยอยโปรตีน
และพลังงานในอาหารของชุดการทดลองท่ี 6 (เศษไกปน) มีคาต่ําสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  คือ 67.24 และ 64.46% 
ตามลําดับ ดังนั้นผลการศึกษาน้ีสามารถใชเปนแนวทางพัฒนาสูตรอาหารลดปลาปนสําหรับกุงขาวแวนนาไมตอไป 

 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการยอยอาหาร สาหรายทะเล วัตถุดิบโปรตีน กุงขาวแวนนาไม 
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Digestibility Efficiency of Different Seaweeds and Protein Ingredients as Alternative 

Protein Sources in Diet of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) 

 

Chatchawalee Chaisri1*Jeerarat Keukaew2 

Piyarom Kongkhum3 Bussaba Tongdang1 and Montakan Tamtin1 
1Phetchaburi Coastal Aquaculture Research and Development Center 
2Suratthani Coastal Aquaculture Research and Development Center  
3Krabi Port In – Port Out Controlling Center 

 

Abstract  

 Two experiments were set to study apparent digestibility of protein in Pacific White Shrimp 

(Litopenaeus vannamei Boone, 1931). Shrimp, weight of  4.51 - 4.99 gram, were used in both experiments 

and were stocked at 20 individuals per aquaria, 45 x 90 x 45cm. Three replications were assigned to each 

treatment of both experiments. Shrimp were fed at the satiation level twice a day for 6 weeks. The 

experimental diets contained basal diet and tested ingredients at ratio 85:15 for the first experiment and 

70:30 for the second experiment. Chromic oxide was used as inert marker in all experimental diets. In the 

first experiment, basal diet (treatment 1) and three types of seaweed; Ulva rigida (treatment 2), 
Acanthophora spicifera (treatment 3), Halymenia durvillei (treatment 4), were used as tested ingredients. 

After 6 weeks of feeding trial, weight gain and survival rate of shrimp were not significantly different 

(p>0.05) between treatments 1-3. However, shrimp in treatment 4 did not accept tested diet and died 

before the end of testing period. Apparent protein digestibility (APD) values in treatment 1 and 2 

were75.06 and 75.14 % respectively which did not show significantly different between treatments.  

The APD values in treatment 1 and 2were better than treatment 3 and showed significantly different 

(p<0.05). 

In the second experiment, 11 ingredients were tested. Treatment 1 was the Basal Diet (BD) and  

the fishmeal (FM), Squid Meal (SQM), Krill Meal (KM), Shrimp head meal (SHM), Poultry meal (PM), 

Dehulled Soybean Meal (DSBM), Soy Bean Meal (SBM), Soy Protein Concentrate (SPC), Lupin Meal (LM) and 

Corn Gluten Meal (CGM), were used in experimental diets treatment 2-11,respectively. The result showed 

that the weight gain of shrimp in treatment 3 (SQM) was significantly higher (p<0.05) than other 

treatments, but it was not significantly different between treatment 7 (DSBM) and 11 (CGM) (p>0.05). 

However, the survival rate of all treatments were not significantly different (p>0.05). The APD values of 

SQM (77.93%) and CGM (77.61%) were not significantly different among treatments (p>0.05) but were 

significantly higher (p<0.05) than other treatments. The results from both experiments could be used in 

future study to develop the appropriate diet for Pacific white shrimp culture in Thailand. 

Key words: digestibility, seaweed, protein ingredients, Pacific White Shrimp 
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คํานํา 
การเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) และการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําอยางตอเนื่อง ทําใหวัตถุดิบอาหารสัตวบางชนิดโดยเฉพาะวัสดุที่ใชเปนแหลงโปรตีน เชน ปลาปน มีปริมาณไมเพียงพอตอ
ความตองการ ในปจจุบันจึงมีกระแสของการลดปลาปนในอาหารสัตวน้ํามากข้ึน ทั้งเพื่อลดตนทุนการผลิตเนื่องจากปลาปนหา
ยากข้ึนและมีราคาแพง และเพ่ือความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม นอกจากนี้โปรตีนจากกากถั่วเหลืองที่นํามาใชทดแทนปลาปน  
มีแนวโนมปรับราคาสูงขึ้นเชนกัน การวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาวัตถุดิบอาหารจากแหลงใหม ๆ สําหรับใชในการผลิตอาหารกุง 
จึงเปนสิ่งสําคัญ แหลงโปรตีนหลักในการผลิตอาหารกุงยังเปนโปรตีนจากสัตวทะเล อาทิเชน ปลาปน กุงปน หมึกปน (Tacon 

and Barg, 1998) ซึ่งมีคุณคาทางอาหารสูงกวาแหลงโปรตีนจากสัตวและพืชบก เนื่องจากมีกรดอะมิโนจําเปน กรดไขมัน
จําเปน วิตามิน แรธาตุ และยังชวยกระตุนความอยากกินอาหาร (Davis and Arnold, 2000) ทั้งนี้การใชสาหรายทะเลซึ่งเปน
วัตถุดิบจากทองทะเล สอดคลองกับแหลงท่ีอยูอาศัยของกุงขาววานาไมท่ีเปนกุงทะเลอาจเปนการใชประโยชนจากสาหราย
ทะเลเพื่อเสริมการเจริญเติบโตของกุงขาววานาไมได 

ปจจุบันไดมีการศึกษาเก่ียวกับสาหรายทะเลดานอนุกรมวิธาน การเลี้ยง การบําบัดน้ํา ตลอดจนการสกัดสารท่ีมี
ผลตอภูมิคุมกัน และศูนยวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝงจังหวัดเพชรบุรี ไดนําสาหรายทะเลหลายชนิด จากแหลงธรรมชาติ มาเพาะ
ขยายพันธุ พบวาสาหรายทะเลหลายชนิดสามารถปรับสภาพจากสาหรายธรรมชาติใหมีความคุนเคยกับระบบน้ําในบอเลี้ยง 
รวมทั้งสามารถเพาะขยายพันธุตอไดงาย และมีความทนทาน ศูนยฯ สามารถผลิตสาหรายทะเลไดในปริมาณมากและเก็บเก่ียว
เพื่อนําไปขยายผลการใชประโยชนไดหลากหลาย มีการนําสาหรายทะเลท่ีเลี้ยงไว ไดแก สาหรายผักกาดทะเล (Ulva sp.) 
สาหรายมงกุฎหนาม (Acanthophora spicifera) สาหรายโพรง (Solieria robusta) และสาหรายผมนาง (Gracilaria 
fisheri) มาใชในงานวิจัยทางดานอาหารสําหรับสัตวน้ําชนิดตางๆ นอกจากน้ีรายงานของอมรรัตน และคณะ (2551) พบวาหอย
ที่กินสาหรายมงกุฎหนาม มีการเจริญเติบโตดีรองจากอาหารสําเร็จรูป รองลงมาคือ  หอยที่กินสาหรายผักกาดทะเล และ
สาหรายผมนาง ซึ่งสาหรายทั้ง 2 ชนิดนี้ ใหผลไมแตกตางกัน ในขณะที่หอยท่ีกินสาหรายโพรงใหการเจริญเติบโตต่ําสุด  

สาหรายทะเลที่นํามาศึกษาในคร้ังนี้มี 3 ชนิด คือ สาหรายผักกาดทะเล หรือ Sea Lettuce (Ulva rigida) เปน
สาหรายในกลุมสีเขียว (Chlorophyceae) มีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงความเค็มไดดี อีกสองชนิดเปนสาหรายในกลุมสี
แดง (Rhodophyceae) คือ สาหรายมงกุฎหนาม (Acanthophora spicifera) ซึ่งมีการนํามาใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตว ชวย
ปรับคุณภาพน้ําในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และสาหรายลิ้นมังกร หรือ Dragon’s Tongue Seaweed (Halymenia durvillei) 
มีการนํามารับประทาน หรือประดับในตูปลาสวยงาม นอกจากนี้ยังนํามาใชในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสําอาง 
(Lewmanomont and Ogawa, 1995) 

อาหารท่ีดีตองมีสารอาหารท่ีสัตวน้ําตองการครบถวนทั้งโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามินและแรธาตุ โดย
โปรตีนมีความสําคัญตอรางกายมากที่สุด และเปนตนทุนการผลิตอาหารท่ีแพงที่สุดดวย (เวียง, 2542) ถึงแมวาโปรตีนเปน
สารอาหารหลักในสูตรอาหาร แตสูตรอาหารที่ดีควรจะมีปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมสอดคลองกันทั้งในเชิงความคุมคาทาง
เศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา อัตรารอดตายและอัตราแลกเนื้อ เนื่องจากสัตวน้ําที่ไดรับโปรตีนไมเพียงพอจะทําให
โตชา อัตราแลกเน้ือสูงและอัตรารอดตายตํ่า แตถามีปริมาณมากเกินไปก็จะขับออกมาในรูปแอมโมเนีย ซึ่งทํา ใหสูญเสีย
พลังงานและมีผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังนั้นการศึกษาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนจากสาหรายทะเลและวัตถุดิบโปรตีน
อื่นๆ เพื่อเปนขอมูลในการเลือกใชวัตถุดิบที่เหมาะสมในสูตรอาหารสําเร็จรูปสําหรับกุงขาวแวนนาไม (L. vannamei) จะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาอาหารเม็ดสําเร็จรูปใหมีประสิทธิภาพ ชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม และเปนการสนับสนุนให
อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมซ่ึงเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจท่ีสําคัญมีความย่ังยืนตอไป 
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อทราบประสิทธิภาพการยอยไดของสาหรายผักกาดทะเล สาหรายมงกุฎหนาม สาหรายลิ้นมังกร และวัตถุดิบโปรตีนตาง ๆ 

ในอาหารของกุงขาวแวนนาไม  

2. เพื่อนําผลการศึกษาไปใชปรับปรุงสูตรอาหารลดการใชปลาปนในอาหารของกุงขาวแวนนาไม 

 

วิธีดําเนินการ 
1. แบบแผนการทดลอง ดําเนินการโดยแบงเปน 2 การทดลอง คือ 

การทดลองท่ี 1 ศึกษาประสิทธิภาพการยอยสาหรายทะเลในอาหารของกุงขาวแวนนาไม 

ศึกษาประสิทธิภาพการยอยสาหรายทะเล 3 ชนิด ไดแก สาหรายผักกาดทะเล สาหรายมงกุฎหนาม และสาหราย
ลิ้นมังกรในอาหารของกุงขาวแวนนาไม โดยวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD, Completely Randomized Design) 
ประกอบดวย 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา ดังนี้  

ชุดการทดลองที่ 1 อาหารสูตรพื้นฐาน (ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองที่ 2 อาหารสูตรพื้นฐาน 85% ผสม สาหรายผักกาดทะเล 15%  
ชุดการทดลองที่ 3 อาหารสูตรพื้นฐาน 85% ผสม สาหรายมงกุฎหนาม 15% 
ชุดการทดลองที่ 4 อาหารสูตรพื้นฐาน 85% ผสม สาหรายลิ้นมังกร 15% 

การเตรียมสาหรายทะเล 

สูบน้ําทะเลจากบอพักน้ําที่มีการตกตะกอนของน้ําทะเลธรรมชาติในเบื้องตน มาใสในบอคอนกรีตขนาด 
4.5x4.5x1.5 เมตร บรรจุน้ํา 25 ตัน ภายในบอมีระบบการใหอากาศดวยหัวทรายและระบบการใหอากาศแบบใชลมดึงน้ําขึ้น
ทางทอ (air-lifted) จํานวน 2 บอ บอที่ 1 เลี้ยงสาหรายผักกาดทะเลดวยวิธีสอดในตาขาย และเลี้ยงสาหรายลิ้นมังกรดวยวิธีผูก
ในแผงตาขายพลาสติก ทําหลังคาคลุมบอดวยตาขายพรางแสง 60% เพื่อใหสาหรายไดรับแสงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต 
จากนั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตสาหรายผักกาดทะเลและสาหรายลิ้นมังกรจากบอคอนกรีต และเก็บรวบรวมสาหรายมงกุฎหนามจาก
บอพักน้ํา เนื่องจากสาหรายแตละชนิดเจริญเติบโตไดดีในสภาวะแวดลอมท่ีแตกตางกนั  

คัดและทําความสะอาดสาหรายทะเลที่เก็บรวบรวมมา กอนนําไปอบที่อุณหภูมิ 60 oC จนกระท่ังสาหรายแหง 
จากนั้นนําไปบดใหเปนผง เพื่อวิเคราะหหาคุณคาทางโภชนาการและนําไปใชเปนวัตถุดิบอาหารทดลอง 

การทดลองท่ี 2 ศึกษาประสิทธิภาพการยอยวัตถุดิบโปรตีนในอาหารของกุงขาวแวนนาไม 

ศึกษาประสิทธิภาพการยอยวัตถุดิบโปรตีนจํานวน 10 ชนิด คือ ปลาปน (Fish Meal, FM), หมึกปน (Squid 

Meal, SQM), กุงเคยปน (Krill Meal, KM), หัวกุงปน(Shrimp Head Meal, SHM), เศษไกปน (Poultry by-product Meal, 

PM), กากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือกปน (Dehulled Soybean Meal, DSBM), กากถั่วเหลืองปน (Soybean Meal, SBM), 

โปรตีนถั่วเหลืองเขมขน (Soy Protein Concentrate, SPC), ถั่วลูปนปน (Lupin Meal, LM) และคอรนกลูเทน (Corn 

Gluten Meal, CGM) ในอาหารสําเร็จรูปของกุงขาวแวนนาไม โดยวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD, Completely 

Randomized Design) ประกอบดวย 11 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา ดังน้ี  
ชุดการทดลองที่ 1 อาหารสูตรพื้นฐาน (ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองที่ 2 อาหารสูตรพื้นฐาน 70% ผสม ปลาปน (FM) 30% 
ชุดการทดลองที่ 3 อาหารสูตรพื้นฐาน 70% ผสม หมึกปน (SQM) 30% 
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ชุดการทดลองที่ 4 อาหารสูตรพื้นฐาน 70% ผสม กุงเคยปน (KM) 30% 

ชุดการทดลองที่ 5 อาหารสูตรพื้นฐาน 70% ผสม หัวกุงปน (SHM) 30% 

ชุดการทดลองที่ 6 อาหารสูตรพื้นฐาน 70% ผสม เศษไกปน (PM) 30% 

ชุดการทดลองที่ 7 อาหารสูตรพื้นฐาน 70% ผสม กากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือกปน (DSBM) 30% 

ชุดการทดลองที่ 8 อาหารสูตรพื้นฐาน 70% ผสม กากถั่วเหลืองปน (SBM) 30% 

ชุดการทดลองที่ 9 อาหารสูตรพื้นฐาน 70% ผสม โปรตีนถั่วเหลืองเขมขน (SPC) 30% 

ชุดการทดลองที ่10 อาหารสูตรพื้นฐาน 70% ผสม ถั่วลูปนปน (LM) 30% 

ชุดการทดลองที่ 11 อาหารสูตรพื้นฐาน 70% ผสม คอรนกลูเทน (CGM) 30% 

ตารางที่ 1  สวนประกอบในอาหารสูตรพื้นฐาน (กรัม/100 กรัม)   

Ingredients Basal diet 

Thai Fish Meal 22 

Squid meal 5 

Shrimp head meal 8 

Soybean Meal 15 

Choline Chloride (50%) 0.3 

Wheat gluten 6 

wheat flour 29 

Tuna Oil 2 

Vitamin mix * 0.5 

Trace Mineral Premix** 4 

L-ascorbic acid monophosphate 0.1 

BHT 0.02 

Lecithin 2 

Rice hull 4.08 

CMC 1 

Vitamin E 50% 0.15 

Cr2O3 1 

  100.00 

 

หมายเหตุ :  * วิตามินผสม (กรัมตอกิโลกรัมวิตามินผสม) ประกอบดวย thiamine (B1) 23.5, riboflavin (B2) 50.0, niacin 

(B3) 47.1, (B5) 50.0, pyridoxine (B6) 54.6, cyanocobalamin (B12) 1.0, folic acid 2.1, inositol (98%) 

98.0, choline chloride (60%) 300.0, biotin (2%) 25.0, vitamin (A/D3) 2.2, vitamin E (50%) 100.0, 

menadione (K 50%) 26.0, และ filler (รําขาวละเอียด) 220.6 กรัม 

** แรธาตุผสม (กรัมตอกิโลกรัมแรธาตุผสม) ประกอบดวย CoCl2 2.5, CuSO4•5H2O 25.0, FeSO4•7H2O 200.0, 

MnSO4•H2O 100.0, MgSO4•7H2O 100.0, NaSeO3 (selenium) 0.5, ZnSO4 200.0, KI 2.0 และ filler (รําขาว
ละเอียด) 370.0 กรัม 
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2. การเตรียมสัตวทดลอง 
นําลูกกุงขาวแวนนาไมระยะ PL 7-8 มาอนุบาลตอดวยอารทีเมียตัวเต็มวัย เปนระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห 

จากนั้นคอยๆ ปรับเปนอาหารเม็ดสําเร็จรปูสําหรับกุงขาวแวนนาไม เมื่อกุงมีขนาดน้ําหนักเฉล่ียประมาณ 4-5 กรัม คัดลูกกุงที่มี
ขนาดกลางและมีจํานวนมากท่ีสุด มาสุมลงทดลองในตูกระจกสําหรับทดลอง จํานวนกุงตูละ 20 ตัว  

 

3. การผลิตอาหารทดลอง 
ช่ังสวนผสมของวัตถุดิบอาหารท่ีผานการบดละเอียดและรอนผานตะแกรงขนาด 500 ไมครอน เพื่อใหวัตถุดิบ

อาหารมีขนาดสมํ่าเสมอกันและทําใหการผสมอาหารเปนเนื้อเดียวกันไดดี แตละสูตรใชโครมิกออกไซดเปน inert marker 
จากนั้นผสมวัตถุดิบอาหารแหงที่มีปริมาณนอย ไดแก วิตามินตางๆ สารเหนียว สารกันหืน เปนตน โดยใชแกลบเปนสื่อ ตอมา
จึงผสมวัตถุดิบอาหารแหงที่มีปริมาณมากข้ึนตามลําดับ กอนนําไปคลุกเคลาใหเขากันอีกครั้งในเครื่อง Hobart mixer แลวผสม
น้ําใหมีความชื้นประมาณ 30% ตามดวยวัตถุดิบอาหารจําพวกนํ้ามัน ไดแก นํ้ามันปลา และเลซิทิน แลวผสมตออีกประมาณ 5-

10 นาที จากนั้นนําวัตถุดิบอาหารท่ีผสมแลวไปอัดดวยเครื่องบดอัดอาหารเม็ด ผานหนาแวนขนาดเสนผานศูนยกลาง  2 

มิลลิเมตร เกล่ียดวยมือใหเสนอาหารหักออกเปนทอนๆ นําไปเขาตูอบท่ีอุณหภูมิ 60 oC เมื่ออาหารแหงเก็บใสถุงแลวเก็บรักษา
ไวท่ีอุณหภูมิ -20 oC ตลอดชวงการทดลอง อาหารทดลองสวนหน่ึงถูกแบงไปวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีตางๆ ตอไป 

 

4. การวิเคราะหองคประกอบทางเคมี 
วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของสาหรายทะเล วัตถุดิบโปรตีน และอาหารทดลอง ดังนี้ องคประกอบทางเคมี

อยางหยาบ ไดแก โปรตีนโดยวิเคราะหหาปริมาณไนโตรเจนรวมดวยเครื่อง TruSpec CN Carbon/Nitrogen Determination 

ยี่หอ LECO วิเคราะหหาปริมาณไขมันรวมโดยใชเทคนิค SFE (Supercritical Fluid Extraction) ดวยเคร่ือง Fat Extractor 

TFE2000 ยี่หอ LECO คาพลังงานดวยเคร่ืองบอมบแคลอรีมิเตอร (Automatic Calorimeter AC-350, LECO) วิเคราะหหา
ความช้ืน เถาและเย่ือใย ตามวิธีของ AOAC (2005) วิเคราะหชนิดและปริมาณกรดอะมิโนดวยเคร่ือง HPLC (Agilent 1100 

series) ดวยวิธี Post column ทั้งนี้วิเคราะหหาปริมาณโปรตีนและพลังงานในมูลกุงดวยวิธีเดียวกัน และวิเคราะหหาปริมาณ
โครมิกออกไซด (Cr2O3) ในอาหารและมูลกุงดวยเครื่องวิเคราะหแรธาตุ ICP-OES optima 2100 DV  

 

5. การเตรียมระบบทดลอง 
สูบน้ําทะเลจากบอพักน้ํา ซึ่งมีสาหรายทะเลชวยดูดซับสารอาหาร นํามาพักในบอพักน้ําคอนกรีตขนาด 30 ตัน 

มีระบบใหอากาศผานหัวทรายและมีโปรตีนสกิมเมอรชวยในการบําบัดของเสียที่อยูในรูปตะกอนแขวนลอยเปนเวลา 7 วัน 
จากนั้นฆาเช้ือดวยคลอรีนผงอัตราสวน 30 สวนในลานสวน จากนั้นบรรจุน้ําความเค็ม 25 สวนในพัน จํานวน 180 ลิตร ลงในตู
กระจกขนาด 45 x 90 x 45 ซม. จากน้ันสุมกุงขาวแวนไมลงทดลองตูละ 20 ตัว ใหอากาศผานหัวทราย 2 หัวตอตู และใส
ทอพีวีซีตัดเปนทอนสั้นๆ 4 อัน สําหรับเปนท่ีหลบซอน 

 

6. การทดลองและเก็บขอมูล 

ใหอาหารสูตรควบคมุประมาณ 3 วัน เพื่อใหกุงปรับสภาพและคุนเคยกับระบบทดลอง จากน้ันใหอาหารทดลอง
สูตรละ 3 ตู วันละ 2 มื้อ เวลา 08.00 และ 14.00 น. ในอัตรา 3 – 5 % น้ําหนักตัวตอวัน ปริมาณอาหารจะปรับตามความ
ตองการของกุงโดยดูจากอาหารท่ีเหลือ ดูดตะกอนกอนใหอาหารมื้อแรก และหลังจากใหอาหารแตละมื้อเสร็จเรียบรอยแลวจะ
ทําความสะอาดพื้นตูทดลองรวมทั้งกําจดัเศษอาหารที่เหลือตกคางกอนจะทําการรวบรวมมูลกุงในแตละวัน การเก็บรวบรวมมูล
กุงจะเริ่มเก็บหลังจากกุงทดลองไดรับอาหารทดลองท่ีมีโครมิกออกไซด เปนเวลา 3 วัน เพื่อใหแนใจวาไมมีอาหารสูตรเดิมที่ให
กุงกินกอนการทดลองเหลือคางอยูในระบบทางเดินอาหาร จึงเริ่มเก็บมูลกุงหลังการใหอาหาร 2 ช่ัวโมง ดวยวิธีกาลักน้ําซึ่งมูลกุง
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จะถูกดูดออกและกรองใหแยกออกจากอาหารเหลือ ลางมูลกุงดวยน้ํากลั่นแลวนํามูลกุงที่รวบรวมไ ดไปเก็บที่ –20oC 

(Divarakan et al., 2000) จนมีปริมาณเพียงพอสําหรับการวิเคราะห นํามูลกุงที่รวบรวมไวไปอบแหง แลวบดใหละเอียด  
เพื่อวิเคราะหหาปริมาณโปรตีน พลังงาน และโครมิกออกไซด (Cr2O3) ตอไป 

ระหวางการทดลอง ทําการชั่งน้ําหนักเพื่อดูการเจริญเติบโต และนับจํานวนตัวเพื่อหาอัตรารอด ทุก 2 สัปดาห 
ตรวจวัดคุณภาพน้ําในตูทดลองทุก ๆ สัปดาห เวลา 8.00 – 9.00 น. โดยคาที่ตรวจวัด ไดแก ความเปนกรด-ดาง วัดคาดวย
เคร่ือง pH meter ปริมาณแอมโมเนียรวม และไนไตรท และความเปนดาง (alkalinity) ตามวิธีของกรมประมง (2551) 

 

7. การวเิคราะหขอมูล 

ขอมูลจากการทดลองนํามาคํานวณหาคาประสิทธิภาพการยอยไดของโปรตีน พลังงาน และวัตถุดิบในอาหาร
ทดลอง จากนั้นนําขอมูลที่คํานวณมาวิเคราะหทางสถิติ เพื่อหาความแตกตางระหวางชุดการทดลองดวยวิธีวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance; ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางชุด
การทดลองตามวิธีของ Tukey’s HSD multiple comparisons test (Sokal and Rohlf, 1981) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 

 

ผลการศึกษา 
การทดลองท่ี 1  ศึกษาประสิทธิภาพการยอยสาหรายทะเลในอาหารของกุงขาวแวนนาไม  
คุณคาทางโภชนาการของสาหรายทะเลท้ัง 3 ชนิด 

จากตารางที่ 2 พบวาสาหรายทั้ง 3 ชนิดท่ีนํามาใชเปนวัตถุดิบ มีความช้ืนอยูในชวง 72.04-79.09% และพบวา
สาหรายผักกาดทะเลมีคาโปรตีนสูงสุดคือ 21.81% รองลงมาคือสาหรายมงกุฎหนาม และสาหรายลิ้นมังกรมีคาโปรตีน 17.09 
และ 14.11% ตามลําดับ สาหรายมงกุฎหนามมีคาไขมันสูงสุดคือ 1.66% รองลงมาคือสาหรายผักกาดทะเลและสาหรายลิ้นมังกร
มีคาไขมัน 0.89 และ 0.66% ตามลําดับ สาหรายผักกาดทะเลมีคารโบไฮเดรตท่ีอยูในรูป NFE สูงกวาสาหรายลิ้นมังกรและ
สาหรายมงกุฎหนามคือ 45.77, 33.60 และ 15.41% ตามลําดับ สาหรายมงกุฎหนามมีปริมาณเถา 58.23% สูงกวาสาหรายลิ้น
มังกรและสาหรายผักกาดทะเลท่ีมีคา 49.35 และ 24.56% ตามลําดับ ในขณะท่ีปริมาณเยื่อใยมีคาอยูในชวง 2.28-7.61% 

ตารางที่ 2  องคประกอบทางเคมอียางหยาบในสาหรายทะเล 3 ชนิด 

องคประกอบทางเคมี 
(%น้ําหนักแหง) 

สาหรายผักกาดทะเล สาหรายมงกุฎหนาม  สาหรายลิ้นมังกร 
(U. rigida) (A. spicifera) (H. durvillei) 

โปรตีน 21.81±0.05 17.09±0.08 14.11±0.19 

ไขมัน 0.89±0.02 1.66±0.09 0.66±0.05 

เถา 24.56±0.65 58.23±0.08 49.35±0.17 

เยื่อใย 6.97±0.29 7.61±0.79 2.28±0.06 

คารโบไฮเดรต 45.77±0.91 15.41±1.66 33.60±0.55 

ความช้ืน (%) 79.09 72.04 78.15 
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ตารางที่ 3  ชนิดและปรมิาณของกรดอะมโินในสาหรายทะเล 3 ชนิด 

ชนิดกรดอะมิโน 
ปริมาณกรดอะมิโน (กรัม/100 กรัมตัวอยาง) 

สาหรายผักกาดทะเล 

(U. rigida) 
สาหรายมงกุฎหนาม  สาหรายลิ้นมังกร 

(A. spicifera) (H. durvillei) 
Essential amino acids (EAA) 

Arginine 0.93±0.16 0.56±0.12 0.64±0.18 

Histidine 0.27±0.02 0.18±0.03 0.13±0.03 

Isoleucine 0.61±0.06 0.45±0.05 0.43±0.09 

Leucine 1.14±0.11 0.78±0.09 0.77±0.17 

Lysine 0.75±0.09 0.71±0.14 0.51±0.13 

Methionine 0.25±0.03 0.23±0.03 0.15±0.08 

Phenylalanine 1.00±0.10 0.51±0.06 0.44±0.10 

Threonine 0.80±0.07 0.63±0.05 0.52±0.11 

Valine 0.91±0.08 0.59±0.07 0.52±0.12 

 

 

ชนิดกรดอะมิโน 

ปริมาณกรดอะมิโน (กรัม/100 กรัมตัวอยาง) 
สาหรายผักกาดทะเล 

(U. rigida) 
สาหรายมงกุฎหนาม  สาหรายลิ้นมังกร 

(A. spicifera) (H. durvillei) 
Non-essential amino acids (NEAA) 

Alanine 1.46±0.11 0.69±0.07 0.73±0.16 

Aspartic acid 2.25±0.12 1.51±0.08 1.26±0.23 

Cysteine 0.09±0.01 0.18±0.00 0.20±0.03 

Glutamic acid 2.09±0.14 2.36±0.15 1.58±0.32 

Glycine 1.10±0.09 0.55±0.06 0.62±0.13 

Proline 0.85±0.07 0.42±0.05 0.40±0.09 

Serine 0.92±0.04 0.59±0.04 0.56±0.10 

Tyrosine 0.55±0.05 0.35±0.04 0.36±0.10 

ΣEAA (กรดอะมิโนจําเปน) 6.66 4.64 4.11 

ΣNEAA (กรดอะมิโนไมจําเปน) 9.31 6.65 5.71 

ΣEAA/ΣAA 0.42 0.41 0.42 

ΣEAA/ΣNEAA 0.72 0.70 0.72 

% Total  15.97 11.29 9.82 

 

ปริมาณของกรดอะมิโนในสาหรายทะเลท้ัง 3 ชนิด จากตารางท่ี 3 พบวาสาหรายผักกาดทะเลมีปริมาณของกรดอะ
มิโนจําเปนมากที่สุดคือ 6.66% รองลงมาคือสาหรายมงกุฎหนาม และสาหรายลิ้นมังกรมีปริมาณของกรดอะมิโนจําเปน 4.64 
และ 4.11% ตามลําดับ ทั้งน้ีปริมาณกรดอะมิโนรวม มีคาสอดคลองกับปริมาณของกรดอะมิโนจําเปนและปริมาณโปรตีน 
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ในสาหราย โดยพบวาในสาหรายผักกาดทะเลมีปริมาณของกรดอะมิโนรวมสูงสุดคือ 15.97% รองลงมาคือสาหรายมงกุฎหนาม 
และสาหรายลิ้นมังกรมีปริมาณของ  กรดอะมิโนรวม 11.29 และ 9.82% ตามลําดับ ในขณะท่ีสัดสวนปริมาณกรดอะมิโน
จําเปนตอกรดอะมิโนท้ังหมด (ΣEAA/ΣAA) มีคาอยูในชวง 0.41-0.42 และปริมาณกรดอะมิโนจําเปนตอกรดอะมิโนไมจําเปน 
(ΣEAA/ΣNEAA) มคีาอยูในชวง 0.70-0.72 ซึ่งมีคาใกลเคียงกันในสาหรายท้ัง 3 ชนิด 

คุณคาทางโภชนาการของอาหารทดลองท้ัง 4 สูตร 
 องคประกอบทางเคมีในอาหารทดลองทั้ง 4 สูตร (ตารางท่ี 4) พบวาอาหารทดลองมีคาความช้ืนอยูระหวาง 7.31-
8.49 % อาหารสูตร 1 ซึ่งเปนอาหารสูตรพื้นฐานมีปริมาณโปรตีนและไขมันสูงที่สุดคือ 42.51 และ 7.34% ตามลําดับ อาหาร
สูตร 2-4 มีปริมาณโปรตีนและไขมันใกลเคียงกันอยูในชวง 38.79 - 39.76 และ 5.15 - 5.96% ตามลําดับ  

ตารางที่ 4  องคประกอบทางเคมอียางหยาบในอาหารทดลอง 4 สูตร 
องคประกอบทางเคมี  
(% น้ําหนักแหง) 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 

Basal Diet (15% U. rigida) (15% A. spicifera) (15% H. durvillei) 
โปรตีน 42.51±0.15 39.76±0.13 39.46±0.18 38.79±0.23 

ไขมัน 7.34±0.32 5.96±0.25 5.15±0.16 5.33±0.14 

เถา 15.92±0.05 17.25±0.01 20.62±0.03 20.22±0.23 

เยื่อใย 3.68±0.09 4.76±0.37 4.48±0.15 4.43±0.09 

คารโบไฮเดรต 30.55±0.31 32.27±0.24 30.29±0.24 31.23±0.47 

พลังงาน (Kcal/100 g) 434.80±0.72 413.27±0.43 395.81±0.94 397.58±0.89 

ความช้ืน (%) 7.4±0.13 7.85±0.12 7.31±0.11 8.49±0.31 

 

สําหรับปริมาณคารโบไฮเดรต เถา และเยื่อใยของอาหารทั้ง 4 สูตร มีคาอยูในชวง 30.29 - 32.27, 15.92 - 
20.62 และ 3.68 - 4.76% ตามลําดับ ทั้งนี้คาพลังงานรวมในอาหารทดลองมีคาไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณโปรตีนและ
ไขมัน คือ อาหารสูตร 1 มีคาพลังงานรวมสูงที่สุด 434.80 Kcal/100 g  และคาพลังงานรวมในอาหารสูตร 2-4 มีคาใกลเคียง
กันอยูในชวง 395.81- 413.27 Kcal/100 g 

ปริมาณของกรดอะมิโนในอาหารทดลองทั้ง 4 สูตร (ตารางท่ี 5) พบวาอาหารสูตร 1 มีปริมาณของกรดอะมิโน
จําเปนมากท่ีสุดคือ 19.38% สําหรับอาหารสูตร 2 - 4 มีปริมาณของกรดอะมิโนจําเปน 18.50 , 17.60 และ 17.40% 

ตามลําดับ ทั้งนี้ปริมาณกรดอะมิโนรวมในอาหารทดลองมีคาสอดคลองกับปริมาณของกรดอะมิโนจําเปนและปริมาณโปรตีน 
ในอาหาร โดยพบวาในอาหารสูตร 1 มีปริมาณของกรดอะมิโนรวมสูงสุดคือ 41.96% ถัดลงมาคืออาหารสูตร 2-4 มีปริมาณ
ของกรดอะมิโนรวม 39.52, 37.71 และ 37.67% ตามลําดับ ในขณะท่ีสัดสวนปริมาณกรดอะมิโนจําเปนตอกรดอะมิโนทั้งหมด 
(ΣEAA/ΣAA) มีคาอยูในชวง 0.46-0.47 และปริมาณกรดอะมิโนจําเปนตอกรดอะมิโนไมจําเปน (ΣEAA/ΣNEAA) มีคาอยู
ในชวง 0.86-0.88 ซึ่งมีคาใกลเคียงกันในอาหารทดลองท้ัง 4 สูตร 
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ตารางที่ 5  ชนิดและปรมิาณของกรดอะมโินในอาหารทดลอง 4 สูตร 

ชนิดกรดอะมิโน 

ปริมาณกรดอะมิโน (กรัม/100 กรัมตัวอยาง) 
อาหารสูตร 1 อาหารสูตร 2 อาหารสูตร 3 อาหารสูตร 4 

Basal Diet (15% U. rigida) (15% A. spicifera) (15% H. durvillei) 
Essential amino acids (EAA)       

Arginine 2.37±0.17 2.02±0.21 1.97±0.14 1.98±0.10 

Histidine 1.02±0.05 1.01±0.06 1.02±0.03 0.97±0.02 

Isoleucine 1.71±0.08 1.67±0.03 1.66±0.09 1.58±0.07 

Leucine 3.05±0.12 2.97±0.05 2.90±0.17 2.70±0.14 

Lysine 3.03±0.06 2.98±0.04 2.63±0.04 2.70±0.20 

Methionine 2.34±0.03 2.24±0.01 2.13±0.11 2.15±0.05 

Phenylalanine 1.95±0.11 1.83±0.02 1.61±0.15 1.70±0.07 

Threonine 1.85±0.05 1.73±0.02 1.65±0.15 1.62±0.09 

Valine 2.06±0.12 2.05±0.01 2.04±0.15 1.99±0.13 

Non-essential amino acids (NEAA)       

Alanine 2.31±0.14 2.25±0.05 2.15±0.16 2.09±0.12 

Aspartic acid 3.58±0.11 3.43±0.06 3.12±0.13 3.31±0.21 

Cysteine 0.84±0.04 0.75±0.06 0.84±0.03 0.88±0.01 

Glutamic acid 7.61±0.08 7.06±0.13 6.56±0.10 6.60±0.07 

Glycine 2.33±0.07 2.24±0.04 1.94±0.08 2.03±0.16 

Proline 2.53±0.15 2.28±0.13 2.52±0.23 2.47±0.19 

Serine 2.08±0.09 1.89±0.03 1.81±0.17 1.79±0.11 

Tyrosine 1.30±0.02 1.12±0.01 1.17±0.06 1.10±0.04 

ΣEAA  19.38 18.50 17.60 17.40 

ΣNEAA  22.58 21.02 20.11 20.27 

ΣEAA/ΣAA 0.46 0.47 0.47 0.46 

ΣEAA/ΣNEAA 0.86 0.88 0.88 0.86 

% Total  41.96 39.52 37.71 37.67 

ตารางที่ 6  ผลการเจรญิเติบโตและอัตรารอดของกุงขาวแวนนาไมที่เลี้ยงดวยอาหารทดลอง 4 สูตร ในระยะ เวลา 6 สัปดาห 

อาหารทดลอง น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) น้ําหนักเพ่ิม  อัตรารอด 

สูตร เร่ิมตน สุดทาย (%) (%) 

1 (Basal Diet) 4.97+0.02a 11.83+0.20a 138.11+3.11a 96.67+2.89a 

2 (U. rigida) 4.98+0.06a 11.62+0.23a 133.53+6.00a 95.00+5.00a 

3 (A. spicifera) 4.99+0.10a 11.31+0.47a 126.51+5.84a 90.00+8.66a 

4 (H. durvillei) 4.97+0.04a -* -* 0.00b 
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หมายเหตุ : ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในคอลัมนเดยีวกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

             * ไมมีคานํ้าหนักสุดทาย น้ําหนักเพิ่ม และอัตรารอดตาย เนื่องจากกุงทยอยตายจนหมดระหวางการทดลอง 

จากตารางที่ 6 นํ้าหนักเริ่มตนของกุงที่นํามาใชทดลอง ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคาเฉลี่ย
อยูในชวง 4.97 - 4.99 กรัม ผลการศึกษาพบวา เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ 6 สัปดาห กุงที่เลี้ยงดวยอาหารทดลองสูตรที่ 1 -3 มี
น้ําหนักเฉลี่ย 11.83, 11.62 และ 11.31 กรัม ตามลําดับ น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยมีคา 138.11, 133.53 และ 126.51% ตามลําดับ 
และมีอัตรารอด 96.67, 95.00 และ 90.00% ตามลําดับ ซึ่ง     ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  แตแตกตางกันกับชุดการ
ทดลองที่ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) เนื่องจากกุงในชุดการทดลองที่ 4 ไมยอมรับอาหารและทยอยตายจนหมด
ระหวางการทดลอง 

เมื่อนําผลการวิเคราะหคาโปรตีน พลังงาน และปริมาณโครมิกออกไซดในอาหารและมูลกุงมาคํานวณหา  
คาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนในอาหารทดลอง พบวาคาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนในอาหารทดลองสูตรที่ 1 และ 2 ไม
แตกตางกันทางสถิติ (p >0.05) คือมีคา 75.06 และ 75.14% ตามลําดับ แตทั้ง 2 สูตรมีคามากกวาสูตรที่ 3 คือ 72.94% 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เชนเดียวกันกับคาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนในวัตถุดิบคือ สูตรที่ 2 มีคา 75.57%  

ซึ่งมากกวา สูตรที ่3 ท่ีมีคา 60.93% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะท่ีคาประสิทธิภาพการยอยพลังงานในอาหาร
ทดลองสูตรที่ 1-3 คือ 74.82, 74.10 และ 74.73% ตามลําดับ มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ทั้งนี้กุงทดลองซึ่งลี้ยง
ดวยอาหารทดลองสูตรที่ 4 ไดทยอยตายจนหมดระหวางการทดลอง ทําใหไมสามารถเก็บมูลกุงระหวางการทดลองได จึงไมมี
ผลประสิทธิภาพการยอยของโปรตีนและพลังงานในอาหาร และโปรตีนในวัตถุดิบดังกลาว (ตารางที่ 7) 

 

ตารางที่ 7  ประสิทธิภาพการยอยโปรตีนและพลังงานในอาหาร และโปรตีนในวัตถุดบิของกุงขาวแวนนาไม ท่ีเลีย้งดวยอาหาร
ทดลอง 4 สูตร 

อาหารทดลอง ประสิทธิภาพการยอย  (%) 

สูตร โปรตีนในอาหาร พลังงานในอาหาร โปรตีนในวัตถุดิบ 

1 (Basal Diet) 75.06±0.29a 74.82±0.27a - 
2 (U. rigida) 75.14±0.59a 74.10±0.31a 75.57±3.91a 

3 (A. spicifera) 72.94±0.60b 74.73±0.86a 60.93±3.97b 

4 (H. durvillei) -* -* -* 

หมายเหตุ : ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในคอลัมนเดยีวกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

              * ไมมีคาประสิทธิภาพการยอยตางๆ เนื่องจากไมสามารถเก็บมูลกุงทดลองได 
 

การทดลองท่ี 2 ศึกษาประสิทธิภาพการยอยวัตถุดิบโปรตีนในอาหารของกุงขาวแวนนาไม 

จากผลการวิเคราะหตามตารางท่ี 8 พบวา ปลาปน(FM) หมึกปน(SQM) กุงเคยปน(KM) เศษไกปน(PM) และ
โปรตีนถั่วเหลืองเขมขน(SPC) มีระดับโปรตีนคอนขางสูง คือ 67.0, 76.5, 66.3, 65.9 และ 65.3% ตามลําดับ หัวกุงปน(SHM) 
กากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือกปน(DSBM) และคอรนกลูเทน(CGM) มีระดับโปรตีนรองลงมา คือ 52.4, 57.4 และ 56.0% 

ตามลําดับ กากถั่วเหลืองปน(SBM) และถั่วลูปนปน(LM) มีระดับโปรตีนคอนขางต่ํา คือ 49.9 และ 47.1% ตามลําดับ และ
พบวาปลาปน กุงเคยปน และเศษไกปน มีระดับไขมันสูง คือ 10.1 , 11.3 และ 16.0% ตามลําดับ หมึกปน หัวกุงปน และ
ถั่วลูปนปน มรีะดับไขมันรองลงมา คือ 6.4, 5.3 และ 7.9% ตามลําดับ กากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือกปน กากถ่ัวเหลืองปน และ
คอรนกลูเทน มีระดับไขมันคอนขางต่ําและใกลเคียงกัน คือ 2.7 , 2.7 และ 2.8% ตามลําดับ ทั้งนี้โปรตีนถั่วเหลืองเขมขน 
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มีระดับไขมันต่ําท่ีสุด คือ 1.7% และยังพบวาหัวกุงปนและปลาปนมีปริมาณเถาคอนขางสูง คือ 26.7 และ 22.0% ตามลําดับ 
นอกจากน้ีหัวกุงปนยังมีปริมาณเยื่อใยสูง 14.6% 

ตารางที่ 8  องคประกอบทางเคมีอยางหยาบในวัตถุดิบอาหาร 10 ชนิด 

วัตถุดิบ ความช้ืน องคประกอบทางเคมี (% นน.แหง)  
อาหาร  (%) โปรตีน ไขมัน เถา เย่ือใย คารโบไฮเดรต 

FM 9.0±0.2 67.0±0.1 10.1±0.1 22.0±0.1 0.6±0.1 0.3±0.2 

SQM 12.7±0.2 76.5±0.2 6.4±0.1 13.6±0.1 1.4±0.1 2.1±0.2 

KM 9.6±0.1 66.3±0.3 11.3±0.3 12.3±0.0 4.7±0.1 5.4±0.3 

SHM 10.0±0.1 52.4±0.1 5.3±0.3 26.7±0.1 14.6±0.3 1.0±0.2 

PM 10.4±0.3 65.9±0.2 16.0±0.0 15.0±0.2 1.0±0.1 2.1±0.2 

DSBM 11.5±0.1 57.4±0.0 2.7±0.1 7.0±0.0 4.1±0.1 28.8±0.0 

SBM 11.9±0.1 49.9±0.1 2.7±0.0 7.3±0.0 8.3±0.1 31.8±0.2 

SPC 7.6±0.0 65.3±0.2 1.7±0.0 6.0±0.0 6.8±0.1 20.2±0.2 

LM 11.6±0.0 47.1±0.1 7.9±0.1 3.3±0.0 2.2±0.1 39.5±0.2 

CGM 10.0±0.2 56.0±0.1 2.8±0.1 5.8±0.0 2.4±0.2 33.0±0.1 

ปริมาณของกรดอะมิโนในวัตถุดิบอาหารท้ัง 10 ชนิด จากตารางที่ 9 พบวาหมึกปนมีปริมาณของกรดอะมิโน
จําเปนมากที่สุดคือ 32.80% รองลงมาคือกุงเคยปน ปลาปน โปรตีนถ่ัวเหลืองเขมขน และเศษไกปน ที่มีคา 30.07 , 29.85, 

28.34 และ 26.05% ตามลําดับ ถัดลงมาคือ กากถ่ัวเหลืองกะเทาะเปลือกปน คอรนกลูเทน กากถั่วเหลืองปน และหัวกุงปน ที่
มีคา 22.59, 22.51, 20.78 และ 20.10% ตามลําดับ ถั่วลูปนปนมีปริมาณของกรดอะมิโนจําเปนนอยที่สุดคือ 16.96%  

 

ตารางที่ 9  ชนิดและปริมาณของกรดอะมิโนในวัตถุดิบอาหาร 10 ชนิด 

ชนิดกรดอะมิโน 
ปริมาณกรดอะมิโน (เปอรเซ็นต) 

FM SQM KM SHM PM DSBM SBM SPC LM CGM 

กรดอะมิโนจําเปน (EAA) 

Arginine 4.18 4.60 3.81 3.17 4.65 3.88 3.45 4.77 2.73 3.32 

Histidine 1.53 1.38 1.10 0.97 0.63 1.27 1.19 1.65 1.26 1.50 

Leucine 5.16 5.97 5.02 3.40 5.04 4.15 3.80 5.21 3.33 4.90 

Isoleucine 2.71 3.10 3.00 2.01 2.73 2.21 1.98 2.75 1.77 1.56 

Lysine 5.06 5.65 4.60 2.55 2.19 3.29 3.08 4.20 2.35 2.85 

Methionine 2.20 2.66 3.90 0.90 1.04 0.48 0.57 0.67 0.22 0.71 

Phenylalanine 2.77 3.07 2.89 2.52 3.02 2.87 2.60 3.47 1.89 3.33 

Threonine 3.02 3.27 2.78 2.13 2.99 2.13 2.01 2.73 1.67 1.58 

Valine 3.22 3.10 2.97 2.45 3.76 2.31 2.10 2.89 1.74 2.76 
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ชนิดกรดอะมิโน 
ปริมาณกรดอะมิโน (เปอรเซ็นต) 

FM SQM KM SHM PM DSBM SBM SPC LM CGM 

กรดอะมิโนไมจําเปน (NEAA) 

Alanine 4.81 4.70 3.51 3.19 3.73 2.39 2.25 3.02 1.73 2.95 

Aspartic acid 6.65 7.51 6.89 5.23 5.12 6.38 5.95 7.95 4.65 5.58 

Serine 2.74 2.93 2.65 2.24 5.82 2.84 2.67 3.61 2.25 3.41 

Glutamic acid 10.45 11.99 9.28 7.79 9.01 10.94 10.12 13.54 11.30 12.99 

Proline 3.01 2.98 2.22 2.54 5.55 2.71 2.48 3.23 1.90 3.16 

Glycine 5.11 4.24 2.80 3.27 6.44 2.31 2.24 2.90 2.12 2.78 

Cystine 0.54 0.67 0.28 0.17 1.60 0.51 0.49 0.59 0.37 0.60 

Tyrosine 2.19 2.66 2.49 1.81 1.85 1.69 1.50 2.07 1.47 2.08 

Σ EAA 29.85 32.80 30.07 20.10 26.05 22.59 20.78 28.34 16.96 22.51 

Σ NEAA 35.50 37.68 30.12 26.24 39.12 29.77 27.7 36.91 25.79 33.55 

Σ EAA / Σ AA 0.46 0.47 0.50 0.43 0.40 0.43 0.43 0.43 0.40 0.40 

Σ EAA / Σ NEAA 0.84 0.87 1.00 0.77 0.67 0.76 0.75 0.77 0.66 0.67 

Σ Total Amino Acid  65.35 70.48 60.19 46.34 65.17 52.36 48.48 65.25 42.75 56.06 

ทั้งนี้ ปริมาณกรดอะมิโนรวมมีคาสอดคลองกับปริมาณโปรตีนของวัตถุดิบอาหาร โดยปลาปน หมึกปน กุงเคยปน 
เศษไกปน และโปรตีนถั่วเหลืองเขมขน มีปริมาณของกรดอะมิโนรวมคอนขางสูง คือ 65.35 , 70.48, 60.19, 65.17 และ 
65.25% ตามลําดับ และถั่วลูปนปนมีปริมาณของกรดอะมิโนรวมนอยสุดคือ 42.75% ในขณะท่ีสัดสวนปริมาณกรดอะมิโน
จําเปนตอกรดอะมิโนท้ังหมด (ΣEAA/ΣAA) มีคาอยูในชวง 0.40-0.50 และปริมาณกรดอะมิโนจําเปนตอกรดอะมิโนไมจําเปน 
(ΣEAA/ΣNEAA) มีคาอยูในชวง 0.66-1.00 ซึ่งมีคาแตกตางกันตามชนิดของวัตถุดิบอาหาร 
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ตารางที่ 10  องคประกอบทางเคมีอยางหยาบในอาหารทดลอง 11 สูตร 
อาหารทดลอง ความช้ืน องคประกอบทางเคมี (% นน.แหง)  พลังงาน 

สูตร  (%) โปรตีน ไขมัน เถา เย่ือใย คารโบไฮเดรต  (Kcal/100 g) 

1 (Basal diet) 7.4+0.1 42.5+0.2 7.3+0.3 15.9+0.1 3.7+0.1 30.6+0.3 434.8+0.7 

2 (FM) 6.8+1.4 50.2+0.6 8.4+0.1 17.6+0.1 2.5+0.2 21.3+0.2 450.3+9.5 

3 (SQM) 8.5+17 52.4+0.8 7.9+0.1 14.9+0.0 2.8+0.1 22.0+0.2 460.9+7.6 

4 (KM) 8.0+0.4 48.7+0.3 9.8+0.2 14.5+0.0 3.9+0.2 23.1+0.5 460.5+1.5 

5 (SHM) 8.1+1.6 43.2+0.8 7.8+0.1 19.2+0.0 9.2+0.2 20.6+0.3 402.3+8.2 

6 (PM) 5.8+0.0 50.6+0.2 11.7+0.1 14.2+0.0 3.3+0.0 20.2+0.3 479.3+1.2 

7 (DSBM) 8.4+0.0 45.8+0.1 6.4+0.1 13.3+0.0 3.4+0.1 31.1+0.1 446.8+0.5 

8 (SBM) 9.0+0.1 43.4+0.1 6.9+0.1 13.4+0.1 5.0+0.2 31.3+0.5 438.7+0.9 

9 (SPC) 7.0+0.0 48.1+0.2 6.4+0.2 12.8+0.0 4.7+0.2 28.0+0.3 447.0+1.6 

10 (LM) 10.1+1.9 43.0+0.8 8.1+0.2 12.3+0.1 3.2+0.1 33.4+0.3 456.4+9.3 

11 (CGM) 9.4+0.0 45.2+0.2 7.4+0.0 13.7+0.0 3.8+0.2 29.9+0.1 447.9+0.1 

 

อาหารทดลองที่ใชในการศึกษาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนทั้ง 11 สูตร จากผลการวิเคราะหตามตารางท่ี 10 
พบวา อาหารทดลองสูตร 2(FM), 3(SQM), 4(KM), 6(PM) และ 9(SPC) มีระดับโปรตีนคอนขางสูง คือ 50.2, 52.4, 48.7, 

50.6 และ 48.1% ตามลําดับ อาหารทดลองสูตร 7(DSBM) และ 11(CGM) มีระดับโปรตีนรองลงมา คือ 45.8 และ 45.2% 

ตามลําดับ อาหารทดลองสูตร 1(BD), 5(SHM), 8(SBM) และ 10(LM) มีระดับโปรตีนคอนขางนอย คือ 42.5, 43.2, 43.4 และ 
43.0% ตามลําดับ และพบวาอาหารทดลอง สูตร 4(KM) และ 6(PM) มีระดับไขมันสูง คือ 9.8 และ 11.7% ตามลําดับ 
นอกจากน้ียังพบวาอาหารทดลองสูตร 5 (SHM)  มีปริมาณเถาและเย่ือใยคอนขางสูง คือ 19.2 และ 9.2% ตามลําดับ 

ตารางที่ 11  ชนิดและปริมาณของกรดอะมิโนในอาหารทดลอง 11 สูตร 

ชนิดกรดอะมิโน 
ปริมาณกรดอะมิโน (เปอรเซ็นต) 

1(BD) 2(FM) 3(SQM) 4(KM) 5(SHM) 6(PM) 7(DSBM) 8(SBM) 9(SPC) 10(LM) 11(CGM) 

กรดอะมิโนจําเปน (EAA)   

Arginine 2.37 2.70 2.51 2.50 2.22 3.15 2.35 2.25 2.93 2.73 2.60 

Histidine 1.02 1.00 0.86 0.83 0.76 0.57 0.83 0.81 1.07 0.78 0.95 

Leucine 3.05 3.32 3.26 3.22 2.75 3.87 2.78 2.70 3.56 2.54 3.18 

Isoleucine 1.71 1.64 1.61 1.59 1.53 2.02 1.37 1.34 1.78 1.24 1.58 

Lysine 3.03 2.93 2.75 2.91 2.05 2.69 2.15 2.08 2.83 1.92 2.28 

Methionine 2.34 1.61 1.57 1.97 1.62 1.82 1.01 1.00 1.27 0.96 1.22 

Phenylalanine 1.95 1.97 1.89 2.02 1.79 2.32 1.84 1.72 2.29 1.58 2.08 

Threonine 1.85 1.90 1.82 1.85 1.55 2.34 1.45 1.43 1.95 1.40 1.75 

Valine 2.06 2.04 1.89 1.98 1.74 2.38 1.64 1.62 2.15 1.51 1.93 
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กรดอะมิโนไมจําเปน (NEAA)       

Alanine 2.31 2.88 2.65 2.52 2.30 3.00 1.99 1.97 2.56 1.84 2.37 

Aspartic acid 3.58 4.23 4.14 4.32 3.62 3.28 3.61 3.54 4.94 3.40 4.38 

Serine 2.08 1.90 1.79 1.86 1.66 2.66 1.69 1.64 2.30 1.62 2.03 

Glutamic acid 7.61 7.99 7.87 7.69 6.94 7.63 7.28 7.11 9.61 7.54 8.60 

Proline 2.53 2.41 2.22 2.14 2.19 3.13 2.12 2.02 2.57 1.94 2.33 

Glycine 2.33 3.04 2.57 2.39 2.38 3.65 2.02 2.02 2.61 2.01 2.38 

Cystine 0.84 0.35 0.36 0.27 0.24 0.75 0.31 0.29 0.41 0.26 0.40 

Tyrosine 1.30 1.29 1.34 1.41 1.19 1.64 1.11 1.06 1.44 1.05 1.30 

Σ EAA 19.38 19.11 18.16 18.87 16.01 21.16 15.42 14.95 19.83 14.66 17.57 

Σ NEAA 22.58 24.09 22.94 22.60 20.52 25.74 20.13 19.65 26.44 19.66 23.79 

Σ EAA / Σ AA 0.46 0.44 0.44 0.46 0.44 0.45 0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 

Σ EAA / Σ 

NEAA 
0.86 0.79 0.79 0.83 0.78 0.82 0.77 0.76 0.75 0.75 0.74 

Σ Total 

Amino Acid  
41.96 43.20 41.10 41.47 36.53 46.90 35.55 34.60 46.27 34.32 41.36 

ปริมาณของกรดอะมิโนในอาหารทดลองท้ัง 11 ชนิด (ตารางที่ 11)  พบวาอาหารทดลองสูตร 6(PM) มีปริมาณ
ของกรดอะมิโนจําเปนมากที่สุดคือ 21.16% รองลงมาคืออาหารทดลองสูตร 1(BD), 2(FM) และ 9(SPC) ที่มีคา 19.38, 19.11 

และ 19.83% ตามลําดับ ถัดลงมาคือ อาหารทดลองสูตร 3(SQM), 4(KM) และ 11(CGM)  ที่มีคา 18.16, 18.87 และ 
17.57% ตามลําดับ ถั่วลูปนปนมีปริมาณของกรดอะมิโนจําเปนนอยที่สุดคือ 14.66% ทั้งนี้พบวาปริมาณกรดอะมิโนรวมของ
อาหารทดลองสูตร 2(FM), 6(PM) และ 9(SPC) มีปริมาณของกรดอะมิโนรวมคอนขางสูง คือ 43.20, 46.90 และ 46.27% 

ตามลําดับ อาหารทดลองสูตร 1(BD), 3(SQM), 4(KM) และ 11(CGM) มีปริมาณของกรดอะมิโนรวมรองลงมา คือ 41.96 , 

41.10, 41.47 และ 41.36% ตามลําดับ อาหารทดลองสูตร 5(SHM), 7(DSBM), 8(SBM) และ 10(LM) มีปริมาณของกรด 
อะมิโนรวมคอนขางนอย คือ 36.53, 35.55, 34.60 และ 34.32% ตามลําดับ ในขณะท่ีสัดสวนปริมาณกรดอะมิโนจําเปนตอ
กรดอะมิโนทั้งหมด (ΣEAA/ΣAA) มีคาอยูในชวง 0.42-0.46 และปริมาณกรดอะมิโนจําเปนตอกรดอะมิโนไมจําเปน (ΣEAA/ΣNEAA) 
มีคาอยูในชวง 0.74-0.86 ซึ่งมีคาแตกตางกันตามชนิดของวัตถุดิบอาหาร 

จากตารางท่ี 12 นํ้าหนักเริ่มตนของกุงที่นํามาใชทดลอง ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคาเฉลี่ย
อยูในชวง 4.51-4.55 กรัม ผลการศึกษาพบวา เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ 6 สัปดาห กุงที่เลี้ยงดวยอาหารทดลองสูตรที่ 1-11 มี
น้ําหนักเฉลี่ย 10.53, 10.68, 11.92, 10.09, 9.82, 9.43, 11.21, 10.18, 10.73, 10.08 และ 11.43 กรัม ตามลําดับ และน้ําหนัก
เพิ่ม 133.51, 136.22, 163.60, 123.85, 117.40, 107.43, 147.92, 124.72, 137.97, 123.13 และ 153.11% ตามลําดับ โดย
กุงที่เลี้ยงดวยอาหารทดลองสูตร 3(SQM) มีการเจริญเติบโตสูงที่สุดและแตกตางทางสถิติ (p<0.05) กับทุกสูตร ยกเวนสูตร 
7(DSBM) และ 11(CGM) ซึ่งมีคารองลงมา และกุงที่ไดรับอาหารทดลองสูตร 7(DSBM), 11(CGM) มีคาการเจริญเติบโตไม
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับสูตร 1(BD), 2(FM) และ 9(SPC) นอกจากน้ีกุงที่ไดรับอาหารทดลองสูตร 1(BD) มีคาการ
เจริญเตบิโตไมแตกตางกันทางสถิติกับสูตร 4(KM), 5(SHM), 8(SBM) และ 10(LM) ในขณะที่กุงที่ไดรับอาหารทดลองสูตร 6(PM) 

มีคาการเจริญเติบโตต่ําที่สุดและแตกตางทางสถิติกับทุกสูตร ยกเวนสูตร 5(SHM), 10(LM), 4(KM) และ 8(SBM) สําหรับอัตรา
รอดของกุงที่เลี้ยงดวยอาหารทดลองทั้ง 11 สูตร อยูในชวง 91.67-95.00 % ซึ่งมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)   
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ตารางที่ 12  ผลการเติบโตและอัตรารอดของกุงขาวแวนนาไมท่ีเลี้ยงดวยอาหารทดลอง 11 สูตร ในระยะเวลา 6 สัปดาห 

อาหารทดลอง น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) น้ําหนักเพ่ิม  อัตรารอด 

สูตร เร่ิมตน สุดทาย (%) (%) 

1(BD) 4.51+0.07a 10.53+0.06cde 133.51+3.16bcd 95.00+5.00a 

2 (FM) 4.52+0.10a 10.68+0.41bcd 136.22+4.28bcd 95.00+5.00a 

3 (SQM) 4.52+0.09a 11.92+0.26a 163.60+3.60a 91.67+7.64a 

4 (KM) 4.51+0.08a 10.09+0.41def 123.85+12.59cde 93.33+5.77a 

5 (SHM) 4.52+0.08a 9.82+0.08ef 117.40+2.71de 93.33+7.64a 

6 (PM) 4.55+0.07a 9.43+0.15f 107.43+4.33e 91.67+2.89a 

7 (DSBM) 4.52+0.09a 11.21+0.17abc 147.92+8.03abc 93.33+7.64a 

8 (SBM) 4.54+0.11a 10.18+0.45def 124.72+13.51cde 91.67+7.64a 

9 (SPC) 4.51+0.06a 10.73+0.20bcd 137.97+7.35bcd 93.33+7.64a 

10 (LM) 4.52+0.10a 10.08+0.34def 123.13+11.68de 93.33+2.89a 

11 (CGM) 4.52+0.06a 11.43+0.31ab 153.11+10.01ab 91.67+7.64a 

      หมายเหตุ : ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในคอลัมนเดียวกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

คาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนในอาหารทดลองสูตรท่ี 1-11 คือ 74.70, 75.56, 77.93, 74.96, 69.64, 

67.24, 75.82, 70.99, 70.43, 69.29 และ 77.61% ตามลําดับ พบวา สูตร 3(SQM) มีคาสูงสุดและแตกตางกันทางสถิติ 
(p 0.05) กับสูตรอื่นๆ ยกเวนสูตร 11(CGM) ซึ่งแตกตางกันทางสถิติ (p 0.05) กับสูตรอื่นๆ ยกเวนสูตร 7(DSBM) ทั้งนี้สูตร 
7(DSBM) มีคาถัดลงมาและมีคาไมแตกตาง (p 0.05) กับสูตร 1(BD), 2(FM) และ 4(KM) สําหรับคาประสิทธิภาพการยอย
โปรตีนที่ต่ําถัดลงมาคือคาจากสูตร 5(SHM), 8(SBM), 9(SPC) และ 10(LM)  ในขณะท่ีสูตร 6(PM) มีคาต่ําที่สุดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p 0.05) กับทุกสูตร แสดงดังตารางท่ี 13 
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ตารางที่ 13  ประสิทธิภาพการยอยโปรตีนและพลังงานในอาหาร และโปรตีนในวัตถุดบิของกุงขาวแวนนาไม   
ที่เลี้ยงดวยอาหารทดลอง 11 สูตร 

อาหารทดลอง ประสิทธิภาพการยอย  (%) 

สูตร โปรตีนในอาหาร พลังงานในอาหาร โปรตีนในวัตถุดิบ 

1 (BD) 74.70±0.10c 70.50±0.10f - 

2 (FM) 75.56±0.65c 83.94±0.65ab 77.56±2.18c 

3 (SQM) 77.93±0.19a 85.57±0.68a 85.46±0.64a 

4 (KM) 74.96±0.41c 76.00±0.85de 75.56±1.38c 

5 (SHM) 69.64±0.57d 71.96±0.89f 57.84±1.90d 

6 (PM) 67.24±0.52e 64.46±0.49g 49.84±1.73e 

7 (DSBM) 75.82±0.55bc 79.39±0.48c 78.43±1.85bc 

8 (SBM) 70.99±0.90d 76.68±0.60d 62.35±3.00d 

9 (SPC) 70.43±0.91d 74.10±0.51e 60.47±3.03d 

10 (LM) 69.29±0.87d 74.15±0.68e 56.67±2.92d 

11 (CGM) 77.61±0.84ab 82.03±0.92b 84.39±2.79ab 

หมายเหตุ :  ตัวอักษรตางกันในแนวต้ังแสดงความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

คาประสิทธิภาพการยอยพลังงานในอาหารทดลองสูตรที่ 1-11 คือ 70.50, 83.94, 85.57, 76.00, 71.96, 

64.46, 79.39, 76.68, 74.10, 74.15 และ 82.03% ตามลําดับ พบวาคาประสิทธิภาพการยอยพลังงานในอาหารสูตร 3(SQM) 

สูงกวาคาในอาหารสูตรอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p 0.05) ยกเวนสูตร 2(FM) และสูตร 2(FM) มีคาไมแตกตางกับสูตร 
11(CGM) (p 0.05) คารองลงมาคือ 7(DSBM), 8(SBM), 4(KM), 10(LM) และ 9(SPC) ตามลําดับ ท้ังนี้สูตร 5(SHM) และสูตร 
1(BD) มีคาประสิทธิภาพการยอยพลังงานในอาหารทดลองคอนขางต่ํา และสูตร 6(PM) มีคาต่ําที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p 0.05) แสดงดังตารางท่ี 13 

คาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนของวัตถุดิบแตละชนิด ไดแก 2(FM), 3(SQM), 4(KM), 5(SHM), 6(PM), 

7(DSBM), 8(SBM), 9(SPC), 10(LM) และ 11(CGM) คือ 77.56, 85.46, 75.56, 57.84, 49.84, 78.43, 62.35, 60.47, 56.67 

และ 84.39% ตามลําดับ พบวาคาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนของ 3(SQM) มีคาสูงกวาวัตถุดิบทดลองชนิดอื่นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p 0.05) ยกเวน 11(CGM) ซึ่งมีคารองลงมาและไมแตกตางกันกับ 7(DSBM) (p 0.05) ทั้งนี้ 7(DSBM) ไม
แตกตางกันกับ 2(FM) และ 4(KM) (p 0.05) สําหรับคาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนของวัตถุดิบต่ําถัดลงมาคือ 8(SBM), 

9(SPC), 5(SHM) และ 10(LM) และ 6(PM) มีคาต่ําที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p 0.05) แสดงดังตารางที่ 13 

ผลวิเคราะหคุณภาพน้ําในตูทดลองระหวางการศึกษาทดลองเปนระยะเวลา 6 สัปดาห มีคาดังนี้ ความเค็มมีคาในชวง 
25-28 ppt พีเอชมีคาในชวง 7.96-8.52 ความเปนดางมีคาในชวง 106-152 mg/l แอมโมเนียรวมมีคาในชวง 0.0532-0.1387 mg/l 

ไนไตรทมีคาในชวง 0.0285-0.0917 mg/l ซึ่งมีคาอยูในระดับมาตรฐานการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม (กรมประมง, 2549) 
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สรุปและวิจารณผล 

การทดลองท่ี 1 ศึกษาประสิทธิภาพการยอยสาหรายทะเลในอาหารของกุงขาวแวนนาไม 

ผลการศึกษาพบวาการเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุงขาวแวนนาไมในชุดการทดลองท่ี 1-3 ไมแตกตางกัน
ทางสถิติ (p>0.05) เน่ืองจากคุณคาทางโภชนาการของอาหารทดลองมีคาใกลเคียงกัน เชนเดียวกันกับประสิทธิภาพการยอย
พลังงานในอาหารของชุดการทดลองที่ 1-3 ที่ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ในขณะท่ีชุดการทดลองที่ 4 คือสูตรอาหารที่
ผสมสาหรายลิ้นมังกรเกิดปญหาระหวางการทดลอง โดยกุงทดลองที่กินอาหารสูตรนี้ทยอยตายจนหมด ทําใหไมสามารถเก็บ
ขอมูลการเจริญเติบโตและรวบรวมมูลกุงเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยอยได ทั้งที่ผลคุณคาทางโภชนาการของสาหรายลิ้นมังกร 
และสูตรอาหารที่ผสมสาหรายลิ้นมังกรจากการวิเคราะหกอนหนานี้ก็ใหผลดีใกลเคียงกับสาหรายอีก 2 ชนิด  

เมื่อพิจารณาคุณคาทางโภชนาการของสาหรายผักกาดทะเลพบวามีโปรตีน 21.81% ซึ่งมีคาสอดคลองกับมน
ทกานติ และคณะ (2559) ที่รายงานวาสาหรายผักกาดทะเลที่มีอายุ 8 สัปดาห มีโปรตีนอยูในชวง 19.83 -22.41%  ทั้งนี้
สาหรายมงกุฎหนามมีปริมาณโปรตีน 17.09% ซึ่งมีคานอยกวาสาหรายผักกาดทะเลและมีคาใกลเคียงกับอมรรัตน และคณะ 
(2551) ที่รายงานวาสาหรายมงกุฎหนามมีโปรตีนและคารโบไฮเดรต 16.91 และ 22.40% ตามลําดับ ซึ่งทั้งโปรตีนและ
คารโบไฮเดรตที่มีปริมาณสูงใน U. rigida ทําใหหอยเปาฮื้อชนิด H. discus hannai ที่เลี้ยงดวยสาหรายมงกุฎหนามมีการ
เจริญเติบโตดี (Corazani and Illanes, 1998) สําหรับสาหรายลิ้นมังกรมีปริมาณโปรตีนนอยกวาสาหรายท้ัง 2 ชนิด คือ 
14.11% ซึ่งมีคาใกลเคียงกับ Kho et al. (2016) ที่รายงานวาสาหรายลิ้นมังกรมีโปรตีน 13.02% นอกจากนี้ผลวิเคราะห
ปริมาณไขมันรวมในสาหรายทั้ง 3 ชนิด พบวาสาหรายมงกุฎหนามมีปริมาณไขมันรวม 1.66% ซึ่งมีคามากกวาสาหรายผักกาด
ทะเลและสาหรายลิ้นมังกรท่ีมีปริมาณไขมันรวม 0.89 และ 0.66% ตามลําดับ และยังพบวาสาหรายมงกุฎหนามมีปริมาณเถา 
58.23% ซึ่งมากกวาสาหรายผักกาดทะเลและสาหรายลิ้นมังกรที่มีปริมาณเถา 24.56 และ 49.35% ตามลําดับ มีผลให
ประสิทธิภาพการยอยอาหารลดลง ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองท่ีพบวากุงขาวแวนนาไมมีประสิทธิภาพการยอยโปรตีนใน
อาหารของสูตรที่ผสมสาหรายผักกาดทะเลไดดีกวาสูตรที่ผสมสาหรายมงกุฎหนามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้ผล
ของประสิทธิภาพการยอยโปรตีนในวัตถุดิบมีคาไปในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการยอยโปรตีนในอาหารทดลอง 

นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณกรดอะมิโนแตละชนิดในสาหรายผักกาดทะเลมีคาสูงกวาสาหรายอีก 2 ชนิดดวย 
โดยชนิดของกรดอะมิโนในสาหรายที่วิเคราะหไดและมีปริมาณสูง ไดแก glycine, arginine, alanine, leucine, glutamic 

acid และ aspartic acid ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Rajapakse and Kim (2011) ที่กลาววาโดยทั่วไปในสาหรายทะเลจะมี
กรดอะมิโนชนิด glycine, arginine, alanine, glutamic acid และ aspartic acid ในปริมาณสูง และเม่ือพิจารณาถึงสัดสวน
ของกรดอะมิโนจําเปนตอกรดอะมิโนท้ังหมด และสัดสวนของกรดอะมิโนจําเปนตอกรดอะมิโนไม จําเปน พบวาสาหรายทั้ง 3 
ชนิด มีคาดังกลาวไมแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 3 

นอกจากน้ีการศึกษาของมนทกานติ และคณะ (2559) พบวาสามารถใชสาหรายผักกาดทะเลเปนวัตถุดบิโปรตนี
เสริมในอาหารกุงขาวแวนนาไม เพื่อลดการใชปลาปนไดและใหผลไมแตกตางจากการใชกากถั่วเหลือง สัดสวนผักกาดทะเลท่ี
สามารถเสริมในอาหารไดอยูในชวง 6-12% โดยสามารถลดปลาปนในอาหารได 14% ซึ่งใหผลไมแตกตางจากอาหารที่มีปลา
ปน 22% ทั้งนี้อายุของสาหรายผักกาดทะเลท่ีเหมาะสมตอการนํามาเปนวัตถุดิบโปรตีนควรมีอายุมากกวา 1 เดือนขึ้นไป  

จากการศึกษาครั้งน้ีสรุปไดวา สาหรายผักกาดทะเลสามารถใชเปนแหลงโปรตีนทางเลือกได และจากคุณคาทาง
โภชนาการจึงจัดไดวาสาหรายผักกาดทะเลเปนวัสดุอาหารที่ดีและมีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมสําหรับใชเปนสวนผสมใน
อาหารของกุงขาววานาไม ทั้งน้ีองคประกอบทางเคมีของสาหรายอาจมีความผันแปรตามสภาพแวดลอมและหลายปจจัย 
(Marinho-Soriano et al., 2006) การนํามาใชจึงตองคํานึงถึงคุณคาทางโภชนาการในสาหรายเพ่ือประโยชนในการจัดการ
และสรางสูตรอาหาร 
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การทดลองท่ี 2 ศึกษาประสิทธิภาพการยอยวัตถุดิบโปรตีนในอาหารของกุงขาวแวนนาไม 

การใชวัตถุดิบที่เปนแหลงโปรตีนหลักตางๆ กัน 10 ชนิด คือ ปลาปน (FM), หมึกปน (SQM), กุงเคยปน (KM), 

หัวกุงปน (SHM), เศษไกปน (PM), กากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือกปน (DSBM), กากถั่วเหลืองปน (SBM), โปรตีนถ่ัวเหลือง
เขมขน (SPC), ถั่วลูปนปน (LM) และคอรนกลูเทน (CGM) ในสูตรอาหารสําหรับกุงขาวแวนนาไมนั้น วัตถุดิบโปรตีนที่นํามาใช
ในการศึกษาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนท้ัง 10 ชนิด เปนวัตถุดิบโปรตีนที่หาไดงายและมักใชในอาหารทั้งสําหรับสัตวบกและ
สัตวน้ํา แตอาจมีสัดสวนในสูตรอาหารท่ีแตกตางกันตามชนิดของสัตวที่ใชเลี้ยง ผลการศึกษาเม่ือพิจารณาการเจริญเติบโตจาก
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของกุงทดลอง สามารถแบงแหลงวัตถุดิบโปรตีนออกเปน 3 กลุมใหญ ดังนี้ กลุมแรกคือแหลงวัตถุดิบโปรตีน
จาก SQM, CGM และ DSBM ซึ่ง SQM จะใหผลดีกวาวัตถุดิบโปรตีนในทุกชุดการทดลองรวมถึงสูตรพื้นฐาน (BD) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตไมแตกตางกับ CGM และ DSBM กลุมที่ 2 คือแหลงวัตถุดิบโปรตีนจาก SPC, FM, SBM และ 
KM ซึ่งใหผลรองลงมาจากกลุมที่ 1 โดย SPC และ FM มีคาการเจริญเติบโตดีกวา BD ในขณะท่ี SBM และ KM มีคาการ
เจริญเติบโตนอยกวา BD แตคาของท้ังกลุมไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และกลุมที่ 3 คือแหลงวัตถุดิบโปรตีนจาก LM, 

SHM และ PM  ซึ่ง PM มีผลต่ําสุดและคาไมแตกตางทางสถิติ (p>0.05) กับ SHM และ LM แตแตกตางทางสถิติกับ BD, FM 

และ SPC  สําหรับประสิทธิภาพการยอยไดของโปรตีนในอาหารและวัตถุดิบมีผลสอดคลองกับผลการเจริญเติบโต โดยสามารถ
แบงแหลงวัตถุดิบโปรตีนออกเปน 3 กลุมใหญเชนกัน โดยประสิทธิภาพการยอยหมึกปนดีที่สุดและแตกตางกับวัตถุดิบโปรตีน
ในทุกชุดการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ยกเวน CGM ซ่ึงมีคานอยกวา SQM แตมีคามากกวา DSBM ทั้งนี้
วัตถุดิบที่มีผลประสิทธิภาพการยอยต่ําที่สุดและแตกตางกับทุกชุดการทดลองคือ PM  

 แหลงวัตถุดิบโปรตีนตางๆ ที่นํามาผสมในอาหาร จะมีชนิดหรือปริมาณกรดอะมิโนเปนองคประกอบท่ีแตกตาง
กันไป ทําใหโปรตีนมีคุณภาพแตกตางกัน (วีรพงศ, 2536)  จากผลองคประกอบทางเคมีและปริมาณกรดอะมิโนของวัตถุดิบ
โปรตีนที่นํามาใชศึกษาทุกชุดการทดลอง พบวาวัตถุดิบเหลานั้นมีคุณสมบัติของการเปนแหลงโปรตีน เนื่องจากมีชนิดของ
กรดอะมิโนจําเปนครบทุกตัวแตปริมาณกรดอะมิโนแตละชนิดมีปริมาณแตกตางกัน โดยพบวากลุมโปรตีนจากพืชมีปริมาณของ
เมทไธโอนีนต่ํากวากลุมโปรตีนจากสัตว นอกจากนี้เมื่อนําวัตถุดิบอาหารทดลองมาผสมในสูตรอาหาร แลวพิจารณาผล
องคประกอบทางเคมีและปริมาณกรดอะมิโนในอาหารทดลองแตละสูตร จะเห็นไดวาสูตรอาหารที่ผสม SQM มีคาโปรตีนสูงสุด 
52.4% และมีคาประสิทธิภาพการยอยไดของทั้งโปรตีน พลังงาน และวัตถุดิบอาหาร รวมถึงผลการเจริญเติบโตของกุงสูงกวา
ทุกสูตร ในขณะที่สูตรอาหารท่ีผสม PM ซึ่งมีคาโปรตีน 50.6% รองจาก SQM แตมีปริมาณไขมันรวมสูงถึง 11.7% ทั้งนี้
รายงานของ Wyk (1999) ที่ไดแนะนําวากุงขาวแวนนาไมขนาดมากกวา 3.0 กรัม ควรมีระดับโปรตีนในอาหารประมาณ 35% 

และระดับไขมัน 6.5% ทําใหกุงที่กินอาหารสูตรผสม PM ไดรับพลังงานจากไขมันจํานวนมาก จึงมีผลใหกุงกินอาหารไดนอย
และมีประสิทธิภาพการยอยโปรตีนต่ํากวาทุกชุดการทดลอง ในขณะท่ีผลกรดอะมิโนของอาหารทดลองแตละสูตรก็ใหคาสมดุล
ใกลเคียงกัน โดยมีคาสัดสวนกรดอะมิโนจําเปนตอกรดอะมิโนไมจําเปนในอาหารทดลองแตละสูตรอยูในชวง 0.74 – 0.83 ซึ่งมี
คาสูงกวา 0.67 ในความตองการของกุงทะเล (Iwasaki and Harada, 1985) 

ในการผลิตอาหารสัตวน้ําเปนที่ทราบกันดีอยูแลววาปลาปนเปนแหลงโปรตีนจากสัตวที่นิยมใชกันมากสุด และ
กากถ่ัวเหลืองปนก็เปนแหลงโปรตีนจากพืชที่นิยมใชกันมากเชนกัน โดยปลาปนจะมีคุณสมบัติของการเปนแหลงโปรตีนที่ดีกวา
กากถั่วเหลืองปน แตจากการศึกษาของ Akiyama et al. (1989) และ Brunson et al. (1997) ที่พบวาปลาปนใหคา
ประสิทธิภาพการยอยโปรตีนต่ํากวาการใชกากถ่ัวเหลืองปนในอาหารกุง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมี
รายงานของ Liu et al. (2013) ที่พบวาคาองคประกอบทางเคมีของเถาและเย่ือใยของ SHM (ตารางที่ 2) สูงกวาวัตถุดิบชนิด
อื่นๆ จึงมีผลทําใหประสิทธิภาพการยอยโปรตีนของ SHM มีคาตํ่า จะเห็นไดวามีการศึกษาตางๆ ที่พยายามหาแหลงโปรตีน
สําหรับทดแทนปลาปนในอาหารสัตวน้ํา โดยโปรตีนจากถ่ัวเหลืองและจากเศษทิ้งตางๆ มักถูกเลือกเพ่ือนํามาใชศึกษาและ
ปรับปรุงสูตรอาหารสําหรับกุงขาว ซึ่งผลจากการทดลองครั้งนี้พบวา DSBM ที่เปนวัตถุดิบอาหารกลุมโปรตีนจากถั่วเหลือง มีผล
ประสิทธิภาพการยอยโปรตีนและพลังงานในอาหาร รวมถึงประสิทธิภาพการยอยวัตถุดิบดีกวา SBM และ SPC เนื่องจากเมล็ด



 O1 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2560 O1 

28 

O5 

ถั่วเหลืองมีสารแทนนินมากในสวนของเปลือก ดังนั้นการกะเทาะเปลือกถ่ัวเหลืองออกกอนของ DSBM จึงเปนการชวยลดสาร
แทนนินลงได (Egounlety and Aworh, 2003)  

กุงขาวแวนนาไม (L. vannamei) จัดเปนสัตวท่ีกินท้ังพืชและสัตว (Omnivorous) โดยมีแนวโนมไปทางกินพืช 
และพบวากุงขาวแวนนาไมยอมรับกากถั่วเหลืองไดในระดับสูงถึง 30-40% เมื่อใชโปรตีนจากหมึกปนและเคซีนเปนหลัก 
(Cuzon et al., 2004) กุงขาวสามารถใชแปงไดในระดับสูงและชวยสํารองโปรตีน ทําใหสามารถลดระดับโปรตีนในอาหาร 
ลงเหลือ 30% (Arena, 2004)  ในระบบการเลี้ยงในบอ สามารถแทนท่ีปลาปนดวยกากถั่วเหลืองรวมกับคอนกลูเทนในอาหาร
กุงขาวได 100% โดยมีสัดสวนกากถั่วเหลืองและคอนกลูเทนในอาหารเทากับ 39.6 และ 4.8% ตามลําดับ (Amaya et al.. 2007) 

การผสม Ulva clathrata ในอาหาร 33 g/kg เลี้ยงกุงขาว 28 วันพบวากุงขาวมีน้ําหนักสุดทาย 4.8 g และอัตราแลกเน้ือ 1.7 ดี 
และมีสีแดงเขมเมื่อตม (Cruz-Suarez et al., 2008) 

ผลการศึกษาครั้งน้ีที่พบวาผลการใช CGM และ DSBM ใหผลประสิทธิภาพการยอยโปรตีนและพลังงาน 
ในอาหาร และประสิทธิภาพการยอยวัตถุดิบไมตางกับ SQM จึงเปนทางเลือกหน่ึงที่จะสามารถลดการใชปริมาณปลาปนหรือ
แหลงโปรตีนจากสัตว โดยสามารถใชโปรตีนจากพืชในสัดสวนที่สูงข้ึนผสมกันหลายชนิด เพื่อปรับสมดุลของสารอาหารใหได
ปริมาณท่ีเหมาะสมและพียงพอกับความตองการของกุงขาว ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาเพื่อพัฒนาสูตรอาหาร
สําเร็จรูปสําหรับกุงขาวกันตอไป 
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ที่มีสวนชวยใหการศึกษาวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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การจําแนกและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 
ประจวบ ลีรักษาเกียรติ* 
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 

บทคัดยอ 
 การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographical Information System : GIS) รวมกับภาพถายทางอากาศ ป พ.ศ.2545 
และ 2557 ขอมูลแผนที่ และขอมูลปฐมภูมิ เพื่อจําแนกและติดตามการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พบวาในป พ.ศ. 2545 การใชประโยชนที่ดินทางดานการเกษตร ไดแกสวนผลไม/ไมยืนตน 
สวนยางพารา นาขาว และพ้ืนที่เลี้ยงกุงทะเล มีพื้นที่ประมาณ 15,382, 7,824, 5,932 และ 4,654 ไร และในป พ.ศ. 2557 มีพื้นที่
ประมาณ 11,637, 13,864, 2,470 และ 5,042 ไร ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ.2557 เมื่อเปรียบเทียบ
กับ ป พ.ศ. 2545 พบวาพื้นที่สวนผลไม/ไมยืนตน นาขาว และปาชายเลน ลดลงประมาณ 3,745, 3,462 และ 473 ไร แตพื้นที่ 
สวนยางพารา ที่อยูอาศัยชุมชน และพ้ืนที่เลี้ยงกุงทะเลเพิ่มขึ้นประมาณ 6,040, 2,048 และ 388 ไร ตามลําดับ 
 ป พ.ศ. 2557 พื้นที่ปาชายเลนที่อยูในเขตและนอกเขตปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2530 มีพื้นที่ประมาณ 
2,290 และ 616 ไร ในขณะท่ีพื้นที่เลี้ยงกุงทะเลในเขตและนอกเขตปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2530 มีพื้นที่ประมาณ
1,939 และ 3,103 ไร โดยมีฟารมเลี้ยงกุงทะเลทั้งหมด จํานวน 461 ฟารม มีขนาดตั้งแต 0.4 – 115.0 ไร ซึ่งไดจัดทําฐานขอมูล 
(Non-spatial data) เช่ือมโยงแผนท่ีการใชประโยชนที่ดิน (Spatial data) กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อประโยชนในการ
วางแผนพัฒนาตอไป 

 

คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การใชประโยชนท่ีดิน ภาพถายทางอากาศ 

   ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
   

*ผูรับผิดชอบ : 31 หมูที่ 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 22120 โทร 0 3943 3216-8  E-mail : prachuab_lee@yahoo.com 
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Classification and Change in Landuse of Kung Krabaen Bay Royal Development Study 
Center by Geographical Information System 
 

Prachuab Leeruksakiat* 

Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center 

 
Abstract  
 Geographical Information System with aerial photos in 2002 and 2014, maps and primary data 

were applied to classify and follow the change of land use under Kung Krabaen Bay Royal Development 

Study Center. In 2002, most of the land was use for Orchard/trees, Para rubbers, Paddy fields and Shrimp 

farms covering 15,382, 7,824, 5,932 and 4,654 rai and in 2014 the areas were 11,637, 13,864, 2,470 and 

5,042 rai, respectively. The change of landuse in 2014 as compared with those in 2002 found that areas of 

Orchard/trees, Paddy fields and Forests decreased 3,745, 3,462 and 1,558 rai whereas Para rubbers, 

Community houses and Shrimp farms areas increased 6,040, 2,048 and 388 rai, respectively.   

 In 2014, Mangrove forests existed in and out Mangrove Conservation Zone according to the Cabinet 

Solution in 1987 were 2,290 and 616 rai. Areas of shrimp farms that in and out Mangrove Conservation Zone 

according to the Cabinet Solution in 1987 were 1,939 and 3,103 rai. There were 461 Shrimp farms with size of 

0.4 – 115.0 rai in the area. In this study, database of the landuse with mapping was developed by linking into 

Geographical Information System. 

 

Keyword : Geographical Information System Landuse, Aerial Photos Kung Krabaen Bay Royal  

    Development Study Center 
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คํานํา 
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยูตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

มีพื้นท่ีดําเนินงานบริเวณอาวคุงกระเบน จํานวน 23 หมูบาน พื้นที่ขยายผลการดําเนินงาน จํานวน 10 หมูบาน และพ้ืนที่อาว
คุงกระเบน รวมพื้นที่ประมาณ 86,765 ไร (ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน, 2556) การใชประโยชนที่ดินบริเวณศูนย
ศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ มีความหลากหลาย แตพื้นที่สวนมากใชในดานการเกษตร ประมาณ 20,115 ไร และปาไม
ประมาณ 13,400 ไร สวนกิจกรรมการเลี้ยงกุงทะเลมีเพียง 1,532 ไร (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531 ; ศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบน, 2532; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2535ก) กรมพัฒนาท่ีดิน (2543) และประจวบ (2543) ไดสํารวจสภาพการใชประโยชน
ที่ดินศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จากภาพถายทางอากาศ ป พ.ศ. 2534 และภาพถายดาวเทียม ป พ.ศ. 2539 

พบวา การใชประโยชนท่ีดินสวนใหญยังคงเปนดานการเกษตร แตมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินอยางมากเมื่อเทียบ
กับการใชประโยชนท่ีดินเมื่อป พ.ศ. 2531 ปจจุบันขอมูลการจําแนกการใชประโยชนที่ดินศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน
ฯ ดําเนินการคร้ังลาสุดเมื่อ ป พ.ศ. 2543 โดยใชขอมูลภาพถายทางอากาศ ป พ.ศ. 2534 และฐานขอมูลของกรมพัฒนาท่ีดิน 

(2535ข) เปนขอมูลที่ลาสมัย ทําใหการนําขอมูลการใชประโยชนท่ีดินมาประกอบการวางแผนพัฒนามีอยางจํากัด และไมทันตอ
การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร ดังนั้น การจําแนกการใชประโยชนที่ดินพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ เพื่อ
ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย จึงมีความจําเปนและสําคัญตอการวางแผนการพัฒนากิจกรรมตางๆ 

 การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographical Information System : GIS) ประกอบกับภาพถายทางอากาศใน
การสํารวจ และจําแนกการใชประโยชนที่ดินเปนการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ซึ่งทําใหการจัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน
ฐานขอมูลกิจกรรมการพัฒนา และแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ในรูปแบบขอมูลเชิงตัวเลข สะดวก และรวดเร็ว ตลอดจนสามารถ
แกไข ปรับปรุง และปรับเปลี่ยนขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลา  
 ดังนั้น การจําแนกการใชประโยชนที่ดิน และการสรางฐานขอมูลศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ในคร้ังนี้ จะทําใหไดขอมูลแผนท่ี และขอมูลพื้นฐานเชิงตัวเลข (Digital data) ที่ทันสมัย สามารถ
แกไข และปรับปรุงไดอยางรวดเร็ว ทําใหสะดวกตอการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อสนองพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนโยบาย รัฐบาล โดยเฉพาะการจัดทําแผนแมบทการ
พัฒนาศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ และการกําหนดแนวทางการพัฒนาแบบบูรณาที่เหมาะสม และเปนประโยชนตอ
เกษตรกรตอไป 

 

วัตถุประสงค 
1. จัดทําแผนที่พ้ืนที่ดําเนินการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
2. จัดทําแผนท่ีการใชประโยชน และวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินศูนยศึกษาการพัฒนา 
    อาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป พ.ศ. 2545 และ 2557 

3. จัดทําฐานขอมูลดานการเกษตร และการเลี้ยงกุงทะเล ประกอบแผนท่ีพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนา 
    อาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป พ.ศ. 2557 
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วิธีดําเนินการ 
1. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

พื้นที่โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ อยูใน
เขตอําเภอนายายอาม และ อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โดยพ้ืนที่
ดําเนินการอยูในพิกัด เสนรุงที่ 12 32 00  - 12 41 00  เหนือ 
และ เสนแวงที่ 101 52 00  - 101 57 00  ตะวันออก 

มีอาณาเขต ดังแสดงในภาพท่ี 1  

ทิศเหนือ  จรดเขานอย 

ทิศตะวันออก จรดคลองรําพัน 

ทิศใต  จรดเขาตะเภาคว่ําและบริเวณอาวไทย 

ทิศตะวันตก จรดเขาบอเตยและบริเวณอาวไทย 

  

 

 
 
 
 
 

 
2. ขอมูลและอุปกรณ 
 ขอมูลและอุปกรณที่ใชในการดําเนินการจําแนกการใชประโยชนที่ดินศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ  

มีดังนี ้
2.1 แผนที่ภูมิประเทศบานโขดหอย หมายเลขระวาง 5334 II,  L 7018  ป พ.ศ. 2542 มาตราสวน 1 : 50,000  

จากกรมแผนท่ีทหาร  
2.2 แผนท่ีขอบเขตการปกครอง หมายเลขระวาง 5334 II,  L 7018 ป พ.ศ. 2548 มาตราสวน 1 : 50,000   

จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
2.3 แผนที่ปาชายเลนตามมตคิณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2530 บานโขดหอย หมายเลขระวาง 5334 II 

มาตราสวน 1:50,000 จากกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง  
2.4 แผนที่ชุดดิน ป พ.ศ. 2535 หมายเลขระวาง 5334 II มาตราสวน 1 : 50,000 กรมพัฒนาท่ีดิน 

2.5 ภาพถายทางอากาศออโธสีเชิงตัวเลข ป พ.ศ. 2545 และ 2557 จากกรมแผนท่ีทหาร  
2.6 โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographical Information System : GIS )  Arcview ver 3.30 

2.7 อุปกรณคอมพิวเตอร จาํนวน 1 ชุด ประกอบดวย 

- CPU Core i5 ความเร็ว 3.30 GHz 

- Hard disk ขนาดความจ ุ100 Gb. หนวยความจําสํารอง 4 Gb 

- จอภาพขนาด 17 น้ิว 
- เครื่องพิมพเลเซอรสี (Color laser printer) 

 

ภาพท่ี 1 พื้นที่ดําเนินการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน 

            อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดจันทบุร ี
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3. ขัน้ตอนการดําเนินการ 
 3.1 รวบรวมขอมูลพื้นฐาน (Primary data) และแผนที่ หรือแผนที่เชิงตัวเลขของพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอาว 
คุงกระเบนฯ จากหนวยราชการ หรือภาคเอกชนท่ีมีการดําเนินงานในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 

 3.2 ดําเนินการแปลงแผนที่ประกอบการดําเนินงานจากแผนที่รูปลายเสนเปนแผนที่เชิงตัวเลขเขาสูระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร  ดังนี ้

- แผนที่ขอบเขตการปกครองระดับหมูบาน ตําบล และอําเภอ 

- แผนท่ีแนวถนนสายหลัก และสายรอง  
- แผนที่ปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2530 บานโขดหอย หมายเลขระวาง 5334 II  

มาตราสวน 1 : 50,000 

3.3 นําขอมูลภาพถายทางอากาศออโธสีเชิงตัวเลข ป พ.ศ. 2545 และ 2557 เขาสูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 3.4 ดําเนินการซอนทับแผนท่ีขอบเขตการดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ และแผนท่ีขอบเขตการ
ปกครองระดับหมูบาน ตําบล และอําเภอ พรอมคํานวณพื้นที่การดําเนินงานรายหมูบาน เพื่อจัดทําแผนที่การดําเนินงานของศูนย
ศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ  
 3.5 ดําเนินการจําแนกการใชประโยชนที่ดินศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนท่ีดินป พ.ศ. 2545 และ 2557 ดวยสายตา (Visual interpretation) โดยพิจารณาจากองคประกอบท่ีสําคัญ คือ 

รูปราง ขนาด ลักษณะเน้ือภาพ รูปแบบ เงา สี ระดับโทนสี มิติความสูง และท่ีตั้ง (สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, 2556) 
 3.6 ตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินทางภาคสนาม โดยสุมตัวอยางการจําแนกการใชประโยชนที่ดินจากแผนที่ที่ไดจาก
การแปลภาพดวยสายตา โดยเฉพาะจุดที่ภาพถายทางอากาศไมชัดเจน จํานวน 10 จุด ของแตละประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 

ใหครอบคลุมพื้นที่ดําเนินการ เพื่อทําการตรวจสอบในภาคสนาม  
 3.7 ปรับปรุงและแกไขขอมูลแผนที่การใชประโยชนที่ดินใหถูกตอง ตลอดจนคํานวณพื้นท่ี พรอมจัดพิมพแผนที่การใช
ประโยชนท่ีดินศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ป พ.ศ. 2545 และ 2557  
 3.8 นําเขาขอมูลพื้นฐาน (Primary data) ที่เกี่ยวของกับพ้ืนท่ีดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ เขาสู
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อจัดสรางฐานขอมูลดานการเกษตร ประมง และสังคม 

 

ผลการศึกษา 
1. พ้ืนที่ดําเนินงานศูนยศกึษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 พื้นที่ดําเนินการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี โดยพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่การดําเนินงานของศูนย
ศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จํานวน 23 หมูบาน ไมรวมพ้ืนที่ดําเนินการท่ีขยายผล และพื้นที่อาวคุงกระเบน มีพื้นที่ประมาณ 

56,083 ไร โดยแยกเปนสองอําเภอ คือ อําเภอทาใหม และอําเภอนายายอาม มีพื้นที่ประมาณ 31,374 และ 24,709 ไร ตามลําดับ 
โดยครอบคลุม 4 ตําบล คือ ตําบลคลองขุด และตําบลรําพัน อําเภอทาใหม มีพื้นที่ประมาณ 18,469 และ 12,905 ไร และอยูใน
ตําบลสนามไชย และตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม มีพื้นที่ประมาณ 21,764 และ 2,945 ไร ตามลําดับ และการจําแนกในระดับ
หมูบานมี 23 หมูบาน โดยพ้ืนที่ของหมูบานอยูในชวง 744 – 4,625 ไร โดยเฉลี่ยประมาณ 2,337 ไรตอหมูบาน (ภาพที่ 2) 

ขอมูลพื้นฐานของหมูบานเช่ือมตอกับระบบแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ประกอบดวย จํานวนครัวเรือน และ
จํานวนประชากรใน 23 หมูบาน ซึ่งมี 2,561 ครัวเรือน และ 8,429 คน ตามลําดับ รายไดบุคคลเฉลี่ยอยูระหวาง 46,232-136,054 

บาทตอป หากรวมรายไดในครัวเรือนเฉลี่ยอยูที่ 246,707 บาทตอป  
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                             ภาพท่ี 2  พื้นที่ดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

            ครอบคลุม 4 ตําบล 23 หมูบาน  
 
2. การใชประโยชนที่ดินศนูยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป พ.ศ. 2545 และ 2557  
 การจําแนกการใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2545 สามารถจําแนกการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่ดําเนินงานศูนยศึกษาการ
พัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ประมาณ 56,083 ไร ออกเปน 12 ประเภท ประกอบดวย สวนผลไม/ไมยืนตน ปาไม สวนยางพารา นาขาว 
พื้นที่เลี้ยงกุงทะเล ปาชายเลน ชุมชนที่อยูอาศัย ปาเสม็ด ปาละเมาะ บอน้ํา/สระน้ํา พื้นที่ที่ไมไดใชประโยชน และคลองธรรมชาติ 

โดยเปนการใชที่ดินในการประกอบอาชีพดานการเกษตรมากท่ีสุด ไดแก สวนผลไม/ไมยืนตน สวนยางพารา นาขาว และพื้นที่เลี้ยง
กุงทะเล ซึ่งมีพื้นท่ีประมาณ 15,382, 7,824, 5,932 และ 4,654 ไร ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังมีการใชที่ดินเพื่อประโยชนในดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก ปาไม ปาชายเลน ปาเสม็ด และปาละเมาะ โดยมีพื้นที่ประมาณ 11,442, 3,379, 1,647 

และ 1,081 ไร ตามลําดับ สวนการใชประโยชนท่ีดินในดานอื่นๆ เชน ที่อยูอาศัยของชุมชน พื้นที่ที่ไมไดใชประโยชน บอน้ํา/สระน้ํา 
และคลองธรรมชาติ มีพื้นที่ประมาณ 3,283, 610, 429 และ 420 ไร (ตารางที่ 1 และภาพที่ 3) 

 ในป พ.ศ. 2557 จําแนกการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนที่ดําเนินการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ การใชที่ดินยังคง
เพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพดานการเกษตรมากที่สุด ไดแก สวนยางพารา สวนผลไม/ไมยืนตน พื้นที่เลี้ยงกุงทะเล และ 
นาขาว มีพื้นท่ีประมาณ 13,864, 11,637, 5,042 และ 2,470 ไร ตามลําดับ และมีการใชประโยชนที่ดินในดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก ปาไม ปาชายเลน ปาเสม็ด และปาละเมาะ มีพื้นที่ประมาณ 11,390, 2,906, 1,358 และ 337 

ไร ตามลําดับ สวนการใชประโยชนที่ดินในดานอ่ืนๆ เชน ท่ีอยูอาศัยชุมชน พ้ืนท่ีที่ไมไดใชประโยชน บอน้ํา/สระน้ํา และคลอง
ธรรมชาติ มีพื้นท่ีประมาณ 5,331, 986, 444 และ 318 ไร (ตารางที่ 1 และภาพที่ 3) 
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3. การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2545 และ 2557  
 การใชประโยชนท่ีดินศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ในชวงระยะเวลา 12 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2545 ถึงป 2557 

พบวามีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินทางดานการเกษตรอยางชัดเจน โดยในป พ .ศ. 2557 กิจกรรมที่มีการใช
ประโยชนที่ดินเพิ่มมากขึ้น ไดแก สวนยางพารา ที่อยูอาศัยชุมชน พื้นที่เลี้ยงกุงทะเล และพ้ืนที่ไมไดใชประโยชน ประมาณ 
6,040, 2,048, 388 และ 376 ไร ตามลําดับ แตสวนผลไม/ไมยืนตน นาขาว และปาชายเลน มีพื้นที่ลดลงประมาณ 3,745, 
3,462 และ 473 ไร ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1  การใชประโยชน และการเปล่ียนแปลงท่ีดินศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

   ป พ.ศ. 2545 และ 2557      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท การใชประโยชนที่ดิน
ป พ.ศ. 2545 (ไร) 

การใชประโยชนที่ดิน    
ป พ.ศ. 2557 (ไร) 

การเปลี่ยนแปลง        
การใชประโยชนที่ดิน (ไร)  

เพ่ิม/ลด 

1. สวนผลไม/ไมยืนตน 

2. สวนยางพารา 
3. ปาไม 
4. ปาเสม็ด 

5. ปาละเมาะ 
6. ปาชายเลน 

7. นาขาว 
8. พ้ืนท่ีเลี้ยงกุงทะเล 

9. บอน้ํา/สระนํ้า 
10. คลองธรรมชาต ิ

11. ท่ีอยูอาศัยชมุชน 

12. พ้ืนท่ีไมใชประโยชน 

15,382 

7,824 

11,442 

1,647 

1,081 

3,379 

5,932 

4,654 

  429 

  420 

3,283 

  610 

11,637 

13,864 

11,390 

1,358 

337 

2,906 

2,470 

5,042 

 444 

 318 

5,331 

  986 

3,745 

6,040 

   52 

  289 

 744 

 473 

3,462 

 388 

  15 

 102 

2,048 

  376 

ลด 
เพิ่ม 

ลด 

ลด 

ลด 

ลด 

ลด 

เพิ่ม 

เพิ่ม 

ลด 

เพิ่ม 

เพิ่ม 

รวม 56,083 56,083   
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4. การใชประโยชนที่ดินพื้นที่ปาชายเลน และพื้นที่เลี้ยงกุงทะเล ป พ.ศ. 2557  
  พื้นท่ีปาชายเลนบริเวณพื้นท่ีดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ลดลงอยางตอเนื่อง เหลือพ้ืนท่ีปาชาย
เลนประมาณ 2,906 ไร เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2530 ซึ่งมีพื้นท่ี 5,840 ไร โดยป พ.ศ. 
2557 มีพื้นที่ปาชายเลนที่เหลืออยูใน และนอกเขตปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2530 ประมาณ 2,290 และ 616 ไร 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 2 และภาพที่ 4 ) 

 
ตารางที่ 2  พื้นที่ปาชายเลนศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป พ.ศ. 2557 ที่อยูในเขต  

          และนอกเขตปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2530  

ตําบล/อําเภอ เขตปาชายเลนตามมติ 
ครม. ป พ.ศ. 2530 (ไร) 

ปาชายเลน            
ป พ.ศ. 2557 (ไร) 

รวมพื้นท่ีปาชายเลน 
ป พ.ศ. 2557(ไร) 

ในเขตฯ นอกเขตฯ 
1. ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม 
2. ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม 
3. ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม 

4. ตําบลกระแจะ อําเภอนานยายอาม 

3,419 

  904 

1,517 

- 

1,422 

     8 

  860 

- 

141 

357 

118 

- 

1,563 

  365 

  978 

- 

รวมพ้ืนที่ 5,840 2,290 616 2,906 
 

ป พ.ศ. 2545 ป พ.ศ. 2557 

ภาพท่ี 3  การใชประโยชนท่ีดินศนูยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ  
 ป พ.ศ. 2545 และ 2557 
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ในป พ.ศ. 2557 พื้นที่เลี้ยงกุงทะเลบริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ที่อยูในและนอกเขตปาชายเลนตาม
มติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2530 มีท้ังสิ้นประมาณ 5,042 ไร โดยเปนพื้นที่เลี้ยงกุงทะเลที่อยูในเขต และนอกเขตปาชายเลนตาม
มติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2530 จํานวน 1,939 และ 3,103 ไร ตามลําดับ (ตารางท่ี 3 และภาพที่ 5 ) 

ตารางท่ี 3  พื้นที่เลี้ยงกุงทะเลศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป พ.ศ. 2557 ที่อยูในเขต  
   และนอกเขตปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2530  

 

 

 

 

 

 

 

ตําบล/อําเภอ เขตปาชายเลนตามมติ 
ครม. ป พ.ศ. 2530 

(ไร) 

พื้นที่เลี้ยงกุงทะเล         
ป พ.ศ. 2557 (ไร) 

รวมพื้นท่ีปาชายเลน   
ป พ.ศ. 2557 (ไร)     

ในเขตฯ นอกเขตฯ 
1. ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม 
2. ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม 
3. ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม 

4. ตําบลกระแจะ อําเภอนานยายอาม 

3,419 

  904 

1,517 

- 

1,488 

- 

  451 

- 

1,130 

- 

1,613 

  360 

2,618 

- 

2,064 

 360 

รวมพ้ืนที่ 5,840 1,939 3,103 5,042 

ภาพท่ี 4  พื้นที่ปาชายเลนศูนยศกึษาการพัฒนา
อาวคงกระเบนฯ ป พ.ศ. 2557 

ภาพท่ี 5  พื้นที่เลี้ยงกุงทะเลศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคงกระเบนฯ ป พ.ศ. 2557 
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5.ฐานขอมูลและแผนที่การเลี้ยงกุงทะเล  
ขอมูลฟารมเลี้ยงกุงทะเลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ซึ่งมีพื้นที่เลี้ยงกุงทะเลท้ังหมด 5,042 ไร จํานวน 461 ฟารม เปน
ฟารมขนาด 0.4 - 115 ไร กระจายอยูในอําเภอทาใหม และ
อําเภอนายายอาม โดยฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP 

จํานวน 109 ฟารม ฟารมที่ไมไดรับการรับรองเน่ืองจากหยุด
กิจการหรือหมดอายุนานแลว จํานวน 317 ฟารม และฟารมที่การ
รับรองมาตรฐาน GAP เริ่มหมดอายุ จํานวน 36ฟารม โดยทุก
ฟารมมีฐานขอมูลผูเลี้ยงกุงทะเลอยูในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ในรูปแบบเชิงตัวเลข (Digital data) โดยฐานขอมูลการเลี้ยงกุง
ทะเลจะแสดง ช่ือ-สกุล ที่อยู เลขบัตรประชาชน ทะเบียนฟารม 
มาตรฐานฟารม จํานวนพื้นที่ฟารม ตําแหนงที่ตั้งฟารม วันเริ่มตน 
และวันหมดอายุการรับรองมาตรฐานฟารม GAP ปริมาณการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และผลผลิตกุงทะเล เปนตน 
ภาพที ่6 

 
 
 
 

สรุปและวิจารณผล 
 การจําแนกพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน พรอมทั้งการจัดทําฐานขอมูลการเลี้ยงกุงทะเลศูนยศึกษาการพัฒนาอาว 
คุงกระเบนฯ ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ประกอบกับขอมูลปฐมภูมิ แผนท่ีภูมิประเทศ ภาพถายทางอากาศ ในคร้ังนี้ 
จะเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาการดําเนินงาน เนื่องจากสามารถดําเนินการไดสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถแกไข และ
เพิ่มเติมขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับ Burrough (1986) ที่กลาววา GIS เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมและ
สะสมขอมูล เพื่อเรียกใชไดตามความตองการ ทั้งสามารถเปลี่ยนแปลง และแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่จากผิวโลก เพื่อวัตถุประสงค
ตางๆ ซึ่งสอดคลองกับ กรมพัฒนาที่ดิน (2535ค) สุระ (2535) และนวรัตน (2541) กลาววาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
เปนระบบที่สามารถใชสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนท่ีนิยมแพรหลายใน
ปจจุบัน โดยมีการนําเทคโนโลยีที่เกิดจากการประยุกตใชคอมพิวเตอรในกระบวนการสรางฐานขอมูล การจัดการ การวิเคราะห 
และการนําเสนอขอมูลทั้งขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และขอมูลเชิงบรรยาย (Non-spatial data) แตการท่ีจะใหมีการใชระบบ
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรท่ีเกี่ยวของควรทําความเขาใจในเบื้องตนวาระบบ GIS ไมใชอุปกรณที่สามารถทําทุก
อยางได ความถูกตองของแผนท่ีหรือขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขึ้นอยูกับการนําเขาขอมูลที่ถูกตอง จึงจะไดผลลัพธที่ดี 
การดําเนินการจําแนกการใชประโยชนที่ดินศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ดวยภาพถายทางอากาศในคร้ังนี้ ยังมีขอจํากัด
บางประการ เนื่องจากภาพถายทางอากาศหรือภาพถายดาวเทียมมีราคาคอนขางสูงมาก ทําใหไมสามารถจัดหาภาพถายทางอากาศ 
เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชที่ดิน และปรับปรุงขอมูลดานการพัฒนาการเกษตรดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรได
อยางตอเนื่อง 
 การจําแนกการใชประโยชนที่ดินศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ป พ.ศ. 2545 และ 2557 เกษตรกรสวนมากยังคง
ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร ไดแก สวนผลไมซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา มีพื้นที่ประมาณ 15,382 และ 11,637 ไร 
รองลงมาเปนการทําสวนยางพารามีพื้นที่ประมาณ 7,824 และ 13,864 ไร ตามลําดับ ซึ่งเปนลักษณะเดียวกับการใชประโยชนที่ดิน

ภาพท่ี 6  ฐานขอมูลการเลี้ยงกุงทะเลศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน  
            อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป พ.ศ.2557 
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ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ในป พ.ศ. 2531, 2535 และ 2543 โดยเกษตรกรสวนมากมีอาชีพทําสวนผลไม 
(มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2535ก; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2543 และประจวบ, 2543) ซึ่งสอดคลองกับคณะกรรมการ
สถิติระดับจังหวัดจันทบุรี (2557) ที่รายงานวาประชาชนจังหวัดจันทบุรีสวนใหญประกอบอาชีพทําสวนผลไม โดยมีพื้นที่ 2,200,675

ไร คิดเปนรอยละ 70.44 ของพ้ืนที่การเกษตร  การจําแนกการใชประโยชนที่ดินของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ในคร้ังนี้ 
ยังไมสามารถแยกชนิดผลไมใหชัดเจนไดวาเปน ทุเรียน มังคุด เงาะ ฯลฯ  หรือเปนไมยืนตน เนื่องจากภาพถายทางอากาศท่ีใช
ดําเนินงานยังมีความละเอียดไมพียงพอ ประกอบกับเกษตรกรนิยมปลูกไมผลแบบผสมผสาน และไมไดเปนแปลงขนาดใหญ  
หากตองการแยกชนิดของผลไม ตองใชภาพถายทางอากาศท่ีมีความละเอียดชัดเจนสูง มีมาตราสวนใหญมากย่ิงขึ้น เชน มาตรสวน 
1 : 4,000 เปนตน 

 การใชประโยชนที่ดินศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯฯในชวงระยะเวลา 12 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2545 ถึงป พ.ศ. 
2557 พบการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน ในป พ.ศ. 2557 พื้นที่สวนผลไม/ไมยืนตน นาขาว และปาไมประเภทตางๆ ลดลงประมาณ 
3,745, 3,462 และ 1,558 ไร ตามลําดับ พื้นที่ดังกลาวอาจถูกปรับเปลี่ยนไปเปนพื้นที่ปลูกยางพารา เนื่องจากต้ังแตป พ.ศ. 2545 
ยางพารามีราคาสูงแตราคาผลไมตกต่ํา พรอมทั้งไดรับการสงเสริมการปลูกยางพารา ทําใหในป พ.ศ. 2557 มีพื้นท่ีสวนยางพารา
เพิ่มข้ึนประมาณ 6,040 ไร สอดคลองกับสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (2555) ที่ระบุวาพื้นที่ปาไมในจังหวัดจันทบุรีและ
จังหวัดตราดถูกบุกรุกทําลาย เพื่อนําไปใชประโยขนทางดานการเกษตร นอกจากน้ียังมีพื้นที่อยูอาศัยชุมชน ฟารมเลี้ยงกุงทะเล 
และพ้ืนที่ไมใชประโยชน เพิ่มขึ้นประมาณ 2,048, 388 และ 376 ไร ตามลําดับ เกษตรกรสวนมากจะปรับเปลี่ยนการใชประโยชน
ที่ดินของตนเองตามกิจกรรมที่สามารถสรางรายไดที่สูง เชน การปลูกยางพารา และการเลี้ยงกุงทะเล ซึ่งทําใหมีพื้นที่เหลานี้เพิ่มขึ้น
เมื่อมีการจําแนกการใชที่ประโยชนท่ีดินศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2535

ก; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2543 และประจวบ, 2543 )  
 การใชประโยชนท่ีดินเพ่ือเลี้ยงกุงทะเล และพ้ืนที่ปาชายเลนบริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ป พ.ศ.  2557 
เปนการเปลี่ยนแปลงแบบตรงกันขาม โดยในป พ.ศ. 2557 มีพื้นที่เลี้ยงกุงทะเลประมาณ 5,042 ไร เพิ่มข้ึน 388 ไร ในขณะท่ีพื้นที่
ปาชายเลนมีประมาณ 2,906 ไร ลดลง 473 ไร หากพิจารณาในรายละเอียดพบวา ในป พ.ศ.  2557 มีพื้นที่เลี้ยงกุงทะเลในปาชาย
เลนตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2530 ประมาณ 1,939 ไร ซึ่งเปนบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน และมีความผิดตามกฎหมาย เกษตรกร 
ผูเลี้ยงกุงควรตองถูกยายออกจากพ้ืนที่ดังกลาว เพื่อทางหนวยราชการจะไดฟนฟูปาชายเลนใหสมบรูณดังดิม ยกเวนพื้นที่เลี้ยงกุง
ทะเลรอบอาวคุงกระเบนประมาณ 728 ไร ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดดําเนินการขออนุญาตใชพื้นที่ปาชายเลน 
เพื่อดําเนินการศึกษาวิจัยตามกฎระบียบ และเกษตรกรมีการพัฒนาพ้ืนที่เลี้ยงกุงทะเลท่ีอยูนอกเขตปาชายเลนประมาณ 3,130 ไร 
ในขณะป พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ปาชายเลนอยูประมาณ 2,906 ไร โดยอยูในและนอกเขตปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 
2530 ประมาณ 2,290 และ 616 ไร  
 จากการใชขอมูลพื้นฐานประกอบภาพถายทางอากาศ และประมวลผลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อจัดทํา
ฐานขอมูลทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ เพื่อประกอบการวางแผนการ
พัฒนาในดานตางๆ ไดอยางถูกตองและตรงกับความตองการของเกษตรกร เชน เกษตรกรสวนมากมีอาชีพทําสวนผลไม ศูนยศึกษา
การพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จึงวางแผนสงเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ ไตรโครเดอรมา บิวเวอเรีย และเมธาไรเซียม เพื่อใชในการ
ปองกันและรักษาโรคพืช เปนตน อีกทั้งการจัดทําฐานขอมูลและแผนที่การใชประโยชนที่ดินดังกลาว มีความจําเปนอยางย่ิง เพื่อให
หนวยงานท่ีรวมดําเนินการใชเปนฐานขอมูลเดียวกันประกอบการจัดทําแผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ฉบับที่ 7 
ป พ.ศ. 2560 – 2564 ในรูปแบบบูรณาการ และกําหนดแนวทางในการพัฒนาการเกษตรใหตรงตามภูมิสังคม และความตองการ
ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 
 การจัดทําฐานขอมูลฟารมเลี้ยงกุงทะเล โดยการนําขอมูลแผนท่ีและขอมูลพื้นฐานตางๆ ในรูปปฐมภูมิมาแปลงเปนขอมูล
เชิงตัวเลข (Digital data) เขาสูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนประโยชนอยางมากตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ศูนยศึกษาการ
พัฒนาอาวคุงกระเบนฯ เน่ืองจากสามารถเช่ือมโยงขอมูลและแผนที่เขาดวยกัน ทําใหสะดวกตอการเดินทางไปติดตาม  
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การตรวจสอบยอนกลับ การจัดการเลี้ยงกุงทะเล ผลผลิตของฟารมเลี้ยงกุงทะเล การตรวจรับรองและตออายุการรับรองมาตรฐาน
ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี (Good Aquaculture Practice :  GAP) เปนตน เพื่อใหการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเล 
ในพื้นที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
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การศึกษาชนิด ปริมาณแบคทีเรียและแพลงกตอนในแหลงน้ําธรรมชาติบริเวณชายฝงเจาหลาว  
แหลมเสด็จ และคุงวิมานจังหวัดจันทบุรี 
 

ประจวบ ลีรักษาเกียรติ*  กัญญารัตน สุนทรา*  กฤษณา จันทรแกว  และอัญชลี คมปฏภิาณ   
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาชนิด ปริมาณแบคทีเรียและแพลงกตอนในแหลงน้ําธรรมชาติบริเวณชายฝงเจาหลาว แหลมเสด็จ และคุงวิมาน
จังหวัดจันทบุรี ปพ.ศ. 2558 จํานวน 6 สถานี ผลการศึกษาพบปริมาณแบคทีเรียรวมวิบริโอรวม บาซิลลัสรวม และเอนเทอริค 
แบคทีเรีย มีคาเฉลี่ยทั้งปสูงสุดที่สถานีปากนํ้าแขมหนู เทากับ 4,849.75±1,855.00;330.17±266.50;1,572.00±763.58 และ 
552.17±268.58 CFU/ml ตามลําดับ ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดยังถือวาอยูในเกณฑคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 4 เพื่อการ
นันทนาการ การวายนํ้าหรือกิจกรรมทางนํ้าทุกชนิด แตเพื่อการบริโภคสัตวนํ้าจะตองมีการระมัดระวังโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน 
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม และกันยายน การใชน้ําทะเลเพื่อการเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝงควรทําการฆาเช้ือนํ้าทะเลกอนนําเขา
บอเลี้ยงเพื่อปองกันเช้ือวิบริโอซึ่งเปนสาเหตุที่กอใหเกิดโรคในสัตวน้ํา  
 ผลการศึกษาพบแพลงกตอนพืช 29 สกุล ประกอบดวย Division Cyanophyta (BlueGreen Algae) พบ 1 อันดับ 
1 วงศ 1 สกุล,Division Chlorophyta (Green Algae) พบ 1 อันดับ 1 วงศ 1 สกุล, Division Chromophyta (Diatom) พบ 
8 อันดับ 18 วงศ 27 สกุล,พบแพลงกตอนสัตว 8 สกุล ประกอบดวย Phylum Rotifera 1 อันดับ 1 วงศ 1 สกุล, Phylum 

Protozoa 1 อันดับ 3 วงศ 3 สกุล, Phylum Arthropoda 1 อันดับ 1 วงศ 2 สกุล, Phylum Mollusca 1 อันดับ 1 วงศ 1 
สกุล และ Phylum Chordata 1 อันดับ 1 วงศ 1 สกุล ไมพบแพลงกตอนท่ีกอใหเกิดพิษ โดยเฉพาะกลุมขี้ปลาวาฬ พบตัวออน
ของหอยสองฝา Pelecypod Larvae เกิดขึ้นในหลายสถานี เชน ชายฝงแหลมเสด็จ ชายฝงเจาหลาว และสะพานปลาเจาหลาว 
ซึ่งอาจจะเปนแหลงท่ีสามารถเก็บรวบรวมลูกพันธุหอยไดในโอกาสตอไป 

 

คําสําคัญ : แบคทีเรีย แพลงกตอน แหลงนํ้าธรรมชาต ิเจาหลาว แหลมเสด็จ คุงวิมาน 
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Study on Speciesand Quantityof Bacteria and Planktonin Chaolao Laemsadet and 
Kungwiman Beaches, Chanthaburi Province. 
 

Prachuab Leeruksakiat  Kunyarut Suntara*  Kitsana Chankrawand  Anchalee Kompatiparn 
Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center 

 
Abstract 
 From the study on Species and Quantity of Bacteria and Plankton in Chaolao Larmsadet and 

Kungwiman Beaches, Chanthaburi Province at six stations in 2015, it was found that the highest average 

annual amount of Total bacteria, Vibrio spp., Bacilus spp. And Entericbacteria were 4,849.75±1,855.00; 

330.17±266.50; 1,572.00±763.58 and 552.17±268.58 CFU/ml. The highest amount of each bacteria was 

found at the station at the mouth of Kamnun estuary (Station 6). The amount of bacteria was categorized 

in the standard class 4 of the sea water quality standard, suitable for recreation activities, swimming and 

other water sports. However, caution should be exercised when consuming seafood, especially in rainy 

season during June-July and September and when using water for aquaculture. 

 The result showed that there are 29 Genuses of Phytoplankton, consisting of Division Cyanophyta 

(BlueGreen Algae)in 1 Order 1 Family 1 Genus, Division Chlorophyta (Green Algae) 1 Order 1 Family 1 
Genus, Division Chromophyta (Diatom) 8 Orders 18 Families 27 Genuses. There were 8 Genuses of 

Zooplankton consisting ofPhylum Rotifera 1 Order 1 Family 1 Genus,Phylum Protozoa 1 Order 3 Families 3 

Genuses, Phylum Arthropoda 1Order 1 Family 2 Genuses,Phylum Mollusca 1 Order 1 Family 1 Genusand 

Phylum Chordata 1 Order 1 Family 1 Genus. The redtide plankton or toxic plankton was not found at 

Chaolao Larmsadet Kungwiman Beaches,Chanthaburi Province. Newly Larvae Bivale (Pelecypod Larvae) 

was found at several stations, such as Laemsadet Station, Chaolao Station and Chaolao Fish Pier. 

 
Keyword : Bacteria, Plankton, Natural Water Source, Chaolao, Laemsadet, Kungwiman 
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คํานํา 
 จังหวัดจันทบุรี เปนจังหวัดชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ6,388 ตารางกิโลเมตร 
สภาพภูมิประเทศ ประกอบไปดวย ปาไม ภูเขา ที่ราบสูง และที่ราบชายฝงทะเล ประชากรสวนใหญของจังหวัดจันทบุรี 
ประกอบอาชีพทําสวนผลไม อัญมณี เกษตรกรรม การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อําเภอทาใหมเปนอําเภอหนึ่งของ
จังหวัดจันทบุรี มีการพัฒนาดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง และการทองเที่ยวสูงมากเน่ืองจากมีปจจัยพื้นฐานท่ีสมบูรณ
เหมาะสมตอการพัฒนาดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง และการทองเที่ยว อําเภอทาใหม มีแหลงทองเท่ียวที่สําคัญ เชน 
ชายหาดเจาหลาว แหลมเสด็จ และคุงวิมาน ซึ่งเปนแหลงทองเท่ียวที่ไดรับความนิยมและเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายนอกจาก
ชายทะเลที่สวยงามแลว ยังมีแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยมีศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริเปนศูนยกลางการเรียนรูและแหลงทองเท่ียวที่สําคัญของจังหวัดจันทบุรี  ในป พ.ศ. 2558 และ 2559 

มีนักทองเท่ียวจํานวน 942,641 และ 1,009,364 คน ตามลําดับ มาทองเท่ียวศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ และพัก
คางคืนบริเวณพ้ืนที่ใกลเคียง (ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ, 2558; ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ, 2559) 
โดยนักทองเที่ยวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําใหเกิดการขยายตัวดานการทองเที่ยวอยางตอเนื่องพื้นที่ชายหาดท่ีวางเปลา
เปลี่ยนเปน รานอาหาร โฮมสเตย รีสอรท โรงแรม จํานวนมากมายไมนอยกวา 500 แหง เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่เขามา
พักผอนในแตละป สถานท่ีพักผอนดังกลาวยังขาดระบบบําบัดน้ําทิ้ง ทําใหมีการระบายน้ําทิ้งลงสูธรรมชาติ ซึ่งอาจจะทําให
เกิดผลกระทบตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง และการทองเท่ียวชายทะเลบริเวณชายหาดเจาหลาว แหลมเสด็จ และคุงวิมาน 
ในอนาคต 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ตระหนักถึงปญหาดังกลาว เนื่องจากขอมูลคุณภาพนํ้าจากโครงการ
ชลประทานน้ําเค็ม ตั้งแต ปพ.ศ. 2555-2557 พบปริมาณแบคทีเรีย และปริมาณธาตุอาหาร อินทรียคารบอน, ไนเตรท, 
ไนโตรเจนรวม, ฟอสฟอรัสรวม และแพลงกตอน บริเวณชายฝงแหลมเสด็จมีปริมาณสูงมากข้ึนจึงมีความจําเปนในการ
ดําเนินงานศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ โดยดําเนินการตรวจวิเคราะหตัวอยางนํ้าทะเลบริเวณชายหาดเจาหลาวแหลมเสด็จ คุงวิมานและ
พื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เพื่อตรวจสอบกลุมแบคทีเรียที่กอโรค ซึ่งเปนขอกังวลดานสุขอนามัยตอนักทองเที่ยวและ
ชุมชนริมชายทะเลโดยเฉพาะกลุมแบคทีเรียเอนเทอริค แบคทีเรียซึ่งเปนเช้ือที่เสี่ยงตอเกิดโรคในคน หากตรวจพบในปริมาณ
มากอาจกอใหเกิดผลกระทบตอระบบทางเดินอาหาร เชน เช้ือ ซาลโมเนลลา (Salmonellosis), เช้ือฟคัลโคลิฟอรม Faecal 

Coliform Bacteria เปนตน จุลินทรียบาซิลลัสบางชนิด เชน Bacillus cereus รวมถึงเช้ือวิบริโอ ที่มีปริมาณมาก และสะสม
ในสัตวน้ําท่ีผูบริโภคนิยมรับประทานดิบ เชน หอยนางรม กุงทะเล จะเปนสาเหตุกอโรคตอนักทองเท่ียวได รวมท้ังแพลงกตอน
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามอุดมสมบรณูของธาตุทําใหเกิดปรากฎการณน้ําเปล่ียนส ีหรือท่ีเรียกวาข้ีปลาวาฬ บริเวณชายหาดคุงวิมาน 
แหลมเสด็จ เจาหลาว และปากนํ้าแขมหนู เมื่อป พ .ศ. 2547 โดยตรวจพบแพลงกตอนกลุม Trichodesmium และ
Gambierdicus ทําใหเกิดสงผลกระทบตอการสงเสริมการทองเท่ียว และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางมา ดังนั้น ขอมูลจากการ
ศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ จะเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และพัฒนาแหลงทองเท่ียวของอําเภอทาใหม 
จังหวัดจันทบุรี ใหเกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเปนการเฝาระวังพรอมแจงเตือนลวงหนาในชวงเวลาท่ี มีความเสี่ยงตอ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
 

วัตถุประสงค 
 1. ศึกษาปริมาณและกลุมของแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคบริเวณแหลงน้ําธรรมชาติชายฝงเจาหลาวแหลมเสด็จคุงวิมาน 

 2. ศึกษาชนิดปริมาณแพลงกตอนบริเวณแหลงน้ําธรรมชาติชายฝงเจาหลาวแหลมเสดจ็คุงวิมาน 
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วิธีดําเนินการ 
1. จุดเก็บตัวอยางนํ้า 

ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําเพื่อตรวจวิเคราะห
ปริมาณแบคทีเรีย แพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตว
จํานวน 6 สถานี  คือ ชายฝงคุงวิมาน ปากอาวคุงกระเบน 
ชายฝงแหลมเสด็จ ชายฝงเจาหลาว สะพานปลาเจาหลาว 
และปากน้ําแขมหนู (ภาพท่ี1, ตารางที่ 1) ระยะทาง 13 
กิโลเมตรโดยดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําชวงน้ําลง เดือนละ 
1 ครั้ง ระยะเวลา 1ปตั้งแตเดือนมกราคม– ธันวาคม พ.ศ. 
2558 และแบงตามฤดูกาล ฤดูรอนเดือนมีนาคม – มิถุนายน 
ฤดูฝน เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม และฤดูหนาว เดือน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ(กรมอุตุนิยมวิทยา,2558) 

 

 

 

 

2. การวิเคราะหปริมาณแบคทีเรีย 

2.1 ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําตรวจวิเคราะหปริมาณกลุมแบคทีเรียท่ีอาจกอใหเกิดโรค ดังนี้ 
ปริมาณแบคทีเรียรวม (Total bacteria count) โดยใชอาหารเลี้ยงเช้ือ Nutrient Agar (NA) ปริมาณวิบริโอรวม 

โดยใชอาหารเลี้ยงเช้ือ Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose Agar (TCBS) ปริมาณบาซิลลัสรวมโดยใชอาหารเลี้ยงเช้ือ
Manitol Egg Yolk Polymyxin (MYP) ปริมาณ Enteric bacteria โดยใชอาหาร MacConkey Agar  

2.2 การเก็บตัวอยางน้ํา โดยใชขวดสีชาขนาด 250 มล. ที่ผานการอบฆาเช้ือ นําสงหองปฏิบัติการภายใน 1 ช่ัวโมง
หลังจากเก็บตัวอยางน้ํา หรือกรณีที่ใชเวลานานกวาน้ันจะเก็บตัวอยางน้ําในถังน้ําแข็งที่มีความเย็นไมเกิน 10 องศาเซลเซียส  
เขยาน้ําในขวดใหเขากันดูดน้ําตัวอยางจํานวน 10 มล. ใสใน 0.85 % steriledNacl ซึ่งเปนข้ันตอนในการเจือจางตัวอยางน้ําลง 
เปน 10 เทา หรือ10-1 ทําการเจือจางตัวอยางน้ําจาก 10-1 ตอไปทีละ 10 เทา หรือเรียกวา serial ten - fold dilution จนกระท่ังได 
10-2 และ10-3 

2.3 ใชไมโครไปเปตดูดน้ําตัวอยางจากที่ Dilution 10 0 ,10-1 และ10-2 ชุดละ100 ไมโครลิตร หรือ 0.1 มล.หยดลงบน
ผิวหนาอาหารเลี้ยงเช้ือแบคทีเรียรวม (NA) วิบริโอรวม (TCBS) บาซิลลัสรวม(MYP) และเอนเทอริคแบคทีเรีย (MacConkey 

Agar) ซ้ําละ3 เพลท 

2.4 เกลี่ยตัวอยางน้ําใหทั่วผิวหนาอาหาร นําบมที่อุณหภูมิ35 องศาเซลเซียส นาน18-24 ช่ัวโมงโดยคว่ําใหอาหารอยู
ดานบน ควรเวนระยะ ระหวางแถวใหหางพอสมควร เพื่อใหอากาศผานไดสะดวก (ณุวีร, 2546) 

2.5 เมื่อครบเวลาแลวเลือกเฉพาะเพลท ที่มีโคโลนีของแบคทีเรียเจริญเติบโตระหวาง 30-300 โคโลนี ทําการนับจํานวน
โคโลนีที่ขึ้นบนผิวหนาวุนทั้งหมดแลวบันทึกผลความหนาแนน (CFU/ml) ตามวิธี Standard Method for Examination of 

water and Wastewater (American Public Health Association,1980) 
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3. การเก็บตัวอยางแพลงกตอนวิเคราะหชนิดและความหนาแนนแพลงกตอน 

 3.1 เก็บตัวอยางแพลงกตอนดวยกระบอกเก็บนํ้า โดยเก็บที่ระดับความลึกจากผิวน้ําประมาณ 30 เซนติเมตร จํานวน 
50 ลิตร กรองผานถุงกรองขนาดตา 20 ไมครอน ลางถุงลากแพลงกตอน 2-3 ครั้ง เพื่อใหแพลงกตอนที่ติดคางอยูกับถุงกรอง
แพลงกตอนไหลลงในขวดรวบรวมแพลงกตอนท่ีอยูบริเวณปลายถุงกรอง จากน้ันนําตัวอยางแพลงกตอนใสขวดเก็บตัวอยางที่มี
ฝาปดอยางดี เติมฟอรมาลิน (คํานวณความเขมขนสุดทายของน้ํายาฟอรมาลินในขวดเก็บตัวอยางใหไดประมาณ 2-5 เปอรเซ็นต) 
 3.2 วิเคราะหตัวอยางแพลงกตอน เพื่อแยกชนิดแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสตัวโดยใชกลองจลุทรรศน
กําลังขยายสูง และหนังสือคูมือประกอบการแยกชนิดของแพลงกตอนพืช (ลัดดา และโสภณา, 2546) และชนิดของแพลงกตอน
สัตว(ลดัดา, 2543) การวิเคราะหปริมาณแพลงกตอนทําไดโดยการนับจํานวนแพลงกตอนดวย Sedgewick-Rafter แลวนํามา
คํานวณหาความหนาแนน การวเิคราะหตัวอยางเพ่ือคํานวณหาความหนาแนนของแพลงกตอนจะนับ 2-3 ไลด แลวหาคาเฉลี่ย
เพื่อคํานวนหาจํานวนของแพลงกตอนตอน้ํา 1 ลิตร โดยใชสูตรในการคํานวณ C=NV2/V1 โดย C = ความหนาแนนของแพลงก
ตอน (เซลล/ลิตร) N = คาเฉลีย่ของจํานวนแพลงกตอนท่ีนับไดในน้าํ 1 มิลลิลติร V1 = ปริมาตรน้ําทีก่รองผานถุงกรองแพลงก
ตอน (ลิตร) V2 = ปริมาตรตัวอยางแพลงกตอนในขวดเก็บตัวอยาง (มิลลลิิตร 
4. การวิเคราะหขอมูล 

 นําคาเฉลีย่ที่ไดในทุกพารามิเตอร มาสรางกราฟเพ่ือดูการเปลีย่นแปลงในรอบ 12 เดือน วิเคราะหความแปรปรวน
และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปริมาณแบคทีเรียรวม วิบริโอรวม บาซลิลสัรวม และเอนเทอริค แบคทีเรยี แพลงกตอนพืชและ
แพลงกตอนสัตวในแตละสถานีโดยใช One Way ANOVA และ Duncan, s NEW Multiple Range Test ที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% และใชสถิตเิชิงพรรณนาเปรยีบเทียบกับขอมูลทตุิยภูมิ  
 

ผลการศึกษา 
 การศึกษาชนิด ปริมาณแบคทีเรีย แพลงคตอนในแหลงน้ําธรรมชาติ เจาหลาว แหลมเสด็จ คุงวิมาน ระหวางเดือน
มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558 และแบงตามฤดูกาลปริมาณแบคทีเรียรวม วิบริโอรวม บาซิลลัสรวม และเอนเทอริคแบคทีเรีย 
จะพบปริมาณมากในฤดูรอนตอเนือ่งกับฤดูฝน ชวงเดือนเมษายน-กรกฏาคมพ.ศ. 2558 สวนในเดือนอื่นๆ จะมีปริมาณ
แบคทีเรียลดนอยลง ยกเวนกลุมแบคทีเรียรวมที่มีปรมิาณเพ่ิมขึ้นและลดลงตลอดท้ังป  
1. ปริมาณแบคทีเรียรวม (Total bacteria count) ในแหลงน้ําธรรมชาติเจาหลาว แหลมเสด็จ คุงวิมาน 

 ผลการตรวจสอบปริมาณแบคทีเรียรวม พบวาในทุกสถานีมีคาพิสัยอยูระหวาง 13–17,900 CFU/ml คาเฉลี่ยแบคทีเรีย
รวมท้ังปปริมาณสูงสุดพบในบริเวณปากนํ้าแขมหนู รองลงมาพบบริเวณสะพานปลาเจาหลาว, ชายฝงคุงวิมาน,ชายฝงแหลมเสด็จ, 
ปากอาวคุงกระเบน และชายฝงเจาหลาว มีคา 4,849.75±1,855.00; 3,095.67±1,480.55;2,820.67±978.37;2,516.50±945.24; 

2,055.58±938.58 และ 1,366.92±743.54 CFU/ml ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยปริมาณแบคทีเรียรวม
ระหวางสถานีที่1-6 พบวาคาเฉลี่ยของแบคทีเรียรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ปริมาณแบคทีเรีย
รวมในแตละฤดูกาลในชวงฤดูรอนและฤดูฝนปริมาณแบคทีเรียรวมไมมีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตมี
ความแตกตางกับปริมาณแบคทีเรียรวมในชวงฤดูหนาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ตารางที่ 2 ปริมาณแบคทีเรียรวมในแต
ละเดือนของแตละสถานีพบมีคาสูงเปนสวนมาก โดยเฉพาะในระหวางเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พบปริมาณแบคทีเรียรวมสูงสุด
ในสถานีปากน้ําแขมหนู และสะพานปลาเจาหลาว มีคาเทากับ 16,620 และ 17,900 CFU/ml และพบปริมาณแบคทีเรียรวมต่ําสุด
ในทุกสถานีในชวงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ 
2. ปริมาณวิบริโอรวม (Vibriospp.) ในแหลงน้ําธรรมชาติเจาหลาว แหลมเสด็จ คุงวิมาน 

ผลการตรวจสอบปริมาณวิบริโอรวม (Vibriospp.) ในทุกสถานี พบวามีคาพิสัยอยูระหวาง 10 – 3,256CFU/ml คาเฉลี่ย
ทั้งปปริมาณวิบริโอรวมสูงสุดพบในสถานีปากนํ้าแขมหนู รองลงมาพบที่สะพานปลาเจาหลาว มีคาเทากับ330.17±266.50 และ 
214.75±141.57 CFU/ml ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยปริมาณวิบริโอรวมระหวางสถานีที่1 - 6 พบวา
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คาเฉลี่ยของวิบริโอรวมในสถานีชายฝงคุงวิมาน ปากอาวคุงกระเบน ชายฝงแหลมเสด็จ และชายฝงเจาหลาว ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับ สถานีสะพานปลาเจาหลาว และ
ปากน้ําแขมหนูปริมาณวิบริโอรวมในแตละฤดูกาล พบวาในชวงฤดูหนาวและฤดูฝนปริมาณวิบริโอรวมไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตมีความแตกตางกับปริมาณวิบริโอรวมในฤดูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ปริมาณวิบริโอรวม
ในแตละเดือนของแตละสถานีพบปริมาณวิบริโอรวมในระดับนอย แตจะพบปริมาณวิบริโอรวมสูงสุดในชวงฤดูรอนเดือนมิถุนายน 
พบที่สถานีปากน้ําแขมหนู มีคาเทากับ 3,256 CFU/ml รองลงมาพบที่สถานีสะพานปลาเจาหลาว 1,715 CFU/ml และในชวงฤดู
ฝน เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พบ ปริมาณวิบริโอรวมลดลงแตยังสามารถตรวจพบไดในสถานีชายฝงคุงวิมาน ปากอาวคุงกระเบน 
ปากน้ําแขมหนู และสะพานปลาเจาหลาว มีคาเทากับ 298, 220, 254และ 435 CFU/ml ปริมาณวิบริโอต่ําสุดในทุกสถานี ในชวง
ฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน -กุมภาพันธ พบปริมาณวิบริโอรวมมีคาต้ังแต 10 – 84 CFU/ml (ตารางที่ 2) 
3. ปริมาณบาซิลลัสรวม (Bacillus spp.) ในแหลงน้ําธรรมชาติเจาหลาว  แหลมเสด็จ  คุงวิมาน 

ผลการตรวจสอบปริมาณบาซิลลัสรวมทุกสถานีมีคาพิสัยอยูระหวาง 8– 8,800 CFU/ml คาเฉลี่ยบาซิลลัสรวมทั้งป 
พบปริมาณสูงสุดที่ สถานีปากนํ้าแขมหนู รองลงมาพบที่สถานีชายฝงคุงวิมาน, ปากอาวคุงกระเบน สะพานปลาเจาหลาว, ชายฝง
เจาหลาว และชายฝงแหลมเสด็จมีปริมาณบาซิลลัสรวมเทากับ 1 ,572.00±763.58;521.42±235.90;400.92±217.69; 
382.67±154.17;235.25±59.49 และ 212.67±72.57CFU/ml ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยปริมาณ
บาซิลลัสรวมระหวางสถานีท่ี 1 - 6 พบวา คาเฉลี่ยของบาซิลลัสรวมในสถานีชายฝงคุงวิมาน ปากอาวคุงกระเบน ชายฝงแหลมเสด็จ 
ชายฝงเจาหลาว และสะพานปลาเจาหลาว ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับสถานีปากน้ําแขมหนู ปริมาณบาซิลลัสรวมในแตละฤดูกาล พบวาในชวงฤดูรอนและฤดูฝนปริมาณ
บาซิลลัสรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตจะแตกตางกับฤดูหนาว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ปริมาณบาซิลลัสรวมในแตละเดือนของทุกสถานีพบปริมาณบาซิลลัสรวมสูงในชวงเดือน พฤษภาคม – กรกฏาคม โดยพบปริมาณ
บาซิลลัสรวมสูงสุดในชวงฤดูรอน เดือนพฤษภาคม ไดแกปากน้ําแขมหนู มีปริมาณเทากับ 8,800 CFU/ml และในชวงฤดูฝนเดือน
มิถุนายนพบปริมาณบาซิลลัสรวมสูงใน 3 สถานี ไดแก ชายฝงคุงวิมาน ปากอาวคุงกระเบน และปากน้ําแขมหนู มีปริมาณเทากับ 
2,742; 2,216 และ5,024 CFU/ml ตามลําดับ เดือนกรกฎาคม พบปริมาณบาซิลลัสรวมสูงใน 3 สถานี ไดแก ปากอาว 
คุงกระเบน, ชายฝงคุงวิมาน และปากนํ้าแขมหนู มีปริมาณเทากับ 1,772;1,556 และ 1,238 CFU/ml ตามลําดับ และพบปริมาณ
บาซิลลัสรวมมีปริมาณลดลงในชวงฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ปริมาณท่ีตรวจพบอยูในชวง 8–175 CFU/ml (ตารางที่2) 
4. ปริมาณเอนเทอริคแบคทีเรีย (Enteric Bacteria) ในแหลงน้ําธรรมชาติเจาหลาว แหลมเสด็จ คุงวิมาน 

 ปริมาณเอนเทอริคแบคทีเรียที่ตรวจพบทุกสถานีมีคาพิสัยอยูระหวาง 8– 3,256 CFU/ml คาเฉลี่ยทั้งปพบปริมาณสูงสุด
ที่สถานีปากน้ําแขมหนู รองลงมาพบที่สถานีสะพานปลาเจาหลาว และปากอาวคุงกระเบน ปริมาณเทากับ 552.17±268.58; 
352.17±197.23 และ 340.08±250.74 CFU/ml ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยปริมาณเอนเทอริค
แบคทีเรีย ระหวางสถานีท่ี1-6 พบวา คาเฉลี่ยของเอนเทอริคแบคทีเรียที่สถานีชายฝงคุงวิมาน ชายฝงแหลมเสด็จ ชายฝงเจาหลาว 
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับสถานี
ปากอาวคุงกระเบน สะพานปลาเจาหลาว และปากนํ้าแขมหนู ปริมาณเอนเทอริคแบคทีเรียในแตละฤดูกาล พบวา ในชวงฤดูรอน
และฤดูฝนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตในฤดูหนาวมีปริมาณเอนเทอริคแบคทีเรีย แตกตางกับฤดูรอนและ
ฤดูฝน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อศึกษาในแตละเดือนพบปริมาณเอนเทอริคแบคทีเรียสูงสุดในชวงฤดูฝน เดือน
มิถุนายน และเดือนกันยายน ปริมาณท่ีพบสูงสุดในสถานีปากน้ําแขมหนู และสะพานปลาเจาหลาวโดยในเดือนมิถุนายน มีปริมาณ 

3,256 และ 2,170 CFU/ml ตามลําดับ และในเดือนกันยายนพบสูงสุดที่สถานีสะพานปลาเจาหลาว และปากนํ้าแขมหนูมีคาเทากับ
1,270 และ 1,167 CFU/ml ในชวงตนฤดูหนาว เดือนตุลาคม ที่สถานีปากอาวคุงกระเบน ปริมาณเอนเทอริคแบคทีเรีย เทากับ
3,075 CFU/ml และปริมาณเอนเทอริคแบคทีเรียลดนอยลงในชวงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม และเดือนมกราคม–
กุมภาพันธ (ตารางที่ 2) 
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5.ปริมาณและชนิดของแพลงกตอนในแหลงน้ําธรรมชาติ เจาหลาวแหลมเสด็จคุงวิมาน  
 จากการศึกษาปริมาณและชนิดของแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตวในแหลงน้ําธรรมชาติ เจาหลาวแหลมเสด็จ 

คุงวิมาน ป พ.ศ.2558 จํานวน 6 สถานี แพลงกตอนพืชจํานวน 29 สกุล ประกอบดวย 1. Division Cyanophyta (Blue - 

Green Algae) พบ 1 อันดับ 1 วงศ 1 สกุล 2. Division Chlorophyta (Green Algae) พบ 1 อันดับ 1 วงศ 1 สกุล 3. Division 

Chromophyta (Diatom) พบ 8 อันดับ 18 วงศ 27สกุล แพลงกตอนสัตว 8 สกุล ประกอบดวย 1. Phylum Rotifera 1 อันดับ 
1 วงศ 1 สกุล 2.Phylum Protozoa 1 อันดับ 3 วงศ 3 สกุล 3.Phylum Arthropoda 1 อันดับ 1 วงศ 2 สกุล 4.Phylum 

Mollusca 1 อันดบั 1 วงศ 1 สกุล 5. Phylum Chordata 1 อันดับ 1 วงศ 1 สกุล 

 ปริมาณแพลงกตอนรวมทั้งปในทุกสถานีพบปริมาณแพลงกตอนรวมสูงสุดอยูที่สถานีชายฝงเจาหลาว รอยละ 22 
รองลงมาพบที่สถานี ชายฝงแหลมเสด็จ, สะพานปลาเจาหลาว, ปากอาวคุงกระเบน, ปากนํ้าแขมหนู และชายฝงคุงวิมาน รอยละ 
20,18,14,13 และ 13 ตามลําดับปริมาณแพลงกตอนพืช พบสูงสุดใน Division Chromophyta รอยละ 79 รองลงมาพบใน
Division Cyanophyta รอยละ 9 และปริมาณแพลงกตอนสัตวพบใน Phylum Mollusca รอยละ 6 Phylum Arthropoda 

รอยละ 5 และ Phylum Protozoa รอยละ 1 สวนแพลงกตอนพืช Division Chlorophyta และแพลงกตอนสัตว 
Phylum Rotifer และChordata พบในแหลงน้ําธรรมชาติ เจาหลาวแหลมเสด็จคุงวิมาน นอยมาก มีคารอยละ 0.01;0.00 และ 
0.02 ตามลําดับ เมื่อทําการวิเคราะหการจัดหมวดหมูของชนิดแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตว จะพบวาในแตละพื้นที่มี
แพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตวหลากหลายแตกตางกัน เปนไปตามลักษณะของพื้นท่ีเมื่อพิจารณาตามแตละ Division และ 
Phylum พบวา Division Cyanophyta สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน (blue – green algae) กระจายอยูทุกสถานี พบมากท่ีสถานี
ชายฝงแหลมเสด็จ รอยละ 46และ ปากอาวคุงกระเบน, ชายฝงคุงวิมาน, ชายฝงเจาหลาว, สะพานปลาเจาหลาว และปากน้ําแขม
หนู รอยละ 15, 12, 12, 9 และ 6 ตามลําดับ Division Chromophyta ตรวจพบในแตละสถานีมีปริมาณใกลเคียงกัน ตรวจพบ
ปริมาณมากสุดที่สถานีชายฝงเจาหลาว รอยละ 22 รองลงมาตรวจพบท่ีสถานีชายฝงแหลมเสด็จ สะพานปลาเจาหลาว ปากอาว
คุงกระเบน ชายฝงคุงวิมาน และปากนํ้าแขมหนู รอยละ 20, 18, 14,13 และ13  ตามลําดับ Phylum Protozoa พบปริมาณมาก
ที่สถานีปากอาวคุงกระเบน รอยละ 64 รองลงมาตรวจพบที่สถานีชายฝงแหลมเสด็จ ปากน้ําแขมหนู ชายฝงเจาหลาว ชายฝง
คุงวิมาน และสะพานปลาเจาหลาว รอยละ 10, 10, 8, 7 และ 1 ตามลําดับ Phylum Arthropoda ตรวจพบแตละสถานีปริมาณ
ใกลเคียงกัน พบปริมาณมากสุดที่สถานีสะพานปลาเจาหลาว รอยละ 26 รองลงมาตรวจพบที่สถานีปากอาวคุงกระเบน ชายฝง
เจาหลาว ปากน้ําแขมหนู ชายฝงแหลมเสด็จ และชายฝงคุงวิมาน รอยละ 23, 18, 14, 12 และ 7 ตามลําดับ Phylum Mollusca 

พบปริมาณมากสุดที่สถานีชายฝงเจาหลาว รอยละ 34 รองลงมาตรวจพบท่ีสถานีชายฝงแหลมเสด็จ ชายฝงคุงวิมาน สะพานปลา
เจาหลาว ปากอาวคุงกระเบน และปากนํ้าแขมหนู รอยละ 26, 12, 11, 9 และ 8 ตามลําดับ 

 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยปริมาณแพลงกตอนพืช แตละสถานี พบวาคาเฉลี่ยของปริมาณแพลงกตอน
พืชในแตละสถานี ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ในแตละฤดูกาลปริมาณแพลงกตอนพืชในแตสถานีก็ไม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เชนเดียวกัน (ตารางที่1) เมี่อพิจารณาเปนรายเดือน ปริมาณแพลงกตอนพืช
พบสูงสุดในชวงปลายฤดูรอน เดือนมิถุนายน บริเวณสถานีชายฝงแหลมเสด็จ พบปริมาณ 27,678 เซลล/ลิตร แพลงกตอนชนิดเดน
เปนแพลงกตอนพืชอยูใน 2 Division ไดแก Division Cyanophyta (blue – green algae) และ Division Chromophyta 

(Diatom) ไดแก Oscillatoria. และ Asterionelopsis ปริมาณ 14,000 และ 13,200เซลล/ลิตร ปริมาณแพลงกตอนพืชลดต่ําลง
ในชวงฤดูฝน เดือนกรกฎาคม – กันยายน และปริมาณแพลงกตอนพืชเริ่มสูงขึ้นอีกครั้งในชวงตนฤดูหนาวเดือนตุลาคม บริเวณ
ชายฝงเจาหลาว, ชายฝงแหลมเสด็จ และปากอาวคุงกระเบน ปริมาณ 22,314; 18,904 และ 13,933 เซลล/ลิตร  
 เมี่อพิจารณาเปนรายเดือนแพลงกตอนสัตวเริ่มสูงข้ึนในชวงฤดูรอน เดือนเมษายน ท่ีสถานีชายฝงแหลมเสด็จ และสูงสุด
ในเดือนพฤษภาคม พบปริมาณ 2,063 และ 2,745 ตัว/ลิตร ตามลําดับ สวนใหญพบใน Phylum Arthropoda, Protozoa และ
Mollusca โดยเฉพาะตัวออนของลูกหอย 2 ฝา Pelecypod Larvae จะพบมากบริเวณชายฝงแหลมเสด็จชวงเดือนเมษายน
ปริมาณ 2,063ตัว/ลิตร เดือนพฤษภาคมจะพบในกลุมของ Protozoa เชน Epiplocylis แพลงกตอนสัตว จะคอยลดต่ําลงสุด 
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พารามเิตอร สถานี ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว

แพลงกตอนพชื ชายฝงคุงวมิาน 2,145.25 1,171.20 4,867.50 2367.37 4,361.25 4,089.33

(cells/L) ปากอาวคุงกระเบน 1,424.75 607.34 5,889.25 3,043.37 4,259.50 3,877.30

ชายฝงแหลมเสด็จ 8,307.00 6,475.80 5,953.50 4,318.15 5,232.00 4,482.85

ชายฝงเจาหลาว 5,160.00 1,209.01 7,891.50 4,999.38 5,368.75 4,500.52

สะพานปลาเจาหลาว 4,798.50 1655.47 3,617.25 388.98 6,652.75 5,171.01

ปากนํ้าแขมหนู 2,248.25 549.39 3,091.00 1,445.56 6,639.50 4,520.06

เฉลี่ย 4,013.96±1,136.40a 5,218.33±1,196.59a 5,418.96±1,622.63a

แพลงกตอนสัตว ชายฝงคุงวมิาน 372.25 166.60 548.75 282.79 174.00 89.566

(ind/L) ปากอาวคุงกระเบน 886.50 562.76 1,249.25 437.08 605.00 187.584

ชายฝงแหลมเสด็จ 1,360.25 621.77 527.00 240.11 249.50 164.938

ชายฝงเจาหลาว 478.00 103.67 787.75 97.760 1516.50 560.875

สะพานปลาเจาหลาว 462.00 173.09 395.50 148.06 450.75 207.358

ปากนํ้าแขมหนู 258.00 93.69 284.75 111.04 532.00 137.45

เฉลี่ย 636.17±152.20a 632.17±111.55a 587.96±134.90a

หมายเหตุ  ตัวอกัษรที่เหมือนกนัหมายถงึไมมีความแตกตางกนัทางสถติิ P>0.05 สวนตัวอกัษรท่ีแตกตางกนั
  หมายถงึมีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ P<0.05

ในเดือนมิถุนายน และเริ่มสูงขึ้นอีกครั้งในชวงฤดูฝนเดือนสิงหาคม บริเวณสถานีปากอาวคุงกระเบน ปริมาณ 2,430 ตัว/ลิตร  
ซึ่งพบใน Phylum Protozoa, Arthropoda และ Mollusca ไดแก Epiplocylis,Favella, Tintinopsis, Copepods และ
Pelecypod Larvae เดือนพฤศจิกายนบริเวณสถานีชายฝงเจาหลาว และสะพานปลาเจาหลาว พบ Phylum Mollusca และ
Arthropoda ไดแก ตัวออนของหอย 2 ฝา (Pelecypod Larvae) และ Copepodsปริมาณ 2,448 และ 1,065ตัว/ลิตร เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยปริมาณแพลงกตอนสัตวแตละสถานี พบวาคาเฉลี่ยของปริมาณแพลงกตอนสัตวในสถานี
ชายฝงคุงวิมาน สะพานปลาเจาหลาว และปากนํ้าแขมหนู ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตจะมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับสถานีปากอาวคุงกระเบน ชายฝงแหลมเสด็จ และชายฝงเจาหลาว สวนในแตละ
ฤดูกาลปริมาณแพลงกตอนสัตวแตละสถานีไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เชนเดียวกัน (ตารางที่1) 
 
ตารางที่ 1  ปริมาณแพลงกตอนในแหลงน้ําธรรมชาติ เจาหลาว แหลมเสด็จ คุงวิมาน แยกตามฤดูกาลป พ.ศ.2558 
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แบคทีเรียรวม ชายฝงคุงวิมาน 3,673.75 1,949.11 3,937.50 2,168.11 850.75 278.81

(CFU/ml) ปากอาวคุงกระเบน 4,116.75 2,387.79 1,665.00 1,253.54 385.00 141.73

ชายฝงแหลมเสด็จ 3,699.00 1,888.55 3,261.25 2,047.40 589.25 425.09

ชายฝงเจาหลาว 790.75 270.25 2,702.50 2,231.66 607.50 361.37

สะพานปลาเจาหลาว 2,003.75 1,252.73 6,936.50 3,833.93 346.75 101.94

ปากน้ําแขมหนู 9,253.75 3,626.56 5,041.25 3,339.38 254.25 176.49

เฉลี่ย 3,922.96±954.19a 3,924.00±1,011.67a 505.58±107.39b

วิบริโอรวม ชายฝงคุงวิมาน  85.00±46.28  121.25±63.25  35.75±16.27

(CFU/ml) ปากอาวคุงกระเบน  102.25±70.65  114.25±48.11  34.75±17.44

ชายฝงแหลมเสด็จ  43.25±17.78  50.00±13.66  10.00±.00

ชายฝงเจาหลาว  37.75±9.92  45.25±20.52  13.75±3.75

สะพานปลาเจาหลาว  448.75±422.09  178.00±102.99  17.50±4.79

ปากน้ําแขมหนู  879.50±792.51  79.75±41.03  31.25±13.29

เฉลี่ย 266.09 147.75a 98.08 22.56b 23.83±4.66b

บาซิลลัสรวม ชายฝงคุงวิมาน  963.50±598.44  499.00±354.82  101.75±63.79

(CFU/ml) ปากอาวคุงกระเบน  649.75±524.72  473.00±433.03  80.00±41.24

ชายฝงแหลมเสด็จ  269.00±129.13  319.50±164.66  49.50±19.94

ชายฝงเจาหลาว  203.25±89.57  345.75±150.67  156.75±41.70

สะพานปลาเจาหลาว  322.25±187.63  800.75±352.17  25.00±9.26

ปากน้ําแขมหนู  3,585.50±2,069.60  844.50±141.08  286.00±176.93

เฉลี่ย 998.88±411.49a 547.08±113.39a 116.50±34.33b

เอนเทอริค ชายฝงคุงวิมาน  128.00±85.37  60.50±28.46  37.50±10.93

แบคทีเรีย ปากอาวคุงกระเบน  107.50±71.96  879.26±34.80  33.50±14.86

(CFU/ml) ชายฝงแหลมเสด็จ  51.50±25.86  126.00±47.64  11.25±1.97

ชายฝงเจาหลาว  26.00±13.59  123.00±50.81  11.00±3.00

สะพานปลาเจาหลาว  567.50±534.47  464.50±294.48  24.50±8.91

ปากน้ําแขมหนู  1,051.00±747.67  593.75±231.56  11.75±2.39

เฉลี่ย 321.92±157.20a 374.50±137.06a 21.58±3.84b

หมายเหตุ  ตัวอกัษรที่เหมือนกนัหมายถึงไมมีความแตกตางกนัทางสถิติ P>0.05 สวนตัวอกัษรที่แตกตางกนั
  หมายถึงมีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ P<0.05

ตารางที่ 2  ปริมาณแบคทีเรียในแหลงน้ําธรรมชาติ เจาหลาว แหลมเสด็จ คุงวิมาน แยกตามฤดูกาล ปพ.ศ. 2558 
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สรุปและวิจารณผล 
 การศึกษาชนิด ปริมาณแบคทีเรียและแพลงกตอนในแหลงน้ําธรรมชาติ เจาหลาวแหลมเสด็จคุงวิมาน เดือนมกราคม 

– ธันวาคมพ.ศ. 2558 พบปริมาณแบคทีเรียรวมสูงสุดในชวงฤดูฝน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม โดยเฉพาะในสถานีปากน้ํา
แขมหนู และสถานีสะพานปลาเจาหลาว มีคาเทากับ 16,620 และ 17,900 CFU/ml ซึ่งเปนชวงที่มีปริมาณแบคทีเรียรวมสูง
เกินคามาตรฐานโดยท่ัวไปแหลงน้ําชายฝงจะมีปริมาณแบคทีเรียรวม ( Total bacteria count ) ที่ยอมรับวาอยูในเกณฑ
มาตรฐานไมควรเกิน 100CFU/ml และในบอเลี้ยงกุงทะเลควรมีปริมาณแบคทีเรียรวมไมเกิน 1,000CFU/ml (กุลวรา และ
คณะ, 2545) พบปริมาณแบคทีเรียรวมต่ําสุดในทุกสถานีชวงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน –กุมภาพันธ 
 ปริมาณวิบริโอรวมสูงสุดพบท่ีสถานีปากนํ้าแขมหนูและสะพานปลาเจาหลาวในชวงปลายฤดูรอน เดือนมิถุนายนซ่ึงใน
เดือนนี้พบสภาพอากาศแปรปรวนอากาศรอนสลับกับฝนตกอุณหภูมิ เปลี่ยนแปลงมากทําใหวิบริโอเจริญเติบโตไดดีสอดคลอง
กับพิมพเพ็ญ และนิธิยา (2553) ไดอธิบายการแพรกระจายของเช้ือวิบริโอมีความสัมพันธกับอุณหภูมิของนํ้าทะเลในชวงฤดู
หนาวอุณหภูมิน้ําจะต่ําลงเช้ือสามารถอาศัยในตะกอนใตพื้นน้ํา เมื่อฤดูรอนอุณหภูมิของน้ําสูงขึ้นเช้ือจากตะกอนใตพื้นน้ํา
แพรกระจายเขาสูแพลงตอนสัตวเช้ือน้ีสามารถยอยไคทิน(เปนสวนประกอบในช้ันเปลือกของแพลงตอนสัตว)เพื่อใชในการเจริญ
เพิ่มจํานวนในฤดูรอน เช้ือจะเจริญในชวงอุณหภูมิ 9.5-45 องศาเซลเซียสชวงพีเอช 5-11 และในความเค็มชวงกวางตั้งแต 5-80 
พีพีที เชน Vibrio parahaemolyticusและ Stainerand Adeibery (1976) ไดกลาวไววา อุณหภูมิเปนปจจัยที่สําคัญตอ
แบคทีเรียเพราะแบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตและปรับตัวเพื่อความอยูรอดในชวงอุณหภูมิที่ตางกันออกไป โดยเฉพาะพวก  
ที่อาศัยและพ่ึงพาสัตว และแบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคมักเจริญไดดีที่ 37 องศาเซลเซียส ในชวงฤดูรอนและฤดูฝนกุลวรา และ
คณะ (2545) รายงานวาปริมาณวิบริโอรวมไมควรเกิน 100 CFU/ml ดังนั้น ตองมีการระมัดระวังเรื่องการบริโภคอาหารทะเล
โดยเฉพาะบริโภคแบบสดหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ เชน  หอยนางรม กุงทะเล ปลาทะเล และเน้ือปู ควรปรุ งใหสุกกอนบริโภค  
เพื่อปองกันการเกิดโรคทางเดินอาหารจากเช้ือวิบริโอ 

 ปริมาณแบคทีเรียกลุมบาซิลลัสรวม พบสูงในชวงฤดูรอนและฤดูฝน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ซึ่งมีความสัมพันธ
กับการเพาะเลี้ยงกุงทะเลรอบอาวคุงกระเบน  และพ้ืนที่ใกลเคียงเกษตรกรในพ้ืนที่รอบๆชายฝงทะเลมีการเลี้ยงกุงทะเลเพ่ิมมากขึ้น 
ในขบวนการเลี้ยงเกษตรกรนิยมใชจุลินทรียกลุมบาซิลลัสในการบําบัดสารอินทรีย ควบคุมปองกันโรคในระหวางการเลี้ยง 
โดยเฉพาะในกลุมของ Bacillus subtilis, Bacillus megateriumและBacillus licheniformis. มีการใชในปริมาณมาก
โดยเฉพาะในเขต ตําบลคลองขุด ตําบลตะกาดเงา และตําบลสนามไชย มีเกษตรกรมาขอรับหัวเช้ือจุลินทรียปม.1จากศูนยฯคุง
กระเบนทั้งสิ้น 19,160 ขวด (ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน, 2558)  คิดเปนหัวเช้ือจุลินทรีย 3,832 ลิตร  โดยแบงตาม
ชวงฤดูกาลพบวาในชวงฤดูรอน 5,829 ขวด ฤดูฝน 7,854 ขวด และฤดูหนาว 5,477 ขวด ซึ่งคิดปริมาณท่ีขยายจุลินทรียแลวใช
ทั้งหมดใน 3 ตําบลมีปริมาณจุลินทรียขยายแลว ปริมาตร 15,328 ลูกบาศกลิตรซึ่งอาจมีผลใหมีการแพรกระจายลงสูบริเวณ
ชายฝงทะเล แบคทีเรียกลุมบาซิลลัส สวนใหญกอใหเกิดประโยชนกับแหลงน้ํา แตมีบางสวนที่มีผลกระทบกับผูบริโภคเชน 
Bacillus cereus พบไดทั่วไปในธรรมชาติ ในดิน ฝุนละออง  นอกจากนี้ยังพบในอุจจาระของคนที่มีสุขภาพปกติไดประมาณ 
15 % Bacillus cereus เปนแบคทีเรียที่สรางสารพิษทําใหเกิดโรคตอผูรับเช้ือมีอาการ ทําใหอาเจียน และทองเสีย อาการ
อาเจียนมักเกิดจากการไดรับสารพิษที่มีความคงทนในอุณหภูมิสูง และคาความเปน กรด -ดางสูง (Kenneth Todar 

University,2006) พบปริมาณบาซิลลัสนอยลงในชวงฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ซึ่งสัมพันธกับกิจกรรมการเลี้ยงกุง
ทะเล โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาวเกษตรกรสวนใหญมีการพักบอ หยุดกิจกรรมการเลี้ยงกุงทะเล เนื่องจากกลัวผลกระทบจาก
การเกิดโรคระบาด ทําใหมีการใชจุลินทรียบาซิลลัสลดลงอยางมาก ซึ่งสอดคลองผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 

 เอนเทอริคแบคทีเรีย เปนกลุมของแบคทีเรียที่มาจากสวนของลําไส เชน โคลิฟอรม (Coliform) และ อีโคลิ (E.coli) 
เปนตน เปนตัวบงช้ี (Indicator) การปนเปอนจากสิ่งขับถายจากสัตวเลือดอุน จากกิจกรรมของชุมชน และแหลงทองเท่ียว  

ที่ปนเปอนลงสูแหลงน้ําธรรมชาติชายฝงทะเลมีผลตอสุขอนามัยของคน (อินทิรา , 2530) ในการกอใหเกิดโรคท่ีมีน้ําเปนสื่อ 
โดยเฉพาะเอนเทอริค แบคทีเรีย ซึ่งปะปนมากับอุจจาระลงสูแหลงน้ําอันทําใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร เชน  โรคบิด 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2560 O1 

53 

O7 

ไทฟอยด (Freeman, 1979) และ E.coli บางสายพันธุสามารถทําใหเกิดโรคทางเดินอาหารอักเสบดวย (Anderson, 1973) 
นอกจากพวกเอนเทอริค แบคทีเรีย ยังมีพวก Leptoapira, pasturella ปะปนมากับน้ําซึ่งเปนเช้ือที่ทําใหเกิดโรคดวย 
(Bott,1973) ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี พบปริมาณเอนเทอริค แบคทีเรียสูงสุดในชวงฤดูฝน เดือนมิถุนายน–กันยายน และตุลาคม
ในสถานีปากนํ้าแขมหนูสะพานปลาเจาหลาว และปากอาวคุงกระเบนซ่ึงเปนแหลงชุมชนทําใหมีการชะลางเอนเทอ ริค 
แบคทีเรีย ลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ ปริมาณเอนเทอริค แบคทีเรีย พบตํ่าสุดในชวงฤดูหนาว เดือนมกราคม-กุมภาพันธ และเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 

 การศึกษาวิจัยชนิด และปริมาณแบคทีเรียในแหลงน้ําธรรมชาติ เจาหลาวแหลมเสด็จคุงวิมาน ในคร้ังนี้ปริมาณ
แบคทีเรียรวม วิบริโอรวม บาซิลลัสรวม และเอนเทอริค แบคทีเรีย จะพบในปริมาณที่สูงมากในชวงฤดูรอน และฤดูฝน โดย
สถานีท่ีตรวจพบแบคทีเรียในปริมาณท่ีสูง คือ สถานีปากนํ้าแขมหนู สะพานปลาเจาหลาว และปากอาวคุงกระเบน เนื่องจากท้ัง
สามสถานีเปนแหลงชุมชน มีกิจกรรมทางดานการประมง และมีโรงแรม รีสอรท จํานวนมาก ทําใหตรวจพบปริมาณแบคทีเรีย
ในแหลงน้ําธรรมชาติ เจาหลาวแหลมเสด็จคุงวิมาน ในปริมาณมาก และมีความสัมพันธกับฤดูกาลโดย Geldriechet 

al.,(1968) กลาววาในชวงฤดูฝนปริมาณแบคทีเรียในนํ้าเพิ่มขึ้นเพราะน้ําฝนที่ไหลผานหนาดินจะชะลางเอาแบคทีเรียที่บริเวณ
ผิวดินลงสูแหลงนํ้า ชวงหลังฤดูแลงแลวมีฝนตกจะเกิดการชะลางจุลินทรียลงสูแหลงน้ําไดมาก เพราะในชวงฤดูแลงจะมีอินทรีย
สารตางๆจากซากพืช ซากสัตวที่ทับถมอยูในพื้นดิน แตในชวงฝนตกตอไปอีกปริมาณแบคทีเรียในแหลงน้ําจะลดลงเนื่องจาก
ปริมาณอินทรียไดถูกพัดพาไปกับนํ้าชวงแรกๆ แลว การพัดพาของน้ํามาสะสมในบริเวณจุดที่เก็บตัวอยางมากกวาบริเวณอ่ืน  
ซึ่งแสดงถึงการไดรับสิ่งปนเปอนมาจากของเสียของมนุษยและสัตวเลือดอุน ทั้งนี้รวมถึงพฤติกรรมการใชน้ําของมนุษย และ
กิจกรรมอื่นๆ ของมนุษยและสัตวอาจสงผลตอปริมาณเอนเทอริค แบคทีเรียไดเชนกัน (อินทิรา, 2530)ดังนั้นขอมูลการศึกษา
กลุม และปริมาณแบคทีเรียเบื้องตนในคร้ังน้ีจะเปนขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคการบริหารสวนตําบลคลองขุด , 

เทศบาลสนามไชย เปนตน ใชประกอบการเฝาระวัง ปองกัน ติดตาม สุขอนามัยในแหลงทองเท่ียวชายทะเล และแหลงอาหาร
ทะเลที่สําคัญของจังหวัดจันทบุรี เพื่อไมใหเกิดโรคที่เปนอันตรายตอนักทองเที่ยว ซึ่งจะเปนการสรางช่ือเสียงในแหลงทองเท่ียว 
และสามารถสรางรายไดจากการทองเท่ียวเขาสูจังหวัดจันทบุรีไดจํานวนมาก 

 ปริมาณแพลงกตอนพืชทั้งหมดพบปริมาณสูงสุดอยูที่สถานีชายฝงเจาหลาว รองลงมาพบที่สถานีชายฝงแหลมเสด็จ,
สะพานปลาเจาหลาว,ปากอาวคุงกระเบน,ปากน้ําแขมหนู และชายฝงคุงวิมานตามลําดับมีคาเฉลี่ยเทากับ 6,497.50±2,736.99; 
6,140.08±2,094.39; 5,022.83±1,683.94; 3,992.92±1,550.45; 3,857.83±1,597.36;3,791.33 ±1,510.46  เซลล/ลิตร ปริมาณ
แพลงกตอนพืชพบสูงสุดใน Division Chromophyta (ไดอะตอม) คิดเปนรอยละ 79 รองลงมาพบใน Division Cyanophyte 
(สาหรายสีเขียว) คิดเปนรอยละ 9 ปริมาณแพลงกตอนสัตวพบสูงสุดท่ีสถานีชายฝงเจาหลาวรองลงมาพบท่ีสถานีปากอาวคุง
กระเบน, ชายฝงแหลมเสด็จ, สะพานปลาเจาหลาว, ชายฝงคุงวิมานและปากน้ําเขมหนู มีคาเฉลี่ยเทากับ 927.42±218.34; 

913.58±235.96;712.25±251.22;436.08±93.29;365.00±112.48; 358.25±70.85ตัว/ลิตร แพลงกตอนสัตวพบใน Phylum 

Mollusca(ลูกหอย) รอยละ6 Phylum Arthropoda รอยละ5 และPhylum Protozoa รอยละ 1 โดยเฉพาะตัวออนของลูกหอย2 
ฝาPelecypod Larvae จะพบปริมาณมากบริเวณชายฝงแหลมเสด็จในชวงฤดูรอนเดือนเมษายน และฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายน 
พบบริเวณชายฝงเจาหลาวและสะพานปลาเจาหลาวชนิดของแพลงกตอนไมพบแพลงกตอนที่กอใหเกิดพิษโดยเฉพาะกลุมข้ีปลาวาฬ 
แตพบกลุมที่มีประโยชนแกแหลงน้ํา โดยเฉพาะกลุมไดอะตอมหรือแพลงกตอนพืชสีน้ําตาล ซึ่งเปนแหลงอาหารของสัตวน้ําวัยออน 
การศึกษาในคร้ังนี้พบตัวออนของหอยสองฝา Pelecypod Larvae เกิดข้ึนในหลายๆ สถานี เชน ชายฝงแหลมเสด็จ ชายฝงเจา
หลาว และสะพานปลาเจาหลาว ซึ่งอาจเปนอีกแหลงหนึ่งที่สามารถเก็บรวบรวมลูกพันธุหอยไดเพิ่มมากขึ้น  
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา ปริมาณแบคทีเรียรวมทั้งหมดในแหลงน้ําธรรมชาติเจาหลาวแหลมเสด็จคุงวิมาน 

มีปริมาณคอนขางสูง แตยังไมไดแยกเปนชนิดแบคทีเรียที่กอโรคไดชัดเจนเปนเพียงแบคทีเรียภาพรวม ดังนั้นคุณภาพน้ําทะเลยังอยู
ในเกณฑคุณภาพนํ้าทะเลประเภทท่ี 4 เพื่อการนันทนาการ การวายน้ําหรือกิจกรรมทางน้ําทุกชนิด (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 
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แตสําหรับการบริโภคสัตวน้ําจะตองมีการระมัดระวัง ปรุงใหสุกกอนการบริโภค เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคระบบทางเดิน
อาหาร โดยเฉพาะในชวงฤดูรอน และฤดูฝน สําหรับการใชน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตองทําการฆาเช้ือน้ําทะเลกอนนําเขาบอ
เลี้ยงเพ่ือปองกันเช้ือวิบริโอ ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงที่กอใหเกิดโรคกับสัตวน้ํา เชน โรคตายดวน โรคเรืองแสงในกุงทะเล 
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ผลของน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็มตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา 
ในอาวคุงกระเบน ระหวางป 2555 – 2557  
 

เพ็ญแข  คุณาวงคเดช*  ประจวบ ลีรักษาเกียรติ  และกัญญารัตน  สุนทรา 
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาผลของนํ้าทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ํา ในระบบชลประทานน้ําเค็มตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในอาวคุงกระเบน 
โดยตรวจคุณภาพน้ําบริเวณคลองสงนํ้าดี บอเลี้ยงสัตวน้ํา คลองน้ําทิ้ง ชายฝงปาชายเลนท่ีระยะ 0 ม., 500 ม., 1000 ม., ฟารม
ทะเล, ปากอาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ ไดดําเนินการเดือนละครั้งระหวางป 2555-2557 เพื่อใหทราบ 1) การเปลี่ยน 

แปลงคุณภาพน้ําตั้งแตคลองสงน้ําชลประทานนํ้าเค็มไปจนถึงปากอาวคุงกระเบนเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ําในธรรมชาติชายหาด
แหลมเสด็จ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําในชวงปกอนขุดลอกเลน ระหวางขุดลอกเลน และหลังขุดลอกเลนบริเวณคลองรับน้ําทิ้ง 
และเปรียบเทียบคุณภาพน้ําในชวงปที่มีเครื่องเติมอากาศ และชวงปที่ไมมีเครื่องเติมอากาศในคลองรับน้ําทื้ง และ 3) ประมาณคา
การบําบัดน้ําของอาวคุงกระเบนจากคาความสัมพันธของการลดลงของธาตุอาหารตามระยะทางที่เพิ่มข้ึน ผลการศึกษาพบวาน้ําทิ้ง
จากการเลี้ยงสัตวน้ําที่ปลอยลงสูคลองน้ําทิ้งไดรับการบําบัดใหมีคณุภาพดีขึ้นตามระยะทางที่เพิ่มข้ึนจนถึงปากอาวคุงกระเบน และ
มีคาใกลเคียงกับนํ้าทะเลธรรมชาติที่บริเวณหาดแหลมเสด็จ รวมท้ังมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝง จากการเปรียบเทียบคุณภาพน้ําชวงกอนขุด ระหวางขุด และหลังขุดลอกเลนบริเวณคลองนํ้าทิ้ง พบวาขวงการขุดลอกเลน
ในคลองนํ้าทิ้งไมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในอาวคุงกระเบน ยกเวนปริมาณของแข็งแขวนลอยของน้ําในคลองน้ํา
ทิ้งชวงน้ําลงมีคาสูงเกินมาตรฐาน แตหลังชวงขุดลอกเลน พบวา ของแข็งแขวนลอยในน้ํามีคาตามเกณฑมาตรฐาน และคุณภาพน้ํา
ในคลองนํ้าทิ้งชวงหลังขุดลอกเลนมีแนวโนมคุณภาพดีขึ้น และจากการเปรียบเทียบ DO และ BOD บริเวณคลองนํ้าทิ้ง พบวา ชวงป
ที่มีเคร่ืองเติมอากาศ และปที่ไมมีเครื่องเติมอากาศ ปริมาณ DO และ BOD ของน้ํามีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และมีคา
อยูในเกณมาตรฐาน แสดงใหเห็นวา การบําบัดน้ําบริเวณคลองนํ้าทิ้งไมจําเปนตองมีการติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศ และจากการ
ประมาณคาการบําบัดน้ําของอาวคุงกระเบน พบวาอาวคุงกระเบนสามารถลด TN ได 87.5+2.1 % (มีคา R2 ระหวาง 0.978-

0.984), ลด NH3-N ได 89.7+6.8 % (มีคา R2 ระหวาง 0.953-0.989), ลด TP ได 96.0+1.3 % (มีคา R2 ระหวาง 0.992-0.996) 
และลด PO4

3- ได 98.4+0.8 % (มีคา R2 ระหวาง 0.993-0.996) 

 
คําสําคัญ : น้ําท้ิงจากการเลี้ยงสตัวน้ํา คุณภาพน้ํา ระบบชลประทานนํ้าเค็ม อาวคุงกระเบน 
   
*ผูรับผิดชอบ : ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 22120 
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Result of Discharged Water from Aquaculture in Seawater Irrigation System to Water 
Qualities Changing in Kung Krabaen Bay during Year 2012-2014 

 

Phenkae Kunawongdet*  Prachuab Leeruksakiat  and Kunyarut  Suntara 
Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center 

 
Abstract 

Studying result of discharged water from aquaculture in seawater irrigation system to water 

qualities changing in Kung Krabaen Bay by monitoring water qualities once a month in the area of sea 

water irrigation system (inlet canal, aquaculture ponds, discharge canal, 0 m., 500 m. and 1000 m. from 

mangrove forest coastline, sea farm, gate bay and Lam Sa Dej Beach) during 2012 to 2014 in order to 1) 

comparing water qualities in each station from inlet canal to gate bay and compare with natural sea water 

in Lam Sa Dej beach, 2) comparing water qualities in the discharge canal in the year between before 

sediment digging, during sediment digging and after sediment digging and comparing water qualities the 

year between having aerator and don’t have aerator in discharge canal, 3) estimating water treatment 

value of the bay from the relation between nutrient decreasing and dischange water distance increasing. 

The result of comparing water qualities in each the station showed that the water qualities were be better 

and better when the station farther and farther from the discharge canal to the gate bay and water 

qualities in the gate bay were as good as natural sea water in Lam Sa Dej beach and also the water were 

good qualities as stand criteria for brackish aquaculture drainage water. The result of comparing water 

qualities in the discharge canal during sediment digging showed that the activity were not impact to water 

qualities in the bay except total suspended solid in low tide during the digging were higher than the 

standard criteria but after the digging water qualities were better than before digging. And the comparing 

DO and BOD in the discharge canal between the year have aerator and don’t have aerator showed that 

DO and BOD in each year were not significance difference in statistic (p>0.05) and the both value were be 

in standard criteria. These showed that water treatment in discharge canal no need to constructing 

aerator. And the result of estimating water treatment value in the bay showed Kung Krabaen Bay can 

decrease TN 87.5+2.1 % (R2 0.978-0.984), NH3-N 89.7+6.8 % (R2 0.953-0.989), TP 96.0+1.3 % (R2 0.992-0.996) 

and PO4
3- 98.4+0.8 % (R2 0.993-0.996).  

 
Key words : discharged water from aquaculture, water qualities, seawater irrigation system, 

  Kung Krabaen Bay 
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คํานํา 
 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
มาเปนแนวทางโดยการสงเสริมพัฒนาอาชีพดานการประมงและการเกษตร เพื่อใหราษฎรพ่ึงตนเองไดและมีฐานะความเปนอยูที่ดี
ขึ้น ตลอดจนอนุรักษและการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน เนื่องจากพ้ืนท่ีชายฝงอาวคุงกระเบนเปนพื้นที่ปาชายเลนเสื่อม
โทรมท่ีไมสามารถพัฒนาเปนพ้ืนที่การเกษตรอ่ืนไดนอกจากใชเปนพ้ืนที่พัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ซึ่งเปนอาชีพที่ไดรับ
ความสนใจจากราษฎรในพื้นที ่การพัฒนาอาชีพน้ีจะชวยใหราษฎรในพื้นที่สามารถหารายไดพึ่งตนเองและมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 
รวมท้ังมีสวนชวยในการอนุรักษและปลูกปาชายเลนบริเวณอาวคุงกระเบน ดังนั้นศูนยฯจึงไดขออนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนเสื่อมโทรม
รอบอาวคุงกระเบนประมาณ 1,650 ไร โดยแบงพื้นที่เปน (1) พื้นที่เลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 104 แปลง จํานวน 728 ไร เพื่อใหราษฎร 
113 ครอบครัว ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (2) พื้นที่อนุรักษปาชายเลนรอบอาว ประมาณ 610 ไร และ (3) พื้นที่บอสาธิต 
พื้นที่ปลูกปาชายเลนเพ่ือการฟนฟู และพ้ืนที่ดานสาธารณูปโภคตางๆ อีก 312 ไร (สํานกังาน กปร., 2542) 
 ในการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เดิมศูนยฯ คุงกระเบน มีระบบสงน้ําดี และระบบระบายน้ําทิ้งไหลลงอาวคุงกระเบนในที่
เดียวกัน ทําใหการจัดการเร่ืองโรคสัตวน้ําเปนไปไดยาก ระบบการเลี้ยงเปนแบบเลี้ยงหนาแนน (Intensive culture) ไปจนถึงเลี้ยง
แบบหนาแนนสูง (super-intensive culture) ซึ่งอาจอยูในระดับเกินความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ (Tookwinas, 

1999) ดังนั้น เพื่อแกปญหาดังกลาว กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมประมง ไดจัดตั้งโครงการนํารองระบบชลประทานน้ําเค็ม
เพื่อการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงขึ้นในป พ.ศ. 2539 (บริษัท เทสโก จํากัด, 2540) และเริ่มดําเนินการกลาง ป พ.ศ. 2542 ประกอบดวย
ระบบสงน้ําดีจากทะเลเปด (บริเวณหางจากชายฝงแหลมเสด็จประมาณ 350 เมตร) เขาสูโรงสูบน้ําซึ่งมีความจุประมาณ 4,650.00 
ลบ.ม. และระบายน้ําสงตอไปดวยเครื่องสูบน้ํากําลังสงูขนาด 200 แรงมา แตละเครื่องระบายนํ้าได 1.25 ลบ.ม./วินาที โดยไหลผาน
ไปตามแนวทอสงน้ํา HPDE เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 2 ทอ ไปยังบอพักน้ํา 3,000 ลบ.ม. เช่ือมตอกับคลองสงน้ํา
คอนกรีตยาว 8,820 เมตร เขาสูพื้นท่ีเลี้ยงสัตวน้ํารอบอาวคุงกระเบน โดยแรงโนมถวงของโลก ในสวนของระบบบําบัดน้ําทิ้งของ
โครงการเปนการใชศักยภาพของธรรมชาติที่มีอยู เพื่อบําบัดคุณภาพน้ํา ประกอบดวย (1) บอกักเก็บเลนของเกษตรกร เพื่อ
ตกตะกอนสารแขวนลอย กอนปลอยเขาสูคลองรับน้ําทิ้งโครงการฯ (2) คลองรับน้ําทิ้งอยูหลังปาชายเลนมีความยาว 6 กิโลเมตร 
ขนานไปตามแนวปาชายเลน ในคลองมีการบําบัดทางชีวภาพโดยการสงเสริมเลี้ยงหอยนางรมแบบแขวนเพื่อลดแพลงกตอนและ
เพื่อใหตะกอนในน้ํามีการตกตะกอน มีระบบเติมอากาศโดยเครื่องเติมอากาศ ขนาด 2 แรงมา จํานวน 24 ชุด หลังจากนั้นน้ําจะไหล
ผานปาชายเลนฟนฟู 690 ไร และปาชายเลนอนุรักษ 610 ไร และไหลลงสูกลางอาวคุงกระเบนซ่ึงมีพื้นท่ีหญาทะเล 1,245 ไร 
ตอจากนั้นจึงไหลออกไปจากปากอาวคุงกระเบน ดังภาพที่ 1 (ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 
2545) และในป พ.ศ. 2542 ไดมีการจดทะเบียนจัดตั้ง “กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวน้ําอาวคุงกระเบน ดวยระบบชลประทานน้ําเค็ม” 
กับเกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี นายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดจันทบุรี ดานพัฒนาการเลี้ยงสัตวน้ําประมาณกลาง
ป พ.ศ. 2545 ศูนยฯ คุงกระเบนไดรับนโยบายจากกรมประมงใหมีการสงเสริมการเลี้ยงกุงคุณภาพตามแนวทางของ Good 

Aquaculture Practice (GAP) คือ การเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะไมมีสารเคมีหรือสารปฏิชีวนะตกคางในผลผลิตกุง และการเลี้ยงกุง
ทะเลคุณภาพอยางยั่งยืน หรือ Code of Conduct (CoC) คือ การเลี้ยงที่มีการจัดระบบมาตรฐานสูงจนไดผลผลิตกุงที่มีคุณภาพ
และปลอดภัยตอผูบริโภค และกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุงทะเล, 2546ก, ฃ) หลังจาก
นั้นกลางป พ.ศ. 2548 กรมประมงไดกําหนดมาตรฐาน GAP สัตวน้ําอื่นๆ ไดแก หอยแครง หอยแมลงภู หอยเปาฮื้อ หอยนางรม 
ปลาทะเล ปูมา และปูทะเล เพื่อใหเกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตวน้ําขางตนใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพถูกสุขอนามัย (ศูนยประสานงาน
โครงการ Sea Food Bank, 2548; สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุงทะเล, 2548)  
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9-11 บนพ้ืนฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) และเปาหมายการ
พัฒนาท่ียังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) พัฒนาสูประเทศไทย 4.0 ในรูปแบบ “ความมั่นคง มังค่ัง และยั่งยืน” 
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มุงเนนการพัฒนาบนฐานภูมิปญญาที่เกิดจากการใชความรูและทักษะ การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
เปนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2559)   

คุณภาพน้ําเปนตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญบงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอินทรียและสารอนินทรียซึ่งมี
ความสัมพันธตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนที่มีการหมุนเวียนของแรธาตุเปนวัฎจักรจากสิ่งแวดลอมเขาสูสิ่งมีชีวิต 
(ประกอบดวยผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลาย) และจากสิ่งมีชีวิตถูกปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมอีกซึ่งตองอาศัยกระบวนการทาง
ชีวภาพและกายภาพเปนวัฎจักรของหวงโซอาหารและการถายทอดพลังงาน (Tait, 1981; Clarke, 1967; Lalli and Parsons, 

1997; Tchobanoglous and Stensel, 2003) ดังนั้น หากมีการนําเขาของสารอินทรียและสารอนินทรีย (น้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตว
น้ํา) เขาสูระบบนิเวศน (อาวคุงกระเบน) ก็จะสงผลตอการรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนนั้น  

การศึกษาครั้งนี้เพื่อใหทราบถึงผลของน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําภายใตการจัดการระบบชลประทานน้ําเค็ม ตอการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าในอาวคุงกระเบน โดยนําผลการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรจากงานวิจัยนี้มาประมาณคาศักยภาพในการ
บําบัดน้ําของอาวคุงกระเบน รวมท้ังใชเปนขอมูลในการจัดการคลองรับน้ําทิ้งอยางคุมคา เพื่อกําหนดการใชทรัพยากรนํ้าเพื่อการ
เลี้ยงสัตวน้ําชายฝงอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําตั้งแตคลองสงน้ําชลประทานน้ําเค็มไปจนถึงปากอาวคุงกระเบนเปรียบเทียบกับ
คุณภาพน้ําทะเลชายฝงในธรรมชาติบริเวณชายหาดแหลมเสด็จ ระหวางป 2555-2557 สําหรับใชเปนฐานขอมูล 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ําบริเวณคลองรับน้ําทิ้งในชวงปกอนขุดลอกเลน ระหวางขุดลอกเลน และหลังขุดลอก
เลนในคลองรับน้ําทิ้ง และชวงปท่ีมีเครื่องเติมอากาศ และชวงปท่ีไมมีเครื่องเติมอากาศในคลองรับน้ําทิ้ง 
 3. เพื่อศึกษาประมาณคาการบําบัดน้ําของอาวคุงกระเบนจากคาความสัมพันธของการลดลงของธาตุอาหารตามระยะทาง
ที่เพิ่มขึ้น 

 
วิธีดําเนินการ 
1. พื้นที่และระยะเวลาการศึกษา 
 การสุมเก็บตัวอยางน้ําเริ่มตั้งแตคลองสงน้ําดี บอเลี้ยงสัตวน้ํา คลองรับน้ําทิ้ง  บริเวณชายฝงปาชายเลนที่มีระยะหางจาก
ฝงประมาณ 0 ม. 500 ม. และ 1,000 ม. บริเวณฟารมทะเลตัวอยาง ไปจนถึงปากอาวคุงกระเบน ตามลําดับ และบริเวณทะเลเปด
ชายหาดแหลมเสด็จ โดยดําเนินการศึกษาระหวางเดือน มกราคม 2555 – ธันวาคม 2557 (ภาพที่ 1)  
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       ภาพท่ี 1  จุดเก็บตัวอยางน้ํา พื้นที่โครงการชลประทานน้ําเค็มฯ อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ 

 
1. การวิเคราะหคุณภาพนํ้า 
- ความเค็ม ตรวจวัดโดยใช Salino Refractometer (Atago S/Mill) 

- อุณหภูม ิและ ออกซิเจนละลาย (DO) ตรวจวัดในภาคสนามโดยใช Oxygen Meter ยี่หอ YSI รุน Model 550 A 

- สารแขวนลอย (Suspended Solid; SS) วิเคราะหโดยวิธี Drying Oven (APHA-AWWA-WPCF, 1980) วิธีท่ี 209 D มก./ล. 
- ความขุนน้ํา (turbidity) วิเคราะหโดยใชเครื่อง Portable Turbidimeter ยี่หอ HACH รุน 2100P  

- คลอโรฟลด เอ วิเคราะหโดยวิธี Trichromatic method (APHA-AWWA-WPCF, 1980) 

- pH วิเคราะหโดยวิธี electrometric method ดวยเครื่องมือ pH meter (HORIBA รุน F-22) 

- ความเปนดางของน้ํา (Alkalinity) วิเคราะหโดยวิธี Tritrate (APHA-AWWA-WPCF,1980) 

- ไนไตรท (NO2
-) วิเคราะหโดยวิธี Diazotization method (Strickland J.D. and T.R. Persons, 1972) 

- ไนเตรท (NO3
-) วิเคราะหโดยวิธี Cadmium Reduction method (Strickland J.D. and T.R. Persons, 1972) 

- แอมโมเนียรวม (NH3-N) วิเคราะหโดยวิธี Phenolhypochlorite Method (Grasshoff K, 1976) 

- ไนโตรเจนรวม (total nitrogen; TN) และ อินทรียคารบอนรวม (Total Organic Carbon; TOC) วิเคราะหโดยใชเครื่องวิเคราะห 
TN-NPOC ยี่หอ analyticjena รุน multi N/C 2100 

- ฟอสเฟตในรูป Orthophosphate (PO4
3-) วิเคราะหโดยวิธี Ascorbic Acid Method (Strickland and Persons, 1972) 

- ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus)  วิเคราะหโดยวิธีเปอรซัลเฟตออกซิเดชัน (Grasshoft et al, 1983) 

- BOD (Biological oxygen demand) วิเคราะหโดยวิธี 5 Day BOD Test at 20 oC และใช Oxygen Meter ยี่หอ YSI รุน 
Model 5100 
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2. การวิเคราะหขอมูลทางสถติ ิ

การวิเคราะหความแตกตางของคุณภาพนํ้าแตละพารามิเตอรของแตละป และแตละสถานี ดวยวิธีหาคาความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range 

Test และทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficients) โดยวิธี Pearson’s Correlation Coefficients และ
ประมาณคาพารามิเตอรจากคาความสัมพันธทางคณิตศาสตรโดยสมการเสนตรง (linear regression) (กมล, 2553)  

 

3. ขอมูลการจัดการคลองรับนํ้าทิ้งในชวงป พ.ศ. 2555-2557 (ตารางที ่1) 
 
ตารางที่ 1  การเดินเครื่องเติมอากาศ การใชไฟฟาบําบัดน้ํา การเลี้ยงหอยนางรม และ การขุดลอกตะกอนเลนในคลองรับน้ําทิ้ง 
               ชวงป พ.ศ. 2555-2557 

จัดการคลองรับนํ้าทิ้ง พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

เดินเครื่องเติมอากาศ 2 แรงมา ม.ค.-ธ.ค. (เกา 17 ตัว) ม.ค.-ก.พ. (เกา 17 ตัว) ต.ค.-ธ.ค. (ใหม 10 ตัว) 
กระแสไฟฟาบําบัดน้ํา (unit) 62,871.70 17,346.00 35,068.10 

กระแสไฟฟาบําบัดน้ํา (บาท) 228,732.55 86,682.92 166,941.90 

การเลีย้งหอยนางรม ไมม ี ไมม ี มี 
ขุดลอกตะกอน ไมม ี มี.ค.-มิ.ย. ไมม ี

 
ผลการศึกษาและวิจารณผล 
1. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าตั้งแตคลองสงน้ําชลประทานนํ้าเค็มไปจนถึงปากอาวคุงกระเบนเปรียบเทียบกับคุณภาพนํ้าทะเล
ชายฝงในธรรมชาติชายหาดแหลมเสด็จระหวางป 2555-2557 

 คุณภาพน้ําดาน ความเค็ม อุณหภูมิ pH ความเปนดาง และ DO เปนพารามิเตอรที่มีผลตอขบวนการชีวะเคมี 
(metabolism) ของสิ่งมีชีวิตในนํ้า เชน osmosis และ osmoregulation ในการขับของเสียและการปรับสมดุลเกลือแรใน
รางกายของสิ่งมีชีวิตในนํ้า (Clarke, 1967; Tchobanoglous and Stensel, 2003) จากผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําดาน ความ
เค็ม อุณหภูมิ pH ความเปนดาง และ DO ของนํ้าในระบบชลประทานนํ้าเค็ม (ภาพท่ี 2) พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

(ราชกิจจานุเบกษา, 2550; สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง, 2556) และเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าบริเวณปากอาวกับ
คุณภาพน้ําทะเลเปด พบวามีคาไมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) 
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ภาพท่ี 2  ความเค็ม อุณหภูมิ pH ความเปนดาง และ DO ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็มฯ อาวคุงกระเบน  
            และชายหาด แหลมเสด็จ พ.ศ. 2555-2557 

 

 ปริมาณธาตุอาหารในน้ํา NH3-N, NO2
-, NO3

- และ PO4
3- ในระบบชลประทานน้ําเค็ม และในอาวคุงกระเบน (ภาพที่ 3) 

พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน (ราชกิจจานุเบกษา, 2550; สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง, 2556) และเมื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณธาตุอาหารในนํ้าบริเวณปากอาวกับบริเวณทะเลเปด พบวามีคาไมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) 
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ภาพท่ี 3  NH3-N, NO2

-, NO3
- และ PO4

3- ของน้ําในระบบชลประทานนํ้าเค็มฯ อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ  
            พ.ศ. 2555-2557 

 
 ปริมาณ TN และ TP ของน้ํา ในระบบชลประทานน้ําเค็ม และในอาวคุงกระเบน (ภาพที่ 4) พบวา มีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐาน (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารในนํ้าบริเวณปากอาวกับบริเวณทะเลเปด
ชายหาดแหลมเสด็จ พบวามีคาไมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) 
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ภาพท่ี 4  TN และ TP ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็มฯ อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ พ.ศ. 2555-2557 

 

สารแขวนลอยในนํ้า (SS) และ ความขุน เปนพารามิเตอรที่ช้ีใหเห็นถึงปริมาณแสงที่สามารถสองลงไปในนํ้าซึ่งสงผลตอ
ผูผลิตข้ันตน (primary production) ซึ่งวัดดวยปริมาณคลอโรฟลด เอ และ สารอินทรียในน้ํา ซึ่งวัดดวยคา TOC และ BOD  

(เกรียงศักดิ์, 2560; Kansas Department of Health and Environment, 2011; RMBEL, 2017) จากผลการวิเคราะห SS 

ความขุน คลอโรฟลด เอ TOC และ BOD (ภาพที่ 5) พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน (ราชกิจจานุเบกษา , 2550; สํานักวิจัย
และพัฒนาประมงชายฝง, 2556) ยกเวนสารแขวนลอยในน้ําบริเวณคลองรับน้ําทิ้งชวงน้ําลงในปกอนขุดลอกตะกอน (พ.ศ. 
2555) และระหวางขุดลอกตะกอน (พ.ศ. 2556) ซึ่งมีคาสูงกวาคามาตรฐาน แตเมื่อเปรียบเท่ียบกับบริเวณปาชายเลน 0 ม. ไป
จนถึงปากอาวคุงกระเบน พบวามีปริมาณ SS ลดลง และมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน รวมท้ังในป พ.ศ. 2557 หลังขุดลอก
ตะกอนบริเวณคลองรับนํ้าทิ้ง นํ้ามีปริมาณ SS ลดลงและมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) ซึ่งแสดงใหเห็น
วา ปาชายเลนสามารถลดปริมาณตะกอนท่ีเกิดจากกิจกรรมการขุดลอกเลนไดจนไมสงผลกระทบสูอาวคุงกระเบน สวนปริมาณ
คลอโรฟลด เอ ปริเวณปากอาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ มีคาเฉลี่ยอยูในชวง 2.8-5.7 มก./ลบ.ม. จัดอยูในกลุม 
Mesotrophic (Kansas Department of Health and Environment, 2011; RMBEL, 2017) 

C/N แสดงถึงอัตราการยอยสลายของสารอินทรียวัตถุโดยจุลินทรีย (สุนทรี, 2554) สวน C/N ในจุลินทรียมีคาเทากับ 5 
(สมศักดิ์, 2528) ดังน้ันนํ้าควรมีคา C/N ไมต่ํากวา 5 (สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2559) จากการเปรียบเทียบ
อัตราสวน C/N ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม และในอาวคุงกระเบน (ภาพที่ 6) พบวา อัตราสวน C/N ของน้ําบริเวณบอ
เลี้ยงสัตวน้ํามีคาต่ําสุด (แตมีคามากกวา 5) และมีคาเพิ่มข้ึนตามระยะทางที่หางจากบอเลี้ยงมากขึ้น และเม่ือเปรียบเทียบคา 
C/N ของน้ําบริเวณปากอาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ ชวงน้ําขึ้นและลงมีคาอยูในเกณฑปกติ 
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ภาพท่ี 5  สารแขวนลอยในนํ้า (SS) ความขุน คลอโรฟลด เอ TOC และ BOD ของน้ําในระบบชลประทานนํ้าเค็มฯ 
 อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ พ.ศ. 2555-2557 
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ภาพท่ี 6  อัตราสวนอินทรียคารบอนตอไนโตรเจนรวม (C/N) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็มฯ อาวคุงกระเบน  
            และชายหาดแหลมเสด็จ พ.ศ. 2555-2557 

หมายเหตุ IC =คลองสงน้ําดี, pond = บอเลี้ยงสัตวน้ํา, WC_h = คลองน้ําทิ้ง (น้ําขึ้น), WC_L = คลองน้ําทิ้ง (น้ําลง),  
0m = หางฝงปาชายเลน 0 ม., 500m = หางฝงปาชายเลน 500 ม., 1,000m = หางฝงปาชายเลน 1,000 ม., 
SF_h = ฟารมทะเล (น้ําขึ้น), SF_L = ฟารมทะเล (น้ําลง), GB_h = ปากอาว (นํ้าขึ้น), GB_L = ปากอาว (น้ําลง), 
OS_h = แหลมเสด็จ (น้ําข้ึน) และ OS_L = แหลมเสด็จ (น้ําลง) 
Y55 = ป พ.ศ. 2555, Y56 = ป พ.ศ. 2556, Y57 = ป พ.ศ. 2557 และ AVG = คาเฉลี่ยตั้งแตป พ.ศ. 2555-2557 

pond-->GB = คํานวนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คุณภาพน้ํากับระยะทาง ตั้งแตบริเวณบอเลี้ยงสัตวน้ําไปจนถึง
ปากอาวคุงกระเบน  

 

2. คุณภาพน้ําบริเวณคลองรับนํ้าทิ้งในชวงปกอนขุดลอกเลน ระหวางขุลอกเลน และหลังขุดลอกเลนในคลองรับน้ําทิ้ง และชวง
ปท่ีมีเครื่องเติมอากาศ และชวงปท่ีไมมีเครื่องเติมอากาศในคลองรับน้ําทิ้ง 
 จากการเปรียบเทียบคุณภาพน้ํา บริเวณคลองรับน้ําทิ้ งชวงน้ําขึ้นและน้ําลง ในปที่กอนขุดลอกเลน พ.ศ. 2555 

ระหวางขุดลอกเลน พ.ศ. 2556 และหลังขุดลอกเลน พ.ศ. 2557 (ภาพที่ 2-6) พบวาคุณภาพน้ําในปกอนขุด ระหวางขุด และ
หลังขุด โดยท่ัวไปมีคาไมแตกตางกัน  ยกเวนปริมาณสารแขวนลอยในนํ้าชวงน้ําลงในปกอนขุดลอกเลน และระหวางขุดลอก
เลน ซึ่งมีคาสูงเกินมาตรฐาน (SS ไมเกิน 70 มก./ล.) แตเมื่อเปรียบเท่ียบบริเวณปาชายเลน 0 ม. ไปจนถึงปากอาวคุงกระเบน 
พบวา มีปริมาณ SS ลดลง และมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน รวมทั้งในป พ.ศ. 2557 หลังขุดลอกเลน พบวา น้ํามีปริมาณ SS 

ลดลงและมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) 

 จากการเปรียบเทียบคุณภาพนํ้า (ภาพที่ 2-6) บริเวณคลองรับน้ําทิ้งชวงน้ําขึ้นและน้ําลง ในปที่มีเครื่องเติมอากาศ 
(พ.ศ. 2555) และปท่ีไมมีเครื่องเติมอากาศ (พ.ศ. 2556-2557) พบวาคุณภาพนํ้าในปท่ีมีเครื่องเติมอากาศและในปที่ไมมีเคร่ือง
เติมอากาศโดยทั่วไปมีคาไมแตกตางกันโดยเฉพาะปริมาณ DO และ BOD ของน้ําในชวงที่มีเครื่องเติมอากาศมีคาไมแตกตางกับ
ชวงที่ไมมีเครื่องเติมอากาศ 

 
3. การประมาณคาการบําบัดน้ําของอาวคุงกระเบนจากคาความสัมพันธของการลดลงของธาตุอาหารตามระยะทางที่เพ่ิมขึ้น 

 จากการหาคาความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ํากับระยะทาง (ตั้งแตบอเลี้ยงสัตวน้ํา ไปจนถึงปากอาวคุงกระเบน) 
พบวาความเค็มของน้ํา และ อัตราสวน C/N มีคาความสัมพันธโดยตรงกับระยะทาง คือเมื่อระยะทางหางจากแหลงปลอยน้ําทิ้ง
มากขึ้น ความเค็มของน้ํา และ C/N มีคาเพิ่มขึ้น (ภาพท่ี 2 และ 6) สอดคลองกับการศึกษาของ มะลิ และคณะ (2545) พบวา
ความเค็มมีคาความสัมพันธโดยตรงกับระยะทาง 
 อุณหภูมิของน้ํา, DO, ความขุน, คลอโรฟลด เอ, ความเปนดาง, NH3-N, NO2

-, NO3
-, TN, PO4

3-, TP, BOD และ 
TOC มีคาความสัมพันธผกผันกับระยะทาง (ภาพที่ 2-6) คือ ระยะทางหางจากแหลงปลอยน้ําทิ้งมากข้ึน อุณหภูมิ , DO, ความ
ขุน,คลอโรฟลด เอ, ความเปนดาง, NH3-N, NO2

-, NO3
-, TN, PO4

3-, TP, BOD และ TOC มีคาลดลง โดยเฉพาะปริมาณธาตุ
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อาหาร TN, TP, BOD, TOC และคลอโรฟลด เอ แสดงคาระดับความสัมพันธสูงอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) กับ
ระยะทาง ซึ่งแสดงใหเห็นวา อาวคุงกระเบนมีศักยภาพในการบําบัดน้ําจากการเลี้ยงสัตวน้ําได สอดคลองกับการศึกษาของมะลิ 
และคณะ (2545) ที่รายงานวาปริมาณธาตุอาหารมีคาความสัมพันธผกผันกับระยะทาง 
 จากการหาคาความสัมพันธเชิงเสนการลดลงธาตุอาหาร (TN, NH3-N, TP และ PO4

3-) ตามระยะทางจากบอเลี้ยง
สัตวน้ําไปถึงปากอาวคุงกระเบน สามารถประมาณคาการลดลงของธาตุอาหาร ไดสมการดังนี้ 
1) TN ที่ลดลง (มก./ล.) ณ คลองน้ําทิ้งชวงนํ้าขึ้น  = 0.671 x [TN บอเลี้ยงสตัวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.842 

2) TN ที่ลดลง (มก./ล.) ณ คลองน้ําทิ้งชวงนํ้าลง = 0.440 x [TN บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.545 

3) TN ที่ลดลง (มก./ล.) ณ 0 ม. จากปาชายเลนชวงนํ้าขึ้น = 0.752 x [TN บอเลี้ยงสตัวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.857 

4) TN ที่ลดลง (มก./ล.) ณ 500 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําขึ้น = 0.848 x [TN บอเลี้ยงสตัวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.941 

5) TN ที่ลดลง (มก./ล.) ณ 1,000 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําขึ้น = 0.894 x [TN บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.975 

6) TN ที่ลดลง (มก./ล.) ณ ฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําขึ้น = 0.896 x [TN บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.981 

7) TN ที่ลดลง (มก./ล.) ณ ฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง = 0.853 x [TN บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.959 

8) TN ที่ลดลง (มก./ล.) ณ ปากอาวคุงกระเบนชวงนํ้าขึ้น = 0.890 x [TN บอเลี้ยงสตัวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.984 

9) TN ที่ลดลง (มก./ล.) ณ ปากอาวคุงกระเบนชวงนํ้าลง = 0.860 x [TN บอเลี้ยงสตัวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.978 

10) NH3-N ที่ลดลง (มก./ล.) ณ คลองนํ้าท้ิงชวงนํ้าขึ้น = 0.707 x [NH3-N บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.828 

11) NH3-N ที่ลดลง (มก./ล.) ณ คลองนํ้าท้ิงชวงนํ้าลง = 0.554 x [NH3-N บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.811 

12) NH3-N ที่ลดลง (มก./ล.) ณ 0 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําขึ้น = 0.805 x [NH3-N บอเลีย้งสัตวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.919 

13) NH3-N ที่ลดลง (มก./ล.) ณ 500 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําขึ้น = 0.906 x [NH3-N บอเลี้ยงสตัวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.974 

14) NH3-N ที่ลดลง (มก./ล.) ณ 1000 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําขึ้น = 0.939 x [NH3-N บอเลี้ยงสตัวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.990 

15) NH3-N ที่ลดลง (มก./ล.) ณ ฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําขึ้น = 0.940 x [NH3-N บอเลี้ยงสตัวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.984 

16) NH3-N ที่ลดลง (มก./ล.) ณ ฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง = 0.878 x [NH3-N บอเลี้ยงสตัวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.980 

17) NH3-N ที่ลดลง (มก./ล.) ณ ปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําขึ้น = 0.945 x [NH3-N บอเลี้ยงสตัวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.989 

18) NH3-N ที่ลดลง (มก./ล.) ณ ปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง = 0.849 x [NH3-N บอเลี้ยงสตัวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.953 

19) TP ที่ลดลง (มก./ล.) ณ คลองน้ําทิ้งชวงนํ้าขึ้น = 0.838 x [TP บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.937 

20) TP ที่ลดลง (มก./ล.) ณ คลองน้ําทิ้งชวงนํ้าลง = 0.682 x [TP บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.854 

21) TP ที่ลดลง (มก./ล.) ณ 0 ม. จากปาชายเลนชวงนํ้าขึ้น = 0.897 x [TP บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.961 

22) TP ที่ลดลง (มก./ล.) ณ 500 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําขึ้น = 0.950 x [TP บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.990 

23) TP ที่ลดลง (มก./ล.) ณ 1000 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําขึ้น = 0.967 x [TP บอเลี้ยงสตัวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.993 

24) TP ที่ลดลง (มก./ล.) ณ ฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําขึ้น = 0.967 x [TP บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.995 

25) TP ที่ลดลง (มก./ล.) ณ ฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง = 0.952 x [TP บอเลี้ยงสตัวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.991 

26) TP ที่ลดลง (มก./ล.) ณ ปากอาวคุงกระเบนชวงนํ้าขึ้น = 0.969 x [TP บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.996 

27) TP ที่ลดลง (มก./ล.) ณ ปากอาวคุงกระเบนชวงนํ้าลง = 0.951 x [TP บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.992 

28) PO4
3- ที่ลดลง (มก./ล.) ณ คลองน้าํทิ้งชวงนํ้าขึ้น = 0.869 x [PO4

3- บอเลี้ยงสตัวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.937 

29) PO4
3- ที่ลดลง (มก./ล.) ณ คลองน้าํทิ้งชวงนํ้าลง = 0.814 x [PO4

3- บอเลี้ยงสตัวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.907 

30) PO4
3- ที่ลดลง (มก./ล.) ณ 0 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําขึ้น = 0.930 x [PO4

3- บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.966 

31) PO4
3- ที่ลดลง (มก./ล.) ณ 500 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําขึ้น = 0.982 x [PO4

3- บอเลี้ยงสตัวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.994 

32) PO4
3- ทีล่ดลง (มก./ล.) ณ 1000 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําขึ้น = 0.988 x [PO4

3- บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.997 

33) PO4
3- ที่ลดลง (มก./ล.) ณ ฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําขึ้น = 0.985 x [PO4

3- บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.995 
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34) PO4
3- ที่ลดลง (มก./ล.) ณ ฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง = 0.978 x [PO4

3- บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.990 

35) PO4
3- ที่ลดลง (มก./ล.) ณ ปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําขึ้น = 0.989 x [PO4

3- บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.996 

36) PO4
3- ที่ลดลง (มก./ล.) ณ ปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง = 0.978 x [PO4

3- บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.)]  เมื่อ R2= 0.993 

 
 จากสมการที่ 1 ถึง 36 ประมาณคาการลดปริมาณธาตุอาหารในนํ้าในของอาวคุงกระเบน ดังนี้ บริเวณคลองรับน้ําทิ้ง
สามารถลด TN ได 55.6+16.3 %, ลด NH3-N ได 63.1+10.8 %, ลด TP ได 76.0+11.0 % และ ลด PO4

3- ได 84.2+3.9 % 
บริเวณกลางอาว (จากฝงปาชายเลน 0 ม. ถึง 1,000 ม.และฟารมทะเล) สามารถลด TN ได 84.9+5.8 %, ลด NH3-N ได 
89.4+5.6 %, ลด TP ได 94.7+2.9 % และ ลด PO4

3- ได 97.3+2.4 % และ โดยเฉลี่ยแลวอาวคุงกระเบนสามารถลด TN ได 
87.5+2.1 %, ลด NH3-N ได 89.7+6.8 %, ลด TP ได 96.0+1.3 % และ ลด PO4

3- ได 98.4+0.8 % 

 

 ปริมาณการใชน้ําในระบบขลประทานนํ้าเค็มเพื่อการเลี้ยงสัตวน้ํารอบอาวคุงกระเบนในชวงป พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 
2557 มีคาเฉลี่ย 23,279,900.00 ลบ.ม./ป ซึ่งประมาณคาเปนน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ํามี TN 50.93+24.00 ตัน/ป, NH3-N 

7.20+3.96 ตัน/ป, TP 13.86+8.27 ตัน/ป และ PO4
3- 3.01+1.12 ตัน/ป และอาวคุงกระเบนสามารถลด TN ได 

44.56+21.00 ตัน/ป, ลด NH3-N ได 6.46+3.56 ตัน/ป, ลด TP ได 13.31+7.94 ตัน/ป และ ลด PO4
3- ได 2.96+1.10 ตัน/ป 

 
สรุป 
 น้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานนํ้าเค็ม เมื่อปลอยลงสูคลองรับน้ําทิ้ง แลวเขาสูระบบนิเวศนอาวคุง
กระเบน คุณภาพนํ้าในอาวคุงกระเบนยังมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน  
 การขุดลอกเลนในคลองน้ําทิ้งไมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในอาวคุงกระเบน ยกเวนปริมาณ
ของแข็งแขวนลอยในนํ้าบริเวณคลองรบันํ้าทิ้งชวงน้ําลงมีคาสูงเกินมาตรฐาน แตหลังชวงขุดลอกเลน ของแข็งแขวนลอยในน้ํามี
คาตามเกณฑมาตรฐาน และคุณภาพน้ําชวงหลังขุดลอกเลนมีแนวโนมมีคุณภาพดีขึ้น และน้ําในคลองรับน้ําทิ้ง ชวงที่มีเคร่ือง
เติมอากาศ และชวงท่ีไมมีเครื่องเติมอากาศ มีปริมาณ DO และ BOD ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แสดงใหเห็นวา การ
บําบัดน้ําบริเวณคลองรับนํ้าทิ้งไมจําเปนตองมีการติดต้ังเคร่ืองเติมอากาศ ซึ่งจะชวยลดคาไฟฟาในการบําบัดน้ํา ประมาณ 
228,732.55 บาท/ป รวมทั้งคาแรงงานและอาไหลซอมบํารุงเครื่องเติมอากาศ 

 จากการประมาณคาการบําบัดน้ําของอาวคุงกระเบนจากคาความสัมพันธของการลดลงของธาตุอาหารตามระยะทาง
อาวคุงกระเบนสามารถลด TN ได 87.5+2.1 % (มีคา R2 ระหวาง 0.978-0.984), ลด NH3-N ได 89.7+6.8 % (มีคา R2 
ระหวาง 0.953-0.989), ลด TP ได 96.0+1.3 % (มีคา R2 ระหวาง 0.992-0.996) และลด PO4

3- ได 98.4+0.8 % (มีคา R2 
ระหวาง 0.993-0.996)  
 

คําขอบคุณ 
 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณสํานักงาน กปร. ท่ีใหการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ขอขอบพระคุณ เลขาธิการ กปร. 
ม.ล.จิรพันธุ  ทวีวงศ (อดีตประธานวิชาการ กปร.) ที่ทานสนันสนุนใหศูนยศึกษาฯ มีการวิจัย โดย สํานักงาน กปร. ใหการ
สนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย ขอขอบพระคุณประธานและคณะอนุกรรมการวิชาการ กปร. ที่ใหคําแนะนําในการ
ดําเนินการวิจัย ขอขอบพระคุณ ผอ.ทวี  จินดามัยกุล ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินงานเม่ือครั้งที่ทานดํารงคตําแหนง
เปน ผอ.คุงกระเบนฯ ขอขอบพระคุณ ดร.สิริ เอกมหาราช (อดีต ผอ.ศูนยฯ คุงกระเบนและเปนคณะอนุกรรมการวิชาการ 
กปร.) ที่ใหคําปรึกษาแนะนําประสบการณดานงานวิจัยคุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอมชายฝง ขอขอบพระคุณ ทานท่ีปรึกษาวิเชียร  
สาคเรศ (อดีต ผอ.ศูนยฯ คุงกระเบน) และ ผชช.ดร.วงศปฐม  กมลรัตน ที่ชวยตรวจการวิเคราะหสถิติและการเขียนงานวิจัย 
ขอขอบพระคุณผชช.ดร.วารินทร  ธนาสมหวัง และผชช.ดร.บุญสง  ศรีเจริญธรรม ที่ชวยตรวจความถูกตองของการเขียน
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รายงานการวิจัย และขอขอบคุณผูรวมปฎิบัติงานวิเคราะหคุณภาพน้ําและดิน ศูนยฯ คุงกระเบน ที่ใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงาน 
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