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ค ำน ำ 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2561 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานวิชาการที่ได้
น าเสนอในการประชุมวิชาการประมง ปี 2561 ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน 
ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานวิชาการทั้งหมด 9 สาขาวิจัย ได้แก่ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
สาขาการประมงทะเล สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประมง สาขาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า สาขาพันธุกรรมสัตว์น้ า  
สาขาอาหารสัตว์น้ า สาขาโรคสัตว์น้ า และสาขาเศรษฐกิจ สังคม และต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 83 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเผยแพร่และให้นักวิชาการสามารถน าผลงานวิจัยเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ สามารถด าเนินการต่อยอดผลงานวิจัยหรือเสริม
งานวิจัยในสาขาต่าง ๆ 

กรมประมงขอขอบคุณนักวิชาการ นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ 
ในการเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2561 ที่ได้รวบรวมขึ้นนี้  
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัยต่อไป 
 

          
         (นายอดิศร  พร้อมเทพ) 
             อธิบดีกรมประมง 
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกออดเพื่อผลิตกบนาเพศเมีย
 
อนุวัติ อุปนันไชย1* สุพัตร ศรีพัฒน2
1ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําจืดลําพูน
2ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 

บทคัดยอ 

 การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอนุบาล ลูกอ

ลูกกบนาตั้งแตเริ่มฟกเปนตัวจนถึงอายุ 

ทดลองที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดลําพูน ระหวางเดือนเมษายน

ชุดการทดลองที่อนุบาลลูกกบนาที่อุณหภูมิ 

40 วัน นําลูกกบมาเลี้ยงตอจนมีอายุ 6 

42.67+4.62% ตามลําดับ อัตราสวนเพศเมียกบนาที่อนุบาลดวยอุณหภูมิ 

เพศผูมากที่สุด คาดัชนีความสัมพันธของอวัยวะสืบพันธุเฉลี่ยเทากับ 

0.0713+0.0047% ตามลําดับ โดยกบนาที่อนุบาล

เฉลี่ย ความยาวสุดทายเฉลี่ย น้ําหนักเพิ่มตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของกบนาที่อนุบาลที่อุณหภูมิ 

นอยที่สุดตรงกันขามกับกบนาที่อนุบาลที่อุณหภูมิ

จากการทดลองนี้ เมื่อพิจารณาอัตราสวนเพศคาดัชนีความสัมพันธของอวัยวะสืบพันธุเฉลี่ย การเจริญเติบโต และอัตรา

รอดตาย แสดงใหเห็นวาการอนุบาลกบนาดวยอุณหภูมิที่ตางกันตั้งแตเริ่มฟกเปนตัวจนถึงอายุ 

ไมเหมาะสมกับการผลิตกบนาเพศเมีย
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อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกออดเพื่อผลิตกบนาเพศเมีย 
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ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําจืดลําพูน 

เขต 2 (นครสวรรค) 
 

การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอนุบาล ลูกออดเพื่อผลิตกบนาเพศเมีย โดยควบคุมอุณหภูมิในการอนุบาล

ลูกกบนาตั้งแตเริ่มฟกเปนตัวจนถึงอายุ 40 วัน 4 ชุดการทดลอง ดังนี้ อนุบาลลูกกบนาที่อุณหภูมิ 15, 20, 25 

ทดลองที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดลําพูน ระหวางเดือนเมษายน-ธันวาคม พ.ศ. 255

ชุดการทดลองที่อนุบาลลูกกบนาที่อุณหภูมิ 15o ซ. ลูกกบนาไมกินอาหาร นอนนิ่งๆ อยูกับพื้นกลองและทยอยตายจนหมด เมื่ออายุได 

6 เดือน ผลการทดลองพบวา อัตราสวนเพศเมียมีคาเทากับ 0, 16.00

ตามลําดับ อัตราสวนเพศเมียกบนาที่อนุบาลดวยอุณหภูมิ 20o ซ. มีคาอัตราสวนเพศเมียนอยที่สุด และมีคาอัตราสวน

เพศผูมากที่สุด คาดัชนีความสัมพันธของอวัยวะสืบพันธุเฉลี่ยเทากับ 0.0000+0.0000, 0.0437+0.0061, 0.0988

ตามลําดับ โดยกบนาที่อนุบาลที่อุณหภูมิ 20o ซ. มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดานการเจริญเติบโต พบวาน้ําหนักสุดทาย

เฉลี่ย ความยาวสุดทายเฉลี่ย น้ําหนักเพิ่มตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของกบนาที่อนุบาลที่อุณหภูมิ 

ขามกับกบนาที่อนุบาลที่อุณหภูมิ 30o ซ. มีคาเฉลี่ยมากทีสุ่ด  

เมื่อพิจารณาอัตราสวนเพศคาดัชนีความสัมพันธของอวัยวะสืบพันธุเฉลี่ย การเจริญเติบโต และอัตรา

รอดตาย แสดงใหเห็นวาการอนุบาลกบนาดวยอุณหภูมิที่ตางกันตั้งแตเริ่มฟกเปนตัวจนถึงอายุ 40 วัน มีผลตอสัดสวนเพศกบนา 

ไมเหมาะสมกับการผลิตกบนาเพศเมีย 
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mail : anuwatup50@gmail.com   

ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 



 O1 

2 

O01 

The Optimal Nursing Temperature in Producing
Rana rugulosa (Wiegmann, 1935)
 
Anuwat Uppanunchai1*, Supat Sripat
1Lamphun Inland Aquaculture Research and Development Center, Department of Fisheries
2Inland Fisheries Research and Development 

Abstract 
The experiment on nursing to produce female common lowland frog,

(Wiegmann, 1935) was conducted under 4 levels of temperature
hatched tadpoles were nursed up to 40 days old. The experiment was done at
Aquaculture Research and Development Center during April to December 2016. After 3
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การเลี้ยงปลาอีกงในกระชังดวยอัตราความหนาแนนสูง
 
อัมพุชนี นวลแสง1 วิสาขา ปุณยกนก
1กลุมวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจดื
2ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี

บทคัดยอ 

 การศึกษาการเลี้ยงปลาอีกงในกระชังดวยอัตราความหนาแนนสูง ในบอพักน้ําขนาด 

ประมงน้ําจืดเพชรบุรี วางแผนการทดลองเปน 

การเลี้ยงปลาอีกงในกระชังดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีน 

ความหนาแนนของการเลี้ยงปลาอีกงในกระชังดวยอาหารผสม 

ปลาอีกงในการทดลองที่ 1 มีน้ําหนักและความยา

4.96+0.03 และ 4.97+0.02 เซนติเมตร ตามลําดับ และการทดลองที่ 

1.46+0.09, 1.47+0.04 และ 1.47+

กระชังขนาด 1.0x1.0x1.2 เมตร ซึ่งใหอากาศตลอดเวลา และมีระบบน้ําไหลผาน ใหอาหารปลาทดลองกินจนอิ่มวันละ 

เวลา 08.30 น. และ 15.30 น. ดําเนินการทดลองระหวางเดือนตุลาคม 

 จากผลการทดลองที่ 1 พบวา การเลี้ยงปลาอีกงที่อัตราความหนาแนน 

ดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีน 32 

กรัม ความยาวสุดทายเฉลี่ยเทากับ 11

การเจริญเติบโต อัตรารอดและประสิทธิภาพการใชอาหารไมแตกตางกันทางสถิติ 

คาเทากับ 4.80, 9.11 และ 17.85 กิโลกรัมตอกระชัง ตามลําดับ และจากการวิเคราะหเชิงเศรษ

หนาแนน 800 ตัวตอลูกบาศกเมตร 

ความหนาแนน 200, 400 และ 800 

17.48+2.98 และ 17.25+2.34 กรัม 

เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติพบวา มีเฉพาะการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดไมแตกตางกันทางสถิติ 

ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย พบวามีคาเทากับ 

พบวาที่อัตราความหนาแนน 800 ตัวตอลูกบาศกเมตร 

 จากผลการทดลองครั้งนี้ เมื่อพิจารณาดานการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชอาหารประกอบกับตนทุนและ

ผลตอบแทน สรุปไดวา ปลาอีกงที่เลี้ยงในกระชังดวยอัตราความหนาแนน 

โปรตีน 32 เปอรเซ็นต และดวยอาหารผสม มีความเหมาะสมสํา
 
คําสําคัญ : ปลาอีกง ความหนาแนนสูง
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การศึกษาการเลี้ยงปลาอีกงในกระชังดวยอัตราความหนาแนนสูง ในบอพักน้ําขนาด 

ประมงน้ําจืดเพชรบุรี วางแผนการทดลองเปน 2 การทดลอง ดังนี้ การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของอัตราความหนาแนนของ

การเลี้ยงปลาอีกงในกระชังดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีน 32 เปอรเซ็นต 3 ชุดการทดลอง การทดลองที่ 

ความหนาแนนของการเลี้ยงปลาอีกงในกระชังดวยอาหารผสม (หัวและเครื่องในปลาทูผสมรําละเอียด 

มีน้ําหนักและความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 1.43+0.03, 1.43+0.07 และ 1.45

เซนติเมตร ตามลําดับ และการทดลองที่ 2 ปลาอีกงมีน้ําหนักและความยาวเริ่มตนเฉลี่ยเทากับ 

+0.13 กรัม และ 4.96+0.04, 4.97+0.03 และ4.96+0.03 เซนติเมตร

เมตร ซึ่งใหอากาศตลอดเวลา และมีระบบน้ําไหลผาน ใหอาหารปลาทดลองกินจนอิ่มวันละ 

ดําเนินการทดลองระหวางเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนตุลาคม 2558 

พบวา การเลี้ยงปลาอีกงที่อัตราความหนาแนน 200, 400 และ 

32 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยเทากับ 24.36+1.31, 23

11.75+0.35, 11.60+0.12 และ 11.69+0.23 เซนติเมตร เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติพบวา มี

การเจริญเติบโต อัตรารอดและประสิทธิภาพการใชอาหารไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) สวนปริมาณผลผลิตเฉลี่ย พบวามี

กิโลกรัมตอกระชัง ตามลําดับ และจากการวิเคราะหเชิงเศรษ

ตัวตอลูกบาศกเมตร มีผลตอบแทนตอการลงทุนสูงที่สุด ผลการทดลองที่ 2 พบวา การเลี้ยงปลาอีกง ที่อัตรา

800 ตัวตอลูกบาศกเมตร ดวยอาหารผสม มีน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยเทากับ 

กรัม ความยาวสุดทายเฉลี่ยเทากับ 10.97+0.15, 10.36+0.07 

เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติพบวา มีเฉพาะการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดไมแตกตางกันทางสถิติ 

ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย พบวามีคาเทากับ 3.68, 6.94 และ 13.44 กิโลกรัมตอกระชัง ตามลําดับ ผลการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร 

ตัวตอลูกบาศกเมตร มีผลตอบแทนตอการลงทุนสูงที่สุด 

จากผลการทดลองครั้งนี้ เมื่อพิจารณาดานการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชอาหารประกอบกับตนทุนและ

ผลตอบแทน สรุปไดวา ปลาอีกงที่เลี้ยงในกระชังดวยอัตราความหนาแนน 800 ตัวตอลูกบาศกเมตร ดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูป

เปอรเซ็นต และดวยอาหารผสม มีความเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงปลาอีกงดวยความหนาแนนสูงในกระชัง 

ความหนาแนนสูง อาหารสําเร็จรูป อาหารผสม 

ทาคอย อ.ทายาง จ. เพชรบุรี 76130 โทร. 0 3241 6521 
msupaporn_psu@yahoo.com 
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และ โยธิน เทอดวงศวรกุล2 

การศึกษาการเลี้ยงปลาอีกงในกระชังดวยอัตราความหนาแนนสูง ในบอพักน้ําขนาด 4 ไร ณ ศูนยวิจัยและพัฒนา

ศึกษาผลของอัตราความหนาแนนของ 

ชุดการทดลอง การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของอัตรา

หัวและเครื่องในปลาทูผสมรําละเอียด 1:1) 3 ชุดการทดลอง 

45+0.04 กรัม และ 4.93+0.07, 

ปลาอีกงมีน้ําหนักและความยาวเริ่มตนเฉลี่ยเทากับ 

เซนติเมตร ตามลําดับ เลี้ยงใน

เมตร ซึ่งใหอากาศตลอดเวลา และมีระบบน้ําไหลผาน ใหอาหารปลาทดลองกินจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง 

2558 เปนระยะเวลา 12 เดือน  

และ 800 ตัวตอลูกบาศกเมตร 

23.20+1.09 และ 22.43+2.38 

เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติพบวา มี

สวนปริมาณผลผลิตเฉลี่ย พบวามี

กิโลกรัมตอกระชัง ตามลําดับ และจากการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร พบวาที่อัตราความ

พบวา การเลี้ยงปลาอีกง ที่อัตรา

ตัวตอลูกบาศกเมตร ดวยอาหารผสม มีน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยเทากับ 18.68+2.76, 

0.07 และ 10.77+0.46 เซนติเมตร 

เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติพบวา มีเฉพาะการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) สวน

ตามลําดับ ผลการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร 

จากผลการทดลองครั้งนี้ เมื่อพิจารณาดานการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชอาหารประกอบกับตนทุนและ

ตัวตอลูกบาศกเมตร ดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูป

หรับการเลี้ยงปลาอีกงดวยความหนาแนนสูงในกระชัง  

วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  
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Mystus gulio (Hamilton, 1822) 
 
Amputchanee Naunsang1 , Wisakar Poonyakanok
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1Technical group, Inland Fisheries Research and Development Division
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Abstract 

 Study on high stocking densities cage

1822), fry after harvesting from nursery pond was conducted at Phetchaburi Inland Fisheries Research and 

Development Center. The experiments were compar

2 experiments, first experiment was fed by 32% protein commercial floating pellet fed by mixed food 3 

treatments and second experiment was fed by head and viscera of 

Initial body weights of fish were 1.43+

respectively and Initial body weights of fish were 4.93

4.96+0.03 cm, respectively used to study in cage 1.

system in reservoir pond (4 Rais). The experiments were carried out during October 2014 to October 2015 

for 12 months. 

The results of first experiment were fed by 32% protein commercial floating pellet on 3 t

final body weights were 24.36+1.31, 23

11.75+0.35, 11.60+0.12 and 11.69+0.23

20.97+2.40 g, respectively. The specific growth rates were

respectively. Daily weight gains were

were 4.07+0.02, 3.67+0.28 and 2.83

1.72+0.13 and 1.34+0.09, respectively

respectively. The Growth, feed conversion ratios and 

floating pellet at 200, 400 and 800 fish/m

of fish production at 3 treatments were

were 1,465.87 1,679.08 and 1,980.98

and 110.98 baht/kg and the return on investment

respectively. From the results, can be concluded that cage culture of 

protein commercial floating pellet with high density 

production cost are considered. 

The results of second experiment were fed by head and viscera of 

treatments had final body weights 18.

lengths were 10.97+0.15, 10.36+0.07 

16.02+3.01 and 15.78+2.45 g, respectively

1.40+0.12%/day, respectively. Daily weight gains were

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

 Culture ofLong Whiskered Catfish, 
 

Wisakar Poonyakanok1, Supaporn Mahankij2* , Suriyan Seanghong

Technical group, Inland Fisheries Research and Development Division 
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high stocking densities cage culture of long whiskered catfish, Mystus gulio

fry after harvesting from nursery pond was conducted at Phetchaburi Inland Fisheries Research and 

Development Center. The experiments were compared stocking densities fish of 200, 400 and 800 fish/m

2 experiments, first experiment was fed by 32% protein commercial floating pellet fed by mixed food 3 

treatments and second experiment was fed by head and viscera of Short-bodied mackerel

+0.03, 1.43+0.07, 1.45+0.04, 1.46+0.09, 1.47+0.04 

Initial body weights of fish were 4.93+0.07, 4.96+0.03, 4.97+0.02, 4.96+0

, respectively used to study in cage 1.0x1.0x1.2 m with aeration and flow

. The experiments were carried out during October 2014 to October 2015 

The results of first experiment were fed by 32% protein commercial floating pellet on 3 t

23.20+1.09 and 22.43+2.38 g, respectively, and final body lengths were 

0.23 cm, respectively. Weight gains were 22.93+1.29, 

specific growth rates were 1.62+0.02, 1.59+0.03 and 

Daily weight gains were 0.13+0.01, 0.12+0.01 and 0.12+0.01 g/day, respectively

83+0.14%/day, respectively. Feed conversion ratios

respectively, and the survival rates were 98.50+1.32, 98.17+1.88

feed conversion ratios and survival rates of fish fed by 32% protein commercial 

400 and 800 fish/m3 was non significantly higher (p> 0.05). And the mean of total weight 

treatments were 4.80, 9.11 and 17.85 kg/cage, respectively. For the production costs 

98 baht/cage, respectively. The break even points were 

return on investment were -7.92, 18.89 and 66.95% cost of all returns, 

From the results, can be concluded that cage culture of Long Whiskered Catfi

with high density at 800 fish/m3 is the most suitable when growth and 

The results of second experiment were fed by head and viscera of Short-bodied mackerel

68+2.76, 17.48+2.98 and 17.25+2.34 g, respectively,

 and 10.77+0.46 cm, respectively. Weight gains were

respectively. The specific growth rates were 1.45+0.12, 

Daily weight gains were 0.10+0.02, 0.09+0.02 and
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Suriyan Seanghong2 and  

Mystus gulio (Hamilton, 

fry after harvesting from nursery pond was conducted at Phetchaburi Inland Fisheries Research and 

fish of 200, 400 and 800 fish/m3  on 

2 experiments, first experiment was fed by 32% protein commercial floating pellet fed by mixed food 3 

bodied mackerel on 3 treatments. 

 and 1.47+0.13 g, 

0.04, 4.97+0.03 and 

m with aeration and flow-through water 

. The experiments were carried out during October 2014 to October 2015 

The results of first experiment were fed by 32% protein commercial floating pellet on 3 treatments had 

final body lengths were 

1.29, 21.77+1.08 and 

and 1.56+0.07%/day, 

respectively. Feed intake 

Feed conversion ratios were 1.90+0.02, 

1.88 and 99.50+0.45%, 

survival rates of fish fed by 32% protein commercial 

the mean of total weight 

For the production costs 

The break even points were 305.39, 184.31 

% cost of all returns, 

Long Whiskered Catfish fed by 32% 

is the most suitable when growth and 

bodied mackerel on 3 

g, respectively, and final body 

Weight gains were 17.22+2.85, 

0.12, 1.41+0.11 and 

and 0.09+0.01 g/day, 
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treatments and second experiment was fed by head and viscera of Short-bodied mackerel
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The results of first experiment were fed by 32% protein commercial floating pellet on 3 t

23.20+1.09 and 22.43+2.38 g, respectively, and final body lengths were 
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specific growth rates were 1.62+0.02, 1.59+0.03 and 

Daily weight gains were 0.13+0.01, 0.12+0.01 and 0.12+0.01 g/day, respectively

83+0.14%/day, respectively. Feed conversion ratios

respectively, and the survival rates were 98.50+1.32, 98.17+1.88

feed conversion ratios and survival rates of fish fed by 32% protein commercial 

400 and 800 fish/m3 was non significantly higher (p> 0.05). And the mean of total weight 

treatments were 4.80, 9.11 and 17.85 kg/cage, respectively. For the production costs 

98 baht/cage, respectively. The break even points were 

return on investment were -7.92, 18.89 and 66.95% cost of all returns, 

From the results, can be concluded that cage culture of Long Whiskered Catfi

with high density at 800 fish/m3 is the most suitable when growth and 

The results of second experiment were fed by head and viscera of Short-bodied mackerel

68+2.76, 17.48+2.98 and 17.25+2.34 g, respectively,

 and 10.77+0.46 cm, respectively. Weight gains were

respectively. The specific growth rates were 1.45+0.12, 

Daily weight gains were 0.10+0.02, 0.09+0.02 and
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Suriyan Seanghong2 and  

Mystus gulio (Hamilton, 

fry after harvesting from nursery pond was conducted at Phetchaburi Inland Fisheries Research and 

fish of 200, 400 and 800 fish/m3  on 

2 experiments, first experiment was fed by 32% protein commercial floating pellet fed by mixed food 3 

bodied mackerel on 3 treatments. 

 and 1.47+0.13 g, 

0.04, 4.97+0.03 and 

m with aeration and flow-through water 

. The experiments were carried out during October 2014 to October 2015 

The results of first experiment were fed by 32% protein commercial floating pellet on 3 treatments had 

final body lengths were 

1.29, 21.77+1.08 and 

and 1.56+0.07%/day, 

respectively. Feed intake 

Feed conversion ratios were 1.90+0.02, 

1.88 and 99.50+0.45%, 

survival rates of fish fed by 32% protein commercial 

the mean of total weight 

For the production costs 

The break even points were 305.39, 184.31 

% cost of all returns, 

Long Whiskered Catfish fed by 32% 

is the most suitable when growth and 

bodied mackerel on 3 

g, respectively, and final body 

Weight gains were 17.22+2.85, 

0.12, 1.41+0.11 and 

and 0.09+0.01 g/day, 
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respectively. Feed intake were 

ratios were 11.88+1.92, 10.67

99.25+0.75 and 97.38+0.13%, respectively. The Growth, 

head and viscera of Short-bodied mackerel

And the mean of total weight of fish production at 3

respectively. For the production costs were 

even points were 384.62, 228.24

42.70% cost of all returns, respectively. From the results, can be concluded that cage culture of 

Whiskered Catfish fed by head and viscera of 

most suitable when growth and production cost are considered.
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were 24.33+3.17, 21.57+4.36 and 17.35+3.06%/day, respectively

67+2.43 and 8.60+1.78, respectively, and the survival rates were 

%, respectively. The Growth, feed conversion ratios and 

bodied mackerel at 200, 400 and 800 fish/m3was non significantly higher

the mean of total weight of fish production at 3 treatments were 3.68, 6.94

For the production costs were 1,415.41, 1,584.01 and 1,854.07 baht/cage, 

, 228.24 and 137.95 baht/kg and the return on investment

% cost of all returns, respectively. From the results, can be concluded that cage culture of 

ad and viscera of Short-bodied mackerel with high density 

most suitable when growth and production cost are considered. 

Long Whiskered Catfish, Mystus gulio (Hamilton, 1822), stocking densities, diet
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respectively. Feed conversion 

and the survival rates were 98.50+2.60, 

feed conversion ratios and survival rates of fish by 

was non significantly higher (p>0.05). 

3.68, 6.94 and 13.44 kg/cage, 

baht/cage, respectively. The break 

return on investment were -16.50, 5.48 and 

% cost of all returns, respectively. From the results, can be concluded that cage culture of Long 

with high density at 800 fish/m3 is the 

stocking densities, diet 

Tha Yang, Phetchaburi 76130 Tel. 0 3241 6521  
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การอนุบาลลูกปลาสลิดในบอดินใหไดขนาด 
 
เบญจวรรณ เยาวรัตน* ณพัชร สงวนงาม และ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุรี  

บทคัดยอ 

การศึกษาความเหมาะสมของการอนุบาลลูกปลาสลิดในบอดินใหไดขนาด 

75 และ 100 ตัวตอตารางเมตร ไดดําเนินการทดลองในบอขนาด 

ลูกปลาเมื่อเริ่มทดลองมีความยาวเฉลี่ย 2.45±0.04

ลอยน้ําระดับโปรตีนไมต่ํากวา 40 เปอรเซ็นต

เซนติเมตรขึ้นไป 

ผลการทดลองพบลูกปลาสลิดที่อัตรา

รองลงมาคือที่อัตราปลอย 50, 75 และ 100 

ทดลองลูกปลามีความยาวเฉลี่ย 6.10±0.03, 6.16±0.07, 6.13±0.08

3.12±0.28, 3.17±0.00 และ 3.11±0.09 กรัม

0.05±0.02 เซนติเมตรตอวัน และน้ําหนักเพิ่มตอวันเฉลี่ย 

และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 5.99

อัตรารอดตายเฉลี่ย 80.70±5.95, 75.16±2.55

ความยาวเฉลี่ยและน้ําหนักเฉลี่ยของลูกปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ 

และอัตรารอดตายของลูกปลามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ปลอยที่นอยกวาจะมีการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายมากกวาระดับความหนาแนนของอัตราปลอยที่มากกวา

การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการ

3,759.12, 5,118.12 และ 6,587.73 บาทตอบอ มีจุดคุมทุนราคาขายเฉลี่ย 

0.54±0.05 บาทตอตัว มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 677.15±230.33, 2,12

บาทตอบอ และมีกําไรสุทธิตอวันเฉลี่ย 13.82±4.70, 37.90±3.87, 46.89±6.14 

ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลตอบแทนตอระยะเวลาลงทุนที่เทากัน

ตารางเมตร มีความเหมาะสมมากที่สุดในการดําเนินงานระยะยาว แตถาพิจารณาถึงโอกาสในการอนุบาลที่มีชวงเวลาจํากัด

ประมาณปละ 7 - 8 เดือน จะเห็นวาการอนุบาลที่อัตราปลอย 
 
คําสําคัญ : ปลาสลิด อนุบาล บอดิน ความหนาแ
   
*ผูรับผดิชอบ : หมูที ่9 ตําบลบางงา อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี
E-mail : itoon_51@hotmail.com 

 
 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การอนุบาลลูกปลาสลิดในบอดินใหไดขนาด 5 - 7 เซนติเมตรดวยอัตราปลอยตางกัน 4 ระดับ

ณพัชร สงวนงาม และ วรรณพร ถาวรนาน 

 

การอนุบาลลูกปลาสลิดในบอดินใหไดขนาด 5 - 7 เซนติเมตร ที่

ไดดําเนินการทดลองในบอขนาด 200 ตารางเมตร ของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุรี 

2.45±0.04 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 0.16±0.00 กรัม ใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ด

เปอรเซ็นต โดยใหกินจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง และยุติการทดลองเมื่อลูกปลามีความยาวเฉลี่ย 

อัตราปลอย 25 ตัวตอตารางเมตร ใชเวลาในการอนุบาลนอยที่สุด

100 ตัวตอตารางเมตร ใชเวลาในการอนุบาล 8, 9 และ 10 สัปดาห เมื่อสิ้นสุดการ

6.10±0.03, 6.16±0.07, 6.13±0.08 และ 6.08±0.02 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย

กรัม และมีความยาวเพิ่มตอวันเฉลี่ย 0.08±0.02, 0.07±0.01, 0.06±0.02 

เซนติเมตรตอวัน และน้ําหนักเพิ่มตอวันเฉลี่ย 0.06±0.02, 0.05±0.02, 0.05±0.02 และ 0.04±0.02

5.99±1.61, 5.27±1.45, 4.71±1.29 และ 4.22±1.23 เปอรเซ็นตตอวัน รวมทั้งมี

75.16±2.55, 69.14±3.54 และ 62.52±5.73 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อทดสอบสถิติพบ

ความยาวเฉลี่ยและน้ําหนักเฉลี่ยของลูกปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แตอัตราการเจริญเติบโต

และอัตรารอดตายของลูกปลามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่ระดับความหนาแนนของอัตรา

ปลอยที่นอยกวาจะมีการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายมากกวาระดับความหนาแนนของอัตราปลอยที่มากกวา

การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการอนุบาลลูกปลาทั้ง 4 อัตราปลอย พบมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

บาทตอบอ มีจุดคุมทุนราคาขายเฉลี่ย 0.62±0.05, 0.50±0.02, 

677.15±230.33, 2,122.36±216.95, 2,954.32±386.74 และ 

13.82±4.70, 37.90±3.87, 46.89±6.14 และ 44.30±13.06

ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลตอบแทนตอระยะเวลาลงทุนที่เทากันสรุปไดวาการอนุบาลลูกปลาสลิดที่อัตราปลอย 

ตารางเมตร มีความเหมาะสมมากที่สุดในการดําเนินงานระยะยาว แตถาพิจารณาถึงโอกาสในการอนุบาลที่มีชวงเวลาจํากัด

เดือน จะเห็นวาการอนุบาลที่อัตราปลอย 100 ตัวตอตารางเมตร จะใหผลตอบแทนโดยกําไรสุทธิสูงสุด

บอดิน ความหนาแนน 

ตําบลบางงา อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุร ี15150 โทร. 0 3651 0520-1 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ระดับ 

ที่อัตราปลอย 25, 50, 

ตารางเมตร ของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุรี  

กรัม ใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ด

และยุติการทดลองเมื่อลูกปลามีความยาวเฉลี่ย 6.0 

อนุบาลนอยที่สุด 7 สัปดาห 

สัปดาห เมื่อสิ้นสุดการ

เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 3.06±0.22, 

0.08±0.02, 0.07±0.01, 0.06±0.02 และ 

0.04±0.02 กรัมตอวัน 

เปอรเซ็นตตอวัน รวมทั้งมี

ตามลําดับ เมื่อทดสอบสถิติพบ

แตอัตราการเจริญเติบโต

โดยที่ระดับความหนาแนนของอัตรา

ปลอยที่นอยกวาจะมีการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายมากกวาระดับความหนาแนนของอัตราปลอยที่มากกวา 

พบมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 2,494.31, 

±0.02, 0.47±0.02 และ 

และ 3,100.83±914.20 

44.30±13.06 บาทตอบอตอวัน 

สรุปไดวาการอนุบาลลูกปลาสลิดที่อัตราปลอย 75 ตัวตอ

ตารางเมตร มีความเหมาะสมมากที่สุดในการดําเนินงานระยะยาว แตถาพิจารณาถึงโอกาสในการอนุบาลที่มีชวงเวลาจํากัด

ตัวตอตารางเมตร จะใหผลตอบแทนโดยกําไรสุทธิสูงสุด 



 O1 

6 

O03 

การอนุบาลลูกปลาสลิดในบอดินใหไดขนาด 
 
เบญจวรรณ เยาวรัตน* ณพัชร สงวนงาม และ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุรี  

บทคัดยอ 

การศึกษาความเหมาะสมของการอนุบาลลูกปลาสลิดในบอดินใหไดขนาด 

75 และ 100 ตัวตอตารางเมตร ไดดําเนินการทดลองในบอขนาด 

ลูกปลาเมื่อเริ่มทดลองมีความยาวเฉลี่ย 2.45±0.04

ลอยน้ําระดับโปรตีนไมต่ํากวา 40 เปอรเซ็นต

เซนติเมตรขึ้นไป 

ผลการทดลองพบลูกปลาสลิดที่อัตรา

รองลงมาคือที่อัตราปลอย 50, 75 และ 100 

ทดลองลูกปลามีความยาวเฉลี่ย 6.10±0.03, 6.16±0.07, 6.13±0.08

3.12±0.28, 3.17±0.00 และ 3.11±0.09 กรัม

0.05±0.02 เซนติเมตรตอวัน และน้ําหนักเพิ่มตอวันเฉลี่ย 

และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 5.99

อัตรารอดตายเฉลี่ย 80.70±5.95, 75.16±2.55

ความยาวเฉลี่ยและน้ําหนักเฉลี่ยของลูกปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ 

และอัตรารอดตายของลูกปลามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ปลอยที่นอยกวาจะมีการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายมากกวาระดับความหนาแนนของอัตราปลอยที่มากกวา

การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการ

3,759.12, 5,118.12 และ 6,587.73 บาทตอบอ มีจุดคุมทุนราคาขายเฉลี่ย 

0.54±0.05 บาทตอตัว มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 677.15±230.33, 2,12

บาทตอบอ และมีกําไรสุทธิตอวันเฉลี่ย 13.82±4.70, 37.90±3.87, 46.89±6.14 

ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลตอบแทนตอระยะเวลาลงทุนที่เทากัน

ตารางเมตร มีความเหมาะสมมากที่สุดในการดําเนินงานระยะยาว แตถาพิจารณาถึงโอกาสในการอนุบาลที่มีชวงเวลาจํากัด

ประมาณปละ 7 - 8 เดือน จะเห็นวาการอนุบาลที่อัตราปลอย 
 
คําสําคัญ : ปลาสลิด อนุบาล บอดิน ความหนาแ
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การอนุบาลลูกปลาสลิดในบอดินใหไดขนาด 5 - 7 เซนติเมตรดวยอัตราปลอยตางกัน 4 ระดับ

ณพัชร สงวนงาม และ วรรณพร ถาวรนาน 

 

การอนุบาลลูกปลาสลิดในบอดินใหไดขนาด 5 - 7 เซนติเมตร ที่

ไดดําเนินการทดลองในบอขนาด 200 ตารางเมตร ของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุรี 

2.45±0.04 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 0.16±0.00 กรัม ใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ด

เปอรเซ็นต โดยใหกินจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง และยุติการทดลองเมื่อลูกปลามีความยาวเฉลี่ย 

อัตราปลอย 25 ตัวตอตารางเมตร ใชเวลาในการอนุบาลนอยที่สุด

100 ตัวตอตารางเมตร ใชเวลาในการอนุบาล 8, 9 และ 10 สัปดาห เมื่อสิ้นสุดการ

6.10±0.03, 6.16±0.07, 6.13±0.08 และ 6.08±0.02 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย

กรัม และมีความยาวเพิ่มตอวันเฉลี่ย 0.08±0.02, 0.07±0.01, 0.06±0.02 

เซนติเมตรตอวัน และน้ําหนักเพิ่มตอวันเฉลี่ย 0.06±0.02, 0.05±0.02, 0.05±0.02 และ 0.04±0.02

5.99±1.61, 5.27±1.45, 4.71±1.29 และ 4.22±1.23 เปอรเซ็นตตอวัน รวมทั้งมี

75.16±2.55, 69.14±3.54 และ 62.52±5.73 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อทดสอบสถิติพบ

ความยาวเฉลี่ยและน้ําหนักเฉลี่ยของลูกปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แตอัตราการเจริญเติบโต

และอัตรารอดตายของลูกปลามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่ระดับความหนาแนนของอัตรา

ปลอยที่นอยกวาจะมีการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายมากกวาระดับความหนาแนนของอัตราปลอยที่มากกวา

การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการอนุบาลลูกปลาทั้ง 4 อัตราปลอย พบมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

บาทตอบอ มีจุดคุมทุนราคาขายเฉลี่ย 0.62±0.05, 0.50±0.02, 

677.15±230.33, 2,122.36±216.95, 2,954.32±386.74 และ 

13.82±4.70, 37.90±3.87, 46.89±6.14 และ 44.30±13.06

ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลตอบแทนตอระยะเวลาลงทุนที่เทากันสรุปไดวาการอนุบาลลูกปลาสลิดที่อัตราปลอย 

ตารางเมตร มีความเหมาะสมมากที่สุดในการดําเนินงานระยะยาว แตถาพิจารณาถึงโอกาสในการอนุบาลที่มีชวงเวลาจํากัด

เดือน จะเห็นวาการอนุบาลที่อัตราปลอย 100 ตัวตอตารางเมตร จะใหผลตอบแทนโดยกําไรสุทธิสูงสุด

บอดิน ความหนาแนน 

ตําบลบางงา อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุร ี15150 โทร. 0 3651 0520-1 
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ระดับ 

ที่อัตราปลอย 25, 50, 

ตารางเมตร ของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุรี  

กรัม ใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ด

และยุติการทดลองเมื่อลูกปลามีความยาวเฉลี่ย 6.0 

อนุบาลนอยที่สุด 7 สัปดาห 

สัปดาห เมื่อสิ้นสุดการ

เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 3.06±0.22, 

0.08±0.02, 0.07±0.01, 0.06±0.02 และ 

0.04±0.02 กรัมตอวัน 

เปอรเซ็นตตอวัน รวมทั้งมี

ตามลําดับ เมื่อทดสอบสถิติพบ

แตอัตราการเจริญเติบโต

โดยที่ระดับความหนาแนนของอัตรา

ปลอยที่นอยกวาจะมีการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายมากกวาระดับความหนาแนนของอัตราปลอยที่มากกวา 

พบมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 2,494.31, 

±0.02, 0.47±0.02 และ 

และ 3,100.83±914.20 

44.30±13.06 บาทตอบอตอวัน 

สรุปไดวาการอนุบาลลูกปลาสลิดที่อัตราปลอย 75 ตัวตอ

ตารางเมตร มีความเหมาะสมมากที่สุดในการดําเนินงานระยะยาว แตถาพิจารณาถึงโอกาสในการอนุบาลที่มีชวงเวลาจํากัด

ตัวตอตารางเมตร จะใหผลตอบแทนโดยกําไรสุทธิสูงสุด 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

Nursing of Trichogaster pectoralis
Pond with 4 Different Stocking Densities
 
Benjawan Yaovarat*, Naphat Sa
Lopburi Inland Fisheries Research and Development Center

Abstract 

A study on nursing of Trichogaster 

stocking densities of 25, 50, 75 and 100 fish/m

size of 2.45±0.04 cm and 0.16±0.00 g were stocked and fed with 40% protein commercial floating pellet at 

apparent satiation twice a day. Fish were nursed until their average size achieved to 6.00 cm long. The 

experiment was operated at Lopburi Inland Fisheries Research and Development Center during July to 

September 2016 for 10 weeks.  

The results showed that the nursing fry with stocking density of 25 fish/m

long in 7 weeks, followed by 50, 75 and 100 

experiment, final lengths were found at 

final weights were 3.06±0.22, 3.12±0.28, 3.17±0.00

from 0.05±0.02-0.08±0.02 cm/day

specific growth rate were ranging from 

75.16±2.55, 69.14±3.54 and 62.52±5.73

weight at the end of nursing period were no significant difference among 4 treatments

growth rates and survival rate were showed their significant differ

nursing fish fry in low stocking density showed their highest growth rate and survival rate than those in high 

stocking density.  

The result indicated that the nursing cost of 4 stocking densities were 2,494.31

and 6,587.73 baht/pond with the break

respectively. The net profits were 677.15±230.33, 2,122.36±216.95,

baht/pond and the net profit per day were 13.82±4.70,

baht/pond/day, respectively. From the result, can be concluded that fish at 75 fish/m

in 200 m2 earthern pond when long investment period

the highest net profit when considered the limiting of nursing period of 7
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Trichogaster pectoralis (Regan, 1910) Fingerling up to 5 - 7 cm
Pond with 4 Different Stocking Densities 

Sa-Nguan-Ngam and Wannaporn Thawornnan 
Lopburi Inland Fisheries Research and Development Center 

 

Trichogaster pectoralis (Regan, 1910) up to 5 - 7 cm fingerling with 4 different 

25, 50, 75 and 100 fish/m2 was conducted in 200 m2 earthern

size of 2.45±0.04 cm and 0.16±0.00 g were stocked and fed with 40% protein commercial floating pellet at 

apparent satiation twice a day. Fish were nursed until their average size achieved to 6.00 cm long. The 

erated at Lopburi Inland Fisheries Research and Development Center during July to 

 

The results showed that the nursing fry with stocking density of 25 fish/m

long in 7 weeks, followed by 50, 75 and 100 fish/m2 in 8, 9 and 10 weeks, respectively. At the end of the 

experiment, final lengths were found at 6.10±0.03, 6.16±0.07, 6.13±0.08 and 6.08±0.02

3.06±0.22, 3.12±0.28, 3.17±0.00 and 3.11±0.09 g, respectively. Daily 

cm/day and daily weight gain were ranging from 0.04±0.02

were ranging from 4.22±1.23 - 5.99±1.61%/day. The survival rates were 

62.52±5.73%, respectively. It was found that the average final length and final 

weight at the end of nursing period were no significant difference among 4 treatments

growth rates and survival rate were showed their significant difference among 4 treatments

nursing fish fry in low stocking density showed their highest growth rate and survival rate than those in high 

The result indicated that the nursing cost of 4 stocking densities were 2,494.31

baht/pond with the break-even prices of 0.62±0.05, 0.50±0.02, 0.47±0.02 and

The net profits were 677.15±230.33, 2,122.36±216.95, 2,954.32±386.74 and

baht/pond and the net profit per day were 13.82±4.70, 37.90±3.87, 46.89±6.14 and

baht/pond/day, respectively. From the result, can be concluded that fish at 75 fish/m

earthern pond when long investment period are considered but fish at 100 fish/m

the highest net profit when considered the limiting of nursing period of 7 - 8 month a year.  

Trichogaster pectoralis, nursing, earthern pond, stocking densities 

Moo 9, Bang Nga Sub-district, Tha Wung District, Lopburi Province 15150 
itoon_51@hotmail.com 
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7 cm in Earthen 

7 cm fingerling with 4 different 

earthern pond.  Fish fries at initial 

size of 2.45±0.04 cm and 0.16±0.00 g were stocked and fed with 40% protein commercial floating pellet at 

apparent satiation twice a day. Fish were nursed until their average size achieved to 6.00 cm long. The 

erated at Lopburi Inland Fisheries Research and Development Center during July to 

The results showed that the nursing fry with stocking density of 25 fish/m2 was growing to 6.00 cm 

8, 9 and 10 weeks, respectively. At the end of the 

and 6.08±0.02 cm, respectively and 

respectively. Daily length gain was ranging 

0.04±0.02-0.06±0.02 g/day and the 

%/day. The survival rates were 80.70±5.95, 

It was found that the average final length and final 

weight at the end of nursing period were no significant difference among 4 treatments (p>0.05). But, the 

ence among 4 treatments (p<0.05). The 

nursing fish fry in low stocking density showed their highest growth rate and survival rate than those in high 

The result indicated that the nursing cost of 4 stocking densities were 2,494.31, 3,759.12, 5,118.12 

±0.02 and 0.54±0.05 baht/fry, 

2,954.32±386.74 and 3,100.83±914.20 

46.89±6.14 and 44.30±13.06 

baht/pond/day, respectively. From the result, can be concluded that fish at 75 fish/m2 is suitable for nursing 

are considered but fish at 100 fish/m2 will provided 

8 month a year.   

district, Tha Wung District, Lopburi Province 15150  
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การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังที่มีระดับความลึกของกระชังและความหนาแนนแตกตางกัน
 
ณัชชาพัชร  ศศิโชควัชรสกุล 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยะลา 
 
บทคัดยอ 

 ศึกษาการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังที่มีระดับความลึกของกระชังและความหนาแนนแตกตางกัน โดยทําการ

ทดลองเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังในอางเก็บน้ําเขื่อนบางลาง จ

ทดลองแบบสุมสมบูรณ โดยมีระดับความลึกของกระชัง 

100 และ 150 ตัวตอลูกบาศกเมตร ปลาทดลองความยาวเริ่มตน 

ทดลองเปนระยะเวลา 7 เดือน ผลการทดลอง พบวา ปจจัยระดับความลึกของกระชังและปจจัยความหนาแนนไมมีอิทธิ

รวมกัน (p>0.05) ตอการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราแลกเนื้อและอัตราการกินอาหาร ปจจัยระดับความลึกของ

กระชังมีอิทธิพลตออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

แลกเนื้อและอัตราการกินอาหาร (p>0.05) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ที่ระดับความลึกของกระชัง 

ดานความยาว น้ําหนัก น้ําหนักเพิ่มตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการรอดตาย สูงสุดแตกตางกับปลาที่เลี้ยงใน

กระชังท่ีมีระดับความลึกของกระชัง 2.5 และ 

 การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากดเหลืองในก

หนาแนน 150 ตัวตอลูกบาศกเมตร มีผลตอบแทนตอการลงทุนสูงสดุ คือ 
 
คําสําคัญ : ปลากดเหลือง การเลี้ยง กระชัง ความหนาแนน
   
*ผูรับผิดชอบ : 304 ม.1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ

 
 

 
 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังที่มีระดับความลึกของกระชังและความหนาแนนแตกตางกัน

ศึกษาการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังที่มีระดับความลึกของกระชังและความหนาแนนแตกตางกัน โดยทําการ

นอางเก็บน้ําเขื่อนบางลาง จ.ยะลา วางแผนการทดลองแบบ 3x3 แฟกตอเรี

โดยมีระดับความลึกของกระชัง 3 ระดับ คือ 1.5, 2.5 และ 3.5 เมตร ความหนาแนน 

ตัวตอลูกบาศกเมตร ปลาทดลองความยาวเริ่มตน 13.75±1.15 เซนติเมตร น้ําหนักเริ่มตน 

เดือน ผลการทดลอง พบวา ปจจัยระดับความลึกของกระชังและปจจัยความหนาแนนไมมีอิทธิ

ตอการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราแลกเนื้อและอัตราการกินอาหาร ปจจัยระดับความลึกของ

กระชังมีอิทธิพลตออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตไมมีอิทธิพลตออัตรา

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ที่ระดับความลึกของกระชัง 3.5 เมตร มีอัตราการเติบโตใน

ดานความยาว น้ําหนัก น้ําหนักเพิ่มตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการรอดตาย สูงสุดแตกตางกับปลาที่เลี้ยงใน

และ 1.5 เมตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังท่ีมีระดับความลึกของกระชัง 

ตัวตอลูกบาศกเมตร มีผลตอบแทนตอการลงทุนสูงสดุ คือ 14.79 เปอรเซ็นต 

ปลากดเหลือง การเลี้ยง กระชัง ความหนาแนน 

ธารโต จ.ยะลา 95150 โทร. 0 7329 7042 E-mail : if-yala@hotmail.com
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การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังที่มีระดับความลึกของกระชังและความหนาแนนแตกตางกัน 

ศึกษาการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังที่มีระดับความลึกของกระชังและความหนาแนนแตกตางกัน โดยทําการ

แฟกตอเรียลในแผนการ

เมตร ความหนาแนน 3 ระดับ คือ 50, 

เซนติเมตร น้ําหนักเริ่มตน 26.54±6.50 กรัม 

เดือน ผลการทดลอง พบวา ปจจัยระดับความลึกของกระชังและปจจัยความหนาแนนไมมีอิทธิพล

ตอการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราแลกเนื้อและอัตราการกินอาหาร ปจจัยระดับความลึกของ

แตไมมีอิทธิพลตออัตรา

เมตร มีอัตราการเติบโตใน

ดานความยาว น้ําหนัก น้ําหนักเพิ่มตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการรอดตาย สูงสุดแตกตางกับปลาที่เลี้ยงใน

ระชังท่ีมีระดับความลึกของกระชัง 3.5 เมตร ความ

yala@hotmail.com 
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การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังที่มีระดับความลึกของกระชังและความหนาแนนแตกตางกัน
 
ณัชชาพัชร  ศศิโชควัชรสกุล 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยะลา 
 
บทคัดยอ 

 ศึกษาการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังที่มีระดับความลึกของกระชังและความหนาแนนแตกตางกัน โดยทําการ

ทดลองเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังในอางเก็บน้ําเขื่อนบางลาง จ

ทดลองแบบสุมสมบูรณ โดยมีระดับความลึกของกระชัง 

100 และ 150 ตัวตอลูกบาศกเมตร ปลาทดลองความยาวเริ่มตน 

ทดลองเปนระยะเวลา 7 เดือน ผลการทดลอง พบวา ปจจัยระดับความลึกของกระชังและปจจัยความหนาแนนไมมีอิทธิ

รวมกัน (p>0.05) ตอการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราแลกเนื้อและอัตราการกินอาหาร ปจจัยระดับความลึกของ

กระชังมีอิทธิพลตออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

แลกเนื้อและอัตราการกินอาหาร (p>0.05) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ที่ระดับความลึกของกระชัง 

ดานความยาว น้ําหนัก น้ําหนักเพิ่มตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการรอดตาย สูงสุดแตกตางกับปลาที่เลี้ยงใน

กระชังท่ีมีระดับความลึกของกระชัง 2.5 และ 

 การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากดเหลืองในก

หนาแนน 150 ตัวตอลูกบาศกเมตร มีผลตอบแทนตอการลงทุนสูงสดุ คือ 
 
คําสําคัญ : ปลากดเหลือง การเลี้ยง กระชัง ความหนาแนน
   
*ผูรับผิดชอบ : 304 ม.1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ
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การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังที่มีระดับความลึกของกระชังและความหนาแนนแตกตางกัน

ศึกษาการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังที่มีระดับความลึกของกระชังและความหนาแนนแตกตางกัน โดยทําการ

นอางเก็บน้ําเขื่อนบางลาง จ.ยะลา วางแผนการทดลองแบบ 3x3 แฟกตอเรี

โดยมีระดับความลึกของกระชัง 3 ระดับ คือ 1.5, 2.5 และ 3.5 เมตร ความหนาแนน 

ตัวตอลูกบาศกเมตร ปลาทดลองความยาวเริ่มตน 13.75±1.15 เซนติเมตร น้ําหนักเริ่มตน 

เดือน ผลการทดลอง พบวา ปจจัยระดับความลึกของกระชังและปจจัยความหนาแนนไมมีอิทธิ

ตอการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราแลกเนื้อและอัตราการกินอาหาร ปจจัยระดับความลึกของ

กระชังมีอิทธิพลตออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตไมมีอิทธิพลตออัตรา

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ที่ระดับความลึกของกระชัง 3.5 เมตร มีอัตราการเติบโตใน

ดานความยาว น้ําหนัก น้ําหนักเพิ่มตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการรอดตาย สูงสุดแตกตางกับปลาที่เลี้ยงใน

และ 1.5 เมตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังท่ีมีระดับความลึกของกระชัง 

ตัวตอลูกบาศกเมตร มีผลตอบแทนตอการลงทุนสูงสดุ คือ 14.79 เปอรเซ็นต 

ปลากดเหลือง การเลี้ยง กระชัง ความหนาแนน 

ธารโต จ.ยะลา 95150 โทร. 0 7329 7042 E-mail : if-yala@hotmail.com
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การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังที่มีระดับความลึกของกระชังและความหนาแนนแตกตางกัน 

ศึกษาการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังที่มีระดับความลึกของกระชังและความหนาแนนแตกตางกัน โดยทําการ

แฟกตอเรียลในแผนการ

เมตร ความหนาแนน 3 ระดับ คือ 50, 

เซนติเมตร น้ําหนักเริ่มตน 26.54±6.50 กรัม 

เดือน ผลการทดลอง พบวา ปจจัยระดับความลึกของกระชังและปจจัยความหนาแนนไมมีอิทธิพล

ตอการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราแลกเนื้อและอัตราการกินอาหาร ปจจัยระดับความลึกของ

แตไมมีอิทธิพลตออัตรา

เมตร มีอัตราการเติบโตใน

ดานความยาว น้ําหนัก น้ําหนักเพิ่มตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการรอดตาย สูงสุดแตกตางกับปลาที่เลี้ยงใน

ระชังท่ีมีระดับความลึกของกระชัง 3.5 เมตร ความ

yala@hotmail.com 
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Cage Culture of Yellow Catfish, 
Different Stocking Densities and Cage Depth.
 
Natchapat Sasichokwatcharasakul
Yala Inland Fisheries Research and Development Center

Abstract 

 Study on cage culture of yellow catfish, 

different densities and cage depths was carried out in Banglang damp Yala prov

conducted using 3x3 factorial 

and 3 level densities of 50, 100 and 150 fish per cubic meter. Fi

initial weight 26.54±6.50 g were reared for 7 months. Results showed that there was no interaction 

between the cage depths and stocking densities (p>0.05) which affected on growth, survival rate, feed 

ratio and feed intake. The cage depths have a significantly affect the growth 

the stocking densities have no any effect on growth (p>0.05).  Finally, fish reared in the cage depth of 3.5 

meters had average final weight, final length, daily weight gain, specific growth rate and survival rate 

significantly higher than fish reared in the cage depths of 2.5 and 1.5 m. (P<0.05).  Study on costs and 

returns of cage culture of yellow catfish indicated that Fish reared in the cage depth of 3.5 meter at 

density of 150 fish per cubic meter had the highest return
 
Key words : Hemibagrus filamentus
   
*Corresponding author : 301 Moo
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Yellow Catfish, Hemibagrus filamentus (Fang and Chuax,
Different Stocking Densities and Cage Depth. 

Sasichokwatcharasakul 
Yala Inland Fisheries Research and Development Center 

 

Study on cage culture of yellow catfish, Hemibagrus filamentus (Fang and Chuax, 1949) with 

different densities and cage depths was carried out in Banglang damp Yala prov

conducted using 3x3 factorial in completely randomized design with 1.5, 2.5 and 3.5 meter cage depths 

and 3 level densities of 50, 100 and 150 fish per cubic meter. Fish at initial length of 13.75±

50 g were reared for 7 months. Results showed that there was no interaction 

between the cage depths and stocking densities (p>0.05) which affected on growth, survival rate, feed 

ratio and feed intake. The cage depths have a significantly affect the growth and survival rate (p<0.05), but 

the stocking densities have no any effect on growth (p>0.05).  Finally, fish reared in the cage depth of 3.5 

meters had average final weight, final length, daily weight gain, specific growth rate and survival rate 

tly higher than fish reared in the cage depths of 2.5 and 1.5 m. (P<0.05).  Study on costs and 

returns of cage culture of yellow catfish indicated that Fish reared in the cage depth of 3.5 meter at 

density of 150 fish per cubic meter had the highest return on investment at 14.79 percent.

filamentus (Fang and Chuax, 1949), cage culture, stocking density
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(Fang and Chuax, 1949) with 

(Fang and Chuax, 1949) with 

different densities and cage depths was carried out in Banglang damp Yala province. An experiment was 

design with 1.5, 2.5 and 3.5 meter cage depths 

sh at initial length of 13.75±1.15 cm and 

50 g were reared for 7 months. Results showed that there was no interaction 

between the cage depths and stocking densities (p>0.05) which affected on growth, survival rate, feed 

and survival rate (p<0.05), but 

the stocking densities have no any effect on growth (p>0.05).  Finally, fish reared in the cage depth of 3.5 

meters had average final weight, final length, daily weight gain, specific growth rate and survival rate 

tly higher than fish reared in the cage depths of 2.5 and 1.5 m. (P<0.05).  Study on costs and 

returns of cage culture of yellow catfish indicated that Fish reared in the cage depth of 3.5 meter at 

on investment at 14.79 percent. 

stocking density 

Thanto, Yala 95150 Tel. 0 7329 7042 
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การใชจุลินทรีย Bacillus spp. ในระยะเวลาตาง
 
พรพรรณ พุมพวง*1 มณีรัตน หวังวิบูลยกิจ
1กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง
2กองผูเชี่ยวชาญ กรมประมง 

บทคัดยอ 

การใชจุลินทรีย Bacillus spp. ในระยะเวลาตางๆ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ําในตูเลี้ยงปลาระบบปด

ตะเพียนทอง 9 ตัว/ตู ในตูกระจกขนาด 45x

ใสจุลินทรีย Bacillus spp.ที่ระดับความเขมขน 

2 สัปดาห และทุก 4 สัปดาห เปรียบเทียบกับการไมใสจุลินทรีย กอนเริ่มเลี้ยงปลา

ใชแอมโมเนียมคลอไรด (NH4Cl) เปนแหลงไนโตรเจน

ทั้งที่ใสจุลินทรียและไมไดใสจุลินทรียจะสามารถกําจัดแอมโมเนียรวมใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ําไดภายใน 

ในขณะที่ระบบกรองท่ีใสจุลินทรียจะสามารถควบคุมปริมาณไนไตรทใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ําไดภายใน 

แตระบบกรองที่ไมไดใสจุลินทรียตองใชเวลานานถึง 

ในชวง 1 - 4 วันแรก 

การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช

ชุดการทดลองที่ไมไดใสจุลินทรียมีปริมาณแอมโมเนียรวม

ทดลองที่ใสจุลินทรียมีปริมาณแอมโมเนียรวมลดลง

ppm อยางไรก็ตามเมื่อผานการเลี้ยงปลาเปนเวลานานขึ้นปริมาณแอมโมเนียรวมมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุดการ

ทดลองที่ไมไดใสจุลินทรียแตการใสจุลินทรียทุกสัปดาหจะสามารถควบคุมปริมาณแอมโมเนียรวมใหอยูในระดับต่ําไดตลอด

ระยะเวลาการเลี้ยงในขณะที่ปริมาณไนไตรท

1.010+0.164 ppm ซึ่งเปนคาท่ีอยูในระดับที่เปนอันตรายตอสัตวน้ํา แตอยางไรก็ต

ไนไตรทของชุดการทดลองท่ีใสจุลินทรียมีคาลดลงจนอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ํา ในขณะที่ชุดการทดลองที่ไมไดใส

จุลินทรียยังคงมีปริมาณไนไตรทสูงโดยมีคาเปน 

การทดลองมีปริมาณไนเตรตลดลงกวาปริมาณไนเตรตกอนเริ่มทดลอง โดยมีคาอยูในชวง 

โดยชุดการทดลองท่ีไมใสจุลินทรียมีปริมาณไนเตรตลดลงมากท่ีสุด 

คาปริมาณไนเตรตเพิ่มขึ้นและมีคาใกลเคียงกัน

เลี้ยงไมมีผลตอความกระดางและความเปนกรดเปนดาง

จุลินทรียมีคาต่ํากวาชุดการทดลองท่ีใสจุลินทรียในระยะเวลาตางๆ

จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปไดวาการใช

ระหวางการเลี้ยง ควรใสจุลินทรีย Bacillus 

สามารถควบคุมคุณภาพน้ําในตูเลี้ยงปลาไดดีที่สุด

สัตวน้ําไดตั้งแตในสัปดาหแรกของการเลี้ยงไปจนสิ้นสุดการเลี้ยง รวมทั้งสามารถลดการ

ตั้งแตในสัปดาหที่ 2 ของการเล้ียง และควบคุมปริมาณไนไตรทใหอยูในระดับที่มีความปลอดภัยตอสัตวน้ําไปจนสิ้นสุดการ

ทดลองเมื่อผานการเลี้ยงไป 8 สัปดาหได 
 
 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ในระยะเวลาตาง ๆ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ําในตูเลี้ยงปลาระบบปด

มณีรัตน หวังวิบูลยกิจ2  และ อมรรัตน เสริมวัฒนากุล2 
กรมประมง 

 

ในระยะเวลาตางๆ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ําในตูเลี้ยงปลาระบบปด

x90x45 เซนติเมตร ดวยระบบกรองน้ํานอกตูแบบปดที่มีน้ําหมุนเวียนตลอดเวลา 

ที่ระดับความเขมขน 50 ppm (4,800 CFU/มิลลิลิตร) ในสัปดาหแรกของการเลี้ยง ทุกสัปดาห ทุก 

สัปดาห เปรียบเทียบกับการไมใสจุลินทรีย กอนเริ่มเลี้ยงปลาทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

เปนแหลงไนโตรเจน พบวาหากไมมีแอมโมเนียเพิ่มเติมเขามาในระบบการเลี้ยง ระบบกรองน้ํา

ทั้งที่ใสจุลินทรียและไมไดใสจุลินทรียจะสามารถกําจัดแอมโมเนียรวมใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ําไดภายใน 

รองท่ีใสจุลินทรียจะสามารถควบคุมปริมาณไนไตรทใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ําไดภายใน 

แตระบบกรองที่ไมไดใสจุลินทรียตองใชเวลานานถึง 7 วัน นอกจากนี้การใสจุลินทรียจะชวยเรงใหเกิดไนเตรตในระบบไดสูงกวา

เวลาที่เหมาะสมในการใชจุลินทรีย Bacillus spp. ในตูเลี้ยงสัตวน้ํา พบวาหลังจากเลี้ยงปลา 

ชุดการทดลองที่ไมไดใสจุลินทรียมีปริมาณแอมโมเนียรวม 1.715+0.033 ppm ซึ่งอยูในระดับที่เปนอันตรายตอสัตวน้ํา

มีปริมาณแอมโมเนียรวมลดลงและไมเปนอันตรายตอสัตวน้ํา โดยมีคาอยูในชวง 0.023+

เมื่อผานการเลี้ยงปลาเปนเวลานานขึ้นปริมาณแอมโมเนียรวมมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุดการ

รียทุกสัปดาหจะสามารถควบคุมปริมาณแอมโมเนียรวมใหอยูในระดับต่ําไดตลอด

ในขณะที่ปริมาณไนไตรทในสัปดาหที่ 1 พบวาทุกชุดการทดลองมีคาใกลเคียงกัน คือ 

ซึ่งเปนคาท่ีอยูในระดับที่เปนอันตรายตอสัตวน้ํา แตอยางไรก็ตามเมื่อผานการเลี้ยงไป 

ไนไตรทของชุดการทดลองท่ีใสจุลินทรียมีคาลดลงจนอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ํา ในขณะที่ชุดการทดลองที่ไมไดใส

จุลินทรียยังคงมีปริมาณไนไตรทสูงโดยมีคาเปน 0.802+0.001 ppm และหลังจากเลี้ยงปลาเปนระยะเวลา 

การทดลองมีปริมาณไนเตรตลดลงกวาปริมาณไนเตรตกอนเริ่มทดลอง โดยมีคาอยูในชวง 0.005+0.008 -

โดยชุดการทดลองท่ีไมใสจุลินทรียมีปริมาณไนเตรตลดลงมากท่ีสุด จนในสัปดาหที่ 2 หลังการเลี้ยง จึงพบวาทุกชุดการทดลองมี

ละมีคาใกลเคียงกันไปจนสิ้นสุดการทดลอง นอกจากนี้พบวาการใสหรือไมใสจุลินทรียในระบบการ

และความเปนกรดเปนดางในตูเลี้ยงมากนัก แตทําใหความเปนดางของชุดการทดลองที่ไมไดใส

จุลินทรียมีคาต่ํากวาชุดการทดลองท่ีใสจุลินทรียในระยะเวลาตางๆ 

จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปไดวาการใชจุลินทรียในการเลี้ยงสัตวน้ําที่มีการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในระบบ

 spp. ที่ระดับความเขมขน 4,800 CFU/มิลลิลิตร เปนประจําทุกสัปดาหจะ

สามารถควบคุมคุณภาพน้ําในตูเลี้ยงปลาไดดีที่สุด โดยสามารถทําใหปริมาณแอมโมเนียรวมอยูในระดับที่มีความปลอดภัยตอ

สัตวน้ําไดตั้งแตในสัปดาหแรกของการเลี้ยงไปจนสิ้นสุดการเลี้ยง รวมทั้งสามารถลดการสะสมของไนไตรทในระบบใหนอยลงได

และควบคุมปริมาณไนไตรทใหอยูในระดับที่มีความปลอดภัยตอสัตวน้ําไปจนสิ้นสุดการ

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

เพื่อควบคุมคุณภาพน้ําในตูเลี้ยงปลาระบบปด 

ในระยะเวลาตางๆ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ําในตูเลี้ยงปลาระบบปด ทดลองโดยเลี้ยงปลา

นอกตูแบบปดที่มีน้ําหมุนเวียนตลอดเวลา 

ในสัปดาหแรกของการเลี้ยง ทุกสัปดาห ทุก 

ทดสอบประสิทธิภาพของระบบกรองน้ําโดย

หากไมมีแอมโมเนียเพิ่มเติมเขามาในระบบการเลี้ยง ระบบกรองน้ํา

ทั้งที่ใสจุลินทรียและไมไดใสจุลินทรียจะสามารถกําจัดแอมโมเนียรวมใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ําไดภายใน 4 วัน

รองท่ีใสจุลินทรียจะสามารถควบคุมปริมาณไนไตรทใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ําไดภายใน 4 วัน 

วัน นอกจากนี้การใสจุลินทรียจะชวยเรงใหเกิดไนเตรตในระบบไดสูงกวา

หลังจากเลี้ยงปลา 1 สัปดาห 

อยูในระดับที่เปนอันตรายตอสัตวน้ําสวนชุดการ

+0.011 - 0.170+0.091 

เมื่อผานการเลี้ยงปลาเปนเวลานานขึ้นปริมาณแอมโมเนียรวมมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุดการ

รียทุกสัปดาหจะสามารถควบคุมปริมาณแอมโมเนียรวมใหอยูในระดับต่ําไดตลอด

พบวาทุกชุดการทดลองมีคาใกลเคียงกัน คือ 0.891+0.035 - 

ามเมื่อผานการเลี้ยงไป 2 สัปดาห ปริมาณ

ไนไตรทของชุดการทดลองท่ีใสจุลินทรียมีคาลดลงจนอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ํา ในขณะที่ชุดการทดลองที่ไมไดใส

และหลังจากเลี้ยงปลาเปนระยะเวลา 1 สัปดาห ทุกชุด

- 0.056+0.017 ppm

พบวาทุกชุดการทดลองมี

นอกจากนี้พบวาการใสหรือไมใสจุลินทรียในระบบการ

ความเปนดางของชุดการทดลองที่ไมไดใส

ในการเลี้ยงสัตวน้ําที่มีการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในระบบ

มิลลิลิตร เปนประจําทุกสัปดาหจะทําให

โดยสามารถทําใหปริมาณแอมโมเนียรวมอยูในระดับที่มีความปลอดภัยตอ

สะสมของไนไตรทในระบบใหนอยลงได

และควบคุมปริมาณไนไตรทใหอยูในระดับที่มีความปลอดภัยตอสัตวน้ําไปจนสิ้นสุดการ
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การใชจุลินทรีย Bacillus spp. ในระยะเวลาตาง
 
พรพรรณ พุมพวง*1 มณีรัตน หวังวิบูลยกิจ
1กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง
2กองผูเชี่ยวชาญ กรมประมง 

บทคัดยอ 

การใชจุลินทรีย Bacillus spp. ในระยะเวลาตางๆ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ําในตูเลี้ยงปลาระบบปด

ตะเพียนทอง 9 ตัว/ตู ในตูกระจกขนาด 45x

ใสจุลินทรีย Bacillus spp.ที่ระดับความเขมขน 

2 สัปดาห และทุก 4 สัปดาห เปรียบเทียบกับการไมใสจุลินทรีย กอนเริ่มเลี้ยงปลา

ใชแอมโมเนียมคลอไรด (NH4Cl) เปนแหลงไนโตรเจน

ทั้งที่ใสจุลินทรียและไมไดใสจุลินทรียจะสามารถกําจัดแอมโมเนียรวมใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ําไดภายใน 

ในขณะที่ระบบกรองท่ีใสจุลินทรียจะสามารถควบคุมปริมาณไนไตรทใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ําไดภายใน 

แตระบบกรองที่ไมไดใสจุลินทรียตองใชเวลานานถึง 

ในชวง 1 - 4 วันแรก 

การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช

ชุดการทดลองที่ไมไดใสจุลินทรียมีปริมาณแอมโมเนียรวม

ทดลองที่ใสจุลินทรียมีปริมาณแอมโมเนียรวมลดลง

ppm อยางไรก็ตามเมื่อผานการเลี้ยงปลาเปนเวลานานขึ้นปริมาณแอมโมเนียรวมมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุดการ

ทดลองที่ไมไดใสจุลินทรียแตการใสจุลินทรียทุกสัปดาหจะสามารถควบคุมปริมาณแอมโมเนียรวมใหอยูในระดับต่ําไดตลอด

ระยะเวลาการเลี้ยงในขณะที่ปริมาณไนไตรท

1.010+0.164 ppm ซึ่งเปนคาท่ีอยูในระดับที่เปนอันตรายตอสัตวน้ํา แตอยางไรก็ต

ไนไตรทของชุดการทดลองท่ีใสจุลินทรียมีคาลดลงจนอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ํา ในขณะที่ชุดการทดลองที่ไมไดใส

จุลินทรียยังคงมีปริมาณไนไตรทสูงโดยมีคาเปน 

การทดลองมีปริมาณไนเตรตลดลงกวาปริมาณไนเตรตกอนเริ่มทดลอง โดยมีคาอยูในชวง 

โดยชุดการทดลองท่ีไมใสจุลินทรียมีปริมาณไนเตรตลดลงมากท่ีสุด 

คาปริมาณไนเตรตเพิ่มขึ้นและมีคาใกลเคียงกัน

เลี้ยงไมมีผลตอความกระดางและความเปนกรดเปนดาง

จุลินทรียมีคาต่ํากวาชุดการทดลองท่ีใสจุลินทรียในระยะเวลาตางๆ

จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปไดวาการใช

ระหวางการเลี้ยง ควรใสจุลินทรีย Bacillus 

สามารถควบคุมคุณภาพน้ําในตูเลี้ยงปลาไดดีที่สุด

สัตวน้ําไดตั้งแตในสัปดาหแรกของการเลี้ยงไปจนสิ้นสุดการเลี้ยง รวมทั้งสามารถลดการ

ตั้งแตในสัปดาหที่ 2 ของการเล้ียง และควบคุมปริมาณไนไตรทใหอยูในระดับที่มีความปลอดภัยตอสัตวน้ําไปจนสิ้นสุดการ

ทดลองเมื่อผานการเลี้ยงไป 8 สัปดาหได 
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ในระยะเวลาตางๆ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ําในตูเลี้ยงปลาระบบปด

x90x45 เซนติเมตร ดวยระบบกรองน้ํานอกตูแบบปดที่มีน้ําหมุนเวียนตลอดเวลา 

ที่ระดับความเขมขน 50 ppm (4,800 CFU/มิลลิลิตร) ในสัปดาหแรกของการเลี้ยง ทุกสัปดาห ทุก 

สัปดาห เปรียบเทียบกับการไมใสจุลินทรีย กอนเริ่มเลี้ยงปลาทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

เปนแหลงไนโตรเจน พบวาหากไมมีแอมโมเนียเพิ่มเติมเขามาในระบบการเลี้ยง ระบบกรองน้ํา

ทั้งที่ใสจุลินทรียและไมไดใสจุลินทรียจะสามารถกําจัดแอมโมเนียรวมใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ําไดภายใน 

รองท่ีใสจุลินทรียจะสามารถควบคุมปริมาณไนไตรทใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ําไดภายใน 

แตระบบกรองที่ไมไดใสจุลินทรียตองใชเวลานานถึง 7 วัน นอกจากนี้การใสจุลินทรียจะชวยเรงใหเกิดไนเตรตในระบบไดสูงกวา

เวลาที่เหมาะสมในการใชจุลินทรีย Bacillus spp. ในตูเลี้ยงสัตวน้ํา พบวาหลังจากเลี้ยงปลา 

ชุดการทดลองที่ไมไดใสจุลินทรียมีปริมาณแอมโมเนียรวม 1.715+0.033 ppm ซึ่งอยูในระดับที่เปนอันตรายตอสัตวน้ํา

มีปริมาณแอมโมเนียรวมลดลงและไมเปนอันตรายตอสัตวน้ํา โดยมีคาอยูในชวง 0.023+

เมื่อผานการเลี้ยงปลาเปนเวลานานขึ้นปริมาณแอมโมเนียรวมมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุดการ

รียทุกสัปดาหจะสามารถควบคุมปริมาณแอมโมเนียรวมใหอยูในระดับต่ําไดตลอด

ในขณะที่ปริมาณไนไตรทในสัปดาหที่ 1 พบวาทุกชุดการทดลองมีคาใกลเคียงกัน คือ 

ซึ่งเปนคาท่ีอยูในระดับที่เปนอันตรายตอสัตวน้ํา แตอยางไรก็ตามเมื่อผานการเลี้ยงไป 

ไนไตรทของชุดการทดลองท่ีใสจุลินทรียมีคาลดลงจนอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ํา ในขณะที่ชุดการทดลองที่ไมไดใส

จุลินทรียยังคงมีปริมาณไนไตรทสูงโดยมีคาเปน 0.802+0.001 ppm และหลังจากเลี้ยงปลาเปนระยะเวลา 

การทดลองมีปริมาณไนเตรตลดลงกวาปริมาณไนเตรตกอนเริ่มทดลอง โดยมีคาอยูในชวง 0.005+0.008 -

โดยชุดการทดลองท่ีไมใสจุลินทรียมีปริมาณไนเตรตลดลงมากท่ีสุด จนในสัปดาหที่ 2 หลังการเลี้ยง จึงพบวาทุกชุดการทดลองมี

ละมีคาใกลเคียงกันไปจนสิ้นสุดการทดลอง นอกจากนี้พบวาการใสหรือไมใสจุลินทรียในระบบการ

และความเปนกรดเปนดางในตูเลี้ยงมากนัก แตทําใหความเปนดางของชุดการทดลองที่ไมไดใส

จุลินทรียมีคาต่ํากวาชุดการทดลองท่ีใสจุลินทรียในระยะเวลาตางๆ 

จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปไดวาการใชจุลินทรียในการเลี้ยงสัตวน้ําที่มีการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในระบบ

 spp. ที่ระดับความเขมขน 4,800 CFU/มิลลิลิตร เปนประจําทุกสัปดาหจะ

สามารถควบคุมคุณภาพน้ําในตูเลี้ยงปลาไดดีที่สุด โดยสามารถทําใหปริมาณแอมโมเนียรวมอยูในระดับที่มีความปลอดภัยตอ

สัตวน้ําไดตั้งแตในสัปดาหแรกของการเลี้ยงไปจนสิ้นสุดการเลี้ยง รวมทั้งสามารถลดการสะสมของไนไตรทในระบบใหนอยลงได

และควบคุมปริมาณไนไตรทใหอยูในระดับที่มีความปลอดภัยตอสัตวน้ําไปจนสิ้นสุดการ

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

เพื่อควบคุมคุณภาพน้ําในตูเลี้ยงปลาระบบปด 

ในระยะเวลาตางๆ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ําในตูเลี้ยงปลาระบบปด ทดลองโดยเลี้ยงปลา

นอกตูแบบปดที่มีน้ําหมุนเวียนตลอดเวลา 

ในสัปดาหแรกของการเลี้ยง ทุกสัปดาห ทุก 

ทดสอบประสิทธิภาพของระบบกรองน้ําโดย

หากไมมีแอมโมเนียเพิ่มเติมเขามาในระบบการเลี้ยง ระบบกรองน้ํา

ทั้งที่ใสจุลินทรียและไมไดใสจุลินทรียจะสามารถกําจัดแอมโมเนียรวมใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ําไดภายใน 4 วัน

รองท่ีใสจุลินทรียจะสามารถควบคุมปริมาณไนไตรทใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ําไดภายใน 4 วัน 

วัน นอกจากนี้การใสจุลินทรียจะชวยเรงใหเกิดไนเตรตในระบบไดสูงกวา

หลังจากเลี้ยงปลา 1 สัปดาห 

อยูในระดับที่เปนอันตรายตอสัตวน้ําสวนชุดการ

+0.011 - 0.170+0.091 

เมื่อผานการเลี้ยงปลาเปนเวลานานขึ้นปริมาณแอมโมเนียรวมมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุดการ

รียทุกสัปดาหจะสามารถควบคุมปริมาณแอมโมเนียรวมใหอยูในระดับต่ําไดตลอด

พบวาทุกชุดการทดลองมีคาใกลเคียงกัน คือ 0.891+0.035 - 

ามเมื่อผานการเลี้ยงไป 2 สัปดาห ปริมาณ

ไนไตรทของชุดการทดลองท่ีใสจุลินทรียมีคาลดลงจนอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ํา ในขณะที่ชุดการทดลองที่ไมไดใส

และหลังจากเลี้ยงปลาเปนระยะเวลา 1 สัปดาห ทุกชุด

- 0.056+0.017 ppm

พบวาทุกชุดการทดลองมี

นอกจากนี้พบวาการใสหรือไมใสจุลินทรียในระบบการ

ความเปนดางของชุดการทดลองที่ไมไดใส

ในการเลี้ยงสัตวน้ําที่มีการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในระบบ

มิลลิลิตร เปนประจําทุกสัปดาหจะทําให

โดยสามารถทําใหปริมาณแอมโมเนียรวมอยูในระดับที่มีความปลอดภัยตอ

สะสมของไนไตรทในระบบใหนอยลงได

และควบคุมปริมาณไนไตรทใหอยูในระดับที่มีความปลอดภัยตอสัตวน้ําไปจนสิ้นสุดการ

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

คําสําคัญ : จุลินทรยี คุณภาพน้ํา ปลาตู
   
*ผูรับผดิชอบ : กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ
E-mail : pornpun_poompoung@yahoo.com

การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

จุลินทรยี คุณภาพน้ํา ปลาตู 

เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2940 6543 
pornpun_poompoung@yahoo.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O1 

11 

O05 



 O1 

12 

O05 

Use of Bacillus spp. in Difference Period Control Water Quality
 
Pornpun Poompoung*1, Maneerat Wangwibulkit
1 Inland Fisheries Research and Development Division
2Expert Bureau Division, Department of Fisheries

Abstract 

The study on use of Bacillus

tank was conducted. The 9 tinfoil barb

systems for circulating water all time. The experiment included the addition 50 ppm of

(4,800 CFU/ml) in the first week, every week, every 2 weeks, and every 4 weeks of culture compared with 

the treatment which no Bacillus spp. 

was tested by using ammonium chloride (NH

ammonia into the tank, the microbial in filtration system cloud remove ammonia until were not harmful 

to aquatic animals within 4 days. But the tank which no microbial was takes up to 

microbial stimulated nitrate in higher than during the first 

The optimum period was using 

week of the culture, total ammonium in control was 1.715

animals. The treatments which contain 

0.170+0.091 ppm In addition, the treatment on 

low levels throughout the culture period.

1.010+0.164 ppm which harmful to aquatic animals. However, after 2 weeks of culture, the nitrites of all 

experiments that put Bacillus spp. were reduced but the nitrite of con

nitrates of all treatments after first weeks of culture were

week, it was found that the nitrate was higher and kept at similar level in all experimental till the end of 

experiment. The presence or absence of 

hardness and pH but the alkalinity of the control was lower than experiments of the 

In this study concluded that the using of 

the culture system should be filled the 

Because it could control ammonia at the safety level for aquatic animals since the first week to the end

at 8 weeks. And it also reduced the accumulation of nitrites in the system from the second week until the 

end of culture at 8 weeks. 
 

Key words : microorganisms, water quality
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spp. in Difference Period Control Water Quality in the Aquarium Tank

Wangwibulkit2 and Amonrat Sermwatanakul2 
Inland Fisheries Research and Development Division 

Expert Bureau Division, Department of Fisheries 
 

Bacillus spp. in difference period to control water quality in the aquarium 

tinfoil barbs were reared in glass tank (45x90x45 cm) and used filtration 

systems for circulating water all time. The experiment included the addition 50 ppm of

(4,800 CFU/ml) in the first week, every week, every 2 weeks, and every 4 weeks of culture compared with 

 (control). Before the culture, the efficiency of water filtration system 

chloride (NH4Cl) as nitrogen source. The results showed that if no more 

ammonia into the tank, the microbial in filtration system cloud remove ammonia until were not harmful 

to aquatic animals within 4 days. But the tank which no microbial was takes up to 7 days. In addition, the 

microbial stimulated nitrate in higher than during the first 1 - 4 days. 

The optimum period was using Bacillus spp. in aquariums tank the results showed that after one 

week of the culture, total ammonium in control was 1.715+0.033 ppm, which be harmful to aquatic 

animals. The treatments which contain Bacillus spp. cloud reduced total ammonia to

In addition, the treatment on putting Bacillus spp. every week was control ammonia at 

culture period. The nitrite of all treatments in the first week were 

ppm which harmful to aquatic animals. However, after 2 weeks of culture, the nitrites of all 

spp. were reduced but the nitrite of control was 0.802

nitrates of all treatments after first weeks of culture were 0.005+0.008 - 0.056+0.017 

week, it was found that the nitrate was higher and kept at similar level in all experimental till the end of 

The presence or absence of Bacillus spp. in the culture system did not affect to water 

hardness and pH but the alkalinity of the control was lower than experiments of the Bacillus

In this study concluded that the using of Bacillus spp. in aquarium tank which add nitrogen into 

the culture system should be filled the Bacillus spp. in the concentration of 4,800 CFU/ml every week. 

Because it could control ammonia at the safety level for aquatic animals since the first week to the end

o reduced the accumulation of nitrites in the system from the second week until the 

, water quality, aquarium fish 
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in the Aquarium Tank 

spp. in difference period to control water quality in the aquarium 

and used filtration 

systems for circulating water all time. The experiment included the addition 50 ppm of Bacillus spp. 

(4,800 CFU/ml) in the first week, every week, every 2 weeks, and every 4 weeks of culture compared with 

. Before the culture, the efficiency of water filtration system 

Cl) as nitrogen source. The results showed that if no more 

ammonia into the tank, the microbial in filtration system cloud remove ammonia until were not harmful 

7 days. In addition, the 

spp. in aquariums tank the results showed that after one 

ppm, which be harmful to aquatic 

cloud reduced total ammonia to 0.023+0.011 - 

spp. every week was control ammonia at 

The nitrite of all treatments in the first week were 0.891+0.035 - 

ppm which harmful to aquatic animals. However, after 2 weeks of culture, the nitrites of all 

trol was 0.802+0.001 ppm. The 

017 ppm. Until the 2 

week, it was found that the nitrate was higher and kept at similar level in all experimental till the end of 

spp. in the culture system did not affect to water 

Bacillus spp. 

k which add nitrogen into 

in the concentration of 4,800 CFU/ml every week. 

Because it could control ammonia at the safety level for aquatic animals since the first week to the end 

o reduced the accumulation of nitrites in the system from the second week until the 

, Bangkok 10900, Thailand. 
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Abstract 

The study on use of Bacillus

tank was conducted. The 9 tinfoil barb

systems for circulating water all time. The experiment included the addition 50 ppm of

(4,800 CFU/ml) in the first week, every week, every 2 weeks, and every 4 weeks of culture compared with 

the treatment which no Bacillus spp. 

was tested by using ammonium chloride (NH

ammonia into the tank, the microbial in filtration system cloud remove ammonia until were not harmful 

to aquatic animals within 4 days. But the tank which no microbial was takes up to 

microbial stimulated nitrate in higher than during the first 

The optimum period was using 

week of the culture, total ammonium in control was 1.715

animals. The treatments which contain 

0.170+0.091 ppm In addition, the treatment on 

low levels throughout the culture period.

1.010+0.164 ppm which harmful to aquatic animals. However, after 2 weeks of culture, the nitrites of all 

experiments that put Bacillus spp. were reduced but the nitrite of con

nitrates of all treatments after first weeks of culture were

week, it was found that the nitrate was higher and kept at similar level in all experimental till the end of 

experiment. The presence or absence of 

hardness and pH but the alkalinity of the control was lower than experiments of the 

In this study concluded that the using of 

the culture system should be filled the 

Because it could control ammonia at the safety level for aquatic animals since the first week to the end

at 8 weeks. And it also reduced the accumulation of nitrites in the system from the second week until the 

end of culture at 8 weeks. 
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Bacillus spp. in difference period to control water quality in the aquarium 

tinfoil barbs were reared in glass tank (45x90x45 cm) and used filtration 

systems for circulating water all time. The experiment included the addition 50 ppm of

(4,800 CFU/ml) in the first week, every week, every 2 weeks, and every 4 weeks of culture compared with 

 (control). Before the culture, the efficiency of water filtration system 

chloride (NH4Cl) as nitrogen source. The results showed that if no more 

ammonia into the tank, the microbial in filtration system cloud remove ammonia until were not harmful 

to aquatic animals within 4 days. But the tank which no microbial was takes up to 7 days. In addition, the 

microbial stimulated nitrate in higher than during the first 1 - 4 days. 

The optimum period was using Bacillus spp. in aquariums tank the results showed that after one 

week of the culture, total ammonium in control was 1.715+0.033 ppm, which be harmful to aquatic 

animals. The treatments which contain Bacillus spp. cloud reduced total ammonia to

In addition, the treatment on putting Bacillus spp. every week was control ammonia at 

culture period. The nitrite of all treatments in the first week were 

ppm which harmful to aquatic animals. However, after 2 weeks of culture, the nitrites of all 

spp. were reduced but the nitrite of control was 0.802

nitrates of all treatments after first weeks of culture were 0.005+0.008 - 0.056+0.017 

week, it was found that the nitrate was higher and kept at similar level in all experimental till the end of 

The presence or absence of Bacillus spp. in the culture system did not affect to water 

hardness and pH but the alkalinity of the control was lower than experiments of the Bacillus

In this study concluded that the using of Bacillus spp. in aquarium tank which add nitrogen into 

the culture system should be filled the Bacillus spp. in the concentration of 4,800 CFU/ml every week. 

Because it could control ammonia at the safety level for aquatic animals since the first week to the end

o reduced the accumulation of nitrites in the system from the second week until the 

, water quality, aquarium fish 
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in the Aquarium Tank 

spp. in difference period to control water quality in the aquarium 

and used filtration 

systems for circulating water all time. The experiment included the addition 50 ppm of Bacillus spp. 

(4,800 CFU/ml) in the first week, every week, every 2 weeks, and every 4 weeks of culture compared with 

. Before the culture, the efficiency of water filtration system 

Cl) as nitrogen source. The results showed that if no more 

ammonia into the tank, the microbial in filtration system cloud remove ammonia until were not harmful 

7 days. In addition, the 

spp. in aquariums tank the results showed that after one 

ppm, which be harmful to aquatic 

cloud reduced total ammonia to 0.023+0.011 - 

spp. every week was control ammonia at 

The nitrite of all treatments in the first week were 0.891+0.035 - 

ppm which harmful to aquatic animals. However, after 2 weeks of culture, the nitrites of all 

trol was 0.802+0.001 ppm. The 

017 ppm. Until the 2 

week, it was found that the nitrate was higher and kept at similar level in all experimental till the end of 

spp. in the culture system did not affect to water 

Bacillus spp. 

k which add nitrogen into 

in the concentration of 4,800 CFU/ml every week. 

Because it could control ammonia at the safety level for aquatic animals since the first week to the end 

o reduced the accumulation of nitrites in the system from the second week until the 

, Bangkok 10900, Thailand. 
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การศึกษาการเลี้ยงกุงกามกราม 
(Litopenaeus vannamei, Boone 1931
 
นันทิชา สุรัตน* 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจดื

บทคัดยอ 

การศึกษาการเลี้ยงกุงกามกราม

(Litopenaeus vannamei, Boone 1931) 

ธันวาคม 2558 โดยรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามรวมกับกุงขาวในอําเภอบางแพ จํานวน 

ราย เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานครัวเรือนของเกษตรกร รูปแบบการเลี้ยงและการจัดการฟารม ตนทุนและผลตอบแทน ตลอดจน

ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกปญหาในการเลี้ยงกุ

การศึกษาครั้งนี้พบวาขนาดครัวเรือนของกลุมตัวอยางเกษตรกรเปนครัวเรือนขนาดเล็ก กลุมตัวอยางเกษตรกรเปน

เพศชายคิดเปนรอยละ 65.63 มีอายุเฉลี่ย 

ครัวเรือน 1 – 2 คน คิดเปนรอยละ 

เฉลี่ย 5 - 10 ป รอยละ 50 เหตุผลที่เลี้ยง

ที่มีการอนุบาลจนมีขนาด 4 – 5 เซนติเมต

อนุบาลในฟารมกอนปลอยกุงขาววานาไมเลี้

และปลอยลูกพันธุกุงขาววานาไม 15,000

35 - 40 เปอรเซ็นตวันละ 2 มื้อ มีระยะเวลาในการเลี้ยงรวมกัน 

287.96 กิโลกรัมตอไรตอรุน 

การจําหนายกุงกามกรามนิยมแบบน็อคน้ําแข็ง รอยละ 

รับซื้อจังหวัดสมุทรสาคร รอยละ 66.66

ตามลําดับ โดยกุงกามกรามเพศผูและเพศเมีย

น้ําหนักเฉลี่ย 10.75 กรัมตอตัว ตนทุนการผลิต

และกุงขาววานาไมเฉลี่ย 228.82 และ 

เฉลี่ย 3,624.76 บาทตอไรตอรุน และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรอยละ 

เฉลี่ย 27,606.87 บาทตอไรตอรุน ที่ราคาขายกุงกามกรามและกุงขาววานาไมเฉลี่ย 

รายไดทั้งหมดเฉลี่ย 29,993.31 บาทตอไรตอรุน กําไรสุ

ลงทุนรอยละ 8.64 สําหรับปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงเปนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม การขาดแคลนลูกพันธุที่มี

คุณภาพ ตนทุนคาอาหารสูง และบางครั้งเกิดโรคกุงระหวางการเลี้ยง

 
คําสําคัญ : การเลี้ยงกุงกามกรามรวมกับกุงขาววานาไม  ตนทุนและผลตอบแทน อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
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ม (Macrobrachium rosenbergii, De Man 1879) รวมกับกุงขาววานาไม
, Boone 1931) ในอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจดืกรมประมง 
 

การศึกษาการเลี้ยงกุงกามกราม (Macrobrachium rosenbergii, De Man 1879

, Boone 1931) ในอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 

โดยรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามรวมกับกุงขาวในอําเภอบางแพ จํานวน 

ลักษณะพื้นฐานครัวเรือนของเกษตรกร รูปแบบการเลี้ยงและการจัดการฟารม ตนทุนและผลตอบแทน ตลอดจน

ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกปญหาในการเลี้ยงกุงกามกรามรวมกับกุงขาววานาไม 

พบวาขนาดครัวเรือนของกลุมตัวอยางเกษตรกรเปนครัวเรือนขนาดเล็ก กลุมตัวอยางเกษตรกรเปน

มีอายุเฉลี่ย 49 ป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 

น คิดเปนรอยละ 87.50 เลี้ยงกุงกามกรามรวมกับกุงขาววานาไมเปนอาชีพหลัก 

เหตุผลที่เลี้ยงรวมกันเพื่อเพิ่มรายได โดยมีรูปแบบการเลี้ยงรวมกัน ดังนี้ 

เซนติเมตรมาเลี้ยงรวมกับกุงขาววานาไม 2) ซื้อลูกกุงกามกรามขนาด 

อนุบาลในฟารมกอนปลอยกุงขาววานาไมเลี้ยง โดยนิยมปลอยลูกพันธุกุงกามกราม 2,500 – 5,000 

15,000 – 25,000 ตัวตอไรรอยละ 57.29 ของเกษตรกรใหอาหารสําเร็จรูป

มีระยะเวลาในการเลี้ยงรวมกัน 90 วัน รอยละ 51.04 ปริมาณอาหารที่ใชในการเลี้ยงโดยเฉลี่ย 

การจําหนายกุงกามกรามนิยมแบบน็อคน้ําแข็ง รอยละ 53.13 กุงขาววานาไมนิยมน็อคน้ําแข็งทั้งหมด

66.66 ซึ่งผลผลิตกุงกามกรามและกุงขาวเฉลี่ย 86.93 และ 

และเพศเมียมีน้ําหนักเฉลี่ย 43.48 และ 30.33 กรัมตอตัว ตามลําดับ สวน

กรัมตอตัว ตนทุนการผลิตแบบที่มีการอนุบาลเฉลี่ย 26,284.88 บาทตอไร

และ 126.68 บาทตอกิโลกรัม รายไดทั้งหมดเฉลี่ย 29,909.64 

บาทตอไรตอรุน และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรอยละ 13.79 สวนตนทุนการผลิตที่ไมมีการอนุบาล

บาทตอไรตอรุน ที่ราคาขายกุงกามกรามและกุงขาววานาไมเฉลี่ย 225.23 และ 

บาทตอไรตอรุน กําไรสุทธิเฉลี่ย 2,386.44 บาทตอไรตอรุน และอัตราผลตอบแทนจากการ

สําหรับปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงเปนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม การขาดแคลนลูกพันธุที่มี

คุณภาพ ตนทุนคาอาหารสูง และบางครั้งเกิดโรคกุงระหวางการเลี้ยง 

ามกรามรวมกับกุงขาววานาไม  ตนทุนและผลตอบแทน อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

พหลโยธิน เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900  
mail : inland.budgets@gmail.com 
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รวมกับกุงขาววานาไม

1879) รวมกับกุงขาววานาไม 

ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2557 ถึง

โดยรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามรวมกับกุงขาวในอําเภอบางแพ จํานวน 96 

ลักษณะพื้นฐานครัวเรือนของเกษตรกร รูปแบบการเลี้ยงและการจัดการฟารม ตนทุนและผลตอบแทน ตลอดจน

พบวาขนาดครัวเรือนของกลุมตัวอยางเกษตรกรเปนครัวเรือนขนาดเล็ก กลุมตัวอยางเกษตรกรเปน

ป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 47.92 และมีแรงงานใน

เลี้ยงกุงกามกรามรวมกับกุงขาววานาไมเปนอาชีพหลัก เกษตรกรมีประสบการณ

น ดังนี้ 1) การซื้อลูกกุงกามกราม

ซื้อลูกกุงกามกรามขนาด 1.50 เซนติเมตร มา

5,000 ตัวตอไรรอยละ 51.04 

ใหอาหารสําเร็จรูปโปรตีนเฉลี่ย 

ปริมาณอาหารที่ใชในการเลี้ยงโดยเฉลี่ย 

น็อคน้ําแข็งทั้งหมดสงจําหนายแพ

และ 96.48 กิโลกรัมตอไรตอรุน

ตามลําดับ สวนกุงขาววานาไมมี

บาทตอไรตอรุน ราคาขายกุงกามกราม

64 บาทตอไรตอรุน กําไรสุทธิ

สวนตนทุนการผลิตที่ไมมีการอนุบาล

และ 138.00 บาทตอกิโลกรัม 

บาทตอไรตอรุน และอัตราผลตอบแทนจากการ

สําหรับปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงเปนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม การขาดแคลนลูกพันธุที่มี

ามกรามรวมกับกุงขาววานาไม  ตนทุนและผลตอบแทน อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุร ี

การเพาะเลี้ยงสตัวน้ําจืด 
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Study on Polyculture of Giant Freshwater Prawn 
1879) and Pacific White Shrimp 
Phae, Ratchaburi Province 
 
Nanticha Suratana* 
Inland Aquaculture Research and Development Division, Department of Fisheries.

ABSTRACT  

Study on Polyculture of Giant Freshwater Prawn 

Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei

carried out from October 2014 to December 2015. 96 sampled farmers were in

study. The objectives was to study on the characteristics of farmer households, patterns of culture and 

farm management, costs and returns, problems and obstacles in polyculture of Giant Freshwater Prawn 

(GFP) and Pacific White Shrimp (WS).  

The results found that the household size of sampled farmer was relatively small. Most (65.63%) 

of respondents were male with an average of 46 years 

graduated from primary school. Most (87.50%) of respondents having 1

revealed that the polyculture of Giant Freshwater Prawn 

main occupation. Half of sampled farmer (50%) had an average experience in polyculture of Giant 

Freshwater Prawn (GFP) and White Shrimp ranging for 5

polyculture was to increase income. There were two styles in this polyculture. The first style was to start 

with buying 4 - 5 cm of GFP juvenile to raise 

cm of GFP juvenile to nurse in the farm before raising with

stocked GFP at 2,500 – 5,000 juvenile per rai and 57.29% of farmer stocked WS at 15,000

per rai. About 57% of sampled farmer used the 35

found that 51.04% of sampled farmer had the same culture periods about 90 days. The average amount 

of feed used was 287.96 kg/rai /crop 

On selling, a total of 53.13% and 100% of the sampled farmer used the ice dipping method by 

GFP and WS, respectively. The study found that most of farmer sold prawn and shrimp (66.66%) to the 

buyers and the distributors at the fish landing site in SamutSakhon province. The average production of 

GFP and WS were 86.93 and 96.48 kg/rai/crop, respectively. While the average w

GFP were 43.48 and 30.33 g/individual, respectively. The average weight of WS was 10.75 g/individual. The 

average cost of the 1th culture style was 26,284.88 baht/rai/crop, which the average market price of GFP 

and WS were 228.82 and 126.68 baht/kg, respectively. The average total income was 29,909.64 

baht/rai/crop. The average net profit was 3,624.76 baht/rai/crop and the return of investment was 13.79%. 

For the 2nd culture style, the average cost of production was 27,606.87 baht/r

market price of GFP and WS were 225.23 and 138.00 baht/kg respectively. The average total income was 

29,993.31 baht/rai/crop. The average net profit was 2,386.44 baht/rai/crop and the return of investment 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

Study on Polyculture of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii
and Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei, Boone 1931) in Amphoe Bang 

Aquaculture Research and Development Division, Department of Fisheries. 
 

Study on Polyculture of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man 

Litopenaeus vannamei, Boone 1931) in Amphoe Bang Phae, Ratchaburi Province was 

carried out from October 2014 to December 2015. 96 sampled farmers were in - depth interviewed in this 

study. The objectives was to study on the characteristics of farmer households, patterns of culture and 

rns, problems and obstacles in polyculture of Giant Freshwater Prawn 

 

The results found that the household size of sampled farmer was relatively small. Most (65.63%) 

of respondents were male with an average of 46 years old. There was 47.92% of sampled farmers 

primary school. Most (87.50%) of respondents having 1 - 2 household workers. The results 

Giant Freshwater Prawn (GFP) and White Shrimp (WS) was engaged as the 

main occupation. Half of sampled farmer (50%) had an average experience in polyculture of Giant 

Freshwater Prawn (GFP) and White Shrimp ranging for 5 - 10 years. The main reason of engaging in this 

to increase income. There were two styles in this polyculture. The first style was to start 

GFP juvenile to raise with WS, and the second style was to start with buying 1.5 

cm of GFP juvenile to nurse in the farm before raising with WS. The study found that 51.04% of the farmer 

5,000 juvenile per rai and 57.29% of farmer stocked WS at 15,000

% of sampled farmer used the 35 - 40% protein formulated feed for 2 times a day. It wa

found that 51.04% of sampled farmer had the same culture periods about 90 days. The average amount 

 

On selling, a total of 53.13% and 100% of the sampled farmer used the ice dipping method by 

The study found that most of farmer sold prawn and shrimp (66.66%) to the 

buyers and the distributors at the fish landing site in SamutSakhon province. The average production of 

GFP and WS were 86.93 and 96.48 kg/rai/crop, respectively. While the average weight of male and female 

GFP were 43.48 and 30.33 g/individual, respectively. The average weight of WS was 10.75 g/individual. The 

culture style was 26,284.88 baht/rai/crop, which the average market price of GFP 

nd 126.68 baht/kg, respectively. The average total income was 29,909.64 

baht/rai/crop. The average net profit was 3,624.76 baht/rai/crop and the return of investment was 13.79%. 

culture style, the average cost of production was 27,606.87 baht/rai/crop at the average 

market price of GFP and WS were 225.23 and 138.00 baht/kg respectively. The average total income was 

29,993.31 baht/rai/crop. The average net profit was 2,386.44 baht/rai/crop and the return of investment 
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rosenbergii, De Man 
in Amphoe Bang 

, De Man 1879) and 

haburi Province was 

depth interviewed in this 

study. The objectives was to study on the characteristics of farmer households, patterns of culture and 

rns, problems and obstacles in polyculture of Giant Freshwater Prawn 

The results found that the household size of sampled farmer was relatively small. Most (65.63%) 

old. There was 47.92% of sampled farmers 

2 household workers. The results 

and White Shrimp (WS) was engaged as the 

main occupation. Half of sampled farmer (50%) had an average experience in polyculture of Giant 

The main reason of engaging in this 

to increase income. There were two styles in this polyculture. The first style was to start 

WS, and the second style was to start with buying 1.5 

WS. The study found that 51.04% of the farmer 

5,000 juvenile per rai and 57.29% of farmer stocked WS at 15,000 – 25,000 juvenile 

40% protein formulated feed for 2 times a day. It was 

found that 51.04% of sampled farmer had the same culture periods about 90 days. The average amount 

On selling, a total of 53.13% and 100% of the sampled farmer used the ice dipping method by 

The study found that most of farmer sold prawn and shrimp (66.66%) to the 

buyers and the distributors at the fish landing site in SamutSakhon province. The average production of 

eight of male and female 

GFP were 43.48 and 30.33 g/individual, respectively. The average weight of WS was 10.75 g/individual. The 

culture style was 26,284.88 baht/rai/crop, which the average market price of GFP 

nd 126.68 baht/kg, respectively. The average total income was 29,909.64 

baht/rai/crop. The average net profit was 3,624.76 baht/rai/crop and the return of investment was 13.79%. 

ai/crop at the average 

market price of GFP and WS were 225.23 and 138.00 baht/kg respectively. The average total income was 

29,993.31 baht/rai/crop. The average net profit was 2,386.44 baht/rai/crop and the return of investment 
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Study on Polyculture of Giant Freshwater Prawn 
1879) and Pacific White Shrimp 
Phae, Ratchaburi Province 
 
Nanticha Suratana* 
Inland Aquaculture Research and Development Division, Department of Fisheries.

ABSTRACT  

Study on Polyculture of Giant Freshwater Prawn 

Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei

carried out from October 2014 to December 2015. 96 sampled farmers were in

study. The objectives was to study on the characteristics of farmer households, patterns of culture and 

farm management, costs and returns, problems and obstacles in polyculture of Giant Freshwater Prawn 

(GFP) and Pacific White Shrimp (WS).  

The results found that the household size of sampled farmer was relatively small. Most (65.63%) 

of respondents were male with an average of 46 years 

graduated from primary school. Most (87.50%) of respondents having 1

revealed that the polyculture of Giant Freshwater Prawn 

main occupation. Half of sampled farmer (50%) had an average experience in polyculture of Giant 

Freshwater Prawn (GFP) and White Shrimp ranging for 5

polyculture was to increase income. There were two styles in this polyculture. The first style was to start 

with buying 4 - 5 cm of GFP juvenile to raise 

cm of GFP juvenile to nurse in the farm before raising with

stocked GFP at 2,500 – 5,000 juvenile per rai and 57.29% of farmer stocked WS at 15,000

per rai. About 57% of sampled farmer used the 35

found that 51.04% of sampled farmer had the same culture periods about 90 days. The average amount 

of feed used was 287.96 kg/rai /crop 

On selling, a total of 53.13% and 100% of the sampled farmer used the ice dipping method by 

GFP and WS, respectively. The study found that most of farmer sold prawn and shrimp (66.66%) to the 

buyers and the distributors at the fish landing site in SamutSakhon province. The average production of 

GFP and WS were 86.93 and 96.48 kg/rai/crop, respectively. While the average w

GFP were 43.48 and 30.33 g/individual, respectively. The average weight of WS was 10.75 g/individual. The 

average cost of the 1th culture style was 26,284.88 baht/rai/crop, which the average market price of GFP 

and WS were 228.82 and 126.68 baht/kg, respectively. The average total income was 29,909.64 

baht/rai/crop. The average net profit was 3,624.76 baht/rai/crop and the return of investment was 13.79%. 

For the 2nd culture style, the average cost of production was 27,606.87 baht/r

market price of GFP and WS were 225.23 and 138.00 baht/kg respectively. The average total income was 

29,993.31 baht/rai/crop. The average net profit was 2,386.44 baht/rai/crop and the return of investment 
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Study on Polyculture of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii
and Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei, Boone 1931) in Amphoe Bang 

Aquaculture Research and Development Division, Department of Fisheries. 
 

Study on Polyculture of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man 

Litopenaeus vannamei, Boone 1931) in Amphoe Bang Phae, Ratchaburi Province was 

carried out from October 2014 to December 2015. 96 sampled farmers were in - depth interviewed in this 

study. The objectives was to study on the characteristics of farmer households, patterns of culture and 

rns, problems and obstacles in polyculture of Giant Freshwater Prawn 

 

The results found that the household size of sampled farmer was relatively small. Most (65.63%) 

of respondents were male with an average of 46 years old. There was 47.92% of sampled farmers 

primary school. Most (87.50%) of respondents having 1 - 2 household workers. The results 

Giant Freshwater Prawn (GFP) and White Shrimp (WS) was engaged as the 

main occupation. Half of sampled farmer (50%) had an average experience in polyculture of Giant 

Freshwater Prawn (GFP) and White Shrimp ranging for 5 - 10 years. The main reason of engaging in this 

to increase income. There were two styles in this polyculture. The first style was to start 

GFP juvenile to raise with WS, and the second style was to start with buying 1.5 

cm of GFP juvenile to nurse in the farm before raising with WS. The study found that 51.04% of the farmer 

5,000 juvenile per rai and 57.29% of farmer stocked WS at 15,000

% of sampled farmer used the 35 - 40% protein formulated feed for 2 times a day. It wa

found that 51.04% of sampled farmer had the same culture periods about 90 days. The average amount 

 

On selling, a total of 53.13% and 100% of the sampled farmer used the ice dipping method by 

The study found that most of farmer sold prawn and shrimp (66.66%) to the 

buyers and the distributors at the fish landing site in SamutSakhon province. The average production of 

GFP and WS were 86.93 and 96.48 kg/rai/crop, respectively. While the average weight of male and female 

GFP were 43.48 and 30.33 g/individual, respectively. The average weight of WS was 10.75 g/individual. The 

culture style was 26,284.88 baht/rai/crop, which the average market price of GFP 

nd 126.68 baht/kg, respectively. The average total income was 29,909.64 

baht/rai/crop. The average net profit was 3,624.76 baht/rai/crop and the return of investment was 13.79%. 

culture style, the average cost of production was 27,606.87 baht/rai/crop at the average 

market price of GFP and WS were 225.23 and 138.00 baht/kg respectively. The average total income was 

29,993.31 baht/rai/crop. The average net profit was 2,386.44 baht/rai/crop and the return of investment 
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rosenbergii, De Man 
in Amphoe Bang 

, De Man 1879) and 

haburi Province was 

depth interviewed in this 

study. The objectives was to study on the characteristics of farmer households, patterns of culture and 

rns, problems and obstacles in polyculture of Giant Freshwater Prawn 

The results found that the household size of sampled farmer was relatively small. Most (65.63%) 

old. There was 47.92% of sampled farmers 

2 household workers. The results 

and White Shrimp (WS) was engaged as the 

main occupation. Half of sampled farmer (50%) had an average experience in polyculture of Giant 

The main reason of engaging in this 

to increase income. There were two styles in this polyculture. The first style was to start 

WS, and the second style was to start with buying 1.5 

WS. The study found that 51.04% of the farmer 

5,000 juvenile per rai and 57.29% of farmer stocked WS at 15,000 – 25,000 juvenile 

40% protein formulated feed for 2 times a day. It was 

found that 51.04% of sampled farmer had the same culture periods about 90 days. The average amount 

On selling, a total of 53.13% and 100% of the sampled farmer used the ice dipping method by 

The study found that most of farmer sold prawn and shrimp (66.66%) to the 

buyers and the distributors at the fish landing site in SamutSakhon province. The average production of 

eight of male and female 

GFP were 43.48 and 30.33 g/individual, respectively. The average weight of WS was 10.75 g/individual. The 

culture style was 26,284.88 baht/rai/crop, which the average market price of GFP 

nd 126.68 baht/kg, respectively. The average total income was 29,909.64 

baht/rai/crop. The average net profit was 3,624.76 baht/rai/crop and the return of investment was 13.79%. 

ai/crop at the average 

market price of GFP and WS were 225.23 and 138.00 baht/kg respectively. The average total income was 

29,993.31 baht/rai/crop. The average net profit was 2,386.44 baht/rai/crop and the return of investment 
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was 8.64%. The study finding

environmental change, the poor quality seed, high feed cost and shrimp disease.

Key words : Polyculture of Giant Freshwater Prawn and Pacific White Shrimp, Cost and return, 
Amphoe Bang Phae
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was 8.64%. The study finding showed that the main problems and obstacles in rearing were the 

environmental change, the poor quality seed, high feed cost and shrimp disease. 
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การแทนที่ปลาปนดวยวัตถุดิบจากพืช
(Penaeus monodon Frabricius, 1798
 
กมลรัตน ยงเจริญ1* ธนิกานต บัวทอง1  พรรณทิพา สามารถ
1ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสตัวน้ําชลบุรี
2ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยโสธร 
3ขาราชการบํานาญ 
 
บทคัดยอ 

 การศึกษาการแทนที่ปลาปนดวยวัตถุดิบที่มีศักยภาพในอาหารสําหรับกุงกุลาดําครั้งนี้ แบงเปน 

การทดลองยอย 1 การใชโปรตีนกากเมล็ดทานตะวันแทนที่โปรตีนปลาปนที่ระดับ 

โปรตีน 45% และพลังงานรวม 450 กิโลแคลอรีตออาหาร 

0.19±0.01 กรัม นาน 8 สัปดาห โดยทําการทดลองในตูกระจก ใหอ

09.00 น., 12.00 น., 15.00 น. และ 18.00 

ดวยอาหารที่มีโปรตีนกากเมล็ดทานตะวัน 10%

มีโปรตีนกากเมล็ดทานตะวัน 20 และ 30% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

การใชโปรตีนสูงกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีนกากเมล็ดทา

อาหารที่ไมมีโปรตีนกากเมล็ดทานตะวัน (p>0.05) 

เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีนกากเมล็ดทานตะวันเปรียบเทียบกับอาหารที่ไมมีโปรตีนกากเมล็ดทา

 การทดลองยอย 2 คือการใชโปรตีนกากยีสตแทนที่โปรตีนปลาปนที่ระดับ 

ทดสอบที่มีโปรตีน 45% และพลังงาน 420 

0.29±0.01 กรัม นาน 8 สัปดาห โดยทําการทดลองในตูกระจก ใหอาหาร 

น., 09.00 น., 12.00 น., 15.00 น. และ 18

เลี้ยงดวยอาหารทดสอบที่มีโปรตีนกากยีสต 

จําเพาะ และประสิทธิภาพการใชโปรตีนในอาหารสูงกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีนกากยีสต 

คาใกลเคียงกับกุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่ไมมีโปรตีนกากยีสต 

อาหารที่มีโปรตีนกากยีสต 30% (p>0.05) 

อาหารผสมโปรตีนกากยีสตเมื่อเทียบกับอาหารที่ไมมีกากยีสต

 จากผลการทดสอบสรุปไดวาระดับที่เห

ปลาปนในอาหารสําหรับกุงกุลาดําคือ 10 และ 
 
คําสําคัญ : กากเมล็ดทานตะวัน กากยีสต กุงกุลาดํา
   
*ผูรับผิดชอบ : 41/14 หมู 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ
E-mail : kamonrat.y@gmail.com 

 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

วัตถุดิบจากพืชที่มีศักยภาพในอาหารสําหรับกุงกุลาดํา  
Frabricius, 1798) 

พรรณทิพา สามารถ2 และ สกนธ แสงประดับ3 
ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสตัวน้ําชลบุร ี

การศึกษาการแทนที่ปลาปนดวยวัตถุดิบที่มีศักยภาพในอาหารสําหรับกุงกุลาดําครั้งนี้ แบงเปน 

การใชโปรตีนกากเมล็ดทานตะวันแทนที่โปรตีนปลาปนที่ระดับ 0, 10, 20 และ 30% 

กิโลแคลอรีตออาหาร 100 กรัม ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา เลี้ยงกุงน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย

โดยทําการทดลองในตูกระจก ใหอาหาร 4 - 5% ของนํ้าหนักตัว วันละ 

น. ทําการช่ังนํ้าหนักรวมและนับจํานวนที่เหลือรอดทุก 2 สัปดาห

10% มีน้ําหนักเพิ่มตอวันเฉลี่ย เปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่มสูงกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) มีคาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ประสิทธิภาพ

การใชโปรตีนสูงกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีนกากเมล็ดทานตะวัน 30% และมีอัตราแลกเนื้อใกลเคียงกับกุงที่เลี้ยงดวย

(p>0.05) ทั้งนี้ไมพบความผิดปกติของเซลลสะสมไขมัน (R - cell)

เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีนกากเมล็ดทานตะวันเปรียบเทียบกับอาหารที่ไมมีโปรตีนกากเมล็ดทานตะวัน 

คือการใชโปรตีนกากยีสตแทนที่โปรตีนปลาปนที่ระดับ 0, 10, 20, 30, 40 

 กิโลแคลอรีตอ 100 กรัมชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา เลี้ยงกุงที่มีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 

โดยทําการทดลองในตูกระจก ใหอาหาร 4 - 5% ของน้ําหนักตัว วันละ 

18.00 น.ทําการชั่งน้ําหนักรวมและนับจํานวนที่เหลือรอดทุก 

เลี้ยงดวยอาหารทดสอบที่มีโปรตีนกากยีสต 20% มีน้ําหนักเพิ่มตอวันเฉลี่ย เปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโต

จําเพาะ และประสิทธิภาพการใชโปรตีนในอาหารสูงกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีนกากยีสต 40 และ 

คาใกลเคียงกับกุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่ไมมีโปรตีนกากยีสต (p>0.05) มีคาอัตราการแลกเนื้อและอัตรารอดสูงกวากุงที่เลี้ยงดวย

30% (p>0.05) ในขณะเดียวกันไมพบความผิดปกติของเซลลสะสมไขมันในทอตับกุงที่เลี้ยงดวย

อาหารผสมโปรตีนกากยีสตเมื่อเทียบกับอาหารที่ไมมีกากยีสต 

จากผลการทดสอบสรุปไดวาระดับที่เหมาะสมของการใชโปรตีนจากกากเมล็ดทานตะวันและกากยีสตแทนที่โปรตีน

และ 20% ตามลําดับ 

กากเมล็ดทานตะวัน กากยีสต กุงกุลาดํา 

ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
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การศึกษาการแทนที่ปลาปนดวยวัตถุดิบที่มีศักยภาพในอาหารสําหรับกุงกุลาดําครั้งนี้ แบงเปน 2 การทดลอง คือ 

30% ในอาหารทดสอบที่มี

เลี้ยงกุงน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย

ของนํ้าหนักตัว วันละ 5 มื้อ เวลา 06.00น., 

สัปดาห พบวา กุงที่เลี้ยง

มีน้ําหนักเพิ่มตอวันเฉลี่ย เปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่มสูงกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่

มีคาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ประสิทธิภาพ

และมีอัตราแลกเนื้อใกลเคียงกับกุงที่เลี้ยงดวย

cell) ในทอตับของกุงที่

0, 10, 20, 30, 40 และ 50% ในอาหาร

เลี้ยงกุงที่มีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 

ของน้ําหนักตัว วันละ 5 มื้อ เวลา 06.00 

งน้ําหนักรวมและนับจํานวนที่เหลือรอดทุก 2 สัปดาห พบวา กุงที่

ย เปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโต

และ 50% (p<0.05) แตมี

มีคาอัตราการแลกเนื้อและอัตรารอดสูงกวากุงที่เลี้ยงดวย

ในขณะเดียวกันไมพบความผิดปกติของเซลลสะสมไขมันในทอตับกุงที่เลี้ยงดวย

มาะสมของการใชโปรตีนจากกากเมล็ดทานตะวันและกากยีสตแทนที่โปรตีน
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กมลรัตน ยงเจริญ1* ธนิกานต บัวทอง1  พรรณทิพา สามารถ
1ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสตัวน้ําชลบุรี
2ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยโสธร 
3ขาราชการบํานาญ 
 
บทคัดยอ 

 การศึกษาการแทนที่ปลาปนดวยวัตถุดิบที่มีศักยภาพในอาหารสําหรับกุงกุลาดําครั้งนี้ แบงเปน 

การทดลองยอย 1 การใชโปรตีนกากเมล็ดทานตะวันแทนที่โปรตีนปลาปนที่ระดับ 

โปรตีน 45% และพลังงานรวม 450 กิโลแคลอรีตออาหาร 

0.19±0.01 กรัม นาน 8 สัปดาห โดยทําการทดลองในตูกระจก ใหอ

09.00 น., 12.00 น., 15.00 น. และ 18.00 

ดวยอาหารที่มีโปรตีนกากเมล็ดทานตะวัน 10%

มีโปรตีนกากเมล็ดทานตะวัน 20 และ 30% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

การใชโปรตีนสูงกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีนกากเมล็ดทา

อาหารที่ไมมีโปรตีนกากเมล็ดทานตะวัน (p>0.05) 

เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีนกากเมล็ดทานตะวันเปรียบเทียบกับอาหารที่ไมมีโปรตีนกากเมล็ดทา

 การทดลองยอย 2 คือการใชโปรตีนกากยีสตแทนที่โปรตีนปลาปนที่ระดับ 

ทดสอบที่มีโปรตีน 45% และพลังงาน 420 

0.29±0.01 กรัม นาน 8 สัปดาห โดยทําการทดลองในตูกระจก ใหอาหาร 

น., 09.00 น., 12.00 น., 15.00 น. และ 18

เลี้ยงดวยอาหารทดสอบที่มีโปรตีนกากยีสต 

จําเพาะ และประสิทธิภาพการใชโปรตีนในอาหารสูงกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีนกากยีสต 

คาใกลเคียงกับกุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่ไมมีโปรตีนกากยีสต 

อาหารที่มีโปรตีนกากยีสต 30% (p>0.05) 

อาหารผสมโปรตีนกากยีสตเมื่อเทียบกับอาหารที่ไมมีกากยีสต

 จากผลการทดสอบสรุปไดวาระดับที่เห

ปลาปนในอาหารสําหรับกุงกุลาดําคือ 10 และ 
 
คําสําคัญ : กากเมล็ดทานตะวัน กากยีสต กุงกุลาดํา
   
*ผูรับผิดชอบ : 41/14 หมู 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ
E-mail : kamonrat.y@gmail.com 
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วัตถุดิบจากพืชที่มีศักยภาพในอาหารสําหรับกุงกุลาดํา  
Frabricius, 1798) 

พรรณทิพา สามารถ2 และ สกนธ แสงประดับ3 
ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสตัวน้ําชลบุร ี

การศึกษาการแทนที่ปลาปนดวยวัตถุดิบที่มีศักยภาพในอาหารสําหรับกุงกุลาดําครั้งนี้ แบงเปน 

การใชโปรตีนกากเมล็ดทานตะวันแทนที่โปรตีนปลาปนที่ระดับ 0, 10, 20 และ 30% 

กิโลแคลอรีตออาหาร 100 กรัม ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา เลี้ยงกุงน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย

โดยทําการทดลองในตูกระจก ใหอาหาร 4 - 5% ของนํ้าหนักตัว วันละ 

น. ทําการช่ังนํ้าหนักรวมและนับจํานวนที่เหลือรอดทุก 2 สัปดาห

10% มีน้ําหนักเพิ่มตอวันเฉลี่ย เปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่มสูงกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) มีคาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ประสิทธิภาพ

การใชโปรตีนสูงกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีนกากเมล็ดทานตะวัน 30% และมีอัตราแลกเนื้อใกลเคียงกับกุงที่เลี้ยงดวย

(p>0.05) ทั้งนี้ไมพบความผิดปกติของเซลลสะสมไขมัน (R - cell)

เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีนกากเมล็ดทานตะวันเปรียบเทียบกับอาหารที่ไมมีโปรตีนกากเมล็ดทานตะวัน 

คือการใชโปรตีนกากยีสตแทนที่โปรตีนปลาปนที่ระดับ 0, 10, 20, 30, 40 

 กิโลแคลอรีตอ 100 กรัมชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา เลี้ยงกุงที่มีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 

โดยทําการทดลองในตูกระจก ใหอาหาร 4 - 5% ของน้ําหนักตัว วันละ 

18.00 น.ทําการชั่งน้ําหนักรวมและนับจํานวนที่เหลือรอดทุก 

เลี้ยงดวยอาหารทดสอบที่มีโปรตีนกากยีสต 20% มีน้ําหนักเพิ่มตอวันเฉลี่ย เปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโต

จําเพาะ และประสิทธิภาพการใชโปรตีนในอาหารสูงกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีนกากยีสต 40 และ 

คาใกลเคียงกับกุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่ไมมีโปรตีนกากยีสต (p>0.05) มีคาอัตราการแลกเนื้อและอัตรารอดสูงกวากุงที่เลี้ยงดวย

30% (p>0.05) ในขณะเดียวกันไมพบความผิดปกติของเซลลสะสมไขมันในทอตับกุงที่เลี้ยงดวย

อาหารผสมโปรตีนกากยีสตเมื่อเทียบกับอาหารที่ไมมีกากยีสต 

จากผลการทดสอบสรุปไดวาระดับที่เหมาะสมของการใชโปรตีนจากกากเมล็ดทานตะวันและกากยีสตแทนที่โปรตีน

และ 20% ตามลําดับ 

กากเมล็ดทานตะวัน กากยีสต กุงกุลาดํา 

ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
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การศึกษาการแทนที่ปลาปนดวยวัตถุดิบที่มีศักยภาพในอาหารสําหรับกุงกุลาดําครั้งนี้ แบงเปน 2 การทดลอง คือ 

30% ในอาหารทดสอบที่มี

เลี้ยงกุงน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย

ของนํ้าหนักตัว วันละ 5 มื้อ เวลา 06.00น., 

สัปดาห พบวา กุงที่เลี้ยง

มีน้ําหนักเพิ่มตอวันเฉลี่ย เปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่มสูงกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่

มีคาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ประสิทธิภาพ

และมีอัตราแลกเนื้อใกลเคียงกับกุงที่เลี้ยงดวย

cell) ในทอตับของกุงที่

0, 10, 20, 30, 40 และ 50% ในอาหาร

เลี้ยงกุงที่มีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 

ของน้ําหนักตัว วันละ 5 มื้อ เวลา 06.00 

งน้ําหนักรวมและนับจํานวนที่เหลือรอดทุก 2 สัปดาห พบวา กุงที่

ย เปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโต

และ 50% (p<0.05) แตมี

มีคาอัตราการแลกเนื้อและอัตรารอดสูงกวากุงที่เลี้ยงดวย

ในขณะเดียวกันไมพบความผิดปกติของเซลลสะสมไขมันในทอตับกุงที่เลี้ยงดวย

มาะสมของการใชโปรตีนจากกากเมล็ดทานตะวันและกากยีสตแทนที่โปรตีน

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

Replacement  Fish Meal with Potential Plant Ingredient in Feedfor Black Tiger Shrimp
(PenaeusmonodonFabricius, 1798)
 
Kamonrat Youngjarean1*, Tanikan Buathong
1Chonburi Aquatic Animal Feed Technology Research and Development Center
2Yasothon Inland Fisheries Research
3Retried Officer 

Abstract 

 Fishmeal replacement with sunflower seed meal and spent brewer’s yeast in Black 

feed were investigated. The study was

initial weight of 0.19±0.01 g) fed diets that comprised sunflower seed meal protein 0, 10, 20 and 30% of 

fishmeal protein in the formulated

Glass tank were used to culture shrimp with 3 replications of each experimental diet.  Shrimp were fed 5 

times/day at 6 am, 9 am, noon, 3 pm

weight and number of shrimp in each tank we

seed meal protein had significantly higher in average daily weight gain, percentage weight gains than 

shrimp fed 20 and 30% sunflower seed meal pro

protein also showed significantly higher SGR and PER than those fed 30% sunflower seed meal protein 

(p<0.05). This trial had non-significant difference in term of FCR in shrimp fed 10% sunflower seed meal 

protein compared with diet without sunflower seed meal protein 

changed in on shrimp hepatopancreas fed with and without sun

 The second trial was shrimp (with average initial weight of 

spent brewer’s yeast protein 0, 10, 20, 30, 40 and 50% of fishmeal protein in th

containing 45% crude protein and 420 Kcal

replications each experimental diet. 

with feeding rate 4 - 5% BW for 8 weeks. Total shrimp weight and number of shrimp in each tank were 

checked every two weeks. Shrimp fed 20% spent brewer’s yeast had average daily weight gain, percentage 

weight gain, SGR and PER significantly higher than those fed diet contained 40 an

yeast (p<0.05), but showed no significant difference compared with shrimp fed non spent brewer’s yeast 

diet (p>0.05). Meanwhile, shrimp fed 20% spent brewer’s yeast protein showed better FCR and survival 

rate than those fed 30% spent b

hepatopancreas had observed.
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Fishmeal replacement with sunflower seed meal and spent brewer’s yeast in Black 

The study was divided into 2 sub - trial. The first trial was shrimp(with average 

g) fed diets that comprised sunflower seed meal protein 0, 10, 20 and 30% of 

e formulated diet containing 45% crude protein and 450 Kcal/100 g (GE). Twelve 

Glass tank were used to culture shrimp with 3 replications of each experimental diet.  Shrimp were fed 5 

am, noon, 3 pm and 6 pm with feeding rate 4 - 5% BW for 8 weeks.

weight and number of shrimp in each tank were checked every two weeks. Shrimp fed 10% sunflower 

seed meal protein had significantly higher in average daily weight gain, percentage weight gains than 

shrimp fed 20 and 30% sunflower seed meal protein (p<0.05).  Shrimp fed 10% sunflower seed meal 

protein also showed significantly higher SGR and PER than those fed 30% sunflower seed meal protein 

significant difference in term of FCR in shrimp fed 10% sunflower seed meal 

protein compared with diet without sunflower seed meal protein (p>0.05). There was no histopathology 

changed in on shrimp hepatopancreas fed with and without sunflower seed meal.

The second trial was shrimp (with average initial weight of 0.29±0.01 g) fed diets that comprised 

spent brewer’s yeast protein 0, 10, 20, 30, 40 and 50% of fishmeal protein in th

% crude protein and 420 Kcal/100 g (GE).  Glass tanks were used to culture shrimp with 3 

ations each experimental diet. Shrimp were fed 5 times/day at 6 am, 9 am, noon, 3 pm

for 8 weeks. Total shrimp weight and number of shrimp in each tank were 

checked every two weeks. Shrimp fed 20% spent brewer’s yeast had average daily weight gain, percentage 

weight gain, SGR and PER significantly higher than those fed diet contained 40 an

, but showed no significant difference compared with shrimp fed non spent brewer’s yeast 

Meanwhile, shrimp fed 20% spent brewer’s yeast protein showed better FCR and survival 

rate than those fed 30% spent brewer’s yeast protein diet (p<0.05). Non adverse effected on shrimp 

hepatopancreas had observed. 

 O1 

17 

O07 

Replacement  Fish Meal with Potential Plant Ingredient in Feedfor Black Tiger Shrimp 

Sangpradub3 

Fishmeal replacement with sunflower seed meal and spent brewer’s yeast in Black Tiger shrimp 

The first trial was shrimp(with average 

g) fed diets that comprised sunflower seed meal protein 0, 10, 20 and 30% of 

% crude protein and 450 Kcal/100 g (GE). Twelve 

Glass tank were used to culture shrimp with 3 replications of each experimental diet.  Shrimp were fed 5 

for 8 weeks. Total shrimp 

Shrimp fed 10% sunflower 

seed meal protein had significantly higher in average daily weight gain, percentage weight gains than 

.  Shrimp fed 10% sunflower seed meal 

protein also showed significantly higher SGR and PER than those fed 30% sunflower seed meal protein 

significant difference in term of FCR in shrimp fed 10% sunflower seed meal 

There was no histopathology 

flower seed meal. 

g) fed diets that comprised 

spent brewer’s yeast protein 0, 10, 20, 30, 40 and 50% of fishmeal protein in the formulated diet 

/100 g (GE).  Glass tanks were used to culture shrimp with 3 

am, noon, 3 pm and 6 pm 

for 8 weeks. Total shrimp weight and number of shrimp in each tank were 

checked every two weeks. Shrimp fed 20% spent brewer’s yeast had average daily weight gain, percentage 

weight gain, SGR and PER significantly higher than those fed diet contained 40 and 50% spent brewer’s 

, but showed no significant difference compared with shrimp fed non spent brewer’s yeast 

Meanwhile, shrimp fed 20% spent brewer’s yeast protein showed better FCR and survival 

. Non adverse effected on shrimp 
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 Based on the results, evidence suggested the optimum level of sunflower seed meal protein and 

spent brewer’s yeast placed on fishmeal protein in diet 
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Based on the results, evidence suggested the optimum level of sunflower seed meal protein and 

spent brewer’s yeast placed on fishmeal protein in diet for Black Tiger shrimp are 10 and 20

spent brewery yeast, Black Tiger Shrimp 
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Based on the results, evidence suggested the optimum level of sunflower seed meal protein and 

lack Tiger shrimp are 10 and 20%, respectively. 

district, Sriracha District, Chonburi Province 20110 
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การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบทางเคมี กรดไขมัน กรดอะมิโน วิตามิน
merguiensis) ที่มีระยะพัฒนาการของรังไขตางๆ กัน และการสรางอาหารสูตรตนแบบสําหรับแมพันธุกุง
แชบวย 
 
มนทกานต ิทามติ้น1* ปยาลัย เหมทานนท
และ โกวิทย เกาเอี้ยน4 
1ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝงเพชรบรุี
2ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝงเขต 
3ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสตัวน้ําชลบุรี
4ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงตรัง

บทคัดยอ 

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีในแมกุงแชบวยจากธรรมชาติที่มีระยะพัฒนาการของรังไขตางๆกัน 

ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะตน (ไขออน

(ไขเกือบสุก) ระยะที่ 4 ระยะสมบูรณเต็มที่ 

ความสมบูรณเพศ (GSI) ของแมกุงทั้ง 

พัฒนาการของรังไข โดยมีคาสูงสุดในระยะที่ 

2.38±0.55 เมื่อแมกุงวางไขแลวในระยะที่ 

วิเคราะหโปรตีน ไขมัน กรดอะมิโน กรดไขมัน และวิตามินอี ในเนื้อเยื่อ 

แชบวย 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 2, 3, 4 

โปรตีนอยูในชวง 65.92 - 72.02% 

15.58% ตามลําดับ เนื้อสวนหางมีการสะสมโปรตีนมากที่สุดเทากับ 

เทากับ 4.49 - 5.92% เมื่อเปรียบเทียบแมกุงแตละระยะพบวา

สวนหางไมแตกตางกัน (p>0.05) โปรตีนมีการสะสมมากที่สุดในรังไขระยะที่ 

(p<0.05) เนื้อเยื่อทั้ง 3 ชนิดมีองคประกอบกรดอะมิ

Threonine, Arginine ในขณะที่มีกรดอะมิโนกลุมซัลเฟอร

จําเปนชนิด Glutamic และ Aspartic

รังไขแตละระยะ (p>0.05) แตมีความแตกตางกันในตับ 

ระยะที่ 3 (p<0.05) เนื้อเยื่อทั้ง 3 ชนิดมีกรดไขมัน 

C22:6n-3 (DHA) เปนองคประกอบหลัก โดยมี 

มีอัตราสวนกรดไขมัน n-3/n-6 มากที่สุด 

ในรังไขมากที่สุด โดยระยะที่ 2 - 4 

กิโลกรัม แตมีคาลดลงในแมกุงหลังวางไขโดยมีคา 

องคประกอบทางเคมีที่ได มาประกอบสูตรอาหารตนแบบสําหรับทดลองแมกุงแชบวยโดยมีการเสริมวิตามินอีและน้ํามันปลา มี

ผลวิเคราะหในอาหารทดลอง ไดแก โปรตีน 

วิตามินอี 194.86 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม แมกุงแชบวยที่ไดรับอาหารสูตรทดสอบมีการสะสมของปริมาณวิตามินอีในตับมากที่สุด 

รองลงมาเปนเนื้อสวนหางและรังไขตามลําดับ ทั้งนี้

74.22 mg/g เมื่อแมกุงแชบวยไดรับอาหารสูตรตนแบบนาน 

เต็มท่ี โดยใชเวลา1.33+0.58 วันจากระยะท่ี 
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การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบทางเคมี กรดไขมัน กรดอะมิโน วิตามินอีของแมกุงแชบวย 
ที่มีระยะพัฒนาการของรังไขตางๆ กัน และการสรางอาหารสูตรตนแบบสําหรับแมพันธุกุง

เหมทานนท2  ชัชวาลี ชัยศรี1  นงลักษณ สําราญราษฎร3  จีรรัตน แกว

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝงเพชรบรุ ี
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝงเขต 3 (สุราษฎรธาน)ี 
ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสตัวน้ําชลบุร ี
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงตรัง 

 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีในแมกุงแชบวยจากธรรมชาติที่มีระยะพัฒนาการของรังไขตางๆกัน 

ไขออน) รังไขยังไมพัฒนา ระยะที่ 2 ระยะกลาง (ไขเริ่มเจริญ) ระยะที่ 

ระยะสมบูรณเต็มที่ (ไขแกหรือไขสุก) และระยะที่ 5 ระยะปลอยไข (spent

ของแมกุงทั้ง 5 ระยะ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05

โดยมีคาสูงสุดในระยะที่ 4 เทากับ 9.55±0.78 ซึ่งเปนชวงที่ไขสมบูรณเต็มที่ จากนั้นมีคาลดลงเปน 

เมื่อแมกุงวางไขแลวในระยะที่ 5 สวนคาดัชนีตับ (HSI) ไมแตกตางกันทางสถิติ (

วิเคราะหโปรตีน ไขมัน กรดอะมิโน กรดไขมัน และวิตามินอี ในเนื้อเยื่อ 3 ชนิด ไดแก รังไข ตับและเนื้อสวนหางในแมกุง

3, 4 และ 5 พบวารังไขและตับมีการสะสมโปรตีนและไขมันเปนองคประกอบหลักโดยมีคา

% และ 59.58 - 89.64% ตามลําดับ และมีไขมันอยูในชวง 11

ตามลําดับ เนื้อสวนหางมีการสะสมโปรตีนมากที่สุดเทากับ 86.48 - 90.69% แตมีการสะสมของไขมันนอยที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบแมกุงแตละระยะพบวารังไขและตับระยะที่ 5 มีไขมันนอยที่สุด

โปรตีนมีการสะสมมากที่สุดในรังไขระยะที่ 2 และ 5 และในตับและเนื้อสวนหางระยะท่ี 

ชนิดมีองคประกอบกรดอะมิโนคลายกัน โดยมีกรดอะมิโนจําเปนชนิดหลัก ไดแก  

ในขณะที่มีกรดอะมิโนกลุมซัลเฟอรชนิด Histidine และ Methionine สัดสวนนอยและมีกรดอะมิโนไม

Aspartic มากที่สุด องคประกอบกรดอะมิโนในรังไขและเนื้อสวนหางไมแตกตางกันในการพัฒนา

แตมีความแตกตางกันในตับ (p<0.05) โดยกรดอะมิโนจําเปนมีการสะสมมากที่สุดในตับของแมกุง

ชนิดมีกรดไขมัน C16:0, C16:1, C18:0, C18:1n-9, C20:4n

เปนองคประกอบหลัก โดยมี EPA มากกวา DHA และ total n-3 มากกวา total

มากที่สุด (2.86) สวนรังไขแมกุงระยะที่ 5 มีคานอยที่สุด (2.32) (

4 มีการสะสมในปริมาณที่ไมแตกตางกันมีคาอยูในชวง 1540.30

กิโลกรัม แตมีคาลดลงในแมกุงหลังวางไขโดยมีคา 712.62 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ในการศึกษาตอนที่ 

องคประกอบทางเคมีที่ได มาประกอบสูตรอาหารตนแบบสําหรับทดลองแมกุงแชบวยโดยมีการเสริมวิตามินอีและน้ํามันปลา มี
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อกิโลกรัม แมกุงแชบวยที่ไดรับอาหารสูตรทดสอบมีการสะสมของปริมาณวิตามินอีในตับมากที่สุด 

รองลงมาเปนเนื้อสวนหางและรังไขตามลําดับ ทั้งนี้ตับของแมกุงระยะ 4 ที่ไขสมบูรณเต็มที่มีการสะสมของวิตามินอีสูงสุด 

แมกุงแชบวยไดรับอาหารสูตรตนแบบนาน 3 เดือน พบวาเซลลสืบพันธุจะพัฒนาเร็วขึ้นเมื่อไขใกลสมบูรณ

จากระยะท่ี 3 ไประยะที่ 4 เร็วกวาชวงระยะที่ 1 - 2 และ 2 
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ของแมกุงแชบวย (Penaeus 
ที่มีระยะพัฒนาการของรังไขตางๆ กัน และการสรางอาหารสูตรตนแบบสําหรับแมพันธุกุง

จีรรัตน แกวประจุ2  

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีในแมกุงแชบวยจากธรรมชาติที่มีระยะพัฒนาการของรังไขตางๆกัน 5 

ระยะที่ 3 ระยะพัฒนาตอนปลาย 

spent) ผลการศึกษาพบวาคาดัชนี

05) และมีคาเพิ่มขึ้นตามระยะ

ซึ่งเปนชวงที่ไขสมบูรณเต็มที่ จากนั้นมีคาลดลงเปน 

(p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบผล

ชนิด ไดแก รังไข ตับและเนื้อสวนหางในแมกุง

พบวารังไขและตับมีการสะสมโปรตีนและไขมันเปนองคประกอบหลักโดยมีคา

11.60 - 19.79% และ 11.05 -

แตมีการสะสมของไขมันนอยที่สุด

มีไขมันนอยที่สุด (p<0.05) แตในเนื้อ

และในตับและเนื้อสวนหางระยะท่ี 3 

โนคลายกัน โดยมีกรดอะมิโนจําเปนชนิดหลัก ไดแก  Leucine, Lysine, 

สัดสวนนอยและมีกรดอะมิโนไม

กรดอะมิโนในรังไขและเนื้อสวนหางไมแตกตางกันในการพัฒนา

กรดอะมิโนจําเปนมีการสะสมมากที่สุดในตับของแมกุง

4n-6, C20:5n-3 (EPA) และ 

total n-6 รังไขแมกุงระยะที่ 2 

(p<0.05) วิตามินอีมีการสะสม

1540.30 - 1901.31 มิลลิกรัมตอ

ในการศึกษาตอนที่ 2 จึงไดนําขอมูล

องคประกอบทางเคมีที่ได มาประกอบสูตรอาหารตนแบบสําหรับทดลองแมกุงแชบวยโดยมีการเสริมวิตามินอีและน้ํามันปลา มี

กิโลแคลอรี่ตออาหาร 100 กรัม และ

อกิโลกรัม แมกุงแชบวยที่ไดรับอาหารสูตรทดสอบมีการสะสมของปริมาณวิตามินอีในตับมากที่สุด 

ที่ไขสมบูรณเต็มที่มีการสะสมของวิตามินอีสูงสุด 

พบวาเซลลสืบพันธุจะพัฒนาเร็วขึ้นเมื่อไขใกลสมบูรณ

 - 3 ที่ใชเวลา 4.25+0.50 วัน 
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และ 4.00+1.41 วัน ตามลําดับ แมกุงที่ไดรับอาหารสูตรทดลองสามารถสรางไขได โดยมีความดกไข 

ฟก 47.62% อนึ่งความตองการสารอาหารในระหวางการพัฒนาเซลสืบพันธุของกุงนั้นสูงกวาวัยอื่น การไดรับสารอาหาร

เพียงพอตอความตองการทั้งในดานปริมาณและคุณคาครบถวนจะชวยใหแมพั

การศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของโปรตีน ไขมัน กรดไขมัน วิตามินอีตอการพัฒนารังไขระยะตางๆ ของแมกุง

แชบวย 

 
คําสําคัญ : องคประกอบทางเคมี กรดไขมัน กรดอะมิโน วิตามินอี
   
*ผูรับผดิชอบ : 122 หมูที่ 1 ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
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แมกุงที่ไดรับอาหารสูตรทดลองสามารถสรางไขได โดยมีความดกไข 78,000 

อนึ่งความตองการสารอาหารในระหวางการพัฒนาเซลสืบพันธุของกุงนั้นสูงกวาวัยอื่น การไดรับสารอาหาร

เพียงพอตอความตองการทั้งในดานปริมาณและคุณคาครบถวนจะชวยใหแมพันธุกุงแชบวยวางไขไดดีและลูกแข็งแรง ผลจาก

การศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของโปรตีน ไขมัน กรดไขมัน วิตามินอีตอการพัฒนารังไขระยะตางๆ ของแมกุง

องคประกอบทางเคมี กรดไขมัน กรดอะมิโน วิตามินอ ีแมกุงแชบวยอาหารสตูรตนแบบ 

ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76100  โทร. 032
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78,000 ฟอง อัตราการ

อนึ่งความตองการสารอาหารในระหวางการพัฒนาเซลสืบพันธุของกุงนั้นสูงกวาวัยอื่น การไดรับสารอาหาร

นธุกุงแชบวยวางไขไดดีและลูกแข็งแรง ผลจาก

การศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของโปรตีน ไขมัน กรดไขมัน วิตามินอีตอการพัฒนารังไขระยะตางๆ ของแมกุง

032-770750  
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Variation in Biochemical Composition, Fatty Acids, Amino Acids Profile and Vitamin E in 
Tissues of Wild Banana Shrimp (
of Sexual Maturation and Development of Prototype Diet for Broodstocks
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Jeerarat Kaewpraju2 and Kowit Koaeian
1Phetchaburi Coastal Aquaculture Research and Development Center
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Abstract 
 Biochemical changes 
different stages of gonad maturation namely stage 1 early mature, stage 2 pre
stage 4 mature and stage 5 spent. It was found that Gonadosomatic Index (GSI) was significance differences 
among 5 stages (p<0.05) and increased along with ovarian maturation to reach the highest of 9
stage 4 then decline to 2.38±0.55 at stage 5.
significant difference (p>0.05). Contents of protein, lipid, amino acids, fatty acids 
differences tissues at 4 stages of gonad maturation stage 
major components in ovary and hepatopancreas, which protein was in the ranges of 
59.58 - 89.64%, respectively and lipid was in the ranges of 
respectively. When compared with the others,
which was 86.48 - 90.69% but the lowest in lipid 
ovary and hepatopancreas and shrimp broodstock stage 5 was the lowest
muscle was not significant difference
hepatopancreas and tail muscle stage 3 
essential amino acids were Leu
Glutamic and Aspartic, while sulfer content amino acids Histidine and
There were not significant difference of amino acids composition in ovary and tail
maturation stages (p>0.05) but the difference was found in that of hepatopancreas (p<0.05) which stage 4 
contained the highest amino acids content 
C16:1, C18:0, C18:1n-9, C20:4n
higher than DHA and total n-3 was higher than
(2.86) but ovary stage 5 was the lowest 
when compare to other tissues which ovary stage 2
then decreased to 712.62 mg/kg at spent.
experiment 1 were apply for formulation of prototype diet. The vitamin E and fish oil were supplement in 
the formulated diet. The analysis results of the diet were contained protein
energy 485.12 Kcal/100 g diet Vitamin E 
P.merguiensis broodstock contained the highest proportion of vitamin E, the second and third order were 
in tail muscle and ovary, respectively.
highest amount of vitamin E which was 
development of P.merguiensis
those of stage 1 - 2 and 2 -

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

Variation in Biochemical Composition, Fatty Acids, Amino Acids Profile and Vitamin E in 
Tissues of Wild Banana Shrimp (Penaeus merguiensisde Man, 1888) 

and Development of Prototype Diet for Broodstocks

Piyalai Hemtanon2, Chatchawalee Chaisri1, Nonglak Samranrat
Kowit Koaeian4 

Phetchaburi Coastal Aquaculture Research and Development Center 
Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 3 (Surat Thani) 
Chon Buri Aquatic Animal Feed Technology Research and Development Center 

Aquaculture Research and Development Center 

Biochemical changes were studied in wild caught banana shrimp (Penaeus merguiensis
different stages of gonad maturation namely stage 1 early mature, stage 2 pre-mature, stage 3 late mature, 

4 mature and stage 5 spent. It was found that Gonadosomatic Index (GSI) was significance differences 
and increased along with ovarian maturation to reach the highest of 9

stage 4 then decline to 2.38±0.55 at stage 5. On the contrary, Hepatosomatic Index 
. Contents of protein, lipid, amino acids, fatty acids 

differences tissues at 4 stages of gonad maturation stage 2, 3, 4 and 5 revealed that protein and lipid were 
major components in ovary and hepatopancreas, which protein was in the ranges of 

, respectively and lipid was in the ranges of 11.60 - 19.79
pared with the others, tail muscle accumulated the highest in protein content 

but the lowest in lipid 4.49 - 5.92%. Lipid content was significant difference in 
ovary and hepatopancreas and shrimp broodstock stage 5 was the lowest (p<0
muscle was not significant difference (p>0.05). Protein dominated in ovarian stage 2 and 5 and in 
hepatopancreas and tail muscle stage 3 (p<0.05). All tissues had similar amino acids profile. Major 
essential amino acids were Leucine, Lysine, Threonine and Arginine and non-essential amino acids were 

Aspartic, while sulfer content amino acids Histidine and Methionine were less presented. 
There were not significant difference of amino acids composition in ovary and tail

(p>0.05) but the difference was found in that of hepatopancreas (p<0.05) which stage 4 
contained the highest amino acids content (p<0.05). All tissues had similar fatty acids profile which C16

4n-6, C20:5n-3 (EPA) and C22:6n-3 (DHA) were the major fatty acids.
3 was higher than total n-6. Ovary stage 2 had the highest ratio of n

but ovary stage 5 was the lowest (2.32) (p<0.05). Ovary contained the highest amount of vitamin E 
when compare to other tissues which ovary stage 2-4 had vitamin E in the range of 1540.30

62 mg/kg at spent. In experiment 2, the results of biochemical compositions from 
ent 1 were apply for formulation of prototype diet. The vitamin E and fish oil were supplement in 

the formulated diet. The analysis results of the diet were contained protein 
g diet Vitamin E 194.86 mg/kg. The results shown that hepatopancreas of 

broodstock contained the highest proportion of vitamin E, the second and third order were 
in tail muscle and ovary, respectively. Hepatopancreas of shrimp broodstock stage 4 accumulated the 
ighest amount of vitamin E which was 74.22 mg/kg. After 3 months of feeding trial, the ovarian 

merguiensis broodstock from stage 3 - 4 was 1.33+0.58 days and it was shorter than 
- 3 which were 4.25+0.50 days and 4.00+1.41 days, respectively. Shrimp 
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Variation in Biochemical Composition, Fatty Acids, Amino Acids Profile and Vitamin E in 
de Man, 1888) at Different Stages 

and Development of Prototype Diet for Broodstocks 

Samranrat3, 

 

Penaeus merguiensis) at 5 
mature, stage 3 late mature, 

4 mature and stage 5 spent. It was found that Gonadosomatic Index (GSI) was significance differences 
and increased along with ovarian maturation to reach the highest of 9.55±0.78 at 

the contrary, Hepatosomatic Index (HSI) was not 
. Contents of protein, lipid, amino acids, fatty acids and vitamin E in 3 

5 revealed that protein and lipid were 
major components in ovary and hepatopancreas, which protein was in the ranges of 65.92 - 72.02% and 

79% and 11.05 - 15.58%, 
tail muscle accumulated the highest in protein content 

. Lipid content was significant difference in 
p<0.05), while that of tail 

Protein dominated in ovarian stage 2 and 5 and in 
All tissues had similar amino acids profile. Major 

essential amino acids were 
Methionine were less presented. 

There were not significant difference of amino acids composition in ovary and tail muscle among ovarian 
(p>0.05) but the difference was found in that of hepatopancreas (p<0.05) which stage 4 

tissues had similar fatty acids profile which C16:0, 
3 (DHA) were the major fatty acids. EPA was 

6. Ovary stage 2 had the highest ratio of n-3/n-6 
contained the highest amount of vitamin E 

4 had vitamin E in the range of 1540.30-1901.31 mg/kg 
In experiment 2, the results of biochemical compositions from 

ent 1 were apply for formulation of prototype diet. The vitamin E and fish oil were supplement in 
 49.1%, lipid 12.4% gross 

86 mg/kg. The results shown that hepatopancreas of 
broodstock contained the highest proportion of vitamin E, the second and third order were 

Hepatopancreas of shrimp broodstock stage 4 accumulated the 
. After 3 months of feeding trial, the ovarian 

58 days and it was shorter than 
days, respectively. Shrimp 
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broodstock fed with the formulated diet was able to mature and had fecundity of 78,000 eggs/broodstock 
with hatching rate of 47.62%. The results of this study shown that 
quality and quantity of nutrients to fulfill the requirements during gonad maturation for reproductive 
successs. Lipid, protein, fatty acids and vitamin E play important role and are required in the diet of 
merguiensis broodstock during ovarian maturation. 
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

คํานํา 

กุงแชบวยเปนกุงทะเลกลุม Penaeid 

อินเดีย ปากีสถาน มาเลเซีย สิงคโปร

ความลึกมากกวา 40 เมตร กุงชนิดนี้ชอบวายน้ําและหากินกลางน้ํา รวมทั้งมีการกินกันเองสูง

กับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไดงาย 

อดีตใช Penaeus merguiensis (Pérez and Kensley, 1997

(สมนึก, 2533) 

กุงแชบวยจัดวาเปนกุงทะเลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศ

หลักในนานน้ําไทย พบในปริมาณที่มากกวากุงชนิดอื่นในธรรมชาติและ

(Extensive) ปจจุบันไดพัฒนาการเลี้ยงอยางตอเนื่องมาเปนการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาและแบบพัฒนา

ความสําเร็จเทาที่ควรเมื่อเทียบกับกุงขาว 

จากไมมีความตอเนื่องในการวิจัยทําใหฐานขอมูลความรูเกี่ยวกับกุงแชบวยยังไมครอบคลุมทุกดาน ขาดการสงเสริมเนื่องจากไม

คุมคาทางเศรษฐกิจเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงกุงขาว และขาดความรูความเขาใจดานการเลี้ยงกุงแชบวยที่แทจริง ทําใหผล

ผลิตกุงแชบวยสวนใหญจึงจับมาจากธรรมชาติและเปนกุงที่จับไดมากเปนอันดับหนึ่ง ขอมูลจากกรมประมงพบวาป 

ผลผลิตกุงจากธรรมชาติทั้งหมด 63,201 

กุงที่จับจากธรรมชาติทั้งหมด และเปนกุ

จาก 12,780 ตันในป 2542 เปน 19,250 

ลดลงอยางตอเนื่องโดยในป 2556 กุงแชบวยที่จับได

แมวาในปจจุบันราคาของกุงแชบวยลดลง

การอนุรักษและการประมงแบบยั่งยืนนั้นควรคํานึงถึงการรักษาสายพันธุกุงทองถิ่นใหอยูคูนานน้ําไทยดวย ทั้งนี้กรมประมงเปน

หนวยงานหลักที่เพาะพันธุกุงทะเลเพื่อปลอยสูธรรมชาติอยางตอเนื่องปละประมาณ 

270 ลานตัว (กลุมวิเคราะหและประเมินผล

ปริมาณและคุณภาพของแมพันธุ จึงเปนหนาที่ของกรมประมงในการพัฒนาการเลี้ยงพอแมพันธุกุงแชบวย รวมทั้งพัฒนาสาย

พันธุแมกุงแชบวยใหเปนพันธุบานและมีคุณภาพดีทั้งเพื่อประโยชนในการอนุรักษและเพื่อรองรับการเลี้ยงกุงแชบวยอีกระดับ

หนึ่งดวย เนื่องจากยังมีผูประกอบการเลี้ยงกุงแบบธรรมชาติที่ตองการลูกพันธุกุงชนิดนี้

ขอมูลดานความตองการสารอาหารในกุงแชบวยมีคอนขางจํากัด 

ตองการโปรตีนพบวามีความแตกตางกันและใชแหลงโปรตีนแตกตางกัน

ดานโภชนาการกุงแชบวยไมตอเนื่อง

รายงานศึกษาองคประกอบกรดอะมิโนหรือกรดไขมันในกุงแชบวย

อาหารเม็ดกุงกุลาดําหรือวัสดุอาหารตาง ๆ พบวากุงมีอัตรารอดตายต่ํา

นอกจากนี้การเลี้ยงดวยอาหารกุงกุลาดําใหผลอัตรารอดตายแตกตางกันในแตละรุน 

รอดตายสูง แตเปนผลจากการเลี้ยงระยะสั้นเพียง 

สารอาหารในแมพันธุกุงแชบวยแตอยางใด

ในปจจุบันนี้พบวายังไมมีอาหารสําเ

เหมือนกุงขาวและกุงกุลาดํา ตอมาสถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝงไดศึกษาวิจัยอาหาร

อัตรารอดตายดี (พิเชต และคณะ, 2552; 

ระหวางการจัดเตรียมรายงาน) ไดผลในระดับหนึ่ง

สารอาหารสําหรับสูตรพื้นฐานยังไมครบถวน 
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Penaeid ที่แพรกระจายอยูในยานอินโดแปซิฟก ตั้งแตออสเตรเลีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 

อินเดีย ปากีสถาน มาเลเซีย สิงคโปร และไทย พบแพรกระจายตามปาชายเลน และเมื่อกลายเปนกุงเต็มวัยจะอาศัยที่ระดับ

กุงชนิดนี้ชอบวายน้ําและหากินกลางน้ํา รวมทั้งมีการกินกันเองสูง (high canabalism

กับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไดงาย (กอเกียรติ, 2547) กุงแชบวยมีชื่อวิทยาศาสตรวา Fenneropenaeus mergui

Pérez and Kensley, 1997) ในประเทศไทยพบกุงชนิดนี้ทั้งอาวไทยและทะเลอันดามัน 

กุงแชบวยจัดวาเปนกุงทะเลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศ โดยเปนกุงทองถิ่นและเปนกุงชนิด

หลักในนานน้ําไทย พบในปริมาณที่มากกวากุงชนิดอื่นในธรรมชาติและเปนกุงทะเลชนิดแรก ๆ ที่มีการเลี้ยงแบบดั้งเดิม 

ปจจุบันไดพัฒนาการเลี้ยงอยางตอเนื่องมาเปนการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาและแบบพัฒนา

เมื่อเทียบกับกุงขาว (Penaeus vannamei) และกุงกุลาดํา (Penaeus monodon

จากไมมีความตอเนื่องในการวิจัยทําใหฐานขอมูลความรูเกี่ยวกับกุงแชบวยยังไมครอบคลุมทุกดาน ขาดการสงเสริมเนื่องจากไม

คุมคาทางเศรษฐกิจเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงกุงขาว และขาดความรูความเขาใจดานการเลี้ยงกุงแชบวยที่แทจริง ทําใหผล

ตกุงแชบวยสวนใหญจึงจับมาจากธรรมชาติและเปนกุงที่จับไดมากเปนอันดับหนึ่ง ขอมูลจากกรมประมงพบวาป 

63,201 ตัน เปนกุงแชบวยมากที่สุด 11, 354 ตัน คิดเปนสัดสวนประมาณ 

กุงที่จับจากธรรมชาติทั้งหมด และเปนกุงที่จับไดจากอาวไทยสูงถึง 70% ทั้งนี้ปริมาณกุงแชบวยที่จับไดจากทะเลมีคาเพิ่มขึ้น

19,250 ตันในป 2546 อยางไรก็ตามหลังจากป 2546 เปนตนมากุงแชบวยที่จับไดมีปริมาณ

กุงแชบวยที่จับไดมีปริมาณ 10,427  ตัน (กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง

ในปจจุบันราคาของกุงแชบวยลดลงและผูบริโภคนิยมซื้อกุงขาว เนื่องจากราคาถูกกวาและทดแทนกันได

การอนุรักษและการประมงแบบยั่งยืนนั้นควรคํานึงถึงการรักษาสายพันธุกุงทองถิ่นใหอยูคูนานน้ําไทยดวย ทั้งนี้กรมประมงเปน

หนวยงานหลักที่เพาะพันธุกุงทะเลเพื่อปลอยสูธรรมชาติอยางตอเนื่องปละประมาณ 400 ลานตัวและปลอยกุงแชบวยประมาณ 

กลุมวิเคราะหและประเมินผล, 2559) โดยใชลูกกุงท่ีเพาะพันธุจากแมพันธุธรรมชาติ

จึงเปนหนาที่ของกรมประมงในการพัฒนาการเลี้ยงพอแมพันธุกุงแชบวย รวมทั้งพัฒนาสาย

ละมีคุณภาพดีทั้งเพื่อประโยชนในการอนุรักษและเพื่อรองรับการเลี้ยงกุงแชบวยอีกระดับ

หนึ่งดวย เนื่องจากยังมีผูประกอบการเลี้ยงกุงแบบธรรมชาติที่ตองการลูกพันธุกุงชนิดนี้ 

ขอมูลดานความตองการสารอาหารในกุงแชบวยมีคอนขางจํากัด (Boonyarat apalin, 

ตองการโปรตีนพบวามีความแตกตางกันและใชแหลงโปรตีนแตกตางกัน ทําใหไมสามารถสรุปขอมูลไดชัดเจน อีกทั้งการศึกษา

ดานโภชนาการกุงแชบวยไมตอเนื่องและเปนการศึกษาในชวงแรก ๆ (วิเชียรม 2521; เฉลิมวิไล

รายงานศึกษาองคประกอบกรดอะมิโนหรือกรดไขมันในกุงแชบวย การวิจัยดานการเลี้ยงในอดีตใชปลาสดผสมผสานกับ

อาหารเม็ดกุงกุลาดําหรือวัสดุอาหารตาง ๆ พบวากุงมีอัตรารอดตายต่ํา (นิพนธและศุภชัย, 2527

กุลาดําใหผลอัตรารอดตายแตกตางกันในแตละรุน (ธวัช และคณะ

รอดตายสูง แตเปนผลจากการเลี้ยงระยะสั้นเพียง 2 เดือน (ธวัช และคณะ,2544ข) และไมพบวามีรายงานความตองการ

สารอาหารในแมพันธุกุงแชบวยแตอยางใด 

ในปจจุบันนี้พบวายังไมมีอาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงกุงแชบวยโดยเฉพาะ เนื่องจากการเลี้ยงไมแพรหลายและพัฒนา

สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝงไดศึกษาวิจัยอาหารสําเร็จรูป

2552; พิเชต และคณะ, 2555) และไดศึกษาอาหารแมพันธุเบื้องตน 

ไดผลในระดับหนึ่ง แตแมกุงยังมีรอบการพัฒนาของรังไขชา 

สารอาหารสําหรับสูตรพื้นฐานยังไมครบถวน  
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อยูในยานอินโดแปซิฟก ตั้งแตออสเตรเลีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 

และเมื่อกลายเปนกุงเต็มวัยจะอาศัยที่ระดับ

high canabalism) และตกใจ

Fenneropenaeus merguiensis ใน

ทั้งอาวไทยและทะเลอันดามัน 

โดยเปนกุงทองถิ่นและเปนกุงชนิด

เปนกุงทะเลชนิดแรก ๆ ที่มีการเลี้ยงแบบดั้งเดิม 

ปจจุบันไดพัฒนาการเลี้ยงอยางตอเนื่องมาเปนการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาและแบบพัฒนา แตยังไมประสบ

Penaeus monodon) ซึ่งอาจมีสาเหตุ

จากไมมีความตอเนื่องในการวิจัยทําใหฐานขอมูลความรูเกี่ยวกับกุงแชบวยยังไมครอบคลุมทุกดาน ขาดการสงเสริมเนื่องจากไม

คุมคาทางเศรษฐกิจเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงกุงขาว และขาดความรูความเขาใจดานการเลี้ยงกุงแชบวยที่แทจริง ทําใหผล

ตกุงแชบวยสวนใหญจึงจับมาจากธรรมชาติและเปนกุงที่จับไดมากเปนอันดับหนึ่ง ขอมูลจากกรมประมงพบวาป 2550 

ตัน คิดเปนสัดสวนประมาณ 20% ของปริมาณ

ทั้งนี้ปริมาณกุงแชบวยที่จับไดจากทะเลมีคาเพิ่มขึ้น

เปนตนมากุงแชบวยที่จับไดมีปริมาณ

กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง, 2557) 

เนื่องจากราคาถูกกวาและทดแทนกันได แตในเชิง

การอนุรักษและการประมงแบบยั่งยืนนั้นควรคํานึงถึงการรักษาสายพันธุกุงทองถิ่นใหอยูคูนานน้ําไทยดวย ทั้งนี้กรมประมงเปน

ลานตัวและปลอยกุงแชบวยประมาณ 

โดยใชลูกกุงท่ีเพาะพันธุจากแมพันธุธรรมชาติ ซึ่งมีความไมแนนอนทั้งดาน

จึงเปนหนาที่ของกรมประมงในการพัฒนาการเลี้ยงพอแมพันธุกุงแชบวย รวมทั้งพัฒนาสาย

ละมีคุณภาพดีทั้งเพื่อประโยชนในการอนุรักษและเพื่อรองรับการเลี้ยงกุงแชบวยอีกระดับ

 1998) การศึกษาดานความ

ทําใหไมสามารถสรุปขอมูลไดชัดเจน อีกทั้งการศึกษา

เฉลิมวิไล และ ธีระ, 2520) ไมพบ

การวิจัยดานการเลี้ยงในอดีตใชปลาสดผสมผสานกับ

2527; ธวัชและฐานันดร, 2538) 

และคณะ, 2544ก) หรือใหผลอัตรา

และไมพบวามีรายงานความตองการ

เนื่องจากการเลี้ยงไมแพรหลายและพัฒนา

สําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงกุงแชบวย ไดผล

และไดศึกษาอาหารแมพันธุเบื้องตน (ชัชวาลี และคณะ อยู

 สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจาก
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ทั้งนี้ การผลิตอาหารสําเร็จรูปเพื่อทดแทนอาหารสด

ตองการทางโภชนาการของแมพันธุกุงแตละระยะพัฒนาการของเซลสืบพันธุมาประกอบ

จึงเริ่มตนจากการศึกษาองคประกอบทางเคมีในไขและรังไขของแมพันธุแตละระยะของการพัฒนา

ความตองการใชสารอาหารโดยประมาณ (Penaflorida and Millamena, 1990; Millamena and Pascual, 1990; 

Wouters et al., 2001; Carvalli et al., 2001

กุงแชบวย  

แมกุงที่อยูในชวงการเตรียมพรอมเพื่อสรางไขและวางไขมีความตองการสารอาหารมากกวาระดับปกติ การไดรับ

สารอาหารไมครบถวนและไมเพียงพอตอความตองการในระยะดังกลาวสงผลใหการพัฒนาของเซลสืบพันธุนอย ไขไมสมบูรณ 

ลูกไมแข็งแรง ซึ่งสารอาหารที่มีการศึกษาวามีความสําคัญตอความสมบูรณข

และกรดอะมิโน รวมทั้งวิตามินอี ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญและเปนองคประกอบหลักของรังไข ไขแดง และสงผลถึงคุณภาพ

ลูก และมีคาแปรผันในแตละระยะของพัฒนาการและในเนื้อเยื่อแตละชนิด 

องคประกอบสารอาหารดังกลาวในแตละระยะพัฒนาการของแมกุงแชบวย จะทําใหทราบความสําคัญและความสัมพันธของ

สารอาหารดังกลาวตอการพัฒนารังไขของแมกุง

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณคาสารอาหารดานองคประกอบทางเคมีอยางหยาบ กรดอะมิโน กร

วิตามินอี ของเนื้อเยื่อสวนตาง ๆ ของแมกุง

สําเร็จรูปสูตรตนแบบสําหรับแมกุงแชบวยที่ไดจากการเพาะเลี้ยงและทดสอบการวางไขในระบบโรงเรือนแบบปด เพื่อพัฒนา

อาหารสําเร็จรูปที่เหมาะสมตอแมพันธุกุงแชบวย

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหทราบถึงองคประกอบทางเคมีอยางหยาบ 

วิตามินอี ของรังไข (ovary) ตับ (hepatopancreas

2. เพื่อทดสอบสูตรอาหารตนแบบตอการวางไขของแมพันธุกุงแชบวย

 

วิธีดําเนินการ 

1. การเก็บตัวอยางกุง 

1) รวบรวมแมพันธุกุงแชบวยจากธรรมชาติที่มีการเจริญพันธุระยะตาง ๆ กัน 

ปริมาณของเนื้อเยื่อที่จะเก็บใหมีปริมาณเพียงพอตอการวิเคราะห

ระยะที่ 1 ระยะตน (ไขออน) รังไขยังไมพัฒนา เมื่อมองจากดานหลังเห็นเปนเสนจาง ๆ ขนานไปกับลําไส

ระยะที่ 2 ระยะกลาง (ไขเริ่มเจริญ) รังไขกําลังพัฒนา มีสีเขมขึ้น แถบใหญขึ้น

ระยะที่ 3 ระยะพัฒนาตอนปลาย (ไขเกือบสุก

ระยะที่ 4 สมบูรณเต็มที่ (ไขแกหรือไขสุก) รังไขขยายใหญขึ้น ปลองแรกของลําตัวแผขยายถึงดานขางตัว สีรั

จะวางไขในคืนนั้น 

ระยะที่ 5 ระยะหลังจากวางไข (spent) เปนระยะของแมกุงท่ีปลอยไขแลว

2) เก็บตัวอยางเนื้อเยื่อตาง ๆ ไดแก รังไข ตับ 

เพื่อประกอบการคํานวณหาคาดัชนีความสมบูรณเพศ 

(hepatosomatic Index HSI) รวบรวมเนื้อเยื่อตาง ๆ แตละระยะเขาดวยกัน เพื่อนําไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมี โดยหา

คา GSI และ HSI ในแมกุงท้ัง 5 ระยะ และวิเคราะหองคประกอบทางเคมีในแมกุงระยะ 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การผลิตอาหารสําเร็จรูปเพื่อทดแทนอาหารสดในแมพันธุมีความจําเปนอยางยิ่ง แตตองอาศัยความรูดานความ

ตองการทางโภชนาการของแมพันธุกุงแตละระยะพัฒนาการของเซลสืบพันธุมาประกอบการศึกษาอาหารพอแมพันธุโดยทั่วไป

จึงเริ่มตนจากการศึกษาองคประกอบทางเคมีในไขและรังไขของแมพันธุแตละระยะของการพัฒนาเซลสืบพัน

Penaflorida and Millamena, 1990; Millamena and Pascual, 1990; 

, 2001) เพื่อนํามาประกอบการสรางสูตรอาหาร ซึ่งยังไมพบรายงานการศึกษาในแม

ตรียมพรอมเพื่อสรางไขและวางไขมีความตองการสารอาหารมากกวาระดับปกติ การไดรับ

สารอาหารไมครบถวนและไมเพียงพอตอความตองการในระยะดังกลาวสงผลใหการพัฒนาของเซลสืบพันธุนอย ไขไมสมบูรณ 

ลูกไมแข็งแรง ซึ่งสารอาหารที่มีการศึกษาวามีความสําคัญตอความสมบูรณของแมพันธุกุงนั้น ไดแก โปรตีน ไขมัน กรดไขมัน

และกรดอะมิโน รวมทั้งวิตามินอี ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญและเปนองคประกอบหลักของรังไข ไขแดง และสงผลถึงคุณภาพ

ลูก และมีคาแปรผันในแตละระยะของพัฒนาการและในเนื้อเยื่อแตละชนิด (Wouters et al., 2001a) การศึกษาปริมาณและ

องคประกอบสารอาหารดังกลาวในแตละระยะพัฒนาการของแมกุงแชบวย จะทําใหทราบความสําคัญและความสัมพันธของ

สารอาหารดังกลาวตอการพัฒนารังไขของแมกุง 

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณคาสารอาหารดานองคประกอบทางเคมีอยางหยาบ กรดอะมิโน กร

เนื้อเยื่อสวนตาง ๆ ของแมกุงในระยะพัฒนาการเซลสืบพันธุตาง ๆ และนํามาเปนขอมูลในการผลิตอาหาร

สําเร็จรูปสูตรตนแบบสําหรับแมกุงแชบวยที่ไดจากการเพาะเลี้ยงและทดสอบการวางไขในระบบโรงเรือนแบบปด เพื่อพัฒนา

กุงแชบวยตอไป 

เพื่อใหทราบถึงองคประกอบทางเคมีอยางหยาบ (โปรตีน, ไขมัน) องคประกอบกรดอะมิโน องคประกอบกรดไขมัน 

hepatopancreas) เนื้อแมพันธุกุงแชบวยระยะตาง ๆ 

เพื่อทดสอบสูตรอาหารตนแบบตอการวางไขของแมพันธุกุงแชบวย 

รวบรวมแมพันธุกุงแชบวยจากธรรมชาติที่มีการเจริญพันธุระยะตาง ๆ กัน (จํานวน 5-15 

ปริมาณของเนื้อเยื่อที่จะเก็บใหมีปริมาณเพียงพอตอการวิเคราะห) จํานวน 5 ระยะ (Qureshi and Amanat, 2014) 

รังไขยังไมพัฒนา เมื่อมองจากดานหลังเห็นเปนเสนจาง ๆ ขนานไปกับลําไส 

รังไขกําลังพัฒนา มีสีเขมขึ้น แถบใหญขึ้น 

ไขเกือบสุก) แถบรังไขขยายใหญขึ้นจนมองเห็นชัดเจน ปลองแรกของลําตัวเริ่มแผออก 

รังไขขยายใหญขึ้น ปลองแรกของลําตัวแผขยายถึงดานขางตัว สีรั

เปนระยะของแมกุงท่ีปลอยไขแลว 

เก็บตัวอยางเนื้อเยื่อตาง ๆ ไดแก รังไข ตับ (hepatopancreas) เนื้อสวนหางมาชั่งน้ําหนัก รวมทั้งชั่งน้ําหนักตัว

เพื่อประกอบการคํานวณหาคาดัชนีความสมบูรณเพศ (gonadosomatic Index GSI) และดัชนีเฮบพาโตแพนเครส 

รวบรวมเนื้อเยื่อตาง ๆ แตละระยะเขาดวยกัน เพื่อนําไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมี โดยหา

ระยะ และวิเคราะหองคประกอบทางเคมีในแมกุงระยะ 2 - 5  

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

อาศัยความรูดานความ

การศึกษาอาหารพอแมพันธุโดยทั่วไป

เซลสืบพันธุ เพื่อใหทราบ

Penaflorida and Millamena, 1990; Millamena and Pascual, 1990; 

เพื่อนํามาประกอบการสรางสูตรอาหาร ซึ่งยังไมพบรายงานการศึกษาในแม

ตรียมพรอมเพื่อสรางไขและวางไขมีความตองการสารอาหารมากกวาระดับปกติ การไดรับ

สารอาหารไมครบถวนและไมเพียงพอตอความตองการในระยะดังกลาวสงผลใหการพัฒนาของเซลสืบพันธุนอย ไขไมสมบูรณ 

องแมพันธุกุงนั้น ไดแก โปรตีน ไขมัน กรดไขมัน

และกรดอะมิโน รวมทั้งวิตามินอี ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญและเปนองคประกอบหลักของรังไข ไขแดง และสงผลถึงคุณภาพ

การศึกษาปริมาณและ

องคประกอบสารอาหารดังกลาวในแตละระยะพัฒนาการของแมกุงแชบวย จะทําใหทราบความสําคัญและความสัมพันธของ

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณคาสารอาหารดานองคประกอบทางเคมีอยางหยาบ กรดอะมิโน กรดไขมัน 

และนํามาเปนขอมูลในการผลิตอาหาร

สําเร็จรูปสูตรตนแบบสําหรับแมกุงแชบวยที่ไดจากการเพาะเลี้ยงและทดสอบการวางไขในระบบโรงเรือนแบบปด เพื่อพัฒนา

องคประกอบกรดอะมิโน องคประกอบกรดไขมัน และ

15 ตัวตอระยะ ขึ้นกับ

(Qureshi and Amanat, 2014) คือ  

 

แถบรังไขขยายใหญขึ้นจนมองเห็นชัดเจน ปลองแรกของลําตัวเริ่มแผออก  

รังไขขยายใหญขึ้น ปลองแรกของลําตัวแผขยายถึงดานขางตัว สีรังไขเขมขึ้นพรอมที ่

เนื้อสวนหางมาชั่งน้ําหนัก รวมทั้งชั่งน้ําหนักตัว

และดัชนีเฮบพาโตแพนเครส 

รวบรวมเนื้อเยื่อตาง ๆ แตละระยะเขาดวยกัน เพื่อนําไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมี โดยหา
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ทั้งนี้ การผลิตอาหารสําเร็จรูปเพื่อทดแทนอาหารสด

ตองการทางโภชนาการของแมพันธุกุงแตละระยะพัฒนาการของเซลสืบพันธุมาประกอบ

จึงเริ่มตนจากการศึกษาองคประกอบทางเคมีในไขและรังไขของแมพันธุแตละระยะของการพัฒนา

ความตองการใชสารอาหารโดยประมาณ (Penaflorida and Millamena, 1990; Millamena and Pascual, 1990; 

Wouters et al., 2001; Carvalli et al., 2001

กุงแชบวย  

แมกุงที่อยูในชวงการเตรียมพรอมเพื่อสรางไขและวางไขมีความตองการสารอาหารมากกวาระดับปกติ การไดรับ

สารอาหารไมครบถวนและไมเพียงพอตอความตองการในระยะดังกลาวสงผลใหการพัฒนาของเซลสืบพันธุนอย ไขไมสมบูรณ 

ลูกไมแข็งแรง ซึ่งสารอาหารที่มีการศึกษาวามีความสําคัญตอความสมบูรณข

และกรดอะมิโน รวมทั้งวิตามินอี ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญและเปนองคประกอบหลักของรังไข ไขแดง และสงผลถึงคุณภาพ

ลูก และมีคาแปรผันในแตละระยะของพัฒนาการและในเนื้อเยื่อแตละชนิด 

องคประกอบสารอาหารดังกลาวในแตละระยะพัฒนาการของแมกุงแชบวย จะทําใหทราบความสําคัญและความสัมพันธของ

สารอาหารดังกลาวตอการพัฒนารังไขของแมกุง

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณคาสารอาหารดานองคประกอบทางเคมีอยางหยาบ กรดอะมิโน กร

วิตามินอี ของเนื้อเยื่อสวนตาง ๆ ของแมกุง

สําเร็จรูปสูตรตนแบบสําหรับแมกุงแชบวยที่ไดจากการเพาะเลี้ยงและทดสอบการวางไขในระบบโรงเรือนแบบปด เพื่อพัฒนา

อาหารสําเร็จรูปที่เหมาะสมตอแมพันธุกุงแชบวย

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหทราบถึงองคประกอบทางเคมีอยางหยาบ 

วิตามินอี ของรังไข (ovary) ตับ (hepatopancreas

2. เพื่อทดสอบสูตรอาหารตนแบบตอการวางไขของแมพันธุกุงแชบวย

 

วิธีดําเนินการ 

1. การเก็บตัวอยางกุง 

1) รวบรวมแมพันธุกุงแชบวยจากธรรมชาติที่มีการเจริญพันธุระยะตาง ๆ กัน 

ปริมาณของเนื้อเยื่อที่จะเก็บใหมีปริมาณเพียงพอตอการวิเคราะห

ระยะที่ 1 ระยะตน (ไขออน) รังไขยังไมพัฒนา เมื่อมองจากดานหลังเห็นเปนเสนจาง ๆ ขนานไปกับลําไส

ระยะที่ 2 ระยะกลาง (ไขเริ่มเจริญ) รังไขกําลังพัฒนา มีสีเขมขึ้น แถบใหญขึ้น

ระยะที่ 3 ระยะพัฒนาตอนปลาย (ไขเกือบสุก

ระยะที่ 4 สมบูรณเต็มที่ (ไขแกหรือไขสุก) รังไขขยายใหญขึ้น ปลองแรกของลําตัวแผขยายถึงดานขางตัว สีรั

จะวางไขในคืนนั้น 

ระยะที่ 5 ระยะหลังจากวางไข (spent) เปนระยะของแมกุงท่ีปลอยไขแลว

2) เก็บตัวอยางเนื้อเยื่อตาง ๆ ไดแก รังไข ตับ 

เพื่อประกอบการคํานวณหาคาดัชนีความสมบูรณเพศ 

(hepatosomatic Index HSI) รวบรวมเนื้อเยื่อตาง ๆ แตละระยะเขาดวยกัน เพื่อนําไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมี โดยหา

คา GSI และ HSI ในแมกุงท้ัง 5 ระยะ และวิเคราะหองคประกอบทางเคมีในแมกุงระยะ 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การผลิตอาหารสําเร็จรูปเพื่อทดแทนอาหารสดในแมพันธุมีความจําเปนอยางยิ่ง แตตองอาศัยความรูดานความ

ตองการทางโภชนาการของแมพันธุกุงแตละระยะพัฒนาการของเซลสืบพันธุมาประกอบการศึกษาอาหารพอแมพันธุโดยทั่วไป

จึงเริ่มตนจากการศึกษาองคประกอบทางเคมีในไขและรังไขของแมพันธุแตละระยะของการพัฒนาเซลสืบพัน

Penaflorida and Millamena, 1990; Millamena and Pascual, 1990; 

, 2001) เพื่อนํามาประกอบการสรางสูตรอาหาร ซึ่งยังไมพบรายงานการศึกษาในแม

ตรียมพรอมเพื่อสรางไขและวางไขมีความตองการสารอาหารมากกวาระดับปกติ การไดรับ

สารอาหารไมครบถวนและไมเพียงพอตอความตองการในระยะดังกลาวสงผลใหการพัฒนาของเซลสืบพันธุนอย ไขไมสมบูรณ 

ลูกไมแข็งแรง ซึ่งสารอาหารที่มีการศึกษาวามีความสําคัญตอความสมบูรณของแมพันธุกุงนั้น ไดแก โปรตีน ไขมัน กรดไขมัน

และกรดอะมิโน รวมทั้งวิตามินอี ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญและเปนองคประกอบหลักของรังไข ไขแดง และสงผลถึงคุณภาพ

ลูก และมีคาแปรผันในแตละระยะของพัฒนาการและในเนื้อเยื่อแตละชนิด (Wouters et al., 2001a) การศึกษาปริมาณและ

องคประกอบสารอาหารดังกลาวในแตละระยะพัฒนาการของแมกุงแชบวย จะทําใหทราบความสําคัญและความสัมพันธของ

สารอาหารดังกลาวตอการพัฒนารังไขของแมกุง 

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณคาสารอาหารดานองคประกอบทางเคมีอยางหยาบ กรดอะมิโน กร

เนื้อเยื่อสวนตาง ๆ ของแมกุงในระยะพัฒนาการเซลสืบพันธุตาง ๆ และนํามาเปนขอมูลในการผลิตอาหาร

สําเร็จรูปสูตรตนแบบสําหรับแมกุงแชบวยที่ไดจากการเพาะเลี้ยงและทดสอบการวางไขในระบบโรงเรือนแบบปด เพื่อพัฒนา

กุงแชบวยตอไป 

เพื่อใหทราบถึงองคประกอบทางเคมีอยางหยาบ (โปรตีน, ไขมัน) องคประกอบกรดอะมิโน องคประกอบกรดไขมัน 

hepatopancreas) เนื้อแมพันธุกุงแชบวยระยะตาง ๆ 

เพื่อทดสอบสูตรอาหารตนแบบตอการวางไขของแมพันธุกุงแชบวย 

รวบรวมแมพันธุกุงแชบวยจากธรรมชาติที่มีการเจริญพันธุระยะตาง ๆ กัน (จํานวน 5-15 

ปริมาณของเนื้อเยื่อที่จะเก็บใหมีปริมาณเพียงพอตอการวิเคราะห) จํานวน 5 ระยะ (Qureshi and Amanat, 2014) 

รังไขยังไมพัฒนา เมื่อมองจากดานหลังเห็นเปนเสนจาง ๆ ขนานไปกับลําไส 

รังไขกําลังพัฒนา มีสีเขมขึ้น แถบใหญขึ้น 

ไขเกือบสุก) แถบรังไขขยายใหญขึ้นจนมองเห็นชัดเจน ปลองแรกของลําตัวเริ่มแผออก 

รังไขขยายใหญขึ้น ปลองแรกของลําตัวแผขยายถึงดานขางตัว สีรั

เปนระยะของแมกุงท่ีปลอยไขแลว 

เก็บตัวอยางเนื้อเยื่อตาง ๆ ไดแก รังไข ตับ (hepatopancreas) เนื้อสวนหางมาชั่งน้ําหนัก รวมทั้งชั่งน้ําหนักตัว

เพื่อประกอบการคํานวณหาคาดัชนีความสมบูรณเพศ (gonadosomatic Index GSI) และดัชนีเฮบพาโตแพนเครส 

รวบรวมเนื้อเยื่อตาง ๆ แตละระยะเขาดวยกัน เพื่อนําไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมี โดยหา

ระยะ และวิเคราะหองคประกอบทางเคมีในแมกุงระยะ 2 - 5  

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

อาศัยความรูดานความ

การศึกษาอาหารพอแมพันธุโดยทั่วไป

เซลสืบพันธุ เพื่อใหทราบ

Penaflorida and Millamena, 1990; Millamena and Pascual, 1990; 

เพื่อนํามาประกอบการสรางสูตรอาหาร ซึ่งยังไมพบรายงานการศึกษาในแม

ตรียมพรอมเพื่อสรางไขและวางไขมีความตองการสารอาหารมากกวาระดับปกติ การไดรับ

สารอาหารไมครบถวนและไมเพียงพอตอความตองการในระยะดังกลาวสงผลใหการพัฒนาของเซลสืบพันธุนอย ไขไมสมบูรณ 

องแมพันธุกุงนั้น ไดแก โปรตีน ไขมัน กรดไขมัน

และกรดอะมิโน รวมทั้งวิตามินอี ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญและเปนองคประกอบหลักของรังไข ไขแดง และสงผลถึงคุณภาพ

การศึกษาปริมาณและ

องคประกอบสารอาหารดังกลาวในแตละระยะพัฒนาการของแมกุงแชบวย จะทําใหทราบความสําคัญและความสัมพันธของ

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณคาสารอาหารดานองคประกอบทางเคมีอยางหยาบ กรดอะมิโน กรดไขมัน 

และนํามาเปนขอมูลในการผลิตอาหาร

สําเร็จรูปสูตรตนแบบสําหรับแมกุงแชบวยที่ไดจากการเพาะเลี้ยงและทดสอบการวางไขในระบบโรงเรือนแบบปด เพื่อพัฒนา

องคประกอบกรดอะมิโน องคประกอบกรดไขมัน และ

15 ตัวตอระยะ ขึ้นกับ

(Qureshi and Amanat, 2014) คือ  

 

แถบรังไขขยายใหญขึ้นจนมองเห็นชัดเจน ปลองแรกของลําตัวเริ่มแผออก  

รังไขขยายใหญขึ้น ปลองแรกของลําตัวแผขยายถึงดานขางตัว สีรังไขเขมขึ้นพรอมที ่

เนื้อสวนหางมาชั่งน้ําหนัก รวมทั้งชั่งน้ําหนักตัว

และดัชนีเฮบพาโตแพนเครส 

รวบรวมเนื้อเยื่อตาง ๆ แตละระยะเขาดวยกัน เพื่อนําไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมี โดยหา

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

2. การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหองคประกอบทางเคมี

1)  บดเนื้อเยื่อตับ (hepatopancreas

เนื้อเยื่อดังกลาวเปนสามสวน และเก็บรักษาในขวดแกวสีชา

องคประกอบทางเคมีที่สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง 

2) วิเคราะหองคประกอบทางเคมีอยางหยาบ ไดแก โปรตีนดวยเครื่องวิเคราะหโปรตีน 

Determination ยี่หอ LECO ไขมันรวมดวยวิธีของ 

วิเคราะหความชื้นดวยการอบที่อุณหภูมิ 

เครื่อง HPLC (Agilent 1100 series

Sorgeloos (1995) และวิเคราะหองคประกอบ

Capillary Column ชนิด DB-23 (60 m x 0

วิธีของ Buttris and Diplock (1984

 

3. การพัฒนาอาหารสตูรตนแบบ 

 นําขอมูลองคประกอบทางเคมีที่ไดมาประกอบการสรางสูตรอาหารตนแบบสําหรับแมกุงแชบวยและวิเคราะห

องคประกอบทางเคมีเชนเดียวกับวิธีการวิเคราะหแมกุงทดสอบคุณคาทางโภชนาการของอาหารสูตรตนแบบ โดยนําอาหารสูตร

ตนแบบไปเลี้ยงแมพันธุกุงแชบวยที่ไดจากการเพาะพันธุโ

เปนเวลาประมาณ 2-3 เดือน ในระบบโรงเรือนแบบปดปลอยแมพันธุกุงตอพอพันธุกุง 

ตารางเมตรเลี้ยงในน้ําเค็ม 30 สวนในพัน ใหอาหารจํานวน 

การทดลอง มีการเปลี่ยนถายน้ําและดูดตะกอนของเสียและเศษอาหารเหลือ

 

4. การรวบรวมขอมลู  

4.1 คุณภาพแมกุง 

1) ความสามารถในการวางไขของแมกุง โดยตรวจสอบการฟอรมไขของแมกุงทุกวัน ระหวางการใหอาหาร และ

จดบันทึกจํานวนแมกุงที่วางไข 

2) รอบของการวางไข 

3) ความดกไข (fecundity

เค็ม 30 สวนในพันสวน บันทึกปริมาตรน้ําเพื่อประกอบการคํานวณ เมื่อแมกุงปลอยไขจึงสุมนับไข 

4 ซ้ํา เพื่อคํานวณหาจํานวนไขทั้งหมด และชั่งน้ําหนักแมกุงหลังปลอยไขเพื่อคํานวณความดกไข 

4.2 คุณภาพไข 

เมื่อไขฟกเปนตัวออน สุมนับลูกกุงครั้งละ 

 

5. การวิเคราะหขอมูลทางสถติ ิ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยวิธี

และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของขอมูลระหวางชุดการทดลอง โดย

เชื่อมั่น 95% 
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การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหองคประกอบทางเคมี 

hepatopancreas) รังไข และเนื้อสวนหางภายใตภาชนะที่มีน้ําแข็งรองรับ จากนั้นแบงตัวอยาง

เนื้อเยื่อดังกลาวเปนสามสวน และเก็บรักษาในขวดแกวสีชา เปาดวยแกสไนโตรเจนปดผนึกขวดใหแนนสนิท นําไปวิเคราะห

องคประกอบทางเคมีที่สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง จํานวนตวัอยางละ 3 ซ้ํา 

วิเคราะหองคประกอบทางเคมีอยางหยาบ ไดแก โปรตีนดวยเครื่องวิเคราะหโปรตีน TruSpec CN Carbon

ไขมันรวมดวยวิธีของ Folch et al.1957 ที่ดัดแปลงโดย Ways and Hanahan

วิเคราะหความชื้นดวยการอบที่อุณหภูมิ 60oC 24 ชั่วโมง ตามวิธีของ AOAC (2005) วิเคราะหองคประกอบกรดอะมิโนดวย

Agilent 1100 series) ดวยวิธี Post column และสกัดกรดไขมัน ตามวิธีที่ดัดแปลงโดย 

และวิเคราะหองคประกอบกรดไขมันดวยเครื่อง Gas Chromatography (GC

60 m x 0.25 mm x 0.25 µm)  มี Helium Gas เปน Carrier Gas

1984) 

นําขอมูลองคประกอบทางเคมีที่ไดมาประกอบการสรางสูตรอาหารตนแบบสําหรับแมกุงแชบวยและวิเคราะห

องคประกอบทางเคมีเชนเดียวกับวิธีการวิเคราะหแมกุงทดสอบคุณคาทางโภชนาการของอาหารสูตรตนแบบ โดยนําอาหารสูตร

ตนแบบไปเลี้ยงแมพันธุกุงแชบวยที่ไดจากการเพาะพันธุโดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงตรัง ซึ่งมีอายุประมาณ 

เดือน ในระบบโรงเรือนแบบปดปลอยแมพันธุกุงตอพอพันธุกุง 2:1 และอัตราปลอยในบอ 

สวนในพัน ใหอาหารจํานวน 4 มื้อตอวัน จนอิ่ม ควบคุมคุณภาพน้ําใหเหมาะสมตอแมกุงตลอด

การทดลอง มีการเปลี่ยนถายน้ําและดูดตะกอนของเสียและเศษอาหารเหลือ 

ความสามารถในการวางไขของแมกุง โดยตรวจสอบการฟอรมไขของแมกุงทุกวัน ระหวางการใหอาหาร และ

รอบของการวางไข (ovarian cycle) บันทึกระยะเวลาตั้งแตแมกุงมีไข stage 1 

fecundity) เมื่อแมกุงมีไขแกระยะ 4 นํามาแยกเลี้ยงเดี่ยวในถังขนาด 

สวนในพันสวน บันทึกปริมาตรน้ําเพื่อประกอบการคํานวณ เมื่อแมกุงปลอยไขจึงสุมนับไข 

ซ้ํา เพื่อคํานวณหาจํานวนไขทั้งหมด และชั่งน้ําหนักแมกุงหลังปลอยไขเพื่อคํานวณความดกไข  

เมื่อไขฟกเปนตัวออน สุมนับลูกกุงครั้งละ 50 มิลลิลติร จํานวน 4 ซ้ํา เพื่อนําไปคํานวณอตัราการฟกไข 

ขอมูลทางสถิติดวยวิธหีาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance; One

ของขอมูลระหวางชุดการทดลอง โดยวิธี Tukey’s HSD test (Sokal and Rohlf, 1981
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เนื้อสวนหางภายใตภาชนะที่มีน้ําแข็งรองรับ จากนั้นแบงตัวอยาง

เปาดวยแกสไนโตรเจนปดผนึกขวดใหแนนสนิท นําไปวิเคราะห

TruSpec CN Carbon/Nitrogen 

Ways and Hanahan (1964) 

วิเคราะหองคประกอบกรดอะมิโนดวย

ตามวิธีที่ดัดแปลงโดย Coutteauand 

GC) ยี่หอ Agilent 6890N ใช 

Carrier Gasวิตามินอีวิเคราะหตาม

นําขอมูลองคประกอบทางเคมีที่ไดมาประกอบการสรางสูตรอาหารตนแบบสําหรับแมกุงแชบวยและวิเคราะห

องคประกอบทางเคมีเชนเดียวกับวิธีการวิเคราะหแมกุงทดสอบคุณคาทางโภชนาการของอาหารสูตรตนแบบ โดยนําอาหารสูตร

ดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงตรัง ซึ่งมีอายุประมาณ 6-7 เดือน 

และอัตราปลอยในบอ 3 ตัวตอ

ภาพน้ําใหเหมาะสมตอแมกุงตลอด

ความสามารถในการวางไขของแมกุง โดยตรวจสอบการฟอรมไขของแมกุงทุกวัน ระหวางการใหอาหาร และ

stage 1 จนถึง stage 4 

นํามาแยกเลี้ยงเดี่ยวในถังขนาด 200 ลิตร บรรจุน้ําความ

สวนในพันสวน บันทึกปริมาตรน้ําเพื่อประกอบการคํานวณ เมื่อแมกุงปลอยไขจึงสุมนับไข 50 มิลลิลติรตอซ้ํา จํานวน 

 

ซ้ํา เพื่อนําไปคํานวณอตัราการฟกไข (%)  

way Analysis of Variance; One-way ANOVA) 

Sokal and Rohlf, 1981) ที่ระดับความ
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ผลการศึกษา 

1. องคประกอบทางเคมีของแมกุงแชบวยที่มีระยะพัฒนาการของรังไขระยะตางๆ

น้ําหนักแมกุง ความยาวลําตัว คาดัชนีความสมบูรณเพศ 

Index HSI) ดังตารางที่ 1 พบวาคา GSI ของแมกุงท้ัง 

เพิ่มขึ้นตามระยะพัฒนาการของรงัไข โดยระยะที่ 

ระยะที่ 4 มีคาสูงสุดเทากับ 9.55±0.78 ซึ่งเปนชวงที่ไขสมบูรณเตม็ที่ และลดลงเมื่อแมกุงวางไขแลว สวนคา 

กันทางสถิติ (p>0.05) 
 

ตารางที่ 1 น้ําหนัก ความยาว คาดัชนีความสมบูรณเพศ 
Index HSI) ของแมกุงแชบวยที่มีระยะพัฒนาการของรังไขตาง ๆ 

 

Stage 
 

BW  
(g) 

L  
(cm)

1 56.95±21.05 15.45±1
2 43.53±7.65 14.99±0
3 42.43±4.78 15.46±0
4 51.03±9.01 15.71±1
5 52.09±6.82 15.82±0

หมายเหตุ ตัวอักษรที่เหมือนกันในคอลัมภเดียวกัน 
 

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมี ในรังไข ตับ

การเจรญิพันธุระยะตางๆ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 

ระยะที่ 4 ระยะสมบูรณเตม็ที่ (ไขแกหรือไขสุก

รังไขตางกันมีการสะสมโปรตีนและไขมันแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 

การสะสมไขมันไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0

ไขมันที่มีในรังไข (11.60±19.79±2.27%) และตับ 

พบวามีการสะสมมากท่ีสดุในรังไขระยะที่ 2 

สําหรับไขมันนั้นพบวาในรังไขและตับระยะท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

องคประกอบทางเคมีของแมกุงแชบวยที่มีระยะพัฒนาการของรังไขระยะตางๆ 

คาดัชนีความสมบูรณเพศ (gonadosomatic Index GSI) และดัชนี

ของแมกุงท้ัง 5 ระยะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 

เพิ่มขึ้นตามระยะพัฒนาการของรงัไข โดยระยะที่ 3 และ 4 มีคามากกวาระยะอื่น ๆ อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 

ซึ่งเปนชวงที่ไขสมบูรณเตม็ที่ และลดลงเมื่อแมกุงวางไขแลว สวนคา 

คาดัชนีความสมบูรณเพศ (gonadosomatic Index GSI) และดัชนีตับ 
ของแมกุงแชบวยที่มีระยะพัฒนาการของรังไขตาง ๆ 5 ระยะ 

 
) 

Hepatopancreas 
(g) 

Ovary  
(g) 

HSI 

45±1.06 1.06±0.31a 1.00±0.35c 1.89±0.16
99±0.88 1.11±0.24a 2.00±0.59b 2.56±0.37
46±0.38 0.84±0.25a 3.70±0.69a 1.96±0.36
71±1.05 1.08±0.29a 4.89±1.05a 2.10±0.30
82±0.77 0.97±0.14a 1.25±0.38c 1.86±0.22

เดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมี ในรังไข ตับ และเนื้อสวนหางในแมกุงแชบวยจากธรรมชาติทีม่ี

ระยะ คือ ระยะที่ 2 ระยะกลาง (ไขเริ่มเจริญ) ระยะที่ 3 ระยะพัฒนาตอนปลาย 

ไขแกหรือไขสุก) และระยะที่ 5 ระยะปลอยไข (spent) พบวาแมกุงแชบวยที่มีระยะพัฒนาของ

รังไขตางกันมีการสะสมโปรตีนและไขมันแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) ทั้งในรังไขและตับ 

p>0.05) และมีการสะสมนอยท่ีสุด (4.49±0.25-5.92±0.69%) 

และตับ (11.05±0.74-15.58±0.26%) เมื่อเปรียบเทียบโปรตีนในแมกุงระยะที่ 

2 และ 5 และในตับและเนื้อสวนหางระยะที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ 

สําหรับไขมันนั้นพบวาในรังไขและตับระยะท่ี 5 มีการสะสมของไขมนันอยที่สุด (p<0.05) (ตารางท่ี2) 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

และดัชนตีับ (hepatosomatic 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) และมีคา

อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) และ

ซึ่งเปนชวงที่ไขสมบูรณเตม็ที่ และลดลงเมื่อแมกุงวางไขแลว สวนคา HIS ไมแตกตาง

และดัชนีตับ (hepatosomatic 

 GSI 

16a 1.76±0.03c 

37a 4.54±0.75b 

36a 8.69±1.04a 

30a 9.55±0.78a 

22b 2.38±0.55c 

และเนื้อสวนหางในแมกุงแชบวยจากธรรมชาติทีม่ี

ระยะพัฒนาตอนปลาย (ไขเกือบสุก) 

พบวาแมกุงแชบวยที่มีระยะพัฒนาของ

ทั้งในรังไขและตับ แตเนื้อสวนหางมี

%) เมื่อเทียบกับปริมาณ

เมื่อเปรียบเทียบโปรตีนในแมกุงระยะที่ 2 - 5 

อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ (p<0.05) 
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46±0.38 0.84±0.25a 3.70±0.69a 1.96±0.36
71±1.05 1.08±0.29a 4.89±1.05a 2.10±0.30
82±0.77 0.97±0.14a 1.25±0.38c 1.86±0.22

เดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมี ในรังไข ตับ และเนื้อสวนหางในแมกุงแชบวยจากธรรมชาติทีม่ี

ระยะ คือ ระยะที่ 2 ระยะกลาง (ไขเริ่มเจริญ) ระยะที่ 3 ระยะพัฒนาตอนปลาย 

ไขแกหรือไขสุก) และระยะที่ 5 ระยะปลอยไข (spent) พบวาแมกุงแชบวยที่มีระยะพัฒนาของ

รังไขตางกันมีการสะสมโปรตีนและไขมันแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) ทั้งในรังไขและตับ 

p>0.05) และมีการสะสมนอยท่ีสุด (4.49±0.25-5.92±0.69%) 

และตับ (11.05±0.74-15.58±0.26%) เมื่อเปรียบเทียบโปรตีนในแมกุงระยะที่ 

2 และ 5 และในตับและเนื้อสวนหางระยะที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ 

สําหรับไขมันนั้นพบวาในรังไขและตับระยะท่ี 5 มีการสะสมของไขมนันอยที่สุด (p<0.05) (ตารางท่ี2) 
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และดัชนตีับ (hepatosomatic 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) และมีคา

อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) และ

ซึ่งเปนชวงที่ไขสมบูรณเตม็ที่ และลดลงเมื่อแมกุงวางไขแลว สวนคา HIS ไมแตกตาง

และดัชนีตับ (hepatosomatic 

 GSI 

16a 1.76±0.03c 

37a 4.54±0.75b 

36a 8.69±1.04a 

30a 9.55±0.78a 

22b 2.38±0.55c 

และเนื้อสวนหางในแมกุงแชบวยจากธรรมชาติทีม่ี

ระยะพัฒนาตอนปลาย (ไขเกือบสุก) 

พบวาแมกุงแชบวยที่มีระยะพัฒนาของ

ทั้งในรังไขและตับ แตเนื้อสวนหางมี

%) เมื่อเทียบกับปริมาณ

เมื่อเปรียบเทียบโปรตีนในแมกุงระยะที่ 2 - 5 

อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ (p<0.05) 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ตารางที ่2 โปรตีนและไขมันในรังไข 
 

Organ 
 
1. Ovarystage2 
2. Ovary stage3 
3. Ovary stage4 
4. Ovary stage5 
5. Hepatopancreasstage2 
6. Hepatopancreasstage3 
7. Hepatopancreasstage4 
8. Hepatopancreasstage5 
8. Muscle stage 2 
9. Muscle stage 3 
10 Musclestage4 
11. Muscle stage 5 

หมายเหต ุตัวอักษรที่เหมือนกันในคอลัมน
 
องคประกอบกรดอะมิโนในรังไขแมกุงแชบวยระยะตาง

EAA) และกรดอะมิโนไมจาํเปน (non essential amino acids; NEAA

proline ที่รังไขแมกุงระยะที่ 4 มคีา 

ของแมกุงระยะที่ 3 มีสัดสวนกรดอะมิโน

โดยปรมิาณรวมของ AA EAA และ NEAA 

แมกุงแชบวยระยะตางๆ มีสดัสวนกรดอะมโินทุกชนิดไมแตกตางกันทางสถิติ 

Lysine และ Leucine เปนหลัก (ตารางท่ี 

สะสมนอยกวาชนิดอื่นและเนื้อเยือ่ท้ัง 
 
ตารางที ่3 องคประกอบกรดอะมิโนในรังไขแมกุงแชบวยที่มีพัฒนาการของรังไขระยะตาง
 

Amino Acids 

Essential Amino Acids (EAA) 
Arginine 
Histidine 
Isoleucine 
Leucine 
Lysine 
Methionine 
Phenylalanine 
Threonine 
Valine 
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โปรตีนและไขมันในรังไข ตับและเนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยที่มีพัฒนาการของรังไข

moisture 
(%) 

(%Dry matter
Protein 

72.78 71.98±1.06a 
68.35 68.36±0.81b 
67.28 65.92±0.46c 
76.19 72.02±0.92a 
68.85 59.58±0.94c 
78.34 89.64±0.88a 
68.08 62.66±1.51b 
72.45 62.48±0.82b 
71.36 86.55±1.14b 
72.78 90.69±0.76a 
71.40 86.48±1.79b 
73.67 87.35±1.20b 

คอลัมนเดียวกันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.

องคประกอบกรดอะมิโนในรังไขแมกุงแชบวยระยะตาง ๆ มีสัดสวนของกรดอะมิโนจําเปน 

non essential amino acids; NEAA) ไมแตกตางกันทางสถิติ 

มคีา 3.11±0.19% สูงกวาระยะอื่น ๆ อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 

มีสัดสวนกรดอะมิโน EAA และ NEAA ทุกชนิด มากกวาระยะอื่นๆ อยางมีนยัสําคญัทางสถิติ 

NEAA เทากับ 75.30, 36.24 และ 39.05g/100 g น้ําหนักแหง

แมกุงแชบวยระยะตางๆ มีสดัสวนกรดอะมโินทุกชนิดไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แตมีการสะสมของ 

ตารางท่ี 5) รังไข ตับและเนื้อสวนหางมีกรดอะมิโน EAA ชนิด 

สะสมนอยกวาชนิดอื่นและเนื้อเยือ่ท้ัง 3 ชนิดมี NEAA ชนิดหลัก ไดแก Glutamic และ Aspartic

องคประกอบกรดอะมิโนในรังไขแมกุงแชบวยที่มีพัฒนาการของรังไขระยะตาง ๆ กัน 

Amino acids in ovary (g/100 g dry sample
stage 2 stage 3 stage 4

  
2.68±0.03ns 3.08±0.66ns 2.94±0.02
1.23±0.03ns 1.44±0.20ns 1.42±0.03
2.19±0.06ns 2.45±0.49ns 2.39±0.06
3.77±0.08ns 4.16±0.76ns 3.96±0.09
3.26±0.08ns 3.84±0.51ns 3.55±0.16
1.03±0.04ns 1.13±0.23ns 1.11±0.02
2.36±0.02ns 2.60±0.49ns 2.56±0.09
3.06±0.14ns 3.32±1.07ns 3.57±0.10
2.71±0.07ns 3.02±0.68ns 2.97±0.10
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O08 

ของรังไขระยะตาง ๆ กัน 4 ระยะ 

Dry matter) 
Total lipid 
19.79±2.27a 
18.32±1.13a 
16.69±0.02a 
11.60±0.65b 
15.38±0.09a 
15.58±0.26a 
15.13±0.22a 
11.05±0.74b 
4.79±0.59ns 
4.69±0.87ns 
5.92±0.69ns 
4.49±0.25ns 

.05) 

สัดสวนของกรดอะมิโนจําเปน (essential amino acids; 

ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ยกเวน NEAA ชนิด 

ๆ อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05)  (ตารางที ่ 3) ตับ

ทุกชนิด มากกวาระยะอื่นๆ อยางมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) 

น้ําหนักแหง(ตารางที4่) เนื้อสวนหางของ

แตมีการสะสมของ EAA ชนิด Arginine 

ชนิด Histidine และ Methionine 

Aspartic 

ๆ กัน 4 ระยะ 

100 g dry sample) 
4 stage 5 

 
02ns 2.96±0.30ns 
03ns 1.48±0.17ns 
06ns 2.19±0.27ns 
09ns 3.87±0.45ns 
16ns 3.13±0.36ns 
02ns 0.96±0.10ns 
09ns 2.52±0.31ns 
10ns 3.03±0.32ns 
10ns 2.63±0.30ns 
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Amino Acids 
 

Non Essential Amino Acids (NEAA
Aspartic acid 5.
Cystine 0.
Glutamic acid 7.
Glycine 3.
Proline 2
Serine 2.
Tyrosine 1.
Σ Total Amino Acids (AA) 
Σ EAA 
Σ NEAA 
Σ EAA/Σ AA 
Σ EAA/Σ NEAA 

หมายเหต ุตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4 องคประกอบกรดอะมิโนในตับของ

Amino Acid 
 

stage2 
Essential Amino Acids (EAA) 
Arginine 2.00±0.16c 
Histidine 0.96±0.8c 
Isoleucine 1.87±0.21c 
Leucine 2.91±0.27c 
Lysine 2.68±0.24c 
Methionine 0.23±0.01c 
Phenylalanine 1.73±0.19c 
Threonine 2.02±0.21c 
Valine 2.03±0.17c 
Non Essential Amino Acids (NEAA)  
Alanine 2.21±0.21c 
Aspartic acid 4.19±0.48c 
Cystine 0.44±0.03c 
Glutamic acid 4.94±0.48c 
Glycine 2.32±0.22c 
Proline 1.92±0.12c 
Serine 1.90±0.24c 
Tyrosine 1.39±0.15c 
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Amino acids in ovary (g/100 g dry sample
stage 2 stage 3 stage 4 

NEAA)  
.39±0.30ns 5.87±2.16ns 6.39±0.15ns 
.37±0.02ns 0.40±0.08ns 0.45±0.04ns 
.65±0.27ns 7.31±1.94ns 7.46±0.27ns 
.03±0.11ns 2.98±0.63ns 2.98±0.07ns 

2.66±0.19b 2.61±0.14b 2.50±0.05b 
.57±0.12ns 2.78±0.93ns 2.92±0.06ns 
.83±0.05ns 2.07±0.31ns 2.00±0.06ns 

49.71 52.96 53.20 
22.28 25.04 24.48 
27.43 27.91 28.72 
0.45 0.47 0.46 
0.81 0.90 0.85 

ตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

ของแมกุงแชบวยที่มีพัฒนาการของรังไขระยะตาง ๆ 4 ระยะ 
Amino acid in hepatopancreas (g/100 g dry sample

stage3 stage4 
  

4.65±0.30a 2.58±0.18bc 
2.06±0.11a 1.12±0.08bc 
3.43±0.17a 2.26±0.16bc 
5.88±0.33a 3.48±0.22bc 
5.92±0.31a 3.16±0.27bc 
2.18±0.1a 0.33±0.10bc 
3.77±0.1a 2.08±0.15bc 
3.98±0.22a 2.50±0.03bc 
4.37±0.22a 2.48±0.16bc 

     
4.33±0.23a 2.70±0.15bc 
8.18±0.42a 5.36±0.11bc 
0.99±0.05a 0.53±0.02bc 
10.11±0.52a 5.86±0.28bc 
4.69±0.25a 2.83±0.19bc 
3.70±.22a 2.30±.15bc 
3.76±0.19a 2.43±0.04bc 
3.29±0.17a 1.65±0.10bc 
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100 g dry sample) 
stage 5 

5.83±0.57ns 
1.88±2.41ns 
8.39±0.87ns 
3.68±0.33ns 
3.11±0.19a 
2.56±0.23ns 
1.93±0.20ns 

54.04 
22.76 
31.28 
0.42 
0.73 

100 g dry sample) 
stage5 

 
2.95±0.38b 
1.30±0.18b 
2.43±0.29b 
3.92±0.47b 
3.54±0.46b 
0.44±0.10b 
2.44±0.29b 
2.79±0.32b 
2.92±0.31b 

  
2.95±0.35b 
6.33±0.78b 
0.68±0.10b 
6.79±0.79b 
3.03±0.37b 
2.45±0.28b 
2.76±0.29b 
1.92±0.22b 
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Amino Acids 
 

Non Essential Amino Acids (NEAA
Aspartic acid 5.
Cystine 0.
Glutamic acid 7.
Glycine 3.
Proline 2
Serine 2.
Tyrosine 1.
Σ Total Amino Acids (AA) 
Σ EAA 
Σ NEAA 
Σ EAA/Σ AA 
Σ EAA/Σ NEAA 

หมายเหต ุตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4 องคประกอบกรดอะมิโนในตับของ

Amino Acid 
 

stage2 
Essential Amino Acids (EAA) 
Arginine 2.00±0.16c 
Histidine 0.96±0.8c 
Isoleucine 1.87±0.21c 
Leucine 2.91±0.27c 
Lysine 2.68±0.24c 
Methionine 0.23±0.01c 
Phenylalanine 1.73±0.19c 
Threonine 2.02±0.21c 
Valine 2.03±0.17c 
Non Essential Amino Acids (NEAA)  
Alanine 2.21±0.21c 
Aspartic acid 4.19±0.48c 
Cystine 0.44±0.03c 
Glutamic acid 4.94±0.48c 
Glycine 2.32±0.22c 
Proline 1.92±0.12c 
Serine 1.90±0.24c 
Tyrosine 1.39±0.15c 
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Amino acids in ovary (g/100 g dry sample
stage 2 stage 3 stage 4 

NEAA)  
.39±0.30ns 5.87±2.16ns 6.39±0.15ns 
.37±0.02ns 0.40±0.08ns 0.45±0.04ns 
.65±0.27ns 7.31±1.94ns 7.46±0.27ns 
.03±0.11ns 2.98±0.63ns 2.98±0.07ns 

2.66±0.19b 2.61±0.14b 2.50±0.05b 
.57±0.12ns 2.78±0.93ns 2.92±0.06ns 
.83±0.05ns 2.07±0.31ns 2.00±0.06ns 

49.71 52.96 53.20 
22.28 25.04 24.48 
27.43 27.91 28.72 
0.45 0.47 0.46 
0.81 0.90 0.85 

ตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

ของแมกุงแชบวยที่มีพัฒนาการของรังไขระยะตาง ๆ 4 ระยะ 
Amino acid in hepatopancreas (g/100 g dry sample

stage3 stage4 
  

4.65±0.30a 2.58±0.18bc 
2.06±0.11a 1.12±0.08bc 
3.43±0.17a 2.26±0.16bc 
5.88±0.33a 3.48±0.22bc 
5.92±0.31a 3.16±0.27bc 
2.18±0.1a 0.33±0.10bc 
3.77±0.1a 2.08±0.15bc 
3.98±0.22a 2.50±0.03bc 
4.37±0.22a 2.48±0.16bc 

     
4.33±0.23a 2.70±0.15bc 
8.18±0.42a 5.36±0.11bc 
0.99±0.05a 0.53±0.02bc 
10.11±0.52a 5.86±0.28bc 
4.69±0.25a 2.83±0.19bc 
3.70±.22a 2.30±.15bc 
3.76±0.19a 2.43±0.04bc 
3.29±0.17a 1.65±0.10bc 
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100 g dry sample) 
stage 5 

5.83±0.57ns 
1.88±2.41ns 
8.39±0.87ns 
3.68±0.33ns 
3.11±0.19a 
2.56±0.23ns 
1.93±0.20ns 

54.04 
22.76 
31.28 
0.42 
0.73 

100 g dry sample) 
stage5 

 
2.95±0.38b 
1.30±0.18b 
2.43±0.29b 
3.92±0.47b 
3.54±0.46b 
0.44±0.10b 
2.44±0.29b 
2.79±0.32b 
2.92±0.31b 

  
2.95±0.35b 
6.33±0.78b 
0.68±0.10b 
6.79±0.79b 
3.03±0.37b 
2.45±0.28b 
2.76±0.29b 
1.92±0.22b 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

Amino Acid 
stage

Σ Total Amino 
Acids (AA) 35.
Σ EAA 16.
Σ NEAA 19.
Σ EAA/Σ AA 0.46
Σ EAA/Σ 
NEAA 0.85

หมายเหต ุตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
ตารางที่ 5 องคประกอบกรดอะมโินในเนื้อสวนหางแมกุงแชบวยที่มพีัฒนาการของรังไขระยะตาง

Amino Acid 
stage 2 

Essential Amino Acids (EAA) 
Arginine 8.60±
Histidine 1.44±
Isoleucine 2.46±
Leucine 5.19±
Lysine 5.84±
Methionine 1.85±
Phenylalanine 2.81±
Threonine 3.10±
Valine 2.59±
Non Essential Amino Acids (NEAA
Alanine 4.25±0
Aspartic acid 8.60±
Cystine 0.45±
Glutamic acid 12.57±
Glycine 6.62±
Proline 3.41±
Serine 3.08±
Tyrosine 2.31±
Σ Total Amino 
Acids (AA) 75
Σ EAA 33
Σ NEAA 41
Σ EAA/Σ AA 0.
Σ EAA/Σ NEAA 0.

หมายเหต ุตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 Amino acid in hepatopancreas (g/
stage2 stage3 stage4 

.73 75.30 43.65 

.43 36.24 19.99 

.30 39.05 23.66 
46 0.48 0.46 

85 0.93 0.84 
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05

องคประกอบกรดอะมโินในเนื้อสวนหางแมกุงแชบวยที่มพีัฒนาการของรังไขระยะตาง
Amino acid in muscle (g/100 g dry sample

 stage 3 stage 4 
   
±0.69ns 8.15±0.23ns 7.90±0.46ns 
±0.16ns 1.43±0.04ns 1.35±0.10ns 
±0.25ns 2.37±0.14ns 2.14±0.19ns 
±0.54ns 5.09±0.28ns 4.71±0.37ns 
±0.73ns 5.77±0.23ns 5.44±0.41ns 
±0.20ns 1.85±0.09ns 1.70±0.13ns 
±0.31ns 2.82±0.15ns 2.59±0.16ns 
±0.35ns 2.76±0.31ns 2.53±0.24ns 
±0.28ns 2.50±0.14ns 2.32±0.17ns 
NEAA)      
±0.43ns 4.06±0.27ns 3.75±0.33ns 
±0.90ns 7.88±0.97ns 7.01±0.73ns 
±0.01ns 0.47±0.05ns 0.42±0.01ns 
±1.34ns 12.00±1.04ns 10.95±0.81ns 
±0.61ns 6.79±0.37ns 5.74±0.69ns 
±0.30ns 3.20±0.13ns 3.21±0.11ns 
±0.31ns 2.86±0.29ns 2.63±0.20ns 
±0.23ns 2.25±0.13ns 2.08±0.11ns 

75.18 72.28 66.47 
33.89 32.75 30.67 
41.29 39.53 35.79 

.45 0.45 0.46 

.82 0.83 0.86 
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05

 O1 

29 

O08 

/100 g dry sample) 
stage5 

49.64 
22.73 
26.91 
0.46 

0.84 
05) 

องคประกอบกรดอะมโินในเนื้อสวนหางแมกุงแชบวยที่มพีัฒนาการของรังไขระยะตาง ๆ 4ระยะ 
100 g dry sample) 

stage 5 
 

8.16±0.23ns 
1.41±0.07ns 
2.29±0.07ns 
4.98±0.19ns 
5.54±0.33ns 
1.76±0.07ns 
2.77±0.10ns 
2.51±0.23ns 
2.46±0.07ns 

  
4.02±0.17ns 
7.06±0.73ns 
0.45±0.04ns 
11.28±0.52ns 
6.48±0.26ns 
3.20±0.12ns 
2.55±0.24ns 
2.27±0.10ns 

69.19 
31.88 
37.31 
0.46 
0.85 

05) 



 O1 

30 

O08 

องคประกอบกรดไขมันในรังไขแมกุงแชบวย

C18:0, C18:1n-9, C20:4n-6, C20:5n-3 และ 

total n-3 HUFA และ total n-6 ในรังไขของแมกุงระยะตาง

ระยะที่ 5 มีสดัสวนกรดไขมันดังกลาวเทากับ

มากกวาระยะอื่นๆ อยางมีนัยสาํคญัทางสถิติ 

มีนัยสําคญัทางสถิติ (p>0.05) นอกจากนี้อัตราสวนกรดไขมัน

สวนรังไขแมกุงระยะที่ 5 มีคานอยที่สุด (2.32±0

องคประกอบกรดไขมันในตับและเนื้อสวนหางแสดงในตารางที่ 

C18:0, C18:1n-9, C20:4n-6, C20:5n-3 และ 

และเนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยระยะตางๆ 
 
ตารางที่ 6 องคประกอบกรดไขมนัในรังไขของแมกุงแชบวยที่มีพัฒนาการของรังไขระยะตาง

Fatty Acid 
stage 2 

C 12:0 0.27±0.01 
C 14:0 2.82±0.28 
C 14:1 0.26±0.06 
C 15:0 1.49±0.21 
C 15:1 2.38±1.68 
C 16:0 20.56±1.56 
C 16:1 9.31±0.55 
C 17:0 1.69±0.16 
C 17:1 1.24±0.04 
C 18:0 7.75±0.96 
C 18:1n-9 12.08±0.42 
C 18:2n-6 0.67±0.09 
C 18:3n-3 0.13±0.01 
C 20:0 0.77±0.06 
C 20:1n-9 0.48±0.03 
C 20:2n-6 0.37±0.01 
C 20:3n-6 0.36±0.02 
C 20:4n-6 4.36±0.29 
C 20:5n-3 9.67±0.70 
C 22:6n-3 6.66±0.36 
Other 16.68±0.56 
Total unsat fat 47.99±2.46b 
Total sat fat 35.34±21.33ns

Total n-3 16.46±1.06b 
n-3 HUFA 16.33±1.05b 
Total n-6 5.77±0.32b 
n-3/n-6 2.86±0.09a 

หมายเหต ุตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

องคประกอบกรดไขมันในรังไขแมกุงแชบวย (น้ําหนักสด) ระยะพัฒนาการรังไขตางๆ มีกรดไขมันชนิด 

และ C22:6n-3 เปนองคประกอบหลักทั้งน้ีสัดสวนกรดไขมันไมอิ่มตัวรวม

ในรังไขของแมกุงระยะตาง ๆ แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิต ิ(p<0

มีสดัสวนกรดไขมันดังกลาวเทากับ 52.14±0.88, 18.38±0.66, 18.31±0.69 และ 7.92±0

มากกวาระยะอื่นๆ อยางมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) สวนกรดไขมันอิ่มตัวรวมในรังไขแมกุงทุกระยะมีคาไมแตกตางกันอยาง

นอกจากนี้อัตราสวนกรดไขมัน n-3/n-6 ในรังไขแมกุงระยะที่ 2 มีคามากที่สุด

32±0.03) (p<0.05) (ตารางท่ี 6) 

องคประกอบกรดไขมันในตับและเนื้อสวนหางแสดงในตารางที่ 7 และ 8 ตามลําดับ มีกรดไขมันชนิด 

และ C22:6n-3 เปนองคประกอบหลักเชนเดียวกับในรังไขแตสัดสวนกรดไขมันในตบั

และเนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยระยะตางๆ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p>0.05)  

องคประกอบกรดไขมนัในรังไขของแมกุงแชบวยที่มีพัฒนาการของรังไขระยะตาง ๆ 4 ระยะ 
Fatty acid in ovary (% area) 

stage 3 stage 4 
0.26±0.01 0.28±0.00 
2.83±0.07 3.05±0.08 
0.34±0.05 0.39±0.08 
2.20±0.59 1.57±1.06 
0.91±0.34 0.56±0.08 

 20.74±0.48 21.77±0.36 
9.38±0.19 10.35±0.19 
1.77±0.03 1.63±0.01 
1.35±0.02 1.29±0.02 
6.88±0.14 6.82±0.02 

 12.69±0.15 13.02±0.26 
0.58±0.10 0.60±0.11 
0.11±0.00 0.11±0.01 
0.82±0.02 0.84±0.02 
0.56±0.02 1.00±0.83 
0.43±0.01 0.39±0.01 
0.44±0.01 0.41±0.01 
4.53±0.10 4.02±0.09 
8.58±0.21 8.46±0.27 
6.97±0.18 5.93±0.19 

 17.57±0.57 17.75±1.17 
 46.86±0.42b 46.28±0.83b 

ns 35.57±0.56ns 35.97±1.33ns 
 15.65±0.39bc 14.43±0.43c 
 15.54±0.39bc 14.40±0.45c 
 5.97±0.16b 5.43±0.20b 
 2.62±0.06b 2.66±0.04b 

ตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ระยะพัฒนาการรังไขตางๆ มีกรดไขมันชนิด C16:0, C16:1, 

สัดสวนกรดไขมันไมอิ่มตัวรวม total n-3  

p<0.05) โดยรังไขแมกุง

0.19% ตามลําดับและ

สวนกรดไขมันอิ่มตัวรวมในรังไขแมกุงทุกระยะมีคาไมแตกตางกันอยาง

มีคามากที่สุด (2.86±0.09) 

ตามลําดับ มีกรดไขมันชนิด C16:0, C16:1, 

สัดสวนกรดไขมันในตบั

 

stage 5 
0.22±0.01 
2.49±0.12 
0.27±0.07 
1.59±0.72 
1.11±0.87 
19.23±0.36 
9.08±0.41 
1.68±0.05 
1.22±0.05 
7.08±0.27 
13.63±0.49 
0.56±0.03 
0.11±0.00 
0.71±0.03 
0.54±0.01 
0.43±0.01 
0.35±0.00 
6.58±0.16 
11.53±0.45 
6.78±0.25 
14.78±0.44 
52.14±0.88a 
33.08±0.55ns 
18.38±0.66a 
18.31±0.69a 
7.92±0.19a 
2.32±0.03c 



 O1 

30 

O08 

องคประกอบกรดไขมันในรังไขแมกุงแชบวย

C18:0, C18:1n-9, C20:4n-6, C20:5n-3 และ 

total n-3 HUFA และ total n-6 ในรังไขของแมกุงระยะตาง

ระยะที่ 5 มีสดัสวนกรดไขมันดังกลาวเทากับ

มากกวาระยะอื่นๆ อยางมีนัยสาํคญัทางสถิติ 

มีนัยสําคญัทางสถิติ (p>0.05) นอกจากนี้อัตราสวนกรดไขมัน

สวนรังไขแมกุงระยะที่ 5 มีคานอยที่สุด (2.32±0

องคประกอบกรดไขมันในตับและเนื้อสวนหางแสดงในตารางที่ 

C18:0, C18:1n-9, C20:4n-6, C20:5n-3 และ 

และเนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยระยะตางๆ 
 
ตารางที่ 6 องคประกอบกรดไขมนัในรังไขของแมกุงแชบวยที่มีพัฒนาการของรังไขระยะตาง

Fatty Acid 
stage 2 

C 12:0 0.27±0.01 
C 14:0 2.82±0.28 
C 14:1 0.26±0.06 
C 15:0 1.49±0.21 
C 15:1 2.38±1.68 
C 16:0 20.56±1.56 
C 16:1 9.31±0.55 
C 17:0 1.69±0.16 
C 17:1 1.24±0.04 
C 18:0 7.75±0.96 
C 18:1n-9 12.08±0.42 
C 18:2n-6 0.67±0.09 
C 18:3n-3 0.13±0.01 
C 20:0 0.77±0.06 
C 20:1n-9 0.48±0.03 
C 20:2n-6 0.37±0.01 
C 20:3n-6 0.36±0.02 
C 20:4n-6 4.36±0.29 
C 20:5n-3 9.67±0.70 
C 22:6n-3 6.66±0.36 
Other 16.68±0.56 
Total unsat fat 47.99±2.46b 
Total sat fat 35.34±21.33ns

Total n-3 16.46±1.06b 
n-3 HUFA 16.33±1.05b 
Total n-6 5.77±0.32b 
n-3/n-6 2.86±0.09a 

หมายเหต ุตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

องคประกอบกรดไขมันในรังไขแมกุงแชบวย (น้ําหนักสด) ระยะพัฒนาการรังไขตางๆ มีกรดไขมันชนิด 

และ C22:6n-3 เปนองคประกอบหลักทั้งน้ีสัดสวนกรดไขมันไมอิ่มตัวรวม

ในรังไขของแมกุงระยะตาง ๆ แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิต ิ(p<0

มีสดัสวนกรดไขมันดังกลาวเทากับ 52.14±0.88, 18.38±0.66, 18.31±0.69 และ 7.92±0

มากกวาระยะอื่นๆ อยางมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) สวนกรดไขมันอิ่มตัวรวมในรังไขแมกุงทุกระยะมีคาไมแตกตางกันอยาง

นอกจากนี้อัตราสวนกรดไขมัน n-3/n-6 ในรังไขแมกุงระยะที่ 2 มีคามากที่สุด

32±0.03) (p<0.05) (ตารางท่ี 6) 

องคประกอบกรดไขมันในตับและเนื้อสวนหางแสดงในตารางที่ 7 และ 8 ตามลําดับ มีกรดไขมันชนิด 

และ C22:6n-3 เปนองคประกอบหลักเชนเดียวกับในรังไขแตสัดสวนกรดไขมันในตบั

และเนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยระยะตางๆ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p>0.05)  

องคประกอบกรดไขมนัในรังไขของแมกุงแชบวยที่มีพัฒนาการของรังไขระยะตาง ๆ 4 ระยะ 
Fatty acid in ovary (% area) 

stage 3 stage 4 
0.26±0.01 0.28±0.00 
2.83±0.07 3.05±0.08 
0.34±0.05 0.39±0.08 
2.20±0.59 1.57±1.06 
0.91±0.34 0.56±0.08 

 20.74±0.48 21.77±0.36 
9.38±0.19 10.35±0.19 
1.77±0.03 1.63±0.01 
1.35±0.02 1.29±0.02 
6.88±0.14 6.82±0.02 

 12.69±0.15 13.02±0.26 
0.58±0.10 0.60±0.11 
0.11±0.00 0.11±0.01 
0.82±0.02 0.84±0.02 
0.56±0.02 1.00±0.83 
0.43±0.01 0.39±0.01 
0.44±0.01 0.41±0.01 
4.53±0.10 4.02±0.09 
8.58±0.21 8.46±0.27 
6.97±0.18 5.93±0.19 

 17.57±0.57 17.75±1.17 
 46.86±0.42b 46.28±0.83b 

ns 35.57±0.56ns 35.97±1.33ns 
 15.65±0.39bc 14.43±0.43c 
 15.54±0.39bc 14.40±0.45c 
 5.97±0.16b 5.43±0.20b 
 2.62±0.06b 2.66±0.04b 

ตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ระยะพัฒนาการรังไขตางๆ มีกรดไขมันชนิด C16:0, C16:1, 

สัดสวนกรดไขมันไมอิ่มตัวรวม total n-3  

p<0.05) โดยรังไขแมกุง

0.19% ตามลําดับและ

สวนกรดไขมันอิ่มตัวรวมในรังไขแมกุงทุกระยะมีคาไมแตกตางกันอยาง

มีคามากที่สุด (2.86±0.09) 

ตามลําดับ มีกรดไขมันชนิด C16:0, C16:1, 

สัดสวนกรดไขมันในตบั

 

stage 5 
0.22±0.01 
2.49±0.12 
0.27±0.07 
1.59±0.72 
1.11±0.87 
19.23±0.36 
9.08±0.41 
1.68±0.05 
1.22±0.05 
7.08±0.27 
13.63±0.49 
0.56±0.03 
0.11±0.00 
0.71±0.03 
0.54±0.01 
0.43±0.01 
0.35±0.00 
6.58±0.16 
11.53±0.45 
6.78±0.25 
14.78±0.44 
52.14±0.88a 
33.08±0.55ns 
18.38±0.66a 
18.31±0.69a 
7.92±0.19a 
2.32±0.03c 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ตารางที่ 7 องคประกอบกรดไขมนัในตับของแมกุงแชบวยที่มีพัฒนาการของรังไขระยะตาง

Fatty Acid 

C 12:0 
C 14:0 
C 14:1 
C 15:0 
C 15:1 
C 16:0 
C 16:1 
C 17:0 
C 17:1 
C 18:0 
C 18:1n-9 
C 18:2n-6 
C 18:3n-3 
C 20:0 
C 20:1n-9 
C 20:2n-6 
C 20:3n-6 
C 20:4n-6 
C 20:5n-3 
C 22:6n-3 
Other 
Total unsat fat 
Total sat fat 
Total n-3 
n-3 HUFA 
Total n-6 
n-3/n-6 

หมายเหต ุตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

องคประกอบกรดไขมนัในตับของแมกุงแชบวยที่มีพัฒนาการของรังไขระยะตาง ๆ 4 ระยะ
Fatty acid in hepatopancreas (% area

stage2 stage4 
0.10±0.02 0.18±0.01 
2.83±0.04 2.74±0.14 
0.32±0.02 0.42±0.04 
1.49±0.08 2.15±0.67 
0.54±0.09 0.67±0.05 
20.54±0.01 20.87±0.92 
5.71±0.06 6.31±0.07 
2.08±0.02 1.95±0.10 
0.77±0.04 0.84±0.01 
9.74±0.19 9.35±0.43 
6.71±0.20 7.58±0.16 
0.58±0.17 0.40±0.01 

ND ND 
0.55±0.06 0.48±0.01 
0.76±0.02 0.69±0.01 
0.65±0.03 0.75±0.03 
0.69±0.02 0.70±0.01 
4.94±0.28 5.08±0.31 
8.88±0.37 8.36±0.57 
6.11±0.23 4.81±0.38 
26.02±1.15 25.42±0.05 
36.66±0.97ns 36.63±1.32ns 
37.32±0.18ns 37.96±1.34ns 
14.99±0.60ns 13.17±0.95ns 
14.99±0.60ns 13.17±0.95ns 
6.86±0.16ns 6.94±0.33ns 
2.19±0.04ns 1.90±0.05ns 

ตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05
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ระยะ 
area) 

stage5 
0.76±0.01 
2.46±0.24 
0.44±0.10 
1.30±0.42 
1.83±2.28 
19.08±1.94 
5.57±0.46 
1.69±0.16 
0.79±0.10 
9.75±2.01 
9.00±1.28 
1.59±1.05 
0.13±0.06 
0.53±0.06 
0.74±0.11 
0.67±0.10 
0.56±0.14 
4.45±1.65 
8.65±2.0 
5.73±1.13 
24.63±1.04 

40.20±3.63ns 
35.17±4.16ns 
14.51±3.07ns 
14.38±3.13ns 
7.33±1.89ns 
2.10±0.82ns 

05) 
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ตารางที ่8 องคประกอบกรดไขมันในเนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยที่มีพัฒนาการของรังไขระยะตาง

Fatty Acid 
Muscle stage 2 

C 8:0 0.07±0.01 
C 11:0 0.23±0.17 
C 12:0 0.24±0.10 
C 13:0 0.56±0.18 
C 14:0 1.68±0.40 
C 14:1 0.10±0.04 
C 15:0 0.92±0.02 
C 15:1 0.63±0.28 
C 16:0 18.00±0.31 
C 16:1 6.57±0.08 
C 17:0 1.88±0.14 
C 17:1 0.72±0.34 
C 18:0 12.26±0.23 
C 18:1n-9 10.61±1.74 
C 18:2n-6 2.57±1.61 
C 18:3n-3 0.29±0.13 
C 20:0 0.35±0.04 
C 20:1n-9 0.46±0.03 
C 20:2n-6 0.35±0.01 
C 20:3n-6 0.14±0.03 
C 20:4n-6 5.42±0.33 
C 22:0 0.31±0.03 
C 20:5n-3 10.86±0.81 
C 22:1n-9 1.77±0.01 
C 22:6n-3 9.17±0.31 
Other 15.39±1.97 
Total unsat fat 48.23±1.66ns 
Total sat fat 36.38±0.37ns 
Total n-3 20.33±1.05ns 
n-3 HUFA 20.03±1.09ns 
Total n-6 8.44±1.24ns 
n-3/n-6 2.45±0.45ns 

หมายเหต ุตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

ผลวิเคราะหปริมาณวิตามินอีในรังไข 

พบวารังไขสะสมวิตามินอีมากที่สุดและมีคาอยูในชวง 

ระยะที่ 5 มีปริมาณวิตามินอีในรังไข 712.62

(P<0.05)  ในตับวิเคราะหวิตามินอีในแมกุงระยะที่ 

สวนหางของแมกุงทุกระยะมีปริมาณวิตามินอีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

องคประกอบกรดไขมันในเนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยที่มีพัฒนาการของรังไขระยะตาง ๆ 4 
Area percentage of fatty acid 

 Muscle stage 3 Muscle stage 4 Muscle stage
3.00±0.01 3.66±0.01 
0.31±0.10 0.42±0.35 
0.24±0.10 0.42±0.20 
2.10±0.74 1.61±0.09 
1.31±0.05 1.36±0.08 
0.10±0.03 0.08±0.01 
0.93±0.03 0.93±0.10 
1.00±0.76 1.88±0.55 

 17.95±1.99 17.75±0.48 
6.67±2.68 7.32±1.66 
1.79±0.24 1.78±0.04 
0.80±0.09 0.80±0.18 

 11.93±1.31 11.15±0.68 
 9.90±1.21 8.31±1.19 

2.63±2.21 1.75±0.37 
0.32±0.18 0.24±0.01 
0.28±0.06 0.30±0.05 
0.41±0.12 0.35±0.11 
0.34±0.05 0.34±0.08 
0.12±0.03 0.09±0.04 
5.61±1.00 5.27±0.79 
0.32±0.01 0.24±0.06 

 11.40±2.02 11.00±2.26 
0.38±0.01 1.99±0.01 
8.26±1.09 7.51±1.75 

 14.40±1.30 16.02±2.18 
 47.66±1.13ns 45.58±4.73ns 
 37.94±2.26ns 38.40±2.70ns 
 19.98±2.97ns 18.75±4.02ns 
 19.66±3.10ns 18.51±4.01ns 
 8.67±1.43ns 7.42±0.57ns 
 2.37±0.61ns 2.51±0.37ns 

ตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

ผลวิเคราะหปริมาณวิตามินอีในรังไข ตับ และเนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยที่มีพัฒนาการของรังไขระยะตาง

พบวารังไขสะสมวิตามินอีมากที่สุดและมีคาอยูในชวง 712.62±160.70-1901.31±180.63 มิลลิกรัมต

62±160.70 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และนอยกวาระยะอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

วิเคราะหวิตามินอีในแมกุงระยะที่ 4 ระยะเดียว มีคาเทากับ 132.54±14.81 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

สวนหางของแมกุงทุกระยะมีปริมาณวิตามินอีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 9)  

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

 ระยะ 

Muscle stage 5 
ND 

0.24±0.13 
0.20±0.07 
0.71±0.81 
1.37±0.21 
0.08±0.01 
0.96±0.04 
2.41±1.52 
18.06±1.45 
7.86±117 
1.78±0.23 
0.84±0.06 
11.09±0.70 
9.13±0.46 
1.28±0.05 
0.21±0.01 
0.25±0.03 
0.37±0.03 
0.36±0.02 

ND 
6.18±0.49 
0.27±0.06 
12.70±0.75 
0.75±0.01 
8.36±0.75 
15.04±0.89 
50.03±1.24ns 
34.93±0.41ns 
21.27±1.48ns 
21.06±1.50ns 
7.82±0.51ns 
2.72±0.02ns 

แมกุงแชบวยที่มีพัฒนาการของรังไขระยะตาง ๆ 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ทั้งนี้แมกุง

และนอยกวาระยะอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สําหรับเนื้อ
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ตารางที ่8 องคประกอบกรดไขมันในเนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยที่มีพัฒนาการของรังไขระยะตาง

Fatty Acid 
Muscle stage 2 

C 8:0 0.07±0.01 
C 11:0 0.23±0.17 
C 12:0 0.24±0.10 
C 13:0 0.56±0.18 
C 14:0 1.68±0.40 
C 14:1 0.10±0.04 
C 15:0 0.92±0.02 
C 15:1 0.63±0.28 
C 16:0 18.00±0.31 
C 16:1 6.57±0.08 
C 17:0 1.88±0.14 
C 17:1 0.72±0.34 
C 18:0 12.26±0.23 
C 18:1n-9 10.61±1.74 
C 18:2n-6 2.57±1.61 
C 18:3n-3 0.29±0.13 
C 20:0 0.35±0.04 
C 20:1n-9 0.46±0.03 
C 20:2n-6 0.35±0.01 
C 20:3n-6 0.14±0.03 
C 20:4n-6 5.42±0.33 
C 22:0 0.31±0.03 
C 20:5n-3 10.86±0.81 
C 22:1n-9 1.77±0.01 
C 22:6n-3 9.17±0.31 
Other 15.39±1.97 
Total unsat fat 48.23±1.66ns 
Total sat fat 36.38±0.37ns 
Total n-3 20.33±1.05ns 
n-3 HUFA 20.03±1.09ns 
Total n-6 8.44±1.24ns 
n-3/n-6 2.45±0.45ns 

หมายเหต ุตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

ผลวิเคราะหปริมาณวิตามินอีในรังไข 

พบวารังไขสะสมวิตามินอีมากที่สุดและมีคาอยูในชวง 

ระยะที่ 5 มีปริมาณวิตามินอีในรังไข 712.62

(P<0.05)  ในตับวิเคราะหวิตามินอีในแมกุงระยะที่ 

สวนหางของแมกุงทุกระยะมีปริมาณวิตามินอีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

องคประกอบกรดไขมันในเนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยที่มีพัฒนาการของรังไขระยะตาง ๆ 4 
Area percentage of fatty acid 

 Muscle stage 3 Muscle stage 4 Muscle stage
3.00±0.01 3.66±0.01 
0.31±0.10 0.42±0.35 
0.24±0.10 0.42±0.20 
2.10±0.74 1.61±0.09 
1.31±0.05 1.36±0.08 
0.10±0.03 0.08±0.01 
0.93±0.03 0.93±0.10 
1.00±0.76 1.88±0.55 

 17.95±1.99 17.75±0.48 
6.67±2.68 7.32±1.66 
1.79±0.24 1.78±0.04 
0.80±0.09 0.80±0.18 

 11.93±1.31 11.15±0.68 
 9.90±1.21 8.31±1.19 

2.63±2.21 1.75±0.37 
0.32±0.18 0.24±0.01 
0.28±0.06 0.30±0.05 
0.41±0.12 0.35±0.11 
0.34±0.05 0.34±0.08 
0.12±0.03 0.09±0.04 
5.61±1.00 5.27±0.79 
0.32±0.01 0.24±0.06 

 11.40±2.02 11.00±2.26 
0.38±0.01 1.99±0.01 
8.26±1.09 7.51±1.75 

 14.40±1.30 16.02±2.18 
 47.66±1.13ns 45.58±4.73ns 
 37.94±2.26ns 38.40±2.70ns 
 19.98±2.97ns 18.75±4.02ns 
 19.66±3.10ns 18.51±4.01ns 
 8.67±1.43ns 7.42±0.57ns 
 2.37±0.61ns 2.51±0.37ns 

ตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

ผลวิเคราะหปริมาณวิตามินอีในรังไข ตับ และเนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยที่มีพัฒนาการของรังไขระยะตาง

พบวารังไขสะสมวิตามินอีมากที่สุดและมีคาอยูในชวง 712.62±160.70-1901.31±180.63 มิลลิกรัมต

62±160.70 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และนอยกวาระยะอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

วิเคราะหวิตามินอีในแมกุงระยะที่ 4 ระยะเดียว มีคาเทากับ 132.54±14.81 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

สวนหางของแมกุงทุกระยะมีปริมาณวิตามินอีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 9)  

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

 ระยะ 

Muscle stage 5 
ND 

0.24±0.13 
0.20±0.07 
0.71±0.81 
1.37±0.21 
0.08±0.01 
0.96±0.04 
2.41±1.52 
18.06±1.45 
7.86±117 
1.78±0.23 
0.84±0.06 
11.09±0.70 
9.13±0.46 
1.28±0.05 
0.21±0.01 
0.25±0.03 
0.37±0.03 
0.36±0.02 

ND 
6.18±0.49 
0.27±0.06 
12.70±0.75 
0.75±0.01 
8.36±0.75 
15.04±0.89 
50.03±1.24ns 
34.93±0.41ns 
21.27±1.48ns 
21.06±1.50ns 
7.82±0.51ns 
2.72±0.02ns 

แมกุงแชบวยที่มีพัฒนาการของรังไขระยะตาง ๆ 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ทั้งนี้แมกุง

และนอยกวาระยะอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สําหรับเนื้อ

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ตารางที ่9 แสดงปริมาณวิตามินอีในรังไข 
Organ

1. Ovarystage 2 
2. Ovary stage 3 
3. Ovary stage 4 
4. Ovary stage 5 

5. Hepatopancreasstage4 

6. Muscle stage 2 
7. Muscle stage 3 
8. Musclestage4 
9. Muscle stage 5 

หมายเหต ุตัวอักษรที่เหมือนกันใน
 

การทดลองตอนที่ 2 การพัฒนาอาหารสูตรตนแบบ

นําผลการทดลองตอนที่ 1 มาประกอบสูตรอาหารตนแบบสําหรับทดลองแมกุงแชบวย

องคประกอบทางเคมีดังตารางที่ 11, 

ไขมัน 12.4±0.1% พลังงานรวม 485

แคโรทีนอยดรวม 4.56±0.19 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และกรดอะมิโน 

 
ตารางที่ 10 สวนประกอบของวัตถุดิบในอาหารทดลอง 

Ingredient
Thai Fish Meal 60% 
Squid power meal 
Krill meal 
SPC (soy protein concentrate
Corn Gluten 
Modified starch 
Wheat gluten 
Soybean oil 
Tuna Oil 
Vitamin Premix 
Trace Mineral Premix 
Vitamin C 35% 
BHT 
Lecithin 
CMC 
Cholesterol 
Chitosan 
Rice Bran 
Vit E (50% Tocopherol) 
รวม 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

แสดงปริมาณวิตามินอีในรังไข ตับ และเนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยที่มีพัฒนาการของรังไขระยะตาง
Organ Vitamin E (mg

1,899.06±173
1,901.31±180
1,540.30±393
712.62±160

132.54±14

511.73±49
337.15±112
324.71±173
445.68±131

ตัวอักษรที่เหมือนกันในคอลัมนเดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0

การพัฒนาอาหารสูตรตนแบบ 

มาประกอบสูตรอาหารตนแบบสําหรับทดลองแมกุงแชบวย

 12 และ 13 อาหารทดลองมีองคประกอบทางเคมีอยางหยาบ ไดแก โปรตีน 

485.12±2.47 กิโลแคลอรี่ตออาหาร 100 กรัม วิตามินอี 194.86±12

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และกรดอะมิโน Taurine 0.33±0.14 กรัมตออาหาร 

สวนประกอบของวัตถุดิบในอาหารทดลอง (กรัมตอ 100 กรัม น้ําหนักแหง) 
Ingredient  Basal diet

30 
10 
5 

protein concentrate) 10 
5 
15 
6 
1 
2 
2 
4 

0.06 
0.02 

2 
1 

0.5 
1 

5.32 
0.1 

100.00
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ของแมกุงแชบวยที่มีพัฒนาการของรังไขระยะตาง ๆ 
mg/kg) 

173.86a 
180.63a 
393.53a 

160.70b 

14.81 

49.73ns 
112.23ns 
173.28ns 
131.85ns 
p>0.05) 

มาประกอบสูตรอาหารตนแบบสําหรับทดลองแมกุงแชบวย (ตารางที่10) มีผลวิเคราะห

อาหารทดลองมีองคประกอบทางเคมีอยางหยาบ ไดแก โปรตีน 49.1±0.1%, 

86±12.21 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

กรัมตออาหาร 100 กรัม 

Basal diet 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
00 
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หมายเหตุ วิตามินผสม* ปริมาณกรัมตอกิโลกรัมวิตามิน ประกอบดวย 

Panthenic acid 48, Folic acid 3

Menadione 26.56, Inositol196, Biotin 1,

แรธาตุผสม** ประกอบดวยแรธาตุดังตอไปนี้ 

อัตราสวน 1:1:1.5:0.5 (Davis and Lawrence,
 

ตารางที ่11 องคประกอบทางเคมีในอาหารทดลองเลี้ยงกุงแชบวย
Biochemical compositions 
Moisture 
Protein (%DM) 
Lipid (%DM) 
Carbohydrate (%DM) 
Ash (%DM) 
Crude fiber (%DM) 
Vitamin E (mg/kg) 

Total carotenoid (mg/kg) 
Taurine (%) 
Gross Energy (Kcal/100 g) 
 

ตารางที ่12 ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนในอาหารทดลองเลี้ยงกุงแชบวย
Amino acid 
Essencial amino acid 
Arginine 
Lysine 
Histidine 
Phenylalanine 
Isoleucine 
Leucine 
Methionine 
Valine 
Tryptophan 
Threonine 
Non Essencial amino acid 
Taurine 
Aspartic acid 
Serine 
Glutamic acid 
Glycine 
Alanine 
Cysteine 
Tyrosine 
Proline 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ปริมาณกรัมตอกิโลกรัมวิตามิน ประกอบดวย Taiamine 45, Riboflavin 40

Panthenic acid 48, Folic acid 3.36, Cyanocobalamin 0.01, Vitamin A/D3 (500,000

Inositol196, Biotin 1, BHT 2 และแกลบ 559.75 

ประกอบดวยแรธาตุดังตอไปนี้ KH₂PO₄: CaHPO42H2O : NaH2PO42H2O 

Davis and Lawrence, 1997 

องคประกอบทางเคมีในอาหารทดลองเลี้ยงกุงแชบวย 
Content 
10.5±0.2 
49.1±0.1 
12.4±0.1 
22.2±0.3 
14.5±0.1 
1.8±0.1  

194.86±12.21 

4.56±0.19 
0.33±0.14 

485.12±2.74 
 

ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนในอาหารทดลองเลี้ยงกุงแชบวย 
 g/100 g dry sample

 
1.79 
1.77 
0.56 
1.36 
0.91 
2.21 
0.57 
1.07 
0.24 
1.28 

 
0.33 
2.92 
1.51 
6.05 
2.17 
1.76 
0.29 
1.02 
0.00 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

40.32, Niacin 73.4, 

500,000/100,000 IU) 4.6, 

O : KCI ผสมกันใน

100 g dry sample  
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หมายเหตุ วิตามินผสม* ปริมาณกรัมตอกิโลกรัมวิตามิน ประกอบดวย 

Panthenic acid 48, Folic acid 3

Menadione 26.56, Inositol196, Biotin 1,

แรธาตุผสม** ประกอบดวยแรธาตุดังตอไปนี้ 

อัตราสวน 1:1:1.5:0.5 (Davis and Lawrence,
 

ตารางที ่11 องคประกอบทางเคมีในอาหารทดลองเลี้ยงกุงแชบวย
Biochemical compositions 
Moisture 
Protein (%DM) 
Lipid (%DM) 
Carbohydrate (%DM) 
Ash (%DM) 
Crude fiber (%DM) 
Vitamin E (mg/kg) 

Total carotenoid (mg/kg) 
Taurine (%) 
Gross Energy (Kcal/100 g) 
 

ตารางที ่12 ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนในอาหารทดลองเลี้ยงกุงแชบวย
Amino acid 
Essencial amino acid 
Arginine 
Lysine 
Histidine 
Phenylalanine 
Isoleucine 
Leucine 
Methionine 
Valine 
Tryptophan 
Threonine 
Non Essencial amino acid 
Taurine 
Aspartic acid 
Serine 
Glutamic acid 
Glycine 
Alanine 
Cysteine 
Tyrosine 
Proline 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ปริมาณกรัมตอกิโลกรัมวิตามิน ประกอบดวย Taiamine 45, Riboflavin 40

Panthenic acid 48, Folic acid 3.36, Cyanocobalamin 0.01, Vitamin A/D3 (500,000

Inositol196, Biotin 1, BHT 2 และแกลบ 559.75 

ประกอบดวยแรธาตุดังตอไปนี้ KH₂PO₄: CaHPO42H2O : NaH2PO42H2O 

Davis and Lawrence, 1997 

องคประกอบทางเคมีในอาหารทดลองเลี้ยงกุงแชบวย 
Content 
10.5±0.2 
49.1±0.1 
12.4±0.1 
22.2±0.3 
14.5±0.1 
1.8±0.1  

194.86±12.21 

4.56±0.19 
0.33±0.14 

485.12±2.74 
 

ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนในอาหารทดลองเลี้ยงกุงแชบวย 
 g/100 g dry sample

 
1.79 
1.77 
0.56 
1.36 
0.91 
2.21 
0.57 
1.07 
0.24 
1.28 

 
0.33 
2.92 
1.51 
6.05 
2.17 
1.76 
0.29 
1.02 
0.00 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

40.32, Niacin 73.4, 

500,000/100,000 IU) 4.6, 

O : KCI ผสมกันใน

100 g dry sample  

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ตารางที่ 13 ชนิดและปรมิาณกรดไขมันในอาหารทดลองเลี้ยงกุงแชบวย
fatty acid 

C 14:0 
C 14:1 
C 15:0 
C 15:1 
C 16:0 
C 16:1 
C 17:0 
C 17:1 
C 18:0 
C 18:1n-9 
C 18:2n-6 
C 18:3n-6 
C 18:3n-3 
C 20:0 
C 20:1n-9 
C 20:2n-6 
C 21:0 
C 20:3n-6 
C 20:4n-6 
C 20:3n-3 
C 22:0 
C 20:5n-3 
C 22:1n-9 
C22:2 
C23:0 
C24:0 
C24:1n-9 
C22:6n-3 
Total fatty acid 
Total unsat fat 
Total sat fat 
Total n-3 
n-3 HUFA 
Total n-6 
n-3/n-6 

 

แมกุงแชบวยที่ไดรับอาหารสูตรตนแบบนาน 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ระยะที่ 2 ใชเวลา 4.25+0.50 วัน จากระยะที่ 

1.33+0.58 วัน (ตารางท่ี 14) ผลการเจริญเติบโต ปริมาณไข อัตราฟกและอัตรารอดตายของลูกกุงแชบวย ดังตารางท่ี

 
 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

ชนิดและปรมิาณกรดไขมันในอาหารทดลองเลี้ยงกุงแชบวย 
Area percentage of fatty acid

1.7±0.1
0.1±0.0
0.4±0.0
0.0±0.0
11.7±0.5
1.9±0.1
0.6±0.0
0.2±0.0
3.3±0.1
12.1±0.5
13.4±0.6
0.1±0.0
1.3±0.1
0.3±0.0
0.4-±0.0
0.7±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.8±0.0
0.1±0.0
0.2±0.0
1.9±0.1
0.1±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
0.2±0.0
0.0±0.0
6.1±0.3
57.3±2.2
39.1±1.2
18.3±0.7
9.4±0.4
8.1±0.4
15.1±0.6
0.6±0.0

แมกุงแชบวยที่ไดรับอาหารสูตรตนแบบนาน 3 เดือน มีการพัฒนาเซลลสืบพันธุในชวงระยะที่ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  โดย 2 ชวงแรกมีระยะพัฒนาการนานกวาระยะท่ี 

วัน จากระยะที่ 2 ไประยะที่ 3 ใชเวลา 4.00+1.41 วัน และจากระยะที่ 

ผลการเจริญเติบโต ปริมาณไข อัตราฟกและอัตรารอดตายของลูกกุงแชบวย ดังตารางท่ี
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Area percentage of fatty acid 
1 
0 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
1 
5 
6 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
2 
7 
4 
4 
6 
0 

มีการพัฒนาเซลลสืบพันธุในชวงระยะที่ 1 - 2, 2 - 3 และ 3 - 4 

ชวงแรกมีระยะพัฒนาการนานกวาระยะท่ี 3-4 ทั้งนี้จากระยะท่ี 1 ไป

วัน และจากระยะที่ 3 ไประยะที่ 4 ใชเวลา 

ผลการเจริญเติบโต ปริมาณไข อัตราฟกและอัตรารอดตายของลูกกุงแชบวย ดังตารางท่ี 15 
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ตารางที่ 14 ระยะเวลาของการพฒันารังไขของแมกุงแชบวย 
Stage of ovary 

Stage 1 - 2 
Stage 2 - 3 
Stage 3 - 4 

 

 
ตารางที่ 15 ผลการใหอาหารสูตรตนแบบตอคณุภาพแมพันธุและไขกุงแชบวย

Parameter 
Initial weight (g) 

Final weight (g) 
Final length (cm) 
Weight of eggs (g) 
Number of eggs 
Number of Nauplius 
Number of zoea 
Number of postlarva 15 
Hatching rate (%) 
Survival rate Zoea-PL15 (%) 
Matured shrimp no.  
  

เมื่อนํารังไข ตับและเนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยที่ไดรับอาหารสูตรทดสอบมาวิเคราะหวิต

สะสมของปริมาณวิตามินอีมากที่สุด รองลงมาเปนเนื้อสวนหางและรังไข ตามลําดับ

แมกุงระยะตาง ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (

วิตามินอีสูงสุด 74.22±0.13 mg/g ดังตารางที่
 
ตารางที่ 16 ปริมาณวติามินอี (mg/g) ในรังไข ตับ เนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยที่ไดรับอาหารสตูรทดสอบ

Stage Ovary

1 10.12±

2 7.56±0

4 2.07±0

หมายเหตุ ตัวอักษรที่เหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
 

สรุปและวิจารณผล 

กุงแชบวยเปนกุงทองถิ่นของไทยที่จัดวามีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เจริญเติบโตเขาสูวัยสมบูรณเพศ  ตั้งแตขนาด

ความยาว 14.20 เซนติเมตร (จารุวัฒนและสมนึก

มีอายุประมาณ 4 - 6 เดือน ผลจากการศึกษาในครั้งนี้พบวาแมกุงแชบวยที่มีระยะพัฒนาของรังไขระยะตางๆ มีขนาดความยาว

อยูในชวง 13.1 - 17.5 เซนติเมตร และน้ําหนัก

15.71±1.05 เซนติเมตร และน้ําหนัก 51.03±9

กุงไขแกมีความยาวอยูระหวาง 13.5 - 18.0 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ระยะเวลาของการพฒันารังไขของแมกุงแชบวย (วัน) 
Time of development (day

4.25±0.50a 
 4.00±1.41a 
1.33±0.58b 

ผลการใหอาหารสูตรตนแบบตอคณุภาพแมพันธุและไขกุงแชบวยเปนระยะเวลา 3 เดือน 
           Mean±SD 

35.22±2.18 
34.26±2.28 
13.32±0.62 
0.95±0.59 

78,000±288 
58,125±239 
50,000±288 

22,000±11.54 
47.60±4.70 
38.25±0.86 

6 

รังไข ตับและเนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยที่ไดรับอาหารสูตรทดสอบมาวิเคราะหวิตามินอี

รองลงมาเปนเนื้อสวนหางและรังไข ตามลําดับ ทั้งนี้ปริมาณวิตามินอีแตกตางกันระหวาง

(p<0.05) โดยในตับมีปริมาณวิตามินอีสูงกวาในสวนอ่ืน ๆ แมกุงระยะ 

ดังตารางที ่16 

ในรังไข ตับ เนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยที่ไดรับอาหารสตูรทดสอบ

Ovary Hepatopancreas Muscle 

±0.13
a

 36.00±0.11
b

 14.00±.012

0.08
b

 45.85±0.83
b

 26.85±0.41

0.54
c

 74.22±0.13
a

 13.75±0.41

เดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

กุงแชบวยเปนกุงทองถิ่นของไทยที่จัดวามีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เจริญเติบโตเขาสูวัยสมบูรณเพศ  ตั้งแตขนาด

จารุวัฒนและสมนึก, 2530)  อนันต และคณะ (2532) พบวา แมกุงแชบวยมีการสรางไขหลังจาก

เดือน ผลจากการศึกษาในครั้งนี้พบวาแมกุงแชบวยที่มีระยะพัฒนาของรังไขระยะตางๆ มีขนาดความยาว

เซนติเมตร และน้ําหนัก 30.41 - 71.84 กรัม โดยแมกุงระยะ 4 หรือระยะไขแกมีขนาด

03±9.01 กรัม ซึ่งสอดคลองกับรายงานของอนันต และคณะ (2532

เซนติเมตร และน้ําหนักอยูระหวาง 30 - 610 กรัม   

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

day) 

ามินอี พบวาตับมีการ

ทั้งนี้ปริมาณวิตามินอีแตกตางกันระหวาง

ๆ แมกุงระยะ 4 มีปริมาณ

ในรังไข ตับ เนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยที่ไดรับอาหารสตูรทดสอบ 

Muscle   

012
b

  

41
a

  

41
b

  

กุงแชบวยเปนกุงทองถิ่นของไทยที่จัดวามีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เจริญเติบโตเขาสูวัยสมบูรณเพศ  ตั้งแตขนาด

พบวา แมกุงแชบวยมีการสรางไขหลังจาก

เดือน ผลจากการศึกษาในครั้งนี้พบวาแมกุงแชบวยที่มีระยะพัฒนาของรังไขระยะตางๆ มีขนาดความยาว

หรือระยะไขแกมีขนาดความยาว 

2532) ที่ขนาดของแม
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ตารางที่ 14 ระยะเวลาของการพฒันารังไขของแมกุงแชบวย 
Stage of ovary 

Stage 1 - 2 
Stage 2 - 3 
Stage 3 - 4 

 

 
ตารางที่ 15 ผลการใหอาหารสูตรตนแบบตอคณุภาพแมพันธุและไขกุงแชบวย

Parameter 
Initial weight (g) 

Final weight (g) 
Final length (cm) 
Weight of eggs (g) 
Number of eggs 
Number of Nauplius 
Number of zoea 
Number of postlarva 15 
Hatching rate (%) 
Survival rate Zoea-PL15 (%) 
Matured shrimp no.  
  

เมื่อนํารังไข ตับและเนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยที่ไดรับอาหารสูตรทดสอบมาวิเคราะหวิต

สะสมของปริมาณวิตามินอีมากที่สุด รองลงมาเปนเนื้อสวนหางและรังไข ตามลําดับ

แมกุงระยะตาง ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (

วิตามินอีสูงสุด 74.22±0.13 mg/g ดังตารางที่
 
ตารางที่ 16 ปริมาณวติามินอี (mg/g) ในรังไข ตับ เนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยที่ไดรับอาหารสตูรทดสอบ

Stage Ovary

1 10.12±

2 7.56±0

4 2.07±0

หมายเหตุ ตัวอักษรที่เหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
 

สรุปและวิจารณผล 

กุงแชบวยเปนกุงทองถิ่นของไทยที่จัดวามีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เจริญเติบโตเขาสูวัยสมบูรณเพศ  ตั้งแตขนาด

ความยาว 14.20 เซนติเมตร (จารุวัฒนและสมนึก

มีอายุประมาณ 4 - 6 เดือน ผลจากการศึกษาในครั้งนี้พบวาแมกุงแชบวยที่มีระยะพัฒนาของรังไขระยะตางๆ มีขนาดความยาว

อยูในชวง 13.1 - 17.5 เซนติเมตร และน้ําหนัก

15.71±1.05 เซนติเมตร และน้ําหนัก 51.03±9

กุงไขแกมีความยาวอยูระหวาง 13.5 - 18.0 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ระยะเวลาของการพฒันารังไขของแมกุงแชบวย (วัน) 
Time of development (day

4.25±0.50a 
 4.00±1.41a 
1.33±0.58b 

ผลการใหอาหารสูตรตนแบบตอคณุภาพแมพันธุและไขกุงแชบวยเปนระยะเวลา 3 เดือน 
           Mean±SD 

35.22±2.18 
34.26±2.28 
13.32±0.62 
0.95±0.59 

78,000±288 
58,125±239 
50,000±288 

22,000±11.54 
47.60±4.70 
38.25±0.86 

6 

รังไข ตับและเนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยที่ไดรับอาหารสูตรทดสอบมาวิเคราะหวิตามินอี

รองลงมาเปนเนื้อสวนหางและรังไข ตามลําดับ ทั้งนี้ปริมาณวิตามินอีแตกตางกันระหวาง

(p<0.05) โดยในตับมีปริมาณวิตามินอีสูงกวาในสวนอ่ืน ๆ แมกุงระยะ 

ดังตารางที ่16 

ในรังไข ตับ เนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยที่ไดรับอาหารสตูรทดสอบ

Ovary Hepatopancreas Muscle 

±0.13
a

 36.00±0.11
b

 14.00±.012

0.08
b

 45.85±0.83
b

 26.85±0.41

0.54
c

 74.22±0.13
a

 13.75±0.41

เดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

กุงแชบวยเปนกุงทองถิ่นของไทยที่จัดวามีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เจริญเติบโตเขาสูวัยสมบูรณเพศ  ตั้งแตขนาด

จารุวัฒนและสมนึก, 2530)  อนันต และคณะ (2532) พบวา แมกุงแชบวยมีการสรางไขหลังจาก

เดือน ผลจากการศึกษาในครั้งนี้พบวาแมกุงแชบวยที่มีระยะพัฒนาของรังไขระยะตางๆ มีขนาดความยาว

เซนติเมตร และน้ําหนัก 30.41 - 71.84 กรัม โดยแมกุงระยะ 4 หรือระยะไขแกมีขนาด

03±9.01 กรัม ซึ่งสอดคลองกับรายงานของอนันต และคณะ (2532

เซนติเมตร และน้ําหนักอยูระหวาง 30 - 610 กรัม   

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

day) 

ามินอี พบวาตับมีการ

ทั้งนี้ปริมาณวิตามินอีแตกตางกันระหวาง

ๆ แมกุงระยะ 4 มีปริมาณ

ในรังไข ตับ เนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยที่ไดรับอาหารสตูรทดสอบ 
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012
b

  

41
a

  

41
b

  

กุงแชบวยเปนกุงทองถิ่นของไทยที่จัดวามีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เจริญเติบโตเขาสูวัยสมบูรณเพศ  ตั้งแตขนาด

พบวา แมกุงแชบวยมีการสรางไขหลังจาก

เดือน ผลจากการศึกษาในครั้งนี้พบวาแมกุงแชบวยที่มีระยะพัฒนาของรังไขระยะตางๆ มีขนาดความยาว

หรือระยะไขแกมีขนาดความยาว 

2532) ที่ขนาดของแม

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การศึกษานี้พบวารังไขระยะพัฒนาตอนปลาย 

และสุกเต็มที่ มีน้ําหนักรังไขเพิ่มขึ้น 

ระยะพัฒนา รังไขมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 

9.55 และ HSI ระหวาง 1.86 - 2.56

ของ Dy-Peñaflorida and Millamena 

HSI มากกวา GSI และเมื่อมีการพัฒนาของรังไขเต็มที่

การศึกษาของ Wouter et al. (2001

การที่ GSI มีคาเพิ่มขึ้นนั้นแสดงใหเห็นถึงการสะสมสารอาหารเพื่อการสรางไขแดง 

ของตัวออน (embryo) และสัตวน้ําวัยออนระยะกอนไดรับอาหาร 

ทั้งโปรตีนและไขมันเปนสารอาหารหลักที่เปนองคประกอบในรังไขและตับในชวงพัฒนารังไขของแมกุงแชบวยใน

การศึกษานี้ โดยมีคาโปรตีนในรังไขและตับอยูในชวง 

ไขและตับอยูในชวง 11.60 - 19.79

86.48 - 90.69% และ 4.49 - 5.92% 

นอยที่สุด การที่ไขมันมีการสะสมมากในรังไข รองลงมาในตับ ในขณะที่มีการสะสมในเนื้อนอยที่สุด สอดคลองกับ 

(2001) ที่พบวารังไขมีการสะสมของไขมันมากกวาอวัยวะอื่น และสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

วิเคราะห รังไข ตับ และเนื้อปูมา (Portunus pelagicus

โดยมีคา 24.62, 13.61 และ 4.95% 

และ 37% ตามลําดับ 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของไขมันในระยะสืบพันธุของแมกุง โดยมีบทบาทตอพัฒนาการและ

การสรางไขการที่ไขมันมีการสะสมมากในตับและ

ไขมันในรังไขระยะที่ 2 - 4 ไมแตกตางกันนั้นเนื่องจากตับเปนแหลงสะสมไขมันและทําหนาที่ในการสรางอาหาร 

1989; Vogt et al., 1985) ดังนั้นปริมาณไขมันในตับจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอาหารที่ไดรับและการเปนแหลงสํารอง

สารอาหารเพื่อลําเลียงไปสรางไขในรังไข อยางไรก็ตามการที่ป

เปนไดวารังไขอาจไดรับสารอาหารโดยตรงจากอาหารหรือมีการสังเคราะหขึ้นเอง 

ทั้งนี้ไขมันเปนสารอาหารที่ใหทั้งพลังงานและกรดไขมันจําเปน เชน กรดไขมันชนิด 

เอง หรือสังเคราะหไดในอัตราที่จํากัด 

โปรตีนมีการสะสมทั้งในตับ รังไขและเนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยทุกระยะ โดยผลวิเคราะหพบวามีการสะสมในรังไข

มากที่สุดในระยะที่ 2 มีการสะสมในตับและเนื้อมากท่ีสุดในระยะที่ 

โปรตีนตอการพัฒนาของไขในระยะแรกๆ ซึ่งสอดคลองกับรายงานวิจัยที่พบวาโปรตีนไขแดง

oocyte ในระยะการสะสมสารอาหารในไขแดง 

เปลี่ยนแปลงของพัฒนาการของ oocyte 

1996) และมีการสะสมเปนองคประกอบหลักใน 

ออน (Tsukimura et al. 2001) 

ในการศึกษานี้ พบวารังไขของแมกุงระยะ 

ไขมัน การลดลงของสารอาหารที่สะสมในตับแมกุงระยะ 

สรางไขแดง (vitellogenesis) สอดคลองกับรายงานของ 

Fenneropenaeus indicus เมื่อมีการวางไขหลายครั้ง 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

การศึกษานี้พบวารังไขระยะพัฒนาตอนปลาย (ระยะที่ 3) และระยะสมบูรณเต็มที่ (ระยะที่ 

 3.7 และ 4.9 เทาเทียบจากระยะที่ 1 ซึ่งใกลเคียงกับการศึกษาในกุงชนิดอื่นที่พบวาใน

ระยะพัฒนา รังไขมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 4 - 8 เทา (Ravid et al., 1999) แมกุงในศึกษาครั้งนี้มีคา 

56 โดยคา GSI เพิ่มขึ้นตามระยะพัฒนาการของรังไข เมื่อวางไขแลว 

Peñaflorida and Millamena (1990) ในกุงกุลาดําคา GSI ผกผันกับคา HSI โดยระยะแรกของการพัฒนารังไขจะมี 

และเมื่อมีการพัฒนาของรังไขเต็มที่ในระยะที่ 3 - 4 คา GSI จะมีคามากที่สุด ในขณะที่ 

2001) นั้นพบวา GSI มีคาเพิ่มขึ้นเชนกัน ในชวงแรกของพัฒนาการรังไข 

มีคาเพิ่มขึ้นนั้นแสดงใหเห็นถึงการสะสมสารอาหารเพื่อการสรางไขแดง (egg yolk) 

และสัตวน้ําวัยออนระยะกอนไดรับอาหาร (prefeeding larvae)  

ทั้งโปรตีนและไขมันเปนสารอาหารหลักที่เปนองคประกอบในรังไขและตับในชวงพัฒนารังไขของแมกุงแชบวยใน

การศึกษานี้ โดยมีคาโปรตีนในรังไขและตับอยูในชวง 65.92 - 72.02% และ 59.58 - 89.64% ตามลําดับ และมีคาไขมันในรัง

79% และ 11.05 - 15.58% ตามลําดับ สวนคาโปรตีนและไขมันในเนื้อสวนหางนั้นมีคา 

% ตามลําดับ โดยเนื้อสวนหางของกุงมีการสะสมโปรตีนมากที่สุด 

การที่ไขมันมีการสะสมมากในรังไข รองลงมาในตับ ในขณะที่มีการสะสมในเนื้อนอยที่สุด สอดคลองกับ 

ที่พบวารังไขมีการสะสมของไขมันมากกวาอวัยวะอื่น และสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

Portunus pelagicus) โดยพบวาไขมันสะสมอยูในรังไขและตับมากกวาที่พบในเนื้อแมปู 

% ตามลําดับ ในขณะที่เนื้อมีโปรตีนสูงท่ีสุดเทากับ 84.4% สวนรังไขและตับมีโปรตีน 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของไขมันในระยะสืบพันธุของแมกุง โดยมีบทบาทตอพัฒนาการและ

การที่ไขมันมีการสะสมมากในตับและมีปริมาณไขมันที่เปลี่ยนแปลงระหวางพัฒนาการของรังไข ในขณะที่ปริมาณ

ไมแตกตางกันนั้นเนื่องจากตับเปนแหลงสะสมไขมันและทําหนาที่ในการสรางอาหาร 

ดังนั้นปริมาณไขมันในตับจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอาหารที่ไดรับและการเปนแหลงสํารอง

สารอาหารเพื่อลําเลียงไปสรางไขในรังไข อยางไรก็ตามการที่ปริมาณไขมันในรังไขไมสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงในตับนั้น อาจ

เปนไดวารังไขอาจไดรับสารอาหารโดยตรงจากอาหารหรือมีการสังเคราะหขึ้นเอง (Wouters et al

ทั้งนี้ไขมันเปนสารอาหารที่ใหทั้งพลังงานและกรดไขมันจําเปน เชน กรดไขมันชนิด HUFA ซึ่งสัตวทะเลไมสามารถสังเคราะหได

เอง หรือสังเคราะหไดในอัตราที่จํากัด (D’Abramo, 1997) 

โปรตีนมีการสะสมทั้งในตับ รังไขและเนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยทุกระยะ โดยผลวิเคราะหพบวามีการสะสมในรังไข

มีการสะสมในตับและเนื้อมากท่ีสุดในระยะที่ 3 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ

โปรตีนตอการพัฒนาของไขในระยะแรกๆ ซึ่งสอดคลองกับรายงานวิจัยที่พบวาโปรตีนไขแดง (Yolk protein

ในระยะการสะสมสารอาหารในไขแดง (vitellogenesis) ระยะที่สอง (Abdu et al

oocyte อยางรวดเร็ว (Tsukimura 2001) เรียกโปรตีนชนิดนี้วา 

และมีการสะสมเปนองคประกอบหลักใน yolk โดยมีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงสารอาหารชวงพัฒนาการของตัว

พบวารังไขของแมกุงระยะ spent มีสัดสวนไขมันลดลง ในขณะที่ในตับมีการลดลงทั้งทั้งโปรตีนและ

ไขมัน การลดลงของสารอาหารที่สะสมในตับแมกุงระยะ spent นั้น อาจเนื่องจากไดสูญเสียสารอาหารและพลังงานที่ใชในการ

สอดคลองกับรายงานของ Celia (2004) ที่พบการลดลงของสารอาหารในตับแมกุ ง 

เมื่อมีการวางไขหลายครั้ง ทั้งนี้ไขมันเปนแหลงของพลังงาน กรดไขมันจําเปนที่เปนองคประกอบ
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ระยะที่ 4) ซึ่งเปนระยะไขใกลสุก

ซึ่งใกลเคียงกับการศึกษาในกุงชนิดอื่นที่พบวาใน

แมกุงในศึกษาครั้งนี้มีคา GSI ระหวาง 1.76 - 

เพิ่มขึ้นตามระยะพัฒนาการของรังไข เมื่อวางไขแลว ซึ่ง GSI ในการศึกษา

โดยระยะแรกของการพัฒนารังไขจะมี 

จะมีคามากที่สุด ในขณะที่ HSI มีคาลดลง ใน

มีคาเพิ่มขึ้นเชนกัน ในชวงแรกของพัฒนาการรังไข (early maturation) 

) เพื่อใหเพียงพอตอพัฒนาการ

ทั้งโปรตีนและไขมันเปนสารอาหารหลักที่เปนองคประกอบในรังไขและตับในชวงพัฒนารังไขของแมกุงแชบวยใน

ตามลําดับ และมีคาไขมันในรัง

ตามลําดับ สวนคาโปรตีนและไขมันในเนื้อสวนหางนั้นมีคา 

ตามลําดับ โดยเนื้อสวนหางของกุงมีการสะสมโปรตีนมากที่สุด แตมีการสะสมของไขมัน

การที่ไขมันมีการสะสมมากในรังไข รองลงมาในตับ ในขณะที่มีการสะสมในเนื้อนอยที่สุด สอดคลองกับ Wouters et al. 

ที่พบวารังไขมีการสะสมของไขมันมากกวาอวัยวะอื่น และสอดคลองกับผลการศึกษาของ Wu et al. (2010) ที่

โดยพบวาไขมันสะสมอยูในรังไขและตับมากกวาที่พบในเนื้อแมปู 

สวนรังไขและตับมีโปรตีน 65.38 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของไขมันในระยะสืบพันธุของแมกุง โดยมีบทบาทตอพัฒนาการและ

มีปริมาณไขมันที่เปลี่ยนแปลงระหวางพัฒนาการของรังไข ในขณะที่ปริมาณ

ไมแตกตางกันนั้นเนื่องจากตับเปนแหลงสะสมไขมันและทําหนาที่ในการสรางอาหาร (Teshima et al. 

ดังนั้นปริมาณไขมันในตับจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอาหารที่ไดรับและการเปนแหลงสํารอง

ริมาณไขมันในรังไขไมสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงในตับนั้น อาจ

et al., 2001b; Cavalli, 2000)

งสัตวทะเลไมสามารถสังเคราะหได

โปรตีนมีการสะสมทั้งในตับ รังไขและเนื้อสวนหางของแมกุงแชบวยทุกระยะ โดยผลวิเคราะหพบวามีการสะสมในรังไข

ผลจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ

Yolk protein) มีการสะสมใน 

et al., 2000) สงผลใหมีการ

เรียกโปรตีนชนิดนี้วา vitellin (Vn) (Chang et al., 

โดยมีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงสารอาหารชวงพัฒนาการของตัว

มีสัดสวนไขมันลดลง ในขณะที่ในตับมีการลดลงทั้งทั้งโปรตีนและ

นั้น อาจเนื่องจากไดสูญเสียสารอาหารและพลังงานที่ใชในการ

ที่พบการลดลงของสารอาหารในตับแมกุ ง 

ทั้งนี้ไขมันเปนแหลงของพลังงาน กรดไขมันจําเปนที่เปนองคประกอบ
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Molina, 2001) ซึ่งตองใชระหวางการพัฒนาตัวออน

องคประกอบกรดอะมิโนจําเปนในรังไขและตับเปนไปในทิศทางเดียวกัน กรดอะมิโนที่มีมากที่สุดไดแก 

รองลงมาคือ Aspartic acid ทั้งนี้พบวากรดอะมิโนจําเปนชนิดหลัก ไดแก 

มีกรดอะมิโนกลุมซัลเฟอร ไดแก Methionine

ตับของแมปูมา (Wu et al. 2010) และ Chinese mitten crab 

ต่ํากวา การที่สัดสวนของกรดอะมิโนจําเปนในรังไขไมแตกตางกันในการพัฒนารังไขแตละระยะ แสดงใหเห็นถึงบทบาทในดาน

เปนโครงสรางของโปรตีนในรังไข ในขณะที่ในตับอาจผันแปรขึ้นกับอาหารที่ไดรับ

โนมีผลตอการสรางโปรตีน vitellin ซึ่งเปนองคประกอบหลักของไขแดง 

Kanazawa, 1983; Castille and Lawrence, 1989; Teshima 

1999; Wouters et al., 2001b) 

ผลวิเคราะหกรดไขมันหลักในรังไข ตับและเนื้อของแมกุงแชบวยมีสัดสวนของกรดไขมันชนิด 

C18:1n-9 และกรดไขมันไมอิ่มตัวสูงชนิด n

ชนิด n-3 HUFA ในสัดสวนท่ีสูง โดยมี n-3 มากกวา 

มีคาสูงสุดในรังไขแมกุงระยะที่ 2 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา

ขาว (L. vannamei) มีกรดไขมันดังกลาวเปนองคประกอบพื้นฐาน 

กับการศึกษาในครั้งนี ้

ในการศึกษาครั้งนี้พบวากรดไขมันชนิด 

สารตั้งตนของฮอรโมน prostaglandins ที่มีบทบาทในการสืบพันธุ 

กรดไขมันชนิด ARA ไมใชกรดไขมันจําเปนสําหรับกุงวัยออน แตอาจใชสําหรับสังเคราะหสารอาหารจําเปนในชวงที่รังไขกําลัง

เริ่มพัฒนา ดังนั้นจึงมีการสะสมเพิ่มขึ้นในระยะหลังปลอยไขเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการพัฒนารังไขใน

รายงานของ Wouter et al. (2001) ที่กลาววากรดไขมันชนิดนี้อาจไมใชชนิดที่รังไขเก็บสะสมไว โดยพบการสะสมของกรด

ไขมันชนิดนี้ในระยะเริ่มพัฒนา และมีปริมาณลดลงตั้งแตชวงแรกของการพัฒนา

Cahu et al. (1995) และ Millamena

องคประกอบกรดไขมัน กรดไขมันในเนื้อเยื่อ มีความสัมพันธกับคุณภาพของไขกุงกุลาดํา

สูง HUFA และสัดสวนระหวางกรดไขมัน n-3 

แมกุงมีความสมบูรณเพศ คุณภาพดีและไขมีอัตราฟกท่ีดี 

พบวาวิตามินอีมีการสะสมในรังไขมากกวาในตับและสอดคลองกับการสะสมไขมันปริมาณของวิตามินอีในรังไขจาก

การศึกษาครั้งนี้มีคา 1540 - 1899 mg/kg 

425 mg/kg ในรังไขกุงกามกราม (Cavalli 2000

แตมีปริมาณลดลงในแมกุงหลังวางไขโดยมีคา 

วางไข (Wouters et al. 2001b) ทั้งนี้รายงานดังกลาวพบวาวิตามินอีในรังไขแมกุงลดลงหลังวางไขแตไปสะสมในลูกกุงระยะ 

Nauplius แสดงวาวิตามินอีมีความสําคัญตอการพัฒนารังไขและพัฒนาการของลูกกุง

ทั้งนี้กรดไขมันจําเปนและวิตามินอีนั้น กุงไมสามารถสังเคราะหไดเอง จําเปนตองไดรับจากอาหาร ในการศึกษาตอนที่ 

2 จึงไดมีการเสริมวิตามินอี 50% และน้ํามันปลาในอาหารเพื่อสรางอาหารสูตรทดสอบ ผลจากการทดสอบสูตรอาหารพบวาทํา

ใหแมกุงมีความดกของไข 78,000 ฟอง อัตราการฟ

พบวาแมกุงแชบวยที่มีความสมบูรณจะมีความดกของไขอยูระหวาง 

เปอรเซ็นต ซึ่งมีการแปรผันตามขนาดและอายุของแมกุง

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ตางๆ รวมทั้งเปนแหลงของวิตามินที่ละลายในไขมัน เชน วิตามินอี 

ซึ่งตองใชระหวางการพัฒนาตัวออน 

องคประกอบกรดอะมิโนจําเปนในรังไขและตับเปนไปในทิศทางเดียวกัน กรดอะมิโนที่มีมากที่สุดไดแก 

ทั้งนี้พบวากรดอะมิโนจําเปนชนิดหลัก ไดแก Leucine, Lysine, Threonine, A

Methionine-Cystine และ Histidine สัดสวนนอย ซึ่งสอดคลองกับผลวิเคราะหในรังไขและ

Chinese mitten crab (Chen et al., 2007) ยกเวนคา Arginine 

การที่สัดสวนของกรดอะมิโนจําเปนในรังไขไมแตกตางกันในการพัฒนารังไขแตละระยะ แสดงใหเห็นถึงบทบาทในดาน

เปนโครงสรางของโปรตีนในรังไข ในขณะที่ในตับอาจผันแปรขึ้นกับอาหารที่ไดรับคุณภาพของโปรตีนหรือองคประกอบกรดอะมิ

ซึ่งเปนองคประกอบหลักของไขแดง (yolk) (Middleditch et al., 1980; Teshima and 

Castille and Lawrence, 1989; Teshima et al., 1989; Millamena and Pascual, 1990; Ravid 

ผลวิเคราะหกรดไขมันหลักในรังไข ตับและเนื้อของแมกุงแชบวยมีสัดสวนของกรดไขมันชนิด C16

n-3 และ n-6 ไดแก C20:5n-3, C22:6n-3 และ C20:4n-6 ตามลําดับ มีกรดไขมัน

มากกวา n-6 และมีกรดไขมันชนิด EPA มากกวา DHA นอกจากนี้สัดสวน 

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Wouters et al. (2001b) ที่รายงานวาในรังไขและตับของกุง

มีกรดไขมันดังกลาวเปนองคประกอบพื้นฐาน มีการสะสมของกรดไขมันชนิด n-3 และ

ในการศึกษาครั้งนี้พบวากรดไขมันชนิด ARA มีสัดสวนที่เพิ่มขึ้นในรังไขแมกุงระยะปลอยไข (spent

ที่มีบทบาทในการสืบพันธุ (reproduction) (Sargent et al., 1989

ไมใชกรดไขมันจําเปนสําหรับกุงวัยออน แตอาจใชสําหรับสังเคราะหสารอาหารจําเปนในชวงที่รังไขกําลัง

เริ่มพัฒนา ดังนั้นจึงมีการสะสมเพิ่มขึ้นในระยะหลังปลอยไขเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการพัฒนารังไขใน

ที่กลาววากรดไขมันชนิดนี้อาจไมใชชนิดที่รังไขเก็บสะสมไว โดยพบการสะสมของกรด

ไขมันชนิดนี้ในระยะเริ่มพัฒนา และมีปริมาณลดลงตั้งแตชวงแรกของการพัฒนา 

Millamena (1989) รายงานถึงความสําคัญทางโภชนาการของไขมันตอแมกุงวา

องคประกอบกรดไขมัน กรดไขมันในเนื้อเยื่อ มีความสัมพันธกับคุณภาพของไขกุงกุลาดํา P.Monodon ทั้งนี้กรดไขมันไมอิ่มตัว

3 ตอ n-6 ที่เหมาะสมชวยในการกระตุนพัฒนาการของรังไขใหเร็วขึ้น อันสงผลให

แมกุงมีความสมบูรณเพศ คุณภาพดีและไขมีอัตราฟกท่ีดี  

พบวาวิตามินอีมีการสะสมในรังไขมากกวาในตับและสอดคลองกับการสะสมไขมันปริมาณของวิตามินอีในรังไขจาก

kg ซึ่งสูงกวา 374.4 mg/kg ของรังไขกุงขาว (Wouters et al

Cavalli 2000) แมกุงแชบวยสะสมวิตามินอีในปริมาณที่ไมแตกตางกันในรังไขระยะที่ 

แตมีปริมาณลดลงในแมกุงหลังวางไขโดยมีคา 712.62 mg/kg ซึ่งสูงกวาคา 124.4 mg/kg ในรังไขแมกุงกามกรามที่ผานการ

ทั้งนี้รายงานดังกลาวพบวาวิตามินอีในรังไขแมกุงลดลงหลังวางไขแตไปสะสมในลูกกุงระยะ 

แสดงวาวิตามินอีมีความสําคัญตอการพัฒนารังไขและพัฒนาการของลูกกุง 

นี้กรดไขมันจําเปนและวิตามินอีนั้น กุงไมสามารถสังเคราะหไดเอง จําเปนตองไดรับจากอาหาร ในการศึกษาตอนที่ 

และน้ํามันปลาในอาหารเพื่อสรางอาหารสูตรทดสอบ ผลจากการทดสอบสูตรอาหารพบวาทํา

ฟอง อัตราการฟก 47.62% ซึ่งอยูในชวงเดียวกับรายงานของจารุวัฒนและสมนึก 

ความดกของไขอยูระหวาง 34,000 - 200,000 ฟองตอตัว อัตราการฟก 

ซึ่งมีการแปรผันตามขนาดและอายุของแมกุง 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

รวมทั้งเปนแหลงของวิตามินที่ละลายในไขมัน เชน วิตามินอี (Wouters and 

องคประกอบกรดอะมิโนจําเปนในรังไขและตับเปนไปในทิศทางเดียวกัน กรดอะมิโนที่มีมากที่สุดไดแก Glutamic acid 

Leucine, Lysine, Threonine, Arginine ในขณะที่

ซึ่งสอดคลองกับผลวิเคราะหในรังไขและ

Arginine ที่ในการศึกษานี้

การที่สัดสวนของกรดอะมิโนจําเปนในรังไขไมแตกตางกันในการพัฒนารังไขแตละระยะ แสดงใหเห็นถึงบทบาทในดาน

คุณภาพของโปรตีนหรือองคประกอบกรดอะมิ

, 1980; Teshima and 

, 1989; Millamena and Pascual, 1990; Ravid et al., 

C16:0, C16:1, C18:0, 

ตามลําดับ มีกรดไขมัน

นอกจากนี้สัดสวน n-3/n-6 

ที่รายงานวาในรังไขและตับของกุง

และ n-6 เชนเดียวกัน

spent) ทั้งนี้ ARA เปน

, 1989) จึงอาจเปนไดวา

ไมใชกรดไขมันจําเปนสําหรับกุงวัยออน แตอาจใชสําหรับสังเคราะหสารอาหารจําเปนในชวงที่รังไขกําลัง

เริ่มพัฒนา ดังนั้นจึงมีการสะสมเพิ่มขึ้นในระยะหลังปลอยไขเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการพัฒนารังไขในชวงตนตอไป ดัง

ที่กลาววากรดไขมันชนิดนี้อาจไมใชชนิดที่รังไขเก็บสะสมไว โดยพบการสะสมของกรด

รายงานถึงความสําคัญทางโภชนาการของไขมันตอแมกุงวา

ทั้งนี้กรดไขมันไมอิ่มตัว

ที่เหมาะสมชวยในการกระตุนพัฒนาการของรังไขใหเร็วขึ้น อันสงผลให

พบวาวิตามินอีมีการสะสมในรังไขมากกวาในตับและสอดคลองกับการสะสมไขมันปริมาณของวิตามินอีในรังไขจาก

et al. 2001b) และ 143 - 

แมกุงแชบวยสะสมวิตามินอีในปริมาณที่ไมแตกตางกันในรังไขระยะที่ 2 - 4 

ในรังไขแมกุงกามกรามที่ผานการ

ทั้งนี้รายงานดังกลาวพบวาวิตามินอีในรังไขแมกุงลดลงหลังวางไขแตไปสะสมในลูกกุงระยะ 

นี้กรดไขมันจําเปนและวิตามินอีนั้น กุงไมสามารถสังเคราะหไดเอง จําเปนตองไดรับจากอาหาร ในการศึกษาตอนที่ 

และน้ํามันปลาในอาหารเพื่อสรางอาหารสูตรทดสอบ ผลจากการทดสอบสูตรอาหารพบวาทํา

ซึ่งอยูในชวงเดียวกับรายงานของจารุวัฒนและสมนึก (2530) ที่

อัตราการฟก 13.3 - 97.4 
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Molina, 2001) ซึ่งตองใชระหวางการพัฒนาตัวออน

องคประกอบกรดอะมิโนจําเปนในรังไขและตับเปนไปในทิศทางเดียวกัน กรดอะมิโนที่มีมากที่สุดไดแก 

รองลงมาคือ Aspartic acid ทั้งนี้พบวากรดอะมิโนจําเปนชนิดหลัก ไดแก 

มีกรดอะมิโนกลุมซัลเฟอร ไดแก Methionine

ตับของแมปูมา (Wu et al. 2010) และ Chinese mitten crab 

ต่ํากวา การที่สัดสวนของกรดอะมิโนจําเปนในรังไขไมแตกตางกันในการพัฒนารังไขแตละระยะ แสดงใหเห็นถึงบทบาทในดาน

เปนโครงสรางของโปรตีนในรังไข ในขณะที่ในตับอาจผันแปรขึ้นกับอาหารที่ไดรับ

โนมีผลตอการสรางโปรตีน vitellin ซึ่งเปนองคประกอบหลักของไขแดง 

Kanazawa, 1983; Castille and Lawrence, 1989; Teshima 

1999; Wouters et al., 2001b) 

ผลวิเคราะหกรดไขมันหลักในรังไข ตับและเนื้อของแมกุงแชบวยมีสัดสวนของกรดไขมันชนิด 

C18:1n-9 และกรดไขมันไมอิ่มตัวสูงชนิด n

ชนิด n-3 HUFA ในสัดสวนท่ีสูง โดยมี n-3 มากกวา 

มีคาสูงสุดในรังไขแมกุงระยะที่ 2 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา

ขาว (L. vannamei) มีกรดไขมันดังกลาวเปนองคประกอบพื้นฐาน 

กับการศึกษาในครั้งนี ้

ในการศึกษาคร้ังนี้พบวากรดไขมันชนิด 

สารตั้งตนของฮอรโมน prostaglandins ที่มีบทบาทในการสืบพันธุ 

กรดไขมันชนิด ARA ไมใชกรดไขมันจําเปนสําหรับกุงวัยออน แตอาจใชสําหรับสังเคราะหสารอาหารจําเปนในชวงที่รังไขกําลัง

เริ่มพัฒนา ดังนั้นจึงมีการสะสมเพิ่มขึ้นในระยะหลังปลอยไขเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการพัฒนารังไขใน

รายงานของ Wouter et al. (2001) ที่กลาววากรดไขมันชนิดนี้อาจไมใชชนิดที่รังไขเก็บสะสมไว โดยพบการสะสมของกรด

ไขมันชนิดนี้ในระยะเริ่มพัฒนา และมีปริมาณลดลงตั้งแตชวงแรกของการพัฒนา

Cahu et al. (1995) และ Millamena

องคประกอบกรดไขมัน กรดไขมันในเนื้อเยื่อ มีความสัมพันธกับคุณภาพของไขกุงกุลาดํา

สูง HUFA และสัดสวนระหวางกรดไขมัน n-3 

แมกุงมีความสมบูรณเพศ คุณภาพดีและไขมีอัตราฟกท่ีดี 

พบวาวิตามินอีมีการสะสมในรังไขมากกวาในตับและสอดคลองกับการสะสมไขมันปริมาณของวิตามินอีในรังไขจาก

การศึกษาครั้งนี้มีคา 1540 - 1899 mg/kg 

425 mg/kg ในรังไขกุงกามกราม (Cavalli 2000

แตมีปริมาณลดลงในแมกุงหลังวางไขโดยมีคา 

วางไข (Wouters et al. 2001b) ทั้งนี้รายงานดังกลาวพบวาวิตามินอีในรังไขแมกุงลดลงหลังวางไขแตไปสะสมในลูกกุงระยะ 

Nauplius แสดงวาวิตามินอีมีความสําคัญตอการพัฒนารังไขและพัฒนาการของลูกกุง

ทั้งนี้กรดไขมันจําเปนและวิตามินอีนั้น กุงไมสามารถสังเคราะหไดเอง จําเปนตองไดรับจากอาหาร ในการศึกษาตอนที่ 

2 จึงไดมีการเสริมวิตามินอี 50% และน้ํามันปลาในอาหารเพื่อสรางอาหารสูตรทดสอบ ผลจากการทดสอบสูตรอาหารพบวาทํา

ใหแมกุงมีความดกของไข 78,000 ฟอง อัตราการฟ

พบวาแมกุงแชบวยที่มีความสมบูรณจะมีความดกของไขอยูระหวาง 

เปอรเซ็นต ซึ่งมีการแปรผันตามขนาดและอายุของแมกุง

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ตางๆ รวมทั้งเปนแหลงของวิตามินที่ละลายในไขมัน เชน วิตามินอี 

ซึ่งตองใชระหวางการพัฒนาตัวออน 

องคประกอบกรดอะมิโนจําเปนในรังไขและตับเปนไปในทิศทางเดียวกัน กรดอะมิโนที่มีมากที่สุดไดแก 

ทั้งนี้พบวากรดอะมิโนจําเปนชนิดหลัก ไดแก Leucine, Lysine, Threonine, A

Methionine-Cystine และ Histidine สัดสวนนอย ซึ่งสอดคลองกับผลวิเคราะหในรังไขและ

Chinese mitten crab (Chen et al., 2007) ยกเวนคา Arginine 

การที่สัดสวนของกรดอะมิโนจําเปนในรังไขไมแตกตางกันในการพัฒนารังไขแตละระยะ แสดงใหเห็นถึงบทบาทในดาน

เปนโครงสรางของโปรตีนในรังไข ในขณะที่ในตับอาจผันแปรขึ้นกับอาหารที่ไดรับคุณภาพของโปรตีนหรือองคประกอบกรดอะมิ

ซึ่งเปนองคประกอบหลักของไขแดง (yolk) (Middleditch et al., 1980; Teshima and 

Castille and Lawrence, 1989; Teshima et al., 1989; Millamena and Pascual, 1990; Ravid 

ผลวิเคราะหกรดไขมันหลักในรังไข ตับและเนื้อของแมกุงแชบวยมีสัดสวนของกรดไขมันชนิด C16

n-3 และ n-6 ไดแก C20:5n-3, C22:6n-3 และ C20:4n-6 ตามลําดับ มีกรดไขมัน

มากกวา n-6 และมีกรดไขมันชนิด EPA มากกวา DHA นอกจากนี้สัดสวน 

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Wouters et al. (2001b) ที่รายงานวาในรังไขและตับของกุง

มีกรดไขมันดังกลาวเปนองคประกอบพื้นฐาน มีการสะสมของกรดไขมันชนิด n-3 และ

ในการศึกษาคร้ังนี้พบวากรดไขมันชนิด ARA มีสัดสวนที่เพิ่มขึ้นในรังไขแมกุงระยะปลอยไข (spent

ที่มีบทบาทในการสืบพันธุ (reproduction) (Sargent et al., 1989

ไมใชกรดไขมันจําเปนสําหรับกุงวัยออน แตอาจใชสําหรับสังเคราะหสารอาหารจําเปนในชวงที่รังไขกําลัง

เริ่มพัฒนา ดังนั้นจึงมีการสะสมเพิ่มขึ้นในระยะหลังปลอยไขเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการพัฒนารังไขใน

ที่กลาววากรดไขมันชนิดนี้อาจไมใชชนิดที่รังไขเก็บสะสมไว โดยพบการสะสมของกรด

ไขมันชนิดนี้ในระยะเริ่มพัฒนา และมีปริมาณลดลงตั้งแตชวงแรกของการพัฒนา 

Millamena (1989) รายงานถึงความสําคัญทางโภชนาการของไขมันตอแมกุงวา

องคประกอบกรดไขมัน กรดไขมันในเนื้อเยื่อ มีความสัมพันธกับคุณภาพของไขกุงกุลาดํา P.Monodon ทั้งนี้กรดไขมันไมอิ่มตัว

3 ตอ n-6 ที่เหมาะสมชวยในการกระตุนพัฒนาการของรังไขใหเร็วขึ้น อันสงผลให

แมกุงมีความสมบูรณเพศ คุณภาพดีและไขมีอัตราฟกท่ีดี  

พบวาวิตามินอีมีการสะสมในรังไขมากกวาในตับและสอดคลองกับการสะสมไขมันปริมาณของวิตามินอีในรังไขจาก

kg ซึ่งสูงกวา 374.4 mg/kg ของรังไขกุงขาว (Wouters et al

Cavalli 2000) แมกุงแชบวยสะสมวิตามินอีในปริมาณที่ไมแตกตางกันในรังไขระยะที่ 

แตมีปริมาณลดลงในแมกุงหลังวางไขโดยมีคา 712.62 mg/kg ซึ่งสูงกวาคา 124.4 mg/kg ในรังไขแมกุงกามกรามที่ผานการ

ทั้งนี้รายงานดังกลาวพบวาวิตามินอีในรังไขแมกุงลดลงหลังวางไขแตไปสะสมในลูกกุงระยะ 

แสดงวาวิตามินอีมีความสําคัญตอการพัฒนารังไขและพัฒนาการของลูกกุง 

นี้กรดไขมันจําเปนและวิตามินอีนั้น กุงไมสามารถสังเคราะหไดเอง จําเปนตองไดรับจากอาหาร ในการศึกษาตอนที่ 

และน้ํามันปลาในอาหารเพื่อสรางอาหารสูตรทดสอบ ผลจากการทดสอบสูตรอาหารพบวาทํา

ฟอง อัตราการฟก 47.62% ซึ่งอยูในชวงเดียวกับรายงานของจารุวัฒนและสมนึก 

ความดกของไขอยูระหวาง 34,000 - 200,000 ฟองตอตัว อัตราการฟก 

ซึ่งมีการแปรผันตามขนาดและอายุของแมกุง 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

รวมทั้งเปนแหลงของวิตามินที่ละลายในไขมัน เชน วิตามินอี (Wouters and 

องคประกอบกรดอะมิโนจําเปนในรังไขและตับเปนไปในทิศทางเดียวกัน กรดอะมิโนที่มีมากที่สุดไดแก Glutamic acid 

Leucine, Lysine, Threonine, Arginine ในขณะที่

ซึ่งสอดคลองกับผลวิเคราะหในรังไขและ

Arginine ที่ในการศึกษานี้

การที่สัดสวนของกรดอะมิโนจําเปนในรังไขไมแตกตางกันในการพัฒนารังไขแตละระยะ แสดงใหเห็นถึงบทบาทในดาน

คุณภาพของโปรตีนหรือองคประกอบกรดอะมิ

, 1980; Teshima and 

, 1989; Millamena and Pascual, 1990; Ravid et al., 

C16:0, C16:1, C18:0, 

ตามลําดับ มีกรดไขมัน

นอกจากนี้สัดสวน n-3/n-6 

ที่รายงานวาในรังไขและตับของกุง

และ n-6 เชนเดียวกัน

spent) ทั้งนี้ ARA เปน

, 1989) จึงอาจเปนไดวา

ไมใชกรดไขมันจําเปนสําหรับกุงวัยออน แตอาจใชสําหรับสังเคราะหสารอาหารจําเปนในชวงที่รังไขกําลัง

เริ่มพัฒนา ดังนั้นจึงมีการสะสมเพิ่มขึ้นในระยะหลังปลอยไขเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการพัฒนารังไขในชวงตนตอไป ดัง

ที่กลาววากรดไขมันชนิดนี้อาจไมใชชนิดที่รังไขเก็บสะสมไว โดยพบการสะสมของกรด

รายงานถึงความสําคัญทางโภชนาการของไขมันตอแมกุงวา

ทั้งนี้กรดไขมันไมอิ่มตัว

ที่เหมาะสมชวยในการกระตุนพัฒนาการของรังไขใหเร็วขึ้น อันสงผลให

พบวาวิตามินอีมีการสะสมในรังไขมากกวาในตับและสอดคลองกับการสะสมไขมันปริมาณของวิตามินอีในรังไขจาก

et al. 2001b) และ 143 - 

แมกุงแชบวยสะสมวิตามินอีในปริมาณที่ไมแตกตางกันในรังไขระยะที่ 2 - 4 

ในรังไขแมกุงกามกรามที่ผานการ

ทั้งนี้รายงานดังกลาวพบวาวิตามินอีในรังไขแมกุงลดลงหลังวางไขแตไปสะสมในลูกกุงระยะ 

นี้กรดไขมันจําเปนและวิตามินอีนั้น กุงไมสามารถสังเคราะหไดเอง จําเปนตองไดรับจากอาหาร ในการศึกษาตอนที่ 

และน้ํามันปลาในอาหารเพื่อสรางอาหารสูตรทดสอบ ผลจากการทดสอบสูตรอาหารพบวาทํา

ซึ่งอยูในชวงเดียวกับรายงานของจารุวัฒนและสมนึก (2530) ที่

อัตราการฟก 13.3 - 97.4 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

อนึ่งความตองการสารอาหารในระหวางการพัฒนาเซลสืบพันธุของกุงนั้นสูงกวาวัยอื่น 

ตอความตองการทั้งในดานปริมาณและคุณคาครบถวนจะชวยใหแมพันธุวางไขไดดีและลูกแข็งแรงซึ่งสารอาหารที่มีความสําคัญ

และมีการศึกษากันมาก ไดแก ไขมันและก

กรดไขมันตอการพัฒนาการระยะตางๆ ในแมกุงแชบวย
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ความหลากหลายของแพลงกตอนในอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ
 
ทวีศักดิ์  สกุณา 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจดืเลย
 
บทคัดยอ 

 การศึกษาความหลากหลายของแพลงก

ในเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม และกันยายน 

จําแนกเปนแพลงกตอนพืช 3 ดิวิชั่น 121 สกุล มีปริมาณแพลงกตอนพืชเฉลี่ย 

ในดิวิช่ัน Chlorophyta (สาหรายสีเขียว) เปนโครงสรางหลัก 

สัตวเฉลี่ย 144 ตัวตอลิตร และพบแพลงกตอนสัตวในไฟลั่ม

ดัชนีความมากชนิดและดัชนีความหลากหลาย

และมีคาต่ําสุดในเดือนกันยายน  ในขณะที่คาดัชนีความเทาเทียมชี้ใหเห็นถึงความสม่ําเสมอของชนิดแพลงกตอนที่พบมีการ

กระจายตัวเขาครอบครองพ้ืนที่ไดเทากันในทุกเดือน 

หลากหลายชนิดและความชุมชุมของแพลงกตอนในเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคมมีความคลายคลึงกันมากกวาเดือนกันยายน 

โดยพบวา Osciallatoria sp. และ Copepod 

กรกฎาคม พบ Aulacoseira granulata เปนไดอะตอมชนิดเดน พบในบริเวณน้ํากระดาง สามารถเปนตัวสะทอนถึงปจจัย

คุณภาพน้ําและปริมาณธาตุอาหารแหลงน้ําที่มีปริมาณสารอาหารสูง 

Euglena acus, Spirulina platensis เปนชนิดเดน ดังนั้นใ

มากแตมีจํานวนชนิดนอย บงช้ีใหเห็นถึงสภาพแหลงน้ํามีสารอาหารมาก และยังสามารถเจริญเติบโตไดดีกวาแพลงกตอนกลุม

อื่น ในแหลงน้ําที่มีความขุนสูง  

 
คําสําคัญ : แพลงกตอนพืช แพลงตอนสัตว อางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว
   
*ผูรับผดิชอบ : 412 หมูที่ 2 ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวดัเลย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ตีพมิพเผยแพรเปนเอกสารวิชาการ ฉบับที่ 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ความหลากหลายของแพลงกตอนในอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจดืเลย 

การศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนในอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ จากการสํารวจ 

ในเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม และกันยายน 2559 เปนชวงฤดูฝน พบความหลากหลายของแพลงกตอนจํานวน 

สกุล มีปริมาณแพลงกตอนพืชเฉลี่ย 26,206 หนวยตอลิตร และพบ

เปนโครงสรางหลัก พบแพลงกตอนสัตว 5 ไฟลั่ม 47 สกุล โดยมีปริมาณแพลงกตอน

ตัวตอลิตร และพบแพลงกตอนสัตวในไฟลั่ม Rotifera (โรติเฟอร) และ ไฟลั่ม Arthropoda

และดัชนีความหลากหลาย บงบอกถึงความหลากหลายของชนิดแพลงกตอนมีคาสูงที่สุดในเดือนพฤษภาคม 

และมีคาต่ําสุดในเดือนกันยายน  ในขณะที่คาดัชนีความเทาเทียมชี้ใหเห็นถึงความสม่ําเสมอของชนิดแพลงกตอนที่พบมีการ

กระจายตัวเขาครอบครองพ้ืนที่ไดเทากันในทุกเดือน สวนผลการวเิคราะหการจัดกลุมประชาคมสิ่งมีชีวิตแสดงใหเห็นวา

หลากหลายชนิดและความชุมชุมของแพลงกตอนในเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคมมีความคลายคลึงกันมากกวาเดือนกันยายน 

Copepod เปนสกุลหลักที่พบในทุกจุดสํารวจและเดือนสํารวจ ในเดือนพฤษภาคมและ

เปนไดอะตอมชนิดเดน พบในบริเวณน้ํากระดาง สามารถเปนตัวสะทอนถึงปจจัย

คุณภาพน้ําและปริมาณธาตุอาหารแหลงน้ําที่มีปริมาณสารอาหารสูง (eutrophic status) ในขณะที่เดือนกันยายนพบ 

เปนชนิดเดน ดังนั้นในชวงเวลาฤดูฝนจะพบพวกสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในปริมาณ

มากแตมีจํานวนชนิดนอย บงช้ีใหเห็นถึงสภาพแหลงน้ํามีสารอาหารมาก และยังสามารถเจริญเติบโตไดดีกวาแพลงกตอนกลุม

อางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ 

ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวดัเลย 42110 E-mail : sakuna53@gmail.com

เผยแพรเปนเอกสารวิชาการ ฉบับที่ 7/2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้ําจืด
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ตอนในอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ จากการสํารวจ 6 จุดสํารวจ 

กตอนจํานวน 168 สกุล 

หนวยตอลิตร และพบแพลงกตอนพืช

สกุล โดยมีปริมาณแพลงกตอน

Arthropoda เปนโครงสรางหลัก 

บงบอกถึงความหลากหลายของชนิดแพลงกตอนมีคาสูงที่สุดในเดือนพฤษภาคม 

และมีคาต่ําสุดในเดือนกันยายน  ในขณะที่คาดัชนีความเทาเทียมชี้ใหเห็นถึงความสม่ําเสมอของชนิดแพลงกตอนที่พบมีการ

ชาคมสิ่งมีชีวิตแสดงใหเห็นวา ความ

หลากหลายชนิดและความชุมชุมของแพลงกตอนในเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคมมีความคลายคลึงกันมากกวาเดือนกันยายน 

เปนสกุลหลักที่พบในทุกจุดสํารวจและเดือนสํารวจ ในเดือนพฤษภาคมและ

เปนไดอะตอมชนิดเดน พบในบริเวณน้ํากระดาง สามารถเปนตัวสะทอนถึงปจจัย

ในขณะที่เดือนกันยายนพบ 

นชวงเวลาฤดูฝนจะพบพวกสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในปริมาณ

มากแตมีจํานวนชนิดนอย บงช้ีใหเห็นถึงสภาพแหลงน้ํามีสารอาหารมาก และยังสามารถเจริญเติบโตไดดีกวาแพลงกตอนกลุม

sakuna53@gmail.com 

วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้ําจืด 
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มากแตมีจํานวนชนิดนอย บงช้ีใหเห็นถึงสภาพแหลงน้ํามีสารอาหารมาก และยังสามารถเจริญเติบโตไดดีกวาแพลงกตอนกลุม

อางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ 
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ตอนในอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ จากการสํารวจ 6 จุดสํารวจ 

กตอนจํานวน 168 สกุล 

หนวยตอลิตร และพบแพลงกตอนพืช

สกุล โดยมีปริมาณแพลงกตอน

Arthropoda เปนโครงสรางหลัก 

บงบอกถึงความหลากหลายของชนิดแพลงกตอนมีคาสูงที่สุดในเดือนพฤษภาคม 

และมีคาต่ําสุดในเดือนกันยายน  ในขณะที่คาดัชนีความเทาเทียมชี้ใหเห็นถึงความสม่ําเสมอของชนิดแพลงกตอนที่พบมีการ

ชาคมสิ่งมีชีวิตแสดงใหเห็นวา ความ

หลากหลายชนิดและความชุมชุมของแพลงกตอนในเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคมมีความคลายคลึงกันมากกวาเดือนกันยายน 

เปนสกุลหลักที่พบในทุกจุดสํารวจและเดือนสํารวจ ในเดือนพฤษภาคมและ

เปนไดอะตอมชนิดเดน พบในบริเวณน้ํากระดาง สามารถเปนตัวสะทอนถึงปจจัย

ในขณะที่เดือนกันยายนพบ 

นชวงเวลาฤดูฝนจะพบพวกสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในปริมาณ

มากแตมีจํานวนชนิดนอย บงช้ีใหเห็นถึงสภาพแหลงน้ํามีสารอาหารมาก และยังสามารถเจริญเติบโตไดดีกวาแพลงกตอนกลุม

sakuna53@gmail.com 

วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้ําจืด 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

The Diversity of Plankton in Lam Pao Reservoir, Kalasin Province

Thawee Saksakuna 

Loei Inland Aquaculture Research and Development Center 

Abstract 

 Plankton diversity was studied in Lam Pao reservoir, Kalasin

from 6 stations in May, July and September in 2016.

phytoplankton and zooplankton. 121 genera of 3 divisions of phytoplankton were identified with an 

average density of 26,206 individuals

division Chlorophyta. Zooplankton was composed of 47 species of 5 phyla

individuals per liter. Dominant species of zooplankton were rotifer and arthro

indices showed the highest diversity of plankton in May and lowest in September. While evenness index 

clearly indicated the similar pattern of distribution and abundance of plankton in all stations during the 

study period. The result of cluster analysis demonstrated that the diversity and abundance of plankton in 

May and July are more similar to those of September. 

throughout the study and Aulacoseira

occurrence of eutrophication in this area. In contrast, 

abundant in September. The difference of species diversity could mainly be due to the different level of 

turbidity and nutrient.  
 
Key words : Phytoplankton , Zooplankton,  Lam Pao Reservoir,   Kalasin Province
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The Diversity of Plankton in Lam Pao Reservoir, Kalasin Province 
 

Loei Inland Aquaculture Research and Development Center  
 

Plankton diversity was studied in Lam Pao reservoir, Kalasin Province. Samples were collected 

ay, July and September in 2016. In total, there were 168 genera of plankton of 

phytoplankton and zooplankton. 121 genera of 3 divisions of phytoplankton were identified with an 

individuals per liter. Dominant species of phytoplankton was belonged to 

division Chlorophyta. Zooplankton was composed of 47 species of 5 phyla, with an average density of 144 

individuals per liter. Dominant species of zooplankton were rotifer and arthropod. Species and diversity 

indices showed the highest diversity of plankton in May and lowest in September. While evenness index 

clearly indicated the similar pattern of distribution and abundance of plankton in all stations during the 

sult of cluster analysis demonstrated that the diversity and abundance of plankton in 

May and July are more similar to those of September. Oscillatoria sp. and Copepod were dominated 

Aulacoseira garnulata was densely found in May a

occurrence of eutrophication in this area. In contrast, Euglena acus and Spirulina platensis

abundant in September. The difference of species diversity could mainly be due to the different level of 

Phytoplankton , Zooplankton,  Lam Pao Reservoir,   Kalasin Province 
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Province. Samples were collected 

In total, there were 168 genera of plankton of 

phytoplankton and zooplankton. 121 genera of 3 divisions of phytoplankton were identified with an 

Dominant species of phytoplankton was belonged to 

, with an average density of 144 

pod. Species and diversity 

indices showed the highest diversity of plankton in May and lowest in September. While evenness index 

clearly indicated the similar pattern of distribution and abundance of plankton in all stations during the 

sult of cluster analysis demonstrated that the diversity and abundance of plankton in 

sp. and Copepod were dominated 

was densely found in May and July, which resulted 

Spirulina platensis were mostly 

abundant in September. The difference of species diversity could mainly be due to the different level of 

 

2  Chiang Khan, Chiang Khan, Loei Province  42110   
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การวิเคราะหโครงขายอาหารและผลกระทบตอระบบนิเวศของการ
Macrobrachium rosenbergii (de Man, 1879)
 
วชิระ กวางขวาง 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด เขต 2 (นครสวรรค
 
บทคัดยอ 

 การประมงแบบปลอยเลี้ยงตามธรรมชาติ 

ใชตนทุนต่ํา และมีวิธีการดําเนินการไมซับซอนเหมือนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วไป ปลาที่ปลอยใน

พันธุปลาที่สามารถเพาะพันธุไดในฟารมเพาะเลี้ยงปลาทั่วไป และเปนปลาที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว

ปลาในบอประมงหมูบานแลวยังมีการปลอยกุงกามกราม 

เศรษฐกิจ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงขายอาหาร และผลกระทบตอระบบนิเวศของการ

บอประมงหมูบานที่มีความหลากหลายของปลากินเนื้อชนิดพื้นเมืองแตกตางกัน โดยกุงกามกรามที่ใชปลอยในการศึกษาครั้งนี้

เปนกุงกามกรามที่มีอายุหลังระยะ post larvae

การศึกษาโครงขายอาหาร และผลกระทบตอระบบนิเวศของการ

แบบจําลองอีโคพาธทําการศึกษาจากขอมูลผลจับ 

ที่อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และใหความสําคัญในการตรวจสอบบทบาททางนิเวศวิทยาของกุงกามกราม ที่ปลอยใน

บอประมงหมูบาน โดยการศึกษาพบวา คาลําดับชั้นการบริโภค 

2 ถึง 3 และสามารถกินอาหารไดหลากหลาย 

trophic Efficiency; EE) ของกลุมชนิดสัตวน้ําในบอประมงหมูบานที่มีจํานวนปลากินเนื้อมากจะมีคาสูงกวาบอประมงหมูบาน

ที่มีจํานวนปลากินเนื้อนอย และกุงกามกรามมีคา 

หมูบานมีรูปแบบหวงโซอาหารแบบจับกิน (Grazing food chain

แบบจับกิน (Grazing food chain) และหวงโซอาหารแบบกินเศษอินทรีย 

การชวยในการกําจัดซากพืชซากสัตวไดเปนอยางดี และไมมีการแขงขันดานอาหารกับกลุมชนิดสัตวน้ําอื่น ๆ ในระบบนิเวศบอ

ประมงหมูบาน ผลกระทบของปริมาณสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง 

ระบบนิเวศ (mixed trophic impact) แสดงใหเห็นวาหากเพิ่มกุงกามกรามในระบบจะสงผลกระทบตอตัวมันเอง และกลุมสัตว

หนาดิน แตจะเปนผลดีตอกลุมชนิดสัตวน้ําท่ีมีคา 
 
คําสําคัญ : กุงกามกราม ระบบนิเวศ ผูลา การประมงแบบปลอยเลีย้ง
   
*ผูรับผดิชอบ : 31 หมู 1 ต.แควใหญ อ.เมือง จ
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การวิเคราะหโครงขายอาหารและผลกระทบตอระบบนิเวศของการปลอยกุงกามกราม 
(de Man, 1879) ในบอประมงหมูบาน 

นครสวรรค) 

ารประมงแบบปลอยเลี้ยงตามธรรมชาติ (Culture-based fisheries; CBF) หรือบอประมงหมูบาน เปนโครงการที่

ใชตนทุนต่ํา และมีวิธีการดําเนินการไมซับซอนเหมือนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วไป ปลาที่ปลอยในบอประมงหมูบาน

พันธุปลาที่สามารถเพาะพันธุไดในฟารมเพาะเลี้ยงปลาทั่วไป และเปนปลาที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว 

ปลาในบอประมงหมูบานแลวยังมีการปลอยกุงกามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ซึ่งเปนชนิดสัตวน้ําที่มีคุณคาทาง

รั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงขายอาหาร และผลกระทบตอระบบนิเวศของการ

บอประมงหมูบานที่มีความหลากหลายของปลากินเนื้อชนิดพื้นเมืองแตกตางกัน โดยกุงกามกรามที่ใชปลอยในการศึกษาครั้งนี้

post larvae 20 วัน (PL20) เพราะมีอัตรารอดสูงสุด และมีตนทุนต่ําสุด 

การศึกษาโครงขายอาหาร และผลกระทบตอระบบนิเวศของการปลอยกุงกามกรามในบอประมงหมูบาน โดยใช

แบบจําลองอีโคพาธทําการศึกษาจากขอมูลผลจับ (ปละ 1 ครั้ง) ของบอประมงหมูบานท่ีมีการปลอยกุงกามกราม จํานวน 

ที่อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และใหความสําคัญในการตรวจสอบบทบาททางนิเวศวิทยาของกุงกามกราม ที่ปลอยใน

บอประมงหมูบาน โดยการศึกษาพบวา คาลําดับชั้นการบริโภค (Trophic Levels; TL) ของกลุมชนิดสัตวน้ําที่ปลอยอยูระหวาง 

ลาย (Omnivores) และพบวาคาประสิทธิภาพในการบริโภคในระบบนิเวศ 

ของกลุมชนิดสัตวน้ําในบอประมงหมูบานที่มีจํานวนปลากินเนื้อมากจะมีคาสูงกวาบอประมงหมูบาน

และกุงกามกรามมีคา EE คอนขางสูง เนื่องจากมีการกินกันเอง และพบวาระบบนิเวศบอประมง

Grazing food chain) และกุงกามกรามสามารถพึ่งพาอาหารจากทั้งหวงโซอาหาร

และหวงโซอาหารแบบกินเศษอินทรีย (Detritus food chain) ในระบบนิเวศ

การชวยในการกําจัดซากพืชซากสัตวไดเปนอยางดี และไมมีการแขงขันดานอาหารกับกลุมชนิดสัตวน้ําอื่น ๆ ในระบบนิเวศบอ

ผลกระทบของปริมาณสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง (เมื่อเพิ่มขึ้น 10 เปอรเซ็นต) ที่มีผลตอปริมาณของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นใน

แสดงใหเห็นวาหากเพิ่มกุงกามกรามในระบบจะสงผลกระทบตอตัวมันเอง และกลุมสัตว

แตจะเปนผลดีตอกลุมชนิดสัตวน้ําท่ีมีคา TL สูงกวา 

การประมงแบบปลอยเลีย้งตามธรรมชาต ิ

เมือง จ.นครสวรรค 60000 
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หรือบอประมงหมูบาน เปนโครงการที่

บอประมงหมูบานจะเปนชนิด

 ซ่ึงนอกจากการปลอย

ซึ่งเปนชนิดสัตวน้ําที่มีคุณคาทาง

รั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงขายอาหาร และผลกระทบตอระบบนิเวศของการปลอยกุงกามกรามใน

บอประมงหมูบานที่มีความหลากหลายของปลากินเนื้อชนิดพื้นเมืองแตกตางกัน โดยกุงกามกรามที่ใชปลอยในการศึกษาครั้งนี้

เพราะมีอัตรารอดสูงสุด และมีตนทุนต่ําสุด  

ในบอประมงหมูบาน โดยใช

ของบอประมงหมูบานท่ีมีการปลอยกุงกามกราม จํานวน 2 บอ 

ที่อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และใหความสําคัญในการตรวจสอบบทบาททางนิเวศวิทยาของกุงกามกราม ที่ปลอยใน

ของกลุมชนิดสัตวน้ําที่ปลอยอยูระหวาง 

และพบวาคาประสิทธิภาพในการบริโภคในระบบนิเวศ (Eco 

ของกลุมชนิดสัตวน้ําในบอประมงหมูบานที่มีจํานวนปลากินเนื้อมากจะมีคาสูงกวาบอประมงหมูบาน

และพบวาระบบนิเวศบอประมง

และกุงกามกรามสามารถพึ่งพาอาหารจากทั้งหวงโซอาหาร

ในระบบนิเวศได จึงเปน

การชวยในการกําจัดซากพืชซากสัตวไดเปนอยางดี และไมมีการแขงขันดานอาหารกับกลุมชนิดสัตวน้ําอื่น ๆ ในระบบนิเวศบอ

ที่มีผลตอปริมาณของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นใน

แสดงใหเห็นวาหากเพิ่มกุงกามกรามในระบบจะสงผลกระทบตอตัวมันเอง และกลุมสัตว
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การวิเคราะหโครงขายอาหารและผลกระทบตอระบบนิเวศของการ
Macrobrachium rosenbergii (de Man, 1879)
 
วชิระ กวางขวาง 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด เขต 2 (นครสวรรค
 
บทคัดยอ 

 การประมงแบบปลอยเลี้ยงตามธรรมชาติ 

ใชตนทุนต่ํา และมีวิธีการดําเนินการไมซับซอนเหมือนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วไป ปลาที่ปลอยใน

พันธุปลาที่สามารถเพาะพันธุไดในฟารมเพาะเลี้ยงปลาทั่วไป และเปนปลาที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว

ปลาในบอประมงหมูบานแลวยังมีการปลอยกุงกามกราม 

เศรษฐกิจ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงขายอาหาร และผลกระทบตอระบบนิเวศของการ

บอประมงหมูบานที่มีความหลากหลายของปลากินเนื้อชนิดพื้นเมืองแตกตางกัน โดยกุงกามกรามที่ใชปลอยในการศึกษาครั้งนี้

เปนกุงกามกรามที่มีอายุหลังระยะ post larvae

การศึกษาโครงขายอาหาร และผลกระทบตอระบบนิเวศของการ

แบบจําลองอีโคพาธทําการศึกษาจากขอมูลผลจับ 

ที่อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และใหความสําคัญในการตรวจสอบบทบาททางนิเวศวิทยาของกุงกามกราม ที่ปลอยใน

บอประมงหมูบาน โดยการศึกษาพบวา คาลําดับชั้นการบริโภค 

2 ถึง 3 และสามารถกินอาหารไดหลากหลาย 

trophic Efficiency; EE) ของกลุมชนิดสัตวน้ําในบอประมงหมูบานที่มีจํานวนปลากินเนื้อมากจะมีคาสูงกวาบอประมงหมูบาน

ที่มีจํานวนปลากินเนื้อนอย และกุงกามกรามมีคา 

หมูบานมีรูปแบบหวงโซอาหารแบบจับกิน (Grazing food chain

แบบจับกิน (Grazing food chain) และหวงโซอาหารแบบกินเศษอินทรีย 

การชวยในการกําจัดซากพืชซากสัตวไดเปนอยางดี และไมมีการแขงขันดานอาหารกับกลุมชนิดสัตวน้ําอื่น ๆ ในระบบนิเวศบอ

ประมงหมูบาน ผลกระทบของปริมาณสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง 

ระบบนิเวศ (mixed trophic impact) แสดงใหเห็นวาหากเพิ่มกุงกามกรามในระบบจะสงผลกระทบตอตัวมันเอง และกลุมสัตว

หนาดิน แตจะเปนผลดีตอกลุมชนิดสัตวน้ําท่ีมีคา 
 
คําสําคัญ : กุงกามกราม ระบบนิเวศ ผูลา การประมงแบบปลอยเลีย้ง
   
*ผูรับผดิชอบ : 31 หมู 1 ต.แควใหญ อ.เมือง จ

 
 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การวิเคราะหโครงขายอาหารและผลกระทบตอระบบนิเวศของการปลอยกุงกามกราม 
(de Man, 1879) ในบอประมงหมูบาน 

นครสวรรค) 

ารประมงแบบปลอยเลี้ยงตามธรรมชาติ (Culture-based fisheries; CBF) หรือบอประมงหมูบาน เปนโครงการที่

ใชตนทุนต่ํา และมีวิธีการดําเนินการไมซับซอนเหมือนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วไป ปลาที่ปลอยในบอประมงหมูบาน

พันธุปลาที่สามารถเพาะพันธุไดในฟารมเพาะเลี้ยงปลาทั่วไป และเปนปลาที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว 

ปลาในบอประมงหมูบานแลวยังมีการปลอยกุงกามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ซึ่งเปนชนิดสัตวน้ําที่มีคุณคาทาง

รั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงขายอาหาร และผลกระทบตอระบบนิเวศของการ

บอประมงหมูบานที่มีความหลากหลายของปลากินเนื้อชนิดพื้นเมืองแตกตางกัน โดยกุงกามกรามที่ใชปลอยในการศึกษาครั้งนี้

post larvae 20 วัน (PL20) เพราะมีอัตรารอดสูงสุด และมีตนทุนต่ําสุด 

การศึกษาโครงขายอาหาร และผลกระทบตอระบบนิเวศของการปลอยกุงกามกรามในบอประมงหมูบาน โดยใช

แบบจําลองอีโคพาธทําการศึกษาจากขอมูลผลจับ (ปละ 1 ครั้ง) ของบอประมงหมูบานท่ีมีการปลอยกุงกามกราม จํานวน 

ที่อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และใหความสําคัญในการตรวจสอบบทบาททางนิเวศวิทยาของกุงกามกราม ที่ปลอยใน

บอประมงหมูบาน โดยการศึกษาพบวา คาลําดับชั้นการบริโภค (Trophic Levels; TL) ของกลุมชนิดสัตวน้ําที่ปลอยอยูระหวาง 

ลาย (Omnivores) และพบวาคาประสิทธิภาพในการบริโภคในระบบนิเวศ 

ของกลุมชนิดสัตวน้ําในบอประมงหมูบานที่มีจํานวนปลากินเนื้อมากจะมีคาสูงกวาบอประมงหมูบาน

และกุงกามกรามมีคา EE คอนขางสูง เนื่องจากมีการกินกันเอง และพบวาระบบนิเวศบอประมง

Grazing food chain) และกุงกามกรามสามารถพึ่งพาอาหารจากทั้งหวงโซอาหาร

และหวงโซอาหารแบบกินเศษอินทรีย (Detritus food chain) ในระบบนิเวศ

การชวยในการกําจัดซากพืชซากสัตวไดเปนอยางดี และไมมีการแขงขันดานอาหารกับกลุมชนิดสัตวน้ําอื่น ๆ ในระบบนิเวศบอ

ผลกระทบของปริมาณสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง (เมื่อเพิ่มขึ้น 10 เปอรเซ็นต) ที่มีผลตอปริมาณของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นใน

แสดงใหเห็นวาหากเพิ่มกุงกามกรามในระบบจะสงผลกระทบตอตัวมันเอง และกลุมสัตว

แตจะเปนผลดีตอกลุมชนิดสัตวน้ําท่ีมีคา TL สูงกวา 

การประมงแบบปลอยเลีย้งตามธรรมชาต ิ

เมือง จ.นครสวรรค 60000 
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หรือบอประมงหมูบาน เปนโครงการที่

บอประมงหมูบานจะเปนชนิด

 ซึ่งนอกจากการปลอย

ซึ่งเปนชนิดสัตวน้ําที่มีคุณคาทาง

รั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงขายอาหาร และผลกระทบตอระบบนิเวศของการปลอยกุงกามกรามใน

บอประมงหมูบานที่มีความหลากหลายของปลากินเนื้อชนิดพื้นเมืองแตกตางกัน โดยกุงกามกรามที่ใชปลอยในการศึกษาครั้งนี้

เพราะมีอัตรารอดสูงสุด และมีตนทุนต่ําสุด  

ในบอประมงหมูบาน โดยใช

ของบอประมงหมูบานท่ีมีการปลอยกุงกามกราม จํานวน 2 บอ 

ที่อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และใหความสําคัญในการตรวจสอบบทบาททางนิเวศวิทยาของกุงกามกราม ที่ปลอยใน

ของกลุมชนิดสัตวน้ําที่ปลอยอยูระหวาง 

และพบวาคาประสิทธิภาพในการบริโภคในระบบนิเวศ (Eco 

ของกลุมชนิดสัตวน้ําในบอประมงหมูบานที่มีจํานวนปลากินเนื้อมากจะมีคาสูงกวาบอประมงหมูบาน

และพบวาระบบนิเวศบอประมง

และกุงกามกรามสามารถพึ่งพาอาหารจากทั้งหวงโซอาหาร

ในระบบนิเวศได จึงเปน

การชวยในการกําจัดซากพืชซากสัตวไดเปนอยางดี และไมมีการแขงขันดานอาหารกับกลุมชนิดสัตวน้ําอื่น ๆ ในระบบนิเวศบอ

ที่มีผลตอปริมาณของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นใน

แสดงใหเห็นวาหากเพิ่มกุงกามกรามในระบบจะสงผลกระทบตอตัวมันเอง และกลุมสัตว

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

Food web structure and ecosystem analysis in culture
on giant freshwater prawn 
 
Wachira Kwangkhwang 
Inland Fisheries Research and Development 

 
Abstract 
 Culture-based fisheries (CBF) is the simple technology and low capital cost to enhance fisheries 
production in small water bodies, which proposed to supply food and 
communities. The common fish and shellfish species used in CBF are the species that available from fish 
hatcheries. Among the stocking species, giant freshwater prawn (
as the high economic species because of its market
CBF practice due to low recaptured rate and lack of knowledge on its function and interaction in the CBF 
ecosystem. This thesis, study aims to describe the steady
well as the role and impacts of the giant freshwater prawn in the system. In this study, 20 days old of post 
larvae (PL20) of the giant freshwater prawn is used, considering that this stage of the prawn has relatively 
high survival rate with comparatively lowest investment cost.
 The mass-balance ECOPATH model was used to describe the food web structure
of the community under the different abundances of native carnivorous fishes. The results showed that 
the trophic levels (TL) of the stocked components were found between 2 and 3, indicating their feeding 
plasticity. The Ecotrophic Efficiency (
carnivorous fishes were higher than the lower one. The 
other stocked fishes, implying that they are being utilized in the system both by predation and 
cannibalism. The grazing food chain was prominent in CBF ecosystem. However, it is the detritus food 
chain that M. rosenbergii depended on, which make the prawn less competitive to other fish components 
in the ecosystem and being a good candidate for CBF practice. The mixed trophic impact showed that the 
TL = 1 components had the positive impacts to all higher TL 
 
Key words : Macrobrachium rosenbergii
   
* Corresponding author : 31 Moo
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Food web structure and ecosystem analysis in culture-based fisheries, with emphasis 
on giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii 

Inland Fisheries Research and Development Regionl Center 2 (Nakhonsawan) 

based fisheries (CBF) is the simple technology and low capital cost to enhance fisheries 
production in small water bodies, which proposed to supply food and generate income for rural 
communities. The common fish and shellfish species used in CBF are the species that available from fish 
hatcheries. Among the stocking species, giant freshwater prawn (Macrobrachium 

species because of its market-price. However, this prawn is not yet much popular in 
CBF practice due to low recaptured rate and lack of knowledge on its function and interaction in the CBF 
ecosystem. This thesis, study aims to describe the steady-state trophic model in the CBF ecosystem as 
well as the role and impacts of the giant freshwater prawn in the system. In this study, 20 days old of post 
larvae (PL20) of the giant freshwater prawn is used, considering that this stage of the prawn has relatively 

h survival rate with comparatively lowest investment cost. 
balance ECOPATH model was used to describe the food web structure

of the community under the different abundances of native carnivorous fishes. The results showed that 
) of the stocked components were found between 2 and 3, indicating their feeding 

plasticity. The Ecotrophic Efficiency (EE) values of the stocked components in the more abundance in 
carnivorous fishes were higher than the lower one. The EE value of M. rosenbergii
other stocked fishes, implying that they are being utilized in the system both by predation and 
cannibalism. The grazing food chain was prominent in CBF ecosystem. However, it is the detritus food 

depended on, which make the prawn less competitive to other fish components 
in the ecosystem and being a good candidate for CBF practice. The mixed trophic impact showed that the 

= 1 components had the positive impacts to all higher TL component, i.e. the bottom

rosenbergii, ECOSYSTEM, CULTURERE-BASED FISHERIES
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based fisheries, with emphasis 

based fisheries (CBF) is the simple technology and low capital cost to enhance fisheries 
generate income for rural 

communities. The common fish and shellfish species used in CBF are the species that available from fish 
Macrobrachium rosenbergii) is considered 

price. However, this prawn is not yet much popular in 
CBF practice due to low recaptured rate and lack of knowledge on its function and interaction in the CBF 

phic model in the CBF ecosystem as 
well as the role and impacts of the giant freshwater prawn in the system. In this study, 20 days old of post 
larvae (PL20) of the giant freshwater prawn is used, considering that this stage of the prawn has relatively 

balance ECOPATH model was used to describe the food web structure of 2 CBF ponds 
of the community under the different abundances of native carnivorous fishes. The results showed that 

) of the stocked components were found between 2 and 3, indicating their feeding 
) values of the stocked components in the more abundance in 

rosenbergii was higher than that of 
other stocked fishes, implying that they are being utilized in the system both by predation and 
cannibalism. The grazing food chain was prominent in CBF ecosystem. However, it is the detritus food 

depended on, which make the prawn less competitive to other fish components 
in the ecosystem and being a good candidate for CBF practice. The mixed trophic impact showed that the 

the bottom-up control.  
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โครงสรางและการแพรกระจายของประชาคมปลา
 
ศิริวัลยา วงษอูทอง* 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจดืเขต 
 
บทคัดยอ 

 การศึกษาโครงสรางและการกระจายของประชาคมปลา

แผนการวิจัยแบบ spatial and temporal random design

5 ชวงเวลา ดวยชุดเครื่องมือขาย 6 ขนาดชองตา 

กระจายของประชาคมปลา และเปรียบเทียบโครงสรางประชาคมปลาดวยการวิเคราะหสถิติแบบหลายตัวแปรของวิธีวิเคราะห

กลุมและมาตรพหุมิติ 

 ผลการศึกษาพบอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทรมี

ความชุกชุมสัมพัทธของชุดเครื่องมือขายอยูในเกณฑคอนขางสูงเฉลี่ย 

องคประกอบของโครงสรางประชาคมปลาโดยน้ําหนักที่ประมาณรอยละ 

องคประกอบหลัก 3 อันดับแรก ไดแก ปลาสรอยน้ําเงิน 

จากการวิเคราะหเสนโคงการจัดลําดับความชุกชุมและดัชนีทางนิเวศของประชาคมปลาแสดงใหเห็นวาลักษณะการกระจายของ

ประชาคมปลาทั้ง 5 จุดสํารวจไมตางกัน การเปรียบเทียบลักษณะโครงสรางประชาคมปลาโดยการวิเคราะหกลุมและมาตรพหุ

มิติแสดงใหเห็นความแตกตางของประชาคมปลาตามความแตกตางของพื้นที่สํารวจมากกวาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

แบงไดเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 กลุมประชาคมปลาของ

ประชาคมปลาของพื้นที่สํารวจบริเวณตอนบนของอางเก็บน้ํา และ

ลักษณะแตกตางไปจากโครงสรางประชากรปลาโดยรวม

ชีวมวลของประชาคมปลาในอางเก็บน้ําพบกลุมประชาคมปลาขนาดปานกลางจากการสุมตัวอยางดวยขายขนาดชองตา 

มิลลิเมตร มีจํานวนมากท่ีสุด (56.48%) รองลงมาไดแกกลุมประชาคมปลาขนาดใหญ 
 

คําสําคัญ : การกระจาย ประชาคมปลา โครงสรางชีวมวล
    
*ผูรับผิดชอบ : ต.มวงชุม อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 
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โครงสรางและการแพรกระจายของประชาคมปลาในอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี

เขต 10 (กาญจนบุรี) 

โครงสรางและการกระจายของประชาคมปลาในอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี 

spatial and temporal random design โดยแบงจุดสํารวจออกเปน 5 พื้นที่ และสุมรวบรวมขอมูลใน

ขนาดชองตา นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหความหลากหลาย ความชุกชุม โครงสรางและการ

กระจายของประชาคมปลา และเปรียบเทียบโครงสรางประชาคมปลาดวยการวิเคราะหสถิติแบบหลายตัวแปรของวิธีวิเคราะห

อางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทรมีความหลากหลายของชนิดพันธุปลารวม 41 ชนิด 

อยูในเกณฑคอนขางสูงเฉลี่ย 1,065±406 กรัมตอพื้นที่ขาย 100 

องคประกอบของโครงสรางประชาคมปลาโดยน้ําหนักที่ประมาณรอยละ 80 ประกอบดวยพันธุปลาจํานวน 

ปลาสรอยน้ําเงิน (16.43%) ปลากระสูบขีด (13.17%) และปลาไสตันตาแดง 

จากการวิเคราะหเสนโคงการจัดลําดับความชุกชุมและดัชนีทางนิเวศของประชาคมปลาแสดงใหเห็นวาลักษณะการกระจายของ

มตางกัน การเปรียบเทียบลักษณะโครงสรางประชาคมปลาโดยการวิเคราะหกลุมและมาตรพหุ

มิติแสดงใหเห็นความแตกตางของประชาคมปลาตามความแตกตางของพื้นที่สํารวจมากกวาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

กลุมประชาคมปลาของพื้นที่สํารวจบริเวณตอนกลางและตอนลางของอางเก็บน้ํา กลุมที่ 

บริเวณตอนบนของอางเก็บน้ํา และกลุมที่ 3 เปนตัวอยางสุมในจุดสํารวจที่ 5 เดือนธันวาคม 

ลักษณะแตกตางไปจากโครงสรางประชากรปลาโดยรวม สวนการศึกษาลักษณะการกระจายของโครงสรางขนาดและ

ชีวมวลของประชาคมปลาในอางเก็บน้ําพบกลุมประชาคมปลาขนาดปานกลางจากการสุมตัวอยางดวยขายขนาดชองตา 

รองลงมาไดแกกลุมประชาคมปลาขนาดใหญ (35.32%) และขนาดเล็ก 

โครงสรางชีวมวล อางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร 

กาญจนบุรี 71110 E-mail : Siriwanlaya-bask@hotmail.com 
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จังหวัดกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี วาง

พื้นที่ และสุมรวบรวมขอมูลใน 

ราะหความหลากหลาย ความชุกชุม โครงสรางและการ

กระจายของประชาคมปลา และเปรียบเทียบโครงสรางประชาคมปลาดวยการวิเคราะหสถิติแบบหลายตัวแปรของวิธีวิเคราะห

ชนิด 14 วงศ มีระดับ

100 ตารางเมตรตอคืน 

ประกอบดวยพันธุปลาจํานวน 11 ชนิด ชนิดที่เปน

ปลาไสตันตาแดง (12.53%) 

จากการวิเคราะหเสนโคงการจัดลําดับความชุกชุมและดัชนีทางนิเวศของประชาคมปลาแสดงใหเห็นวาลักษณะการกระจายของ

มตางกัน การเปรียบเทียบลักษณะโครงสรางประชาคมปลาโดยการวิเคราะหกลุมและมาตรพหุ

มิติแสดงใหเห็นความแตกตางของประชาคมปลาตามความแตกตางของพื้นที่สํารวจมากกวาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดย

อนกลางและตอนลางของอางเก็บน้ํา กลุมที่ 2 กลุม

เดือนธันวาคม 2554 ที่มี

สวนการศึกษาลักษณะการกระจายของโครงสรางขนาดและ 

ชีวมวลของประชาคมปลาในอางเก็บน้ําพบกลุมประชาคมปลาขนาดปานกลางจากการสุมตัวอยางดวยขายขนาดชองตา 40-55 

และขนาดเล็ก (8.20%)  

น้ําจืด
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โครงสรางและการแพรกระจายของประชาคมปลา
 
ศิริวัลยา วงษอูทอง* 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจดืเขต 
 
บทคัดยอ 

 การศึกษาโครงสรางและการกระจายของประชาคมปลา

แผนการวิจัยแบบ spatial and temporal random design

5 ชวงเวลา ดวยชุดเครื่องมือขาย 6 ขนาดชองตา 

กระจายของประชาคมปลา และเปรียบเทียบโครงสรางประชาคมปลาดวยการวิเคราะหสถิติแบบหลายตัวแปรของวิธีวิเคราะห

กลุมและมาตรพหุมิติ 

 ผลการศึกษาพบอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทรมี

ความชุกชุมสัมพัทธของชุดเครื่องมือขายอยูในเกณฑคอนขางสูงเฉลี่ย 

องคประกอบของโครงสรางประชาคมปลาโดยน้ําหนักที่ประมาณรอยละ 

องคประกอบหลัก 3 อันดับแรก ไดแก ปลาสรอยน้ําเงิน 

จากการวิเคราะหเสนโคงการจัดลําดับความชุกชุมและดัชนีทางนิเวศของประชาคมปลาแสดงใหเห็นวาลักษณะการกระจายของ

ประชาคมปลาทั้ง 5 จุดสํารวจไมตางกัน การเปรียบเทียบลักษณะโครงสรางประชาคมปลาโดยการวิเคราะหกลุมและมาตรพหุ

มิติแสดงใหเห็นความแตกตางของประชาคมปลาตามความแตกตางของพื้นที่สํารวจมากกวาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

แบงไดเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 กลุมประชาคมปลาของ

ประชาคมปลาของพื้นที่สํารวจบริเวณตอนบนของอางเก็บน้ํา และ

ลักษณะแตกตางไปจากโครงสรางประชากรปลาโดยรวม

ชีวมวลของประชาคมปลาในอางเก็บน้ําพบกลุมประชาคมปลาขนาดปานกลางจากการสุมตัวอยางดวยขายขนาดชองตา 

มิลลิเมตร มีจํานวนมากท่ีสุด (56.48%) รองลงมาไดแกกลุมประชาคมปลาขนาดใหญ 
 

คําสําคัญ : การกระจาย ประชาคมปลา โครงสรางชีวมวล
    
*ผูรับผิดชอบ : ต.มวงชุม อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 
 

 
 
 
 

 

 

 

หมายเหต ุ: ตีพมิพเผยแพรเปนเอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

โครงสรางและการแพรกระจายของประชาคมปลาในอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี

เขต 10 (กาญจนบุรี) 

โครงสรางและการกระจายของประชาคมปลาในอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี 

spatial and temporal random design โดยแบงจุดสํารวจออกเปน 5 พื้นที่ และสุมรวบรวมขอมูลใน

ขนาดชองตา นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหความหลากหลาย ความชุกชุม โครงสรางและการ

กระจายของประชาคมปลา และเปรียบเทียบโครงสรางประชาคมปลาดวยการวิเคราะหสถิติแบบหลายตัวแปรของวิธีวิเคราะห

อางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทรมีความหลากหลายของชนิดพันธุปลารวม 41 ชนิด 

อยูในเกณฑคอนขางสูงเฉลี่ย 1,065±406 กรัมตอพื้นที่ขาย 100 

องคประกอบของโครงสรางประชาคมปลาโดยน้ําหนักที่ประมาณรอยละ 80 ประกอบดวยพันธุปลาจํานวน 

ปลาสรอยน้ําเงิน (16.43%) ปลากระสูบขีด (13.17%) และปลาไสตันตาแดง 

จากการวิเคราะหเสนโคงการจัดลําดับความชุกชุมและดัชนีทางนิเวศของประชาคมปลาแสดงใหเห็นวาลักษณะการกระจายของ

มตางกัน การเปรียบเทียบลักษณะโครงสรางประชาคมปลาโดยการวิเคราะหกลุมและมาตรพหุ

มิติแสดงใหเห็นความแตกตางของประชาคมปลาตามความแตกตางของพื้นที่สํารวจมากกวาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

กลุมประชาคมปลาของพื้นที่สํารวจบริเวณตอนกลางและตอนลางของอางเก็บน้ํา กลุมที่ 

บริเวณตอนบนของอางเก็บน้ํา และกลุมที่ 3 เปนตัวอยางสุมในจุดสํารวจที่ 5 เดือนธันวาคม 

ลักษณะแตกตางไปจากโครงสรางประชากรปลาโดยรวม สวนการศึกษาลักษณะการกระจายของโครงสรางขนาดและ

ชีวมวลของประชาคมปลาในอางเก็บน้ําพบกลุมประชาคมปลาขนาดปานกลางจากการสุมตัวอยางดวยขายขนาดชองตา 

รองลงมาไดแกกลุมประชาคมปลาขนาดใหญ (35.32%) และขนาดเล็ก 

โครงสรางชีวมวล อางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร 

กาญจนบุรี 71110 E-mail : Siriwanlaya-bask@hotmail.com 
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จังหวัดกาญจนบุรี วาง

พื้นที่ และสุมรวบรวมขอมูลใน 

ราะหความหลากหลาย ความชุกชุม โครงสรางและการ

กระจายของประชาคมปลา และเปรียบเทียบโครงสรางประชาคมปลาดวยการวิเคราะหสถิติแบบหลายตัวแปรของวิธีวิเคราะห

ชนิด 14 วงศ มีระดับ

100 ตารางเมตรตอคืน 

ประกอบดวยพันธุปลาจํานวน 11 ชนิด ชนิดที่เปน

ปลาไสตันตาแดง (12.53%) 

จากการวิเคราะหเสนโคงการจัดลําดับความชุกชุมและดัชนีทางนิเวศของประชาคมปลาแสดงใหเห็นวาลักษณะการกระจายของ

มตางกัน การเปรียบเทียบลักษณะโครงสรางประชาคมปลาโดยการวิเคราะหกลุมและมาตรพหุ

มิติแสดงใหเห็นความแตกตางของประชาคมปลาตามความแตกตางของพื้นที่สํารวจมากกวาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดย

อนกลางและตอนลางของอางเก็บน้ํา กลุมที่ 2 กลุม

เดือนธันวาคม 2554 ที่มี

สวนการศึกษาลักษณะการกระจายของโครงสรางขนาดและ 

ชีวมวลของประชาคมปลาในอางเก็บน้ําพบกลุมประชาคมปลาขนาดปานกลางจากการสุมตัวอยางดวยขายขนาดชองตา 40-55 

และขนาดเล็ก (8.20%)  

น้ําจืด

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

Structure and Distribution of Fish Community in

Kanchanaburi Province 
 
Siriwanlaya Wongouthong*  

Inland Aquaculture Research and Development Regional 

Abstract 

 A study on structure and distribution of

Province was conducted with a spatial and temporal random design. Field surveys were conducted in 5 

sampling stations and 5 sampling periods during December 2011 to September 2012 by using a set of 

6-mesh size gillnets (20, 30, 

abundance, fish community structure and distribution. Multivariate method of cluste

were used to analyze data for comparison the structure of fish community.

 The study showed that there were 41 fish species from 14 families found in Srinakarind Reservoir. 

The fish abundance was quite high level at an average of 1

community structure at 80% by weight composed of 11 species and the first 3 highest abundance were 

Cirrhinus molitorella (16.43%),

The average of richness, evenness and diversity indices of fish community were 2.35±0.29, 0.62±0.05

1.69±0.08, respectively. The clustered group of fish community in Srinakarind Reservoir were classified by 

sampling station more than seasonal variation, which divi

sampling stations in the middle and lower part of the reservoir (station 3, 4 and 5), group 

stations in the upper part of the reservoir (station 1 and 2) and group 3)

period in September 2012. The distribution of size biomass structure of fish community in the reservoir 

were composed atmost of fish medium size group 56.48%, large size group 

8.20%.  
 

Key words : distribution, fish community, biomass structures and Srinakarind Reservoir
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การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

Structure and Distribution of Fish Community in Srinakarind Reservoir,

Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 10 (Kanchanaburi)
 

A study on structure and distribution of fish community in Srinakarind Reservoir, Kanchanaburi 

Province was conducted with a spatial and temporal random design. Field surveys were conducted in 5 

ampling periods during December 2011 to September 2012 by using a set of 

, 40, 55, 70 and 90 mm). Data was analyzed to identify fish diversity, 

abundance, fish community structure and distribution. Multivariate method of cluste

were used to analyze data for comparison the structure of fish community. 

The study showed that there were 41 fish species from 14 families found in Srinakarind Reservoir. 

The fish abundance was quite high level at an average of 1,065±406 g./100m2/night. The accumulative fish 

community structure at 80% by weight composed of 11 species and the first 3 highest abundance were 

, Hampala macrolepidota (13.17%) and Cyclocheilichthys apogon 

evenness and diversity indices of fish community were 2.35±0.29, 0.62±0.05

respectively. The clustered group of fish community in Srinakarind Reservoir were classified by 

sampling station more than seasonal variation, which divided into 3 groups included of group 1) the 

sampling stations in the middle and lower part of the reservoir (station 3, 4 and 5), group 

stations in the upper part of the reservoir (station 1 and 2) and group 3) the station 5 during the sampl

period in September 2012. The distribution of size biomass structure of fish community in the reservoir 

were composed atmost of fish medium size group 56.48%, large size group 35.32

distribution, fish community, biomass structures and Srinakarind Reservoir
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Reservoir, 

Center 10 (Kanchanaburi) 

fish community in Srinakarind Reservoir, Kanchanaburi 

Province was conducted with a spatial and temporal random design. Field surveys were conducted in 5 

ampling periods during December 2011 to September 2012 by using a set of  

. Data was analyzed to identify fish diversity, 

abundance, fish community structure and distribution. Multivariate method of cluster analysis and MDS 

The study showed that there were 41 fish species from 14 families found in Srinakarind Reservoir. 

/night. The accumulative fish 

community structure at 80% by weight composed of 11 species and the first 3 highest abundance were 

Cyclocheilichthys apogon (12.53%). 

evenness and diversity indices of fish community were 2.35±0.29, 0.62±0.05 and 

respectively. The clustered group of fish community in Srinakarind Reservoir were classified by 

ded into 3 groups included of group 1) the 

sampling stations in the middle and lower part of the reservoir (station 3, 4 and 5), group 2) the sampling 

the station 5 during the sampling 

period in September 2012. The distribution of size biomass structure of fish community in the reservoir 

32% and small size group 

distribution, fish community, biomass structures and Srinakarind Reservoir 

maung District, Kanchanaburi Province, 71110   
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โครงสรางและการแพรกระจายของประชาคมปลา

แสงเดือน นาคสุวรรณ* และ นวพร พัฒนยินดี
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจดืเขต 

บทคัดยอ 

 การศึกษาโครงสรางและการแพรกระจายของประชาคมปลา

แบบ spatial and temporal random design 

ธันวาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556 ดวย

70 และ 90 มิลลิเมตร นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห

ปลา และโครงสรางขนาดชีวมวลของประชาคมปลา

 ผลการศึกษาพบอางเก็บน้ําบางพระมี

ปลาตะเพียนมีจํานวนชนิดมากที่สุดรวม 16 ชนิด

ตอพ้ืนที่เฉลี่ย 1.03±0.69 กิโลกรัมตอไร และความชุกชุมสัมพัทธของชุดเครื่องมือขายเฉลี่ย 

100 ตารางเมตรตอคืน องคประกอบโครงสรางประชาคมปลาโดยจํานวนและน้ําหนักที่รอยละ 

และ 7 ชนิด ตามลําดับ โดยชนิดปลาที่เปนองคประกอบหลัก 

โครงสรางกลุมปลาโดยคารอยละของจํานวน

ตามลําดับ การศึกษาลักษณะประชาคมปลาโดย

หลากหลายเฉล่ีย 2.80±0.20, 0.54±0.06 และ 

 การวิเคราะหโครงสรางประชาคมปลา

58.76 และการเปรียบเทียบโครงสรางประชาคมปลาโดยการวิเคราะหกลุมและมาตรพหุมิติ

ตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชาคมปลาในอางเก็บน้ํา

โครงสรางขนาดชีวมวลของประชาคมปลาพบ

ประชาคมปลาทั้งหมด  

 จากผลการศึกษาบงชี้วาทรัพยากรสัตวน้ําใน

หลักเกือบทั้งหมดเปนกลุมปลาขนาดเล็กที่ไมมีคุณคาทางเศรษฐกิจ ไมไดสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารจากการใชประโยชนใน

แหลงน้ํา ดังนั้นจึงจําเปนตองหาวิธีการนําปลาแปนแกวไปใชประโยชนใหมากขึ้น รวม

น้ําที่เหมาะสมมาดําเนินการเพื่อใหประชากรปลาชนิดอื่นสามารถเติบโตขึ้นมาทดแทนเพื่อสรางสมดุลของประชาคมปลาและ

สนับสนุนใหเกิดการเพิ่มผลผลิตปลาเศรษฐกิจในแหลงน้ํามากยิ่งข้ึน
 
คําสําคัญ : โครงสรางประชาคมปลา การแพรกระจายประชาคมปลา อางเก็บน้ําบางพระ
   
*ผูรับผดิชอบ :  44/1 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ
E-mail : Plamong_bp@hotmail.com 
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และการแพรกระจายของประชาคมปลาในอางเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี 
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และการแพรกระจายของประชาคมปลาในอางเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี 

spatial and temporal random design โดยดําเนินการสุมตัวอยางใน 5 จุดสํารวจ และ 4 เที่ยวสํารวจ 

ดวยเครื่องมืออวนทับตลิ่ง และชุดเครื่องมือขาย 6 ขนาดชองตา คือ 

ปวิเคราะหความหลากหลาย ความชุกชุม โครงสรางและการแพรกระจายของประชาคม

ปลา และโครงสรางขนาดชีวมวลของประชาคมปลา 

อางเก็บน้ําบางพระมีความหลากหลายของชนิดพันธุปลารวม 45 ชนิด 18 วงศ โดยพบพันธุ

ชนิด มีปริมาณความชุกชุมของประชาคมปลาในระดับคอนขางต่ํา โดยมีคา

กิโลกรัมตอไร และความชุกชุมสัมพัทธของชุดเครื่องมือขายเฉลี่ย 441.96±339

องคประกอบโครงสรางประชาคมปลาโดยจํานวนและน้ําหนักที่รอยละ 80 ประกอบดวยพันธุปลารวม 

ชนิด ตามลําดับ โดยชนิดปลาที่เปนองคประกอบหลัก 3 ลําดับแรก ไดแก ปลาแปนแกว ปลาอมไขน้ําจืด

คารอยละของจํานวนและน้ําหนักพบกลุมปลาอื่นๆ เปนโครงสรางหลักที่รอยละ 

การศึกษาลักษณะประชาคมปลาโดยดัชนีบงชี้สภาพนิเวศนพบมีคาดัชนีความมากชนิด ความเทาเทียม และความ

และ 1.36±0.14 ตามลําดับ 

การวิเคราะหโครงสรางประชาคมปลาโดยรวมดวยคาดัชนีความคลายคลึงแบบ Bray-Curtis similarity

การเปรียบเทียบโครงสรางประชาคมปลาโดยการวิเคราะหกลุมและมาตรพหุมิติ บงช้ีวาอิทธิพลของ

โครงสรางประชาคมปลาในอางเก็บน้ําบางพระมากกวาความแตกตางระหวางจุดสํารวจ 

โครงสรางขนาดชีวมวลของประชาคมปลาพบกลุมปลาสวนใหญเปนกลุมปลาขนาดเล็กและขนาดกลางรวม

จากผลการศึกษาบงชี้วาทรัพยากรสัตวน้ําในอางเก็บน้ําบางพระอยูในภาวะเสื่อมโทรม เนื่องจากองคประกอบของ

ที่ไมมีคุณคาทางเศรษฐกิจ ไมไดสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารจากการใชประโยชนใน

แหลงน้ํา ดังนั้นจึงจําเปนตองหาวิธีการนําปลาแปนแกวไปใชประโยชนใหมากขึ้น รวมทั้งนํามาตรการในการบริหารจัดการแหลง

น้ําที่เหมาะสมมาดําเนินการเพื่อใหประชากรปลาชนิดอื่นสามารถเติบโตขึ้นมาทดแทนเพื่อสรางสมดุลของประชาคมปลาและ

สนับสนุนใหเกิดการเพิ่มผลผลิตปลาเศรษฐกิจในแหลงน้ํามากยิ่งข้ึน 

โครงสรางประชาคมปลา การแพรกระจายประชาคมปลา อางเก็บน้ําบางพระ 

ศรีราชา จ.ชลบรุี 20210 โทร. 0 3834 1166  

 

 
เผยแพรเปนเอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 3/2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้ําจืด

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ในอางเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี วางแผนการวิจัย

เที่ยวสํารวจ ระหวางเดือน

ขนาดชองตา คือ 20, 30, 40, 55, 

ความหลากหลาย ความชุกชุม โครงสรางและการแพรกระจายของประชาคม

โดยพบพันธุปลาในวงศ

มีปริมาณความชุกชุมของประชาคมปลาในระดับคอนขางต่ํา โดยมีคาผลผลิต

339.74 กรัมตอพ้ืนที่ขาย 

ประกอบดวยพันธุปลารวม 3 

ปลาอมไขน้ําจืด และปลานิล สวน

อื่นๆ เปนโครงสรางหลักที่รอยละ 93.31 และ 72.45 

คาดัชนีความมากชนิด ความเทาเทียม และความ

Curtis similarity พบมีคาเฉลี่ยรอยละ 

อิทธิพลของเดือนสํารวจมีผล

บางพระมากกวาความแตกตางระหวางจุดสํารวจ สวนการศึกษา

รวมรอยละ 91.82 ของ

คประกอบของโครงสราง

ที่ไมมีคุณคาทางเศรษฐกิจ ไมไดสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารจากการใชประโยชนใน

ทั้งนํามาตรการในการบริหารจัดการแหลง

น้ําที่เหมาะสมมาดําเนินการเพื่อใหประชากรปลาชนิดอื่นสามารถเติบโตขึ้นมาทดแทนเพื่อสรางสมดุลของประชาคมปลาและ

วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้ําจืด 



 O1 

48 

O12 

โครงสรางและการแพรกระจายของประชาคมปลา

แสงเดือน นาคสุวรรณ* และ นวพร พัฒนยินดี
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจดืเขต 

บทคัดยอ 

 การศึกษาโครงสรางและการแพรกระจายของประชาคมปลา

แบบ spatial and temporal random design 

ธันวาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556 ดวย

70 และ 90 มิลลิเมตร นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห

ปลา และโครงสรางขนาดชีวมวลของประชาคมปลา

 ผลการศึกษาพบอางเก็บน้ําบางพระมี

ปลาตะเพียนมีจํานวนชนิดมากที่สุดรวม 16 ชนิด

ตอพ้ืนที่เฉลี่ย 1.03±0.69 กิโลกรัมตอไร และความชุกชุมสัมพัทธของชุดเครื่องมือขายเฉลี่ย 

100 ตารางเมตรตอคืน องคประกอบโครงสรางประชาคมปลาโดยจํานวนและน้ําหนักที่รอยละ 

และ 7 ชนิด ตามลําดับ โดยชนิดปลาที่เปนองคประกอบหลัก 

โครงสรางกลุมปลาโดยคารอยละของจํานวน

ตามลําดับ การศึกษาลักษณะประชาคมปลาโดย

หลากหลายเฉลี่ย 2.80±0.20, 0.54±0.06 และ 

 การวิเคราะหโครงสรางประชาคมปลา

58.76 และการเปรียบเทียบโครงสรางประชาคมปลาโดยการวิเคราะหกลุมและมาตรพหุมิติ

ตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชาคมปลาในอางเก็บน้ํา

โครงสรางขนาดชีวมวลของประชาคมปลาพบ

ประชาคมปลาทั้งหมด  

 จากผลการศึกษาบงชี้วาทรัพยากรสัตวน้ําใน

หลักเกือบทั้งหมดเปนกลุมปลาขนาดเล็กที่ไมมีคุณคาทางเศรษฐกิจ ไมไดสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารจากการใชประโยชนใน

แหลงน้ํา ดังนั้นจึงจําเปนตองหาวิธีการนําปลาแปนแกวไปใชประโยชนใหมากขึ้น รวม

น้ําที่เหมาะสมมาดําเนินการเพื่อใหประชากรปลาชนิดอื่นสามารถเติบโตขึ้นมาทดแทนเพื่อสรางสมดุลของประชาคมปลาและ

สนับสนุนใหเกิดการเพิ่มผลผลิตปลาเศรษฐกิจในแหลงน้ํามากยิ่งข้ึน
 
คําสําคัญ : โครงสรางประชาคมปลา การแพรกระจายประชาคมปลา อางเก็บน้ําบางพระ
   
*ผูรับผดิชอบ :  44/1 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ
E-mail : Plamong_bp@hotmail.com 
 
 

หมายเหตุ : ตีพมิพเผยแพรเปนเอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

และการแพรกระจายของประชาคมปลาในอางเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี 
 

นวพร พัฒนยินด ี
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจดืเขต 7 (ชลบุรี) 

 

และการแพรกระจายของประชาคมปลาในอางเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี 

spatial and temporal random design โดยดําเนินการสุมตัวอยางใน 5 จุดสํารวจ และ 4 เที่ยวสํารวจ 

ดวยเครื่องมืออวนทับตลิ่ง และชุดเครื่องมือขาย 6 ขนาดชองตา คือ 

ปวิเคราะหความหลากหลาย ความชุกชุม โครงสรางและการแพรกระจายของประชาคม

ปลา และโครงสรางขนาดชีวมวลของประชาคมปลา 

อางเก็บน้ําบางพระมีความหลากหลายของชนิดพันธุปลารวม 45 ชนิด 18 วงศ โดยพบพันธุ

ชนิด มีปริมาณความชุกชุมของประชาคมปลาในระดับคอนขางต่ํา โดยมีคา

กิโลกรัมตอไร และความชุกชุมสัมพัทธของชุดเครื่องมือขายเฉลี่ย 441.96±339

องคประกอบโครงสรางประชาคมปลาโดยจํานวนและน้ําหนักที่รอยละ 80 ประกอบดวยพันธุปลารวม 

ชนิด ตามลําดับ โดยชนิดปลาที่เปนองคประกอบหลัก 3 ลําดับแรก ไดแก ปลาแปนแกว ปลาอมไขน้ําจืด

คารอยละของจํานวนและน้ําหนักพบกลุมปลาอื่นๆ เปนโครงสรางหลักที่รอยละ 

การศึกษาลักษณะประชาคมปลาโดยดัชนีบงชี้สภาพนิเวศนพบมีคาดัชนีความมากชนิด ความเทาเทียม และความ

และ 1.36±0.14 ตามลําดับ 

การวิเคราะหโครงสรางประชาคมปลาโดยรวมดวยคาดัชนีความคลายคลึงแบบ Bray-Curtis similarity

การเปรียบเทียบโครงสรางประชาคมปลาโดยการวิเคราะหกลุมและมาตรพหุมิติ บงช้ีวาอิทธิพลของ

โครงสรางประชาคมปลาในอางเก็บน้ําบางพระมากกวาความแตกตางระหวางจุดสํารวจ 

โครงสรางขนาดชีวมวลของประชาคมปลาพบกลุมปลาสวนใหญเปนกลุมปลาขนาดเล็กและขนาดกลางรวม

จากผลการศึกษาบงชี้วาทรัพยากรสัตวน้ําในอางเก็บน้ําบางพระอยูในภาวะเสื่อมโทรม เนื่องจากองคประกอบของ

ที่ไมมีคุณคาทางเศรษฐกิจ ไมไดสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารจากการใชประโยชนใน

แหลงน้ํา ดังนั้นจึงจําเปนตองหาวิธีการนําปลาแปนแกวไปใชประโยชนใหมากขึ้น รวมทั้งนํามาตรการในการบริหารจัดการแหลง

น้ําที่เหมาะสมมาดําเนินการเพื่อใหประชากรปลาชนิดอื่นสามารถเติบโตขึ้นมาทดแทนเพื่อสรางสมดุลของประชาคมปลาและ

สนับสนุนใหเกิดการเพิ่มผลผลิตปลาเศรษฐกิจในแหลงน้ํามากยิ่งข้ึน 

โครงสรางประชาคมปลา การแพรกระจายประชาคมปลา อางเก็บน้ําบางพระ 

ศรีราชา จ.ชลบรุี 20210 โทร. 0 3834 1166  

 

 
เผยแพรเปนเอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 3/2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้ําจืด

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ในอางเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี วางแผนการวิจัย

เที่ยวสํารวจ ระหวางเดือน

ขนาดชองตา คือ 20, 30, 40, 55, 

ความหลากหลาย ความชุกชุม โครงสรางและการแพรกระจายของประชาคม

โดยพบพันธุปลาในวงศ

มีปริมาณความชุกชุมของประชาคมปลาในระดับคอนขางต่ํา โดยมีคาผลผลิต

339.74 กรัมตอพ้ืนที่ขาย 

ประกอบดวยพันธุปลารวม 3 

ปลาอมไขน้ําจืด และปลานิล สวน

อื่นๆ เปนโครงสรางหลักที่รอยละ 93.31 และ 72.45 

คาดัชนีความมากชนิด ความเทาเทียม และความ

Curtis similarity พบมีคาเฉลี่ยรอยละ 

อิทธิพลของเดือนสํารวจมีผล

บางพระมากกวาความแตกตางระหวางจุดสํารวจ สวนการศึกษา

รวมรอยละ 91.82 ของ

คประกอบของโครงสราง

ที่ไมมีคุณคาทางเศรษฐกิจ ไมไดสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารจากการใชประโยชนใน

ทั้งนํามาตรการในการบริหารจัดการแหลง

น้ําที่เหมาะสมมาดําเนินการเพื่อใหประชากรปลาชนิดอื่นสามารถเติบโตขึ้นมาทดแทนเพื่อสรางสมดุลของประชาคมปลาและ

วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้ําจืด 
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Structure and Distribution of Fish Community
 

Sangdoune Naksuwon* and Nawaporn Pattanayindee

Inland Aquaculture Research and Development, Regional Center 7 

Abstract 

A study on structure and distribution of fish community in Bang Phra Reservoir

was conducted from 5 stations 4 sampling periods during December 2012

a set of gillnet sampling (20, 30, 40, 55, 70 and 90 mm

abundance, fish community structure and distribution, and also comparison of community structure by 

multivariate analysis. 

The study indicated that there were

the most dominant group as 16

composed of an average area catch as 

441.96±339.74 g/100 m2/night. 

composed of 3 and 7 fish species, respectively which 

siamensis, Parambassis apogonoides

consisted of fishes in miscellaneous group as 

of fish community structure by ecological indice by richness

0.54±0.06 and 1.36±0.14, respectively

enfluenced by sampling periods more than sampling stations. For the distribution of size biomass structure 

of fish community showed that almost all of fish community (91.82%) was belonging to small and 

medium size groups. 

Also, the results implied that fisheries resources in Bang Phra Reservoir developed to declining 

stage. Due to almost all of fish community str

Therefore, should be managed their fisheries by miximizing used of 

strategies to maintain community structure and increasing their fisheries production in the reservo
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Structure and Distribution of Fish Community in Bang Phra Reservoir,Chon Buri Province

Nawaporn Pattanayindee 

Inland Aquaculture Research and Development, Regional Center 7 (Chon Buri) 
 

A study on structure and distribution of fish community in Bang Phra Reservoir

was conducted from 5 stations 4 sampling periods during December 2012 to August 2013 by seine net and 

20, 30, 40, 55, 70 and 90 mm). All data were analysed to identify fish diversity, 

abundance, fish community structure and distribution, and also comparison of community structure by 

The study indicated that there were 45 fish species from 18 families found

16 species. The abundance was estimated at medium to low level, which 

composed of an average area catch as 1.03±0.69 kg/rai and catch per unit of effort of gillnets as 

. The community structure at 80% accumulative in number and weight basis 

fish species, respectively which the 3 highest dominant fish species were 

, Parambassis apogonoides and Oreochromis niloticus. Community structure by dominant groups 

consisted of fishes in miscellaneous group as 93.31% by number and 72.45% by weight

of fish community structure by ecological indice by richness, evenness and diversity indice were 

, respectively. The difference of fish community in Bang Phra Reservoir was 

enfluenced by sampling periods more than sampling stations. For the distribution of size biomass structure 

fish community showed that almost all of fish community (91.82%) was belonging to small and 

Also, the results implied that fisheries resources in Bang Phra Reservoir developed to declining 

stage. Due to almost all of fish community structural were changed to small and non

Therefore, should be managed their fisheries by miximizing used of Parambasis

strategies to maintain community structure and increasing their fisheries production in the reservo

distribution of fish community , Bang Phra Reservoir 
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in Bang Phra Reservoir,Chon Buri Province 

A study on structure and distribution of fish community in Bang Phra Reservoir, Chon Buri Province 

August 2013 by seine net and 

All data were analysed to identify fish diversity, 

abundance, fish community structure and distribution, and also comparison of community structure by 

found which Cyprinids was 

The abundance was estimated at medium to low level, which 

catch per unit of effort of gillnets as 

accumulative in number and weight basis 

fish species were Parambassis 

Community structure by dominant groups 

by weight. The characteristic 

, evenness and diversity indice were 2.80±0.20, 

The difference of fish community in Bang Phra Reservoir was 

enfluenced by sampling periods more than sampling stations. For the distribution of size biomass structure 

fish community showed that almost all of fish community (91.82%) was belonging to small and 

Also, the results implied that fisheries resources in Bang Phra Reservoir developed to declining 

uctural were changed to small and non - economic group. 

Parambasis spp. and other optimal 

strategies to maintain community structure and increasing their fisheries production in the reservoir.  

District, Chonburi    
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การเปลี่ยนแปลงเชิงสถานที่และเวลาของประชาคมปลาใน
ระหวางป พ.ศ. 2549 - 2558 
 
สมศักดิ์ ทองหุล และ พิมพา อุดมรัตน  
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 2 (นครสวรรค

บทคัดยอ 

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงสถานที่และเวลาของประชาคมปลาในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค

วิจัยแบบ spatial and temporal random design

เครื่องมือขาย 6 ขนาดชองตา ไดแก ขนาด 20

2558 นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหความหลากหลาย ความชุกชุม องคประกอบโครงสราง 

ปลาโดยการวิเคราะหสถิติแบบหลายตัวแปร 

ปริมาณความชุกชุมสัมพัทธของประชาคมปลา

 ผลการศึกษาพบวา บึงบอระเพ็ดมีความหลากหลายของพันธุปลารวม 

ประชาคมปลาแปรปรวนแตกตางกันมากระหวาง 

เปนองคประกอบของโครงสรางหลัก 5 อันดับแรก ไดแก ปลาไสตันตาขาว ปลาตะโกก ปลาตามิน ปลาซา และปลากระมัง ซึ่ง

จัดเปนปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของบึงบอระเพ็ด ปไหนมาก จุดไหนมาก เที่ยวไหนมาก จากผลสรุปที่

 การเปรียบเทียบโครงสรางประชาคมปลาในบึงบอระเพ็ดโดยการวิเคราะหกลุมพบลักษณะการแบงกลุมโครงสราง

ประชาคมปลาในบึงบอระเพ็ดมีอิทธิพลหลักมาจาก

ระหวางจุดสํารวจ และเที่ยวสํารวจ สวนการวิเคราะหกา

ประชาคมปลามีความสัมพันธกับระดับเก็บกักน้ําคอนขางมาก 

เหลื่อมป 
 
คําสําคัญ :  การเปลี่ยนแปลง  ประชาคมปลา  ความชุกชุมสัมพัทธ บึงบอระเพ็ด
   
*ผูรับผดิชอบ : 31 หมู 1 ต.แควใหญ  อ.เมือง จ
E-mail : if-nakhonsawan@hotmail.com
  

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การเปลี่ยนแปลงเชิงสถานที่และเวลาของประชาคมปลาในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค

นครสวรรค) 
 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงสถานที่และเวลาของประชาคมปลาในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค

spatial and temporal random design โดยสุมรวบรวมขอมูลใน 8 จุดสํารวจ และ 4 เที่ยวสํารวจตอป 

20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร ในชวงเวลา 10 ป ระหวางป พ

ความหลากหลาย ความชุกชุม องคประกอบโครงสราง และเปรียบเทียบโครงสรางประชาคม

ปลาโดยการวิเคราะหสถิติแบบหลายตัวแปร รวมทั้งวิเคราะหการถดถอยแบบเสนตรงเชิงเดียวระหวางขอมูล

ปริมาณความชุกชุมสัมพัทธของประชาคมปลา 

มีความหลากหลายของพันธุปลารวม 97 ชนิด 29 วงศ มีคาความชุกชุมสัมพัทธของ

แปรปรวนแตกตางกันมากระหวาง 308.4 - 3,323.2 กรัมตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคืน ชนิดพันธุปลาที่

อันดับแรก ไดแก ปลาไสตันตาขาว ปลาตะโกก ปลาตามิน ปลาซา และปลากระมัง ซึ่ง

จัดเปนปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของบึงบอระเพ็ด ปไหนมาก จุดไหนมาก เที่ยวไหนมาก จากผลสรุปที่

การเปรียบเทียบโครงสรางประชาคมปลาในบึงบอระเพ็ดโดยการวิเคราะหกลุมพบลักษณะการแบงกลุมโครงสราง

อิทธิพลหลักมาจากปจจัยความแตกตางระหวางปที่สํารวจ รองลงมาคือ ปจจัยความแตกตาง

ระหวางจุดสํารวจ และเที่ยวสํารวจ สวนการวิเคราะหการถดถอยแบบเสนตรงเชิงเดียวพบปริมาณความชุกชุมสัมพัทธของ

ประชาคมปลามีความสัมพันธกับระดับเก็บกักน้ําคอนขางมาก (r2 = 0.655) โดยการวิเคราะหขอมูลแบบความสัมพันธแบบ

การเปลี่ยนแปลง  ประชาคมปลา  ความชุกชุมสัมพัทธ บึงบอระเพ็ด 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงสถานที่และเวลาของประชาคมปลาในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค วางแผนการ

เที่ยวสํารวจตอป ดวยชุด

ป ระหวางป พ.ศ. 2549 - 

และเปรียบเทียบโครงสรางประชาคม

างขอมูลอุทกวิทยากับ

มีคาความชุกชุมสัมพัทธของ

ตารางเมตรตอคืน ชนิดพันธุปลาที่

อันดับแรก ไดแก ปลาไสตันตาขาว ปลาตะโกก ปลาตามิน ปลาซา และปลากระมัง ซึ่ง

จัดเปนปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของบึงบอระเพ็ด ปไหนมาก จุดไหนมาก เที่ยวไหนมาก จากผลสรุปทีส่ําคัญ 

การเปรียบเทียบโครงสรางประชาคมปลาในบึงบอระเพ็ดโดยการวิเคราะหกลุมพบลักษณะการแบงกลุมโครงสราง

ปจจัยความแตกตางระหวางปที่สํารวจ รองลงมาคือ ปจจัยความแตกตาง

รถดถอยแบบเสนตรงเชิงเดียวพบปริมาณความชุกชุมสัมพัทธของ

โดยการวิเคราะหขอมูลแบบความสัมพันธแบบ
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ประชาคมปลาแปรปรวนแตกตางกันมากระหวาง 

เปนองคประกอบของโครงสรางหลัก 5 อันดับแรก ไดแก ปลาไสตันตาขาว ปลาตะโกก ปลาตามิน ปลาซา และปลากระมัง ซึ่ง

จัดเปนปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของบึงบอระเพ็ด ปไหนมาก จุดไหนมาก เที่ยวไหนมาก จากผลสรุปที่

 การเปรียบเทียบโครงสรางประชาคมปลาในบึงบอระเพ็ดโดยการวิเคราะหกลุมพบลักษณะการแบงกลุมโครงสราง

ประชาคมปลาในบึงบอระเพ็ดมีอิทธิพลหลักมาจาก

ระหวางจุดสํารวจ และเที่ยวสํารวจ สวนการวิเคราะหกา

ประชาคมปลามีความสัมพันธกับระดับเก็บกักน้ําคอนขางมาก 

เหลื่อมป 
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นครสวรรค) 
 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงสถานที่และเวลาของประชาคมปลาในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค

spatial and temporal random design โดยสุมรวบรวมขอมูลใน 8 จุดสํารวจ และ 4 เที่ยวสํารวจตอป 

20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร ในชวงเวลา 10 ป ระหวางป พ

ความหลากหลาย ความชุกชุม องคประกอบโครงสราง และเปรียบเทียบโครงสรางประชาคม

ปลาโดยการวิเคราะหสถิติแบบหลายตัวแปร รวมทั้งวิเคราะหการถดถอยแบบเสนตรงเชิงเดียวระหวางขอมูล

ปริมาณความชุกชุมสัมพัทธของประชาคมปลา 

มีความหลากหลายของพันธุปลารวม 97 ชนิด 29 วงศ มีคาความชุกชุมสัมพัทธของ

แปรปรวนแตกตางกันมากระหวาง 308.4 - 3,323.2 กรัมตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคืน ชนิดพันธุปลาที่

อันดับแรก ไดแก ปลาไสตันตาขาว ปลาตะโกก ปลาตามิน ปลาซา และปลากระมัง ซึ่ง

จัดเปนปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของบึงบอระเพ็ด ปไหนมาก จุดไหนมาก เที่ยวไหนมาก จากผลสรุปที่

การเปรียบเทียบโครงสรางประชาคมปลาในบึงบอระเพ็ดโดยการวิเคราะหกลุมพบลักษณะการแบงกลุมโครงสราง

อิทธิพลหลักมาจากปจจัยความแตกตางระหวางปที่สํารวจ รองลงมาคือ ปจจัยความแตกตาง

ระหวางจุดสํารวจ และเที่ยวสํารวจ สวนการวิเคราะหการถดถอยแบบเสนตรงเชิงเดียวพบปริมาณความชุกชุมสัมพัทธของ

ประชาคมปลามีความสัมพันธกับระดับเก็บกักน้ําคอนขางมาก (r2 = 0.655) โดยการวิเคราะหขอมูลแบบความสัมพันธแบบ

การเปลี่ยนแปลง  ประชาคมปลา  ความชุกชุมสัมพัทธ บึงบอระเพ็ด 

เมือง จ.นครสวรรค 60000 โทร. 0 5627 4501-3 
nakhonsawan@hotmail.com 
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บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงสถานที่และเวลาของประชาคมปลาในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค วางแผนการ

เที่ยวสํารวจตอป ดวยชุด

ป ระหวางป พ.ศ. 2549 - 

และเปรียบเทียบโครงสรางประชาคม

างขอมูลอุทกวิทยากับ

มีคาความชุกชุมสัมพัทธของ

ตารางเมตรตอคืน ชนิดพันธุปลาที่

อันดับแรก ไดแก ปลาไสตันตาขาว ปลาตะโกก ปลาตามิน ปลาซา และปลากระมัง ซึ่ง

จัดเปนปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของบึงบอระเพ็ด ปไหนมาก จุดไหนมาก เที่ยวไหนมาก จากผลสรุปทีส่ําคัญ 

การเปรียบเทียบโครงสรางประชาคมปลาในบึงบอระเพ็ดโดยการวิเคราะหกลุมพบลักษณะการแบงกลุมโครงสราง

ปจจัยความแตกตางระหวางปที่สํารวจ รองลงมาคือ ปจจัยความแตกตาง

รถดถอยแบบเสนตรงเชิงเดียวพบปริมาณความชุกชุมสัมพัทธของ

โดยการวิเคราะหขอมูลแบบความสัมพันธแบบ

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

Spatio-Temperal Variation in Fish Community of 
between 2006 and 2015 
 
Somsak Thonghul and Pimpa 
Inland Fisheries Research and Development 

ABSTRACT 

 The study on spatio-

province was conducted from 2006 to 2015. Spatial and temporal random design was used in filed data 

collection by using a set of 6 gillnet mesh size (

time a year. All raw data were analyzed to describe the fish 

structure and comparison of fish community structure. Multivariate

scaling (MDS) were applied for comparison of spatial 

determine the relationship of hydrology

 The finding results showed that the fish community in

from 29 families. There was widely variety among the relative abundance

grams /100 m2/night. The main five catch composition

enoplos, Amblyrhynchichthys micanthus, Labiobarbus siamensis 

play most economic role of Boraped Swamp

 A comparison of fish community structure in 

multidimensional scaling resulted that the classification of fish community structure was mostly 

influenced by different year of survey, followed by difference in sampling sit

The results of linear regression analysis showed fish abundance was quite correlated with catchment (r

under data analyzing of overlap year relationships.

Key words : changing, fish community, gillnet efficiency, Bueng Borapet swamp
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Temperal Variation in Fish Community of Boraped Swamp, Nakonsawan Province, 

and Pimpa Udomrath 
Inland Fisheries Research and Development Regional Center 2 (Nakhon Sawan) 

 

-temperal variation in fish community of Boraped Swamp

conducted from 2006 to 2015. Spatial and temporal random design was used in filed data 

collection by using a set of 6 gillnet mesh size (20, 30, 40, 55, 70 and 90 mm.) in 8

time a year. All raw data were analyzed to describe the fish diversity and abundance, fish community 

structure and comparison of fish community structure. Multivariate of cluster analysis and multidimensional 

scaling (MDS) were applied for comparison of spatial and temporal variation. Regression analysis was used to

determine the relationship of hydrology data and average of relative fish abundance.

The finding results showed that the fish community in Boraped swamp consisted of

There was widely variety among the relative abundance of fish community as 308

main five catch composition were Cyclocheilichthys repasson, Cyclocheilichthys 

enoplos, Amblyrhynchichthys micanthus, Labiobarbus siamensis and Puntioplites proctozyson

Boraped Swamp. 

A comparison of fish community structure in Boraped swamp by cluster analysis and 

multidimensional scaling resulted that the classification of fish community structure was mostly 

t year of survey, followed by difference in sampling sites and survey period of times. 

The results of linear regression analysis showed fish abundance was quite correlated with catchment (r

under data analyzing of overlap year relationships. 

changing, fish community, gillnet efficiency, Bueng Borapet swamp 

oo 1 Kaew Yai Sud-district, Muang District, Nakhonsawan Province 60
nakhonsawan@hotmail.com 
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Boraped Swamp, Nakonsawan Province, 

Boraped Swamp, Nakonsawan 

conducted from 2006 to 2015. Spatial and temporal random design was used in filed data 

mm.) in 8 sampling sites for 6 

and abundance, fish community 

of cluster analysis and multidimensional 

and temporal variation. Regression analysis was used to 

data and average of relative fish abundance. 

swamp consisted of 97 fish species 

of fish community as 308 - 3,323 

Cyclocheilichthys repasson, Cyclocheilichthys 

Puntioplites proctozyson which they 

swamp by cluster analysis and 

multidimensional scaling resulted that the classification of fish community structure was mostly 

es and survey period of times. 

The results of linear regression analysis showed fish abundance was quite correlated with catchment (r2 = 0.655) 

Muang District, Nakhonsawan Province 60000  
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การศึกษาประชากรและการแพรกระจายของปลาหมอบัตเตอรในอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร
 
นคร พิลา*1 และ ยงยศ หร่ีคะนอง2  

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด1 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจดื2

 
บทคัดยอ 

 การศึกษาประชากรและการแพรกระจายของปลาหมอบัตเตอรในอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทรทําการรวบรวม

ตัวอยางโดยใชกระแสไฟฟา อวนตาถี่และการสํารวจจากจุดรับซื้อตามแพปลาเก็บรวบรวมตัวอยางจํานวน 

พฤศจิกายน 2556 ถึงกันยายน 2557 ขอมูลที่ไดนําไปวิเคราะหโครงสรางประชาคมปลา และการแพรกระจายของประชากร

หมอบัตเตอร 

 ผลการศึกษาพบความหลากชนิดของพรรณปลาในเขื่อนศรีนครินทรจํานวน

วงศที่มีความหลากชนิดมากที่สุดคือ วงศปลาตะเพียนสรอยและซิว

4 ชนิด วงศปลากดและแขยง วงศปลาเนื้อออน และวงศปลาชอน วงศละ

เตอร (Heterotilapia buttikoferi) ปลาไน 

brachypomus) และปลานิล (Oreochromis

ทุกพ้ืนที่ของอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทรและกระจายไปจนถึงเขื่อนทาทุงนา ซึ่งพบชุกชุมมากที่สุดที่บานทาแมแฉลบ จุดสํารวจ

ที่ 4 โดยมีคาความชุกชุมเฉลี่ย 5.20 ตัวตอ 

เฉลี่ย 4.75 ตัวตอ 100 ตารางเมตร ตามดวยจุดสํารวจที่ 

ตามลําดับสัดสวนของประชากรปลาหมอบัตเตอรสูงสุดที่จุดสํารวจที่ 

ที่ 7, 2, 4, 1, 6 และ 3 โดยพบรอยละ 1.30, 

 
คําสําคัญ : ปลาหมอบัตเตอร ประชากร การแพรกระจาย อางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร
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การศึกษาประชากรและการแพรกระจายของปลาหมอบัตเตอรในอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทรทําการรวบรวม

ตัวอยางโดยใชกระแสไฟฟา อวนตาถี่และการสํารวจจากจุดรับซื้อตามแพปลาเก็บรวบรวมตัวอยางจํานวน 

ขอมูลที่ไดนําไปวิเคราะหโครงสรางประชาคมปลา และการแพรกระจายของประชากร

ผลการศึกษาพบความหลากชนิดของพรรณปลาในเขื่อนศรีนครินทรจํานวน 82 ชนิดจาก 9 อันดับ

วงศปลาตะเพียนสรอยและซิว 42 ชนิด  รองลงมาเปนวงศปลากรายพบ

ปลาเนื้อออน และวงศปลาชอน วงศละ 3 ชนิดและชนิดพันธุตางถิ่นที่พบไดแก ปลาหมอบัต

ปลาไน (Cyprinus carpio) ปลายี่สกเทศ (Labeo rohita) ปลาเปคูแดง

Oreochromis niloticus) การแพรกระจายของปลาหมอบัตเตอรพบวามีการแพรกระจายทั่ว

ทุกพ้ืนที่ของอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทรและกระจายไปจนถึงเขื่อนทาทุงนา ซึ่งพบชุกชุมมากที่สุดที่บานทาแมแฉลบ จุดสํารวจ

ตัวตอ 100 ตารางเมตรรองลงมาคือจุดสํารวจที่ 5 บานหวยแมละมุน มีคาความชุกชุม

ตารางเมตร ตามดวยจุดสํารวจที่ 2 บานปากลํา มีคาความชุกชุมเฉลี่ย 1.02 ตัวตอ 

ตามลําดับสัดสวนของประชากรปลาหมอบัตเตอรสูงสุดที่จุดสํารวจที่ 5 พบสัดสวนคือ พบรอยละ 4.70 รองลงมาคือ จุดสํารวจ

, 1.16, 1.02, 0.11, 0.03 และ 0.06 ตามลําดับ 

ปลาหมอบัตเตอร ประชากร การแพรกระจาย อางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร 

อาคารปรดีากรรณสูต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจกัร 10900 โทร. 0 2 558 0178 
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การศึกษาประชากรและการแพรกระจายของปลาหมอบัตเตอรในอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทรทําการรวบรวม

ตัวอยางโดยใชกระแสไฟฟา อวนตาถี่และการสํารวจจากจุดรับซื้อตามแพปลาเก็บรวบรวมตัวอยางจํานวน 6 ครั้ง ในชวงเดือน

ขอมูลที่ไดนําไปวิเคราะหโครงสรางประชาคมปลา และการแพรกระจายของประชากร

อันดับ 25 วงศ โดยพบ

วงศปลากรายพบ 4 ชนิด วงศปลาบู 

ชนิดและชนิดพันธุตางถิ่นที่พบไดแก ปลาหมอบัต

ปลาเปคูแดง (Piaractus 

การแพรกระจายของปลาหมอบัตเตอรพบวามีการแพรกระจายทั่ว

ทุกพ้ืนที่ของอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทรและกระจายไปจนถึงเขื่อนทาทุงนา ซึ่งพบชุกชุมมากที่สุดที่บานทาแมแฉลบ จุดสํารวจ

บานหวยแมละมุน มีคาความชุกชุม

ตัวตอ 100 ตารางเมตร 

รองลงมาคือ จุดสํารวจ
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นคร พิลา*1 และ ยงยศ หร่ีคะนอง2  

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด1 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจดื2

 
บทคัดยอ 

 การศึกษาประชากรและการแพรกระจายของปลาหมอบัตเตอรในอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทรทําการรวบรวม

ตัวอยางโดยใชกระแสไฟฟา อวนตาถี่และการสํารวจจากจุดรับซื้อตามแพปลาเก็บรวบรวมตัวอยางจํานวน 

พฤศจิกายน 2556 ถึงกันยายน 2557 ขอมูลที่ไดนําไปวิเคราะหโครงสรางประชาคมปลา และการแพรกระจายของประชากร

หมอบัตเตอร 

 ผลการศึกษาพบความหลากชนิดของพรรณปลาในเขื่อนศรีนครินทรจํานวน

วงศที่มีความหลากชนิดมากที่สุดคือ วงศปลาตะเพียนสรอยและซิว

4 ชนิด วงศปลากดและแขยง วงศปลาเนื้อออน และวงศปลาชอน วงศละ

เตอร (Heterotilapia buttikoferi) ปลาไน 

brachypomus) และปลานิล (Oreochromis

ทุกพ้ืนที่ของอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทรและกระจายไปจนถึงเขื่อนทาทุงนา ซึ่งพบชุกชุมมากที่สุดที่บานทาแมแฉลบ จุดสํารวจ

ที่ 4 โดยมีคาความชุกชุมเฉลี่ย 5.20 ตัวตอ 

เฉลี่ย 4.75 ตัวตอ 100 ตารางเมตร ตามดวยจุดสํารวจที่ 

ตามลําดับสัดสวนของประชากรปลาหมอบัตเตอรสูงสุดที่จุดสํารวจที่ 

ที่ 7, 2, 4, 1, 6 และ 3 โดยพบรอยละ 1.30, 
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การศึกษาประชากรและการแพรกระจายของปลาหมอบัตเตอรในอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร

2 

การศึกษาประชากรและการแพรกระจายของปลาหมอบัตเตอรในอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทรทําการรวบรวม

ตัวอยางโดยใชกระแสไฟฟา อวนตาถี่และการสํารวจจากจุดรับซื้อตามแพปลาเก็บรวบรวมตัวอยางจํานวน 

ขอมูลที่ไดนําไปวิเคราะหโครงสรางประชาคมปลา และการแพรกระจายของประชากร

ผลการศึกษาพบความหลากชนิดของพรรณปลาในเขื่อนศรีนครินทรจํานวน 82 ชนิดจาก 9 อันดับ

วงศปลาตะเพียนสรอยและซิว 42 ชนิด  รองลงมาเปนวงศปลากรายพบ

ปลาเนื้อออน และวงศปลาชอน วงศละ 3 ชนิดและชนิดพันธุตางถิ่นที่พบไดแก ปลาหมอบัต

ปลาไน (Cyprinus carpio) ปลายี่สกเทศ (Labeo rohita) ปลาเปคูแดง

Oreochromis niloticus) การแพรกระจายของปลาหมอบัตเตอรพบวามีการแพรกระจายทั่ว

ทุกพ้ืนที่ของอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทรและกระจายไปจนถึงเขื่อนทาทุงนา ซึ่งพบชุกชุมมากที่สุดที่บานทาแมแฉลบ จุดสํารวจ

ตัวตอ 100 ตารางเมตรรองลงมาคือจุดสํารวจที่ 5 บานหวยแมละมุน มีคาความชุกชุม

ตารางเมตร ตามดวยจุดสํารวจที่ 2 บานปากลํา มีคาความชุกชุมเฉลี่ย 1.02 ตัวตอ 

ตามลําดับสัดสวนของประชากรปลาหมอบัตเตอรสูงสุดที่จุดสํารวจที่ 5 พบสัดสวนคือ พบรอยละ 4.70 รองลงมาคือ จุดสํารวจ

, 1.16, 1.02, 0.11, 0.03 และ 0.06 ตามลําดับ 

ปลาหมอบัตเตอร ประชากร การแพรกระจาย อางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร 

อาคารปรดีากรรณสูต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจกัร 10900 โทร. 0 2 558 0178 
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การศึกษาประชากรและการแพรกระจายของปลาหมอบัตเตอรในอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร 

การศึกษาประชากรและการแพรกระจายของปลาหมอบัตเตอรในอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทรทําการรวบรวม

ตัวอยางโดยใชกระแสไฟฟา อวนตาถี่และการสํารวจจากจุดรับซื้อตามแพปลาเก็บรวบรวมตัวอยางจํานวน 6 ครั้ง ในชวงเดือน

ขอมูลที่ไดนําไปวิเคราะหโครงสรางประชาคมปลา และการแพรกระจายของประชากร

อันดับ 25 วงศ โดยพบ

วงศปลากรายพบ 4 ชนิด วงศปลาบู 

ชนิดและชนิดพันธุตางถิ่นที่พบไดแก ปลาหมอบัต

ปลาเปคูแดง (Piaractus 

การแพรกระจายของปลาหมอบัตเตอรพบวามีการแพรกระจายทั่ว

ทุกพ้ืนที่ของอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทรและกระจายไปจนถึงเขื่อนทาทุงนา ซึ่งพบชุกชุมมากที่สุดที่บานทาแมแฉลบ จุดสํารวจ

บานหวยแมละมุน มีคาความชุกชุม

ตัวตอ 100 ตารางเมตร 

รองลงมาคือ จุดสํารวจ
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Study on Population and Distribution of 
in Srinakarin Reservior 
 
Nakhorn Pila*and Yongyote Reekanong
Inland Fisheries Resource Research and Development Institute
 
Abstract 

 Study on population and distribution of Zebra Tilapia in Srinakarin reservoir

electro fishing, seine net and fish

September 2014. Data was analysised for fish community structure and population distribution.

 The result indicated the fish diversity in Srinakarin reservoir

order, 25 families. Family Cyprinidae was the highest number of species that 42 species was found and 

along with Notopteridae founded 4 species, Gobiidae founded 4 species, Bagridae and Channidae were 

found 3 species. Theexotic species was foundin this

buttikoferi), Commom carp (Cyprinus carpio

brachypomus) and Nile Tilapia 

found in every sampling area at Srinakarin reservoir and Tha Thung Na dam. The survey found most 

abundance of Zebra Tilapia at sanpling site No.4 (Tha Mae Chalab village) were found 5.20 ind./100 m², 

sampling site No.5 (Huy Mae Lamum) were f

village) were found 1.02 ind./100 m² respectively. Population ratio of Zebra Tilapia is highestat sampling 

No.5 were found 4.70%, sampling site No.7, 2,  4, 1, 6 and 3 were found 1.30, 1.16, 1.02, 0.11,

0.06 percentage respectively.  
 
Key words : Heterotilapia buttikoferi
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Study on Population and Distribution of Heterotilapia buttikoferi (Hubrecht 1881) 

and Yongyote Reekanong 
Inland Fisheries Resource Research and Development Institute 

Study on population and distribution of Zebra Tilapia in Srinakarin reservoir

electro fishing, seine net and fish market. Six field surveys were conducted between November 2013 and 

was analysised for fish community structure and population distribution.

The result indicated the fish diversity in Srinakarin reservoir was comprised of 82 species i

families. Family Cyprinidae was the highest number of species that 42 species was found and 

along with Notopteridae founded 4 species, Gobiidae founded 4 species, Bagridae and Channidae were 

found 3 species. Theexotic species was foundin this area which were Zebra Tilapia (

Cyprinus carpio), Indian carp (Labeo rohita), Amazonic Pacu (

) and Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). Zebra Tilapia distribution in Srinakarin

found in every sampling area at Srinakarin reservoir and Tha Thung Na dam. The survey found most 

abundance of Zebra Tilapia at sanpling site No.4 (Tha Mae Chalab village) were found 5.20 ind./100 m², 

sampling site No.5 (Huy Mae Lamum) were found 4.75 ind./100 m² and sampling site No.2 (Pak Lam 

village) were found 1.02 ind./100 m² respectively. Population ratio of Zebra Tilapia is highestat sampling 

%, sampling site No.7, 2,  4, 1, 6 and 3 were found 1.30, 1.16, 1.02, 0.11,

 

Heterotilapia buttikoferi , Population, Distribution, Srinakarin Reservoir
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(Hubrecht 1881)  

Study on population and distribution of Zebra Tilapia in Srinakarin reservoir was carried out by the 

market. Six field surveys were conducted between November 2013 and 

was analysised for fish community structure and population distribution. 

was comprised of 82 species in 9 

families. Family Cyprinidae was the highest number of species that 42 species was found and 

along with Notopteridae founded 4 species, Gobiidae founded 4 species, Bagridae and Channidae were 

area which were Zebra Tilapia (Heterotilapia 

), Amazonic Pacu (Piaractus 

Zebra Tilapia distribution in Srinakarin reservoir, be 

found in every sampling area at Srinakarin reservoir and Tha Thung Na dam. The survey found most 

abundance of Zebra Tilapia at sanpling site No.4 (Tha Mae Chalab village) were found 5.20 ind./100 m², 

ound 4.75 ind./100 m² and sampling site No.2 (Pak Lam 

village) were found 1.02 ind./100 m² respectively. Population ratio of Zebra Tilapia is highestat sampling 

%, sampling site No.7, 2,  4, 1, 6 and 3 were found 1.30, 1.16, 1.02, 0.11, 0.03 and 

Population, Distribution, Srinakarin Reservoir 
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ผลกระทบของน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็มตอ
จังหวัดจันทบุรี ระหวางป 2555 - 2557
 
ประจวบ ลีรักษาเกียรติ และ เพ็ญแข คุณาวงคเดช
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 
บทคัดยอ 

การศึกษาผลกระทบของน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานนํ้าเค็มตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในอาว

คุงกระเบน โดยตรวจวัดปริมาณตะกอนจากน้ําตัวอยางที่เก็บจากบริเวณคลองสงน้ําดีบอเลี้ยงสัตวน้ํา

น้ํา) คลองรับน้ําทิ้ง ชายฝงปาชายเลนที่ระยะ 

เสด็จ เดือนละครั้ง ในระหวางป 2555 - 2557 

น้ําทิ้งถึงปากอาวคุงกระเบน และบริเวณชายฝงทะเลเปดหาดแหลมเสด็จ และ เปรียบเทียบปริมาณตะกอนในคลองรับน้ําท้ิง

ชวงกอนขุดลอกเลน (ป 2555) ระหวางขุดลอกเลน 

คลองสงน้ําระบบชลประทานน้ําเค็ม คลองรับน้ําทิ้ง และ

ทิ้งไดรับอิทธิพลจากน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม แตปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบนสวนมากไดรับ

อิทธิพลจากตะกอนในนํ้านอกอาวไหลตามกระแสน้ําขึ้นลง

กระทบตอปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบน จากการศึกษาปริมาณตะกอน พบวา คลองสงน้ําเขาระบบชลประทานน้ําเค็มมี

ปริมาณตะกอน เฉลี่ย 643+170 ตัน/ป หรือ 

จากน้ําทะเลชายฝงธรรมชาติ ปริมาณตะกอนในน้ําท้ิง ณ ชวงเก็บผลผลิตสัตวน้ํามีปริมาณตะกอน เฉลี่ย 

3,654+965 ลบ.ม./ป และถาปลอยทิ้งลงคลองรับน้ําทิ้งโดยตรงจะทําใหคลองรับน้ําทิ้งมีตะกอนตกสะสมในอัตราเฉลี่ย 

6.4+1.70 ซม./ป และจากการวิเคราะหปริมาณตะกอนจากน้ําตัวอยางที่เก็บมาจากคลองรับน้ําท้ิงชวงเก็บผลผลิต เปรียบเทียบ

กับปริมาณตะกอนที่วิเคราะหจากน้ําตัวอยางท่ีเก็บจากคลองรับน้ําทิ้

ใกลเคียงกัน คือ 406+107 ตัน/ป และ 559

ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ปริมาณตะกอนในคลองรับน้ําทิ้งไดรับอิทธิพลจากน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทาน

น้ําเค็ม สวนตะกอนในอาวคุงกระเบนมีปริมาณเฉลี่ย 

กัดเซาะน้ําชายฝง และน้ําที่ไหลเขามาในอาวคุงกระเบนตามการขึ้นลงของน้ํา
 

คําสําคัญ : ตะกอน นํ้าทิ้งจากการเลี้ยงสตัวน้ําระบบชลประทานน้ําเค็มอาวคุงกระเบน
   
*ผูรับผดิชอบ : ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน 
22120 โทร. 039-433216-8 โทรสาร 039-433209
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ของน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็มตอปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบน 
2557 

คุณาวงคเดช* 
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

การศึกษาผลกระทบของน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานนํ้าเค็มตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในอาว

คุงกระเบน โดยตรวจวัดปริมาณตะกอนจากน้ําตัวอยางที่เก็บจากบริเวณคลองสงน้ําดีบอเลี้ยงสัตวน้ํา (ชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตสัตว

คลองรับน้ําทิ้ง ชายฝงปาชายเลนที่ระยะ 0 ม., 500 ม.,  1000 ม., ฟารมทะเล, ปากอาวคุงกระเบน และชายหาดแหลม

2557 โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเขมขนตะกอนตั้งแตคลองรับ

ทิ้งถึงปากอาวคุงกระเบน และบริเวณชายฝงทะเลเปดหาดแหลมเสด็จ และ เปรียบเทียบปริมาณตะกอนในคลองรับน้ําท้ิง

ระหวางขุดลอกเลน (ป 2556) และ หลังขุดลอกเลน (ป 2557) 2) ศึกษาปริมาณตะกอนใน

คลองสงน้ําระบบชลประทานน้ําเค็ม คลองรับน้ําทิ้ง และในอาวคุงกระเบน ผลการศึกษา พบวาปริมาณตะกอนในคลองรับน้ํา

ทิ้งไดรับอิทธิพลจากน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม แตปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบนสวนมากไดรับ

นนํ้านอกอาวไหลตามกระแสน้ําขึ้นลงเขาสูอาวคุงกระเบน การขุดลอกตะกอนในคลอ

กระทบตอปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบน จากการศึกษาปริมาณตะกอน พบวา คลองสงน้ําเขาระบบชลประทานน้ําเค็มมี

ป หรือ 3,654+965 ลบ.ม./ป ตกสะสม 3.1+0.83 ซม./ป ซึ่งใชเปนปริมาณตะกอนที่เกิด

ริมาณตะกอนในน้ําท้ิง ณ ชวงเก็บผลผลิตสัตวน้ํามีปริมาณตะกอน เฉลี่ย 643

ป และถาปลอยทิ้งลงคลองรับน้ําทิ้งโดยตรงจะทําใหคลองรับน้ําทิ้งมีตะกอนตกสะสมในอัตราเฉลี่ย 

ป และจากการวิเคราะหปริมาณตะกอนจากน้ําตัวอยางที่เก็บมาจากคลองรับน้ําท้ิงชวงเก็บผลผลิต เปรียบเทียบ

กับปริมาณตะกอนที่วิเคราะหจากน้ําตัวอยางท่ีเก็บจากคลองรับน้ําทิง้ในสภาวะปกติชวงนํ้าขึ้นสูงสุดและน้ําลงต่ําสุด พบวามีคา

559+222 ตัน/ป ตามลําดับ หรือ 1,781+471 ลบ.ม./ป และ 

ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ปริมาณตะกอนในคลองรับน้ําทิ้งไดรับอิทธิพลจากน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทาน

น้ําเค็ม สวนตะกอนในอาวคุงกระเบนมีปริมาณเฉลี่ย 2,011+421 ตัน/ป หรือ 6,395+4,147 ลบ.ม./ป ซึ่งไดรับอิทธิ

กัดเซาะน้ําชายฝง และน้ําที่ไหลเขามาในอาวคุงกระเบนตามการขึ้นลงของน้ํา 

ตะกอน นํ้าทิ้งจากการเลี้ยงสตัวน้ําระบบชลประทานน้ําเค็มอาวคุงกระเบน 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ
433209 E-mail : k_phenkae@yahoo.com 
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ในอาวคุงกระเบน 

การศึกษาผลกระทบของน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานนํ้าเค็มตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในอาว

ชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตสัตว

ปากอาวคุงกระเบน และชายหาดแหลม

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเขมขนตะกอนตั้งแตคลองรับ

ทิ้งถึงปากอาวคุงกระเบน และบริเวณชายฝงทะเลเปดหาดแหลมเสด็จ และ เปรียบเทียบปริมาณตะกอนในคลองรับน้ําท้ิง

ศึกษาปริมาณตะกอนใน

ปริมาณตะกอนในคลองรับน้ํา

ทิ้งไดรับอิทธิพลจากน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม แตปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบนสวนมากไดรับ

เขาสูอาวคุงกระเบน การขุดลอกตะกอนในคลองรับน้ําทิ้งไมสงผล

กระทบตอปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบน จากการศึกษาปริมาณตะกอน พบวา คลองสงน้ําเขาระบบชลประทานน้ําเค็มมี

ป ซึ่งใชเปนปริมาณตะกอนที่เกิด

643+170 ตัน/ป หรือ 

ป และถาปลอยทิ้งลงคลองรับน้ําทิ้งโดยตรงจะทําใหคลองรับน้ําทิ้งมีตะกอนตกสะสมในอัตราเฉลี่ย 

ป และจากการวิเคราะหปริมาณตะกอนจากน้ําตัวอยางที่เก็บมาจากคลองรับน้ําท้ิงชวงเก็บผลผลิต เปรียบเทียบ

และน้ําลงต่ําสุด พบวามีคา

ป และ 1,985+837 ลบ.ม./ป

ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ปริมาณตะกอนในคลองรับน้ําทิ้งไดรับอิทธิพลจากน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทาน

ซึ่งไดรับอิทธพิลจากการ

ทาใหม จ.จันทบุร ี
  



 O1 

54 

O15 

ผลกระทบของน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็มตอ
จังหวัดจันทบุรี ระหวางป 2555 - 2557
 
ประจวบ ลีรักษาเกียรติ และ เพ็ญแข คุณาวงคเดช
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 
บทคัดยอ 

การศึกษาผลกระทบของน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานนํ้าเค็มตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในอาว

คุงกระเบน โดยตรวจวัดปริมาณตะกอนจากน้ําตัวอยางที่เก็บจากบริเวณคลองสงน้ําดีบอเลี้ยงสัตวน้ํา

น้ํา) คลองรับน้ําทิ้ง ชายฝงปาชายเลนที่ระยะ 

เสด็จ เดือนละครั้ง ในระหวางป 2555 - 2557 

น้ําท้ิงถึงปากอาวคุงกระเบน และบริเวณชายฝงทะเลเปดหาดแหลมเสด็จ และ เปรียบเทียบปริมาณตะกอนในคลองรับน้ําท้ิง

ชวงกอนขุดลอกเลน (ป 2555) ระหวางขุดลอกเลน 

คลองสงน้ําระบบชลประทานน้ําเค็ม คลองรับน้ําทิ้ง และ

ทิ้งไดรับอิทธิพลจากน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม แตปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบนสวนมากไดรับ

อิทธิพลจากตะกอนในนํ้านอกอาวไหลตามกระแสน้ําขึ้นลง

กระทบตอปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบน จากการศึกษาปริมาณตะกอน พบวา คลองสงน้ําเขาระบบชลประทานน้ําเค็มมี

ปริมาณตะกอน เฉลี่ย 643+170 ตัน/ป หรือ 

จากน้ําทะเลชายฝงธรรมชาติ ปริมาณตะกอนในน้ําท้ิง ณ ชวงเก็บผลผลิตสัตวน้ํามีปริมาณตะกอน เฉลี่ย 

3,654+965 ลบ.ม./ป และถาปลอยทิ้งลงคลองรับน้ําทิ้งโดยตรงจะทําใหคลองรับน้ําทิ้งมีตะกอนตกสะสมในอัตราเฉลี่ย 

6.4+1.70 ซม./ป และจากการวิเคราะหปริมาณตะกอนจากน้ําตัวอยางที่เก็บมาจากคลองรับน้ําท้ิงชวงเก็บผลผลิต เปรียบเทียบ

กับปริมาณตะกอนที่วิเคราะหจากน้ําตัวอยางท่ีเก็บจากคลองรับน้ําทิ้

ใกลเคียงกัน คือ 406+107 ตัน/ป และ 559

ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ปริมาณตะกอนในคลองรับน้ําทิ้งไดรับอิทธิพลจากน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทาน

น้ําเค็ม สวนตะกอนในอาวคุงกระเบนมีปริมาณเฉลี่ย 

กัดเซาะน้ําชายฝง และน้ําที่ไหลเขามาในอาวคุงกระเบนตามการขึ้นลงของน้ํา
 

คําสําคัญ : ตะกอน นํ้าทิ้งจากการเลี้ยงสตัวน้ําระบบชลประทานน้ําเค็มอาวคุงกระเบน
   
*ผูรับผดิชอบ : ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน 
22120 โทร. 039-433216-8 โทรสาร 039-433209

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ของน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็มตอปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบน 
2557 

คุณาวงคเดช* 
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

การศึกษาผลกระทบของน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานนํ้าเค็มตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในอาว

คุงกระเบน โดยตรวจวัดปริมาณตะกอนจากน้ําตัวอยางที่เก็บจากบริเวณคลองสงน้ําดีบอเลี้ยงสัตวน้ํา (ชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตสัตว

คลองรับน้ําทิ้ง ชายฝงปาชายเลนที่ระยะ 0 ม., 500 ม.,  1000 ม., ฟารมทะเล, ปากอาวคุงกระเบน และชายหาดแหลม

2557 โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเขมขนตะกอนตั้งแตคลองรับ

ท้ิงถึงปากอาวคุงกระเบน และบริเวณชายฝงทะเลเปดหาดแหลมเสด็จ และ เปรียบเทียบปริมาณตะกอนในคลองรับน้ําท้ิง

ระหวางขุดลอกเลน (ป 2556) และ หลังขุดลอกเลน (ป 2557) 2) ศึกษาปริมาณตะกอนใน

คลองสงน้ําระบบชลประทานน้ําเค็ม คลองรับน้ําทิ้ง และในอาวคุงกระเบน ผลการศึกษา พบวาปริมาณตะกอนในคลองรับน้ํา

ทิ้งไดรับอิทธิพลจากน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม แตปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบนสวนมากไดรับ

นนํ้านอกอาวไหลตามกระแสน้ําขึ้นลงเขาสูอาวคุงกระเบน การขุดลอกตะกอนในคลอ

กระทบตอปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบน จากการศึกษาปริมาณตะกอน พบวา คลองสงน้ําเขาระบบชลประทานน้ําเค็มมี

ป หรือ 3,654+965 ลบ.ม./ป ตกสะสม 3.1+0.83 ซม./ป ซึ่งใชเปนปริมาณตะกอนที่เกิด

ริมาณตะกอนในน้ําท้ิง ณ ชวงเก็บผลผลิตสัตวน้ํามีปริมาณตะกอน เฉลี่ย 643

ป และถาปลอยทิ้งลงคลองรับน้ําทิ้งโดยตรงจะทําใหคลองรับน้ําทิ้งมีตะกอนตกสะสมในอัตราเฉลี่ย 

ป และจากการวิเคราะหปริมาณตะกอนจากน้ําตัวอยางที่เก็บมาจากคลองรับน้ําท้ิงชวงเก็บผลผลิต เปรียบเทียบ

กับปริมาณตะกอนที่วิเคราะหจากน้ําตัวอยางท่ีเก็บจากคลองรับน้ําทิง้ในสภาวะปกติชวงนํ้าขึ้นสูงสุดและน้ําลงต่ําสุด พบวามีคา

559+222 ตัน/ป ตามลําดับ หรือ 1,781+471 ลบ.ม./ป และ 

ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ปริมาณตะกอนในคลองรับน้ําทิ้งไดรับอิทธิพลจากน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทาน

น้ําเค็ม สวนตะกอนในอาวคุงกระเบนมีปริมาณเฉลี่ย 2,011+421 ตัน/ป หรือ 6,395+4,147 ลบ.ม./ป ซึ่งไดรับอิทธิ

กัดเซาะน้ําชายฝง และน้ําที่ไหลเขามาในอาวคุงกระเบนตามการขึ้นลงของน้ํา 

ตะกอน นํ้าทิ้งจากการเลี้ยงสตัวน้ําระบบชลประทานน้ําเค็มอาวคุงกระเบน 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ
433209 E-mail : k_phenkae@yahoo.com 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ในอาวคุงกระเบน 

การศึกษาผลกระทบของน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานนํ้าเค็มตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในอาว

ชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตสัตว

ปากอาวคุงกระเบน และชายหาดแหลม

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเขมขนตะกอนตั้งแตคลองรับ

ท้ิงถึงปากอาวคุงกระเบน และบริเวณชายฝงทะเลเปดหาดแหลมเสด็จ และ เปรียบเทียบปริมาณตะกอนในคลองรับน้ําท้ิง

ศึกษาปริมาณตะกอนใน

ปริมาณตะกอนในคลองรับน้ํา

ทิ้งไดรับอิทธิพลจากน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม แตปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบนสวนมากไดรับ

เขาสูอาวคุงกระเบน การขุดลอกตะกอนในคลองรับน้ําทิ้งไมสงผล

กระทบตอปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบน จากการศึกษาปริมาณตะกอน พบวา คลองสงน้ําเขาระบบชลประทานน้ําเค็มมี

ป ซึ่งใชเปนปริมาณตะกอนที่เกิด

643+170 ตัน/ป หรือ 

ป และถาปลอยทิ้งลงคลองรับน้ําทิ้งโดยตรงจะทําใหคลองรับน้ําทิ้งมีตะกอนตกสะสมในอัตราเฉลี่ย 

ป และจากการวิเคราะหปริมาณตะกอนจากน้ําตัวอยางที่เก็บมาจากคลองรับน้ําท้ิงชวงเก็บผลผลิต เปรียบเทียบ

และน้ําลงต่ําสุด พบวามีคา

ป และ 1,985+837 ลบ.ม./ป

ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ปริมาณตะกอนในคลองรับน้ําทิ้งไดรับอิทธิพลจากน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทาน

ซึ่งไดรับอิทธพิลจากการ

ทาใหม จ.จันทบุร ี
  

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

Impact of Water discharged from Aquaculture in Seawater Irrigation Projecton
Amount of Settleable Matters in Kung Krabaen Bay,
2012 - 2014 
 
Prachuab Leeruksakiat and Phenkae
Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center
 
Abstract 

The impact of water which

of settleable matters in Kung Krabaen Bay was studied and recorded data once a month from several 

stations in the area of sea water irrigation project (inlet canal, rearing ponds (during 

canal, 0 m., 500 m. and 1000 m. from mangrove forest coastline, sea farm, bay mountand Lam Sa Dej 

Beach) during 2012 to 2014.  The objectives were 1) to comparesettleable matters concentration in each 

station from discharge canal to b

settleable matters concentration in discharge canal before sediment dredging, during sediment dredging 

and after sediment dredging and 2) to study the amount of settleable matters in inlet ca

canal and Kung Krabaen Bay. The result showed that amount of increasedsediment in discharge canal was 

influencedby amount of harvested water discharged from aquaculture farming in seawater irrigation 

project but amount of increasedsediment i

seawater out of the bay which flowed in and out by tide.

impact to amount of settleable matters In Kung Krabaen Bay.

643+170 ton/year or 3,654+965

of natural seawater. Amount of average settleable matters of the harvested water from aquaculture 

farming was 643+170 ton/year or

directly discharged, the silting 

matters at two types of sampling water in drainage canal, one was sampled at the time during 

water discharged and the other was sampled at usual time of high and low tide of each month were 

compared, the result showed that amount of the both were not different

1,781+471 m3/year and the other was 

that a mount of the settleable matters in discharge canal was influenced by amount of discharging the 

harvested water. Amount of average settleable matters in Kung Krabaen Bay was 

6,395+4,147 m3/year which was influenced by costal water runoff/erosion and natural seawater out of the 

bay which flow in and out from the bay by water tide.
 
Key words : Settleable Matters, discharge water from aquaculture, seawater irrigation project,                  

Kung Krabaen Bay
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Impact of Water discharged from Aquaculture in Seawater Irrigation Projecton
Amount of Settleable Matters in Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province during Year 

Phenkae Kunawongdet* 
Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center 

The impact of water which discharged from aquaculture in seawater irrigation project to amount 

of settleable matters in Kung Krabaen Bay was studied and recorded data once a month from several 

stations in the area of sea water irrigation project (inlet canal, rearing ponds (during 

canal, 0 m., 500 m. and 1000 m. from mangrove forest coastline, sea farm, bay mountand Lam Sa Dej 

Beach) during 2012 to 2014.  The objectives were 1) to comparesettleable matters concentration in each 

station from discharge canal to bay mountand natural seawater in Lam Sa Dej beach, and to compare 

settleable matters concentration in discharge canal before sediment dredging, during sediment dredging 

and after sediment dredging and 2) to study the amount of settleable matters in inlet ca

canal and Kung Krabaen Bay. The result showed that amount of increasedsediment in discharge canal was 

influencedby amount of harvested water discharged from aquaculture farming in seawater irrigation 

project but amount of increasedsediment in Kung Krabaen bay was influenced by amount of natural 

seawater out of the bay which flowed in and out by tide. Sediment dredging in discharge canal did not 

impact to amount of settleable matters In Kung Krabaen Bay. The settleable mattersin the inlet cana

965 m3/yearorsilting 3.1+0.83 cm/year which represented as settleable matters 

Amount of average settleable matters of the harvested water from aquaculture 

ton/year or 3,654+965 m3/year and assumed that in case of the harvested water was 

 would be 6.4+1.70 cm/year in the discharge carnal.

matters at two types of sampling water in drainage canal, one was sampled at the time during 

water discharged and the other was sampled at usual time of high and low tide of each month were 

compared, the result showed that amount of the both were not different (one was 406

the other was 559+222 ton/year or 1,985+837 m3/year). These could be explained 

mount of the settleable matters in discharge canal was influenced by amount of discharging the 

harvested water. Amount of average settleable matters in Kung Krabaen Bay was 

year which was influenced by costal water runoff/erosion and natural seawater out of the 

bay which flow in and out from the bay by water tide. 

Matters, discharge water from aquaculture, seawater irrigation project,                  
Kung Krabaen Bay 
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Impact of Water discharged from Aquaculture in Seawater Irrigation Projecton the 
Chanthaburi Province during Year 

discharged from aquaculture in seawater irrigation project to amount 

of settleable matters in Kung Krabaen Bay was studied and recorded data once a month from several 

stations in the area of sea water irrigation project (inlet canal, rearing ponds (during harvested), discharge 

canal, 0 m., 500 m. and 1000 m. from mangrove forest coastline, sea farm, bay mountand Lam Sa Dej 

Beach) during 2012 to 2014.  The objectives were 1) to comparesettleable matters concentration in each 

ay mountand natural seawater in Lam Sa Dej beach, and to compare 

settleable matters concentration in discharge canal before sediment dredging, during sediment dredging 

and after sediment dredging and 2) to study the amount of settleable matters in inlet canal, discharge 

canal and Kung Krabaen Bay. The result showed that amount of increasedsediment in discharge canal was 

influencedby amount of harvested water discharged from aquaculture farming in seawater irrigation 

n Kung Krabaen bay was influenced by amount of natural 

Sediment dredging in discharge canal did not 

The settleable mattersin the inlet canal was 

year which represented as settleable matters 

Amount of average settleable matters of the harvested water from aquaculture 

and assumed that in case of the harvested water was 

year in the discharge carnal. Amount of settleable 

matters at two types of sampling water in drainage canal, one was sampled at the time during harvested 

water discharged and the other was sampled at usual time of high and low tide of each month were 

(one was 406+107 ton/year or 

year). These could be explained 

mount of the settleable matters in discharge canal was influenced by amount of discharging the 

harvested water. Amount of average settleable matters in Kung Krabaen Bay was 2,011+421 ton/year or 

year which was influenced by costal water runoff/erosion and natural seawater out of the 

Matters, discharge water from aquaculture, seawater irrigation project,                  

Corresponding author: Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center Moo 4, Klong Kud, Thamai, 
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คํานํา 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  

มาเปนแนวทางโดยการสงเสริมพัฒนาอาชีพดานการประมงและการเกษตร เพื่อใหร

ที่ดีขึ้น ตลอดจนอนุรักษและการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน เนื่องจากพื้นที่ชายฝงอาวคุงกระเบนเปนพื้นที่ปาชายเลน

เสื่อมโทรมที่ไมสามารถพัฒนาเปนพ้ืนที่การเกษตรอื่นไดนอกจากใชเปนพื้นท่ีพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ํา

ที่ไดรับความสนใจจากราษฎรในพื้นที่ การพัฒนาอาชีพนี้จะชวยใหราษ

เปนอยูที่ดีขึ้น รวมทั้งมีสวนชวยในการอนุรักษและปลูกปาชายเลนบริเวณอาวคุงกระเบน 

ปาสงวนเสื่อมโทรมรอบอาวคุงกระเบนประมาณ 

728 ไร เพื่อใหราษฎร 113 ครอบครัว ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

ไร และ (3) พื้นท่ีบอสาธิต พื้นที่ปลูกปาชายเลนเพื่อการฟนฟู และพื้นท่ีดานสาธารณูปโภคตางๆ อีก 

2542) 

ในการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เดิมศูนยฯ

เดียวกัน ทําใหการจัดการเรื่องโรคสัตวน้ําเปนไปไดยาก ระบบการเลี้ยงเปนแบบเลี้ยงหนาแนน 

เลี้ยงแบบหนาแนนสูง (super-intensive culture)

(Tookwinas, 1999) ดังนั้น เพื่อแกปญหาดังกลาว ก

ชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงขึ้นในป พ

ป พ.ศ. 2542 ประกอบดวยระบบสงน้ําดีจากทะเลเปด 

ซึ่งมีความจุประมาณ 4,650.00 ลบ.ม. และระบายน้ําสงตอไปดวยเครื่องสูบน้ํากําลังสูงขนาด 

น้ําได 1.25 ลบ.ม./วินาที โดยไหลผานไปตามแนวทอสงน้ํา 

3,000 ลบ.ม. เชื่อมตอกับคลองสงน้ําคอนกรีตยาว 

โลก ในสวนของระบบบําบัดน้ําทิ้งของโครงการเปนการใชศักยภาพของธรรมชาติที่มีอยู

(1) บอกักเก็บเลนของเกษตรกร เพื่อตกตะกอนสารแขวนลอย กอนปลอยเขาสูคลองรับน้ําทิ้งโครงการฯ 

หลังปาชายเลนมีความยาว 6 กิโลเมตร ขนานไปตามแนวปาชายเลน ในคลองมีการบําบัดทางชีวภาพโดยการสงเสริมเลี้ยงหอย

นางรมแบบแขวนเพื่อลดแพลงกตอนและเพื่อใหตะกอนในน้ํามีการตกตะกอน มีระบบเติมอาก

2 แรงมา จํานวน 24 ชุด หลังจากน้ันน้ําจะไหลผานปาชายเลนฟนฟู 

อาวคุงกระเบนซึ่งมีพื้นที่หญาทะเล 1,245 ไร ตอจากนั้นจึงไหลออกไปจากปากอาวคุงกระเบน ดังภาพที่ 

พัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เลี้ยงสัตวน้ําอาวคุงกระเบน ดวยระบบชลประทานน้ําเค็ม

ประจําจังหวัดจันทบุรี ดานพัฒนาการเลี้ยงสั

ใหมีการสงเสริมการเลี้ยงกุงคุณภาพตามแนวทางของ 

สารเคมีหรือสารปฏิชีวนะตกคางในผลผลิตกุง และการเลี้ยงกุงทะเลคุณภาพอยางยั่

การเลี้ยงท่ีมีการจัดระบบมาตรฐานสูงจนไดผลผลิตกุงที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค และกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุงทะเล

การเพาะเลี้ยงกุงทะเล, 2548)  

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 

พอเพียง” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9

การพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  

มาเปนแนวทางโดยการสงเสริมพัฒนาอาชีพดานการประมงและการเกษตร เพื่อใหราษฎรพึ่งตนเองไดและมีฐานะความเปนอยู

ที่ดีขึ้น ตลอดจนอนุรักษและการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน เนื่องจากพื้นที่ชายฝงอาวคุงกระเบนเปนพื้นที่ปาชายเลน

เสื่อมโทรมที่ไมสามารถพัฒนาเปนพ้ืนที่การเกษตรอื่นไดนอกจากใชเปนพื้นท่ีพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ํา

การพัฒนาอาชีพนี้จะชวยใหราษฎรในพื้นที่สามารถหารายไดพึ่งตนเองและมีชีวิตความ

เปนอยูที่ดีขึ้น รวมทั้งมีสวนชวยในการอนุรักษและปลูกปาชายเลนบริเวณอาวคุงกระเบน ดังนั้นศูนยฯจึงไดขออนุญาตใชพื้นที่

ปาสงวนเสื่อมโทรมรอบอาวคุงกระเบนประมาณ 1,650 ไร โดยแบงพื้นที่เปน (1) พื้นที่เลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

ครอบครัว ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (2) พื้นที่อนุรักษปาชายเลนรอบอ

พื้นท่ีบอสาธิต พื้นที่ปลูกปาชายเลนเพื่อการฟนฟู และพื้นท่ีดานสาธารณูปโภคตางๆ อีก 312 

ในการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เดิมศูนยฯ คุงกระเบน มีระบบสงน้ําดีและระบบระบายน้ําทิ้งไหลลงอาวคุงกระเบนในที่

ทําใหการจัดการเรื่องโรคสัตวน้ําเปนไปไดยาก ระบบการเลี้ยงเปนแบบเลี้ยงหนาแนน (Intensive culture) 

intensive culture) ซึ่งอาจอยูในระดับเกินความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ 

ดังนั้น เพื่อแกปญหาดังกลาว กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมประมง ไดจัดตั้งโครงการนํารองระบบ

ชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงขึ้นในป พ.ศ. 2539 (บริษัท เทสโก จํากัด, 2540) และเริ่

ประกอบดวยระบบสงน้ําดีจากทะเลเปด (บริเวณหางจากชายฝงแหลมเสด็จประมาณ 350 

และระบายน้ําสงตอไปดวยเครื่องสูบน้ํากําลังสูงขนาด 200 แรงมา แตละเครื่องระบาย

วินาที โดยไหลผานไปตามแนวทอสงน้ํา HPDE เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 

เชื่อมตอกับคลองสงน้ําคอนกรีตยาว 8,820 เมตร เขาสูพื้นท่ีเลี้ยงสัตวน้ํารอบอาวคุงกระเบน โดยแรงโนมถวงของ

โลก ในสวนของระบบบําบัดน้ําทิ้งของโครงการเปนการใชศักยภาพของธรรมชาติที่มีอยู เพื่อบําบัดคุณภาพน้ํา ประกอบดวย

ตะกอนสารแขวนลอย กอนปลอยเขาสูคลองรับน้ําทิ้งโครงการฯ 

กิโลเมตร ขนานไปตามแนวปาชายเลน ในคลองมีการบําบัดทางชีวภาพโดยการสงเสริมเลี้ยงหอย

นางรมแบบแขวนเพื่อลดแพลงกตอนและเพื่อใหตะกอนในน้ํามีการตกตะกอน มีระบบเติมอากาศโดยเครื่องเติมอากาศ ขนาด 

ชุด หลังจากน้ันน้ําจะไหลผานปาชายเลนฟนฟู 690 ไร และปาชายเลนอนุรักษ 610 

ไร ตอจากนั้นจึงไหลออกไปจากปากอาวคุงกระเบน ดังภาพที่ 

ฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2545) และในป พ.ศ. 2542 ไดมีการจดทะเบียนจัดตั้ง 

เลี้ยงสัตวน้ําอาวคุงกระเบน ดวยระบบชลประทานน้ําเค็ม” กับเกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี นายทะเบียนกลุมเกษตรกร

ดานพัฒนาการเลี้ยงสัตวน้ําประมาณกลางป พ.ศ. 2545 ศูนยฯคุงกระเบนไดรับนโยบายจากกรมประมง

ใหมีการสงเสริมการเลี้ยงกุงคุณภาพตามแนวทางของ Good Aquaculture Practice (GAP) คือ การเลี้ยงท่ีถูกสุขลักษณะไมมี

สารเคมีหรือสารปฏิชีวนะตกคางในผลผลิตกุง และการเลี้ยงกุงทะเลคุณภาพอยางยั่งยืน หรือ Code of Conduct (CoC) 

การเลี้ยงท่ีมีการจัดระบบมาตรฐานสูงจนไดผลผลิตกุงที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค และกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอ

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุงทะเล, 2546ก, ฃ; ศูนยประสานงานโครงการ Sea Food Bank, 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดนอมนําหลัก “

9 - 11 บนพ้ืนฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 

(Sustainable Development Goals : SDGs) พัฒนาสูประเทศไทย 4.0 ในรูปแบบ “

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  

าษฎรพึ่งตนเองไดและมีฐานะความเปนอยู

ที่ดีขึ้น ตลอดจนอนุรักษและการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน เนื่องจากพื้นที่ชายฝงอาวคุงกระเบนเปนพื้นที่ปาชายเลน

เสื่อมโทรมที่ไมสามารถพัฒนาเปนพ้ืนที่การเกษตรอื่นไดนอกจากใชเปนพื้นท่ีพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ซึ่งเปนอาชีพ

รในพื้นที่สามารถหารายไดพึ่งตนเองและมีชีวิตความ

ดังนั้นศูนยฯจึงไดขออนุญาตใชพื้นที่

พื้นที่เลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 104 แปลง จํานวน 

พื้นที่อนุรักษปาชายเลนรอบอาว ประมาณ 610 

312 ไร (สํานักงาน กปร., 

คุงกระเบน มีระบบสงน้ําดีและระบบระบายน้ําทิ้งไหลลงอาวคุงกระเบนในที่

(Intensive culture) ไปจนถึง

ซึ่งอาจอยูในระดับเกินความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ 

ระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมประมง ไดจัดตั้งโครงการนํารองระบบ

และเริ่มดําเนินการกลาง 

350 เมตร) เขาสูโรงสูบน้ํา 

แรงมา แตละเครื่องระบาย

เมตร จํานวน 2 ทอ ไปยังบอพักน้ํา 

เมตร เขาสูพื้นท่ีเลี้ยงสัตวน้ํารอบอาวคุงกระเบน โดยแรงโนมถวงของ

เพื่อบําบัดคุณภาพน้ํา ประกอบดวย 

ตะกอนสารแขวนลอย กอนปลอยเขาสูคลองรับน้ําทิ้งโครงการฯ (2) คลองรับน้ําทิ้งอยู

กิโลเมตร ขนานไปตามแนวปาชายเลน ในคลองมีการบําบัดทางชีวภาพโดยการสงเสริมเลี้ยงหอย

าศโดยเครื่องเติมอากาศ ขนาด  

610 ไร และไหลลงสูกลาง

ไร ตอจากนั้นจึงไหลออกไปจากปากอาวคุงกระเบน ดังภาพที่ 1 (ศูนยศึกษาการ

ไดมีการจดทะเบียนจัดตั้ง “กลุมเกษตรกร

กับเกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี นายทะเบียนกลุมเกษตรกร

ศูนยฯคุงกระเบนไดรับนโยบายจากกรมประมง

คือ การเลี้ยงท่ีถูกสุขลักษณะไมมี

Code of Conduct (CoC) คือ 

การเลี้ยงท่ีมีการจัดระบบมาตรฐานสูงจนไดผลผลิตกุงที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค และกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอ

Sea Food Bank, 2548; สถาบันวิจัย

“ปรัชญาของเศรษฐกิจ

 2579) และเปาหมาย

“ความมั่นคง มังคั่ง และ



 O1 

56 

O15 

คํานํา 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  

มาเปนแนวทางโดยการสงเสริมพัฒนาอาชีพดานการประมงและการเกษตร เพื่อใหร

ที่ดีขึ้น ตลอดจนอนุรักษและการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน เนื่องจากพื้นที่ชายฝงอาวคุงกระเบนเปนพื้นที่ปาชายเลน

เสื่อมโทรมที่ไมสามารถพัฒนาเปนพ้ืนที่การเกษตรอื่นไดนอกจากใชเปนพื้นท่ีพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ํา

ที่ไดรับความสนใจจากราษฎรในพื้นที่ การพัฒนาอาชีพนี้จะชวยใหราษ

เปนอยูที่ดีขึ้น รวมทั้งมีสวนชวยในการอนุรักษและปลูกปาชายเลนบริเวณอาวคุงกระเบน 

ปาสงวนเสื่อมโทรมรอบอาวคุงกระเบนประมาณ 

728 ไร เพื่อใหราษฎร 113 ครอบครัว ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

ไร และ (3) พื้นท่ีบอสาธิต พื้นที่ปลูกปาชายเลนเพื่อการฟนฟู และพื้นท่ีดานสาธารณูปโภคตางๆ อีก 

2542) 

ในการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เดิมศูนยฯ

เดียวกัน ทําใหการจัดการเรื่องโรคสัตวน้ําเปนไปไดยาก ระบบการเลี้ยงเปนแบบเลี้ยงหนาแนน 

เลี้ยงแบบหนาแนนสูง (super-intensive culture)

(Tookwinas, 1999) ดังนั้น เพื่อแกปญหาดังกลาว ก

ชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงขึ้นในป พ

ป พ.ศ. 2542 ประกอบดวยระบบสงน้ําดีจากทะเลเปด 

ซึ่งมีความจุประมาณ 4,650.00 ลบ.ม. และระบายน้ําสงตอไปดวยเครื่องสูบน้ํากําลังสูงขนาด 

น้ําได 1.25 ลบ.ม./วินาที โดยไหลผานไปตามแนวทอสงน้ํา 

3,000 ลบ.ม. เชื่อมตอกับคลองสงน้ําคอนกรีตยาว 

โลก ในสวนของระบบบําบัดน้ําทิ้งของโครงการเปนการใชศักยภาพของธรรมชาติที่มีอยู

(1) บอกักเก็บเลนของเกษตรกร เพื่อตกตะกอนสารแขวนลอย กอนปลอยเขาสูคลองรับน้ําทิ้งโครงการฯ 

หลังปาชายเลนมีความยาว 6 กิโลเมตร ขนานไปตามแนวปาชายเลน ในคลองมีการบําบัดทางชีวภาพโดยการสงเสริมเลี้ยงหอย

นางรมแบบแขวนเพื่อลดแพลงกตอนและเพื่อใหตะกอนในน้ํามีการตกตะกอน มีระบบเติมอาก

2 แรงมา จํานวน 24 ชุด หลังจากน้ันน้ําจะไหลผานปาชายเลนฟนฟู 

อาวคุงกระเบนซึ่งมีพื้นที่หญาทะเล 1,245 ไร ตอจากนั้นจึงไหลออกไปจากปากอาวคุงกระเบน ดังภาพที่ 

พัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เลี้ยงสัตวน้ําอาวคุงกระเบน ดวยระบบชลประทานน้ําเค็ม

ประจําจังหวัดจันทบุรี ดานพัฒนาการเลี้ยงสั

ใหมีการสงเสริมการเลี้ยงกุงคุณภาพตามแนวทางของ 

สารเคมีหรือสารปฏิชีวนะตกคางในผลผลิตกุง และการเลี้ยงกุงทะเลคุณภาพอยางยั่

การเลี้ยงท่ีมีการจัดระบบมาตรฐานสูงจนไดผลผลิตกุงที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค และกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุงทะเล

การเพาะเลี้ยงกุงทะเล, 2548)  

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 

พอเพียง” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9

การพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  

มาเปนแนวทางโดยการสงเสริมพัฒนาอาชีพดานการประมงและการเกษตร เพื่อใหราษฎรพึ่งตนเองไดและมีฐานะความเปนอยู

ที่ดีขึ้น ตลอดจนอนุรักษและการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน เนื่องจากพื้นที่ชายฝงอาวคุงกระเบนเปนพื้นที่ปาชายเลน

เสื่อมโทรมที่ไมสามารถพัฒนาเปนพ้ืนที่การเกษตรอื่นไดนอกจากใชเปนพื้นท่ีพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ํา

การพัฒนาอาชีพนี้จะชวยใหราษฎรในพื้นที่สามารถหารายไดพึ่งตนเองและมีชีวิตความ

เปนอยูที่ดีขึ้น รวมทั้งมีสวนชวยในการอนุรักษและปลูกปาชายเลนบริเวณอาวคุงกระเบน ดังนั้นศูนยฯจึงไดขออนุญาตใชพื้นที่

ปาสงวนเสื่อมโทรมรอบอาวคุงกระเบนประมาณ 1,650 ไร โดยแบงพื้นที่เปน (1) พื้นที่เลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

ครอบครัว ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (2) พื้นที่อนุรักษปาชายเลนรอบอ

พื้นท่ีบอสาธิต พื้นที่ปลูกปาชายเลนเพื่อการฟนฟู และพื้นท่ีดานสาธารณูปโภคตางๆ อีก 312 

ในการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เดิมศูนยฯ คุงกระเบน มีระบบสงน้ําดีและระบบระบายน้ําทิ้งไหลลงอาวคุงกระเบนในที่

ทําใหการจัดการเรื่องโรคสัตวน้ําเปนไปไดยาก ระบบการเลี้ยงเปนแบบเลี้ยงหนาแนน (Intensive culture) 

intensive culture) ซึ่งอาจอยูในระดับเกินความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ 

ดังนั้น เพื่อแกปญหาดังกลาว กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมประมง ไดจัดตั้งโครงการนํารองระบบ

ชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงขึ้นในป พ.ศ. 2539 (บริษัท เทสโก จํากัด, 2540) และเริ่

ประกอบดวยระบบสงน้ําดีจากทะเลเปด (บริเวณหางจากชายฝงแหลมเสด็จประมาณ 350 

และระบายน้ําสงตอไปดวยเครื่องสูบน้ํากําลังสูงขนาด 200 แรงมา แตละเครื่องระบาย

วินาที โดยไหลผานไปตามแนวทอสงน้ํา HPDE เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 

เชื่อมตอกับคลองสงน้ําคอนกรีตยาว 8,820 เมตร เขาสูพื้นท่ีเลี้ยงสัตวน้ํารอบอาวคุงกระเบน โดยแรงโนมถวงของ

โลก ในสวนของระบบบําบัดน้ําทิ้งของโครงการเปนการใชศักยภาพของธรรมชาติที่มีอยู เพื่อบําบัดคุณภาพน้ํา ประกอบดวย

ตะกอนสารแขวนลอย กอนปลอยเขาสูคลองรับน้ําทิ้งโครงการฯ 

กิโลเมตร ขนานไปตามแนวปาชายเลน ในคลองมีการบําบัดทางชีวภาพโดยการสงเสริมเลี้ยงหอย

นางรมแบบแขวนเพื่อลดแพลงกตอนและเพื่อใหตะกอนในน้ํามีการตกตะกอน มีระบบเติมอากาศโดยเคร่ืองเติมอากาศ ขนาด 

ชุด หลังจากน้ันน้ําจะไหลผานปาชายเลนฟนฟู 690 ไร และปาชายเลนอนุรักษ 610 

ไร ตอจากนั้นจึงไหลออกไปจากปากอาวคุงกระเบน ดังภาพที่ 

ฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2545) และในป พ.ศ. 2542 ไดมีการจดทะเบียนจัดตั้ง 

เลี้ยงสัตวน้ําอาวคุงกระเบน ดวยระบบชลประทานน้ําเค็ม” กับเกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี นายทะเบียนกลุมเกษตรกร

ดานพัฒนาการเลี้ยงสัตวน้ําประมาณกลางป พ.ศ. 2545 ศูนยฯคุงกระเบนไดรับนโยบายจากกรมประมง

ใหมีการสงเสริมการเลี้ยงกุงคุณภาพตามแนวทางของ Good Aquaculture Practice (GAP) คือ การเลี้ยงท่ีถูกสุขลักษณะไมมี

สารเคมีหรือสารปฏิชีวนะตกคางในผลผลิตกุง และการเลี้ยงกุงทะเลคุณภาพอยางยั่งยืน หรือ Code of Conduct (CoC) 

การเลี้ยงท่ีมีการจัดระบบมาตรฐานสูงจนไดผลผลิตกุงที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค และกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอ

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุงทะเล, 2546ก, ฃ; ศูนยประสานงานโครงการ Sea Food Bank, 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดนอมนําหลัก “

9 - 11 บนพ้ืนฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 

(Sustainable Development Goals : SDGs) พัฒนาสูประเทศไทย 4.0 ในรูปแบบ “

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  

าษฎรพึ่งตนเองไดและมีฐานะความเปนอยู

ที่ดีขึ้น ตลอดจนอนุรักษและการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน เนื่องจากพื้นที่ชายฝงอาวคุงกระเบนเปนพื้นที่ปาชายเลน

เสื่อมโทรมที่ไมสามารถพัฒนาเปนพ้ืนที่การเกษตรอื่นไดนอกจากใชเปนพื้นท่ีพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ซึ่งเปนอาชีพ

รในพื้นที่สามารถหารายไดพึ่งตนเองและมีชีวิตความ

ดังนั้นศูนยฯจึงไดขออนุญาตใชพื้นที่

พื้นที่เลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 104 แปลง จํานวน 

พื้นที่อนุรักษปาชายเลนรอบอาว ประมาณ 610 

312 ไร (สํานักงาน กปร., 

คุงกระเบน มีระบบสงน้ําดีและระบบระบายน้ําทิ้งไหลลงอาวคุงกระเบนในที่

(Intensive culture) ไปจนถึง

ซึ่งอาจอยูในระดับเกินความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ 

ระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมประมง ไดจัดตั้งโครงการนํารองระบบ

และเริ่มดําเนินการกลาง 

350 เมตร) เขาสูโรงสูบน้ํา 

แรงมา แตละเครื่องระบาย

เมตร จํานวน 2 ทอ ไปยังบอพักน้ํา 

เมตร เขาสูพื้นท่ีเลี้ยงสัตวน้ํารอบอาวคุงกระเบน โดยแรงโนมถวงของ

เพื่อบําบัดคุณภาพน้ํา ประกอบดวย 

ตะกอนสารแขวนลอย กอนปลอยเขาสูคลองรับน้ําทิ้งโครงการฯ (2) คลองรับน้ําทิ้งอยู

กิโลเมตร ขนานไปตามแนวปาชายเลน ในคลองมีการบําบัดทางชีวภาพโดยการสงเสริมเลี้ยงหอย

าศโดยเคร่ืองเติมอากาศ ขนาด  

610 ไร และไหลลงสูกลาง

ไร ตอจากนั้นจึงไหลออกไปจากปากอาวคุงกระเบน ดังภาพที่ 1 (ศูนยศึกษาการ

ไดมีการจดทะเบียนจัดตั้ง “กลุมเกษตรกร

กับเกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี นายทะเบียนกลุมเกษตรกร

ศูนยฯคุงกระเบนไดรับนโยบายจากกรมประมง

คือ การเลี้ยงท่ีถูกสุขลักษณะไมมี

Code of Conduct (CoC) คือ 

การเลี้ยงท่ีมีการจัดระบบมาตรฐานสูงจนไดผลผลิตกุงที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค และกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอ

Sea Food Bank, 2548; สถาบันวิจัย

“ปรัชญาของเศรษฐกิจ

 2579) และเปาหมาย

“ความมั่นคง มังคั่ง และ

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

ยั่งยืน” มุงเนนการพัฒนาบนฐานภูมิปญญาที่เกิดจากการใชความรูและทักษะ การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม เปนการเติบโตที่เปนมิตร

การศึกษาปริมาณตะกอนที่เกิดจากการเลี้ยงสัตวน้ําไดนําหลักวิธีการทางวิทยาศาสตรมาประเมินปริมาณตะกอนใน

ระบบชลประทานน้ําเค็ม ตะกอนในน้ําจากการเลี้ยงสัตวน้ําสงผลกระทบตออาวคุงกระเบนหรือไม การขุ

น้ําทิ้งมีผลกระทบตออาวคุงกระเบนหรือไม

ตะกอนในคลองสงน้ํา และในคลองรับน้ําทิ้ง
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเขมขนตะกอนตั้งแตคลองรับน้ําทิ้งถงึปากอาวคุง

แหลมเสด็จ และเปรียบเทียบปรมิาณตะกอนในคลองรับน้ําทิ้งชวงกอนขุดลอกเลน 

และหลังขุดลอกเลน (ป 2557) 

2. เพื่อศึกษาปริมาณตะกอนในคลองสงน้ําระบบชลประทานนํ้าเคม็ คลองรับน้ําทิ้ง 

 

วิธีดําเนินการ 

1. พื้นท่ีและระยะเวลาการศึกษา 

การสุมเก็บตัวอยางน้ําเริ่มตั้งแตบริเวณชายหาดแหลมเสด็จ 

บริเวณชายฝงปาชายเลนที่มีระยะหางจากฝงประมาณ 

(ชวงน้ําขึ้นและลง) และ บริเวณปากอา

เลี้ยงสัตวน้ําและบริเวณคลองรับน้ําทิ้งในชวงเก็บเกี่ยวผลผลิต 

การศึกษาระหวางเดือน มกราคม 2555 
 

การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

มุงเนนการพัฒนาบนฐานภูมิปญญาที่เกิดจากการใชความรูและทักษะ การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม เปนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (ราชกิจจานุเบกษา

กษาปริมาณตะกอนที่เกิดจากการเลี้ยงสัตวน้ําไดนําหลักวิธีการทางวิทยาศาสตรมาประเมินปริมาณตะกอนใน

ระบบชลประทานน้ําเค็ม ตะกอนในน้ําจากการเลี้ยงสัตวน้ําสงผลกระทบตออาวคุงกระเบนหรือไม การขุ

น้ําทิ้งมีผลกระทบตออาวคุงกระเบนหรือไม รวมทั้งขอมูลปริมาณตะกอนที่ไดจากการศีกษาครั้งนี้นํามาใชวางแผนการขุดลอก

ตะกอนในคลองสงน้ํา และในคลองรับน้ําทิ้ง  

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเขมขนตะกอนตั้งแตคลองรับน้ําทิ้งถงึปากอาวคุงกระเบน และบริเวณ

เปรียบเทียบปรมิาณตะกอนในคลองรับน้ําทิ้งชวงกอนขุดลอกเลน (ป 2555) ระหวา

ศึกษาปริมาณตะกอนในคลองสงน้ําระบบชลประทานนํ้าเคม็ คลองรับน้ําทิ้ง และในอาวคุงกระเบน

การสุมเก็บตัวอยางน้ําเริ่มตั้งแตบริเวณชายหาดแหลมเสด็จ (ชวงน้ําขึ้นและลง) คลองรับน้ําทิ้ง 

บริเวณชายฝงปาชายเลนที่มีระยะหางจากฝงประมาณ 0 ม. 500 ม. และ 1,000 ม. (ชวงน้ําขึ้น

และ บริเวณปากอาวคุงกระเบน (ชวงน้ําขึ้นและลง) ตามลําดับ เดือนละครั้ง และเก็บตัวอยางน้ําจากบอ

เลี้ยงสัตวน้ําและบริเวณคลองรับน้ําทิ้งในชวงเก็บเกี่ยวผลผลิต (บอกุง 3 บอ/เดือน และบอปลา 

2555 – ธันวาคม 2557 (ภาพที่ 1)  
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มุงเนนการพัฒนาบนฐานภูมิปญญาที่เกิดจากการใชความรูและทักษะ การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ

ราชกิจจานุเบกษา, 2559)   

กษาปริมาณตะกอนที่เกิดจากการเลี้ยงสัตวน้ําไดนําหลักวิธีการทางวิทยาศาสตรมาประเมินปริมาณตะกอนใน

ระบบชลประทานน้ําเค็ม ตะกอนในน้ําจากการเลี้ยงสัตวน้ําสงผลกระทบตออาวคุงกระเบนหรือไม การขุดลอกเลนในคลองรับ

รวมทั้งขอมูลปริมาณตะกอนที่ไดจากการศีกษาครั้งนี้นํามาใชวางแผนการขุดลอก

กระเบน และบริเวณชายฝงทะเลเปดหาด

ระหวางขุดลอกเลน (ป 2556) 

และในอาวคุงกระเบน 

คลองรับน้ําทิ้ง (ชวงน้ําขึ้นและลง) 

ชวงน้ําขึ้น) บริเวณฟารมทะเลตัวอยาง 

ตามลําดับ เดือนละครั้ง และเก็บตัวอยางน้ําจากบอ

เดือน และบอปลา 3 บอ/เดือน) โดยดําเนิน
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ขอมูลจากดาวเทียมไทยโชค รายละเอียดภาพ 
ภาพท่ี 1 จุดเก็บตัวอยางน้ํา พ้ืนทีโ่ครงการชลประทานนํ้าเค็มฯ อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ

 

2. การวัดปรมิาณตะกอน 

Settleable Matters หมายถึง ปริมาณตะกอนที่สามารถตกตะกอนลงสูพื้นภาชนะ 

ระยะเวลาหนึ่ง ประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งจะเปนตะกอนขนาดใหญ สามารถสังเกตเห็นไดดวยตาเปลา วิธีการหาปริมาณตะกอน

ดําเนินการวัด 2 วิธี คือ 1) วัดตะกอนในน้ําตัวอยางโดยการตกตะกอนใน 

หนวยเปน มล.ล./ล. ตามวิธี APHA (1989) 2) 

ตกตะกอนในกระบอกตวง 1 ล. ปริมาณตะกอนเปนน้ําหนัก มีหนวยเปน มล

3. การวัดขนาดพื้นท่ีที่ทําการศึกษา 

แผนที่ภาพถายทางอากาศ พ.ศ. 2557 

ประมาณปริมาณตะกอนในคลองรับน้ําทิ้งและในอาวคุงกระเบน

สัตวน้ําในโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงอาวคุง

สงน้ํา 

4. การวัดความลึกของน้ําในอาวคุงกระเบน 

ความลึกของน้ําในอาวคุงกระเบนวัด ณ เวลาเก็บตัวอยางน้ําในอาวของแตละจุดเก็บน้ําแตละเดือนแลวนํามา

เปรียบเทียบกับตารางน้ําแหลมสิงห ละติจูด 

เดือนปน้ันของกรมอุทกศาสตร เพื่อประมาณความลึกน้ําแตละจุดเก็บน้ําในอาวคุงกระเบนทุกๆหนึ่งชั่วโมง เพื่อนํามาคํานวณ

ปริมาตรน้ําในอาวคุงกระเบนแตละเดือนสําหรับใชประมาณปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบน
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

  
ขอมูลจากดาวเทียมไทยโชค รายละเอียดภาพ 2 ม. (Gisda, 2017) 

จุดเก็บตัวอยางน้ํา พ้ืนทีโ่ครงการชลประทานนํ้าเค็มฯ อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ 

ปริมาณตะกอนที่สามารถตกตะกอนลงสูพื้นภาชนะ (settle) 

ชั่วโมง ซึ่งจะเปนตะกอนขนาดใหญ สามารถสังเกตเห็นไดดวยตาเปลา วิธีการหาปริมาณตะกอน

วัดตะกอนในน้ําตัวอยางโดยการตกตะกอนใน Imhoff cone ไดคาปริมาณตะกอนเปนปริมาตร มี

APHA (1989) 2) วัดตะกอนในน้ําตัวอยางโดยการวัดน้ําหนักผลตางตะกอนกอนและหลัง

ปริมาณตะกอนเปนน้ําหนัก มีหนวยเปน มล.ก./ล. ตามวิธี APHA (1989)

2557 ที่ระวาง บานโขดหอย 53342 นํามาใชวัดขนาดพื้นที่ที่ทําการศึกษา เพื่อใช

ประมาณปริมาณตะกอนในคลองรับน้ําทิ้งและในอาวคุงกระเบน สวนปริมาณน้ําจากการเลี้ยงสัตวน้ําวัดจากพื้นที่เก็บผลผลิต

สัตวน้ําในโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงอาวคุงกระเบน และปริมาตรน้ําในคลองสงนํ้าวัดจากปริมาตรน้ําที่สูบลงคลอง

 

ความลึกของน้ําในอาวคุงกระเบนวัด ณ เวลาเก็บตัวอยางน้ําในอาวของแตละจุดเก็บน้ําแตละเดือนแลวนํามา

เปรียบเทียบกับตารางน้ําแหลมสิงห ละติจูด (Lat) 12o 28’ 27” น. (N) ลองจิจูด (Long) 102o 03’ 45

ของกรมอุทกศาสตร เพื่อประมาณความลึกน้ําแตละจุดเก็บน้ําในอาวคุงกระเบนทุกๆหนึ่งชั่วโมง เพื่อนํามาคํานวณ

ปริมาตรน้ําในอาวคุงกระเบนแตละเดือนสําหรับใชประมาณปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบน 

M 

M 

M 

W W 

W 

W 
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O 

W คลองรับน้ําทิ้ง

C หางฝงปาชายเลน 

H หางฝงปาชายเลน 

T หางฝงปาชายเลน 

F ฟารมทะเล 

G ปากอาวคุงกระเบน 

M ปาชายเลน 

 

คลองสงน้ําดี
 
บอเลี้ยงสัตวน้ํา
 
คลองรับน้ําทิ้ง

ตําแหนงจุดเก็บน้ํา 

 
หาดแหลมเสด็จ           
(แหลงน้ําเขาคลองสงน้ําดี

O 

 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

 

settle) ไดดวยตนเองภายใน

ชั่วโมง ซึ่งจะเปนตะกอนขนาดใหญ สามารถสังเกตเห็นไดดวยตาเปลา วิธีการหาปริมาณตะกอน

ปริมาณตะกอนเปนปริมาตร มี

ผลตางตะกอนกอนและหลัง

APHA (1989) 

นํามาใชวัดขนาดพื้นที่ที่ทําการศึกษา เพื่อใช

สวนปริมาณน้ําจากการเลี้ยงสัตวน้ําวัดจากพื้นที่เก็บผลผลิต

กระเบน และปริมาตรน้ําในคลองสงนํ้าวัดจากปริมาตรน้ําที่สูบลงคลอง

ความลึกของน้ําในอาวคุงกระเบนวัด ณ เวลาเก็บตัวอยางน้ําในอาวของแตละจุดเก็บน้ําแตละเดือนแลวนํามา

45” อ. (E) ณ เวลาวัน

ของกรมอุทกศาสตร เพื่อประมาณความลึกน้ําแตละจุดเก็บน้ําในอาวคุงกระเบนทุกๆหนึ่งชั่วโมง เพื่อนํามาคํานวณ

คลองรับน้ําทิ้ง 

หางฝงปาชายเลน 0 ม.  

หางฝงปาชายเลน 500 ม.  

หางฝงปาชายเลน 1,000 ม.  

ฟารมทะเล  

ปากอาวคุงกระเบน  

ปาชายเลน  

คลองสงน้ําด ี

บอเลี้ยงสัตวน้ํา 

คลองรับน้ําทิ้ง 

ตําแหนงจุดเก็บน้ํา  

หาดแหลมเสด็จ           
แหลงน้ําเขาคลองสงน้ําด)ี 
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ขอมูลจากดาวเทียมไทยโชค รายละเอียดภาพ 
ภาพท่ี 1 จุดเก็บตัวอยางน้ํา พ้ืนทีโ่ครงการชลประทานนํ้าเค็มฯ อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ

 

2. การวัดปรมิาณตะกอน 

Settleable Matters หมายถึง ปริมาณตะกอนที่สามารถตกตะกอนลงสูพื้นภาชนะ 

ระยะเวลาหนึ่ง ประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งจะเปนตะกอนขนาดใหญ สามารถสังเกตเห็นไดดวยตาเปลา วิธีการหาปริมาณตะกอน

ดําเนินการวัด 2 วิธี คือ 1) วัดตะกอนในน้ําตัวอยางโดยการตกตะกอนใน 

หนวยเปน มล.ล./ล. ตามวิธี APHA (1989) 2) 

ตกตะกอนในกระบอกตวง 1 ล. ปริมาณตะกอนเปนน้ําหนัก มีหนวยเปน มล

3. การวัดขนาดพื้นท่ีที่ทําการศึกษา 

แผนที่ภาพถายทางอากาศ พ.ศ. 2557 

ประมาณปริมาณตะกอนในคลองรับน้ําทิ้งและในอาวคุงกระเบน

สัตวน้ําในโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงอาวคุง

สงน้ํา 

4. การวัดความลึกของน้ําในอาวคุงกระเบน 

ความลึกของน้ําในอาวคุงกระเบนวัด ณ เวลาเก็บตัวอยางน้ําในอาวของแตละจุดเก็บน้ําแตละเดือนแลวนํามา

เปรียบเทียบกับตารางน้ําแหลมสิงห ละติจูด 

เดือนปน้ันของกรมอุทกศาสตร เพื่อประมาณความลึกน้ําแตละจุดเก็บน้ําในอาวคุงกระเบนทุกๆหนึ่งชั่วโมง เพื่อนํามาคํานวณ

ปริมาตรน้ําในอาวคุงกระเบนแตละเดือนสําหรับใชประมาณปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบน
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

  
ขอมูลจากดาวเทียมไทยโชค รายละเอียดภาพ 2 ม. (Gisda, 2017) 

จุดเก็บตัวอยางน้ํา พ้ืนทีโ่ครงการชลประทานนํ้าเค็มฯ อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ 

ปริมาณตะกอนที่สามารถตกตะกอนลงสูพื้นภาชนะ (settle) 

ชั่วโมง ซึ่งจะเปนตะกอนขนาดใหญ สามารถสังเกตเห็นไดดวยตาเปลา วิธีการหาปริมาณตะกอน

วัดตะกอนในน้ําตัวอยางโดยการตกตะกอนใน Imhoff cone ไดคาปริมาณตะกอนเปนปริมาตร มี

APHA (1989) 2) วัดตะกอนในน้ําตัวอยางโดยการวัดน้ําหนักผลตางตะกอนกอนและหลัง

ปริมาณตะกอนเปนน้ําหนัก มีหนวยเปน มล.ก./ล. ตามวิธี APHA (1989)

2557 ที่ระวาง บานโขดหอย 53342 นํามาใชวัดขนาดพื้นที่ที่ทําการศึกษา เพื่อใช

ประมาณปริมาณตะกอนในคลองรับน้ําทิ้งและในอาวคุงกระเบน สวนปริมาณน้ําจากการเลี้ยงสัตวน้ําวัดจากพื้นที่เก็บผลผลิต

สัตวน้ําในโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงอาวคุงกระเบน และปริมาตรน้ําในคลองสงนํ้าวัดจากปริมาตรน้ําที่สูบลงคลอง

 

ความลึกของน้ําในอาวคุงกระเบนวัด ณ เวลาเก็บตัวอยางน้ําในอาวของแตละจุดเก็บน้ําแตละเดือนแลวนํามา

เปรียบเทียบกับตารางน้ําแหลมสิงห ละติจูด (Lat) 12o 28’ 27” น. (N) ลองจิจูด (Long) 102o 03’ 45

ของกรมอุทกศาสตร เพื่อประมาณความลึกน้ําแตละจุดเก็บน้ําในอาวคุงกระเบนทุกๆหนึ่งชั่วโมง เพื่อนํามาคํานวณ

ปริมาตรน้ําในอาวคุงกระเบนแตละเดือนสําหรับใชประมาณปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบน 
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settle) ไดดวยตนเองภายใน

ชั่วโมง ซึ่งจะเปนตะกอนขนาดใหญ สามารถสังเกตเห็นไดดวยตาเปลา วิธีการหาปริมาณตะกอน

ปริมาณตะกอนเปนปริมาตร มี

ผลตางตะกอนกอนและหลัง

APHA (1989) 

นํามาใชวัดขนาดพื้นที่ที่ทําการศึกษา เพื่อใช

สวนปริมาณน้ําจากการเลี้ยงสัตวน้ําวัดจากพื้นที่เก็บผลผลิต

กระเบน และปริมาตรน้ําในคลองสงนํ้าวัดจากปริมาตรน้ําที่สูบลงคลอง

ความลึกของน้ําในอาวคุงกระเบนวัด ณ เวลาเก็บตัวอยางน้ําในอาวของแตละจุดเก็บน้ําแตละเดือนแลวนํามา

45” อ. (E) ณ เวลาวัน

ของกรมอุทกศาสตร เพื่อประมาณความลึกน้ําแตละจุดเก็บน้ําในอาวคุงกระเบนทุกๆหนึ่งชั่วโมง เพื่อนํามาคํานวณ

คลองรับน้ําทิ้ง 

หางฝงปาชายเลน 0 ม.  

หางฝงปาชายเลน 500 ม.  

หางฝงปาชายเลน 1,000 ม.  

ฟารมทะเล  

ปากอาวคุงกระเบน  

ปาชายเลน  

คลองสงน้ําด ี

บอเลี้ยงสัตวน้ํา 

คลองรับน้ําทิ้ง 

ตําแหนงจุดเก็บน้ํา  

หาดแหลมเสด็จ           
แหลงน้ําเขาคลองสงน้ําด)ี 
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5. การวิเคราะหขอมลู 

การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 

ทะเลเปดชายหาดแหลมเสด็จนํามาใชวิเคราะหหาตะกอนในน้ํามีหนวยวัดเป

(มล./ล.) นํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยเปรียบเทียบความแตกตางของปริมาณตะกอนตั้งแตบริเวณแหลงปลอยน้ําทิ้ง 

รับน้ําทิ้ง) ไปจนถึงปากอาวคุงกระเบน เปรียบเที

(One way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดย

ตัวอยางที่เก็บมาจากบอเลี้ยงสัตวน้ําชวงขณะเก็บผลผลิตนํามาใชวิเคราะหหาปริมาณตะกอนโดยวิธีประมาณคาปริมาณตะกอน

ตอพื้นท่ีแหลงน้ําจากคาความสัมพันธทางคณิตศาสตรดวยสมการเสนตรง 

 

ผลการศึกษาและวิจารณผล 

1. เปรียบเทียบความเขมขนตะกอนตั้งแตคลองรับน้ําทิ้งถึงปากอาวคุงกระเบน และบริเวณชายฝงทะเลเปดหาดแหลมเสด็จ

และเปรียบเทียบปริมาณตะกอนชวงกอนขุดลอกเลนในคลองรับน้ําทิ้ง 

ลอกเลน (ป 2557) 

จากการเปรียบเทียบปริมาณตะกอนในน้ําโดยน้ําหนักและโดยปริมาตร

ระหวางคลองรับน้ําทิ้งกับบริเวณอื่น

แหลมเสด็จ พบวา มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ 

เกิน 70 มก./ล. ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําชายฝง 

เกิดจากน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ํา

40 – 380 ม. กั้นระหวางคลองรับน้ําท้ิงและในอาวคุงกระเบน สอดคลองกับการศึกษาของ สิริ 

(2540) พบวาตะกอนในอาวคุงกระเบนเกิดจากตะกอนในนํ้า

เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากการขุดลอกเลนบริเวณคลองรับน้ําทิ้งจาก

(ป 2556) ชวงนํ้าลงมีปริมาณตะกอน

(ป 2557) ทั้งในชวงน้ําขึ้นและลง และเมื่อเปรียบเทียบ

โดยน้ําหนัก และโดยปริมาตรชวงระหวางขุดลอกเลน 

ดังภาพที่ 2 ถึง 3 แสดงใหเห็นวา การขุดลอกเลนบริเวณคลองรับน้ําทิ้งไมสงผล

คุงกระเบน แตบริเวณ 500 ม. และ 1000 

ๆ อาจเปนผลจากการกัดเซาะน้ําชายฝงจากชุมชนบานเรือนรอบอาวที่มีการถมดินกอสรางบานเรือนเพราะจากการสังเกตพบวา

ชวงหลังที่มีฝนตกน้ําบริเวณกลางอาวมีสีเหลืองขุนเหมือนสีดิน แตถาไมมีฝนตกน้ําบริเวณกลางอาวไมขุนและใสสามารถ

มองเห็นหญาทะเลตรงพ้ืนอาวได 
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การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือ น้ําตัวอยางที่เก็บจากคลองรับน้ําทิ้งในอาวคุงกระเบน และน้ําชายฝง

ทะเลเปดชายหาดแหลมเสด็จนํามาใชวิเคราะหหาตะกอนในน้ํามีหนวยวัดเปนมิลลิกรัมตอลิตร (

หขอมูลทางสถิติโดยเปรียบเทียบความแตกตางของปริมาณตะกอนตั้งแตบริเวณแหลงปลอยน้ําทิ้ง 

นถึงปากอาวคุงกระเบน เปรียบเทียบกับบริเวณชายหาดแหลมเสด็จดวยวิธีหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว 

และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 

วอยางที่เก็บมาจากบอเลี้ยงสัตวน้ําชวงขณะเก็บผลผลิตนํามาใชวิเคราะหหาปริมาณตะกอนโดยวิธีประมาณคาปริมาณตะกอน

ตอพื้นท่ีแหลงน้ําจากคาความสัมพันธทางคณิตศาสตรดวยสมการเสนตรง (linear regression) (กมล

เปรียบเทียบความเขมขนตะกอนตั้งแตคลองรับน้ําทิ้งถึงปากอาวคุงกระเบน และบริเวณชายฝงทะเลเปดหาดแหลมเสด็จ

เปรียบเทียบปริมาณตะกอนชวงกอนขุดลอกเลนในคลองรับน้ําทิ้ง (ป 2555) ระหวางขุดลอกเลน 

เทียบปริมาณตะกอนในน้ําโดยน้ําหนักและโดยปริมาตรชวงน้ําขึ้นและน้ําลง ป 

ระหวางคลองรับน้ําทิ้งกับบริเวณอื่น ๆ ที่มีระยะทางหางออกไปจนถึงปากอาวคุงกระเบน และบริเวณชายฝงทะเลเปดหาด

แหลมเสด็จ พบวา มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ดังภาพท่ี 2 ถึง 3 และมีคาเฉลี่ยปริมาณตะกอนในน้ํา

ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําชายฝง (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) ซึ่งแสดงใหเห็นวาตะกอนในอาวคุงกระเบนไมได

เกิดจากน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ํา ทั้งนี้อาจเนื่องจากในอาวคุงกระเบนมีแนวปาชายเลน 1

กั้นระหวางคลองรับน้ําท้ิงและในอาวคุงกระเบน สอดคลองกับการศึกษาของ สิริ (2536

พบวาตะกอนในอาวคุงกระเบนเกิดจากตะกอนในนํ้าจากนอกอาวไหลตามกระแสน้ําขึ้นลง

เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากการขุดลอกเลนบริเวณคลองรับน้ําทิ้งจากปริมาณตะกอน

ชวงนํ้าลงมีปริมาณตะกอนในนํ้าโดยน้ําหนักและโดยปริมาตรสูงกวากอนขุดลอกเลน (ป 

ทั้งในชวงน้ําขึ้นและลง และเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณที่หางออกไปในชวงน้ําขึ้นและลง พบวา ปริมาณตะกอน

ระหวางขุดลอกเลน (ป 2556) มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0

แสดงใหเห็นวา การขุดลอกเลนบริเวณคลองรับน้ําทิ้งไมสงผลกระทบตอ

1000 ม. ชวงน้ําขึ้นมีปริมาณตะกอนในน้ําโดยน้ําหนัก และโดยปริมาตร

น้ําชายฝงจากชุมชนบานเรือนรอบอาวที่มีการถมดินกอสรางบานเรือนเพราะจากการสังเกตพบวา

ฝนตกน้ําบริเวณกลางอาวมีสีเหลืองขุนเหมือนสีดิน แตถาไมมีฝนตกน้ําบริเวณกลางอาวไมขุนและใสสามารถ
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สวน คือ น้ําตัวอยางที่เก็บจากคลองรับน้ําทิ้งในอาวคุงกระเบน และน้ําชายฝง

(มก./ล.) และมิลลิลิตรตอลิตร 

หขอมูลทางสถิติโดยเปรียบเทียบความแตกตางของปริมาณตะกอนตั้งแตบริเวณแหลงปลอยน้ําทิ้ง (คลอง

ยบกับบริเวณชายหาดแหลมเสด็จดวยวิธีหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว 

Duncan’s New Multiple Range Test สวนน้ํา 

วอยางที่เก็บมาจากบอเลี้ยงสัตวน้ําชวงขณะเก็บผลผลิตนํามาใชวิเคราะหหาปริมาณตะกอนโดยวิธีประมาณคาปริมาณตะกอน

กมล, 2553) 

เปรียบเทียบความเขมขนตะกอนตั้งแตคลองรับน้ําทิ้งถึงปากอาวคุงกระเบน และบริเวณชายฝงทะเลเปดหาดแหลมเสด็จ 

ระหวางขุดลอกเลน (ป 2556) และ หลังขุด

ชวงน้ําขึ้นและน้ําลง ป 2555 ถึง 2557 

ที่มีระยะทางหางออกไปจนถึงปากอาวคุงกระเบน และบริเวณชายฝงทะเลเปดหาด 

และมีคาเฉลี่ยปริมาณตะกอนในน้ํา โดยน้ําหนักไม

ซึ่งแสดงใหเห็นวาตะกอนในอาวคุงกระเบนไมได

1,038 ไร มีความกวางเฉลี่ย 

2536); ชนินทร (2540); ศิริพร 

จากนอกอาวไหลตามกระแสน้ําขึ้นลงเขาสูอาวคุงกระเบน 

ปริมาณตะกอน พบวา ระหวางขุดลอกเลน 

ป 2555) และหลังขุดลอกเลน 

กับบริเวณที่หางออกไปในชวงน้ําขึ้นและลง พบวา ปริมาณตะกอนในน้ํา

0.05) กับบริเวณที่หางออกไป 

กระทบตอการเพิ่มของตะกอนในอาว 

และโดยปริมาตรสูงกวาบริเวณอื่น 

น้ําชายฝงจากชุมชนบานเรือนรอบอาวที่มีการถมดินกอสรางบานเรือนเพราะจากการสังเกตพบวา

ฝนตกน้ําบริเวณกลางอาวมีสีเหลืองขุนเหมือนสีดิน แตถาไมมีฝนตกน้ําบริเวณกลางอาวไมขุนและใสสามารถ
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ภาพท่ี 2  ตะกอนในนํ้าโดยนํ้าหนัก (มก./ล

2557 ชวงนํ้าข้ึน (ภาพบน) ชวงนํ้าลง 
 

ภาพท่ี 3  ความเขมขนตะกอนในนํ้าโดยปริมาตร 

ป 2555-2557 ชวงนํ้าข้ึน (ภาพบน

หมายเหตุ W = คลองนํ้ารับท้ิง, M = 

T = หางฝง ปาชายเลน 1,000 ม

และ _L = นํ้าลง Y55 = ป พ.ศ. 

พ.ศ. 2555 - 2557 อักษรตัวเล็ก 

กันทางสถิติ (p<0.05) อักษรตัวใหญ 

วาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)
 

AB
B

AB

0

10

20

30

40

W_h M_h C_h

(mg/L)

b b

a

0

20

40

60

W_L F_L

(mg/L)

b
b

a a
b

b

AB
BC

ABC

0

0.05

0.1

0.15

0.2

W_h M_h C_h

(ml/L)

b

c

a

0
0.05
0.1

0.15
0.2

0.25

W_L

(ml/L)

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ล.) บริเวณคลองรับนํ้าท้ิงถึงปากอาวคุงกระเบน และหาดแหลมเสด็จ

นํ้าลง (ภาพลาง) 

ความเขมขนตะกอนในนํ้าโดยปริมาตร (มล./ล.) บริเวณคลองรับนํ้าท้ิงถึงปากอาวคุงกระเบน และหาดแหลมเสด็จ 

ภาพบน) ชวงนํ้าลง (ภาพลาง) 

, M = ปาชายเลน, C = หางฝงปาชายเลน 0 ม., H = หางฝงปาชายเลน 

ม., F = ฟารมทะเล, G= ปากอาวคุงกระเบน, O = หาดแหลมเสด็จ

. 2555, Y56 = ป พ.ศ. 2556, Y57 = ป พ.ศ. 2557 และ AVG =

อักษรตัวเล็ก a - c เปรียบเทียบความแตกตางระหวางป อักษรท่ีแตกตางกันแสดงวาแตกตาง

อักษรตัวใหญ A - C เปรียบเทียบความแตกตางระหวางระยะทาง อักษรท่ีแตกตางกันแสดง

(p<0.05) 
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บริเวณคลองรับนํ้าท้ิงถึงปากอาวคุงกระเบน และหาดแหลมเสด็จ                    

หางฝงปาชายเลน 500 ม.,  

แหลมเสด็จ, _h = นํ้าข้ึน 

AVG = คาเฉลี่ยตั้งแตป 

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางป อักษรท่ีแตกตางกันแสดงวาแตกตาง

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางระยะทาง อักษรท่ีแตกตางกันแสดง
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ภาพท่ี 2  ตะกอนในนํ้าโดยนํ้าหนัก (มก./ล

2557 ชวงนํ้าข้ึน (ภาพบน) ชวงนํ้าลง 
 

ภาพท่ี 3  ความเขมขนตะกอนในนํ้าโดยปริมาตร 

ป 2555-2557 ชวงนํ้าข้ึน (ภาพบน

หมายเหตุ W = คลองนํ้ารับท้ิง, M = 

T = หางฝง ปาชายเลน 1,000 ม

และ _L = นํ้าลง Y55 = ป พ.ศ. 

พ.ศ. 2555 - 2557 อักษรตัวเล็ก 

กันทางสถิติ (p<0.05) อักษรตัวใหญ 

วาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)
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ล.) บริเวณคลองรับนํ้าท้ิงถึงปากอาวคุงกระเบน และหาดแหลมเสด็จ

นํ้าลง (ภาพลาง) 

ความเขมขนตะกอนในนํ้าโดยปริมาตร (มล./ล.) บริเวณคลองรับนํ้าท้ิงถึงปากอาวคุงกระเบน และหาดแหลมเสด็จ 

ภาพบน) ชวงนํ้าลง (ภาพลาง) 

, M = ปาชายเลน, C = หางฝงปาชายเลน 0 ม., H = หางฝงปาชายเลน 

ม., F = ฟารมทะเล, G= ปากอาวคุงกระเบน, O = หาดแหลมเสด็จ

. 2555, Y56 = ป พ.ศ. 2556, Y57 = ป พ.ศ. 2557 และ AVG =

อักษรตัวเล็ก a - c เปรียบเทียบความแตกตางระหวางป อักษรท่ีแตกตางกันแสดงวาแตกตาง

อักษรตัวใหญ A - C เปรียบเทียบความแตกตางระหวางระยะทาง อักษรท่ีแตกตางกันแสดง

(p<0.05) 
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บริเวณคลองรับนํ้าท้ิงถึงปากอาวคุงกระเบน และหาดแหลมเสด็จ                    

หางฝงปาชายเลน 500 ม.,  

แหลมเสด็จ, _h = นํ้าข้ึน 

AVG = คาเฉลี่ยตั้งแตป 

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางป อักษรท่ีแตกตางกันแสดงวาแตกตาง

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางระยะทาง อักษรท่ีแตกตางกันแสดง
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2. ตะกอนในคลองสงนํ้าระบบชลประทานนํ้าเคม็ คลองรับนํ้าท้ิง และในอาวคุงกระเบน

จากการวิเคราะหหาปริมาณตะกอนในคลองสงนํ้าเขาระบบชลประทานนํ้าเค็มชวงป 

ตะกอนโดยนํ้าหนักแหง เฉลี่ย 390+

เปนความหนา (ความลึก) ของตะกอนท่ีตกสะสมเฉลี่ย 

ธรรมชาติมีปริมาณตะกอนเชนกัน  

จากการวิเคราะหปริมาณตะกอนในนํ้าท้ิง ณ ชวงเก็บผลผลิต ป 

เฉลี่ย 643+170 ตัน/ป และคิดเปนปริมาณตะกอนโดยปริมาตร

ผลผลิตน้ีไหลลงสูคลองรับนํ้าท้ิงโดยตรงโดยไมผานบอพักตะกอน สามารถประมาณความสูงของตะกอนท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละปใน

บริเวณคลองรับนํ้าท้ิงไดเฉลี่ย 6.4+1

และจากการวิเคราะหปริมาณตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิง ซึ่งวัดจากนํ้าตัวอยางในคลองรับนํ้าท้ิงชวงเก็บเก่ียวผลผลิต

ป 2555 - 2557 พบวามีปริมาณตะกอนโดยนํ้าหนักแหง เฉลี่ย 

เฉลี่ย 1,781+471 ลบ.ม./ป คิดเปนความลึกของตะกอนท่ีตกสะสมในคลองรับนํ้าท้ิงเฉลี่ย 

และจากการวิเคราะหปริมาณตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิง ซึ่งวัดจากนํ้าตัวอยางในคลองรับนํ้าท้ิงในสภาวะป

ข้ึนสูงสุดและนํ้าลงต่ําสุดเดือนละครั้ง ชวงป 

คิดเปนปริมาณตะกอนโดยปริมาตรเปยก เฉลี่ย 

วัดจากนํ้าตัวอยางในคลองรับนํ้าท้ิงชวงเก็บเก่ียวผลผลิต กับ ปริมาณตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิง ซึ่งวัดจากนํ้า

นํ้าท้ิงในสภาวะปกติชวงนํ้าข้ึนสูงสุด และนํ้าลง

ตกทับถมในคลองรับนํ้าท้ิงสวนมากมาจากอิทธิพลจากนํ้าท้ิงจากการเก็บเก่ียวผลผลิตสัตวนํ้าสอดคลองกับการศึกษาของ สิริ 

(2536); ชนินทร (2540); ศิริพร (2540

ชลประทานนํ้าเค็ม โดยมีคลองสงนํ้าดี

เทาน้ัน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณตะกอนในคลองรับนํ้า

เฉลี่ย 3.1 ซม./ป ซึ่งมีคาต่ํากวาป 2537

9.9-20.53 ซม./ป (ศิริพร, 2540) เหตุท่ีมีปริมาณตะกอนลดลงน้ีอธิบา

(2540); ศิริพร (2540) ชนินทร และคณะ 

สัตวนํ้ารอบอาวคุงกระเบนดวยระบบชลประทานนํ้าเค็ม 

เหมาะสม ไมต่ํากวา 3 เมตร (ดํารง, 

สงเสริมการเตรียมบอเลี้ยงสัตวนํ้าวิธีใหม

อินทรียวัตถุในดินเลนใหเปนอนินทรีย

ชวงเดือนแรกของการเลี้ยง (วุฒิ และสรณัญช

 
ตารางท่ี 1 ปริมาณตะกอนในคลองสงนํ้าชลประทานนํ้าเค็ม
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ตะกอนในคลองสงนํ้าระบบชลประทานนํ้าเคม็ คลองรับนํ้าท้ิง และในอาวคุงกระเบน 

จากการวิเคราะหหาปริมาณตะกอนในคลองสงนํ้าเขาระบบชลประทานนํ้าเค็มชวงป 2555

111 ตัน/ป และคิดเปนปริมาณตะกอนโดยปริมาตรเปยกเฉลี่ย 

ของตะกอนท่ีตกสะสมเฉลี่ย 1.4+0.98 ซ.ม./ป (ตารางท่ี 1) ซึ่งคาน้ีแสดงใหเห็นวานํ้าทะเลโดย

จากการวิเคราะหปริมาณตะกอนในนํ้าท้ิง ณ ชวงเก็บผลผลิต ป 2555-2557 พบวามีปริมาณตะกอนโดยนํ้าหนัก

ป และคิดเปนปริมาณตะกอนโดยปริมาตรเปยกเฉลี่ย 3,654+965 ลบ.ม./

ผลผลิตน้ีไหลลงสูคลองรับนํ้าท้ิงโดยตรงโดยไมผานบอพักตะกอน สามารถประมาณความสูงของตะกอนท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละปใน

1.70 ซม./ป (ตารางท่ี 2) 

และจากการวิเคราะหปริมาณตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิง ซึ่งวัดจากนํ้าตัวอยางในคลองรับนํ้าท้ิงชวงเก็บเก่ียวผลผลิต

พบวามีปริมาณตะกอนโดยนํ้าหนักแหง เฉลี่ย 406+107 ตัน/ป และคิดเปนปริมาณตะกอนโดยปริมาตรเปยก 

ป คิดเปนความลึกของตะกอนท่ีตกสะสมในคลองรับนํ้าท้ิงเฉลี่ย 3.1+0.83

และจากการวิเคราะหปริมาณตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิง ซึ่งวัดจากนํ้าตัวอยางในคลองรับนํ้าท้ิงในสภาวะป

เดือนละครั้ง ชวงป 2555 - 2557 พบวามีปริมาณตะกอนโดยนํ้าหนักแหง เฉลี่ย 

คิดเปนปริมาณตะกอนโดยปริมาตรเปยก เฉลี่ย 1,985+837 ลบ.ม./ป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบปริมาณตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิง ซึ่ง

วัดจากนํ้าตัวอยางในคลองรับนํ้าท้ิงชวงเก็บเก่ียวผลผลิต กับ ปริมาณตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิง ซึ่งวัดจากนํ้า

กติชวงนํ้าข้ึนสูงสุด และนํ้าลงต่ําสุดเดือนละครั้ง พบวามีปริมาณใกลเคียงกัน แสดงใหเห็นวาปริมาณตะกอนท่ี

ตกทับถมในคลองรับนํ้าท้ิงสวนมากมาจากอิทธิพลจากนํ้าท้ิงจากการเก็บเก่ียวผลผลิตสัตวนํ้าสอดคลองกับการศึกษาของ สิริ 

2540); ชนินทร และคณะ (2542); Tookwinas (2001) ซึ่งเปนผลการศึกษากอนมีระบบ

ประทานนํ้าเค็ม โดยมีคลองสงนํ้าดีและนํ้าท้ิงรวมอยูในคลองเดียวกันและแหลงนํ้าดีไดมาจากในอาวคุงกระเบนชวงนํ้าข้ึน

เทาน้ัน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิงท่ีศึกษาครั้งน้ี (2555-2557) มีคาเฉลี่ย 405

2537-2538 ซึ่งมีปริมาณตะกอนเฉลี่ย 21,859 ตัน/ป (ชนินทร

เหตุท่ีมีปริมาณตะกอนลดลงน้ีอธิบายไดวาหลังจากไดมีการศึกษาของ สิริ 

ชนินทร และคณะ (2542); Tookwinas (2001) ศูนยฯ คุงกระเบนจึงไดมีการจัดการระบบการเลี้ยง

สัตวนํ้ารอบอาวคุงกระเบนดวยระบบชลประทานนํ้าเค็ม และใหผูเลี้ยงสัตวนํ้าควรมีบอท้ิงเลนโดยใหขุดบอท้ิงเลนมีความลึกให

, 2550) รวมท้ังมีการศึกษาและจัดตั้งโรงผลิตปุยหมักจากดินเลนนากุง นอกจากน้ันมีการ

สงเสริมการเตรียมบอเลี้ยงสัตวนํ้าวิธีใหม โดยไมมีการลางบอฉีดเลนแตใชวิธีไถพรวนดินพ้ืนบอและใชจุลินทรียยอยสลาย

อินทรียวัตถุในดินเลนใหเปนอนินทรีย ซึ่งเปนธาตุอาหารใหกับผลผลิตข้ันตน ซึ่งใชเปนอาหารธรรมชาติใหกับลูกกุง

วุฒิ และสรณัญช, 2542; พุทธ และคณะ, 2543; ลักขณาและคณะ, 

ปริมาณตะกอนในคลองสงนํ้าชลประทานนํ้าเค็ม ชวงป 2555 - 2557 

ขนิดการวัดปริมาณตะกอน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
ตัน/ป) 395 499 276 
(ลบ.ม./ป) 2,394 782 770 
./ป)  2.5 0.8 0.8 
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2555 - 2557 พบวามีปริมาณ

ป และคิดเปนปริมาณตะกอนโดยปริมาตรเปยกเฉลี่ย 1,315+934 ลบ.ม./ป คิด

ซึ่งคาน้ีแสดงใหเห็นวานํ้าทะเลโดย

พบวามีปริมาณตะกอนโดยนํ้าหนักแหง 

./ป และถานํ้าท้ิงจากการเก็บ

ผลผลิตน้ีไหลลงสูคลองรับนํ้าท้ิงโดยตรงโดยไมผานบอพักตะกอน สามารถประมาณความสูงของตะกอนท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละปใน

และจากการวิเคราะหปริมาณตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิง ซึ่งวัดจากนํ้าตัวอยางในคลองรับนํ้าท้ิงชวงเก็บเก่ียวผลผลิต 

ป และคิดเปนปริมาณตะกอนโดยปริมาตรเปยก 

0.83 ซม./ป (ตารางท่ี 3) 

และจากการวิเคราะหปริมาณตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิง ซึ่งวัดจากนํ้าตัวอยางในคลองรับนํ้าท้ิงในสภาวะปกติชวงนํ้า

าณตะกอนโดยนํ้าหนักแหง เฉลี่ย 559+222 ตัน/ป และ

ป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบปริมาณตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิง ซึ่ง

วัดจากนํ้าตัวอยางในคลองรับนํ้าท้ิงชวงเก็บเก่ียวผลผลิต กับ ปริมาณตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิง ซึ่งวัดจากนํ้าตัวอยางในคลองรับ

เดือนละครั้ง พบวามีปริมาณใกลเคียงกัน แสดงใหเห็นวาปริมาณตะกอนท่ี

ตกทับถมในคลองรับนํ้าท้ิงสวนมากมาจากอิทธิพลจากนํ้าท้ิงจากการเก็บเก่ียวผลผลิตสัตวนํ้าสอดคลองกับการศึกษาของ สิริ 

ซึ่งเปนผลการศึกษากอนมีระบบ

และนํ้าท้ิงรวมอยูในคลองเดียวกันและแหลงนํ้าดีไดมาจากในอาวคุงกระเบนชวงนํ้าข้ึน

405.7 ตัน/ป มีความลึกสะสม

ชนินทร, 2540) มีความลึกสะสมเฉลี่ย 

ยไดวาหลังจากไดมีการศึกษาของ สิริ (2536); ชนินทร 

ศูนยฯ คุงกระเบนจึงไดมีการจัดการระบบการเลี้ยง

และใหผูเลี้ยงสัตวนํ้าควรมีบอท้ิงเลนโดยใหขุดบอท้ิงเลนมีความลึกให

รวมท้ังมีการศึกษาและจัดตั้งโรงผลิตปุยหมักจากดินเลนนากุง นอกจากน้ันมีการ

ธีไถพรวนดินพ้ืนบอและใชจุลินทรียยอยสลาย

ารธรรมชาติใหกับลูกกุงหรือลูกปลา

, 2544)  

2557 เฉลี่ย/ป 
 390+111 
 1,315+934 

1.4+0.98 
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ตารางท่ี 2 ปริมาณตะกอนจากนํ้าท้ิงชวงเก็บผลผลิตสัตวนํ้า และในคลองรับนํ้าท้ิง ชวงป 
 

ชนิดการวัดปริมาณตะกอน 
ปริมาณตะกอนโดยนํ้าหนักแหง (ตัน/ป) 
ปริมาณตะกอนโดยปริมาตรเปยก (ลบ.ม/ป
ความลึกตะกอนในคลองนํ้าท้ิง (ซม./ป) (ประมาณ
คาในกรณีท่ีไมมีบอพักเลน) 

 
ตารางท่ี 3 ปริมาณตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิง 
 

ชนิดการวัดปริมาณตะกอน 
ปริมาณตะกอนโดยนํ้าหนักแหง (ตัน/ป) 
ปริมาณตะกอนโดยปริมาตรเปยก (ลบ.ม./ป
ความลึกตะกอน (ซม./ป) ในคลองรับนํ้าท้ิง

 
ตารางท่ี 4 ปริมาณตะกอนโดยนํ้าหนักแหง 
 

สถานท่ี พ.ศ. 2555 

คลองรับนํ้าท้ิง* 719 

1) ปาชายเลน - 

2) 0 ม. 476 

3) 500 ม. 597 

4) 1000 ม. 389 

5) ฟารมทะเล 444 

6) ปากอาว 544 

หมายเหตุ *วัดจากนํ้าตัวอยางในสภาวะปกติชวงนํ้าข้ึนสูงสุด และนํ้าลงด่ําสุด
 
ตารางท่ี 5 ปริมาณตะกอนโดยปริมาตรเปยก 
 

สถานท่ี พ.ศ. 2555 

คลองรับนํ้าท้ิง* 2,526 

1) ปาชายเลน - 

2) 0 ม. 2,875 

3) 500 ม. 1,571 

4) 1000 ม. 1,355 

5) ฟารมทะเล 2,424 

6) ปากอาว 1,841 

หมายเหตุ *วัดจากนํ้าตัวอยางในสภาวะปกติชวงนํ้าข้ึนสูงสุด และนํ้าลงด่ําสุด

 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ปริมาณตะกอนจากนํ้าท้ิงชวงเก็บผลผลิตสัตวนํ้า และในคลองรับนํ้าท้ิง ชวงป 2555 - 2557

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
788 686 456 

ป.) 4,476 3,895 2,591 
ประมาณ

7.9 6.9 4.6 

ปริมาณตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิง (วัดจากนํ้าตัวอยางในคลองรับนํ้าท้ิงชวงเก็บเก่ียวผลผลิต) ชวงป 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
497 433 288 

ป) 2,182 1,899 1,263 
 3.8 3.3 2.2 

ปริมาณตะกอนโดยนํ้าหนักแหง (ตัน/ป) ตั้งแตคลองรับนํ้าท้ิง ถึง ปากอาวคุงกระเบน ชวงป 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

653 305 

- 413 

306 357 

339 681 

424 435 

312 262 

230 237 

วัดจากนํ้าตัวอยางในสภาวะปกติชวงนํ้าข้ึนสูงสุด และนํ้าลงด่ําสุด 

ปริมาณตะกอนโดยปริมาตรเปยก (ลบ.ม./ป) ตั้งแตคลองรับนํ้าท้ิง ถึง ปากอาวคุงกระเบน ชวงป 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

2,409 1,022 

- 1,356 

214 1,352 1

214 2,638 1

214 1,928 

685 653 1

569 652 

วัดจากนํ้าตัวอยางในสภาวะปกติชวงนํ้าข้ึนสูงสุด และนํ้าลงด่ําสุด 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

2557 

2557 เฉลี่ย/ป 
643+170 

 3,654+965 

6.4+1.70 

ชวงป 2555 - 2557 

2557 เฉลี่ย/ป 
406+107 

 1,781+471 
3.1+0.83 

ตั้งแตคลองรับนํ้าท้ิง ถึง ปากอาวคุงกระเบน ชวงป 2555 - 2557 

เฉลี่ย/ป 

559+222 

413 

380+87 

539+178 

416+24 

339+94 

337+179 

ตั้งแตคลองรับนํ้าท้ิง ถึง ปากอาวคุงกระเบน ชวงป 2555 - 2557 

เฉลี่ย/ป 

1,985+837 

1,356 

1,480+1,335 

1,474+1,215 

1,166+873 

1,254+1,013 

1,021+712 
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ตารางท่ี 2 ปริมาณตะกอนจากนํ้าท้ิงชวงเก็บผลผลิตสัตวนํ้า และในคลองรับนํ้าท้ิง ชวงป 
 

ชนิดการวัดปริมาณตะกอน 
ปริมาณตะกอนโดยนํ้าหนักแหง (ตัน/ป) 
ปริมาณตะกอนโดยปริมาตรเปยก (ลบ.ม/ป
ความลึกตะกอนในคลองนํ้าท้ิง (ซม./ป) (ประมาณ
คาในกรณีท่ีไมมีบอพักเลน) 

 
ตารางท่ี 3 ปริมาณตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิง 
 

ชนิดการวัดปริมาณตะกอน 
ปริมาณตะกอนโดยนํ้าหนักแหง (ตัน/ป) 
ปริมาณตะกอนโดยปริมาตรเปยก (ลบ.ม./ป
ความลึกตะกอน (ซม./ป) ในคลองรับนํ้าท้ิง

 
ตารางท่ี 4 ปริมาณตะกอนโดยนํ้าหนักแหง 
 

สถานท่ี พ.ศ. 2555 

คลองรับนํ้าท้ิง* 719 

1) ปาชายเลน - 

2) 0 ม. 476 

3) 500 ม. 597 

4) 1000 ม. 389 

5) ฟารมทะเล 444 

6) ปากอาว 544 

หมายเหตุ *วัดจากนํ้าตัวอยางในสภาวะปกติชวงนํ้าข้ึนสูงสุด และนํ้าลงด่ําสุด
 
ตารางท่ี 5 ปริมาณตะกอนโดยปริมาตรเปยก 
 

สถานท่ี พ.ศ. 2555 

คลองรับนํ้าท้ิง* 2,526 

1) ปาชายเลน - 

2) 0 ม. 2,875 

3) 500 ม. 1,571 

4) 1000 ม. 1,355 

5) ฟารมทะเล 2,424 

6) ปากอาว 1,841 

หมายเหตุ *วัดจากนํ้าตัวอยางในสภาวะปกติชวงนํ้าข้ึนสูงสุด และนํ้าลงด่ําสุด

 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ปริมาณตะกอนจากนํ้าท้ิงชวงเก็บผลผลิตสัตวนํ้า และในคลองรับนํ้าท้ิง ชวงป 2555 - 2557

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
788 686 456 

ป.) 4,476 3,895 2,591 
ประมาณ

7.9 6.9 4.6 

ปริมาณตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิง (วัดจากนํ้าตัวอยางในคลองรับนํ้าท้ิงชวงเก็บเก่ียวผลผลิต) ชวงป 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
497 433 288 

ป) 2,182 1,899 1,263 
 3.8 3.3 2.2 

ปริมาณตะกอนโดยนํ้าหนักแหง (ตัน/ป) ตั้งแตคลองรับนํ้าท้ิง ถึง ปากอาวคุงกระเบน ชวงป 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

653 305 

- 413 

306 357 

339 681 

424 435 

312 262 

230 237 

วัดจากนํ้าตัวอยางในสภาวะปกติชวงนํ้าข้ึนสูงสุด และนํ้าลงด่ําสุด 

ปริมาณตะกอนโดยปริมาตรเปยก (ลบ.ม./ป) ตั้งแตคลองรับนํ้าท้ิง ถึง ปากอาวคุงกระเบน ชวงป 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

2,409 1,022 

- 1,356 

214 1,352 1

214 2,638 1

214 1,928 

685 653 1

569 652 

วัดจากนํ้าตัวอยางในสภาวะปกติชวงนํ้าข้ึนสูงสุด และนํ้าลงด่ําสุด 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

2557 

2557 เฉลี่ย/ป 
643+170 

 3,654+965 

6.4+1.70 

ชวงป 2555 - 2557 

2557 เฉลี่ย/ป 
406+107 

 1,781+471 
3.1+0.83 

ตั้งแตคลองรับนํ้าท้ิง ถึง ปากอาวคุงกระเบน ชวงป 2555 - 2557 

เฉลี่ย/ป 

559+222 

413 

380+87 

539+178 

416+24 

339+94 

337+179 

ตั้งแตคลองรับนํ้าท้ิง ถึง ปากอาวคุงกระเบน ชวงป 2555 - 2557 

เฉลี่ย/ป 

1,985+837 

1,356 

1,480+1,335 

1,474+1,215 

1,166+873 

1,254+1,013 

1,021+712 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

สรุป 

ปริมาณตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิงไดรับอิทธิพลจากนํ้าท้ิงจากการเลี้ยงสัตวนํ้าในระบบชลประทานนํ้าเค็ม แตปริมาณ

ตะกอนในอาวคุงกระเบนสวนมากไดรับอิทธิพลจากตะกอนในนํ้านอกอาวไหลตามกระแสนํ้าข้ึ

ลอกตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิงไมสงผลกระทบตอปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบน

 จากการศึกษาปริมาณตะกอน พบวา คลองสงนํ้าเขาระบบชลประทานนํ้าเค็มมีปริมาณตะกอน เฉลี่ย 

หรือ 3,654+965 ลบ.ม./ป ตกสะสม 

ตะกอนในนํ้าท้ิง ณ ชวงเก็บผลผลิต มีปริมาณตะกอน

คลองรับนํ้าท้ิงโดยตรงจะทําใหคลองรับนํ้าท้ิงมีตะกอนตกสะสมในอัตราเฉลี่ย 

ตะกอนจากนํ้าตัวอยางท่ีเก็บมาจากคลองรับนํ้าท้ิงชวงเก็บผลผลิต

เก็บจากคลองรับนํ้าท้ิงในสภาวะปกติชวงนํ้าข้ึนสูงสุด

559+222 ตัน/ป ตามลําดับ หรือ 1

ตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิงไดรับอิทธิพลจากนํ้าท้ิงจากการเลี้ยงสัตวนํ้าในระบบชลประทานนํ้าเค็ม สวนตะกอนในอาวคุงกระเบน

มีปริมาณเฉลี่ย 2,011+421 ตัน/ป หรือ 

มาในอาวคุงกระเบนตามการข้ึนลงของนํ้า

 

คําขอบคุณ 

คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณสํานักงาน กปร

ม.ล.จิรพันธุ  ทวีวงศ (อดีตประธานวิชาการ กปร

สนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย ขอขอบพระคุณประธานและคณะอนุกรรมการวิชาการ กปร

ดําเนินการวิจัย ขอขอบพระคุณ ผอ.

คุงกระเบนฯ ขอขอบพระคุณ ดร.สิริ เอกมหาราช 

คําปรึกษาแนะนําใหมีการศึกษาปริมาณตะกอนจากนํ้าท้ิงการเลี้ยงสัตวนํ้า และแนะนําข้ันตอนวิธีการวิเคราะหปริมา

ขอขอบพระคุณ ผชช.ดร.พุทธ สองแสง

ขอขอบคุณผูรวมปฏิบัติงานบุคลากร ศูนยฯ คุงกระเบน ท่ีใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน

ประกอบการเขียนรายงานและวิเคราะหขอมูล

 

เอกสารอางอิง 
กมล  บุษบา. 2553. การวิเคราะหการทดลองเชิงสถิติดวย 

974-466-477-8. โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ปทุมธานี
ชนินทร  แสงรุงเรือง. 2540. ผลกระทบของนํ้าท้ิงจากนากุงตอคุณภาพดินแล

ระดับปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ชนินทร  แสงรุงเรือง, วิเชียร  สาคเรศ

เลี้ยงกุงกุลาดาํตอลัษณะทางกายภาพ
หน่ึงทศวรรษงานวิชาการ โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาประมงอาวคุงกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนยศึกษา
การพัฒนาประมงอาวคุงกระเบน

ดํารง  เสนาะสรรพ. 2550. ระเบียบกลุมเกษตรกรเลีย้งสัตวนํ้า
ปฎิบัติของสมาชิกกลุมเกษตรกรฯ พ

การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

ปริมาณตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิงไดรับอิทธิพลจากนํ้าท้ิงจากการเลี้ยงสัตวนํ้าในระบบชลประทานนํ้าเค็ม แตปริมาณ

ตะกอนในอาวคุงกระเบนสวนมากไดรับอิทธิพลจากตะกอนในนํ้านอกอาวไหลตามกระแสนํ้าข้ึนลง

ลอกตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิงไมสงผลกระทบตอปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบน 

จากการศึกษาปริมาณตะกอน พบวา คลองสงนํ้าเขาระบบชลประทานนํ้าเค็มมีปริมาณตะกอน เฉลี่ย 

ป ตกสะสม 3.1+0.83 ซม./ป ซึ่งใชเปนปริมาณตะกอนท่ีเกิดจากนํ้าทะเลชายฝงธรรมชาติ ปริมาณ

ณ ชวงเก็บผลผลิต มีปริมาณตะกอนเฉลี่ย 643+170 ตัน/ป หรือ 3,654+965

คลองรับนํ้าท้ิงโดยตรงจะทําใหคลองรับนํ้าท้ิงมีตะกอนตกสะสมในอัตราเฉลี่ย 6.4+1.70 ซม./ป และจากการวิเค

จากคลองรับนํ้าท้ิงชวงเก็บผลผลิตเปรียบเทียบกับปริมาณตะกอนท่ีวิเคราะหจากนํ้าตัวอยางท่ี

งในสภาวะปกติชวงนํ้าข้ึนสูงสุดและนํ้าลงต่ําสุด พบวามีคาใกลเคียงกัน คือ 

1,781+471 ลบ.ม./ป และ 1,985+837 ลบ.ม./ป ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ปริมาณ

ตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิงไดรับอิทธิพลจากนํ้าท้ิงจากการเลี้ยงสัตวนํ้าในระบบชลประทานนํ้าเค็ม สวนตะกอนในอาวคุงกระเบน

ป หรือ 6,395+4,147 ลบ.ม./ป  ซึ่งไดรับอิทธิพลจากการกัดเซาะนํ้าชายฝง

มาในอาวคุงกระเบนตามการข้ึนลงของนํ้า 

คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณสํานักงาน กปร. ท่ีใหการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ขอขอบพระคุณ เลขาธิการ กปร

อดีตประธานวิชาการ กปร.) ท่ีทานสนับสนุนใหศูนยศึกษาฯ มีการวิจัย โดย สํานักงาน กปร

สนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย ขอขอบพระคุณประธานและคณะอนุกรรมการวิชาการ กปร

.ทวี  จินดามัยกุล ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานเมื่อครั้งท่ีทานดํารงคตําแหนงเปน ผ

สิริ เอกมหาราช (อดีต ผอ.ศูนยฯ คุงกระเบนและเปนคณะอนุกรรมการวิชาการ กปร

คําปรึกษาแนะนําใหมีการศึกษาปริมาณตะกอนจากนํ้าท้ิงการเลี้ยงสัตวนํ้า และแนะนําข้ันตอนวิธีการวิเคราะหปริมา

สองแสงจินดา ท่ีใหคําแนะนําการรายงานผลชวยตรวจความถูกตองการเขียนรายงาน 

บัติงานบุคลากร ศูนยฯ คุงกระเบน ท่ีใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

ประกอบการเขียนรายงานและวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหการทดลองเชิงสถิติดวย SPSS: วิเคราะหเชิงลึกพรอมตัวอยางจากปญหาจริง
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ปทุมธานี. 681 หนา. 

ผลกระทบของนํ้าท้ิงจากนากุงตอคุณภาพดินและตะกอนในบริเวณอาวคุงกระเบน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 168 หนา. 

วิเชียร  สาคเรศ, มณฑล อนงศพรยศกุล และ บริสุทธ์ิ  ดํารักษ. 2542. ผลกระทบสิ่งแวดลอมของการ
เลี้ยงกุงกุลาดาํตอลัษณะทางกายภาพ, คุณภาพดินและนํ้าของอาวคุงกระเบนกอนการใชระบบชลประทานนํ้าเค็ม
หน่ึงทศวรรษงานวิชาการ โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาประมงอาวคุงกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนยศึกษา
การพัฒนาประมงอาวคุงกระเบน, กรมประมง. หนา 48-112. 

ระเบียบกลุมเกษตรกรเลีย้งสัตวนํ้าอาวคุงกระเบนดวยระบบชลประทานนํ้าเค็ม วาดวยระเบียบ
ปฎิบัติของสมาชิกกลุมเกษตรกรฯ พ.ศ. 2550. 3 หนา. (ฉบับโรเนียว) 
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ปริมาณตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิงไดรับอิทธิพลจากนํ้าท้ิงจากการเลี้ยงสัตวนํ้าในระบบชลประทานนํ้าเค็ม แตปริมาณ

นลงเขาสูอาวคุงกระเบน การขุด

จากการศึกษาปริมาณตะกอน พบวา คลองสงนํ้าเขาระบบชลประทานนํ้าเค็มมีปริมาณตะกอน เฉลี่ย 643+170 ตัน/ป 

นปริมาณตะกอนท่ีเกิดจากนํ้าทะเลชายฝงธรรมชาติ ปริมาณ

965 ลบ.ม./ป และถาปลอยท้ิงลง

ป และจากการวิเคราะหปริมาณ

เปรียบเทียบกับปริมาณตะกอนท่ีวิเคราะหจากนํ้าตัวอยางท่ี

และนํ้าลงต่ําสุด พบวามีคาใกลเคียงกัน คือ 406+107 ตัน/ป และ 

ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ปริมาณ

ตะกอนในคลองรับนํ้าท้ิงไดรับอิทธิพลจากนํ้าท้ิงจากการเลี้ยงสัตวนํ้าในระบบชลประทานนํ้าเค็ม สวนตะกอนในอาวคุงกระเบน

พลจากการกัดเซาะนํ้าชายฝงและนํ้าท่ีไหลเขา

ท่ีใหการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ขอขอบพระคุณ เลขาธิการ กปร. 

สนุนใหศูนยศึกษาฯ มีการวิจัย โดย สํานักงาน กปร. ใหการ

สนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย ขอขอบพระคุณประธานและคณะอนุกรรมการวิชาการ กปร. ท่ีใหคําแนะนําในการ

ทวี  จินดามัยกุล ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานเมื่อครั้งท่ีทานดํารงคตําแหนงเปน ผอ.ศูนยฯ 

ศูนยฯ คุงกระเบนและเปนคณะอนุกรรมการวิชาการ กปร.) ท่ีให

คําปรึกษาแนะนําใหมีการศึกษาปริมาณตะกอนจากนํ้าท้ิงการเลี้ยงสัตวนํ้า และแนะนําข้ันตอนวิธีการวิเคราะหปริมาณตะกอน 

ยตรวจความถูกตองการเขียนรายงาน และ

 และใหขอมูลทุติยภูมิสําหรับ

วิเคราะหเชิงลึกพรอมตัวอยางจากปญหาจริง. ISBN 978-

ะตะกอนในบริเวณอาวคุงกระเบน. วิทยานิพนธ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมของการ
าวคุงกระเบนกอนการใชระบบชลประทานนํ้าเค็ม. ใน 

หน่ึงทศวรรษงานวิชาการ โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาประมงอาวคุงกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนยศึกษา

อาวคุงกระเบนดวยระบบชลประทานนํ้าเค็ม วาดวยระเบียบ
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 
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อิทธิพลของนํ้าและดินตะกอนของนํ้าท้ิงจากนากุงตอโครงสรางและการเติบโตของปาไมชายเลน
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ชนิด ปริมาณ และการแพรกระจายของแพลงกตอนในอางเก็บน้ํา
 
นพมาศ เจียวต้ัง 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจดืเขต 

บทคัดยอ 

การศึกษา ชนิด ปริมาณ และการแพรกระจายของแพลงก

เก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตว โดยทําการเก็บตัวอยางแบงตามระดับน้ํา รวม 

2554 กุมภาพันธ พฤษภาคม และสิงหาคม 

เฉลี่ย 35,129,771 หนวยตอลูกบาศกเมตร

(รอยละ 51.67) Division Chromophyta

(รอยละ 15.00) ดัชนีความมากชนิดของแพลงกตอนพืชมีคาอยูระหวาง 

- 0.81 ดัชนีความหลากหลายมีคาอยูระหวาง 

เดนที่ชัดเจนการวิเคราะหการจัดกลุมของประชาค

สํารวจมากกวาจุดสํารวจจากการศึกษาพบแพลงกตอนสัตว 

ตอลูกบาศกเมตร  ประกอบดวย Phylum Rotifera

สกุลและ 3 กลุม (รอยละ 50.00) แพลงกตอนสัตว

คาอยูระหวาง 0.49 - 0.92 ดัชนีความหลากหลายมีคาอยูระหวาง 

แพลงกตอนสัตวมีชนิดเดนที่ชัดเจน  
 

คําสําคัญ : ชนิด ปริมาณ การแพรกระจาย แพลงกตอน เขื่อนจุฬาภรณ
   
*ผูรับผิดชอบ : 595 ถนนเพาะนิยม ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี
E-mail : nnple@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ตีพมิพเผยแพรเปนเอกสารวิชาการ
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กระจายของแพลงกตอนในอางเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจดืเขต 4 (อุดรธานี) 

 

ปริมาณ และการแพรกระจายของแพลงกตอนในอางเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ 

เก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตว โดยทําการเก็บตัวอยางแบงตามระดับน้ํา รวม 

กุมภาพันธ พฤษภาคม และสิงหาคม 2555 จํานวน 9 จุดสํารวจ ผลการศึกษาพบแพลงกตอนพืช 

หนวยตอลูกบาศกเมตร ชนิดของแพลงกตอนพืช ประกอบดวย Division Chlorophyta 

Division Chromophyta จํานวน 20 สกุล (รอยละ 33.33) และ Division Cyanophyta

ดัชนีความมากชนิดของแพลงกตอนพืชมีคาอยูระหวาง 1.07 - 3.34 ดัชนีความสม่ําเสมอมีคาอยูระหวาง 

ดัชนีความหลากหลายมีคาอยูระหวาง 0.17 - 2.27 การแพรกระจายความหนาแนนของประชาคมแพลงกตอนพืชมีชนิด

เดนที่ชัดเจนการวิเคราะหการจัดกลุมของประชาคมแพลงกตอนพืช พบวา เกิดจากอิทธิพลของความแตกตางระหวางเดือน

สํารวจมากกวาจุดสํารวจจากการศึกษาพบแพลงกตอนสัตว 29 สกุล และ 2 กลุม มีความชุกชุมแพลงกตอนสัตว 

Phylum Rotifera จํานวน 16 สกุล (รอยละ 50.00) และ Phylum 

แพลงกตอนสัตว มีคาดัชนีความมากชนิดมีคาอยูระหวาง 0.48 

ดัชนีความหลากหลายมีคาอยูระหวาง 0.56 - 2.53 การแพรกระจายความหนาแนนของประชาคม

 

ปริมาณ การแพรกระจาย แพลงกตอน เขื่อนจุฬาภรณ 

ถนนเพาะนิยม ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธาน ี41000 

เผยแพรเปนเอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 5/2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว
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เขื่อนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 

ตอนในอางเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิดําเนินการ

เก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตว โดยทําการเก็บตัวอยางแบงตามระดับน้ํา รวม 4 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน 

ศึกษาพบแพลงกตอนพืช 60 สกุล มีความชุกชุม

Division Chlorophyta จํานวน 31 สกุล 

Division Cyanophyta จํานวน 9 สกุล 

ดัชนีความสม่ําเสมอมีคาอยูระหวาง 0.06 

ของประชาคมแพลงกตอนพืชมีชนิด

เกิดจากอิทธิพลของความแตกตางระหวางเดือน

กลุม มีความชุกชุมแพลงกตอนสัตว 110,314 ตัว

Phylum Arthopoda จํานวน 13 

 - 4.28 ดัชนีความสม่ําเสมอมี

การแพรกระจายความหนาแนนของประชาคม

การเพาะเลี้ยงสตัวน้ําจืด 
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Species Composition and Distribution of Plankton in 
Chaiyaphum Province 
 
Nopparmard Jiawtang 
Inland Aquaculture Research and Development, Regional Center 4 (Udon Thani)
 
ABSTRACT 
 The study on species composition and distribution of plankton including phytoplankton and 
zooplankton in Chulabhon Reservoir, Chaiyaphum
according to water level in November 2011, February, May, August 2012. The samples were collected from 
9 stations. Phytoplankton were sampled and identified in
composition of phytoplankton were consisted of 31 genus
Division Chromophyta (33.33%) and 9 genus of Division Cyanophyta (15.00%). Species richness index was 
varied between 1.07 - 3.34. Evenness index
0.17 - 2.27. The density distribution of the phytoplankton community showed a distinct dominant species.
Cluster analysis of phytoplankton, it was found that the sampling periods
the stations. Zooplankton were sampled and identified in
individuals/cubic meter. Species composition of zooplankton were consisted of 16 genus
Rotifera (50.00%) and 13 genus, 3 groups of Phylum Arthopoda
of 0.48 - 4.28. Evenness index was varied between
distribution of the zooplankton community showed a distinct dominant species.
 
Key words : Species, Composition, Distribution, Plankton,
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

Species Composition and Distribution of Plankton in Chulabhorn Reservoir,  

Development, Regional Center 4 (Udon Thani) 

The study on species composition and distribution of plankton including phytoplankton and 
zooplankton in Chulabhon Reservoir, Chaiyaphum Province was conducted in 4 sampling periods 
according to water level in November 2011, February, May, August 2012. The samples were collected from 

sampled and identified in 60 genus , 35,129,771 unit/cubicmeter. Species 
position of phytoplankton were consisted of 31 genus of Division Chlophyta (51.67%),

(33.33%) and 9 genus of Division Cyanophyta (15.00%). Species richness index was 
Evenness index was in between 0.06 - 0.81. Diversity index was varied between

2.27. The density distribution of the phytoplankton community showed a distinct dominant species.
Cluster analysis of phytoplankton, it was found that the sampling periods was showed more effect than 

were sampled and identified in 29 genus and 3 groups, 110,
individuals/cubic meter. Species composition of zooplankton were consisted of 16 genus
Rotifera (50.00%) and 13 genus, 3 groups of Phylum Arthopoda (50.00%). Species richness index was varied

Evenness index was varied between 0.49 - 0.92 index was varied of 0.56 
distribution of the zooplankton community showed a distinct dominant species. 

Distribution, Plankton, Chulabhon Reservoir, Chaiyaphum Province
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ABSTRACT 
 The study on species composition and distribution of plankton including phytoplankton and 
zooplankton in Chulabhon Reservoir, Chaiyaphum
according to water level in November 2011, February, May, August 2012. The samples were collected from 
9 stations. Phytoplankton were sampled and identified in
composition of phytoplankton were consisted of 31 genus
Division Chromophyta (33.33%) and 9 genus of Division Cyanophyta (15.00%). Species richness index was 
varied between 1.07 - 3.34. Evenness index
0.17 - 2.27. The density distribution of the phytoplankton community showed a distinct dominant species.
Cluster analysis of phytoplankton, it was found that the sampling periods
the stations. Zooplankton were sampled and identified in
individuals/cubic meter. Species composition of zooplankton were consisted of 16 genus
Rotifera (50.00%) and 13 genus, 3 groups of Phylum Arthopoda
of 0.48 - 4.28. Evenness index was varied between
distribution of the zooplankton community showed a distinct dominant species.
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Species Composition and Distribution of Plankton in Chulabhorn Reservoir,  

Development, Regional Center 4 (Udon Thani) 

The study on species composition and distribution of plankton including phytoplankton and 
zooplankton in Chulabhon Reservoir, Chaiyaphum Province was conducted in 4 sampling periods 
according to water level in November 2011, February, May, August 2012. The samples were collected from 

sampled and identified in 60 genus , 35,129,771 unit/cubicmeter. Species 
position of phytoplankton were consisted of 31 genus of Division Chlophyta (51.67%),

(33.33%) and 9 genus of Division Cyanophyta (15.00%). Species richness index was 
Evenness index was in between 0.06 - 0.81. Diversity index was varied between

2.27. The density distribution of the phytoplankton community showed a distinct dominant species.
Cluster analysis of phytoplankton, it was found that the sampling periods was showed more effect than 

were sampled and identified in 29 genus and 3 groups, 110,
individuals/cubic meter. Species composition of zooplankton were consisted of 16 genus
Rotifera (50.00%) and 13 genus, 3 groups of Phylum Arthopoda (50.00%). Species richness index was varied

Evenness index was varied between 0.49 - 0.92 index was varied of 0.56 
distribution of the zooplankton community showed a distinct dominant species. 
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ประสิทธิภาพของวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลิน 
(Adjuvant) ตานเชื้อแบคทีเรีย
Forsskal, 1775) 
 
จําเริญศรี ถาวรสุวรรณ1 กนกพร เกษสุวรรณ
1 ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา 
2 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝง
3 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝงเขต 
4 กองผูเชี่ยวชาญ กรมประมง 
 
บทคัดยอ 

ศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลิน 

(Adjuvant) เพื่อปองกันเชื้อแบคทีเรีย 

ผานวิธีการฉีดเขาชองทอง (Intraperitoneal injection)

เกษตรกร เตรียม Formalin-Killed Vccine 

CFU/ml ผสม Adjuvant ชนิดน้ํามัน 

โรคของปลาที่ 30, 60 และ 90 วันหลังใหวัคซีน

ทดลอง แยกเชื้อจากปลาตายเพื่อยืนยันสาเหตุการตาย และเก็บขอมูลอัตราการตายเพื่อคํานวณหาคาประสิทธิภาพการคุมโรค

ของวัคซีนโดยพิจารณาจากคาอัตรารอดสัมพัทธ 

พบวาปลาชุดที่ไดรับวัคซีนผสม Adjuvant

73, 41 และ 86.7% หลังใหวัคซีน 

34.24.8 กรัม แบงเปน 2 กลุม กลุมที่ฉีดวัคซีนผสม

ปลาตัวละ 0.1 ml แยกปลาแตละกลุมลงเลี้ยงในกระชังกลุมละ 

กระชังตรวจสอบคาแอนติบอดี้ไตเตอร 

เชื้อ V. vulnificus ที่ 15, 30, 60 และ 

กวาชุดควบคุม โดยมีคา RPS เทากับ

ระบบภูมิคุมกันแบบจําเพาะในปลากลุมที่ไดรับวัคซีนผสม

โดยคา Antibody titer ของปลากอนเริ่มการทดลองเทากับ

ในชวง 1:13 - 1:28 และปลากลุมที่ไดรับวัคซีนผสม

หลังใหวัคซีน 90 วัน สําหรับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน 

fator (TNF), interleukin-8 (IL8) 

ชนิดในชวง 30 วันแรกและคอย ๆ ลดลงตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นเปนลําดับ ยกเวนการแสดงออกของยีน 

ที่ 90 วันหลังไดรับวัคซีน ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวา การฉี

ปลากะรังเสือ กระตุนใหเกิดการสรางภูมิคุมกันแบบจําเพาะและสามารถปองกันการติดเชื้อแบคทีเรีย 

วัน ในหองปฏิบัติการ และ 60 วัน ในภาคสนาม
 
คําสําคัญ : ปลากะรังเสือ แบคทีเรียวิบริโอวลันิ
   
*ผูรับผดิชอบ : 130/2 ต.พะวง อ.เมือง จ
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วัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลิน (Formalin – Killed Vaccine) 
ตานเชื้อแบคทีเรีย Vibrio vulnificus ในปลากะรังเสือ (Epinephelus

กนกพร เกษสุวรรณ2 พัชรี ซุนสั้น3 และ จิราพร เกษรจันทร4 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝง 
การเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝงเขต 4 (กระบี)่ 

ศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลิน (Formalin–Killed Vaccine)

เพื่อปองกันเชื้อแบคทีเรีย Vibrio vulnificus ในปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus

(Intraperitoneal injection) โดยศึกษาในระดับหองปฏิบัติการและภาคสนามในกระชังขอ

Killed Vccine จากเชื้อ Vibrio vulnificus ที่แยกจากปลาปวย ที่ระดับความเขมขน 

ชนิดน้ํามัน (Montanide ISA763A) ฉีดเขาชองทองปลากะรังเสือแลวทดสอบประสิทธิภาพความคุม

วันหลังใหวัคซีน โดยการฉีดเชื้อ V. vulnificus ความเขมขน 10

ทดลอง แยกเชื้อจากปลาตายเพื่อยืนยันสาเหตุการตาย และเก็บขอมูลอัตราการตายเพื่อคํานวณหาคาประสิทธิภาพการคุมโรค

ของวัคซีนโดยพิจารณาจากคาอัตรารอดสัมพัทธ (Relative Percentage Survival; RPS) ผลก

Adjuvant มีอัตรารอดตายสูงกวาปลาชุดที่ไดรับวัคซีนไมผสม Adjuvant

หลังใหวัคซีน 30, 60 และ 90 วัน ตามลําดับ สําหรับการทดลองภาคสนามใชปลากะรังเสือขนาด 

กลุม กลุมที่ฉีดวัคซีนผสม Adjuvant และชุดควบคุมฉีดน้ําเกลือ 0.85%

แยกปลาแตละกลุมลงเลี้ยงในกระชังกลุมละ 3 กระชัง จํานวน 200 ตัวตอกระชัง สุมเก็บตัวอยางปลาจาก

กระชังตรวจสอบคาแอนติบอดี้ไตเตอร (Antibody titer) การแสดงออกของยีนในระบบภูมิคุมกันและทดสอบความตานทาน

และ 90 วันหลังใหวัคซีน พบวาปลากะรังชุดที่ไดรับวัคซีนผสม 

เทากับ 100, 86.1 และ 37.8% หลังใหวัคซีน 15, 60 และ 90 วั

ระบบภูมิคุมกันแบบจําเพาะในปลากลุมที่ไดรับวัคซีนผสม Adjuvant มีคาสูงกวาปลาที่ไมไดรับวัคซีนทุกระยะที่เก็บตัวอยาง 

ของปลากอนเริ่มการทดลองเทากับ 1:8 และในขณะที่ปลาชุดที่ไมไดรับวัคซีนมีคา

และปลากลุมที่ไดรับวัคซีนผสม Adjuvant มีคา Antibody titer อยูระหวาง 

วัน สําหรับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน interleukin-1B (IL

8 (IL8) และImmunoglobulin M (IgM) พบการแสดงออกเพิ่มขึ้น 

ๆ ลดลงตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นเปนลําดับ ยกเวนการแสดงออกของยีน 

วันหลังไดรับวัคซีน ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวา การฉีดวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินผสม

ปลากะรังเสือ กระตุนใหเกิดการสรางภูมิคุมกันแบบจําเพาะและสามารถปองกันการติดเชื้อแบคทีเรีย 

ในภาคสนาม 

ปลากะรังเสือ แบคทีเรียวิบริโอวลันิฟคัส วัคซีนเชื้อตาย แอดจูแวนท 
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accine) เสริมสารแอดจูแวนท 
(Epinephelus fuscoguttatus 

Killed Vaccine) ผสมสารแอดจูแวนท 

(Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) 

โดยศึกษาในระดับหองปฏิบัติการและภาคสนามในกระชังของ

ที่แยกจากปลาปวย ที่ระดับความเขมขน 109 

ฉีดเขาชองทองปลากะรังเสือแลวทดสอบประสิทธิภาพความคุม

107 CFU/ml เขาชองทองปลา

ทดลอง แยกเชื้อจากปลาตายเพื่อยืนยันสาเหตุการตาย และเก็บขอมูลอัตราการตายเพื่อคํานวณหาคาประสิทธิภาพการคุมโรค

ผลการทดสอบในหองปฏิบัติการ

Adjuvant โดยมีคา RPS เทากับ 

วัน ตามลําดับ สําหรับการทดลองภาคสนามใชปลากะรังเสือขนาด 

0.85% ปลอดเชื้อ เขาชองทอง

ตัวตอกระชัง สุมเก็บตัวอยางปลาจาก

การแสดงออกของยีนในระบบภูมิคุมกันและทดสอบความตานทาน

 Adjuvant มีอัตรารอดตายสูง

วัน ตามลําดับ การตอบสนอง

มีคาสูงกวาปลาที่ไมไดรับวัคซีนทุกระยะที่เก็บตัวอยาง 

และในขณะที่ปลาชุดที่ไมไดรับวัคซีนมีคา Antibody titer อยู

อยูระหวาง 1:24 - 1:52 โดยมีคาสูงสุด

1B (IL-1B), tumor necrosis 

พบการแสดงออกเพิ่มขึ้น (Upregulate) ของยีนทั้ง 4 

ๆ ลดลงตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นเปนลําดับ ยกเวนการแสดงออกของยีน IgM ที่พบวามีคาสูงสุด

ดวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินผสม Adjuvant เขาชองทอง

ปลากะรังเสือ กระตุนใหเกิดการสรางภูมิคุมกันแบบจําเพาะและสามารถปองกันการติดเชื้อแบคทีเรีย V. vulnificus นาน 90 
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 Efficacy of Formalin - Killed Vaccine with Oil Adjuvant against 

(Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) were studied in laboratory and field scales. 

Vaccine at 109 CFU/ml mixed with oil adjuvant

isolated form diseased fish from cage culture in Krabi Province. Vaccine was applied to tiger grouper by 

mean of intraperitoneal injection and 

Survival (RPS) values at 30, 60 and 90 days post vaccination.

vaccinated fish were higher than non

90 days post vaccination respectively. In field studied, two groups of tiger grouper of 34.2

mean weight were interperitoneal injected with Formalin

oil adjuvant at 0.1 ml/fish. Fish in each group were distributed to culture in triplicate floating cages at 200 

fish density/cage and fish from each cage were sampled to determine the antibody titer, immune gene 

expression and RPS post V. vulnifcus 

initial fish before vaccination was 1:8, 1:13

1:52 in fish injected with oil adjuvant with the highest value at 90 days. Upregulation of immune genes; 

interleukin-1B (IL - 1B), tumor necrosis fator (TNF), interleukin

more evident in the first 30 days and gradually decreased except IgM had the highest expression at 90 

days post vaccination. The results from this stud

with oil adjuvant could induce the immune gene expression and protect tiger grouper from 
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Killed Vaccine with Oil Adjuvant against Vibrio vulnificus via in Tiger Grouper 

Forsskal, 1775) were studied in laboratory and field scales. 

CFU/ml mixed with oil adjuvant (Montanide ISA763A) was prepared from 

isolated form diseased fish from cage culture in Krabi Province. Vaccine was applied to tiger grouper by 

mean of intraperitoneal injection and the vaccine efficiency was determined from the Relative Percentage 

values at 30, 60 and 90 days post vaccination. In laboratory studied, the survival rates of 

vaccinated fish were higher than non-vaccinated fish with the RPS values 73, 41 and 86

90 days post vaccination respectively. In field studied, two groups of tiger grouper of 34.2

mean weight were interperitoneal injected with Formalin-Killed Vaccine at 109 CFU/ml with and without 

sh. Fish in each group were distributed to culture in triplicate floating cages at 200 

fish density/cage and fish from each cage were sampled to determine the antibody titer, immune gene 

 infection at 15, 30, 60 and 90 days post vaccination. Antibody titer of 

initial fish before vaccination was 1:8, 1:13 - 1:28 in fish injected with 0.85% NaCl and increased to 1:24

in fish injected with oil adjuvant with the highest value at 90 days. Upregulation of immune genes; 

1B), tumor necrosis fator (TNF), interleukin-8 (IL8) and Immunoglobulin M (IgM) were 

more evident in the first 30 days and gradually decreased except IgM had the highest expression at 90 

days post vaccination. The results from this study concluded that application of formalin

with oil adjuvant could induce the immune gene expression and protect tiger grouper from 

Vibrio vulnificus, inactivated vaccine, adjuvant 
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fish density/cage and fish from each cage were sampled to determine the antibody titer, immune gene 
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in fish injected with oil adjuvant with the highest value at 90 days. Upregulation of immune genes; 

and Immunoglobulin M (IgM) were 

more evident in the first 30 days and gradually decreased except IgM had the highest expression at 90 

y concluded that application of formalin-killed vaccine 
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คํานํา 

ปลากะรังเสือ (Tiger grouper; 

เนื่องจากเปนปลาที่มีราคาตอหนวยสูงกวาปลาทะเลชนิดอื่นๆ และมีตลาดรองรับที่สําคัญคือประเทศจีน ฮองกง ไตหวันและ

สิงคโปร โดยในประเทศจีนมีราคาประมาณ

เลี้ยงปลากะรังเสือในประเทศไทยคือโรคติดเชื้อ

เก็บตัวอยางปลามาตรวจสอบเบื้องตน ไมพบการติดเชื้อปรสิตและไวรัส แตพบการติดเชื้

ปลาปวยมีอาการตกเลือดบริเวณครีบหู 

เชื้อ V. vulnificus มีรายงานวาสามารถกอโรคไดในสัตวน้ําหลายชนิดอีกทั้งยังสามารถกอโรคในคนไดอีกดวย โดยสามารถแบง

เชื้อ V. vulnificus ออกเปน 3 Biotypes 

เซลล (Serological) ลักษณะของสารพันธุกรรม 

เปนเชื้อกอโรคในคน Biotype ที่ 2 

1991, 1996; Bisharat et al., 1999; Fouz

ครั้งแรกในประเทศญี่ปุนในป 1976 

ประเทศสเปน (Biosca et al., 1991) 

ดังกลาวมีความรุนแรงและสรางความเสียหายใหแกฟารมเ

ปลากะรังเสือสามารถจําแนกอยูใน Biotype 1 (Thawonsuwan 

ควบคุมโรค แตไมไดผลดีนัก อีกทั้งยายังมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและอาจเกิดการตกคางของยาตานจุลชีพในเนื้อปลาและ

แหลงน้ํา เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว จึงมีแนวคิดในการพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและมีความจําเพาะตอเชื้อ

vulnificus  เพื่อชวยปญหาการใชยาและสารเคมี รูปแบบของวัคซีนที่ใชในสัตวน้ําสวนใหญเปนวัคซีนเชื้อตาย

vaccine) ฆาดวยฟอรมาลิน (Formalin

ขนาดการใชสูงเนื่องจากเปนเชื้อตายและไมอาจเพิ่มปริมาณในรางกายได รวมถึงการออกฤทธิ์วัคซีนประเภทนี้จะสั้นซึ่งสามารถ

เพิ่มระยะเวลาการคุมโรคไดโดยการใชสารจําพวกแอดจูแวน

พอที่จะปองกันโรคได (Thin et al., 2014)

จากการศึกษาผลของวัคซีนเชื้อตายฆาเชื้อดวยฟอรมาลินในการปองกันเชื้อ 

Thawonsuwan et al. (2016) พบวาการใหวัคซีนผานการฉีดเขาชองทอง 

รอดตายหลังไดรับเชื้อ V. vulnificus

หนึ่งคือการใชวัคซีนผสมสาร Adjuvant

ดวยการจับตัวกันระหวาง Adjuvant 

โดย Adjuvant มีหลายรูปแบบ ในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบ 

ISA 763 A VG เนื่องจากเปนสูตรที่มีการปรับปรุงป

สัตวน้ํา และยังเปนสูตรที่นิยมใชกันในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอีกดวย 

ศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลิน 

เพื่อปองกันเชื้อแบคทีเรีย Vibrio vulnificus

V. vulnificus ใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงปลา และทําใหการเลี้ยงปลากะรังเสือมีความยั่งยืนตอไป
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Tiger grouper; Epinephelus fuscoguttatus) เปนหนึ่งในปลาทะเลเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง

เนื่องจากเปนปลาที่มีราคาตอหนวยสูงกวาปลาทะเลชนิดอื่นๆ และมีตลาดรองรับที่สําคัญคือประเทศจีน ฮองกง ไตหวันและ

สิงคโปร โดยในประเทศจีนมีราคาประมาณ 700   - 800 บาทตอกิโลกรัม อยางไรก็ตามอุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่งของการ

เลี้ยงปลากะรังเสือในประเทศไทยคือโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งสงผลใหปลาที่เลี้ยงในกระชังของเกษตรกรตายถึง

เก็บตัวอยางปลามาตรวจสอบเบื้องตน ไมพบการติดเชื้อปรสิตและไวรัส แตพบการติดเชื้อแบคทีเรีย 

ปลาปวยมีอาการตกเลือดบริเวณครีบหู (hemorrhagic on pectoral fin) และมีการอักเสบของผิวหนัง 

มีรายงานวาสามารถกอโรคไดในสัตวน้ําหลายชนิดอีกทั้งยังสามารถกอโรคในคนไดอีกดวย โดยสามารถแบง

3 Biotypes โดยใชคุณสมบัติทางชีวเคมี (Biochemical properties) 

ลักษณะของสารพันธุกรรม (Genetic traits) และชนิดของเจาบาน  )Host range) Biotype 

 เปนเชื้อกอโรคในสัตวน้ํา (Tison et al., 1982; Song et al

., 1999; Fouz et al., 2002, 2006; Fouz & Amaro, 2003) สําหรับ 

1976 โดย Muroga et al. (1976) ทําใหปลาไหลญี่ปุนเปนโรค ตอมาพบในปลาไหลที่เลี้ยงที่

., 1991) สวีเดน เนเธอแลนด และเดนมารก (Høi et al., 1998; Dalsgaard

ดังกลาวมีความรุนแรงและสรางความเสียหายใหแกฟารมเลี้ยงปลาไหลทั้งน้ําจืดและน้ําเค็ม สําหรับเชื้อ 

Biotype 1 (Thawonsuwan et al., 2016) เกษตรกรมีการใชยาในระหวางการเล้ียงเพื่อ

อีกทั้งยายังมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและอาจเกิดการตกคางของยาตานจุลชีพในเนื้อปลาและ

ดังกลาว จึงมีแนวคิดในการพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและมีความจําเพาะตอเชื้อ

เพื่อชวยปญหาการใชยาและสารเคมี รูปแบบของวัคซีนที่ใชในสัตวน้ําสวนใหญเปนวัคซีนเชื้อตาย

(Formalin - Killed Vaccine)  โดยการนําเชื้อมาฆาดวยฟอรมาลิน การใชวัคซีนชนิดนี้ตองมี

ขนาดการใชสูงเนื่องจากเปนเชื้อตายและไมอาจเพิ่มปริมาณในรางกายได รวมถึงการออกฤทธิ์วัคซีนประเภทนี้จะสั้นซึ่งสามารถ

เพิ่มระยะเวลาการคุมโรคไดโดยการใชสารจําพวกแอดจูแวนท  (Adjuvant) หรือใชวิธีการฉีดกระตุนให

., 2014) 

จากการศึกษาผลของวัคซีนเชื้อตายฆาเชื้อดวยฟอรมาลินในการปองกันเชื้อ V. vulnificus 

พบวาการใหวัคซีนผานการฉีดเขาชองทอง (intraperitoneal 

V. vulnificus สูงกวาปลาที่ไมไดรับวัคซีน อยางไรก็ตามมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนวิธี

Adjuvant ซึ่งชวยเสริมประสิทธิภาพของวัคซีนใหมีระยะเวลาในการปองกัน

Adjuvant และวัคซีนทําใหเกิดการคอย ๆ หลั่งแอนติเจนเพื่อกระตุนระบบภูมิคุมกันแบบจําเพาะ 

มีหลายรูปแบบ ในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบ water in oil (metabolizable oil) ภายใตชื่อการคา 

เนื่องจากเปนสูตรที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและมีความเสถียรมากขึ้น อีกทั้งยังลดผลขางเคียงที่อาจเกิดกับ

สัตวน้ํา และยังเปนสูตรที่นิยมใชกันในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอีกดวย (Ravelo et al., 2006)

ศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลิน (Formalin – Killed Vaccine) เสริมสารแอดจูแวนท 

Vibrio vulnificus ในปลากะรังเสือ เพื่อเปนแนวทางในการปองกันโรคติดเชื้อแบคทีเรีย

ใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงปลา และทําใหการเลี้ยงปลากะรังเสือมีความยั่งยืนตอไป 
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เปนหนึ่งในปลาทะเลเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง

เนื่องจากเปนปลาที่มีราคาตอหนวยสูงกวาปลาทะเลชนิดอื่นๆ และมีตลาดรองรับที่สําคัญคือประเทศจีน ฮองกง ไตหวันและ

บาทตอกิโลกรัม อยางไรก็ตามอุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่งของการ

แบคทีเรีย ซึ่งสงผลใหปลาที่เลี้ยงในกระชังของเกษตรกรตายถึง 90% จากการ

อแบคทีเรีย Vibrio vulnificus โดย

และมีการอักเสบของผิวหนัง (skin ulceration) 

มีรายงานวาสามารถกอโรคไดในสัตวน้ําหลายชนิดอีกทั้งยังสามารถกอโรคในคนไดอีกดวย โดยสามารถแบง

Biochemical properties) ลักษณะแอนติเจนบนผิว

Host range) Biotype ที่ 1 และ 3 

et al., 1990; Biosca et al., 

สําหรับ Biotype ที่ 2 รายงาน

ปุนเปนโรค ตอมาพบในปลาไหลที่เลี้ยงที่

, 1998; Dalsgaard et al.,1999) เชื้อ

สําหรับเชื้อ V. vulnificus ที่พบใน

เกษตรกรมีการใชยาในระหวางการเล้ียงเพื่อ

อีกทั้งยายังมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและอาจเกิดการตกคางของยาตานจุลชีพในเนื้อปลาและ

ดังกลาว จึงมีแนวคิดในการพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและมีความจําเพาะตอเชื้อ V. 

เพื่อชวยปญหาการใชยาและสารเคมี รูปแบบของวัคซีนที่ใชในสัตวน้ําสวนใหญเปนวัคซีนเชื้อตาย  (inactivated 

เชื้อมาฆาดวยฟอรมาลิน การใชวัคซีนชนิดนี้ตองมี

ขนาดการใชสูงเนื่องจากเปนเชื้อตายและไมอาจเพิ่มปริมาณในรางกายได รวมถึงการออกฤทธิ์วัคซีนประเภทนี้จะสั้นซึ่งสามารถ

หรือใชวิธีการฉีดกระตุนใหระดับแอนติบอดีสูง

V. vulnificus เบื้องตนของ 

 injection) ทําใหปลามีอัตรา

สูงกวาปลาที่ไมไดรับวัคซีน อยางไรก็ตามมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนวิธี

ซึ่งชวยเสริมประสิทธิภาพของวัคซีนใหมีระยะเวลาในการปองกัน โรคไดยาวนานยิ่งขึ้น 

และวัคซีนทําใหเกิดการคอย ๆ หลั่งแอนติเจนเพื่อกระตุนระบบภูมิคุมกันแบบจําเพาะ 

ภายใตชื่อการคา Montanide 

ระสิทธิภาพและมีความเสถียรมากขึ้น อีกทั้งยังลดผลขางเคียงที่อาจเกิดกับ

., 2006) งานวิจัยนี้จึงตองการ

เสริมสารแอดจูแวนท (Adjuvant) 

เพื่อเปนแนวทางในการปองกันโรคติดเชื้อแบคทีเรีย 
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วัตถุประสงค 

1. ศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนเชื้อตาย  (Formalin

Vibrio vulnificus ในปลากะรังเสือ โดยวิธีการฉีดเขาชองทอง

2. ศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนเชื้อตาย  (Formalin Killed Vaccine) 

Vibrio vulnificus ในปลากะรังเสือ โดยวิธีการฉีดเขาชองทอง

 

วิธีการดําเนินงาน 

1. การเตรียมวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินผสมสารแอดจูแวนท 

นําเชื้อ V. vulnificus ที่แยกบริสุทธิ์มาเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณใ

เกลือ 1.5%  ที่ 30 °C นาน 24   ชั่วโมง หลังจากนั้นเติมสารละลายฟอรมาลินลงในสารแขวนลอยแบคทีเรียใหความเขมขน

สุดทายเทากับ 1% เก็บที่   4°C 2   ชั่วโมง ตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนที่เตรียมเพื่อยืนยันการตายของแบคทีเรียหลั

ฟอรมาลิน โดยนําสารแขวนลอยวัคซีนเกลี่ยบนอาหาร

ฟอรมาลินซ้ําอีกครั้ง หากเชื้อตายหมดแลวนําสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียไปปนเหวี่ยงที่

อุณหภูมิหอง นาน 10 นาที เพื่อเก็บเซลลแบคทีเรีย ลางดวยสารละลาย 

เหวี่ยงที่ 4000 rpm อุณหภูมิหอง นาน 10 

ความยาวคล่ืน 640 nm ใหได 0.6 ซึ่งมีปริมาณเชื้อประมาณ

ทดลองตอไป  

เตรียมวัคซีนเชื้อตายผสมสารแอดจูแวนท 

กับ สารแอดจูแวนท (MONTANIDETM ISA 

ตอวัคซีน 5:3 สวน ผสมจนเขาเปนเนื้อเดียวกันโดยหลังจากผสมเมื่อวางทิ้งไวแลวไมแยกชั้นหรืออาจแยกชั้นแตเมื่อเขยา

สามารถเขาเปนเนื้อเดียวกัน ปรับปริมาณเชื้อในสารผสมของวัคซีนและ 

วัคซีนผสมแอดจูแวนทที่ 4oC สําหรับใชในกา

บริษัทผูผลิตที่ใหใชสัดสวน 7:3 เปน 5:3 เนื่องจากการทดสอบเบื้องตนการใชสัดสวน 

ชองทองปลา)  

2. การเตรียมเชื้อแบคทีเรียสําหรับทดสอบความสามารถในการคุมโรค 

นําเชื้อ V. vulnificus ที่แยกบริสุทธิ์ซึ่งเก็บที่ 

24  ชั่วโมง เพื่อยืนยันความบริสุทธ์ิของเชื้อ หลังจากนั้นนําเชื้อจากอาหาร 

ชั่วโมงนําเชื้อที่ข้ึนบน sheep blood agar มาแขวนลอยในสารละลาย 

ได 0.1 ซึ่งมีปริมาณเชื้อประมาณ 108 CFU/ml 

สมองของปลาที่ใกลตายมาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 

สารละลาย NaCl 1.5% นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 

สารละลายกลีเซอรอล 15% ที่ -80oC เพื่อใชในการทดสอบความคุมโรคและทดสอบประสิทธิภาพความคุมโรคของวั

3. การทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนเสริมแอดจูแวนท 

ลําเลียงปลากะรังเสือน้ําหนักประมาณ 

หองเลี้ยงสัตวน้ํา (wet laboratory) ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา เลี้ยง

น้ําทะเลฆาเชื้อความเค็ม 25 ppt จํานวน 3 

เปลี่ยนถายน้ําวันละ 1 ครั้ง เลี้ยงจนน้ําหนักประมาณ

จํานวน 6 ถัง ๆ ละ 65 ตัว เลี้ยงปลาตออีก 1 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

(Formalin-Killed Vaccine) เสริมสารแอดจูแวนท  (Adjuvant)

ในปลากะรังเสือ โดยวิธีการฉีดเขาชองทอง ในระดับหองปฏิบัติการ  

(Formalin Killed Vaccine) เสริมสารแอดจูแวนท  (Adjuvant)

ในปลากะรังเสือ โดยวิธีการฉีดเขาชองทอง ในภาคสนาม  

การเตรียมวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินผสมสารแอดจูแวนท (Adjuvant) 

ที่แยกบริสุทธิ์มาเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณในอาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic soy broth (TSB) 

ชั่วโมง หลังจากนั้นเติมสารละลายฟอรมาลินลงในสารแขวนลอยแบคทีเรียใหความเขมขน

ชั่วโมง ตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนที่เตรียมเพื่อยืนยันการตายของแบคทีเรียหลั

ฟอรมาลิน โดยนําสารแขวนลอยวัคซีนเกลี่ยบนอาหาร TSA บมที ่30°C 24  ชั่วโมง ถาพบวาเชื้อแบคทีเรียยังตายไมหมดใหเติม

ฟอรมาลินซ้ําอีกครั้ง หากเชื้อตายหมดแลวนําสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียไปปนเหวี่ยงที่ 4,000 

บเซลลแบคทีเรีย ลางดวยสารละลาย phosphate buffer saline (PBS) pH 7.4 

10 นาที นําสารแขวนลอยแบคทีเรียในสารละลาย PBS ไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่

ซึ่งมีปริมาณเชื้อประมาณ 1012 CFU/ml เก็บสารแขวนลอยเชื้อที่ 

เตรียมวัคซีนเชื้อตายผสมสารแอดจูแวนท (Adjuvant) โดยนําวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินที่เตรียมขางตนมาผสม

(MONTANIDETM ISA 763  A VG, SEPPIC) ดวยเครื่อง Homogenizer โดยใชสัดสวนของ

สวน ผสมจนเขาเปนเนื้อเดียวกันโดยหลังจากผสมเมื่อวางทิ้งไวแลวไมแยกชั้นหรืออาจแยกชั้นแตเมื่อเขยา

สามารถเขาเปนเนื้อเดียวกัน ปรับปริมาณเชื้อในสารผสมของวัคซีนและ Adjuvant ใหได 109 CFU/ml 

สําหรับใชในการทดลองตอไป (ปรับลดสัดสวนของ Adjuvant ตอวัคซีนจากคําแนะนําของ

เนื่องจากการทดสอบเบื้องตนการใชสัดสวน 7:3 พบการสะสมของ 

การเตรียมเชื้อแบคทีเรียสําหรับทดสอบความสามารถในการคุมโรค (Challenge test) 

ที่แยกบริสุทธิ์ซึ่งเก็บที่ -80oC มาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ TSB และเลี้ยงตอบน 

ชั่วโมง เพื่อยืนยันความบริสุทธ์ิของเชื้อ หลังจากนั้นนําเชื้อจากอาหาร TSA ลงเลี้ยงบน Sheep blood agar 

มาแขวนลอยในสารละลาย NaCl 1.5% นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 

CFU/ml ฉีดเชื้อเขาชองทองปลากะรังเสือตัวละ 0.1 ml จํานวน 

สมองของปลาที่ใกลตายมาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA และ TCBS นําเชื้อบริสุทธิ์จากอาหารเลี้ยงเชื้อ

นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 640 nm ใหได 0.1 ซึ่งมีปริมาณเชื้อประมาณ 

เพื่อใชในการทดสอบความคุมโรคและทดสอบประสิทธิภาพความคุมโรคของวั

การทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนเสริมแอดจูแวนท (Adjuvant)  ในหองปฏิบัติการ    

ลําเลียงปลากะรังเสือน้ําหนักประมาณ 20 กรัม จํานวน 1,500 ตัว จากศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงพังงา มายัง

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา เลี้ยงปลากะรังเสือในถังไฟเบอรขนาด 

3 ถังๆ ละ 500 ตัว ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปวันละ 2 มื้อ เชา - 

ครั้ง เลี้ยงจนน้ําหนักประมาณ 30 กรัม จึงคัดปลาลงถังทดลองขนาด 500 ลิตร

1 สัปดาห เพื่อใหปลาคุนเคยกับถังทดลองกอนเริ่มใหวัคซีน 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

djuvant)  ในการปองกันเชื้อ 

(Adjuvant)  ในการปองกันเชื้อ 

Tryptic soy broth (TSB)  ผสม

ชั่วโมง หลังจากนั้นเติมสารละลายฟอรมาลินลงในสารแขวนลอยแบคทีเรียใหความเขมขน

ชั่วโมง ตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนที่เตรียมเพื่อยืนยันการตายของแบคทีเรียหลังเติม

ชั่วโมง ถาพบวาเชื้อแบคทีเรียยังตายไมหมดใหเติม

4,000 รอบตอนาที (rpm) 

phosphate buffer saline (PBS) pH 7.4 โดยปน

ไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่

แขวนลอยเชื้อที่ 4oC สําหรับใชในการ

โดยนําวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินที่เตรียมขางตนมาผสม

โดยใชสัดสวนของ Adjuvant 

สวน ผสมจนเขาเปนเนื้อเดียวกันโดยหลังจากผสมเมื่อวางทิ้งไวแลวไมแยกชั้นหรืออาจแยกชั้นแตเมื่อเขยา

CFU/ml เก็บสารแขวนลอย

ตอวัคซีนจากคําแนะนําของ

พบการสะสมของ Adjuvant  บริเวณ

และเลี้ยงตอบน TSA ที่ 30 °C 

Sheep blood agar ที่ 30 °C 24 

นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 640 nm ให

จํานวน 5 ตัว แยกเชื้อจาก

นําเชื้อบริสุทธิ์จากอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA มาแขวนลอยใน

ซึ่งมีปริมาณเชื้อประมาณ 108 CFU/ml เก็บใน

เพื่อใชในการทดสอบความคุมโรคและทดสอบประสิทธิภาพความคุมโรคของวคัซีน 

ตัว จากศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงพังงา มายัง

ะรังเสือในถังไฟเบอรขนาด 1,000 ลิตร บรรจุ

 เย็นที่ 3% น้ําหนักตัว 

ลิตร บรรจุน้ํา 450 ลิตร 
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วัตถุประสงค 

1. ศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนเชื้อตาย  (Formalin

Vibrio vulnificus ในปลากะรังเสือ โดยวิธีการฉีดเขาชองทอง

2. ศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนเชื้อตาย  (Formalin Killed Vaccine) 

Vibrio vulnificus ในปลากะรังเสือ โดยวิธีการฉีดเขาชองทอง

 

วิธีการดําเนินงาน 

1. การเตรียมวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินผสมสารแอดจูแวนท 

นําเชื้อ V. vulnificus ที่แยกบริสุทธิ์มาเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณใ

เกลือ 1.5%  ที่ 30 °C นาน 24   ชั่วโมง หลังจากนั้นเติมสารละลายฟอรมาลินลงในสารแขวนลอยแบคทีเรียใหความเขมขน

สุดทายเทากับ 1% เก็บที่   4°C 2   ชั่วโมง ตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนที่เตรียมเพื่อยืนยันการตายของแบคทีเรียหลั

ฟอรมาลิน โดยนําสารแขวนลอยวัคซีนเกลี่ยบนอาหาร

ฟอรมาลินซ้ําอีกครั้ง หากเชื้อตายหมดแลวนําสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียไปปนเหวี่ยงที่

อุณหภูมิหอง นาน 10 นาที เพื่อเก็บเซลลแบคทีเรีย ลางดวยสารละลาย 

เหวี่ยงที่ 4000 rpm อุณหภูมิหอง นาน 10 

ความยาวคล่ืน 640 nm ใหได 0.6 ซึ่งมีปริมาณเชื้อประมาณ

ทดลองตอไป  

เตรียมวัคซีนเชื้อตายผสมสารแอดจูแวนท 

กับ สารแอดจูแวนท (MONTANIDETM ISA 

ตอวัคซีน 5:3 สวน ผสมจนเขาเปนเนื้อเดียวกันโดยหลังจากผสมเมื่อวางทิ้งไวแลวไมแยกชั้นหรืออาจแยกชั้นแตเมื่อเขยา

สามารถเขาเปนเนื้อเดียวกัน ปรับปริมาณเชื้อในสารผสมของวัคซีนและ 

วัคซีนผสมแอดจูแวนทที่ 4oC สําหรับใชในกา

บริษัทผูผลิตที่ใหใชสัดสวน 7:3 เปน 5:3 เนื่องจากการทดสอบเบื้องตนการใชสัดสวน 

ชองทองปลา)  

2. การเตรียมเชื้อแบคทีเรียสําหรับทดสอบความสามารถในการคุมโรค 

นําเชื้อ V. vulnificus ที่แยกบริสุทธิ์ซึ่งเก็บที่ 

24  ชั่วโมง เพื่อยืนยันความบริสุทธ์ิของเชื้อ หลังจากนั้นนําเชื้อจากอาหาร 

ชั่วโมงนําเชื้อที่ข้ึนบน sheep blood agar มาแขวนลอยในสารละลาย 

ได 0.1 ซึ่งมีปริมาณเชื้อประมาณ 108 CFU/ml 

สมองของปลาที่ใกลตายมาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 

สารละลาย NaCl 1.5% นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 

สารละลายกลีเซอรอล 15% ที่ -80oC เพื่อใชในการทดสอบความคุมโรคและทดสอบประสิทธิภาพความคุมโรคของวั

3. การทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนเสริมแอดจูแวนท 

ลําเลียงปลากะรังเสือน้ําหนักประมาณ 

หองเลี้ยงสัตวน้ํา (wet laboratory) ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา เลี้ยง

น้ําทะเลฆาเชื้อความเค็ม 25 ppt จํานวน 3 

เปลี่ยนถายน้ําวันละ 1 ครั้ง เลี้ยงจนน้ําหนักประมาณ

จํานวน 6 ถัง ๆ ละ 65 ตัว เลี้ยงปลาตออีก 1 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

(Formalin-Killed Vaccine) เสริมสารแอดจูแวนท  (Adjuvant)

ในปลากะรังเสือ โดยวิธีการฉีดเขาชองทอง ในระดับหองปฏิบัติการ  

(Formalin Killed Vaccine) เสริมสารแอดจูแวนท  (Adjuvant)

ในปลากะรังเสือ โดยวิธีการฉีดเขาชองทอง ในภาคสนาม  

การเตรียมวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินผสมสารแอดจูแวนท (Adjuvant) 

ที่แยกบริสุทธิ์มาเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณในอาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic soy broth (TSB) 

ชั่วโมง หลังจากนั้นเติมสารละลายฟอรมาลินลงในสารแขวนลอยแบคทีเรียใหความเขมขน

ชั่วโมง ตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนที่เตรียมเพื่อยืนยันการตายของแบคทีเรียหลั

ฟอรมาลิน โดยนําสารแขวนลอยวัคซีนเกลี่ยบนอาหาร TSA บมที ่30°C 24  ชั่วโมง ถาพบวาเชื้อแบคทีเรียยังตายไมหมดใหเติม

ฟอรมาลินซ้ําอีกครั้ง หากเชื้อตายหมดแลวนําสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียไปปนเหวี่ยงที่ 4,000 

บเซลลแบคทีเรีย ลางดวยสารละลาย phosphate buffer saline (PBS) pH 7.4 

10 นาที นําสารแขวนลอยแบคทีเรียในสารละลาย PBS ไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่

ซึ่งมีปริมาณเชื้อประมาณ 1012 CFU/ml เก็บสารแขวนลอยเชื้อที่ 

เตรียมวัคซีนเชื้อตายผสมสารแอดจูแวนท (Adjuvant) โดยนําวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินที่เตรียมขางตนมาผสม

(MONTANIDETM ISA 763  A VG, SEPPIC) ดวยเครื่อง Homogenizer โดยใชสัดสวนของ

สวน ผสมจนเขาเปนเนื้อเดียวกันโดยหลังจากผสมเมื่อวางทิ้งไวแลวไมแยกชั้นหรืออาจแยกชั้นแตเมื่อเขยา

สามารถเขาเปนเนื้อเดียวกัน ปรับปริมาณเชื้อในสารผสมของวัคซีนและ Adjuvant ใหได 109 CFU/ml 

สําหรับใชในการทดลองตอไป (ปรับลดสัดสวนของ Adjuvant ตอวัคซีนจากคําแนะนําของ

เนื่องจากการทดสอบเบื้องตนการใชสัดสวน 7:3 พบการสะสมของ 

การเตรียมเชื้อแบคทีเรียสําหรับทดสอบความสามารถในการคุมโรค (Challenge test) 

ที่แยกบริสุทธิ์ซึ่งเก็บที่ -80oC มาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ TSB และเลี้ยงตอบน 

ชั่วโมง เพื่อยืนยันความบริสุทธ์ิของเชื้อ หลังจากนั้นนําเชื้อจากอาหาร TSA ลงเลี้ยงบน Sheep blood agar 

มาแขวนลอยในสารละลาย NaCl 1.5% นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 

CFU/ml ฉีดเชื้อเขาชองทองปลากะรังเสือตัวละ 0.1 ml จํานวน 

สมองของปลาที่ใกลตายมาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA และ TCBS นําเชื้อบริสุทธิ์จากอาหารเลี้ยงเชื้อ

นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 640 nm ใหได 0.1 ซึ่งมีปริมาณเชื้อประมาณ 

เพื่อใชในการทดสอบความคุมโรคและทดสอบประสิทธิภาพความคุมโรคของวั

การทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนเสริมแอดจูแวนท (Adjuvant)  ในหองปฏิบัติการ    

ลําเลียงปลากะรังเสือน้ําหนักประมาณ 20 กรัม จํานวน 1,500 ตัว จากศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงพังงา มายัง

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา เลี้ยงปลากะรังเสือในถังไฟเบอรขนาด 

3 ถังๆ ละ 500 ตัว ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปวันละ 2 มื้อ เชา - 

ครั้ง เลี้ยงจนน้ําหนักประมาณ 30 กรัม จึงคัดปลาลงถังทดลองขนาด 500 ลิตร

1 สัปดาห เพื่อใหปลาคุนเคยกับถังทดลองกอนเริ่มใหวัคซีน 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

djuvant)  ในการปองกันเชื้อ 

(Adjuvant)  ในการปองกันเชื้อ 

Tryptic soy broth (TSB)  ผสม

ชั่วโมง หลังจากนั้นเติมสารละลายฟอรมาลินลงในสารแขวนลอยแบคทีเรียใหความเขมขน

ชั่วโมง ตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนที่เตรียมเพื่อยืนยันการตายของแบคทีเรียหลังเติม

ชั่วโมง ถาพบวาเชื้อแบคทีเรียยังตายไมหมดใหเติม

4,000 รอบตอนาที (rpm) 

phosphate buffer saline (PBS) pH 7.4 โดยปน

ไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่

แขวนลอยเชื้อที่ 4oC สําหรับใชในการ

โดยนําวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินที่เตรียมขางตนมาผสม

โดยใชสัดสวนของ Adjuvant 

สวน ผสมจนเขาเปนเนื้อเดียวกันโดยหลังจากผสมเมื่อวางทิ้งไวแลวไมแยกชั้นหรืออาจแยกชั้นแตเมื่อเขยา

CFU/ml เก็บสารแขวนลอย

ตอวัคซีนจากคําแนะนําของ

พบการสะสมของ Adjuvant  บริเวณ

และเลี้ยงตอบน TSA ที่ 30 °C 

Sheep blood agar ที่ 30 °C 24 

นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 640 nm ให

จํานวน 5 ตัว แยกเชื้อจาก

นําเชื้อบริสุทธิ์จากอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA มาแขวนลอยใน

ซึ่งมีปริมาณเชื้อประมาณ 108 CFU/ml เก็บใน

เพื่อใชในการทดสอบความคุมโรคและทดสอบประสิทธิภาพความคุมโรคของวคัซีน 

ตัว จากศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงพังงา มายัง

ะรังเสือในถังไฟเบอรขนาด 1,000 ลิตร บรรจุ

 เย็นที่ 3% น้ําหนักตัว 

ลิตร บรรจุน้ํา 450 ลิตร 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

แบงการทดลองเปน 2 ชุด คือ ชุดที่ 

วัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินผสมกับ

กะรังเสือท่ีเตรียมไวขางตนตัวละ 0.1 ml

ที่อุณหภูมิหอง 1 ชั่วโมงแลวนําเขาตูเย็นเก็บที่ 

ใส (serum) เก็บที ่-80oC เพื่อตรวจสอบคา

หลังจากนั้นเก็บตัวอยางปลาทดลองหลังการใหวัคซีนที่

ใหวัคซีนและแตละเวลาหลังการเก็บตัวอยา

การคุมโรคโดยการฉีดเชื้อ V. vulnificus

ปริมาณเชื้อระดับที่ทําใหปลาตาย 50% 

ประสิทธิภาพในการคุมโรค (Relative Percentage Survival; RPS) 

RPS = 1- (% mortality in vaccinated fish/% mortality in controls) x 100 (Amend 1981)

4. ทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนเสริมแอดจูแวนท 

ดําเนินการทดลองที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเชต 

อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยเลี้ยงปลากะรังเสือน้ําหนักเริ่มตนประมาณ 

เชื้อดวยคลอรีน โดยใชปลาสดเปนอาหารวันละ

คัดเลือกปลาที่มีขนาดใกลเคียงกันเพื่อทําการทดลอง โดยแบงปลาเปน 

0.85% เขาชองทอง ตัวละ 0.1 ml จํานวน 

(formalin killed Vibrio vulnificus) 

ตัว  ลําเลียงปลาทั้ง 2 กลุมไปเลี้ยงในกระชังขนาด 

กระชัง ๆ ละ 200 ตัว เลี้ยงปลาทดลองดวยปลาสดวันละ 

ปลากอนการใหวัคซีน จํานวน 10 ตัว เพื่อตรวจสอบคา

120 วัน เก็บตัวอยางปลากระชังละ 

เลี้ยงในตูกระจกขนาด 50 ลิตร แชฟอรมาลิน ความเขมขน 

ปลา 3 ตัวตอตูมาเก็บเลือด แยกน้ําเลือด 

เก็บมามและไตสวนหนาในน้ํายารักษาสภาพสารพันธุกรรม 

ที่เกี่ยวของกับภูมิคุมกัน สําหรับปลาที่เหลือ 

vulnificus (VVA6) เขาชองทองปลาทดลองที่ความเขมขนเชื้อที่ 

ระยะเวลา 14 วัน คํานวณหาประสิทธิภาพของวัคซีนจากอัตราการรอดตายของปลา 

การคํานวณ ดังน้ี 

RPS = (1-% mortality of experimental group/% mortality of control group) x 100 (Amend, 1981)

นําตัวอยางไตสวนหนาและมามที่เก็บใน 

ดวย TriZol Reagent (Ambion, Applied Biosystems, Foster

cDNA ดวยชุดน้ํายาสําเร็จรูป Tetro cDNA synthesis kit (Bioline) 

แสดงออกยีนดวย real time PCR (Biorad CFX96, USA) 

เอ็นเอตนแบบ (Primer) ดังแสดงในตารางที่ 

คา ct ของตัวอยางแตละตัวลบดวยคา 

ที่ไดรับวัคซีนลบดวยคา Ct ของตัวอยางท่ีไมไดรับวัคซีน จะไดคา 

(2-Ct) ซึ่งเปนคาการแสดงออกของปลากลุมที่ใหวัคซีนเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมใหวัคซีน 
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ชุด คือ ชุดที่ 1 ใหวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินที่ไมผสม Adjuvant (FKVv) 

วัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินผสมกับ adjuvant (FKVv+Aj) ใหวัคซีนโดยฉีดเขาชองทอง (intraperitoneal injection) 

0.1 ml ชุดการทดลองละ 3 ถัง เก็บตัวอยางนํ้าเลือดปลากอนการใหวัคซีนจํานวน 

ชั่วโมงแลวนําเขาตูเย็นเก็บที่ 4oC ขามคืน กอนจะนํามาปนเหวี่ยงที่ 8000 rpm 4

เพื่อตรวจสอบคา Antibody titer   

หลังจากนั้นเก็บตัวอยางปลาทดลองหลังการใหวัคซีนที่ 30, 60 และ 90 วัน เชนเดียวกับที่เก็บตัวอยางปลากอนการ

ใหวัคซีนและแตละเวลาหลังการเก็บตัวอยาง โดยสุมตัวอยางปลาถังละ 10 ตัว (30 ตัว/ชุดการทดลอง

V. vulnificus ที่ผานการกระตุนความรุนแรงของเชื้อเขาชองทองปลากะรังเสือตัวละ 

50% ที่ระยะเวลา14 วัน (LD50 14 วัน) คือ 107 CFU/ml นําอัตรารอดตายมาคํานวณหาคา

(Relative Percentage Survival; RPS) ดังนี ้

(% mortality in vaccinated fish/% mortality in controls) x 100 (Amend 1981)

ทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนเสริมแอดจูแวนท (Adjuvant) ในภาคสนาม 

นการทดลองที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเชต 4 (กระบี่) 

อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยเลี้ยงปลากะรังเสือน้ําหนักเริ่มตนประมาณ 10 กรัม ในน้ําทะเลความเค็ม 

เชื้อดวยคลอรีน โดยใชปลาสดเปนอาหารวันละ 2 มื้อ เปลี่ยนถายน้ําทุกวัน ๆ ละ 1 ครั้ง เมื่อปลามีขนาดประมาณ 

คัดเลือกปลาที่มีขนาดใกลเคียงกันเพื่อทําการทดลอง โดยแบงปลาเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 ชุดควบคุม

จํานวน 600 ตัว กลุมที่ 2 ชุดทดลอง (FKVv+Aj) ฉีดวัคซีนเชื้อตายที่ฆาเชื้อดวยฟอรมมาลี

(formalin killed Vibrio vulnificus) ผสมสารเสริมประสิทธิภาพวัคซีน (Adjuvent)  เขาชองทอง ตัวละ

กลุมไปเลี้ยงในกระชังขนาด 2x2x2 เมตร ของเกษตรกรในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวั

ตัว เลี้ยงปลาทดลองดวยปลาสดวันละ 1 มื้อ และอาหารเม็ดวันละ 1 มื้อ เปนเวลา 

ตัว เพื่อตรวจสอบคา Antibody titer และหลังนําปลาลงเลี้ยงในกระชังที่ 

อยางปลากระชังละ 13 ตัว มายังศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเ

ลิตร แชฟอรมาลิน ความเขมขน 30 พีพี เพื่อกําจัดเชื้อปรสิตเปนเวลา 

ตัวตอตูมาเก็บเลือด แยกน้ําเลือด (Serum) เพื่อตรวจสอบคา Antibody titer ตามวิธีการของ 

เก็บมามและไตสวนหนาในน้ํายารักษาสภาพสารพันธุกรรม (RNA later) เก็บที่ -80 °C สําหรับตรวจสอบการแสดงออกของยีน

ที่เกี่ยวของกับภูมิคุมกัน สําหรับปลาที่เหลือ 10 ตัว/ตู ดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพในการคุมโรคโดยการฉีดเชื้อ 

เขาชองทองปลาทดลองที่ความเขมขนเชื้อที่ 107 CFU/ml ตัวละ 0.1 ml 

วัน คํานวณหาประสิทธิภาพของวัคซีนจากอัตราการรอดตายของปลา (relative percent survival) 

% mortality of experimental group/% mortality of control group) x 100 (Amend, 1981)

นําตัวอยางไตสวนหนาและมามที่เก็บใน RNA later หลังการใหวัคซีน 15, 30, 60 และ 

TriZol Reagent (Ambion, Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) ปรับปริมาณ 

Tetro cDNA synthesis kit (Bioline) โดยใชปริมาณ RNA 1 ไมโครกรัม นํา 

real time PCR (Biorad CFX96, USA) โดยใชชุดน้ํายาสําเร็จรูป SYBR Fast Mastermix (K

ดังแสดงในตารางที่ 2  นําคา ct values มาคํานวณคาการแสดงออกของยีนโดยใชสูตร 

ของตัวอยางแตละตัวลบดวยคา ct ของยีน -actin ซึ่งเปน reference gene ซึ่งจะไดคา 

ของตัวอยางท่ีไมไดรับวัคซีน จะไดคา Ct นําไปเขาสูตรคํานวณแสดงออกเปนคา 

ซึ่งเปนคาการแสดงออกของปลากลุมที่ใหวัคซีนเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมใหวัคซีน  
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Adjuvant (FKVv) ชุดที่ 2 ให

(intraperitoneal injection) ปลา

ถัง เก็บตัวอยางนํ้าเลือดปลากอนการใหวัคซีนจํานวน 10 ตัว วาง

8000 rpm 4oC นาน10 นาที แยกสวน

เชนเดียวกับที่เก็บตัวอยางปลากอนการ

ชุดการทดลอง) มาทดสอบประสิทธิภาพ

ที่ผานการกระตุนความรุนแรงของเชื้อเขาชองทองปลากะรังเสือตัวละ 0.1 ml ใช

นําอัตรารอดตายมาคํานวณหาคา

(% mortality in vaccinated fish/% mortality in controls) x 100 (Amend 1981) 

 และกระชังเกษตรกรในพื้นที่

กรัม ในน้ําทะเลความเค็ม 30 พีพีที ที่ผานการฆา

ครั้ง เมื่อปลามีขนาดประมาณ 30 กรัม 

ชุดควบคุม (Control) ฉีดน้ําเกลือ 

เชื้อตายที่ฆาเชื้อดวยฟอรมมาลีน 

เขาชองทอง ตัวละ 0.1 ml จํานวน 600 

เมตร ของเกษตรกรในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กลุมละ 3 

มื้อ เปนเวลา 6 เดือน เก็บตัวอยาง

และหลังนําปลาลงเลี้ยงในกระชังที่ 15 , 30, 60, 90, 

นาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 4 (กระบี่) นําปลาลง

เพื่อกําจัดเชื้อปรสิตเปนเวลา 3 วัน หลังจากนั้นเก็บตัวอยาง

ตามวิธีการของ Robertson (1990) 

สําหรับตรวจสอบการแสดงออกของยีน

าพในการคุมโรคโดยการฉีดเชื้อ Vibrio 

0.1 ml  บันทึกอัตราการตายเปน

(relative percent survival) ดวยสูตร

% mortality of experimental group/% mortality of control group) x 100 (Amend, 1981) 

และ 90 วัน มาสกัดอารเอ็นเอ

ปรับปริมาณ RNA เพื่อนําไปเปลี่ยนเปน 

ไมโครกรัม นํา cDNA ไปศึกษาการ

SYBR Fast Mastermix (KAPPA) และดี

มาคํานวณคาการแสดงออกของยีนโดยใชสูตร 2-Ct โดยนํา

ซึ่งจะไดคา Ct นําคา Ct ของตัวอยาง

นําไปเขาสูตรคํานวณแสดงออกเปนคา Expression 
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5. การวิเคราะหขอมลู 

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียของอัตรารอดตาย 

ควบคุมที่ใหวัคซีนไมผสม Adjuvant และชุดทดลองที่ใหวัคซีนผสม 

สําเร็จรูป วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล 

Adjuvant และปลาที่ไดรับวัคซีนผสม Adjuvant 

Duncan's new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 

 
ตารางที่ 2 ดีเอ็นเอตนแบบ (primer) สําหรับศึกษาการแสดงออกของยีน 
 

Primer name 

IL1b_F  
IL1b_R  
TNF2_F  
TNF2_R  
IL-8F 
IL-8R 
IgM_F 
IgM_R 
Actin-F  
Actin-R  

 

ผลการทดลอง 

การศึกษาประสิทธิภาพการคุมโรคของวัคซีนปลากะรังเสือโดยฉีดเชื้อ 

CFU/ตัว เขาชองทองหลังการฉีดวัคซีน 30 , 

รอดตายสูงกวาวัคซีนที่ไมผสม Adjuvant โดยอัตรารอดตายของปลาที่ฉีดวัคซีนผสม 

30, 60 และ 90 วันหลังใหวัคซีน ตามลําดับ ในขณะที่อัตรารอดตายของปลาชุดที่ใหวัคซีนไมผสม 

25% ตามลําดับ  ดงัแสดงในภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 อัตรารอดตายของปลากะรังเสือที่ใหวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินที่ไมผสม 
ตายฆาดวยฟอรมาลินผสมสาร Adjuvant (FKVv+Aj) 
ความสามารถในการคุมโรคโดยการฉีดเชื้อ 
ระยะเวลา 14 วัน  

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียของอัตรารอดตาย RPS และการแสดงออกของยีนภูมิคุมกันระหวางชุด

ชุดทดลองที่ใหวัคซีนผสม Adjuvant ดวย independent T-

สําเร็จรูป วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล Antibody titer เปรียบเทียบปลากอนทดลอง ปลาที่ไดรับวัคซีนไมผสม 

Adjuvant ดวย One way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมดวย 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 

สําหรับศึกษาการแสดงออกของยีน  

Sequences (5→3)
CATCGCCACACAGAGGTTTA 
GCGTCCTGGTGATCATATCC 
GTAGAGAAACGCTCAAGG 
GCTGTAGACGAAGTAGACGC 
CCGTCAGTGAAGGGAGTCG 
CAGTGGGAGTTGGCAGGT 
TGATGCTGTTCCAGTGAAGC 
AAAACTGAAGGACGCTGAGG 
GAGGTCACGATTGGGTTTTG 
CACGTATTCGCCTCTGTGAA 

การศึกษาประสิทธิภาพการคุมโรคของวัคซีนปลากะรังเสือโดยฉีดเชื้อ V. vulnificus ที่ระดับ 10

, 60 และ 90 วัน  พบวาอัตรารอดของปลาชุดที่ไดรับวัคซีนผส

โดยอัตรารอดตายของปลาที่ฉีดวัคซีนผสม Adjuvant มีคา 83, 70% 

วันหลังใหวัคซีน ตามลําดับ ในขณะที่อัตรารอดตายของปลาชุดที่ใหวัคซีนไมผสม Adjuvant 

 
 
 

อัตรารอดตายของปลากะรังเสือที่ใหวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินที่ไมผสม Adjuvant (FKVv) 
Adjuvant (FKVv+Aj) เปนระยะเวลา 30, 60 และ 90 

ยการฉีดเชื้อ V. vulnificus เขาชองทองปลาทดลอง ที่ระดับที่ทําใหปลาตาย 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

และการแสดงออกของยีนภูมิคุมกันระหวางชุด

-test โดยใชโปรแกรม

เปรียบเทียบปลากอนทดลอง ปลาที่ไดรับวัคซีนไมผสม 

และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมดวย 

) 

107 CFU/ml หรือ 106 

วัน  พบวาอัตรารอดของปลาชุดที่ไดรับวัคซีนผสม Adjuvant มีอัตรา

83, 70% และ 90% ที่ 

Adjuvant มีคา 37, 43 และ 

Adjuvant (FKVv) และใหวัคซีนเชื้อ
90 วัน หลังการทดสอบ

เขาชองทองปลาทดลอง ที่ระดับที่ทําใหปลาตาย 50% ใน
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5. การวิเคราะหขอมลู 

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของอัตรารอดตาย 

ควบคุมที่ใหวัคซีนไมผสม Adjuvant และชุดทดลองที่ใหวัคซีนผสม 

สําเร็จรูป วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล 

Adjuvant และปลาที่ไดรับวัคซีนผสม Adjuvant 

Duncan's new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 

 
ตารางที่ 2 ดีเอ็นเอตนแบบ (primer) สําหรับศึกษาการแสดงออกของยีน 
 

Primer name 

IL1b_F  
IL1b_R  
TNF2_F  
TNF2_R  
IL-8F 
IL-8R 
IgM_F 
IgM_R 
Actin-F  
Actin-R  

 

ผลการทดลอง 

การศึกษาประสิทธิภาพการคุมโรคของวัคซีนปลากะรังเสือโดยฉีดเชื้อ 

CFU/ตัว เขาชองทองหลังการฉีดวัคซีน 30 , 

รอดตายสูงกวาวัคซีนที่ไมผสม Adjuvant โดยอัตรารอดตายของปลาที่ฉีดวัคซีนผสม 

30, 60 และ 90 วันหลังใหวัคซีน ตามลําดับ ในขณะที่อัตรารอดตายของปลาชุดที่ใหวัคซีนไมผสม 

25% ตามลําดับ  ดงัแสดงในภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 อัตรารอดตายของปลากะรังเสือที่ใหวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินที่ไมผสม 
ตายฆาดวยฟอรมาลินผสมสาร Adjuvant (FKVv+Aj) 
ความสามารถในการคุมโรคโดยการฉีดเชื้อ 
ระยะเวลา 14 วัน  

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของอัตรารอดตาย RPS และการแสดงออกของยีนภูมิคุมกันระหวางชุด

ชุดทดลองที่ใหวัคซีนผสม Adjuvant ดวย independent T-

สําเร็จรูป วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล Antibody titer เปรียบเทียบปลากอนทดลอง ปลาที่ไดรับวัคซีนไมผสม 

Adjuvant ดวย One way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมดวย 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 

สําหรับศึกษาการแสดงออกของยีน  

Sequences (5→3)
CATCGCCACACAGAGGTTTA 
GCGTCCTGGTGATCATATCC 
GTAGAGAAACGCTCAAGG 
GCTGTAGACGAAGTAGACGC 
CCGTCAGTGAAGGGAGTCG 
CAGTGGGAGTTGGCAGGT 
TGATGCTGTTCCAGTGAAGC 
AAAACTGAAGGACGCTGAGG 
GAGGTCACGATTGGGTTTTG 
CACGTATTCGCCTCTGTGAA 

การศึกษาประสิทธิภาพการคุมโรคของวัคซีนปลากะรังเสือโดยฉีดเชื้อ V. vulnificus ที่ระดับ 10

, 60 และ 90 วัน  พบวาอัตรารอดของปลาชุดที่ไดรับวัคซีนผส

โดยอัตรารอดตายของปลาที่ฉีดวัคซีนผสม Adjuvant มีคา 83, 70% 

วันหลังใหวัคซีน ตามลําดับ ในขณะที่อัตรารอดตายของปลาชุดที่ใหวัคซีนไมผสม Adjuvant 

 
 
 

อัตรารอดตายของปลากะรังเสือที่ใหวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินที่ไมผสม Adjuvant (FKVv) 
Adjuvant (FKVv+Aj) เปนระยะเวลา 30, 60 และ 90 

ยการฉีดเชื้อ V. vulnificus เขาชองทองปลาทดลอง ที่ระดับที่ทําใหปลาตาย 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

และการแสดงออกของยีนภูมิคุมกันระหวางชุด

-test โดยใชโปรแกรม

เปรียบเทียบปลากอนทดลอง ปลาที่ไดรับวัคซีนไมผสม 

และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมดวย 

) 

107 CFU/ml หรือ 106 

วัน  พบวาอัตรารอดของปลาชุดที่ไดรับวัคซีนผสม Adjuvant มีอัตรา

83, 70% และ 90% ที่ 

Adjuvant มีคา 37, 43 และ 

Adjuvant (FKVv) และใหวัคซีนเชื้อ
90 วัน หลังการทดสอบ

เขาชองทองปลาทดลอง ที่ระดับที่ทําใหปลาตาย 50% ใน

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

คาประสิทธิภาพการคุมโรค 

ที่ไมผสม Adjuvant มีคา 73, 41.0 และ 

เพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนโดยสงผลใหปลากะรังรอดตายหลังไดรับเชื้อ 
 
 
  
 

ภาพท่ี 2 อัตรารอดตาย (Survival) และประสิทธิภาพการคุมโรค 
ใหวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินที่ไมผสม 
Adjuvant (FKVv+Aj) เปนระยะเวลา 
V. vulnificus เขาชองทองปลาท

 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนภาคสนาม

ปลากะรังเสือที่ใชในการทดสอบวัคซีนในภาคสนามที่เลี้ยงในกระชังเลี้ยงปลาของเกษตรกรมีขนาด 

ความยาว 13.10.7 เซนติเมตร หลังใหวัคซีนและลงเลี้ยงในกระชัง มีการสุ

เก็บตัวอยางมามและไต เมื่อตรวจสอบการแสดงออกของยีนท่ีเกี่ยวของกับภูมิคุมกัน และทดสอบความตานทานเชื้อ จํานวน 

ครั้ง ท่ี 15, 30, 60, 90 วันหลังใหวัคซีน อยางไรก็ตามที่ 

โดยไมพบเชื้อแบคทีเรียในอวัยวะภายในทั้งตับและไต จึงไมสามารถนําอัตราการตายที่ 

ผลการศึกษาประสิทธิภาพการคุมโรคของวัคซีนโดยฉีดเชื้อ 

เสือที่ไดรับการฉีดวัคซีน พบวาอัตรารอดขอ

Adjuvant โดยอัตรารอดตายของปลาที่ฉีดวัคซีนผสม 

วัคซีน ตามลําดับ ในขณะที่อัตรารอดตายของปลาชุดที่ใหวัคซีนที่ไมผสม 

คา RPS เทากับ 100%, 86.1% และ 
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คาประสิทธิภาพการคุมโรค (Relative Percentage Survival; RPS) ของวัคซีนผสม Adjuvant 

และ 86.7% หลังใหวัคซีน 30, 60 และ 90 วัน ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา 

เพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนโดยสงผลใหปลากะรังรอดตายหลังไดรับเชื้อ V. vulnificus สูงกวา ดังแสดงในภาพที่ 

 
 
 
 
 
 
 

และประสิทธิภาพการคุมโรค (Relative Percentage Survival; RPS) 
ใหวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินที่ไมผสม Adjuvant (FKVv) และปลาที่ใหวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินผสม 

เปนระยะเวลา 30, 60, 90 วัน แลวทดสอบความสามารถในการคุมโรคโดยการฉีดเชื้อ
เขาชองทองปลาทดลองที่ระดับที่ทําใหปลาตาย 50% ในระยะเวลา 14 วัน 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนภาคสนาม 

ปลากะรังเสือที่ใชในการทดสอบวัคซีนในภาคสนามที่เลี้ยงในกระชังเลี้ยงปลาของเกษตรกรมีขนาด 

เซนติเมตร หลังใหวัคซีนและลงเลี้ยงในกระชัง มีการสุมตัวอยางปลาขึ้นมาตรวจสอบคา 

เก็บตัวอยางมามและไต เมื่อตรวจสอบการแสดงออกของยีนท่ีเกี่ยวของกับภูมิคุมกัน และทดสอบความตานทานเชื้อ จํานวน 

วันหลังใหวัคซีน อยางไรก็ตามที่ 30 วันหลังใหวัคซีน มีการติดเชื้อปรสิตจํานว

โดยไมพบเชื้อแบคทีเรียในอวัยวะภายในทั้งตับและไต จึงไมสามารถนําอัตราการตายที่ 30 วันมารายงานได 

ผลการศึกษาประสิทธิภาพการคุมโรคของวัคซีนโดยฉีดเชื้อ V. vulnificus ปริมาณ 10

เสือที่ไดรับการฉีดวัคซีน พบวาอัตรารอดของปลาชุดที่ไดรับวัคซีนที่ผสม Adjuvant มีอัตรารอดตายสูงกวาชุดที่ไมผสม 

โดยอัตรารอดตายของปลาที่ฉีดวัคซีนผสม Adjuvant มีคา 100%, 96% และ 77% 

วัคซีน ตามลําดับ ในขณะที่อัตรารอดตายของปลาชุดที่ใหวัคซีนที่ไมผสม Adjuvant มีคา 67, 78

และ 37.8% หลังใหวัคซีน 15, 60 และ 90 วัน ตามลําดับ (ภาพที่ 

 O1 

73 

O17 

Adjuvant เปรียบเทียบกับวัคซีน

แสดงใหเห็นวา Adjuvant ชวย

สูงกวา ดังแสดงในภาพที่ 2 

val; RPS) ของปลากะรังเสือที่
และปลาที่ใหวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินผสม 

วัน แลวทดสอบความสามารถในการคุมโรคโดยการฉีดเชื้อ 
วัน  

ปลากะรังเสือที่ใชในการทดสอบวัคซีนในภาคสนามที่เลี้ยงในกระชังเลี้ยงปลาของเกษตรกรมีขนาด 34.24.8 กรัม 

มตัวอยางปลาขึ้นมาตรวจสอบคา Antibody titer 

เก็บตัวอยางมามและไต เมื่อตรวจสอบการแสดงออกของยีนท่ีเกี่ยวของกับภูมิคุมกัน และทดสอบความตานทานเชื้อ จํานวน 4 

หลังใหวัคซีน มีการติดเชื้อปรสิตจํานวนมาก สงผลใหปลาตาย 

วันมารายงานได  

107 CFU/ml  ใหกับปลากะรัง

มีอัตรารอดตายสูงกวาชุดที่ไมผสม 

77% ที่ 15, 60 และ 90 วันหลังให

67, 78 และ 63% ตามลําดับ และมี

ภาพที่ 3) 
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ภาพที่ 3  อัตรารอดตายของปลากะรังเสือที่ไมไดรับวัคซีน 
Adjuvant (FKVv+Aj) เปนระยะเวลา 
vulnificus เขาชองทองปลาทดลอง ท่ีระดับที่ทําใหปลาตาย 

 

แอนติบอดี้ไตเตอร (Antibody titer) 

Adjuvant ทุกระยะที่เก็บตัวอยางทั้ง 15, 30, 60 

หลังเลี้ยงปลาในประชังมีคา Antibody titer 

ปลากลุมที่ไดรับวัคซีนผสม Adjuvant มีคาอยูระหวาง 
 

 

ภาพที่ 4  แอนติบอดี้ไตเตอร (Antibody titer) 
และปลาที่ไดรับวัคซีนผสม Adjuvant (FKVv+Aj) 

 
ผลการศึกษาการแสดงออกของยีน   

 จากการศึกษาครั้งนี้พบวายีนท้ัง 4 

เปนปลาที่ไมไดรับวัคซีน โดยพิจารณาจากคา 

เมื่อพิจารณาการแสดงออกของยีนแยกตามอวัยวะ พบวา 

ที่ 30 วันหลังใหวัคซีนและลดลงชัดเจนที่ 60 

และลดลงตามระยะเวลาหลังใหวัคซีนท่ีเพิ่มขึ้น 

30 วัน ยีน IgM แสดงออกสูงสุดที่ 60 วัน และ ยีน 

เมื่อพิจารณาที่ระยะเวลาเดียวกันหลังไดรับวัคซีน พบวาที่ 

ในไตสวนหนาและมาม ที่ 30 วัน ยีน IL1B แสดงออกสูงสุดในไต ในขณะที่ 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรารอดตายของปลากะรังเสือที่ไมไดรับวัคซีน (Control) และปลาที่ใหวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินผสม 
เปนระยะเวลา 15, 60, 90 วัน แลวทดสอบความสามารถในการคุมโรคโดยการฉีดเชื้อ 

เขาชองทองปลาทดลอง ท่ีระดับที่ทําใหปลาตาย 50% ในระยะเวลา 14 วัน  

(Antibody titer) ของปลากลุมที่ไดรับวัคซีนผสม Adjuvant มีคาสูงกวาปลาที่ไดรับวัคซีนไมผสม 

15, 30, 60 และ 90 วัน คา Antibody titer ของปลากอนเริ่มการทดลองมีคา 

Antibody titer ของปลาชุดที่ไดรับวัคซีนไมผสม Adjuvant มีคาอยูในชวง 

มีคาอยูระหวาง 24 - 52 ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Antibody titer) ของปลากะรังเสือกอนไดรับวัคซีน (Initial) ปลาที่ไมไดรับวัคซีน 
Adjuvant (FKVv+Aj) ที่ระยะเวลาตางๆ   

4 ยีน ในปลาชุดที่ใหวัคซีนผสม adjuvant มีคาการแสดงออกสูงกวาชุดควบคุม

เปนปลาที่ไมไดรับวัคซีน โดยพิจารณาจากคา 2-Ct ที่เปนบวก ซึ่งหมายถึงการ up regulate ของยีน  

อพิจารณาการแสดงออกของยีนแยกตามอวัยวะ พบวา IL1-B และ IgM จากไตสวนหนามีการแสดงออกของสูงสุด

60 และ 90 วัน ในขณะที่ TNF และ IL-8 แสดงออกสูงสุดที่ 15 

และลดลงตามระยะเวลาหลังใหวัคซีนท่ีเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 5) สําหรับในตัวอยางมาม ยีน IL1-B และ TNF มีการแสดงออกสูงสุดที่ 

วัน และ ยีน IL-8 แสดงออกสูงสุดที่ 15 วัน หลังไดรับวัคซีน (ภาพที่ 

เมื่อพิจารณาที่ระยะเวลาเดียวกันหลังไดรับวัคซีน พบวาที่ 15 วันหลังไดรับวัคซีน ยีน IL1B มีการแสดงออกสูงสุดทั้ง

แสดงออกสูงสุดในไต ในขณะที่ IL-8 แสดงออกสูงสุดในมาม ขณะที่ 
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และปลาที่ใหวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินผสม 
วัน แลวทดสอบความสามารถในการคุมโรคโดยการฉีดเชื้อ V. 

วาปลาที่ไดรับวัคซีนไมผสม 

ของปลากอนเริ่มการทดลองมีคา 8 และ

มีคาอยูในชวง 13 - 28 ในขณะที่ใน

ปลาที่ไมไดรับวัคซีน (Control) 

มีคาการแสดงออกสูงกวาชุดควบคุม ซึ่ง

 

จากไตสวนหนามีการแสดงออกของสูงสุด

15 วัน หลังไดรับวัคซีน

มีการแสดงออกสูงสุดที่ 

ภาพที่ 7)  

มีการแสดงออกสูงสุดทั้ง

แสดงออกสูงสุดในมาม ขณะที่ 60 และ 90 วัน 
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ภาพที่ 3  อัตรารอดตายของปลากะรังเสือที่ไมไดรับวัคซีน 
Adjuvant (FKVv+Aj) เปนระยะเวลา 
vulnificus เขาชองทองปลาทดลอง ท่ีระดับที่ทําใหปลาตาย 

 

แอนติบอดี้ไตเตอร (Antibody titer) 

Adjuvant ทุกระยะที่เก็บตัวอยางทั้ง 15, 30, 60 

หลังเลี้ยงปลาในประชังมีคา Antibody titer 

ปลากลุมที่ไดรับวัคซีนผสม Adjuvant มีคาอยูระหวาง 
 

 

ภาพที่ 4  แอนติบอดี้ไตเตอร (Antibody titer) 
และปลาที่ไดรับวัคซีนผสม Adjuvant (FKVv+Aj) 

 
ผลการศึกษาการแสดงออกของยีน   

 จากการศึกษาครั้งนี้พบวายีนท้ัง 4 

เปนปลาที่ไมไดรับวัคซีน โดยพิจารณาจากคา 

เมื่อพิจารณาการแสดงออกของยีนแยกตามอวัยวะ พบวา 

ที่ 30 วันหลังใหวัคซีนและลดลงชัดเจนที่ 60 

และลดลงตามระยะเวลาหลังใหวัคซีนท่ีเพิ่มขึ้น 

30 วัน ยีน IgM แสดงออกสูงสุดที่ 60 วัน และ ยีน 

เมื่อพิจารณาที่ระยะเวลาเดียวกันหลังไดรับวัคซีน พบวาที่ 

ในไตสวนหนาและมาม ที่ 30 วัน ยีน IL1B แสดงออกสูงสุดในไต ในขณะที่ 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรารอดตายของปลากะรังเสือที่ไมไดรับวัคซีน (Control) และปลาที่ใหวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินผสม 
เปนระยะเวลา 15, 60, 90 วัน แลวทดสอบความสามารถในการคุมโรคโดยการฉีดเชื้อ 

เขาชองทองปลาทดลอง ท่ีระดับที่ทําใหปลาตาย 50% ในระยะเวลา 14 วัน  

(Antibody titer) ของปลากลุมที่ไดรับวัคซีนผสม Adjuvant มีคาสูงกวาปลาที่ไดรับวัคซีนไมผสม 

15, 30, 60 และ 90 วัน คา Antibody titer ของปลากอนเริ่มการทดลองมีคา 

Antibody titer ของปลาชุดที่ไดรับวัคซีนไมผสม Adjuvant มีคาอยูในชวง 

มีคาอยูระหวาง 24 - 52 ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Antibody titer) ของปลากะรังเสือกอนไดรับวัคซีน (Initial) ปลาที่ไมไดรับวัคซีน 
Adjuvant (FKVv+Aj) ที่ระยะเวลาตางๆ   

4 ยีน ในปลาชุดที่ใหวัคซีนผสม adjuvant มีคาการแสดงออกสูงกวาชุดควบคุม

เปนปลาที่ไมไดรับวัคซีน โดยพิจารณาจากคา 2-Ct ที่เปนบวก ซึ่งหมายถึงการ up regulate ของยีน  

อพิจารณาการแสดงออกของยีนแยกตามอวัยวะ พบวา IL1-B และ IgM จากไตสวนหนามีการแสดงออกของสูงสุด

60 และ 90 วัน ในขณะที่ TNF และ IL-8 แสดงออกสูงสุดที่ 15 

และลดลงตามระยะเวลาหลังใหวัคซีนท่ีเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 5) สําหรับในตัวอยางมาม ยีน IL1-B และ TNF มีการแสดงออกสูงสุดที่ 

วัน และ ยีน IL-8 แสดงออกสูงสุดที่ 15 วัน หลังไดรับวัคซีน (ภาพที่ 

เมื่อพิจารณาที่ระยะเวลาเดียวกันหลังไดรับวัคซีน พบวาที่ 15 วันหลังไดรับวัคซีน ยีน IL1B มีการแสดงออกสูงสุดทั้ง

แสดงออกสูงสุดในไต ในขณะที่ IL-8 แสดงออกสูงสุดในมาม ขณะที่ 
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และปลาที่ใหวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินผสม 
วัน แลวทดสอบความสามารถในการคุมโรคโดยการฉีดเชื้อ V. 

วาปลาที่ไดรับวัคซีนไมผสม 

ของปลากอนเริ่มการทดลองมีคา 8 และ

มีคาอยูในชวง 13 - 28 ในขณะที่ใน

ปลาที่ไมไดรับวัคซีน (Control) 

มีคาการแสดงออกสูงกวาชุดควบคุม ซึ่ง

 

จากไตสวนหนามีการแสดงออกของสูงสุด

15 วัน หลังไดรับวัคซีน

มีการแสดงออกสูงสุดที่ 

ภาพที่ 7)  

มีการแสดงออกสูงสุดทั้ง

แสดงออกสูงสุดในมาม ขณะที่ 60 และ 90 วัน 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การแสดงออกของยีนท้ังหมดลดลงต่ํากวาที่ 

และ 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5  การแสดงออกของยีน Il-1
Adjuvant ที่ 15, 30, 60, 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6  การแสดงออกของยีน Il-1

Adjuvant ที่ 15, 30, 60, 90 
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การแสดงออกของยีนท้ังหมดลดลงต่ํากวาที่ 15 และ 30 วัน ยกเวน IgM ในมามที่ 60 วัน ที่มีการแสดงออกสูงที่สุด 

1, TNF, IL8, IgM จากไตสวนหนา (Kidney) ของปลากะรังเสือที่ไดรับวัคซีนเชื้อตายผสม 
15, 30, 60, 90 วันหลังการใหวัคซีนเปรียบเทียบกับปลาชุดที่ไมใหวัคซีน 

1, TNF, IL8, IgM จากไตสวนหนา (Kidney) ของปลากะรังเสือที่ไดรับวัคซีนเชื้อตายผสม 
15, 30, 60, 90 วันหลังการใหวัคซีนเปรียบเทียบกับปลาชุดที่ไมใหวัคซีน 

 O1 

75 

O17 

วัน ที่มีการแสดงออกสูงที่สุด (ภาพที่ 6 

ของปลากะรังเสือที่ไดรับวัคซีนเชื้อตายผสม 
วันหลังการใหวัคซีนเปรียบเทียบกับปลาชุดที่ไมใหวัคซีน  

ของปลากะรังเสือที่ไดรับวัคซีนเชื้อตายผสม 
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ภาพที่ 7 การแสดงออกของยีน Il-1, TNF, IL
Adjuvant ที่ 15, 30, 60, 90 วันหลังการใหวัคซีนเปรียบเทียบกับปลาชุดที่ไมใหวัคซีน

 

 

ภาพที่ 8  การแสดงออกของยีน Il-1, TNF, IL8, IgM 
30, 60, 90 วันหลังการใหวัคซีนเปรียบเทียบกับปลาชุดที่ไมใหวัคซีน 

 
วิจารณผล 

จากปญหาการตายของปลากะรังเสือที่เลี้ยงในกระชังของเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ ไดมีการศึกษาสาเหตุโดย 

Thawonsuwan et al. (2016) พบวาเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 

ญี่ปุน (Amaro et al., 1995; Amaro and Biosca, 1996; Amaro 

Dalsgaard et al., 1999; Fouz et al., 2006 ) 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

, TNF, IL8, IgM ในมาม (Spleen) ของปลากะรังเสือที่ไดรับวัคซีนเชื้อตายผสม 
วันหลังการใหวัคซีนเปรียบเทียบกับปลาชุดที่ไมใหวัคซีน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, TNF, IL8, IgM ในมามของปลากะรังเสือที่ไดรับวัคซีนเชื้อตายผ
วันหลังการใหวัคซีนเปรียบเทียบกับปลาชุดที่ไมใหวัคซีน  

จากปญหาการตายของปลากะรังเสือที่เลี้ยงในกระชังของเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ ไดมีการศึกษาสาเหตุโดย 

พบวาเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย V. vulnificus  Biotype 1 แตกตางจากท่ีเคยรายงานในปลาไหล

., 1995; Amaro and Biosca, 1996; Amaro et al., 1999) และปลาไหลยุโรป (Biosca

., 2006 ) ซึ่งเกิดจากเชื้อ Vibrio vulnificus Biotype 2  แนวทางการป
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ของปลากะรังเสือที่ไดรับวัคซีนเชื้อตายผสม 

ในมามของปลากะรังเสือที่ไดรับวัคซีนเชื้อตายผสม Adjuvant ที่ 15, 

จากปญหาการตายของปลากะรังเสือที่เลี้ยงในกระชังของเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ ไดมีการศึกษาสาเหตุโดย 

แตกตางจากท่ีเคยรายงานในปลาไหล

(Biosca  et al., 1991; 

แนวทางการปองกันโรคติด
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ญี่ปุน (Amaro et al., 1995; Amaro and Biosca, 1996; Amaro 

Dalsgaard et al., 1999; Fouz et al., 2006 ) 
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, TNF, IL8, IgM ในมามของปลากะรังเสือที่ไดรับวัคซีนเชื้อตายผ
วันหลังการใหวัคซีนเปรียบเทียบกับปลาชุดที่ไมใหวัคซีน  

จากปญหาการตายของปลากะรังเสือที่เลี้ยงในกระชังของเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ ไดมีการศึกษาสาเหตุโดย 

พบวาเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย V. vulnificus  Biotype 1 แตกตางจากท่ีเคยรายงานในปลาไหล

., 1995; Amaro and Biosca, 1996; Amaro et al., 1999) และปลาไหลยุโรป (Biosca

., 2006 ) ซึ่งเกิดจากเชื้อ Vibrio vulnificus Biotype 2  แนวทางการป
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ของปลากะรังเสือที่ไดรับวัคซีนเชื้อตายผสม 

ในมามของปลากะรังเสือที่ไดรับวัคซีนเชื้อตายผสม Adjuvant ที่ 15, 

จากปญหาการตายของปลากะรังเสือที่เลี้ยงในกระชังของเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ ไดมีการศึกษาสาเหตุโดย 

แตกตางจากท่ีเคยรายงานในปลาไหล

(Biosca  et al., 1991; 

แนวทางการปองกันโรคติด

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

เชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพแนวทางหนึ่งคือการใชวัคซีน 

Relative Percentage Survival (RPS) 

ชุดควบคุม คา RPS สูง บงชี้ถึงประสิทธิภาพที่ดีของวัคซีน วัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการปองกันโรคควรมีคา 

60% ขึ้นไป (Eillis, 1988) รูปแบบของวัคซีนที่นิยมใชในปลาสวนใหญเปนวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลิน 

Killed Vaccine) สําหรับชองทางการใหวัคซีนเชื้

(intraperitoneal injection) (นิลุบล

ตามวัคซีนเชื้อตายมีขอจํากัดบางประการคือตองมีขนาดการใชสูง

รวมถึงการออกฤทธิ์วัคซีนประเภทนี้จะสั้น

(Adjuvant) หรือใชวิธีการฉีดกระตุนใหระดับแอนติบอดีสูงพอที่จะปองกันโรคได 

จากการศึกษาของ Thawonsuwan 

V. vulnificus ผานการฉีดเขาชองทอง ทําใหปลามีอัตรารอดตายหลังไดรับเชื้อ 

มีคา RPS 68% ซึ่งอยูในระดับที่ไมสูงมากนัก การศึกษาครั้งนี้จึงใชสา

ปลาชุดที่ใหวัคซีนผสม Adjuvant มีอัตรารอดตายสูงวาปลาชุดที่ไดรับวัคซีนที่ไมผสม 

วันในหองปฏิบัติการ และ 86.1% ที่ 

Adjuvant สามารถชวยปองกันโรคติดเชื้อแบคทีเรีย 

(Oncorhynchus mykiss) พบวาการใช

ปลามีอัตรารอดตาย 2.5% เปรียบเทียบกับปลาที่ไดรับวัคซีนที่ไมผสม 

วัคซีนมีอัตราการตาย 100%  (Jaafar 

763 A VG) ในการตานเชื้อ Streptococcus agalac

Adjuvant  (ศุภวรรณ และคณะ 2555

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนตานเชื้อ

อัตรารอดตาย 100% ที่ 1 และ 3 เดือนหลังไดรับวัคซีน   

การตอบสนองของภูมิคุมกัน 

การตอบสนองประกอบดวยการทํางานรวมกันของภูมิคุมกันแบบไมจําเพาะ 

แบบจําพาะเจาะจง (Specific/ adaptive

พัฒนาวัคซีนปองกันโรคปลาเปนแนวทางหนึ่งในการปองกันโรค ซึ่งอาศัยการกระตุนการทํางานของ 

สวนของ cellular อาศัยการทํางานของเม็ดเลือดขาวชนิดตางๆ ที่สําคัญ

สรางสารน้ําที่เรียกวา แอนติบอดี (Antibody) 

ตอบสนองของระบบภูมิคุมกันแบบจําเพาะตอเชื้อก

เพิ่มขึ้นสูงกวาปลาที่ไมไดรับวัคซีน เชนเดียวกับการศึกษาในปลาชนิดอื่นๆ ที่พบวาการใหวัคซีนทําใหปลามีคา 

เพิ่มขึ้น (ศุภวรรณ และคณะ 2555; Huang 

ในการตอบสนองตอสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อกอโรคที่สําคัญไดแกไซโตไคน 

ตางๆ ไดแก Macrophage, lymphocytes, granulocytes 

ปรสิต (Wang et al., 2016) สามารถแบงกลุม

factors (TNFs), colony stimulating factors, 

ในกลุมของ pro-inflammatory cytokines 

ยังมียีน IL-8 ซึ่งจัดเปนกลุม chemokine 

แสดงออกของยีนคอนขางนอย อยางไรก็ตามคณะผูวิจัยมีความร
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เชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพแนวทางหนึ่งคือการใชวัคซีน (Vacccination) การประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนวัดจากคา 

Relative Percentage Survival (RPS) ซึ่งมีหนวยเปนเปอรเซ็นต โดยเปนอัตรารอดตายของสัตวชุดที่ไดวัคซีนเปรียบเทียบกับ

บงชี้ถึงประสิทธิภาพที่ดีของวัคซีน วัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการปองกันโรคควรมีคา 

รูปแบบของวัคซีนที่นิยมใชในปลาสวนใหญเปนวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลิน 

สําหรับชองทางการใหวัคซีนเชื้อตายชนิดฆาเชื้อดวยฟอรมาลินที่มีประสิทธิภาพดีคือการฉีดเขาชองทอง 

นิลุบล และคณะ; 2549; Fouz et al., 2001; Lin et al., 2006; 

ตามวัคซีนเชื้อตายมีขอจํากัดบางประการคือตองมีขนาดการใชสูง เนื่องจากเปนเชื้อตายและไมอาจเพิ่มปริมาณในรางกายได 

รวมถึงการออกฤทธิ์วัคซีนประเภทนี้จะสั้น ซึ่งสามารถเพิ่มระยะเวลาการคุมโรคไดโดยการใชสารจําพวกแอดจูแวนต 

หรือใชวิธีการฉีดกระตุนใหระดับแอนติบอดีสูงพอที่จะปองกันโรคได  

Thawonsuwan et al. (2016) พบวาปลากะรังเสือที่ใหวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินตานเชื้อ 

ผานการฉีดเขาชองทอง ทําใหปลามีอัตรารอดตายหลังไดรับเชื้อ V. vulnificus สูงกวาปลาที่ไมไดรับวัคซีน

ซึ่งอยูในระดับที่ไมสูงมากนัก การศึกษาครั้งนี้จึงใชสาร Adjuvant เพื่อเพิ่มประสิทธิภา

มีอัตรารอดตายสูงวาปลาชุดที่ไดรับวัคซีนที่ไมผสม Adjuvant 

ที่ 60 วันในการทดลองภาคสนาม แสดงใหเห็นวาวัคซีนเชื้อตายฆาด

สามารถชวยปองกันโรคติดเชื้อแบคทีเรีย V. vulnificus ในปลากะรังเสือได เชนเดียวกับการศึกษาในปลาเรนโบวเทรา

พบวาการใช Adjuvant ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนตานเชื้อแบคทีเรีย 

เปรียบเทียบกับปลาที่ไดรับวัคซีนที่ไมผสม Adjuvant มีอัตราการตาย 

100%  (Jaafar et al., 2015)  นอกจากนี้มีการศึกษาประสิทธิภาพของ 

Streptococcus agalactiae ในปลานิล พบวาทําใหปลามีอัตรารอดตายสูงกวาการใชวัคซีนท่ีไมมี 

2555) และจากการศึกษาของ Huang et al. (2014) พบวาการใช 

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนตานเชื้อ Streptococcus iniae ในปลากะรังดอกแดง (Epinephelu

เดือนหลังไดรับวัคซีน    

การตอบสนองของภูมิคุมกัน (Immune response) เปนกลไกสําคัญในการตอสูกับเชื้อกอโรคในสิ่งมีชีวิตรวมทั้งปลา 

การตอบสนองประกอบดวยการทํางานรวมกันของภูมิคุมกันแบบไมจําเพาะ (non specific/innate immunity) 

(Specific/ adaptive immunity) โดยมีทั้งสวนที่เปนสารน้ํา (humoral) 

พัฒนาวัคซีนปองกันโรคปลาเปนแนวทางหนึ่งในการปองกันโรค ซึ่งอาศัยการกระตุนการทํางานของ 

อาศัยการทํางานของเม็ดเลือดขาวชนิดตางๆ ที่สําคัญ ไดแก เม็ดเลือดชนิด B lymphocytes 

(Antibody) ในการพัฒนาวัคซีนจึงมีการตรวจวัดคา Antibody titer 

ตอบสนองของระบบภูมิคุมกันแบบจําเพาะตอเชื้อกอโรค จากการศึกษาครั้งนี้พบวาปลาที่ไดรับวัคซีนมีคา 

เพิ่มขึ้นสูงกวาปลาที่ไมไดรับวัคซีน เชนเดียวกับการศึกษาในปลาชนิดอื่นๆ ที่พบวาการใหวัคซีนทําใหปลามีคา 

; Huang et al. 2014; Jaafar et al., 2015) ในสวนของสารน้ํามีสารหลายชนิดที่เกี่ยวของ

ในการตอบสนองตอสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อกอโรคที่สําคัญไดแกไซโตไคน (Cytokines) ซึ่งเปนสารกลุมโปรตีนที่สรางจากเซลล

Macrophage, lymphocytes, granulocytes เพื่อตอบสนองตอการรุกรานของเชื้อโรคทั้งไวรั

สามารถแบงกลุม Cytokines เปน interferons (IFNs), interleukins

factors (TNFs), colony stimulating factors, และ chemokines การศึกษา cytokines ในปลาสวนใหญเปน 

atory cytokines ไดแก Interleukin 1-beta (IL-1), TNF (Tumer necrosis factor)

chemokine ที่มีการศึกษาในปลาบางชนิด สําหรับในปลากะรังเสือมีขอมูลพื้นฐานเรื่องการ

แสดงออกของยีนคอนขางนอย อยางไรก็ตามคณะผูวิจัยมีความรวมมือกับคณะนักวิจัยจาก Tokyo University of Marine 
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การประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนวัดจากคา 

ซึ่งมีหนวยเปนเปอรเซ็นต โดยเปนอัตรารอดตายของสัตวชุดที่ไดวัคซีนเปรียบเทียบกับ

บงชี้ถึงประสิทธิภาพที่ดีของวัคซีน วัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการปองกันโรคควรมีคา RPS มากกวา 

รูปแบบของวัคซีนที่นิยมใชในปลาสวนใหญเปนวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลิน (Formalin - 

อตายชนิดฆาเชื้อดวยฟอรมาลินที่มีประสิทธิภาพดีคือการฉีดเขาชองทอง 

., 2006; Li et al., 2016) อยางไรก็

อตายและไมอาจเพิ่มปริมาณในรางกายได 

ซึ่งสามารถเพิ่มระยะเวลาการคุมโรคไดโดยการใชสารจําพวกแอดจูแวนต 

พบวาปลากะรังเสือที่ใหวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินตานเชื้อ 

สูงกวาปลาที่ไมไดรับวัคซีน โดย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีน โดยพบวา

Adjuvant โดยมีคา RPS 86.7% ที่ 90 

แสดงใหเห็นวาวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลินผสมสาร 

ในปลากะรังเสือได เชนเดียวกับการศึกษาในปลาเรนโบวเทรา 

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนตานเชื้อแบคทีเรีย Yersinia ruckeri  โดย

มีอัตราการตาย 13% ขณะที่ปลาที่ไมไดรับ

นอกจากนี้มีการศึกษาประสิทธิภาพของ Adjuvant (Montanide ISA 

ในปลานิล พบวาทําใหปลามีอัตรารอดตายสูงกวาการใชวัคซีนท่ีไมมี 

พบวาการใช Adjuvant (ISA763A) 

Epinephelus coioides) ทําใหปลามี

สําคัญในการตอสูกับเชื้อกอโรคในสิ่งมีชีวิตรวมทั้งปลา 

/innate immunity) และภูมิคุมกัน

(humoral) และเซลล  (cellular) การ

พัฒนาวัคซีนปองกันโรคปลาเปนแนวทางหนึ่งในการปองกันโรค ซึ่งอาศัยการกระตุนการทํางานของ adaptive immunity ใน

B lymphocytes ซึ่งทําหนาที่

Antibody titer ที่เปนตัวบงชี้การ

อโรค จากการศึกษาครั้งนี้พบวาปลาที่ไดรับวัคซีนมีคา Antibody titer 

เพิ่มขึ้นสูงกวาปลาที่ไมไดรับวัคซีน เชนเดียวกับการศึกษาในปลาชนิดอื่นๆ ที่พบวาการใหวัคซีนทําใหปลามีคา Antibody titer 

ในสวนของสารน้ํามีสารหลายชนิดที่เกี่ยวของ

ซึ่งเปนสารกลุมโปรตีนที่สรางจากเซลล

เพื่อตอบสนองตอการรุกรานของเชื้อโรคทั้งไวรัส แบคทีเรีย และ

interferons (IFNs), interleukins (ILs), tumor necrosis 

ในปลาสวนใหญเปน cytokines 

), TNF (Tumer necrosis factor) นอกจากนี้

สําหรับในปลากะรังเสือมีขอมูลพื้นฐานเรื่องการ

Tokyo University of Marine 
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Science an Technology (TUMSAT) ในการศึกษาขอมูลพื้นฐานของยีนท่ีเกี่ยวของกับภูมิคุมกันของปลากะรังเสือ

ครั้งนี้จึงนําดีเอ็นเอตนแบบสําหรับการแสดงออกของยีนจากความรวมมือมาใชในการศึกษาการแสดงออกของยีนจ

ไตสวนหนาและมามของปลาทดลอง  

มีการศึกษาการแสดงออกของยีน 

ระบบภูมิคุมกันที่เกี่ยวของกับการกระตุนการทํางาน

lymphocyte ซึ่งทําหนาที่หลักในระบบภูมิคุมกันในของ 

จับกินสิ่งแปลกปลอม (phagocytosis) และกระบวนการฆาเชื้อแบคทีเรีย 

al., 2012) จากการศึกษาครั้งนี้ พบวาการแสดงออกของยีน 

คาสูงกวาท่ี 60 และ 90 วัน เนื่องจาก IL-1

วัคซีน ประกอบกับท่ี 30 วัน ปลามีการติดเชื้อปรสิตภายนอกกลุมของ

เชื้อปรสิตโดยตรวจไมพบเชื้อแบคทีเรียที่ฉีด จึงอาจเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการแสดงออกของ 

ไดรับวัคซีน 

TNF เปนยีนที่เกี่ยวของกับ pro-inflammatory 

ปลากะรังชนิด Epinephelus coioides พบวา 

การติดเชื้อมากกวา TNF1 (Lam et al., 2011) 

เสือมีคาสูงสุดที่ 15 วันหลังการใหวัคซีนและลดต่ําลงตามระยะเวลาการใหวัคซีนที่นานขึ้น เนื่องจาก 

pro inflammatory ซึ่งจะแสดงออกสูงในชวงแรกของการติดเชื้อ การฉีดวัคซีนจึงอาจทําใหการ

ไดรับเชื้อและลดลงตามระยะเวลาที่นานข้ึน 

Interleukin-8 (IL-8) เปน chemokine 

มีความสําคัญในระบบการตอบสนองของภูมิคุมกัน 

เยื่อเมือก (mucus) ของปลากะรังเสือดอกแดง

การศึกษาครั้งนี้พบวาการแสดงออกของยีน IL

ตามระยะเวลาหลังใหวัคซีนท่ีนานขึ้น สําหรับในมามการแสดงออกมีคาสูงสุดที่ 

ปรสิตภายนอกกลุมปลิงใสและเห็บระฆังจํานวนมาก ทําใหปลาตาย แสดงใหเปนวายีน 

ปรสิตดังท่ีกลาวถึงขางตน    

    IgM เปนสารน้ํากลุมแอนติบอดี (Antibody) 

แปลกปลอมในระบบภูมิคมกันแบบจําเพาะ 

Epinephelus coioides การแสดงออกของ 

alginolyticus และการไดรับวัคซีนโดยการฉีด การแสดงออกเพิ่มขึ้

วัคซีน แตมีการแสดงออกสูงสุดที่ 4 สัปดาห

จากการศึกษาครั้งน้ี  IgM ในไตสวนหนา และ มาม ของปลากะรังเสือมีการแสดงออกต่ํากว

แสดงออกพบวา IgM ในไตสวนหนามีการแสดงออกสูงสุดที่ 

60 วัน หรือ 8 สัปดาห หลังการใหวัคซีน ซึ่งมีแนวโนมการแสดงออกท่ีสอดคลองกับการศึกษาใน

coioides ขางตน  

 Nguyen et al. (2017) ศึกษาผลของวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลีนผสม 

harveyi ในปลากะรัง (Epinephelus coioides

และมามของปลามีการแสดงออกเพิ่มขึ้น หลังใหวัคซีน 

harveyi ที่ดี โดยมีคา RPS 100 และ 91.7% 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ในการศึกษาขอมูลพื้นฐานของยีนท่ีเกี่ยวของกับภูมิคุมกันของปลากะรังเสือ

ครั้งนี้จึงนําดีเอ็นเอตนแบบสําหรับการแสดงออกของยีนจากความรวมมือมาใชในการศึกษาการแสดงออกของยีนจ

มีการศึกษาการแสดงออกของยีน IL-1 ในปลาหลายชนิด โดยยีนนี้ควบคุมการทํางานของพารามิเตอรอื่นๆ ใน

ระบบภูมิคุมกันที่เกี่ยวของกับการกระตุนการทํางาน (activate) และการเคลื่อนยาย (migrate) 

หนาที่หลักในระบบภูมิคุมกันในของ adaptive immunity นอกจากนี้ยังมีสวนเชื่อมโยงกับกระบวนการ

กระบวนการฆาเชื้อแบคทีเรีย (bactericidal activity) อีกดวย 

จากการศึกษาครั้งนี้ พบวาการแสดงออกของยีน IL-1 ในไตสวนหนาและมาม ที่ 15 และ 30 

 เปนยีนที่เกี่ยวของกับ pro-inflamatory จึงแสดงออกสูงในระยะแรกของการให

ารติดเชื้อปรสิตภายนอกกลุมของเห็บระฆังจํานวนมาก ทําใหปลาสวนหนึ่งตายจา

เชื้อปรสิตโดยตรวจไมพบเชื้อแบคทีเรียที่ฉีด จึงอาจเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการแสดงออกของ IL-1 

inflammatory เชนกัน ในปลา TNF แบงเปน 2 กลุมคือ TNF1 

พบวา TNF2 มีความไวในการเปลี่ยนแปลง (up and down regulation) 

., 2011) จากการศึกษาครั้งนี้การแสดงออกของยีน TNF2 ในไตสวนหนาของปลากะรัง

คซีนและลดต่ําลงตามระยะเวลาการใหวัคซีนที่นานขึ้น เนื่องจาก TNF 

ซึ่งจะแสดงออกสูงในชวงแรกของการติดเชื้อ การฉีดวัคซีนจึงอาจทําใหการ TNF แสดงออกที่ 

 

hemokine ที่สรางโดยเม็ดเลือดชนิด neutrophils, macrophages 

มีความสําคัญในระบบการตอบสนองของภูมิคุมกัน (ดุจฤดี และคณะ, 2554) สําหรับในปลา IL-8 มีรายงาน 

ของปลากะรังเสือดอกแดง Epinephelus coioides ที่ติดเชื้อปรสิต Cryptocaryon irritans 

IL-8 ในไตสวนหนามีคาสูงสุดที่ 15 วันหลังการใหวัคซีนและมีการแสดงออกที่ลดลง

ตามระยะเวลาหลังใหวัคซีนท่ีนานขึ้น สําหรับในมามการแสดงออกมีคาสูงสุดที่ 30 วันหลังใหวัคซีน ซึ่งเปนชวงที่ปลามีการติด

ปรสิตภายนอกกลุมปลิงใสและเห็บระฆังจํานวนมาก ทําใหปลาตาย แสดงใหเปนวายีน IL-8 นาจะมีสวนเกี่ยวของกับการติดเชื้อ

(Antibody) ที่ถูกผลิตขึ้นโดยเม็ดเลือดชนิด B lymhocyte

มในระบบภูมิคมกันแบบจําเพาะ (adaptive immunity)  (จิราภรณ และคณะ, 2554)  

การแสดงออกของ IgM ในไตสวนหนา มาม ไธมัส และเลือด เพิ่มขึ้นหลังไดรับเชื้อแบคทีเรีย 

และการไดรับวัคซีนโดยการฉีด การแสดงออกเพิ่มขึ้นชัดเจนที่ 2 สัปดาห ทั้งหลังไดรับเชื้อและหลังการไดรับ

สัปดาห สําหรับชุดที่ไดรับเชื้อ และ 5 สัปดาหหลังการไดรับวัคซีน

ในไตสวนหนา และ มาม ของปลากะรังเสือมีการแสดงออกต่ํากวายีนอื่นๆ อีก 

ในไตสวนหนามีการแสดงออกสูงสุดที่ 30 วัน หรือ 4 สัปดาห หลังใหวัคซีน สวนในมามแสดงออกสูงสุดที่ 

สัปดาห หลังการใหวัคซีน ซึ่งมีแนวโนมการแสดงออกท่ีสอดคลองกับการศึกษาในปลากะรังชนิด 

ศึกษาผลของวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลีนผสม Adjuvant (ISA763 AVG)

Epinephelus coioides) พบวาวัคซีนสงผลใหยีน interleukin (IL)-1, IL-6, IL

พิ่มขึ้น หลังใหวัคซีน 1 และ 3 วัน และมีประสิทธิภาพในการคุมโรคที่เกิดจากเชื้อ 

91.7% ที่ 6 และ 12 สัปดาห หลังการใหวัคซีนตามลําดับ การแสดงออกของยีนดังกลาว

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ในการศึกษาขอมูลพื้นฐานของยีนท่ีเกี่ยวของกับภูมิคุมกันของปลากะรังเสือ การศึกษา

ครั้งนี้จึงนําดีเอ็นเอตนแบบสําหรับการแสดงออกของยีนจากความรวมมือมาใชในการศึกษาการแสดงออกของยีนจากตัวอยาง

ในปลาหลายชนิด โดยยีนนี้ควบคุมการทํางานของพารามิเตอรอื่นๆ ใน

(migrate) ของเม็ดเลือดชนิด 

นอกจากนี้ยังมีสวนเชื่อมโยงกับกระบวนการ

อีกดวย (Reyes-Cerpa et 

30 วัน หลังใหวัคซีน มี

จึงแสดงออกสูงในระยะแรกของการให

ใหปลาสวนหนึ่งตายจากการติด

 สูงที่สุดที่ 30 วัน หลัง

TNF1 และ TNF2 สําหรับ

(up and down regulation) เมื่อปลามี

ในไตสวนหนาของปลากะรัง

TNF เปนยีนที่ทํางานใน 

แสดงออกที่ 15 วันหลัง

neutrophils, macrophages และ momocyte 

มีรายงาน up regulate ใน

ryptocaryon irritans จาก

วันหลังการใหวัคซีนและมีการแสดงออกที่ลดลง

วันหลังใหวัคซีน ซึ่งเปนชวงที่ปลามีการติด

นาจะมีสวนเกี่ยวของกับการติดเชื้อ

B lymhocyte เพื่อตอบสนองตอสิ่ง

, 2554)  ในปลากะรังชนิด 

ในไตสวนหนา มาม ไธมัส และเลือด เพิ่มขึ้นหลังไดรับเชื้อแบคทีเรีย V. 

สัปดาห ทั้งหลังไดรับเชื้อและหลังการไดรับ

สัปดาหหลังการไดรับวัคซีน (Cui et al., 2010)  

ายีนอื่นๆ อีก 3 ยีน รูปแบบการ

สัปดาห หลังใหวัคซีน สวนในมามแสดงออกสูงสุดที่ 

ปลากะรังชนิด Epinephelus 

ISA763 AVG)  ตานเชื้อ V. 

6, IL-8, and IL-10 ในไต

วัน และมีประสิทธิภาพในการคุมโรคที่เกิดจากเชื้อ V. 

สัปดาห หลังการใหวัคซีนตามลําดับ การแสดงออกของยีนดังกลาว



 O1 

78 

O17 

Science an Technology (TUMSAT) ในการศึกษาขอมูลพื้นฐานของยีนท่ีเกี่ยวของกับภูมิคุมกันของปลากะรังเสือ

ครั้งนี้จึงนําดีเอ็นเอตนแบบสําหรับการแสดงออกของยีนจากความรวมมือมาใชในการศึกษาการแสดงออกของยีนจ

ไตสวนหนาและมามของปลาทดลอง  

มีการศึกษาการแสดงออกของยีน 

ระบบภูมิคุมกันที่เกี่ยวของกับการกระตุนการทํางาน

lymphocyte ซึ่งทําหนาที่หลักในระบบภูมิคุมกันในของ 

จับกินสิ่งแปลกปลอม (phagocytosis) และกระบวนการฆาเชื้อแบคทีเรีย 

al., 2012) จากการศึกษาครั้งนี้ พบวาการแสดงออกของยีน 

คาสูงกวาท่ี 60 และ 90 วัน เนื่องจาก IL-1

วัคซีน ประกอบกับท่ี 30 วัน ปลามีการติดเชื้อปรสิตภายนอกกลุมของ

เชื้อปรสิตโดยตรวจไมพบเชื้อแบคทีเรียที่ฉีด จึงอาจเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการแสดงออกของ 

ไดรับวัคซีน 

TNF เปนยีนที่เกี่ยวของกับ pro-inflammatory 

ปลากะรังชนิด Epinephelus coioides พบวา 

การติดเชื้อมากกวา TNF1 (Lam et al., 2011) 

เสือมีคาสูงสุดที่ 15 วันหลังการใหวัคซีนและลดต่ําลงตามระยะเวลาการใหวัคซีนที่นานขึ้น เนื่องจาก 

pro inflammatory ซึ่งจะแสดงออกสูงในชวงแรกของการติดเชื้อ การฉีดวัคซีนจึงอาจทําใหการ

ไดรับเชื้อและลดลงตามระยะเวลาที่นานข้ึน 

Interleukin-8 (IL-8) เปน chemokine 

มีความสําคัญในระบบการตอบสนองของภูมิคุมกัน 

เยื่อเมือก (mucus) ของปลากะรังเสือดอกแดง

การศึกษาครั้งนี้พบวาการแสดงออกของยีน IL

ตามระยะเวลาหลังใหวัคซีนท่ีนานขึ้น สําหรับในมามการแสดงออกมีคาสูงสุดที่ 

ปรสิตภายนอกกลุมปลิงใสและเห็บระฆังจํานวนมาก ทําใหปลาตาย แสดงใหเปนวายีน 

ปรสิตดังท่ีกลาวถึงขางตน    

    IgM เปนสารน้ํากลุมแอนติบอดี (Antibody) 

แปลกปลอมในระบบภูมิคมกันแบบจําเพาะ 

Epinephelus coioides การแสดงออกของ 

alginolyticus และการไดรับวัคซีนโดยการฉีด การแสดงออกเพิ่มขึ้

วัคซีน แตมีการแสดงออกสูงสุดที่ 4 สัปดาห

จากการศึกษาครั้งนี้  IgM ในไตสวนหนา และ มาม ของปลากะรังเสือมีการแสดงออกต่ํากว

แสดงออกพบวา IgM ในไตสวนหนามีการแสดงออกสูงสุดที่ 

60 วัน หรือ 8 สัปดาห หลังการใหวัคซีน ซึ่งมีแนวโนมการแสดงออกท่ีสอดคลองกับการศึกษาใน

coioides ขางตน  

 Nguyen et al. (2017) ศึกษาผลของวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลีนผสม 

harveyi ในปลากะรัง (Epinephelus coioides

และมามของปลามีการแสดงออกเพิ่มขึ้น หลังใหวัคซีน 

harveyi ที่ดี โดยมีคา RPS 100 และ 91.7% 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ในการศึกษาขอมูลพื้นฐานของยีนท่ีเกี่ยวของกับภูมิคุมกันของปลากะรังเสือ

ครั้งนี้จึงนําดีเอ็นเอตนแบบสําหรับการแสดงออกของยีนจากความรวมมือมาใชในการศึกษาการแสดงออกของยีนจ

มีการศึกษาการแสดงออกของยีน IL-1 ในปลาหลายชนิด โดยยีนนี้ควบคุมการทํางานของพารามิเตอรอื่นๆ ใน

ระบบภูมิคุมกันที่เกี่ยวของกับการกระตุนการทํางาน (activate) และการเคลื่อนยาย (migrate) 

หนาที่หลักในระบบภูมิคุมกันในของ adaptive immunity นอกจากนี้ยังมีสวนเชื่อมโยงกับกระบวนการ

กระบวนการฆาเชื้อแบคทีเรีย (bactericidal activity) อีกดวย 

จากการศึกษาครั้งนี้ พบวาการแสดงออกของยีน IL-1 ในไตสวนหนาและมาม ที่ 15 และ 30 

 เปนยีนที่เกี่ยวของกับ pro-inflamatory จึงแสดงออกสูงในระยะแรกของการให

ารติดเชื้อปรสิตภายนอกกลุมของเห็บระฆังจํานวนมาก ทําใหปลาสวนหนึ่งตายจา

เชื้อปรสิตโดยตรวจไมพบเชื้อแบคทีเรียที่ฉีด จึงอาจเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการแสดงออกของ IL-1 

inflammatory เชนกัน ในปลา TNF แบงเปน 2 กลุมคือ TNF1 

พบวา TNF2 มีความไวในการเปลี่ยนแปลง (up and down regulation) 

., 2011) จากการศึกษาครั้งนี้การแสดงออกของยีน TNF2 ในไตสวนหนาของปลากะรัง

คซีนและลดต่ําลงตามระยะเวลาการใหวัคซีนที่นานขึ้น เนื่องจาก TNF 

ซึ่งจะแสดงออกสูงในชวงแรกของการติดเชื้อ การฉีดวัคซีนจึงอาจทําใหการ TNF แสดงออกที่ 

 

hemokine ที่สรางโดยเม็ดเลือดชนิด neutrophils, macrophages 

มีความสําคัญในระบบการตอบสนองของภูมิคุมกัน (ดุจฤดี และคณะ, 2554) สําหรับในปลา IL-8 มีรายงาน 

ของปลากะรังเสือดอกแดง Epinephelus coioides ที่ติดเชื้อปรสิต Cryptocaryon irritans 

IL-8 ในไตสวนหนามีคาสูงสุดที่ 15 วันหลังการใหวัคซีนและมีการแสดงออกที่ลดลง

ตามระยะเวลาหลังใหวัคซีนท่ีนานขึ้น สําหรับในมามการแสดงออกมีคาสูงสุดที่ 30 วันหลังใหวัคซีน ซึ่งเปนชวงที่ปลามีการติด

ปรสิตภายนอกกลุมปลิงใสและเห็บระฆังจํานวนมาก ทําใหปลาตาย แสดงใหเปนวายีน IL-8 นาจะมีสวนเกี่ยวของกับการติดเชื้อ

(Antibody) ที่ถูกผลิตขึ้นโดยเม็ดเลือดชนิด B lymhocyte

มในระบบภูมิคมกันแบบจําเพาะ (adaptive immunity)  (จิราภรณ และคณะ, 2554)  

การแสดงออกของ IgM ในไตสวนหนา มาม ไธมัส และเลือด เพิ่มขึ้นหลังไดรับเชื้อแบคทีเรีย 

และการไดรับวัคซีนโดยการฉีด การแสดงออกเพิ่มขึ้นชัดเจนที่ 2 สัปดาห ทั้งหลังไดรับเชื้อและหลังการไดรับ

สัปดาห สําหรับชุดที่ไดรับเชื้อ และ 5 สัปดาหหลังการไดรับวัคซีน

ในไตสวนหนา และ มาม ของปลากะรังเสือมีการแสดงออกต่ํากวายีนอื่นๆ อีก 

ในไตสวนหนามีการแสดงออกสูงสุดที่ 30 วัน หรือ 4 สัปดาห หลังใหวัคซีน สวนในมามแสดงออกสูงสุดที่ 

สัปดาห หลังการใหวัคซีน ซึ่งมีแนวโนมการแสดงออกท่ีสอดคลองกับการศึกษาในปลากะรังชนิด 

ศึกษาผลของวัคซีนเชื้อตายฆาดวยฟอรมาลีนผสม Adjuvant (ISA763 AVG)

Epinephelus coioides) พบวาวัคซีนสงผลใหยีน interleukin (IL)-1, IL-6, IL

พิ่มขึ้น หลังใหวัคซีน 1 และ 3 วัน และมีประสิทธิภาพในการคุมโรคที่เกิดจากเชื้อ 

91.7% ที่ 6 และ 12 สัปดาห หลังการใหวัคซีนตามลําดับ การแสดงออกของยีนดังกลาว

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ในการศึกษาขอมูลพื้นฐานของยีนท่ีเกี่ยวของกับภูมิคุมกันของปลากะรังเสือ การศึกษา

ครั้งนี้จึงนําดีเอ็นเอตนแบบสําหรับการแสดงออกของยีนจากความรวมมือมาใชในการศึกษาการแสดงออกของยีนจากตัวอยาง

ในปลาหลายชนิด โดยยีนนี้ควบคุมการทํางานของพารามิเตอรอื่นๆ ใน

(migrate) ของเม็ดเลือดชนิด 

นอกจากนี้ยังมีสวนเชื่อมโยงกับกระบวนการ

อีกดวย (Reyes-Cerpa et 

30 วัน หลังใหวัคซีน มี

จึงแสดงออกสูงในระยะแรกของการให

ใหปลาสวนหนึ่งตายจากการติด

 สูงที่สุดที่ 30 วัน หลัง

TNF1 และ TNF2 สําหรับ

(up and down regulation) เมื่อปลามี

ในไตสวนหนาของปลากะรัง

TNF เปนยีนที่ทํางานใน 

แสดงออกที่ 15 วันหลัง

neutrophils, macrophages และ momocyte 

มีรายงาน up regulate ใน

ryptocaryon irritans จาก

วันหลังการใหวัคซีนและมีการแสดงออกที่ลดลง

วันหลังใหวัคซีน ซึ่งเปนชวงที่ปลามีการติด

นาจะมีสวนเกี่ยวของกับการติดเชื้อ

B lymhocyte เพื่อตอบสนองตอสิ่ง

, 2554)  ในปลากะรังชนิด 

ในไตสวนหนา มาม ไธมัส และเลือด เพิ่มขึ้นหลังไดรับเชื้อแบคทีเรีย V. 

สัปดาห ทั้งหลังไดรับเชื้อและหลังการไดรับ

สัปดาหหลังการไดรับวัคซีน (Cui et al., 2010)  

ายีนอื่นๆ อีก 3 ยีน รูปแบบการ

สัปดาห หลังใหวัคซีน สวนในมามแสดงออกสูงสุดที่ 

ปลากะรังชนิด Epinephelus 

ISA763 AVG)  ตานเชื้อ V. 

6, IL-8, and IL-10 ในไต

วัน และมีประสิทธิภาพในการคุมโรคที่เกิดจากเชื้อ V. 

สัปดาห หลังการใหวัคซีนตามลําดับ การแสดงออกของยีนดังกลาว

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ขางตนเปนกลไกหนึ่งในการตอบสนองตอเชื้อ โดยมีการแสดงออกเพิ่มขึ้

ตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น 

 จากการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนเชื้อตายผสม

(Formalin-Killed Vibrio vulnificus 

การไดรับเชื้อ Vibrio vulnificus สูงกวาปลาชุดที่ไมไดรับวัคซีน โดยปลามีคา 

เกี่ยวของกับภูมิคุมกันที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปลาที่ไมไดรับวัคซีน สามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ไป

การใหวัคซีนแกปลากอนนําลงเลี้ยงในกระชัง

 

คําขอบคุณ 

งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ การพัฒนาวัคซีนเพื่อปองกันโรคติดเชื้อ 

ของปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus 
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ความเสี่ยงของผลิตภัณฑสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยง โดยการสนับสนุน
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Professor Hidehiro Kondo หองปฏิบัติการ 
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การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่และโปรแกรมเสริมบนไมโครซอฟทเอ็กเซล
สําหรับงานวิจัยดานสภาวะทรัพยากรประมง
 
ปยะโชค สินอนันต1* และ ทิวารัตน สินอนนัต
1กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง
2กองประมงตางประเทศ 
 
บทคัดยอ 

 การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอมูลความถี่เปนการพัฒนาเพื่อนําไปใชเปนรูปแบบมาตรฐานที่ลดขอจํากัดของการ

จัดเก็บขอมูลรูปแบบเดิม เนื่องจากการจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวสัตวน้ําท่ีไดจากการสํารวจของนักวิจัยกองวิจัยและพัฒนา

ประมงทะเล กรมประมง มีขอจํากัดเกี่ยวกับความยุงยากในการบันทึกขอมูล ซึ่งไมสามารถจัดเก็บขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นที่

แตกตางกันรวมไวในตารางเดียวกันได กรณีมีความจําเปนต

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (relational database

เวลาในการบันทึกขอมูลมากและทําใหเกิดขอบกพรองในการบันทึกขอมูล เชน เกิดการบันทึกผิ

ขอมูลบางความถี่ขาดหายไป เปนตน นอกจากนี้ การวิเคราะหขอมูลแบบมีทางเลือกหลายทางนั้นทําไดยาก และไฟลที่ใชใน

การเก็บบันทึกขอมูลมีขนาดใหญมากเนื่องจากมีขอมูลจํานวนมากและตองเก็บขอมูลที่เปนคาวางจํานวนมากดวยเหตุดังกลาว 

ผูวิจัยจึงพัฒนารูปแบบการบันทึกขอมูลแจกแจงความถี่ใหมขึ้นโดยเรียกการบันทึกลักษณะนี้วา 

บันทึก 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) C,L,F(1

2) C,L(1),F(1),+L(2),F(2)+L(3),F(3)

 การบันทึกขอมูลในรูปแบบดังกลาว ทําใหผูบันทึกขอมูลสามารถบันทึกขอมูลความถี่รวมกับขอมูลดานอื่นๆ ได โดยไม

ตองบันทึกลงในตารางใหมและไมตองสรางรหัสเชื่อมโยง ทําใหการบั

แจกแจงความถี่ที่มีอันตรภาคชั้นที่แตกตางกันรวมไวในตารางเดียวกันได สงผลใหไฟลขอมูลมีขนาดเล็กลง อีกทั้งยังสามารถ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่บันทึกไดงายอีกดวย

 การใชงานการจัดเก็บขอมูลความถี่ควา

เบสิก (Visual Basic for Application

ประมวลผลขอมูลที่จัดเก็บโดยวิธีการนี้ได โปรแกรมเสริมดังกลาวประกอบดวยกลุมฟงกชัน

ดังนี้ กลุมฟงกชันไดแก 1) ฟงกชันพื้นฐานเกี่ยวกับการแปลง 

2) ฟงกชันคํานวณ เปนฟงกชันเกี่ยวกับการคํานวณคาพื้นฐานทางสถิติ 

คํานวณดานการประมง และ 4) ฟงกชันการจัดการ เปนฟงกชันเกี่ยวกับการรวม การขยายอันตรภาคชั้น และการสรางความถี่

สะสมสําหรับกลุมการกระทํา 1 กลุม ไดแก การหา 

 
คําสําคัญ : ขอมูลแจกแจงความถี ่เอ็กเซลวิชวลเบสิก
   
*ผูรับผดิชอบ : 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
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ทิวารัตน สินอนนัต2 

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง 

การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอมูลความถี่เปนการพัฒนาเพื่อนําไปใชเปนรูปแบบมาตรฐานที่ลดขอจํากัดของการ

เนื่องจากการจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวสัตวน้ําท่ีไดจากการสํารวจของนักวิจัยกองวิจัยและพัฒนา

ประมงทะเล กรมประมง มีขอจํากัดเกี่ยวกับความยุงยากในการบันทึกขอมูล ซึ่งไมสามารถจัดเก็บขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นที่

แตกตางกันรวมไวในตารางเดียวกันได กรณีมีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะดังกลาวจะตองใชเทคนิคดานระบบ

relational database) ในการจัดการขอมูล ทําใหเกิดความยุงยากในการบันทึกขอมูลมากยิ่งขึ้น ใช

เวลาในการบันทึกขอมูลมากและทําใหเกิดขอบกพรองในการบันทึกขอมูล เชน เกิดการบันทึกผิดคา การบันทึกผิดอันตรภาคชั้น 

ขอมูลบางความถี่ขาดหายไป เปนตน นอกจากนี้ การวิเคราะหขอมูลแบบมีทางเลือกหลายทางนั้นทําไดยาก และไฟลที่ใชใน

การเก็บบันทึกขอมูลมีขนาดใหญมากเนื่องจากมีขอมูลจํานวนมากและตองเก็บขอมูลที่เปนคาวางจํานวนมากดวยเหตุดังกลาว 

จัยจึงพัฒนารูปแบบการบันทึกขอมูลแจกแจงความถี่ใหมขึ้นโดยเรียกการบันทึกลักษณะนี้วา 

1),F(2),F(3),…,F(n), สําหรับกรณีอันตรภาคชั้นที่มีความถี่มีขอมูลความถี่ตอเนื่องกัน และ

),…,+L(n),F(N), สําหรับกรณีอันตรภาคชั้นที่มีความถี่มีขอมูลความถี่ไมตอเนื่องกัน

การบันทึกขอมูลในรูปแบบดังกลาว ทําใหผูบันทึกขอมูลสามารถบันทึกขอมูลความถี่รวมกับขอมูลดานอื่นๆ ได โดยไม

ตองบันทึกลงในตารางใหมและไมตองสรางรหัสเชื่อมโยง ทําใหการบันทึกขอมูลมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถบันทึกขอมูล

แจกแจงความถี่ที่มีอันตรภาคชั้นที่แตกตางกันรวมไวในตารางเดียวกันได สงผลใหไฟลขอมูลมีขนาดเล็กลง อีกทั้งยังสามารถ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่บันทึกไดงายอีกดวย 

การใชงานการจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวแบบ “freqtext” จําเปนตองใชโปรแกรมเสริมซึ่งพัฒนาดวยภาษาวิชวล

Visual Basic for Application) สําหรับไมโครซอฟท เอ็กเซล (Microsoft Excel) 

ประมวลผลขอมูลที่จัดเก็บโดยวิธีการนี้ได โปรแกรมเสริมดังกลาวประกอบดวยกลุมฟงกชัน 4 กลุม และกลุมการกระทํา 

ฟงกชันพื้นฐานเกี่ยวกับการแปลง freqtext ใหเปนอาเรย 2 มิติ ระหวาง อันตรภาคชั้น กับ ความถี่ 

ฟงกชันคํานวณ เปนฟงกชันเกี่ยวกับการคํานวณคาพื้นฐานทางสถิติ 3) ฟงกชันดานการประมง เปนฟงก

ฟงกชันการจัดการ เปนฟงกชันเกี่ยวกับการรวม การขยายอันตรภาคชั้น และการสรางความถี่

กลุม ไดแก การหา subtotal และการสราง barchart 

ขอมูลแจกแจงความถี ่เอ็กเซลวิชวลเบสิก 

เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 E-mail : ptsinanun@yahoo
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การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่และโปรแกรมเสริมบนไมโครซอฟทเอ็กเซล 

การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอมูลความถี่เปนการพัฒนาเพื่อนําไปใชเปนรูปแบบมาตรฐานที่ลดขอจํากัดของการ

เนื่องจากการจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวสัตวน้ําท่ีไดจากการสํารวจของนักวิจัยกองวิจัยและพัฒนา

ประมงทะเล กรมประมง มีขอจํากัดเกี่ยวกับความยุงยากในการบันทึกขอมูล ซึ่งไมสามารถจัดเก็บขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นที่

องเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะดังกลาวจะตองใชเทคนิคดานระบบ

ในการจัดการขอมูล ทําใหเกิดความยุงยากในการบันทึกขอมูลมากยิ่งขึ้น ใช

ดคา การบันทึกผิดอันตรภาคชั้น 

ขอมูลบางความถี่ขาดหายไป เปนตน นอกจากนี้ การวิเคราะหขอมูลแบบมีทางเลือกหลายทางนั้นทําไดยาก และไฟลที่ใชใน

การเก็บบันทึกขอมูลมีขนาดใหญมากเนื่องจากมีขอมูลจํานวนมากและตองเก็บขอมูลที่เปนคาวางจํานวนมากดวยเหตุดังกลาว 

จัยจึงพัฒนารูปแบบการบันทึกขอมูลแจกแจงความถี่ใหมขึ้นโดยเรียกการบันทึกลักษณะนี้วา “freqtext” มีรูปแบบการ

สําหรับกรณีอันตรภาคชั้นที่มีความถี่มีขอมูลความถี่ตอเนื่องกัน และ 

สําหรับกรณีอันตรภาคชั้นที่มีความถี่มีขอมูลความถี่ไมตอเนื่องกัน 

การบันทึกขอมูลในรูปแบบดังกลาว ทําใหผูบันทึกขอมูลสามารถบันทึกขอมูลความถี่รวมกับขอมูลดานอื่นๆ ได โดยไม

นทึกขอมูลมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถบันทึกขอมูล

แจกแจงความถี่ที่มีอันตรภาคชั้นที่แตกตางกันรวมไวในตารางเดียวกันได สงผลใหไฟลขอมูลมีขนาดเล็กลง อีกทั้งยังสามารถ

จําเปนตองใชโปรแกรมเสริมซึ่งพัฒนาดวยภาษาวิชวล

) เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถ

กลุม และกลุมการกระทํา 1 กลุม 

มิติ ระหวาง อันตรภาคชั้น กับ ความถี่ 

ฟงกชันดานการประมง เปนฟงกชันเก่ียวกับการ

ฟงกชันการจัดการ เปนฟงกชันเกี่ยวกับการรวม การขยายอันตรภาคชั้น และการสรางความถี่

ptsinanun@yahoo.com 
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Creating the Frequency Data Storage Format and
ins for the Research on the Status of
 
Piyachoke Sinanun1* and Thiwarat Sinanun
1Fishing and Fleets Management Division
2Fisheries Foreign Affairs Division 
 
Abstract 

 The frequency data storagef

decrease the limitation of conventional

Research and Development Division, Department of Fisheries, faced with problem

and limitation of recording fish length data from surveying which

interval into one table. When it was necessary to collect data in such format, the relational database 

techniques were needed to be used for data management

particular, those techniques took a long recording time and some mistakes could be occurred such as 

record wrong value, record in a wrong class

multiple choices data analysis was very complicated methodandca

ahuge data amounts and lots of blank data were kept

format was created and launched with the name 

recordingformats: 1) “C,L,F(1),F(2),F
frequency data,and 2) “C,L(1),F(1),+L

discontinuous frequency data. 
 The serecording formats were

other types of data without new table using and generating link code

combined different class-intervals within one table which caused a smaller file and comfortable for data 

verification.  
 Plug-ins development 

provided for running the frequency data storage format,

Plug-ins consisted of 4 functional groups and 1 procedure group

1) elementary function for converting

frequency, 2) function for statistical basis, 3

function for the combination and extension of class

procedure group is the calculation for subtotal and generating bar chart
  

Key words : Frequency, Excel VBA 
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Creating the Frequency Data Storage Format and Development of Microsoft Excel Add
the Status of Fisheries Resources 

and Thiwarat Sinanun2 

Fishing and Fleets Management Division 

storageformat was created forusing to be a standard format which would

conventional data storage.Due to the researchers of the Marine Fisheries 

Research and Development Division, Department of Fisheries, faced with problems about the difficulty 

and limitation of recording fish length data from surveying which were unable to combine

When it was necessary to collect data in such format, the relational database 

were needed to be used for data management which raised the difficulty in data recording

, those techniques took a long recording time and some mistakes could be occurred such as 

record wrong value, record in a wrong class-interval and frequency data missing. 
multiple choices data analysis was very complicated methodandca used anenormous file size which 

ahuge data amounts and lots of blank data were kept. Therefore, the new length frequency data storage 

format was created and launched with the name “freqtext”. There were 2 

,F(3),…,F(n),”;for class - interval which was contained continuous 

L(2),F(2)+L(3),F(3),…,+L(n),F(N),”; for class - Interval which contained

serecording formats were compatible for data combination between frequency data and 

other types of data without new table using and generating link code.It increased data recording speed, 

intervals within one table which caused a smaller file and comfortable for data 

 based onVisual Basic for Microsoft Excel Application has been

the frequency data storage format, “freqtext” on computer operating system

ins consisted of 4 functional groups and 1 procedure group. The functional groups are composed of 

elementary function for converting “freqtext” to a 2-dimensional array which were class

function for statistical basis, 3) function for fisheries calculation, and 4

n for the combination and extension of class-interval and generating cumulative frequency

procedure group is the calculation for subtotal and generating bar chart. 
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

คํานํา 

งานวิจัยดานการประเมินสภาวะทรัพยากรประมงของประเทศไทยมักนํา การแจกแจงความถี่

Distributions) มาใชในการจัดเก็บขอมูลทางสถิติสําหรับงานวิจัย ในกรณีที่กลุมประชากรที่ทําการศึกษามีขนาดใหญ ขอมูล

แจกแจงความถี่ที่พบเห็นบอยครั้งในงานวิจัย คือ ขอมูลแจกแจงความถี่ความยาวของสัตวน้ํา ซึ่งถูกนําไปใชเปนขอมูลตั้งตนใน

การประเมินสภาวะทรัพยากรสัตวน้ํา เชน การป

ดวยเสนโคงผลจับเชิงเสนที่ใชฐานขอมูลองคประกอบความยาว  การวิเคราะหรุนสัตวน้ําโดยใชขอมูลความยาว และการ

ประมาณคาผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) 

Venema, 1992)   

กรมประมง ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการศึกษาวิจัยเพื่อการใชประโยชนทรัพยากรสัตวน้ําอยางยั่งยืน ไดทําการ

รวบรวมและจัดเก็บขอมูลการแจกแจงความถี่ความยาวของสัตวน้ํามาอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการประเมินสภาวะ

ทรัพยากรสัตวน้ํา สําหรับใชเปนขอมูลประกอบการวางนโยบาย 

เหมาะสม โดยการสํารวจชนิด และขนาดของสัตวน้ําที่พบ

ตะเฆโดยเรือสํารวจประมงของกรมประมง การสํารวจขอมูลจากการประมงพาณิช

ขอมูลจากการประมงพื้นบานตามชุมชนประมงตลอดแนวชายฝงทะเลของประเทศไทย ในชวงระยะเวลาที่ผานมา การจัดเก็บ

และบันทึกขอมูลสวนใหญเกี่ยวกับการแจกแจงความถี่ของความยาว

กันไปตามความถนัดของผูปฏิบัติ ทําใหบางครั้งการรวบรวมขอมูลจากหลายหนวยงานเขาดวยกันเพื่อประมวลผลในภาพรวมทํา

ไดยาก ประกอบกับการประมวลผลขอมูลการแจกแจงความถี่

การประมวลผล เชน การเปรียบเทียบความยาวเฉลี่ย

ในชวงระยะเวลาที่ผานมาการรายงานเกี่ยวกับขนาดความยาวของสัตวน้ําที่พบในผลจับ ซึ่งเปนขอมูลสําคัญที่ใชบรรยาย

ลักษณะโครงสรางประชากร ปรากฏในรายงานวิจัยคอนขางนอย 

การจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวที่พบ 

วิเคราะหขอมูลปรับเปลี่ยนไปในหลายๆ มุมมอง ดวยเหตุนี้จึงยังคงพบเห็นนักวิจัยสวนใหญใชโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทตาราง

คํานวณในการจัดเก็บ และใชวิธีการที่ตนเองถนัดสําหรับจัดการและวิเคราะหขอมูลแจกแจงความถี่ความยาว เพื่อใหสามารถ

เลือกขอมูลมาทําการคํานวณไดหลากหลายมากขึ้น รายงานฉบับนี้จะไดแจกแจงถึงขอดีขอเสียตอไป 

การจัดเก็บที่ไมเปนรูปแบบเดียวกันทําใหยากตอการเชื่อมตอ

กระทําไดยาก 

งานวิจัยนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวที่

ประมงทะเล ศึกษาขอดีและขอเสีย รวมถึงปรับปรุงวิธีการจัดเก็บขอมูลแจ

มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ท้ังในดานการบันทึก วิเคราะหขอมูล และพัฒนาฟงกชั่นสําเร็จรูป

ทรัพยากรประมง เพื่อสรางเปนรูปแบบมาตรฐานที่ใชงานงาย รองรับการวิเคราะหขอมูลที่สามารถปรับเปลี่ยนไปต

วัตถุประสงคของนักวิจัย และสามารถรวบรวมขอมูลที่จัดเก็บในรูปแบบเดียวกันนี้สงตอสูนักวิจัยรุนถัดไป เพื่อใชประโยชน

ตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษารูปแบบ และพัฒนาการจัดเก็บขอมลูแจกแจงความถี่

2. เพื่อพัฒนาฟงกชั่นสําเร็จรูปเพื่อจัดการและวิเคราะหขอมลูแจกแจงความถี่
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งานวิจัยดานการประเมินสภาวะทรัพยากรประมงของประเทศไทยมักนํา การแจกแจงความถี่

มาใชในการจัดเก็บขอมูลทางสถิติสําหรับงานวิจัย ในกรณีที่กลุมประชากรที่ทําการศึกษามีขนาดใหญ ขอมูล

แจกแจงความถี่ที่พบเห็นบอยครั้งในงานวิจัย คือ ขอมูลแจกแจงความถี่ความยาวของสัตวน้ํา ซึ่งถูกนําไปใชเปนขอมูลตั้งตนใน

การประเมินสภาวะทรัพยากรสัตวน้ํา เชน การประมาณคาพารามิเตอรการเจริญเติบโต  การประมาณคาพารามิเตอรการตาย

ดวยเสนโคงผลจับเชิงเสนที่ใชฐานขอมูลองคประกอบความยาว  การวิเคราะหรุนสัตวน้ําโดยใชขอมูลความยาว และการ

MSY) ตามแบบจําลองของธอมพสันและเบลลที่ใชฐานขอมูล

กรมประมง ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการศึกษาวิจัยเพื่อการใชประโยชนทรัพยากรสัตวน้ําอยางยั่งยืน ไดทําการ

รวบรวมและจัดเก็บขอมูลการแจกแจงความถี่ความยาวของสัตวน้ํามาอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการประเมินสภาวะ

 สําหรับใชเปนขอมูลประกอบการวางนโยบาย นําไปสูการใชประโยชนทรัพยากรสัตวน้ําอยางถูกตอง

ขนาดของสัตวน้ําที่พบ เชน การสํารวจติดตามสภาวะทรัพยากร

ตะเฆโดยเรือสํารวจประมงของกรมประมง การสํารวจขอมูลจากการประมงพาณิชยตามทาเทียบเรือประมง และการสํารวจ

ขอมูลจากการประมงพื้นบานตามชุมชนประมงตลอดแนวชายฝงทะเลของประเทศไทย ในชวงระยะเวลาที่ผานมา การจัดเก็บ

เกี่ยวกับการแจกแจงความถี่ของความยาวยังไมมีรูปแบบที่เปนมาตรฐาน มักมีการจัดเก็บที่แตกตาง

ทําใหบางครั้งการรวบรวมขอมูลจากหลายหนวยงานเขาดวยกันเพื่อประมวลผลในภาพรวมทํา

รประมวลผลขอมูลการแจกแจงความถี่มีความยุงยากและซับซอน เมื่อมีปจจัยดานอื่นเขามาเกี่ยวของใน

การประมวลผล เชน การเปรียบเทียบความยาวเฉลี่ยของสัตวน้ําตามประเภท เครื่องมือประมง สถานที่ เวลา ฯลฯ  ทําให

ในชวงระยะเวลาที่ผานมาการรายงานเกี่ยวกับขนาดความยาวของสัตวน้ําที่พบในผลจับ ซึ่งเปนขอมูลสําคัญที่ใชบรรยาย

ลักษณะโครงสรางประชากร ปรากฏในรายงานวิจัยคอนขางนอย ไดเคยมีความพยายามในการจัดทําโปรแกรม

การจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวที่พบ แตโปรแกรมสําเร็จรูปที่จัดทําขึ้นมักไมสามารถตอบสนองโจทยของนักวิจัย ซึ่งมีการ

วิเคราะหขอมูลปรับเปลี่ยนไปในหลายๆ มุมมอง ดวยเหตุนี้จึงยังคงพบเห็นนักวิจัยสวนใหญใชโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทตาราง

บ และใชวิธีการที่ตนเองถนัดสําหรับจัดการและวิเคราะหขอมูลแจกแจงความถี่ความยาว เพื่อใหสามารถ

เลือกขอมูลมาทําการคํานวณไดหลากหลายมากขึ้น รายงานฉบับนี้จะไดแจกแจงถึงขอดีขอเสียตอไป 

การจัดเก็บที่ไมเปนรูปแบบเดียวกันทําใหยากตอการเชื่อมตอขอมูล และการสงตอขอมูลที่จัดเก็บตอนักวิจัยรุนถัด

ศึกษาวิธีการจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวที่มีการใชงานอยูในหนวยงานกองวิจัยและพัฒนา

ศึกษาขอดีและขอเสีย รวมถึงปรับปรุงวิธีการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่ และการวิเคราะห ใหมีความเปน

มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ท้ังในดานการบันทึก วิเคราะหขอมูล และพัฒนาฟงกชั่นสําเร็จรูป

เพื่อสรางเปนรูปแบบมาตรฐานที่ใชงานงาย รองรับการวิเคราะหขอมูลที่สามารถปรับเปลี่ยนไปต

วัตถุประสงคของนักวิจัย และสามารถรวบรวมขอมูลที่จัดเก็บในรูปแบบเดียวกันนี้สงตอสูนักวิจัยรุนถัดไป เพื่อใชประโยชน

การจัดเก็บขอมลูแจกแจงความถี ่

เพื่อพัฒนาฟงกชั่นสําเร็จรูปเพื่อจัดการและวิเคราะหขอมลูแจกแจงความถีส่ําหรับรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น
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งานวิจัยดานการประเมินสภาวะทรัพยากรประมงของประเทศไทยมักนํา การแจกแจงความถี่ (Frequency  

มาใชในการจัดเก็บขอมูลทางสถิติสําหรับงานวิจัย ในกรณีที่กลุมประชากรที่ทําการศึกษามีขนาดใหญ ขอมูล

แจกแจงความถี่ที่พบเห็นบอยครั้งในงานวิจัย คือ ขอมูลแจกแจงความถี่ความยาวของสัตวน้ํา ซึ่งถูกนําไปใชเปนขอมูลตั้งตนใน

ระมาณคาพารามิเตอรการเจริญเติบโต  การประมาณคาพารามิเตอรการตาย

ดวยเสนโคงผลจับเชิงเสนที่ใชฐานขอมูลองคประกอบความยาว  การวิเคราะหรุนสัตวน้ําโดยใชขอมูลความยาว และการ

พสันและเบลลที่ใชฐานขอมูลความยาว (Sparre and 

กรมประมง ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการศึกษาวิจัยเพื่อการใชประโยชนทรัพยากรสัตวน้ําอยางยั่งยืน ไดทําการ

รวบรวมและจัดเก็บขอมูลการแจกแจงความถี่ความยาวของสัตวน้ํามาอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการประเมินสภาวะ

การใชประโยชนทรัพยากรสัตวน้ําอยางถูกตอง

สภาวะทรัพยากรโดยเครื่องมืออวนลากแผน

ยตามทาเทียบเรือประมง และการสํารวจ

ขอมูลจากการประมงพื้นบานตามชุมชนประมงตลอดแนวชายฝงทะเลของประเทศไทย ในชวงระยะเวลาที่ผานมา การจัดเก็บ

ยังไมมีรูปแบบที่เปนมาตรฐาน มักมีการจัดเก็บที่แตกตาง

ทําใหบางครั้งการรวบรวมขอมูลจากหลายหนวยงานเขาดวยกันเพื่อประมวลผลในภาพรวมทํา

มีความยุงยากและซับซอน เมื่อมีปจจัยดานอื่นเขามาเกี่ยวของใน

ของสัตวน้ําตามประเภท เครื่องมือประมง สถานที่ เวลา ฯลฯ  ทําให

ในชวงระยะเวลาที่ผานมาการรายงานเกี่ยวกับขนาดความยาวของสัตวน้ําที่พบในผลจับ ซึ่งเปนขอมูลสําคัญที่ใชบรรยาย

ความพยายามในการจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อ

มักไมสามารถตอบสนองโจทยของนักวิจัย ซึ่งมีการ

วิเคราะหขอมูลปรับเปลี่ยนไปในหลายๆ มุมมอง ดวยเหตุนี้จึงยังคงพบเห็นนักวิจัยสวนใหญใชโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทตาราง

บ และใชวิธีการที่ตนเองถนัดสําหรับจัดการและวิเคราะหขอมูลแจกแจงความถี่ความยาว เพื่อใหสามารถ

เลือกขอมูลมาทําการคํานวณไดหลากหลายมากขึ้น รายงานฉบับนี้จะไดแจกแจงถึงขอดีขอเสียตอไป ขอดอยอีกประการของ

สงตอขอมูลที่จัดเก็บตอนักวิจัยรุนถัดไปเปนเรื่องที่

มีการใชงานอยูในหนวยงานกองวิจัยและพัฒนา

กแจงความถี่ และการวิเคราะห ใหมีความเปน

มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ท้ังในดานการบันทึก วิเคราะหขอมูล และพัฒนาฟงกชั่นสําเร็จรูป เพื่อใชในการคํานวณดาน

เพื่อสรางเปนรูปแบบมาตรฐานที่ใชงานงาย รองรับการวิเคราะหขอมูลที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตาม

วัตถุประสงคของนักวิจัย และสามารถรวบรวมขอมูลที่จัดเก็บในรูปแบบเดียวกันนี้สงตอสูนักวิจัยรุนถัดไป เพื่อใชประโยชน

สําหรับรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น 
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วิธีดําเนินการ 

1. ศึกษาและรวบรวมรูปแบบการจัดเก็บขอมลูแจกแจงความถี่ในรูปแบบตางๆ สําหรับงานวิจัยดานประมง

 ดําเนินการเก็บขอมูลรูปแบบการจัดเก็บขอมู

พัฒนาประมงทะเล 

2.  พัฒนาและกําหนดรูปแบบใหมของการจัดเก็บขอมลูแจกแจงความถี่

 การพัฒนาและกําหนดรูปแบบ ดําเนินการสรางรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่ เพื่อใหตอบสนอง

รูปแบบการจัดเก็บแบบเดิมและลดขอบกพรองที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บในรูปแบบเดิม เพื่อใหเกิดการจัดเก็บขอมูลแจกแจง

ความถี่ที่เปนมาตรฐาน 

3.  พัฒนาฟงกช่ันสําเร็จรูป เพื่อการคาํนวณและประมวลผล จากรูปแบบการจัดเก็บขอมูลที่กําหนด

 การพัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อการจัดการ

เลอืกพัฒนาโปรแกรมเสริมสําหรับโปรแกรมไมโครซอฟท เอกซเซล ในชุดโปรแกรม ไมโครซอฟท ออฟฟต โดยใชภาษาวิชวล

เบสิกสําหรับไมโครซอฟทออฟฟต (Visual Basic for Application)

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office

ผลการศึกษาและวิจารณผล 

1. พัฒนารูปแบบการจดัเก็บขอมลูแจกแจงความถี่

1.1 รูปแบบการจดัเก็บขอมลูแจกแจงความถี่

ผลการสํารวจรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่ ซึ่งนักวิจัยของสํานักวิจัยและพัฒนาประม

งานวิจัยดานประมงทะเลและติดตามสภาวะทรัพยากรทางทะเล โดยการสํารวจชั่งวัดเปนประจําทุกเดือน บริเวณทา

สําหรับการประมงพาณิชยและบริเวณชุมชนประมง สําหรับการจัดเก็บขอมูลจากการทําการประมงของเรือประมงพื้นบาน เมื่อ

นําขอมูลดังกลาวบันทึกขอมูลเปนไฟลดิจิตอลเพื่อวิเคราะหและประมวลผล พบวาสามารถจําแนกรูปแบบไดเปน 

 1.1.1 การจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวในรูปแบบรวมกับขอมลูดานอื่นในตารางเดีย่ว

  รูปแบบการจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวในแนวนอนรวมกับขอมูลดานอื่น 

จัดเก็บขอมูลดังกลาวแสดงไวในตารางท่ี 1 เปนขอมูลจากเรือประมงอวนลากชื่อ

แสดงขอมูลวันที่ท่ีออกปฏิบัติงานสุมตัวอยางสัตวน้ํา ชื่อเรือ ชนิดเครื่องมือที่ใชทําการประมง ชนิดสัตวน้ําที่สุมตัวอยาง ข

น้ําหนัก และความยาวของสัตวน้ําท่ีสุมตัวอยางแตละชนิด

ของขอมูลความยาว มีวิธีการจัดเก็บโดยสรางคอลัมนสําหรับบันทึกขอมูลในแตละอันตรภาคชั้น โดยเริ่มตั้งแตอันตรภาคชั้นนอย

ที่สุดของขอมูลทั้งหมด และขนาดอันตรภาคชั้นถัดไปจะถูกจั

ที่สุด ในหนึ่งแถวจะสามารถจัดเก็บขอมูลสัตวน้ําทั้งในสวนความยาวและขอมูลอื่น

  วิธีการนี้มีขอดีในสวนของการจัดการเนื่องจากขอมูลอยูในตารางเดียวกัน และหนึ่

ขอมูลทําใหสามารถจัดเรียง คํานวณไดในครั้งเดียวกัน อยางไรก็ตามการบันทึกขอมูลมีความยากในการบันทึก เนื่องจากตองมี

การเคาะแปนพิมพเพื่อยายตําแหนง สําหรับบันทึกขอมูลความถี่ใหตรงกับอันตรภาคชั้นที่ตองการ และมีขอจํากัด

สามารถบันทึกขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นแตกตางกันไดในตารางเดียวกัน และขอสําคัญหากขอมูลมีปริมาณมากขึ้นจะสงผลตอ

ขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้นโดยไมจําเปน เนื่องจากมีความจําเปนตองเก็บขอมูลวาง 

จํานวนมาก เพื่อใหทุกขอมูลอยูในมิติเดียวกนั 

 

 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ศึกษาและรวบรวมรูปแบบการจัดเก็บขอมลูแจกแจงความถี่ในรูปแบบตางๆ สําหรับงานวิจัยดานประมง

ดําเนินการเก็บขอมูลรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่ โดยการรวมวิจัยและสัมภาษณ

พัฒนาและกําหนดรูปแบบใหมของการจัดเก็บขอมลูแจกแจงความถี ่

การพัฒนาและกําหนดรูปแบบ ดําเนินการสรางรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่ เพื่อใหตอบสนอง

และลดขอบกพรองที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บในรูปแบบเดิม เพื่อใหเกิดการจัดเก็บขอมูลแจกแจง

พัฒนาฟงกช่ันสําเร็จรูป เพื่อการคาํนวณและประมวลผล จากรูปแบบการจัดเก็บขอมูลที่กําหนด 

ารจัดการและวิเคราะหขอมูลแจกแจงความถี่ ซึ่งบันทึกอยูในรูปแบบ

เลอืกพัฒนาโปรแกรมเสริมสําหรับโปรแกรมไมโครซอฟท เอกซเซล ในชุดโปรแกรม ไมโครซอฟท ออฟฟต โดยใชภาษาวิชวล

(Visual Basic for Application) ในการพัฒนา รายละเอียดสามารถศึกษาไดจาก 

us/library/office 

 

พัฒนารูปแบบการจดัเก็บขอมลูแจกแจงความถี ่

รูปแบบการจดัเก็บขอมลูแจกแจงความถี ่

ผลการสํารวจรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่ ซึ่งนักวิจัยของสํานักวิจัยและพัฒนาประม

และติดตามสภาวะทรัพยากรทางทะเล โดยการสํารวจชั่งวัดเปนประจําทุกเดือน บริเวณทา

และบริเวณชุมชนประมง สําหรับการจัดเก็บขอมูลจากการทําการประมงของเรือประมงพื้นบาน เมื่อ

ดิจิตอลเพื่อวิเคราะหและประมวลผล พบวาสามารถจําแนกรูปแบบไดเปน 

การจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวในรูปแบบรวมกับขอมลูดานอื่นในตารางเดีย่ว

รูปแบบการจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวในแนวนอนรวมกับขอมูลดานอื่น 

ปนขอมูลจากเรือประมงอวนลากชื่อสมมุติ ซึ่งจับสัตวน้ําไดหลายชนิด โดยตารางจะ

แสดงขอมูลวันที่ท่ีออกปฏิบัติงานสุมตัวอยางสัตวน้ํา ชื่อเรือ ชนิดเครื่องมือที่ใชทําการประมง ชนิดสัตวน้ําที่สุมตัวอยาง ข

น้ําหนัก และความยาวของสัตวน้ําท่ีสุมตัวอยางแตละชนิด คือ ปลาทู ปลาลัง ปลาทูแขก ปลาขางเหลือง และปลาสีกุน ในสวน

ของขอมูลความยาว มีวิธีการจัดเก็บโดยสรางคอลัมนสําหรับบันทึกขอมูลในแตละอันตรภาคชั้น โดยเริ่มตั้งแตอันตรภาคชั้นนอย

และขนาดอันตรภาคชั้นถัดไปจะถูกจัดเก็บเรียงลําดับไปทางดานขวามือจนถึงขนาดอันตรภาคชั้นมาก

ที่สุด ในหนึ่งแถวจะสามารถจัดเก็บขอมูลสัตวน้ําทั้งในสวนความยาวและขอมูลอื่น ๆ ได 1 ขอมูล  

วิธีการนี้มีขอดีในสวนของการจัดการเนื่องจากขอมูลอยูในตารางเดียวกัน และหนึ่

ขอมูลทําใหสามารถจัดเรียง คํานวณไดในครั้งเดียวกัน อยางไรก็ตามการบันทึกขอมูลมีความยากในการบันทึก เนื่องจากตองมี

การเคาะแปนพิมพเพื่อยายตําแหนง สําหรับบันทึกขอมูลความถี่ใหตรงกับอันตรภาคชั้นที่ตองการ และมีขอจํากัด

ขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นแตกตางกันไดในตารางเดียวกัน และขอสําคัญหากขอมูลมีปริมาณมากขึ้นจะสงผลตอ

ขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้นโดยไมจําเปน เนื่องจากมีความจําเปนตองเก็บขอมูลวาง “null” หรือ 

น  

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ศึกษาและรวบรวมรูปแบบการจัดเก็บขอมลูแจกแจงความถี่ในรูปแบบตางๆ สําหรับงานวิจัยดานประมงทะเล กรมประมง  

ลแจกแจงความถี่ โดยการรวมวิจัยและสัมภาษณนักวิจัยกองวิจัยและ

การพัฒนาและกําหนดรูปแบบ ดําเนินการสรางรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่ เพื่อใหตอบสนองขอดีของ

และลดขอบกพรองที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บในรูปแบบเดิม เพื่อใหเกิดการจัดเก็บขอมูลแจกแจง

ามถี่ ซึ่งบันทึกอยูในรูปแบบใหมที่สรางขึ้น ได

เลอืกพัฒนาโปรแกรมเสริมสําหรับโปรแกรมไมโครซอฟท เอกซเซล ในชุดโปรแกรม ไมโครซอฟท ออฟฟต โดยใชภาษาวิชวล

ในการพัฒนา รายละเอียดสามารถศึกษาไดจาก 

ผลการสํารวจรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่ ซึ่งนักวิจัยของสํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลใชใน

และติดตามสภาวะทรัพยากรทางทะเล โดยการสํารวจชั่งวัดเปนประจําทุกเดือน บริเวณทาเทียบเรือ

และบริเวณชุมชนประมง สําหรับการจัดเก็บขอมูลจากการทําการประมงของเรือประมงพื้นบาน เมื่อ

ดิจิตอลเพื่อวิเคราะหและประมวลผล พบวาสามารถจําแนกรูปแบบไดเปน 3 รูปแบบดังนี ้

การจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวในรูปแบบรวมกับขอมลูดานอื่นในตารางเดีย่ว 

รูปแบบการจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวในแนวนอนรวมกับขอมูลดานอื่น ตัวอยางรูปแบบการ

สมมุติ ซึ่งจับสัตวน้ําไดหลายชนิด โดยตารางจะ

แสดงขอมูลวันที่ท่ีออกปฏิบัติงานสุมตัวอยางสัตวน้ํา ชื่อเรือ ชนิดเครื่องมือที่ใชทําการประมง ชนิดสัตวน้ําที่สุมตัวอยาง ขอมูล

คือ ปลาทู ปลาลัง ปลาทูแขก ปลาขางเหลือง และปลาสีกุน ในสวน

ของขอมูลความยาว มีวิธีการจัดเก็บโดยสรางคอลัมนสําหรับบันทึกขอมูลในแตละอันตรภาคชั้น โดยเริ่มตั้งแตอันตรภาคชั้นนอย

จนถึงขนาดอันตรภาคชั้นมาก

วิธีการนี้มีขอดีในสวนของการจัดการเนื่องจากขอมูลอยูในตารางเดียวกัน และหนึ่งแถวจัดเก็บ 1 ชุด

ขอมูลทําใหสามารถจัดเรียง คํานวณไดในครั้งเดียวกัน อยางไรก็ตามการบันทึกขอมูลมีความยากในการบันทึก เนื่องจากตองมี

การเคาะแปนพิมพเพื่อยายตําแหนง สําหรับบันทึกขอมูลความถี่ใหตรงกับอันตรภาคชั้นที่ตองการ และมีขอจํากัด เชน ไม

ขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นแตกตางกันไดในตารางเดียวกัน และขอสําคัญหากขอมูลมีปริมาณมากขึ้นจะสงผลตอ

หรือ “” หรือ “0” เปน
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วิธีดําเนินการ 

1. ศึกษาและรวบรวมรูปแบบการจัดเก็บขอมลูแจกแจงความถี่ในรูปแบบตางๆ สําหรับงานวิจัยดานประมง

 ดําเนินการเก็บขอมูลรูปแบบการจัดเก็บขอมู

พัฒนาประมงทะเล 

2.  พัฒนาและกําหนดรูปแบบใหมของการจัดเก็บขอมลูแจกแจงความถี่

 การพัฒนาและกําหนดรูปแบบ ดําเนินการสรางรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่ เพื่อใหตอบสนอง

รูปแบบการจัดเก็บแบบเดิมและลดขอบกพรองที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บในรูปแบบเดิม เพื่อใหเกิดการจัดเก็บขอมูลแจกแจง

ความถี่ที่เปนมาตรฐาน 

3.  พัฒนาฟงกช่ันสําเร็จรูป เพื่อการคาํนวณและประมวลผล จากรูปแบบการจัดเก็บขอมูลที่กําหนด

 การพัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อการจัดการ

เลอืกพัฒนาโปรแกรมเสริมสําหรับโปรแกรมไมโครซอฟท เอกซเซล ในชุดโปรแกรม ไมโครซอฟท ออฟฟต โดยใชภาษาวิชวล

เบสิกสําหรับไมโครซอฟทออฟฟต (Visual Basic for Application)

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office

ผลการศึกษาและวิจารณผล 

1. พัฒนารูปแบบการจดัเก็บขอมลูแจกแจงความถี่

1.1 รูปแบบการจดัเก็บขอมลูแจกแจงความถี่

ผลการสํารวจรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่ ซึ่งนักวิจัยของสํานักวิจัยและพัฒนาประม

งานวิจัยดานประมงทะเลและติดตามสภาวะทรัพยากรทางทะเล โดยการสํารวจชั่งวัดเปนประจําทุกเดือน บริเวณทา

สําหรับการประมงพาณิชยและบริเวณชุมชนประมง สําหรับการจัดเก็บขอมูลจากการทําการประมงของเรือประมงพื้นบาน เมื่อ

นําขอมูลดังกลาวบันทึกขอมูลเปนไฟลดิจิตอลเพื่อวิเคราะหและประมวลผล พบวาสามารถจําแนกรูปแบบไดเปน 

 1.1.1 การจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวในรูปแบบรวมกับขอมลูดานอื่นในตารางเดีย่ว

  รูปแบบการจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวในแนวนอนรวมกับขอมูลดานอื่น 

จัดเก็บขอมูลดังกลาวแสดงไวในตารางท่ี 1 เปนขอมูลจากเรือประมงอวนลากชื่อ

แสดงขอมูลวันที่ท่ีออกปฏิบัติงานสุมตัวอยางสัตวน้ํา ชื่อเรือ ชนิดเครื่องมือที่ใชทําการประมง ชนิดสัตวน้ําที่สุมตัวอยาง ข

น้ําหนัก และความยาวของสัตวน้ําท่ีสุมตัวอยางแตละชนิด

ของขอมูลความยาว มีวิธีการจัดเก็บโดยสรางคอลัมนสําหรับบันทึกขอมูลในแตละอันตรภาคชั้น โดยเริ่มตั้งแตอันตรภาคชั้นนอย

ที่สุดของขอมูลทั้งหมด และขนาดอันตรภาคชั้นถัดไปจะถูกจั

ที่สุด ในหนึ่งแถวจะสามารถจัดเก็บขอมูลสัตวน้ําทั้งในสวนความยาวและขอมูลอื่น

  วิธีการนี้มีขอดีในสวนของการจัดการเนื่องจากขอมูลอยูในตารางเดียวกัน และหนึ่

ขอมูลทําใหสามารถจัดเรียง คํานวณไดในครั้งเดียวกัน อยางไรก็ตามการบันทึกขอมูลมีความยากในการบันทึก เนื่องจากตองมี

การเคาะแปนพิมพเพื่อยายตําแหนง สําหรับบันทึกขอมูลความถี่ใหตรงกับอันตรภาคชั้นที่ตองการ และมีขอจํากัด

สามารถบันทึกขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นแตกตางกันไดในตารางเดียวกัน และขอสําคัญหากขอมูลมีปริมาณมากขึ้นจะสงผลตอ

ขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้นโดยไมจําเปน เนื่องจากมีความจําเปนตองเก็บขอมูลวาง 

จํานวนมาก เพื่อใหทุกขอมูลอยูในมิติเดียวกนั 

 

 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ศึกษาและรวบรวมรูปแบบการจัดเก็บขอมลูแจกแจงความถี่ในรูปแบบตางๆ สําหรับงานวิจัยดานประมง

ดําเนินการเก็บขอมูลรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่ โดยการรวมวิจัยและสัมภาษณ

พัฒนาและกําหนดรูปแบบใหมของการจัดเก็บขอมลูแจกแจงความถี ่

การพัฒนาและกําหนดรูปแบบ ดําเนินการสรางรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่ เพื่อใหตอบสนอง

และลดขอบกพรองที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บในรูปแบบเดิม เพื่อใหเกิดการจัดเก็บขอมูลแจกแจง

พัฒนาฟงกช่ันสําเร็จรูป เพื่อการคาํนวณและประมวลผล จากรูปแบบการจัดเก็บขอมูลที่กําหนด 

ารจัดการและวิเคราะหขอมูลแจกแจงความถี่ ซึ่งบันทึกอยูในรูปแบบ

เลอืกพัฒนาโปรแกรมเสริมสําหรับโปรแกรมไมโครซอฟท เอกซเซล ในชุดโปรแกรม ไมโครซอฟท ออฟฟต โดยใชภาษาวิชวล

(Visual Basic for Application) ในการพัฒนา รายละเอียดสามารถศึกษาไดจาก 

us/library/office 

 

พัฒนารูปแบบการจดัเก็บขอมลูแจกแจงความถี ่

รูปแบบการจดัเก็บขอมลูแจกแจงความถี ่

ผลการสํารวจรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่ ซึ่งนักวิจัยของสํานักวิจัยและพัฒนาประม

และติดตามสภาวะทรัพยากรทางทะเล โดยการสํารวจชั่งวัดเปนประจําทุกเดือน บริเวณทา

และบริเวณชุมชนประมง สําหรับการจัดเก็บขอมูลจากการทําการประมงของเรือประมงพื้นบาน เมื่อ

ดิจิตอลเพื่อวิเคราะหและประมวลผล พบวาสามารถจําแนกรูปแบบไดเปน 

การจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวในรูปแบบรวมกับขอมลูดานอื่นในตารางเดีย่ว

รูปแบบการจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวในแนวนอนรวมกับขอมูลดานอื่น 

ปนขอมูลจากเรือประมงอวนลากชื่อสมมุติ ซึ่งจับสัตวน้ําไดหลายชนิด โดยตารางจะ

แสดงขอมูลวันที่ท่ีออกปฏิบัติงานสุมตัวอยางสัตวน้ํา ชื่อเรือ ชนิดเครื่องมือที่ใชทําการประมง ชนิดสัตวน้ําที่สุมตัวอยาง ข

น้ําหนัก และความยาวของสัตวน้ําท่ีสุมตัวอยางแตละชนิด คือ ปลาทู ปลาลัง ปลาทูแขก ปลาขางเหลือง และปลาสีกุน ในสวน

ของขอมูลความยาว มีวิธีการจัดเก็บโดยสรางคอลัมนสําหรับบันทึกขอมูลในแตละอันตรภาคชั้น โดยเริ่มตั้งแตอันตรภาคชั้นนอย

และขนาดอันตรภาคชั้นถัดไปจะถูกจัดเก็บเรียงลําดับไปทางดานขวามือจนถึงขนาดอันตรภาคชั้นมาก

ที่สุด ในหนึ่งแถวจะสามารถจัดเก็บขอมูลสัตวน้ําทั้งในสวนความยาวและขอมูลอื่น ๆ ได 1 ขอมูล  

วิธีการนี้มีขอดีในสวนของการจัดการเนื่องจากขอมูลอยูในตารางเดียวกัน และหนึ่

ขอมูลทําใหสามารถจัดเรียง คํานวณไดในครั้งเดียวกัน อยางไรก็ตามการบันทึกขอมูลมีความยากในการบันทึก เนื่องจากตองมี

การเคาะแปนพิมพเพื่อยายตําแหนง สําหรับบันทึกขอมูลความถี่ใหตรงกับอันตรภาคชั้นที่ตองการ และมีขอจํากัด

ขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นแตกตางกันไดในตารางเดียวกัน และขอสําคัญหากขอมูลมีปริมาณมากขึ้นจะสงผลตอ

ขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้นโดยไมจําเปน เนื่องจากมีความจําเปนตองเก็บขอมูลวาง “null” หรือ 

น  
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ศึกษาและรวบรวมรูปแบบการจัดเก็บขอมลูแจกแจงความถี่ในรูปแบบตางๆ สําหรับงานวิจัยดานประมงทะเล กรมประมง  

ลแจกแจงความถี่ โดยการรวมวิจัยและสัมภาษณนักวิจัยกองวิจัยและ

การพัฒนาและกําหนดรูปแบบ ดําเนินการสรางรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่ เพื่อใหตอบสนองขอดีของ

และลดขอบกพรองที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บในรูปแบบเดิม เพื่อใหเกิดการจัดเก็บขอมูลแจกแจง

ามถี่ ซึ่งบันทึกอยูในรูปแบบใหมที่สรางขึ้น ได

เลอืกพัฒนาโปรแกรมเสริมสําหรับโปรแกรมไมโครซอฟท เอกซเซล ในชุดโปรแกรม ไมโครซอฟท ออฟฟต โดยใชภาษาวิชวล

ในการพัฒนา รายละเอียดสามารถศึกษาไดจาก 

ผลการสํารวจรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่ ซึ่งนักวิจัยของสํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลใชใน

และติดตามสภาวะทรัพยากรทางทะเล โดยการสํารวจชั่งวัดเปนประจําทุกเดือน บริเวณทาเทียบเรือ

และบริเวณชุมชนประมง สําหรับการจัดเก็บขอมูลจากการทําการประมงของเรือประมงพื้นบาน เมื่อ

ดิจิตอลเพื่อวิเคราะหและประมวลผล พบวาสามารถจําแนกรูปแบบไดเปน 3 รูปแบบดังนี ้

การจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวในรูปแบบรวมกับขอมลูดานอื่นในตารางเดีย่ว 

รูปแบบการจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวในแนวนอนรวมกับขอมูลดานอื่น ตัวอยางรูปแบบการ

สมมุติ ซึ่งจับสัตวน้ําไดหลายชนิด โดยตารางจะ

แสดงขอมูลวันที่ท่ีออกปฏิบัติงานสุมตัวอยางสัตวน้ํา ชื่อเรือ ชนิดเครื่องมือที่ใชทําการประมง ชนิดสัตวน้ําที่สุมตัวอยาง ขอมูล

คือ ปลาทู ปลาลัง ปลาทูแขก ปลาขางเหลือง และปลาสีกุน ในสวน

ของขอมูลความยาว มีวิธีการจัดเก็บโดยสรางคอลัมนสําหรับบันทึกขอมูลในแตละอันตรภาคชั้น โดยเริ่มตั้งแตอันตรภาคชั้นนอย

จนถึงขนาดอันตรภาคชั้นมาก

วิธีการนี้มีขอดีในสวนของการจัดการเนื่องจากขอมูลอยูในตารางเดียวกัน และหนึ่งแถวจัดเก็บ 1 ชุด

ขอมูลทําใหสามารถจัดเรียง คํานวณไดในครั้งเดียวกัน อยางไรก็ตามการบันทึกขอมูลมีความยากในการบันทึก เนื่องจากตองมี

การเคาะแปนพิมพเพื่อยายตําแหนง สําหรับบันทึกขอมูลความถี่ใหตรงกับอันตรภาคชั้นที่ตองการ และมีขอจํากัด เชน ไม

ขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นแตกตางกันไดในตารางเดียวกัน และขอสําคัญหากขอมูลมีปริมาณมากขึ้นจะสงผลตอ

หรือ “” หรือ “0” เปน

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ตารางที่ 1  ตัวอยางตารางจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวในรูปแบบตารางเดี่ยวรวมกับขอมูลดานอื่น
 

วันที ่ ชื่อเรือ เคร่ืองมือ 

29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก 
29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก 
29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก 
29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก 
29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก 

 

 1.1.2 การจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวในรูปแบบแยกตารางกับขอมูลดานอื่น

  การจัดเก็บในลักษณะแยกตารางมักพบเปนคุณลักษณะในการจัดเก็บขอมูลของโปรแกรมสําเร็จรูป 

โดยใชรูปแบบการจัดเก็บในลักษณะระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

  1.1.2.1 

ที่มีการจัดเก็บแยกกันระหวางขอมูลดานอื่นๆ แยกจากความยาว โดยสรางความเชื่อมโยงระหวางขอมูลทั้งสองตาราง

แนวคิดการดําเนินการระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ โดยการสราง 

   

เนื่องจากสามารถที่จะเก็บขอมูลความยาวไดเฉพาะในสวนที่มีเทานั้น และสามารถเพิ่มเติมการจัดเก็บความยาวที่มีอันตรภาค

ชั้นที่แตกตางกันได โดยการเชื่อมโยงตารางเพิ่มเติมตารางความยาวที่มีอันตรภาคชั้นที่แตกตางกันเพิ่มเขาไป 

อยางไรก็ตามการบันทึกขอมูลยังคงมีความยากในการบันทึก เนื่องจากตองมีการเคาะแปนพิมพเพื่อยายตําแหนงเนื่องจากการ

จัดเก็บขอมูลความยาวตามแนวนอน สําหรับบันทึกขอมู

สามารถบันทึกขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นแตกตางกันไดในตารางเดียวกัน และแตไดมีการปรับปรุงเพื่อลดการใชพื้นที่ในการเก็บ

ขอมูลวาง “null” หรือ “” หรือ “0”
 
ตารางที่ 2 ขอมูลชนิดสัตวน้ําและน้ําหนัก
 

วันที ่ ชื่อเรือ เคร่ืองมือ

29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก
29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก
29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก
29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก
29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก
29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก
29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก
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ตัวอยางตารางจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวในรูปแบบตารางเดี่ยวรวมกับขอมูลดานอื่น

 ชนิดสัตวน้ํา 
น้ําหนักรวม 

(กรัม) 
ความยาว 

0.5 1.0 1.5 
ปลาท ู 2.5 0 1 2 
ปลาลัง 1.0 1 2 0 
ปลาทูแขก 1.5 0 0 1 
ปลาขางเหลือง 2.0 0 0 0 
ปลาสีกุน 2.2 1 1 1 

การจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวในรูปแบบแยกตารางกับขอมูลดานอื่น

การจัดเก็บในลักษณะแยกตารางมักพบเปนคุณลักษณะในการจัดเก็บขอมูลของโปรแกรมสําเร็จรูป 

โดยใชรูปแบบการจัดเก็บในลักษณะระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relation database) พบแยกออกเปนสองรูปแบบ

 การจัดเก็บในรูปแบบน้ีมีลักษณะคลายคลึงกับรูปแบบที่ 1.1.1 

ที่มีการจัดเก็บแยกกันระหวางขอมูลดานอื่นๆ แยกจากความยาว โดยสรางความเชื่อมโยงระหวางขอมูลทั้งสองตาราง

แนวคิดการดําเนินการระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ โดยการสราง primary key สําหรับการเชื่อมโยง 

 วิธีการนี้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อการแกไขปญหาเกี่ยวของกับขนาดของไฟลลดลง  

เนื่องจากสามารถที่จะเก็บขอมูลความยาวไดเฉพาะในสวนที่มีเทานั้น และสามารถเพิ่มเติมการจัดเก็บความยาวที่มีอันตรภาค

โดยการเชื่อมโยงตารางเพิ่มเติมตารางความยาวที่มีอันตรภาคชั้นที่แตกตางกันเพิ่มเขาไป 

อยางไรก็ตามการบันทึกขอมูลยังคงมีความยากในการบันทึก เนื่องจากตองมีการเคาะแปนพิมพเพื่อยายตําแหนงเนื่องจากการ

จัดเก็บขอมูลความยาวตามแนวนอน สําหรับบันทึกขอมูลความถี่ใหตรงกับอันตรภาคชั้นที่ตองการ และมีขอจํากัด

สามารถบันทึกขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นแตกตางกันไดในตารางเดียวกัน และแตไดมีการปรับปรุงเพื่อลดการใชพื้นที่ในการเก็บ

“0” และสามารถจัดเก็บขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นท่ีมีความตางกันได

ขอมูลชนิดสัตวน้ําและน้ําหนัก 

เคร่ืองมือ ชนิดสัตวน้ํา 
น้ําหนักรวม 

(กรัม) 
รหัสเชื่อมโยง

อวนลาก ปลาท ู 2.5 
อวนลาก ปลาลัง 1.0 
อวนลาก ปลาทูแขก 1.5 
อวนลาก ปลาขางเหลือง 2.0 
อวนลาก ปลาสีกุน 2.2 
อวนลาก ปลาสีกุน 2.5 
อวนลาก ปลาสีกุน 2.7 

  

 O1 

87 

O18 

ตัวอยางตารางจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวในรูปแบบตารางเดี่ยวรวมกับขอมูลดานอื่น 

ความยาว (เซนติเมตร) 
 2.0 2.5 3.0 3.5 
 5 0 0 1 
 0 0 0 0 
 1 1 0 0 
 8 0 0 0 
 1 0 0 0 

การจัดเก็บขอมูลความถี่ความยาวในรูปแบบแยกตารางกับขอมูลดานอื่น 

การจัดเก็บในลักษณะแยกตารางมักพบเปนคุณลักษณะในการจัดเก็บขอมูลของโปรแกรมสําเร็จรูป 

พบแยกออกเปนสองรูปแบบ 

1.1.1 แตกตางกันเฉพาะในสวน

ที่มีการจัดเก็บแยกกันระหวางขอมูลดานอื่นๆ แยกจากความยาว โดยสรางความเชื่อมโยงระหวางขอมูลทั้งสองตาราง โดยใช 

สําหรับการเชื่อมโยง 2 ตารางเขาดวยกัน  

วิธีการนี้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อการแกไขปญหาเกี่ยวของกับขนาดของไฟลลดลง  

เนื่องจากสามารถที่จะเก็บขอมูลความยาวไดเฉพาะในสวนที่มีเทานั้น และสามารถเพิ่มเติมการจัดเก็บความยาวที่มีอันตรภาค

โดยการเชื่อมโยงตารางเพิ่มเติมตารางความยาวที่มีอันตรภาคชั้นที่แตกตางกันเพิ่มเขาไป (ตารางที่ 3)  

อยางไรก็ตามการบันทึกขอมูลยังคงมีความยากในการบันทึก เนื่องจากตองมีการเคาะแปนพิมพเพื่อยายตําแหนงเนื่องจากการ

ลความถี่ใหตรงกับอันตรภาคชั้นที่ตองการ และมีขอจํากัด เชน ไม

สามารถบันทึกขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นแตกตางกันไดในตารางเดียวกัน และแตไดมีการปรับปรุงเพื่อลดการใชพื้นที่ในการเก็บ

ความตางกันได 

 
รหัสเชื่อมโยง

ขอมูล 

 
รหัสเชื่อมโยง

ตาราง 
  
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 2 
7 2 
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ตารางที่ 3 ความยาวขนาดอันตรภาคชั้น 0.5
 

รหัส
เชื่อมโยง ความยาว (เซนติเมตร

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
1 0 1 2 5 
2 1 2 0 0 
4 0 0 1 1 
5 1 1 1 1 

 

  1.1.2.2 วิธีนี้ปรับปรุงความสามารถในการจัดเก็บขอมูล จากวิธีการที่ 

ขอมูลความยาวในลักษณะแนวตั้ง 1 ชุดขอมูลความยาวจะถูกบันทึกหลายแถวประกอบดวย อันตรภาคชั้นความยาว และ

ความถี่ (ตารางท่ี 5 และ 6) ขอดีของการบันทึกลักษณะนี้

อยางดี มีความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูลจํานวนมาก อยางไรก็ตามลักษณะการเก็บขอมูลนี้มักมากับโปรแกรมสําเร็จรูป  

ดังนั้นนักวิจัยจึงไมสามารถปรับปรุงโปรแกรมสําเร็จรูปใหใชงานตามค

อันตรภาคชั้นที่แตกตางกัน  

   ในดานประสิทธิภาพในการคํานวณ พบวาท้ัง 

ความจําเปนตองรวมขอมูล หาคาทางสถิติตางๆ เพื่ออธิบายประชากรที่สุมตัวอยาง ตองการใชทักษะของ

ยุงยากในการคํานวณทําใหในชวงระยะเวลาที่ผานมา งานวิจัยสวนใหญที่มีการจัดเก็บขอมูลในลักษณะนี้มักไมมีการนําเอา

ขอมูลความยาวมาแสดงอยูในรายงาน จะรายงานเฉพาะในสวนของขอมูลน้ําหนักของผลจับ
 

ตารางที่ 5  ขอมูลชนิดสัตวน้าํและน้ําหนัก 
 

วันที่ ชื่อเรือ เครื่องมือ ชนิดสัตวน้ํา

29/1/61 สมมุติ อวนลาก ปลาทู 

29/1/61 สมมุติ อวนลาก ปลาลัง 

29/1/61 สมมุติ อวนลาก ปลาทูแขก

29/1/61 สมมุติ อวนลาก ปลาขาง
เหลือง 29/1/61 สมมุติ อวนลาก ปลาสีกุน

29/1/61 สมมุติ อวนลาก ปลาสีกุน

29/1/61 สมมุติ อวนลาก ปลาสีกุน

    
    
    
    
    

 

1.2 พัฒนารูปแบบใหมในการจดัเก็บขอมูลแจกแจงความถี่

 จากรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่ที่พบ แสดงใหเห็นถึงขอจํากัดหลายดาน เชน ความยุงยากใน

การบันทึกขอมูล ไมสามารถจัดเก็บขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นแตกตางกันไวในตารางเดียวกันได ทําไดก็ตอเมื่อมีการแยก

ตารางขอมูลความยาวไวอีกตารางหนึ่ง และใชเทคนิคดาน 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

0.5 ซม. ตารางที่ 4 ความยาวขนาดอันตรภาคชั้น 

เซนติเมตร) 
 รหัส

เชื่อมโยง ความยาวเซนติเมตร
2.5 3.0 3.5   1.25 1.50 1.75

0 0 1  1 2 1 
0 0 0  2 2 1 
1 0 0     
0 0 0     

วิธีนี้ปรับปรุงความสามารถในการจัดเก็บขอมูล จากวิธีการที่ 1.1.2.1

ชุดขอมูลความยาวจะถูกบันทึกหลายแถวประกอบดวย อันตรภาคชั้นความยาว และ

ขอดีของการบันทึกลักษณะนี้ คือสามารถใชความสามารถของภาษาในการจัดการฐานขอมูลไดเปน

อยางดี มีความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูลจํานวนมาก อยางไรก็ตามลักษณะการเก็บขอมูลนี้มักมากับโปรแกรมสําเร็จรูป  

ดังนั้นนักวิจัยจึงไมสามารถปรับปรุงโปรแกรมสําเร็จรูปใหใชงานตามความตองการได อีกทั้งยังคงมีปญหาเกี่ยวกับขอมูลที่มี

ในดานประสิทธิภาพในการคํานวณ พบวาท้ัง 3 รูปแบบมีความยากที่แตกตางกันไป เมื่อมี

ความจําเปนตองรวมขอมูล หาคาทางสถิติตางๆ เพื่ออธิบายประชากรที่สุมตัวอยาง ตองการใชทักษะของ

ยุงยากในการคํานวณทําใหในชวงระยะเวลาที่ผานมา งานวิจัยสวนใหญที่มีการจัดเก็บขอมูลในลักษณะนี้มักไมมีการนําเอา

ขอมูลความยาวมาแสดงอยูในรายงาน จะรายงานเฉพาะในสวนของขอมูลน้ําหนักของผลจับ 

 ตารางที่ 

ชนิดสัตวน้ํา 
รหัส

เชื่อมโยง 
อันตรภาคชั้น 

รหัส
เชื่อมโยง 

 รหัส 
เชื่อมโยง

2.5 0.5 1  

 1.0 0.5 2  

ปลาทูแขก 1.5 0.5 3  
ปลาขาง

 
2.0 0.5 4  

ปลาสีกุน 2.2 0.5 5  

ปลาสีกุน 2.5 0.25 6  

ปลาสีกุน 2.7 0.25 7  

    

    

    

    

    

พัฒนารูปแบบใหมในการจดัเก็บขอมูลแจกแจงความถี ่

จากรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่ที่พบ แสดงใหเห็นถึงขอจํากัดหลายดาน เชน ความยุงยากใน

การบันทึกขอมูล ไมสามารถจัดเก็บขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นแตกตางกันไวในตารางเดียวกันได ทําไดก็ตอเมื่อมีการแยก

ตารางขอมูลความยาวไวอีกตารางหนึ่ง และใชเทคนิคดาน relational database เขามาจัดการขอมูล ทําใหเกิดความยุงยาก

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ความยาวขนาดอันตรภาคชั้น 0.25 ซม. 

ความยาวเซนติเมตร 
1.75 2.00 2.25 

5 5 0 
1 1 0 
   
   

1.1.2.1 โดยการจัดเก็บ

ชุดขอมูลความยาวจะถูกบันทึกหลายแถวประกอบดวย อันตรภาคชั้นความยาว และขอมูล

สามารถใชความสามารถของภาษาในการจัดการฐานขอมูลไดเปน

อยางดี มีความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูลจํานวนมาก อยางไรก็ตามลักษณะการเก็บขอมูลนี้มักมากับโปรแกรมสําเร็จรูป  

วามตองการได อีกทั้งยังคงมีปญหาเกี่ยวกับขอมูลที่มี

รูปแบบมีความยากที่แตกตางกันไป เมื่อมี

ความจําเปนตองรวมขอมูล หาคาทางสถิติตางๆ เพื่ออธิบายประชากรที่สุมตัวอยาง ตองการใชทักษะของผูทําวิจัยมาก ความ

ยุงยากในการคํานวณทําใหในชวงระยะเวลาที่ผานมา งานวิจัยสวนใหญที่มีการจัดเก็บขอมูลในลักษณะนี้มักไมมีการนําเอา

ตารางที่ 6 ความยาว 

 
เชื่อมโยง 

อันตร 
ภาคชั้น 

ความถ่ี 

1 1 1 

1 1.5 2 

1 2 5 

1 3.5 1 

2 0.5 1 

2 1 2 

. . . 

. . . 

7 1.25 2 

7 1.50 1 

7 1.75 1 

7 2.00 1 

จากรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่ที่พบ แสดงใหเห็นถึงขอจํากัดหลายดาน เชน ความยุงยากใน

การบันทึกขอมูล ไมสามารถจัดเก็บขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นแตกตางกันไวในตารางเดียวกันได ทําไดก็ตอเมื่อมีการแยก

เขามาจัดการขอมูล ทําใหเกิดความยุงยาก
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ตารางที่ 3 ความยาวขนาดอันตรภาคชั้น 0.5
 

รหัส
เชื่อมโยง ความยาว (เซนติเมตร

 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
1 0 1 2 5 
2 1 2 0 0 
4 0 0 1 1 
5 1 1 1 1 

 

  1.1.2.2 วิธีนี้ปรับปรุงความสามารถในการจัดเก็บขอมูล จากวิธีการที่ 

ขอมูลความยาวในลักษณะแนวตั้ง 1 ชุดขอมูลความยาวจะถูกบันทึกหลายแถวประกอบดวย อันตรภาคชั้นความยาว และ

ความถี่ (ตารางท่ี 5 และ 6) ขอดีของการบันทึกลักษณะนี้

อยางดี มีความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูลจํานวนมาก อยางไรก็ตามลักษณะการเก็บขอมูลนี้มักมากับโปรแกรมสําเร็จรูป  

ดังนั้นนักวิจัยจึงไมสามารถปรับปรุงโปรแกรมสําเร็จรูปใหใชงานตามค

อันตรภาคชั้นที่แตกตางกัน  

   ในดานประสิทธิภาพในการคํานวณ พบวาท้ัง 

ความจําเปนตองรวมขอมูล หาคาทางสถิติตางๆ เพื่ออธิบายประชากรที่สุมตัวอยาง ตองการใชทักษะของ

ยุงยากในการคํานวณทําใหในชวงระยะเวลาที่ผานมา งานวิจัยสวนใหญที่มีการจัดเก็บขอมูลในลักษณะนี้มักไมมีการนําเอา

ขอมูลความยาวมาแสดงอยูในรายงาน จะรายงานเฉพาะในสวนของขอมูลน้ําหนักของผลจับ
 

ตารางที่ 5  ขอมูลชนิดสัตวน้าํและน้ําหนัก 
 

วันที่ ชื่อเรือ เครื่องมือ ชนิดสัตวน้ํา

29/1/61 สมมุติ อวนลาก ปลาทู 

29/1/61 สมมุติ อวนลาก ปลาลัง 

29/1/61 สมมุติ อวนลาก ปลาทูแขก

29/1/61 สมมุติ อวนลาก ปลาขาง
เหลือง 29/1/61 สมมุติ อวนลาก ปลาสีกุน

29/1/61 สมมุติ อวนลาก ปลาสีกุน

29/1/61 สมมุติ อวนลาก ปลาสีกุน

    
    
    
    
    

 

1.2 พัฒนารูปแบบใหมในการจดัเก็บขอมูลแจกแจงความถี่

 จากรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่ที่พบ แสดงใหเห็นถึงขอจํากัดหลายดาน เชน ความยุงยากใน

การบันทึกขอมูล ไมสามารถจัดเก็บขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นแตกตางกันไวในตารางเดียวกันได ทําไดก็ตอเมื่อมีการแยก

ตารางขอมูลความยาวไวอีกตารางหนึ่ง และใชเทคนิคดาน 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

0.5 ซม. ตารางที่ 4 ความยาวขนาดอันตรภาคชั้น 

เซนติเมตร) 
 รหัส

เชื่อมโยง ความยาวเซนติเมตร
2.5 3.0 3.5   1.25 1.50 1.75

0 0 1  1 2 1 
0 0 0  2 2 1 
1 0 0     
0 0 0     

วิธีนี้ปรับปรุงความสามารถในการจัดเก็บขอมูล จากวิธีการที่ 1.1.2.1

ชุดขอมูลความยาวจะถูกบันทึกหลายแถวประกอบดวย อันตรภาคชั้นความยาว และ

ขอดีของการบันทึกลักษณะนี้ คือสามารถใชความสามารถของภาษาในการจัดการฐานขอมูลไดเปน

อยางดี มีความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูลจํานวนมาก อยางไรก็ตามลักษณะการเก็บขอมูลนี้มักมากับโปรแกรมสําเร็จรูป  

ดังนั้นนักวิจัยจึงไมสามารถปรับปรุงโปรแกรมสําเร็จรูปใหใชงานตามความตองการได อีกทั้งยังคงมีปญหาเกี่ยวกับขอมูลที่มี

ในดานประสิทธิภาพในการคํานวณ พบวาท้ัง 3 รูปแบบมีความยากที่แตกตางกันไป เมื่อมี

ความจําเปนตองรวมขอมูล หาคาทางสถิติตางๆ เพื่ออธิบายประชากรที่สุมตัวอยาง ตองการใชทักษะของ

ยุงยากในการคํานวณทําใหในชวงระยะเวลาที่ผานมา งานวิจัยสวนใหญที่มีการจัดเก็บขอมูลในลักษณะนี้มักไมมีการนําเอา

ขอมูลความยาวมาแสดงอยูในรายงาน จะรายงานเฉพาะในสวนของขอมูลน้ําหนักของผลจับ 

 ตารางที่ 

ชนิดสัตวน้ํา 
รหัส

เชื่อมโยง 
อันตรภาคชั้น 

รหัส
เชื่อมโยง 

 รหัส 
เชื่อมโยง

2.5 0.5 1  

 1.0 0.5 2  

ปลาทูแขก 1.5 0.5 3  
ปลาขาง

 
2.0 0.5 4  

ปลาสีกุน 2.2 0.5 5  

ปลาสีกุน 2.5 0.25 6  

ปลาสีกุน 2.7 0.25 7  

    

    

    

    

    

พัฒนารูปแบบใหมในการจดัเก็บขอมูลแจกแจงความถี ่

จากรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่ที่พบ แสดงใหเห็นถึงขอจํากัดหลายดาน เชน ความยุงยากใน

การบันทึกขอมูล ไมสามารถจัดเก็บขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นแตกตางกันไวในตารางเดียวกันได ทําไดก็ตอเมื่อมีการแยก

ตารางขอมูลความยาวไวอีกตารางหนึ่ง และใชเทคนิคดาน relational database เขามาจัดการขอมูล ทําใหเกิดความยุงยาก
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ความยาวขนาดอันตรภาคชั้น 0.25 ซม. 

ความยาวเซนติเมตร 
1.75 2.00 2.25 

5 5 0 
1 1 0 
   
   

1.1.2.1 โดยการจัดเก็บ

ชุดขอมูลความยาวจะถูกบันทึกหลายแถวประกอบดวย อันตรภาคชั้นความยาว และขอมูล

สามารถใชความสามารถของภาษาในการจัดการฐานขอมูลไดเปน

อยางดี มีความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูลจํานวนมาก อยางไรก็ตามลักษณะการเก็บขอมูลนี้มักมากับโปรแกรมสําเร็จรูป  

วามตองการได อีกทั้งยังคงมีปญหาเกี่ยวกับขอมูลที่มี

รูปแบบมีความยากที่แตกตางกันไป เมื่อมี

ความจําเปนตองรวมขอมูล หาคาทางสถิติตางๆ เพื่ออธิบายประชากรที่สุมตัวอยาง ตองการใชทักษะของผูทําวิจัยมาก ความ

ยุงยากในการคํานวณทําใหในชวงระยะเวลาที่ผานมา งานวิจัยสวนใหญที่มีการจัดเก็บขอมูลในลักษณะนี้มักไมมีการนําเอา

ตารางที่ 6 ความยาว 

 
เชื่อมโยง 

อันตร 
ภาคชั้น 

ความถ่ี 

1 1 1 

1 1.5 2 

1 2 5 

1 3.5 1 

2 0.5 1 

2 1 2 

. . . 

. . . 

7 1.25 2 

7 1.50 1 

7 1.75 1 

7 2.00 1 

จากรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแจกแจงความถี่ที่พบ แสดงใหเห็นถึงขอจํากัดหลายดาน เชน ความยุงยากใน

การบันทึกขอมูล ไมสามารถจัดเก็บขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นแตกตางกันไวในตารางเดียวกันได ทําไดก็ตอเมื่อมีการแยก

เขามาจัดการขอมูล ทําใหเกิดความยุงยาก

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ตอผูใช เมื่อจะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ จําเปนตองพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อจัดการใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว

ในการบันทึก และประมวลผล ซึ่งสรางทั้งขอดีและขอเสีย คือผูวิเคราะหขอมูลก็จะถูก

วิธีการในการวิเคราะห โอกาสในการพลิกแพลงวิเคราะหขอมูลเปนทําไดยาก และการจัดเก็บขอมูลความถี่ดังกลาวพบวา ไฟลที่

ใชในการเก็บบันทึกขอมูลมีขนาดใหญมากเมื่อมีขอมูลจํานวนมาก จากขอบกพรองในวิธีการบันทึกที่พบ จึงไดพัฒนารูปแบ

การบันทึกขอมูลแจกแจงความถี่ใหมขึ้นโดยเรียกการบันทึกลักษณะนี้วา 

 

รูปแบบที่ 1 

เมื่อ C = 

 L(1) = 

 F(i) = 

 I = 

 N = 
 
ตัวอยางที่ 1 freqtext = 0.5,10,1,2,1,2,3,4,5,2,2,1,1,1,1, 
 

ความยาว 10.0 10.5 11.0
ความถี ่ 1 2 1 
 
ตัวอยางที่ 2 freqtext = 0.5,10,1,,1,2,,,,2,2,1,1,1,1, 
 

ความยาว 10.0 10.5 11.0
ความถี ่ 1  1 

 

รูปแบบที่ 2 กรณีที่มีการพบขอมูลความถี่ในอันตรภาคชั้นที่มีขอมูลความถี่ไมมีความตอเนื่องกัน เชน อันตรภาค 

10 มีความถี่ 1 และอัตราภาค 20 มีความถี่เทากับ 

ที่ 1 จะตองใสเครื่องหมาย “,” จํานวนหลายครั้ง กรณีนี้สามารถเขียน 

 รูปแบบที่ 1 

 

เมื่อ C = 

 L(j) = 

 F(I) = 

 j = 

 n = 

 I = 

 N = 
 
ตัวอยางที่ 3 freqtext = 0.5,10,1,2,+16,1, 
 

ความยาว 10.0 10.5 11.0
ความถี ่ 1 2  
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ตอผูใช เมื่อจะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ จําเปนตองพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อจัดการใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว

ในการบันทึก และประมวลผล ซึ่งสรางทั้งขอดีและขอเสีย คือผูวิเคราะหขอมูลก็จะถูกจํากัดทั้งดานการเลือก ตัวแปร และ

วิธีการในการวิเคราะห โอกาสในการพลิกแพลงวิเคราะหขอมูลเปนทําไดยาก และการจัดเก็บขอมูลความถี่ดังกลาวพบวา ไฟลที่

ใชในการเก็บบันทึกขอมูลมีขนาดใหญมากเมื่อมีขอมูลจํานวนมาก จากขอบกพรองในวิธีการบันทึกที่พบ จึงไดพัฒนารูปแบ

การบันทึกขอมูลแจกแจงความถี่ใหมขึ้นโดยเรียกการบันทึกลักษณะนี้วา “freqtext” ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

  C,L(1),F(1),F(2),F(3),…,F(N), 

 

 ความกวางอันตรภาคชั้น 

 ขีดจํากัดลางของอันตรภาคชั้นแรกที่มีขอมูลความถี ่

 ความถี่ในอันตรภาคชั้นตั้งแตชั้นแรกที่มีขอมูลความถี ่

 อันตรภาคชั้นที่ 1, 2, 3,..., n 

 อันตรภาคชั้นสุดทายที่มีขอมลูความถี ่

0.5,10,1,2,1,2,3,4,5,2,2,1,1,1,1, สามารถแสดงเปนตารางแจกแจงความถีไ่ดดังน้ี

11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2 3 4 5 2 2 1 

0.5,10,1,,1,2,,,,2,2,1,1,1,1, สามารถแสดงเปนตารางแจกแจงความถี่ไดดังนี้

11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2    2 2 1 

กรณีที่มีการพบขอมูลความถี่ในอันตรภาคชั้นที่มีขอมูลความถี่ไมมีความตอเนื่องกัน เชน อันตรภาค 

มีความถี่เทากับ 1 โดยที่ระหวาง 10 – 20 ไมมีขอมูลความถี่ ทําใหหากใช 

จํานวนหลายครั้ง กรณีนี้สามารถเขียน freqtext ไดดังรูปแบบนี ้

 C,L(1),F(1),+L(2),F(2)+L(3),F(3),…,+L(n),F(N), 

 ความกวางอันตรภาคชั้น 

 ขีดจํากัดลางของอันตรภาคชั้นแรกที่มีขอมูลความถี ่

 ความถี่ในอันตรภาคชั้นตั้งแตชั้นแรกที่มีขอมูลความถี ่

 ลําดับขีดจํากัดลาง 

 จํานวนขีดจํากัดลาง 

 ลําดับอันตรภาคชั้นที่ 1, 2, 3,..., N 

 จํานวนอันตรภาคชั้น 

0.5,10,1,2,+16,1, สามารถแสดงเปนตารางแจกแจงความถี่ไดดังนี ้

11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
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ตอผูใช เมื่อจะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ จําเปนตองพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อจัดการใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว

จํากัดทั้งดานการเลือก ตัวแปร และ

วิธีการในการวิเคราะห โอกาสในการพลิกแพลงวิเคราะหขอมูลเปนทําไดยาก และการจัดเก็บขอมูลความถี่ดังกลาวพบวา ไฟลที่

ใชในการเก็บบันทึกขอมูลมีขนาดใหญมากเมื่อมีขอมูลจํานวนมาก จากขอบกพรองในวิธีการบันทึกที่พบ จึงไดพัฒนารูปแบบ

ซึ่งมีรูปแบบดังนี ้

สามารถแสดงเปนตารางแจกแจงความถีไ่ดดังน้ี 

14.5 15.0 15.5 16.0 
1 1 1 

สามารถแสดงเปนตารางแจกแจงความถี่ไดดังนี ้

14.5 15.0 15.5 16.0 
1 1 1 

กรณีที่มีการพบขอมูลความถี่ในอันตรภาคชั้นที่มีขอมูลความถี่ไมมีความตอเนื่องกัน เชน อันตรภาค 

ไมมีขอมูลความถี่ ทําใหหากใช freqtext รูปแบบ

 

14.5 15.0 15.5 16.0 
  1 
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จากรูปแบบขอมูลในตารางที่ 

สามารถบันทึกไดดังตารางที่ 7 การบันทึกขอมูลในลักษณะ 

1. ขอมูลความถี่สามารถเชื่อมโยงอยูกับขอมูลดานอื่นๆ โดยไมจําเปนตองสรางรหัสเชื่อมโยง เนื่องจากสามารถ

บันทึกลงในตารางเดียวกันได  

2. ความเร็วในการบันทึกเพิ่มขึ้

ความถี่ และจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหากผูใชงานมีทักษะดานการพิมพสัมผัส ซึ่งแตกตางจากลักษณะเดิมที่ทักษะดานการพิมพ

สัมผัสไมสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการบันทึกขอมูลไดมากนัก

3. สามารถจัดเกบ็ขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นท่ีแตกตางกันในตารางเดียวกันได 

4. การจัดเก็บความถี่ความยาวรูปแบบนี้สามารถบันทึกขอมูลแจกแจงความถี่ที่มีอันตรภาคชั้นที่แตกตางกันได 

ขนาดของไฟลเล็กลง จากการทดสอบการจัดเก็บขอมูลพบวาขอมูลจํานวน 

ตารางท่ี 4 - 6 และตารางท่ี 7 ซึ่งมีวิธีการจัดเก็บความถี่ในแบบ 

ตามลําดับ เห็นไดวา การจัดเก็บขอมูลตามตารางที่ 

จัดเก็บขอมูลไดรอยละ 39 62 และ 81 เมื่อเทียบกับตารางท่ี 

5. เมื่อไมมีความจําเปนตองใชเทคนิคการจัดการฐานขอมูล 

ถูกจํากัดวิธีการ หรือตัวเลือกสําหรับการวิเคราะห สามารถดําเนินการไดอยางอิสระ เนื่องจากไมถูกกรอบของโปรแกรม

สําเร็จรูปที่สรางขึ้นมาเพื่อจัดการควบคุม  

 

ตารางที่ 7 ตัวอยางตารางจดัเก็บขอมูลความถี่ความยาวในรูปแบบ 
 

วันท่ี ชื่อเรือ เครื่องมือ
29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก
29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก
29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก
29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก
29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก

 

 สําหรับการประมวลผล การวิเคราะหคาทางสถิติ พบวา การวิเคราะหเพียงปจจัยเดียว เชน

แปรปรวน นับจํานวนความถี่ ฯลฯ สําหรับขอมูลที่บันทึกรูปแบบ 

กลับไปมาระหวาง freqtext กับอัตรภาคชั้น และความถี่  แตอยางไรก็ตามเมื่อมีการคํานวณที่ประกอบดวยหลายปจจัย ซึ่งการ

เก็บในรูปแบบเกาท้ัง 3 รูปแบบอาจทําไดยาก

ทําใหมีความสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

 

2.  พัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อจัดการ และวิเคราะหขอมลูแจกแจงความถี่สําหรับโปรแกรมไมโครซอฟท

สําหรับการพัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อการจัดการ และวิเคราะหขอมูลแจกแจงความถี่ ซี่งบันทึกอยูในรูปแบบ 

freqtext  ไดเลือกพัฒนาโปรแกรมเสริมสําหรับโปรแกรมไมโครซอฟท

ใหญใชโปรแกรมไมโครซอฟท เอ็กซเซล ในการจัดเก็บ

ในทางภาษาคอมพิวเตอรเรียกขอมูลลักษณะนี้วาเปนตัวแปรประเภท 

มีฟงกชั่นในการจัดการตัวแปร text ที่คลายคลึงกัน  ดังนั้น 

งานในโปรแกรมอื่น โปรแกรมเสริมสําหรับไมโครซอฟท

หรือเพื่อศึกษารายละเอียดทั้งหมด source code 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

จากรูปแบบขอมูลในตารางที่ 1 2 - 3 และ 4 - 6 เมื่อนํามาปรับปรุงดวยวิธีและรูปแบบของ

การบันทึกขอมูลในลักษณะ Freqtext ที่ไดพัฒนาขึ้นมีขอดีดังนี ้

ขอมูลความถี่สามารถเชื่อมโยงอยูกับขอมูลดานอื่นๆ โดยไมจําเปนตองสรางรหัสเชื่อมโยง เนื่องจากสามารถ

ความเร็วในการบันทึกเพิ่มขึ้น เนื่องจากลดขั้นตอนการใชสายตาคนหาตําแหนงอันตรภาคชั้นที่จะบันทึก

ความถี่ และจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหากผูใชงานมีทักษะดานการพิมพสัมผัส ซึ่งแตกตางจากลักษณะเดิมที่ทักษะดานการพิมพ

สัมผัสไมสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการบันทึกขอมูลไดมากนัก 

บขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นท่ีแตกตางกันในตารางเดียวกันได  

การจัดเก็บความถี่ความยาวรูปแบบนี้สามารถบันทึกขอมูลแจกแจงความถี่ที่มีอันตรภาคชั้นที่แตกตางกันได 

ขนาดของไฟลเล็กลง จากการทดสอบการจัดเก็บขอมูลพบวาขอมูลจํานวน 1,000 ระเบียน ในรูปแบบตารางที่ 

ซึ่งมีวิธีการจัดเก็บความถี่ในแบบ freqtext จะมีขนาดไฟลเทากับ 51  83165

ตามลําดับ เห็นไดวา การจัดเก็บขอมูลตามตารางที่ 7 ซึ่งมีการจัดเก็บขอมูลแบบ freqtext สามารถลดขนาดของไฟลสําหรับ

เมื่อเทียบกับตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2 - 3 และ ตารางที่ 4 - 6 ตามลําดับ

เมื่อไมมีความจําเปนตองใชเทคนิคการจัดการฐานขอมูล Relational database ทําใหผูวิเคราะหขอมูล ไม

อกสําหรับการวิเคราะห สามารถดําเนินการไดอยางอิสระ เนื่องจากไมถูกกรอบของโปรแกรม

ตัวอยางตารางจดัเก็บขอมูลความถี่ความยาวในรูปแบบ “freqtext” 

เครื่องมือ ชนิดสัตวน้ํา น้ําหนักรวม (กรัม) ความยาว (เซนตเิมตร
อวนลาก ปลาท ู 2.5 0.5,1,1,2,5, 
อวนลาก ปลาลัง 1.0 0.5,0.5,1,2, 
อวนลาก ปลาทูแขก 1.5 0.5,1.5,1,1,1,
อวนลาก ปลาขางเหลือง 2.0 0.5,2,8, 
อวนลาก ปลาสีกุน 2.2 0.5,0.5,1,1,1,1,

สําหรับการประมวลผล การวิเคราะหคาทางสถิติ พบวา การวิเคราะหเพียงปจจัยเดียว เชน การหาคาเฉลี่ย คาความ

แปรปรวน นับจํานวนความถี่ ฯลฯ สําหรับขอมูลที่บันทึกรูปแบบ freqtext จะประมวลผลชากวา เนื่องจากตองมีการแปลงคา

กับอัตรภาคชั้น และความถี่  แตอยางไรก็ตามเมื่อมีการคํานวณที่ประกอบดวยหลายปจจัย ซึ่งการ

รูปแบบอาจทําไดยากหรือทําไมได แตการจัดเก็บในรูปแบบ freqtext สามารถทําไดในเวลาเดียวกัน

โปรแกรมเสริมเพื่อจัดการ และวิเคราะหขอมลูแจกแจงความถี่สําหรับโปรแกรมไมโครซอฟท เอ็กซเซล

สําหรับการพัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อการจัดการ และวิเคราะหขอมูลแจกแจงความถี่ ซี่งบันทึกอยูในรูปแบบ 

ไดเลือกพัฒนาโปรแกรมเสริมสําหรับโปรแกรมไมโครซอฟท เอ็กซเซล สืบเนื่องจากผลการสํารวจ พบวานักวิจัยสวน

ในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล  อยางไรก็ตาม freqtext มีรูปแบบเปน 

ในทางภาษาคอมพิวเตอรเรียกขอมูลลักษณะนี้วาเปนตัวแปรประเภท text ซึ่งทุกภาษาที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอ

ที่คลายคลึงกัน  ดังนั้น freqtext จึงไมมีขอจํากัดในดานการพัฒนาตอ สํา

โปรแกรมเสริมสําหรับไมโครซอฟท เอ็กเซล ที่พัฒนาขึ้นดังกลาว สามารถดาวนโหลดวิธีการใชงาน

source code กรณีผูสนใจพัฒนาเพื่อตอยอด รวมทั้งวิธีการติดตั้งไดที่ 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

เมื่อนํามาปรับปรุงดวยวิธีและรูปแบบของ freqtext แลว

ขอมูลความถี่สามารถเชื่อมโยงอยูกับขอมูลดานอื่นๆ โดยไมจําเปนตองสรางรหัสเชื่อมโยง เนื่องจากสามารถ

น เนื่องจากลดขั้นตอนการใชสายตาคนหาตําแหนงอันตรภาคชั้นที่จะบันทึก

ความถี่ และจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหากผูใชงานมีทักษะดานการพิมพสัมผัส ซึ่งแตกตางจากลักษณะเดิมที่ทักษะดานการพิมพ

การจัดเก็บความถี่ความยาวรูปแบบนี้สามารถบันทึกขอมูลแจกแจงความถี่ที่มีอันตรภาคชั้นที่แตกตางกันได 

ระเบียน ในรูปแบบตารางที่ 1 ตารางท่ี 2 - 3

1  83165 และ 31 กิโลไบต 

สามารถลดขนาดของไฟลสําหรับ

ตามลําดับ 

ทําใหผูวิเคราะหขอมูล ไม

อกสําหรับการวิเคราะห สามารถดําเนินการไดอยางอิสระ เนื่องจากไมถูกกรอบของโปรแกรม

เซนตเิมตร) 
 
 

0.5,1.5,1,1,1, 

0.5,0.5,1,1,1,1, 

การหาคาเฉลี่ย คาความ

จะประมวลผลชากวา เนื่องจากตองมีการแปลงคา

กับอัตรภาคชั้น และความถี่  แตอยางไรก็ตามเมื่อมีการคํานวณที่ประกอบดวยหลายปจจัย ซึ่งการ

สามารถทําไดในเวลาเดียวกัน จึง

เอ็กซเซล 

สําหรับการพัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อการจัดการ และวิเคราะหขอมูลแจกแจงความถี่ ซี่งบันทึกอยูในรูปแบบ 

บเนื่องจากผลการสํารวจ พบวานักวิจัยสวน

มีรูปแบบเปน text หรือ

ซึ่งทุกภาษาที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร

จึงไมมีขอจํากัดในดานการพัฒนาตอ สําหรับการนําไปใช

าว สามารถดาวนโหลดวิธีการใชงาน 

กรณีผูสนใจพัฒนาเพื่อตอยอด รวมทั้งวิธีการติดตั้งไดที่ 



 O1 

90 

O18 

จากรูปแบบขอมูลในตารางที่ 

สามารถบันทึกไดดังตารางที่ 7 การบันทึกขอมูลในลักษณะ 

1. ขอมูลความถี่สามารถเชื่อมโยงอยูกับขอมูลดานอื่นๆ โดยไมจําเปนตองสรางรหัสเชื่อมโยง เนื่องจากสามารถ

บันทึกลงในตารางเดียวกันได  

2. ความเร็วในการบันทึกเพิ่มขึ้

ความถี่ และจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหากผูใชงานมีทักษะดานการพิมพสัมผัส ซึ่งแตกตางจากลักษณะเดิมที่ทักษะดานการพิมพ

สัมผัสไมสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการบันทึกขอมูลไดมากนัก

3. สามารถจัดเกบ็ขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นท่ีแตกตางกันในตารางเดียวกันได 

4. การจัดเก็บความถี่ความยาวรูปแบบนี้สามารถบันทึกขอมูลแจกแจงความถี่ที่มีอันตรภาคชั้นที่แตกตางกันได 

ขนาดของไฟลเล็กลง จากการทดสอบการจัดเก็บขอมูลพบวาขอมูลจํานวน 

ตารางท่ี 4 - 6 และตารางท่ี 7 ซึ่งมีวิธีการจัดเก็บความถี่ในแบบ 

ตามลําดับ เห็นไดวา การจัดเก็บขอมูลตามตารางที่ 

จัดเก็บขอมูลไดรอยละ 39 62 และ 81 เมื่อเทียบกับตารางท่ี 

5. เมื่อไมมีความจําเปนตองใชเทคนิคการจัดการฐานขอมูล 

ถูกจํากัดวิธีการ หรือตัวเลือกสําหรับการวิเคราะห สามารถดําเนินการไดอยางอิสระ เนื่องจากไมถูกกรอบของโปรแกรม

สําเร็จรูปที่สรางขึ้นมาเพื่อจัดการควบคุม  

 

ตารางที่ 7 ตัวอยางตารางจดัเก็บขอมูลความถี่ความยาวในรูปแบบ 
 

วันท่ี ชื่อเรือ เครื่องมือ
29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก
29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก
29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก
29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก
29/1/2015 สมมตุ ิ อวนลาก

 

 สําหรับการประมวลผล การวิเคราะหคาทางสถิติ พบวา การวิเคราะหเพียงปจจัยเดียว เชน

แปรปรวน นับจํานวนความถี่ ฯลฯ สําหรับขอมูลที่บันทึกรูปแบบ 

กลับไปมาระหวาง freqtext กับอัตรภาคชั้น และความถี่  แตอยางไรก็ตามเมื่อมีการคํานวณที่ประกอบดวยหลายปจจัย ซึ่งการ

เก็บในรูปแบบเกาท้ัง 3 รูปแบบอาจทําไดยาก

ทําใหมีความสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

 

2.  พัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อจัดการ และวิเคราะหขอมลูแจกแจงความถี่สําหรับโปรแกรมไมโครซอฟท

สําหรับการพัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อการจัดการ และวิเคราะหขอมูลแจกแจงความถี่ ซี่งบันทึกอยูในรูปแบบ 

freqtext  ไดเลือกพัฒนาโปรแกรมเสริมสําหรับโปรแกรมไมโครซอฟท

ใหญใชโปรแกรมไมโครซอฟท เอ็กซเซล ในการจัดเก็บ

ในทางภาษาคอมพิวเตอรเรียกขอมูลลักษณะนี้วาเปนตัวแปรประเภท 

มีฟงกชั่นในการจัดการตัวแปร text ที่คลายคลึงกัน  ดังนั้น 

งานในโปรแกรมอ่ืน โปรแกรมเสริมสําหรับไมโครซอฟท

หรือเพื่อศึกษารายละเอียดทั้งหมด source code 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

จากรูปแบบขอมูลในตารางที่ 1 2 - 3 และ 4 - 6 เมื่อนํามาปรับปรุงดวยวิธีและรูปแบบของ

การบันทึกขอมูลในลักษณะ Freqtext ที่ไดพัฒนาขึ้นมีขอดีดังนี ้

ขอมูลความถี่สามารถเชื่อมโยงอยูกับขอมูลดานอื่นๆ โดยไมจําเปนตองสรางรหัสเชื่อมโยง เนื่องจากสามารถ

ความเร็วในการบันทึกเพิ่มขึ้น เนื่องจากลดขั้นตอนการใชสายตาคนหาตําแหนงอันตรภาคชั้นที่จะบันทึก

ความถี่ และจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหากผูใชงานมีทักษะดานการพิมพสัมผัส ซึ่งแตกตางจากลักษณะเดิมที่ทักษะดานการพิมพ

สัมผัสไมสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการบันทึกขอมูลไดมากนัก 

บขอมูลที่มีอันตรภาคชั้นท่ีแตกตางกันในตารางเดียวกันได  

การจัดเก็บความถี่ความยาวรูปแบบนี้สามารถบันทึกขอมูลแจกแจงความถี่ที่มีอันตรภาคชั้นที่แตกตางกันได 

ขนาดของไฟลเล็กลง จากการทดสอบการจัดเก็บขอมูลพบวาขอมูลจํานวน 1,000 ระเบียน ในรูปแบบตารางที่ 

ซึ่งมีวิธีการจัดเก็บความถี่ในแบบ freqtext จะมีขนาดไฟลเทากับ 51  83165

ตามลําดับ เห็นไดวา การจัดเก็บขอมูลตามตารางที่ 7 ซึ่งมีการจัดเก็บขอมูลแบบ freqtext สามารถลดขนาดของไฟลสําหรับ

เมื่อเทียบกับตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2 - 3 และ ตารางที่ 4 - 6 ตามลําดับ

เมื่อไมมีความจําเปนตองใชเทคนิคการจัดการฐานขอมูล Relational database ทําใหผูวิเคราะหขอมูล ไม

อกสําหรับการวิเคราะห สามารถดําเนินการไดอยางอิสระ เนื่องจากไมถูกกรอบของโปรแกรม

ตัวอยางตารางจดัเก็บขอมูลความถี่ความยาวในรูปแบบ “freqtext” 

เครื่องมือ ชนิดสัตวน้ํา น้ําหนักรวม (กรัม) ความยาว (เซนตเิมตร
อวนลาก ปลาท ู 2.5 0.5,1,1,2,5, 
อวนลาก ปลาลัง 1.0 0.5,0.5,1,2, 
อวนลาก ปลาทูแขก 1.5 0.5,1.5,1,1,1,
อวนลาก ปลาขางเหลือง 2.0 0.5,2,8, 
อวนลาก ปลาสีกุน 2.2 0.5,0.5,1,1,1,1,

สําหรับการประมวลผล การวิเคราะหคาทางสถิติ พบวา การวิเคราะหเพียงปจจัยเดียว เชน การหาคาเฉลี่ย คาความ

แปรปรวน นับจํานวนความถี่ ฯลฯ สําหรับขอมูลที่บันทึกรูปแบบ freqtext จะประมวลผลชากวา เนื่องจากตองมีการแปลงคา

กับอัตรภาคชั้น และความถี่  แตอยางไรก็ตามเมื่อมีการคํานวณที่ประกอบดวยหลายปจจัย ซึ่งการ

รูปแบบอาจทําไดยากหรือทําไมได แตการจัดเก็บในรูปแบบ freqtext สามารถทําไดในเวลาเดียวกัน

โปรแกรมเสริมเพื่อจัดการ และวิเคราะหขอมลูแจกแจงความถี่สําหรับโปรแกรมไมโครซอฟท เอ็กซเซล

สําหรับการพัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อการจัดการ และวิเคราะหขอมูลแจกแจงความถี่ ซี่งบันทึกอยูในรูปแบบ 

ไดเลือกพัฒนาโปรแกรมเสริมสําหรับโปรแกรมไมโครซอฟท เอ็กซเซล สืบเนื่องจากผลการสํารวจ พบวานักวิจัยสวน

ในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล  อยางไรก็ตาม freqtext มีรูปแบบเปน 

ในทางภาษาคอมพิวเตอรเรียกขอมูลลักษณะนี้วาเปนตัวแปรประเภท text ซึ่งทุกภาษาที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอ

ที่คลายคลึงกัน  ดังนั้น freqtext จึงไมมีขอจํากัดในดานการพัฒนาตอ สํา

โปรแกรมเสริมสําหรับไมโครซอฟท เอ็กเซล ที่พัฒนาขึ้นดังกลาว สามารถดาวนโหลดวิธีการใชงาน

source code กรณีผูสนใจพัฒนาเพื่อตอยอด รวมทั้งวิธีการติดตั้งไดที่ 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

เมื่อนํามาปรับปรุงดวยวิธีและรูปแบบของ freqtext แลว

ขอมูลความถี่สามารถเชื่อมโยงอยูกับขอมูลดานอื่นๆ โดยไมจําเปนตองสรางรหัสเชื่อมโยง เนื่องจากสามารถ

น เนื่องจากลดขั้นตอนการใชสายตาคนหาตําแหนงอันตรภาคชั้นที่จะบันทึก

ความถี่ และจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหากผูใชงานมีทักษะดานการพิมพสัมผัส ซึ่งแตกตางจากลักษณะเดิมที่ทักษะดานการพิมพ

การจัดเก็บความถี่ความยาวรูปแบบนี้สามารถบันทึกขอมูลแจกแจงความถี่ที่มีอันตรภาคชั้นที่แตกตางกันได 

ระเบียน ในรูปแบบตารางที่ 1 ตารางท่ี 2 - 3

1  83165 และ 31 กิโลไบต 

สามารถลดขนาดของไฟลสําหรับ

ตามลําดับ 

ทําใหผูวิเคราะหขอมูล ไม

อกสําหรับการวิเคราะห สามารถดําเนินการไดอยางอิสระ เนื่องจากไมถูกกรอบของโปรแกรม

เซนตเิมตร) 
 
 

0.5,1.5,1,1,1, 

0.5,0.5,1,1,1,1, 

การหาคาเฉลี่ย คาความ

จะประมวลผลชากวา เนื่องจากตองมีการแปลงคา

กับอัตรภาคชั้น และความถี่  แตอยางไรก็ตามเมื่อมีการคํานวณที่ประกอบดวยหลายปจจัย ซึ่งการ

สามารถทําไดในเวลาเดียวกัน จึง

เอ็กซเซล 

สําหรับการพัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อการจัดการ และวิเคราะหขอมูลแจกแจงความถี่ ซี่งบันทึกอยูในรูปแบบ 

บเนื่องจากผลการสํารวจ พบวานักวิจัยสวน

มีรูปแบบเปน text หรือ

ซึ่งทุกภาษาที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร

จึงไมมีขอจํากัดในดานการพัฒนาตอ สําหรับการนําไปใช

าว สามารถดาวนโหลดวิธีการใชงาน 

กรณีผูสนใจพัฒนาเพื่อตอยอด รวมทั้งวิธีการติดตั้งไดที่ 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

www.platalay.com/freqtext/index.php

รายละเอียดประกอบไปดวย 4 กลุมฟงกชั่น และ 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากแหลงขอมูลที่กลาวไวขางตน โดย 

2.1 ฟงกช่ันพื้นฐาน 

 ไดแก ฟงกช่ันเพื่อใชในการแปลง 

ตารางแจกแจงความถี่กลับไปเปน freqtext

 Gnfre () คืนคาจํานวน 

 Gdfre () คืนคาตัวเลขหนา 

 Gwfre () คืนคา 

 Gdafre () คืนคา 

 Lwfre () แปลง อาเรย 

2.2 ฟงกช่ันคํานวณ 

 ไดแก ฟงกช่ันในการคํานวณป

วิเคราะหขอมูล เพื่อจุดมุงหมายในการบรรยายขอมูลที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมมาว

ลักษณะการกระจายเปนอยางไร สถิติที่ใช

เขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายและการหาคาสัมประสิทธ์ิความแปรผันเปน

 Minfre () คาต่ําสดุ

 Maxfre (frqtext)

 Avefre () คาเฉลีย่

 Stdfre () คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 Varfre () คาความแปรปรวน

 Medfre () คามัธยฐาน

 Classfre () คาความกวางอันตรภาคชั้น

 Totalfre () ความถี่ทั้งหมด

 Qfre () ควอไทล

 Dfre () เดไซล 

 Pfre () เปอรเซ็นตไทล

2.3 ฟงกช่ันดานการประมง

 ไดแก ฟงกช่ันในการคํานวณประเภทตาง

 Raisefre () การประมาณองคประกอบความยาวของสัตวน้ําในผลจบัทั้งหมด 

 Raisefreab () 

ความสัมพันธความยาวกับน้ําหนัก (H. A. Andrade and R.O. Campos, 2002)

 Frewab () การประมาณน้ําหนักจากความถี่โดยใชคาพารามิเตอรความสัมพันธความยาวกับน้ําหนัก 

 Lowerfre () การหาจํานวนที่นอยกวาขนาดความยาวที่กําหนด 

 Percentlowerfre

 Upperfre () การหาจาํนวนท่ีมากกวาขนาดความยาวที่กําหนด 

 Percentupperfre
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www.platalay.com/freqtext/index.php สําหรับโปรแกรมเสริมบนโปรแกรม Microsoft excel 

กลุมฟงกชั่น และ 1 การกระทํา ซึ่งในเอกสารนี้จะอธิบายรายละเอียดสั้นๆ หากสนใจสามารถ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากแหลงขอมูลที่กลาวไวขางตน โดย 4 กลุมฟงกช่ัน และ 1 กลุมการกระทํา ประกอบดวย

 

ฟงกช่ันเพื่อใชในการแปลง freqtext ใหเปนตัวแปรอารเรยของตัวเลข

freqtext ซึ่งประกอบดวยฟงกช่ัน ดังนี ้

คืนคาจํานวน “,” ทั้งหมด  

คืนคาตัวเลขหนา “,”  

คืนคา “freqtext” หลังจากตัดตัวอักษรดานหนา “,” ออกไป  

คืนคา “freqtext” เปน อาเรย 2 มิติ ระหวาง อันตรภาคชั้น กับ ความถี่  

แปลง อาเรย 2 มิติ ระหวาง อันตรภาคชั้น กับ ความถี่ เปน “freqtext”

 

ฟงกช่ันในการคํานวณประเภทตาง ๆ เกี่ยวกับกลุมสถิติเชิงบรรยาย เปนกลุมฟงกชั่นสําหรับเลือกใช

เพื่อจุดมุงหมายในการบรรยายขอมูลที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมมาวามีลักษณะอยางไร มีความถี่มากนอยเพียงใด 

ลักษณะการกระจายเปนอยางไร สถิติที่ใชในการคํานวณที่สําคัญ ไดแก การแจกแจงความถี่และหาคารอยละ การวัดแนวโนม

วนกลาง การวัดการกระจายและการหาคาสัมประสิทธ์ิความแปรผันเปน 

คาต่ําสดุ 

(frqtext) คาสูงสุด 

คาเฉลีย่ 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คาความแปรปรวน 

คามัธยฐาน 

คาความกวางอันตรภาคชั้น 

ความถี่ทั้งหมด 

ควอไทล 

 

เปอรเซ็นตไทล 

ฟงกช่ันดานการประมง 

ฟงกช่ันในการคํานวณประเภทตาง ๆ เกี่ยวกับการวเิคราะหดานการประมง 

การประมาณองคประกอบความยาวของสัตวน้ําในผลจบัทั้งหมด 

 การประมาณองคประกอบความยาวของสัตวน้ําในผลจับทั้งหมด โดยใชคาพารามิเตอร

H. A. Andrade and R.O. Campos, 2002) 

การประมาณน้ําหนักจากความถี่โดยใชคาพารามิเตอรความสัมพันธความยาวกับน้ําหนัก 

การหาจํานวนที่นอยกวาขนาดความยาวที่กําหนด  

ercentlowerfre () การหารอยละของจํานวนที่นอยกวาขนาดความยาวที่กําหนด 

การหาจาํนวนท่ีมากกวาขนาดความยาวที่กําหนด  

ercentupperfre () การหาจํานวนท่ีมากกวาขนาดความยาวที่กําหนด  
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Microsoft excel ที่ไดพัฒนาขึ้นมี

การกระทํา ซึ่งในเอกสารนี้จะอธิบายรายละเอียดสั้นๆ หากสนใจสามารถ

กลุมการกระทํา ประกอบดวย 

ใหเปนตัวแปรอารเรยของตัวเลข เพื่อคํานวณและการแปลง

มิติ ระหวาง อันตรภาคชั้น กับ ความถี่   

“freqtext” 

ระเภทตาง ๆ เกี่ยวกับกลุมสถิติเชิงบรรยาย เปนกลุมฟงกชั่นสําหรับเลือกใช

ามีลักษณะอยางไร มีความถี่มากนอยเพียงใด 

แจกแจงความถี่และหาคารอยละ การวัดแนวโนม

ๆ เกี่ยวกับการวเิคราะหดานการประมง  

การประมาณองคประกอบความยาวของสัตวน้ําในผลจบัทั้งหมด (มาลา และเจริญ, 2544)   

การประมาณองคประกอบความยาวของสัตวน้ําในผลจับทั้งหมด โดยใชคาพารามิเตอร

การประมาณน้ําหนักจากความถี่โดยใชคาพารามิเตอรความสัมพันธความยาวกับน้ําหนัก  

การหารอยละของจํานวนที่นอยกวาขนาดความยาวที่กําหนด  
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2.4 ฟงกช่ันการจัดการ 

 Freqplus () การรวมขอมลู 

 Expcfre () การขยายอันตรภาคชัน้

 Cumfre () การสราง freqtext 

2.5 การกระทํา 

 การหา sub total  

 การกระจาย freqtext ใหเปนตารางท้ังในรูปแบบจํานวนตัว และรอยละของจํานวนตัว

 การสราง barchart หรือ แผนภูมแิทง

 

สรุปผลการศึกษา 

1. พัฒนารูปแบบการจดัเก็บขอมลูแจกแจงความถี่

พัฒนารูปแบบการบันทึกขอมลูแจกแจงความถี่โดยเรียกการบันทึกลกัษณะนี้วา 

C,L,F(1),F(2),F(3),…,F(n), สําหรบักรณีที่อันตรภาคชั้นที่มีความถี่มคีวามตอเนื่องกัน

C,L(1),F(1),+L(2),F(2)+L(3),F(3),…,+L(n),F(N),

การบันทึกขอมูลในลักษณะนี้ทําใหขอมูลความถี่สามารถบันทึกรวมกับขอมูลดานอื่น

บันทึกลงตารางใหมและสรางรหัสเชื่อมโยง  ความเร็วในการบันทึกขอมูลเพิ่มขึ้นสามารถบันทึกขอมูลแจกแจงความถี่ที่มีอันตร

ภาคชั้นท่ีแตกตางกันได สงผลใหขนาดของไฟลขอมูลมีขนาดเล็กลง เมื่อเทียบกับการเก็บขอมูลในรูปแบบตาง

ไฟลลดลงมากกวารอยละ 39 

2. พัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อจดัการและวิเคราะหขอมลูแจกแจงความถี่สําหรับโปรแกรมไมโครซอฟท

การพัฒนาโปรแกรมเสรมิสําหรับโปรแกรมไมโครซอฟท

การกระทํา ไดแก 

กลุมฟงกช่ัน 

1 ฟงกช่ันพื้นฐาน เกี่ยวกับการแปลง 

2 ฟงกช่ันคํานวณ เปนฟงกช่ันเกี่ยวกับการคํานวณคาพ้ืนฐานทางสถิติ

3 ฟงกช่ันดานการประมง เปนฟงกช่ันเกี่ยวกับการคํานวณดานการประมง

4 ฟงกช่ันการจัดการ เปนฟงกชั่นเกี่ยวกับการรวม การขยายอันตรภาคชั้น และการสรางความถีส่ะสม

กลุมการกระทํา ไดแก 

1 การกระทําสําเร็จรูป ไดแก การหา 
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การรวมขอมลู freqtext หลายขอมลูเขาดวยกัน  

การขยายอันตรภาคชัน้ 

freqtext ในรูปแบบความถีส่ะสม  

ใหเปนตารางท้ังในรูปแบบจํานวนตัว และรอยละของจํานวนตัว

หรือ แผนภูมแิทง 

พัฒนารูปแบบการจดัเก็บขอมลูแจกแจงความถี ่

พัฒนารูปแบบการบันทึกขอมลูแจกแจงความถี่โดยเรียกการบันทึกลกัษณะนี้วา “freqtext” 
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2.4 ฟงกช่ันการจัดการ 

 Freqplus () การรวมขอมลู 

 Expcfre () การขยายอันตรภาคชัน้

 Cumfre () การสราง freqtext 

2.5 การกระทํา 

 การหา sub total  

 การกระจาย freqtext ใหเปนตารางท้ังในรูปแบบจํานวนตัว และรอยละของจํานวนตัว

 การสราง barchart หรือ แผนภูมแิทง

 

สรุปผลการศึกษา 
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C,L,F(1),F(2),F(3),…,F(n), สําหรบักรณีที่อันตรภาคชั้นที่มีความถี่มคีวามตอเนื่องกัน

C,L(1),F(1),+L(2),F(2)+L(3),F(3),…,+L(n),F(N),

การบันทึกขอมูลในลักษณะนี้ทําใหขอมูลความถี่สามารถบันทึกรวมกับขอมูลดานอื่น
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ภาคชั้นท่ีแตกตางกันได สงผลใหขนาดของไฟลขอมูลมีขนาดเล็กลง เมื่อเทียบกับการเก็บขอมูลในรูปแบบตาง

ไฟลลดลงมากกวารอยละ 39 

2. พัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อจดัการและวิเคราะหขอมลูแจกแจงความถี่สําหรับโปรแกรมไมโครซอฟท

การพัฒนาโปรแกรมเสรมิสําหรับโปรแกรมไมโครซอฟท

การกระทํา ไดแก 
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3 ฟงกช่ันดานการประมง เปนฟงกช่ันเกี่ยวกับการคํานวณดานการประมง

4 ฟงกช่ันการจัดการ เปนฟงกชั่นเกี่ยวกับการรวม การขยายอันตรภาคชั้น และการสรางความถีส่ะสม
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ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 

ศึกษาทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณอาวไทยครอบคลุมพื้นที่ตั้งแตอาวไทยฝงตะวันออก อาวไทยตอนใน

จนถึงอาวไทยตอนลาง โดยแบงสถานีศึกษาตามระยะหางฝงตั้งแต 1.6 - 3.0 3.0 - 5.0 และ 5.0

สถานี รวมทั้งสิ้น 60 สถานี ดวยเครื่องมืออวนลากแผนตะเฆ ขนาดตาอวนกนถุง 

16 ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2552-สิงหาคม 2553 ผลวิเคราะหอัตราการจับสัตวน้ําในเขต

กก./ชม. ประกอบดวยกลุมปลาเปดแทสูงสุดรอยละ 50.76 รองลงมา คือ กลุมปลาหนาดิน

33 ปลาผิวน้ํารอยละ 6.05 สัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นๆรอยละ 4.34 

โดยพบวามีอัตราการจับเฉลี่ยของสัตวน้ําสูงสุดในเขต 1.6 - 3.0 ไมลทะเล เทากับ 31.76 

รองลงมา คือ กลุมปลาหนาดินรอยละ 19.93 ปลาหมึกรอยละ 14

สัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นๆรอยละ 2.63 และกุงรอยละ 0.47 เขต 3.0 - 5.0 ไมลทะเล มีอัตราการจับเฉลี่ยรองลงมา 

ประกอบดวยกลุมปลาเปดแทสูงสุดรอยละ 54.21 รองลงมา คือ กลุมปลาหนาดินรอยละ 

ปลาผิวน้ํารอยละ 5.48 สัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นๆรอยละ 3.87 ปูรอยละ 3

ารจับเฉลี่ยของสัตวน้ําต่ําที่สุดเทากับ 24.99 กก./ชม. ประกอบดวยกลุมปลาเปดแทสูงสุด

รองลงมา คือ กลุมปลาหนาดินรอยละ 24.86 ปลาหมึกรอยละ 14.89 ปลาผิวน้ํารอยละ 

และกุงรอยละ 0.28 โดยมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดบริเวณอาวไทยตอนกลาง

รองลงมา คือ อาวไทยฝงตะวันออก อาวไทยตอนลาง และอาวไทยตอนใน เทากับ 37.32 27

ตามลําดับ โดยที่อัตราการจับเฉลี่ยของสัตวน้ําทั้งหมด กลุมปลาผิวน้ําปลาหนาดิน ปลาหมึก กุง สัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นๆ และ

ขตมีคาไมแตกตางกัน สวนกลุมปูแตละเขตมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เปรียบเทียบอัตราการจับเฉลี่ยระหวางพื้นท่ี พบวาสัตวน้ําทั้งหมดกลุมปลาผิวน้ํา ปลาหมึก กุง ปู และกลุมปลาเปดแท มีอัตรา

การจับเฉลี่ยแตละพื้นท่ีไมแตกตางกัน สวนกลุมปลาหนาดิน และสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นๆ พบวามีอัตราการจับเฉลี่ยสูงบริเวณอาว

ไทยฝงตะวันออก และมีความแตกตางกับบริเวณอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สัตวน้ําทั้งหมดมีอัตราการจับเฉลี่ย

กก./ชม. พบชุกชุมสูงบริเวณหนาจังหวัดตราด จันทบุรี บริเวณแนวใกลฝงจังหวัดชุมพร สุ

ราษฎรธานี หนาอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และหนาจังหวัดสงขลา ปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน ปลา

hexodon ปลาตาหวานชนิด Priacanthus tayenus ปลาปากคมชนิด 

ปลาแพะเหลือง (Upeneus sulphureus) ปลาลัง (Rastrelliger kanagurta

และสัตวน้ําอ่ืนๆ เชน หมึกกลวยชนิด Photololigo chinensis หมึกหอม (Sepioteuthis

ยาวเฉลี่ยและขนาดที่จับไดนอยกวาขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ และเปนสัตวน้ําท่ีมีขนาดเล็กมากกวารอยละ 

ทรัพยากรสัตวน้ํา เขตชายฝง อาวไทย 

พระราชวีริยาภรณ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

เอกสารวิชาการฉบับที่ 7/2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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ศึกษาทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณอาวไทยครอบคลุมพื้นที่ตั้งแตอาวไทยฝงตะวันออก อาวไทยตอนใน อาวไทยตอนกลาง 

0 - 10.0 ไมลทะเล ตลอดแนว

สถานี ดวยเครื่องมืออวนลากแผนตะเฆ ขนาดตาอวนกนถุง 25 มิลลิเมตร 

ผลวิเคราะหอัตราการจับสัตวน้ําในเขต

รองลงมา คือ กลุมปลาหนาดิน

34 ปูรอยละ 2.88 และกุงรอย

76 กก./ชม. ประกอบดวยกลุม

14.16 ปลาผิวน้ํารอยละ 6.15 

ไมลทะเล มีอัตราการจับเฉลี่ยรองลงมา 

รองลงมา คือ กลุมปลาหนาดินรอยละ 19.05 

3.07 และกุงรอยละ 0.37 และ

ประกอบดวยกลุมปลาเปดแทสูงสุด

ปลาผิวน้ํารอยละ 6.49 สัตวน้ําเศรษฐกิจ

ฉลี่ยสูงสุดบริเวณอาวไทยตอนกลางเทากับ 37.39 

32 27.13 และ 15.21 กก./ชม. 

ตามลําดับ โดยที่อัตราการจับเฉลี่ยของสัตวน้ําทั้งหมด กลุมปลาผิวน้ําปลาหนาดิน ปลาหมึก กุง สัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นๆ และ

ขตมีคาไมแตกตางกัน สวนกลุมปูแตละเขตมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อ

เปรียบเทียบอัตราการจับเฉลี่ยระหวางพื้นท่ี พบวาสัตวน้ําทั้งหมดกลุมปลาผิวน้ํา ปลาหมึก กุง ปู และกลุมปลาเปดแท มีอัตรา

ลุมปลาหนาดิน และสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นๆ พบวามีอัตราการจับเฉลี่ยสูงบริเวณอาว

สัตวน้ําทั้งหมดมีอัตราการจับเฉลี่ย

หวัดตราด จันทบุรี บริเวณแนวใกลฝงจังหวัดชุมพร สุ

ราษฎรธานี หนาอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และหนาจังหวัดสงขลา ปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน ปลา

ปลาปากคมชนิด Saurida elongate 

kanagurta) ปลาสีกุนบั้ง (Atule 

Sepioteuthis lessoniana) มีขนาดความ

รอยละ 70 

10130 โทร. 0 2816 7636-8   
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Marine Resources in 10 Nautical
 
Kanit Chuapun* 
Upper Gulf Fisheries Research and Development Center (Samut
 
Abstract 

Study on marine resources in the Gulf of Thailand covering area from Trad Province to 
Narathiwat Province, was carried out by fishery research vessels; Pramong 16, Pramong 2, Pramong 1
Pramong 9 which was otter board trawler with 25 mm mesh size of cod
conducted during November 2009-August 2010 at 60 stations,
5.0 - 10.0 nautical mile from shore line.
The catch composition of marine resources consisted of true trash fish 50.76%, demersal fish 21.29%, 
cephalopods 14.33%, pelagic fish 6.05%, miscellaneous
The highest average catch rate (CPUE) was 31.76 kg/hr in 1.6
52.48%, demersal fish 19.93%, cephalopods 14.16%, pelagic fish 6.15%, crabs 4.18%, miscellaneous
species 2.63% and shrimps 0.47%. The CPUE in 3.0
54.21%, demersal fish 19.05%, cephalopods 13.95%,
crabs3.07% and shrimps 0.37%. The CPUE in
fish 45.58%, demersal fish 24.36%, cephalopods 14.89%, pelagic fish 6.49%, miscellaneous
crabs 1.29%, and shrimps 0.28%. The highest CPUE was 37.39 kg/hr in the central Gulf area. The CPUE in 
eastern Gulf area, southern Gulf area and upper Gulf area were 37.32, 27.13 and 15.21 kg/hr, respectively. 
The average CPUE of each group of total catch, pelagic fish, demersal fish, cephalopods, shrimps, 
miscellaneous species and true trash fish were non
average CPUE of group of crabs was significant (p<0.05) 
total catch, pelagic fish, cephalopods, shrimps, crabs and true trash fish were non
among the areas; while the average CPUE of groups of demersal fish and miscellaneous
significant (p<0.05) between eastern Gulf area and other areas. The distribution of total catch rate by 
station was between 6.47 - 212.16 kg/hr, the high distribut
Province, nearshore area of Chumphon Province, Surat Thani Province, Nakhon Si Thammarat Province and 
Songkhla Province. The average size and length at first capture of important marine resources such as 
ornate threadfin bream (Nemipterus
lizardfish (Saurida elongata), brushtooth lizardfish (
sulphureus), Indian mackerel (Rastrelliger
chinensis) and Soft cuttlefish (Sepioteuthis
number of fish. 

 
Key words : marine resources, inshore area, the Gulf of Thailand
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

Marine Resources in 10 Nautical-mile Inshore Area of the Gulf Thailand 

Gulf Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan) 

Study on marine resources in the Gulf of Thailand covering area from Trad Province to 
Narathiwat Province, was carried out by fishery research vessels; Pramong 16, Pramong 2, Pramong 1
Pramong 9 which was otter board trawler with 25 mm mesh size of cod-end net. The survey were 

August 2010 at 60 stations, separate in 3 zones ; 1.6 
10.0 nautical mile from shore line. The overall average catch per unit effort (CPUE) was 27.56 kg/hr. 

The catch composition of marine resources consisted of true trash fish 50.76%, demersal fish 21.29%, 
cephalopods 14.33%, pelagic fish 6.05%, miscellaneous species 4.34%, crabs 2.88% and shrimps 0.35%.
The highest average catch rate (CPUE) was 31.76 kg/hr in 1.6 - 3.0 nm area consisted of true trash fish 
52.48%, demersal fish 19.93%, cephalopods 14.16%, pelagic fish 6.15%, crabs 4.18%, miscellaneous
species 2.63% and shrimps 0.47%. The CPUE in 3.0 - 5.0 nm was 26.41 kg/hr. consisted of true trash fish 
54.21%, demersal fish 19.05%, cephalopods 13.95%, pelagic fish 5.48%, miscellaneous
crabs3.07% and shrimps 0.37%. The CPUE in 5.0 - 10.0 nm areas was 24.99 kg/hr. consisted of true trash 
fish 45.58%, demersal fish 24.36%, cephalopods 14.89%, pelagic fish 6.49%, miscellaneous
crabs 1.29%, and shrimps 0.28%. The highest CPUE was 37.39 kg/hr in the central Gulf area. The CPUE in 

area, southern Gulf area and upper Gulf area were 37.32, 27.13 and 15.21 kg/hr, respectively. 
The average CPUE of each group of total catch, pelagic fish, demersal fish, cephalopods, shrimps, 
miscellaneous species and true trash fish were non - significant difference among the zones; while the 
average CPUE of group of crabs was significant (p<0.05) among zones. The average CPUE of each group of 
total catch, pelagic fish, cephalopods, shrimps, crabs and true trash fish were non - significant difference 

the areas; while the average CPUE of groups of demersal fish and miscellaneous
significant (p<0.05) between eastern Gulf area and other areas. The distribution of total catch rate by 

212.16 kg/hr, the high distribution areas were Trat Province, Chanthaburi 
Province, nearshore area of Chumphon Province, Surat Thani Province, Nakhon Si Thammarat Province and 
Songkhla Province. The average size and length at first capture of important marine resources such as 

Nemipterus hexodon), purples potted bigeye (Priacan thustayenus
), brushtooth lizardfish (S. undosquamis) Sulphur goatfish (
Rastrelliger kanagurta),Yellowtail scad (Atule mate), mitre squid (
Sepioteuthis lessoniana) were smaller than size at first mature

marine resources, inshore area, the Gulf of Thailand 

1, Soi Prarachveriyaporn 16, Bangpueng Sub-district, Phrapradaeng
District, SamutPrakan Province 10130 Tel. 0 2816 7636-8  E-mail : kanit09@yahoo.com 

Marine Fisheries Research and Development Division 
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Study on marine resources in the Gulf of Thailand covering area from Trad Province to 
Narathiwat Province, was carried out by fishery research vessels; Pramong 16, Pramong 2, Pramong 1 and 

end net. The survey were 
 - 3.0, 3.0 - 5.0 and 

l average catch per unit effort (CPUE) was 27.56 kg/hr. 
The catch composition of marine resources consisted of true trash fish 50.76%, demersal fish 21.29%, 

species 4.34%, crabs 2.88% and shrimps 0.35%. 
3.0 nm area consisted of true trash fish 

52.48%, demersal fish 19.93%, cephalopods 14.16%, pelagic fish 6.15%, crabs 4.18%, miscellaneous 
kg/hr. consisted of true trash fish 

pelagic fish 5.48%, miscellaneous species 3.87%, 
kg/hr. consisted of true trash 

fish 45.58%, demersal fish 24.36%, cephalopods 14.89%, pelagic fish 6.49%, miscellaneous species 6.61%, 
crabs 1.29%, and shrimps 0.28%. The highest CPUE was 37.39 kg/hr in the central Gulf area. The CPUE in 

area, southern Gulf area and upper Gulf area were 37.32, 27.13 and 15.21 kg/hr, respectively. 
The average CPUE of each group of total catch, pelagic fish, demersal fish, cephalopods, shrimps, 

difference among the zones; while the 
zones. The average CPUE of each group of 

significant difference 
the areas; while the average CPUE of groups of demersal fish and miscellaneous species were 

significant (p<0.05) between eastern Gulf area and other areas. The distribution of total catch rate by 
ion areas were Trat Province, Chanthaburi 

Province, nearshore area of Chumphon Province, Surat Thani Province, Nakhon Si Thammarat Province and 
Songkhla Province. The average size and length at first capture of important marine resources such as 

thustayenus), slender 
) Sulphur goatfish (Upeneus 

), mitre squid (Photololigo 
) were smaller than size at first mature >70% of total 

district, Phrapradaeng 
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Marine Resources in 10 Nautical
 
Kanit Chuapun* 
Upper Gulf Fisheries Research and Development Center (Samut
 
Abstract 

Study on marine resources in the Gulf of Thailand covering area from Trad Province to 
Narathiwat Province, was carried out by fishery research vessels; Pramong 16, Pramong 2, Pramong 1
Pramong 9 which was otter board trawler with 25 mm mesh size of cod
conducted during November 2009-August 2010 at 60 stations,
5.0 - 10.0 nautical mile from shore line.
The catch composition of marine resources consisted of true trash fish 50.76%, demersal fish 21.29%, 
cephalopods 14.33%, pelagic fish 6.05%, miscellaneous
The highest average catch rate (CPUE) was 31.76 kg/hr in 1.6
52.48%, demersal fish 19.93%, cephalopods 14.16%, pelagic fish 6.15%, crabs 4.18%, miscellaneous
species 2.63% and shrimps 0.47%. The CPUE in 3.0
54.21%, demersal fish 19.05%, cephalopods 13.95%,
crabs3.07% and shrimps 0.37%. The CPUE in
fish 45.58%, demersal fish 24.36%, cephalopods 14.89%, pelagic fish 6.49%, miscellaneous
crabs 1.29%, and shrimps 0.28%. The highest CPUE was 37.39 kg/hr in the central Gulf area. The CPUE in 
eastern Gulf area, southern Gulf area and upper Gulf area were 37.32, 27.13 and 15.21 kg/hr, respectively. 
The average CPUE of each group of total catch, pelagic fish, demersal fish, cephalopods, shrimps, 
miscellaneous species and true trash fish were non
average CPUE of group of crabs was significant (p<0.05) 
total catch, pelagic fish, cephalopods, shrimps, crabs and true trash fish were non
among the areas; while the average CPUE of groups of demersal fish and miscellaneous
significant (p<0.05) between eastern Gulf area and other areas. The distribution of total catch rate by 
station was between 6.47 - 212.16 kg/hr, the high distribut
Province, nearshore area of Chumphon Province, Surat Thani Province, Nakhon Si Thammarat Province and 
Songkhla Province. The average size and length at first capture of important marine resources such as 
ornate threadfin bream (Nemipterus
lizardfish (Saurida elongata), brushtooth lizardfish (
sulphureus), Indian mackerel (Rastrelliger
chinensis) and Soft cuttlefish (Sepioteuthis
number of fish. 
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Marine Resources in 10 Nautical-mile Inshore Area of the Gulf Thailand 

Gulf Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan) 

Study on marine resources in the Gulf of Thailand covering area from Trad Province to 
Narathiwat Province, was carried out by fishery research vessels; Pramong 16, Pramong 2, Pramong 1
Pramong 9 which was otter board trawler with 25 mm mesh size of cod-end net. The survey were 

August 2010 at 60 stations, separate in 3 zones ; 1.6 
10.0 nautical mile from shore line. The overall average catch per unit effort (CPUE) was 27.56 kg/hr. 

The catch composition of marine resources consisted of true trash fish 50.76%, demersal fish 21.29%, 
cephalopods 14.33%, pelagic fish 6.05%, miscellaneous species 4.34%, crabs 2.88% and shrimps 0.35%.
The highest average catch rate (CPUE) was 31.76 kg/hr in 1.6 - 3.0 nm area consisted of true trash fish 
52.48%, demersal fish 19.93%, cephalopods 14.16%, pelagic fish 6.15%, crabs 4.18%, miscellaneous
species 2.63% and shrimps 0.47%. The CPUE in 3.0 - 5.0 nm was 26.41 kg/hr. consisted of true trash fish 
54.21%, demersal fish 19.05%, cephalopods 13.95%, pelagic fish 5.48%, miscellaneous
crabs3.07% and shrimps 0.37%. The CPUE in 5.0 - 10.0 nm areas was 24.99 kg/hr. consisted of true trash 
fish 45.58%, demersal fish 24.36%, cephalopods 14.89%, pelagic fish 6.49%, miscellaneous
crabs 1.29%, and shrimps 0.28%. The highest CPUE was 37.39 kg/hr in the central Gulf area. The CPUE in 

area, southern Gulf area and upper Gulf area were 37.32, 27.13 and 15.21 kg/hr, respectively. 
The average CPUE of each group of total catch, pelagic fish, demersal fish, cephalopods, shrimps, 
miscellaneous species and true trash fish were non - significant difference among the zones; while the 
average CPUE of group of crabs was significant (p<0.05) among zones. The average CPUE of each group of 
total catch, pelagic fish, cephalopods, shrimps, crabs and true trash fish were non - significant difference 

the areas; while the average CPUE of groups of demersal fish and miscellaneous
significant (p<0.05) between eastern Gulf area and other areas. The distribution of total catch rate by 

212.16 kg/hr, the high distribution areas were Trat Province, Chanthaburi 
Province, nearshore area of Chumphon Province, Surat Thani Province, Nakhon Si Thammarat Province and 
Songkhla Province. The average size and length at first capture of important marine resources such as 

Nemipterus hexodon), purples potted bigeye (Priacan thustayenus
), brushtooth lizardfish (S. undosquamis) Sulphur goatfish (
Rastrelliger kanagurta),Yellowtail scad (Atule mate), mitre squid (
Sepioteuthis lessoniana) were smaller than size at first mature

marine resources, inshore area, the Gulf of Thailand 
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Study on marine resources in the Gulf of Thailand covering area from Trad Province to 
Narathiwat Province, was carried out by fishery research vessels; Pramong 16, Pramong 2, Pramong 1 and 

end net. The survey were 
 - 3.0, 3.0 - 5.0 and 

l average catch per unit effort (CPUE) was 27.56 kg/hr. 
The catch composition of marine resources consisted of true trash fish 50.76%, demersal fish 21.29%, 

species 4.34%, crabs 2.88% and shrimps 0.35%. 
3.0 nm area consisted of true trash fish 

52.48%, demersal fish 19.93%, cephalopods 14.16%, pelagic fish 6.15%, crabs 4.18%, miscellaneous 
kg/hr. consisted of true trash fish 

pelagic fish 5.48%, miscellaneous species 3.87%, 
kg/hr. consisted of true trash 

fish 45.58%, demersal fish 24.36%, cephalopods 14.89%, pelagic fish 6.49%, miscellaneous species 6.61%, 
crabs 1.29%, and shrimps 0.28%. The highest CPUE was 37.39 kg/hr in the central Gulf area. The CPUE in 

area, southern Gulf area and upper Gulf area were 37.32, 27.13 and 15.21 kg/hr, respectively. 
The average CPUE of each group of total catch, pelagic fish, demersal fish, cephalopods, shrimps, 

difference among the zones; while the 
zones. The average CPUE of each group of 

significant difference 
the areas; while the average CPUE of groups of demersal fish and miscellaneous species were 

significant (p<0.05) between eastern Gulf area and other areas. The distribution of total catch rate by 
ion areas were Trat Province, Chanthaburi 

Province, nearshore area of Chumphon Province, Surat Thani Province, Nakhon Si Thammarat Province and 
Songkhla Province. The average size and length at first capture of important marine resources such as 

thustayenus), slender 
) Sulphur goatfish (Upeneus 

), mitre squid (Photololigo 
) were smaller than size at first mature >70% of total 

district, Phrapradaeng 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ทรัพยากรประมงและการทําประมงอวนรุนบริเวณอาวไทยตอนใน
 
โอภาส  ชามะสนธิ ์
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนบน
 
บทคัดยอ 

 ศึกษาทรัพยากรและการประมงอวนรุนบริเวณอ

สัตวน้ําในจังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

รวบรวมขอมูลแบงเปน 2 กลุมตามขนาดเรือ ไดแก เรือประมงอวนรุนความยาวเรือไมเกิน 

เรือมากกวา 14 เมตร พบวาเครื่องมืออวนรุนมีการทําประมงตลอดทั้งป

เรือประมงอวนรุนความยาวเรือไมเกิน

การประมงบริเวณชายฝงปากแมน้ําบางปะ

กิโลเมตร จากชายฝง มีอัตราการจับสัตวน้ําเทากับ

สัตวน้ําเศรษฐกิจรอยละ 32.21 เรือประมงอวนรุนความยาวเรือมากกวา

ทําการกู 1 ครั้ง ทําการกู 4 - 6 ครั้ง/

ของจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม มีอัตราการจับสัตวน้ําเทากับ 

ประกอบชนิดเปนกลุมปลาเปด รอยละ 

องคประกอบชนิดสัตวน้ําจากการทําประมงอวนรุนบริเวณอาวไทยตอนในแสดงใหเห็นวาเครื่องมือประมงชนิดนี้

เศรษฐกิจที่มีขนาดเล็กกวาขนาดแรกสื

ระหวางเดือนกันยายนถึงธันวาคม  
 

คําสําคัญ : ทรัพยากรประมง อวนรุน อาวไทยตอนใน

   

ผูรับผิดชอบ : 49 หมู 1 ซอยพระราชวีริยาภรณ 

โทร. 0 2816 7635-6 E-mail : opascha@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ตีพมิพเผยแพรเปนเอกสารวิชาการฉบับที่ 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

ทรัพยากรประมงและการทําประมงอวนรุนบริเวณอาวไทยตอนใน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 

ศึกษาทรัพยากรและการประมงอวนรุนบริเวณอาวไทยตอนใน โดยรวบรวมขอมูลจากเครื่องมืออวนรุนบริเวณทาขึ้น

สัตวน้ําในจังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ระหวางเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ

กลุมตามขนาดเรือ ไดแก เรือประมงอวนรุนความยาวเรือไมเกิน 14 เมตร และเรืออวนรุนควา

าเครื่องมืออวนรุนมีการทําประมงตลอดทั้งป ลักษณะการทําประมงจะทําตอนพระอาทิตย

เรือประมงอวนรุนความยาวเรือไมเกิน 14 เมตร ใชเวลาในการรุนคร้ังละ 1 ชั่วโมงทําการประมง

การประมงบริเวณชายฝงปากแมน้ําบางปะกง แมน้ําเจาพระยาและแมน้ําแมกลองที่ระดับน้ําลึก

กิโลเมตร จากชายฝง มีอัตราการจับสัตวน้ําเทากับ 57.135 กก./ชม. มีองคประกอบชนิดเปนกลุมปลาเปด

เรือประมงอวนรุนความยาวเรือมากกวา 14 เมตร ใชเวลาในการรุนประมาณ 

/คืน มีแหลงทําการประมงท่ีระดับน้ําลึก 5 - 15 เมตร ในระยะ 

ของจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม มีอัตราการจับสัตวน้ําเทากับ 

อยละ 65.39 และสัตวน้ําเศรษฐกิจรอยละ 34.61 จากผลการศึกษาอัตราการจับและ

องคประกอบชนิดสัตวน้ําจากการทําประมงอวนรุนบริเวณอาวไทยตอนในแสดงใหเห็นวาเครื่องมือประมงชนิดนี้

เล็กกวาขนาดแรกสืบพันธุเปนสวนใหญ และระยะเวลาที่เหมาะสมตอการประกาศหามทําประมงคือชวง

ทรัพยากรประมง อวนรุน อาวไทยตอนใน 

ซอยพระราชวีริยาภรณ 16 ต. บางพ่ึง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 

opascha@hotmail.com 
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อมูลจากเครื่องมืออวนรุนบริเวณทาขึ้น

างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2557 เก็บ

เมตร และเรืออวนรุนความยาว

ลักษณะการทําประมงจะทําตอนพระอาทิตยตกดิน 

ชั่วโมงทําการประมง 5 - 10 ครั้ง/คืน มีแหลงทํา

กง แมน้ําเจาพระยาและแมน้ําแมกลองที่ระดับน้ําลึก 4 – 12 เมตร ในระยะ 1 - 5 

ประกอบชนิดเปนกลุมปลาเปด รอยละ 67.79 และ

ใชเวลาในการรุนประมาณ 1-2.5 ชั่วโมง จึง

เมตร ในระยะ 1 - 10 กิโลเมตรจากชายฝง

ของจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม มีอัตราการจับสัตวน้ําเทากับ 106.861 กก./ชม. มีองค

จากผลการศึกษาอัตราการจับและ

องคประกอบชนิดสัตวน้ําจากการทําประมงอวนรุนบริเวณอาวไทยตอนในแสดงใหเห็นวาเครื่องมือประมงชนิดนี้มีการจบัสตัวน้าํ

บพันธุเปนสวนใหญ และระยะเวลาที่เหมาะสมตอการประกาศหามทําประมงคือชวง

สมุทรปราการ 10130  
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Fisheries Resources and Push Net
 
Opas Chamason 
Upper Gulf Fisheries Research and Development Center  (Samutprakan)
 
Abstract 

 Push Net Fisheries in the Inner Gulf of Thailand was studied by collecting data from push net at 

fishing ports in Chon buri, Samutprakan, Samutsakhon and Samutsongkhram

December 2014. Fisheries data from push net vessels of less than 14 meters and greater than 14 meters

were collected. The results showed that Push Net Fisheries was operated for all year and fishing after 

sunset. Push net vessels of less than 14 meter were operated pushing

was averaged 5 - 10 times/night. The fishing grounds of push net was along

Chaophraya and Meklong river mouth

kilometers offshore. Catch rates was 57

followed by economic fish 32.21%. Push net vessels 

pushing around 1 - 2.5 hour/haul. The ha

push net were along the coast of Chon buri, Samutprakan, Samutsakhon and Samutsongkhram where 

the depth of water in range of 5-15 meters, 3

and species composition were trash fish 65.39

fisheries resources from Push Net Fisheries in the Inner Gulf of Thailand were 

maturity (Lm). The period from September to Decemb

fisheries. 

 
Key words : fisheries resources, push net, Inner Gulf of Thailand
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Fisheries Resources and Push Net Fisheries in theInner Gulf of Thailand 
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Push Net Fisheries in the Inner Gulf of Thailand was studied by collecting data from push net at 

fishing ports in Chon buri, Samutprakan, Samutsakhon and Samutsongkhram province during January

push net vessels of less than 14 meters and greater than 14 meters

. The results showed that Push Net Fisheries was operated for all year and fishing after 

f less than 14 meter were operated pushing around 1 hour/haul. The hauling 

10 times/night. The fishing grounds of push net was along the coast of Bang

Chaophraya and Meklong river mouth where the depth of water in range of 4 - 12 meters, 

57.135 kg/hour and species composition were trash fish 67.79

%. Push net vessels in size greater than 14 meters were operated 

2.5 hour/haul. The hauling was averaged 4 - 6 times/night. The fishing grounds of 

along the coast of Chon buri, Samutprakan, Samutsakhon and Samutsongkhram where 

15 meters, 3-10 kilometers offshore. Catch rates was 106.861 kg/hour

trash fish 65.39% and followed by economic fish 34.61

Push Net Fisheries in the Inner Gulf of Thailand were smaller than the size at first 

). The period from September to December is suitable time for prohibit

fisheries resources, push net, Inner Gulf of Thailand 
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การประเมินผลมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณอาวไทยตอนในป 
จากเครื่องมืออวนดํา 
 

ปวโรจน นรนาถตระกูล*1 ฐิติพล เชื้อมั่นคง
1ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนบน 
2สํานักงานประมงอําเภอเมืองบุรรีมัย
 
บทคัดยอ 

 การประเมินผลมาตรการอนุรักษทรัพยากรประมงบริเวณอาวไทยตอนในโดยการปดอาวระหวางเดือนมิถุนายนและ

กรกฎาคม ป 2557 - 2559 โดยเก็บขอมูลจากเครื่องมืออวนดําในเดือนมกราคม

การประเมินผลมาตรการเปน 4 ชวง ไดแ

มิถุนายน และกรกฎาคม) ชวงสัปดาหแรกหลังมาตรการ 

กันยายน) ผลการวิเคราะหแหลงทําการประมง พบวา แหลงทําการประมงท้ัง 

พบการทําประมงกระจายทั่วไปในพื้นที่อาวไทยตอนใน ชวงระหวางมาตรการเรือประมงอวนดํายายออกไปทําการประมงนอก

พื้นที่มาตรการ ชวง 1 - 7 สิงหาคม พบการทําประมงหนาแนนในพ้ืนที่มาตรการ โดยเฉพาะป 

หนาแนนมาก และชวงหลังมาตรการพบการทําประมงกระจายทั่วไปในพื้นที่อาวไทยตอนใน 

 การรวบรวมขอมูลปริมาณการลงแรงประมง พบวา ทุกชวงการประเมินผลมาตรการมีการวางอวนอยูในชวง 

ครั้ง/เที่ยว ยกเวนชวง 1 - 7 สิงหาคม ป 

ครั้ง/เที่ยว ตามลําดับ การวิเคราะหปริมาณการจับสัตวน้ํา พบวา ปริมาณการจับลดลงในชวงระหวางมาตรการ และเพิ่มสูงขึ้น

ในชวง 1 - 7 สิงหาคมของทุกป โดยในป 

ปริมาณการจับสูงข้ึนเชนกันเมื่อเปรียบเทียบกับชวงกอนมาตรการ แตมีสัดสวนการเพิ่มขึ้นนอยกวาป 

จับสูงสุดเพียง 15,000 กิโลกรัม/วัน สวนอัตราการจับมีการเปลี่ยนแปลงตามชวงก

อัตราการจับลดลงในชวงระหวางมาตรการ เพิ่มขึ้นในชวง 

การจับเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจาก 

1 - 7 สิงหาคม ป 2558 เพิ่มขึ้นจาก 

1,409.09 กิโลกรัม/วัน เปน 2,505.46 

 องคประกอบสัตวน้ําที่จับไดในทุกชวงการประเมินผลมาตรการป 

ในชวง 1 - 7 สิงหาคม พบปลาทูเปนองคประกอบมากถึงรอยละ 

องคประกอบหลัก คิดเปนรอยละ 43

ปลาหลังเขียว และปลาอีปุด เปนองคประกอบหลักทุกชวงการประเมินผลมาตรการ โดยพบปลาทูเพียงรอยละ 

กอนมาตรการ สวนชวงอ่ืนๆ พบปลาทูต่ํากวารอยละ 

 จากการวัดขนาดสัตวน้ําชนิดที่สําคัญทางเศรษฐกิจ พบวา ในป 

ประเมินผลมาตรการ โดยเพิ่มขึ้นจาก 

ในชวงระหวางมาตรการ ชวง 1 - 7 

ชวงการประเมินผลมาตรการเชนกัน สวนในป 

เปลี่ยนแปลงไมชัดเจนในขณะที่ปลาหลังเขียวขางจุด ปลาขางเหลือง และปลาสีกุนบั้ง มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงความยาว

เฉลี่ยไมแนนอนทั้ง 3 ป 

 จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาวะทรัพยากรสัตวน้ําในชวง 

มาก ในชวง 1 - 7 สิงหาคม มีการทําการประมงหนาแนนมากในพื้นที่มาตรการปดอาว ปริมาณการจับและอัตราการจับสัตวน้ํา

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

การประเมินผลมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณอาวไทยตอนในป 2557 

ฐิติพล เชื้อมั่นคง1 และ อดิศร แจมใส2 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
สํานักงานประมงอําเภอเมืองบุรรีมัย 

การประเมินผลมาตรการอนุรักษทรัพยากรประมงบริเวณอาวไทยตอนในโดยการปดอาวระหวางเดือนมิถุนายนและ

โดยเก็บขอมูลจากเครื่องมืออวนดําในเดือนมกราคม ป 2557 ถึง ธันวาคม ป 

ชวง ไดแก ชวงกอนมาตรการ (เดือนเมษายนและพฤษภาคม) 

ชวงสัปดาหแรกหลังมาตรการ (วันที่ 1 - 7 สิงหาคม) และชวงหลังมาตรการ 

ลการวิเคราะหแหลงทําการประมง พบวา แหลงทําการประมงท้ัง 3 ป มีความคลายคลึงกัน คือ ชวงกอนมาตรการ

พบการทําประมงกระจายทั่วไปในพื้นที่อาวไทยตอนใน ชวงระหวางมาตรการเรือประมงอวนดํายายออกไปทําการประมงนอก

สิงหาคม พบการทําประมงหนาแนนในพ้ืนที่มาตรการ โดยเฉพาะป 

หนาแนนมาก และชวงหลังมาตรการพบการทําประมงกระจายทั่วไปในพื้นที่อาวไทยตอนใน  

การรวบรวมขอมูลปริมาณการลงแรงประมง พบวา ทุกชวงการประเมินผลมาตรการมีการวางอวนอยูในชวง 

สิงหาคม ป 2557 และ 2558 ที่มีการวางอวนเพ่ิมมากขึ้น โดยพบการวางอวน 

เที่ยว ตามลําดับ การวิเคราะหปริมาณการจับสัตวน้ํา พบวา ปริมาณการจับลดลงในชวงระหวางมาตรการ และเพิ่มสูงขึ้น

ของทุกป โดยในป 2557 มีปริมาณการจับสูงสุดที่ 30,000 กิโลกรัม/

ปริมาณการจับสูงข้ึนเชนกันเมื่อเปรียบเทียบกับชวงกอนมาตรการ แตมีสัดสวนการเพิ่มขึ้นนอยกวาป 

วัน สวนอัตราการจับมีการเปลี่ยนแปลงตามชวงการประเมินผลในทิศทางเดียวกันทั้ง 

อัตราการจับลดลงในชวงระหวางมาตรการ เพิ่มขึ้นในชวง 1 - 7 สิงหาคม และลดลงในชวงหลังมาตรการ โดยในป 

การจับเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจาก 1,888.89 กิโลกรัม/วัน ในชวงกอนมาตรการ เปน 8

เพิ่มขึ้นจาก 1,266.67 กิโลกรัม/วัน เปน 2,380.68 กิโลกรัม/วัน ตามลําดับ และป 

46 กิโลกรัม/วัน  

องคประกอบสัตวน้ําที่จับไดในทุกชวงการประเมินผลมาตรการป 2557 พบปลาทูเปนองค

สิงหาคม พบปลาทูเปนองคประกอบมากถึงรอยละ 89.84 แตในชวง 1 - 7 สิงหาคม ป 

43.69 โดยมีปลาทูเปนองคประกอบเพียงรอยละ 11.96 สวนในป 

เปนองคประกอบหลักทุกชวงการประเมินผลมาตรการ โดยพบปลาทูเพียงรอยละ 

กอนมาตรการ สวนชวงอ่ืนๆ พบปลาทูต่ํากวารอยละ 1  

จากการวัดขนาดสัตวน้ําชนิดที่สําคัญทางเศรษฐกิจ พบวา ในป 2557 ความยาวเฉลี่ยของปลาทูเพิ่มขึ้นตลอดชวงการ

ขึ้นจาก 14.79 เซนติเมตร ในชวงกอนมาตรการ เปน 15.88  16

7 สิงหาคม และชวงหลังมาตรการ ตามลําดับ และความยาวเฉลี่ยของปลาลังเพิ่มขึ้นตลอด

ชวงการประเมินผลมาตรการเชนกัน สวนในป 2558 และ 2559 ความยาวเฉลี่ยของปลาทูและปลาลังมีแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงไมชัดเจนในขณะที่ปลาหลังเขียวขางจุด ปลาขางเหลือง และปลาสีกุนบั้ง มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงความยาว

จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาวะทรัพยากรสัตวน้ําในชวง 3 ป พบวา มาตรการปดอาวในป 

สิงหาคม มีการทําการประมงหนาแนนมากในพื้นที่มาตรการปดอาว ปริมาณการจับและอัตราการจับสัตวน้ํา
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 - 2559 

การประเมินผลมาตรการอนุรักษทรัพยากรประมงบริเวณอาวไทยตอนในโดยการปดอาวระหวางเดือนมิถุนายนและ

ถึง ธันวาคม ป 2559 และแบงชวง

) ชวงระหวางมาตรการ (เดือน

ละชวงหลังมาตรการ (เดือนสิงหาคมและ

ป มีความคลายคลึงกัน คือ ชวงกอนมาตรการ

พบการทําประมงกระจายทั่วไปในพื้นที่อาวไทยตอนใน ชวงระหวางมาตรการเรือประมงอวนดํายายออกไปทําการประมงนอก

สิงหาคม พบการทําประมงหนาแนนในพ้ืนท่ีมาตรการ โดยเฉพาะป 2557 พบการทําประมง

การรวบรวมขอมูลปริมาณการลงแรงประมง พบวา ทุกชวงการประเมินผลมาตรการมีการวางอวนอยูในชวง 1 - 5 

ที่มีการวางอวนเพ่ิมมากขึ้น โดยพบการวางอวน 1 - 8 และ 1 - 6 

เที่ยว ตามลําดับ การวิเคราะหปริมาณการจับสัตวน้ํา พบวา ปริมาณการจับลดลงในชวงระหวางมาตรการ และเพิ่มสูงขึ้น

/วัน สวนป 2558 และ 2559 

ปริมาณการจับสูงข้ึนเชนกันเมื่อเปรียบเทียบกับชวงกอนมาตรการ แตมีสัดสวนการเพิ่มขึ้นนอยกวาป 2557 และมีปริมาณการ

ารประเมินผลในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 ป คือ 

สิงหาคม และลดลงในชวงหลังมาตรการ โดยในป 2557 อัตรา

8,420.42 กิโลกรัม/วัน ในชวง 

วัน ตามลําดับ และป 2559 เพิ่มขึ้นจาก 

พบปลาทูเปนองคประกอบหลักโดยเฉพาะ

สิงหาคม ป 2558 พบปลาแปนเปน

สวนในป 2559 พบปลาขางเหลือง 

เปนองคประกอบหลักทุกชวงการประเมินผลมาตรการ โดยพบปลาทูเพียงรอยละ 7.04 ในชวง

ความยาวเฉลี่ยของปลาทูเพิ่มขึ้นตลอดชวงการ

88  16.05 และ 16.40 เซนติเมตร 

สิงหาคม และชวงหลังมาตรการ ตามลําดับ และความยาวเฉลี่ยของปลาลังเพิ่มขึ้นตลอด

ความยาวเฉลี่ยของปลาทูและปลาลังมีแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงไมชัดเจนในขณะที่ปลาหลังเขียวขางจุด ปลาขางเหลือง และปลาสีกุนบั้ง มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงความยาว

การปดอาวในป 2557 ใหผลดี

สิงหาคม มีการทําการประมงหนาแนนมากในพื้นที่มาตรการปดอาว ปริมาณการจับและอัตราการจับสัตวน้ํา
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เพิ่มสูงข้ึนมากกวา 4 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับชวงกอนมาตรการ มีปลาทูเปนองคประกอบหลักเกือบรอยละ 

เฉลี่ยของปลาทูและปลาลังเพิ่มขึ้นตลอดชวงการประเมินผลมาตรการ แตชวง 

จับลดลงกวาป 2557 เชนเดียวกับอัตราการจับที่ลดต่ําลงมาก เหลือเพียงรอยละ 

เดียวกันของป 2557 ตามลําดับ ปลาทูมีสัดสวนลดลงมาก

เปลี่ยนแปลงแบบไมมีแนวโนมที่ชัดเจน  

 สาเหตุหลักที่เปนไปไดที่ทําใหปริมาณสัตวน้ําลดลงในป 

ในชวง 1 - 7 สิงหาคม และหลังมาตรการป 

ในชวงดังกลาวที่สูงมาก โดยมีองคประกอบสัตวน้ําหลักคือปลาทู โดยเฉพาะปลาทูวัยรุนที่จะเจริญเติบโตเปนพอแมพันธุถูกจับ

ไปในปริมาณมาก ดังนั้นปลาทูรุนใหมที่จะเขามาในขายการการประมงจึงมีนอยมาก สงผลใหอัตราการจับสัตว

องคประกอบปลาทูในป 2558 และ 2559 ลดต่ําลงมาก
 

คําสําคัญ : มาตรการอนรุักษทรัพยากรสตัวน้ําอาวไทยตอนใน อวนดําปลาทูปลาผิวน้ํา 
   
*ผูรับผดิชอบ : 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ 16 
E-mail : pavarotn@gmail.com 
  

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

เทา เมื่อเปรียบเทียบกับชวงกอนมาตรการ มีปลาทูเปนองคประกอบหลักเกือบรอยละ 

ปลาทูและปลาลังเพิ่มขึ้นตลอดชวงการประเมินผลมาตรการ แตชวง 1 - 7 สิงหาคมป 2558 และ 

เชนเดียวกับอัตราการจับที่ลดต่ําลงมาก เหลือเพียงรอยละ 28.27 และ 29.75 ของอัตราการจับในชวง

ตามลําดับ ปลาทูมีสัดสวนลดลงมากตลอดป 2558 และ 2559 และขนาดความยาวของสัตวน้ํา

สาเหตุหลักที่เปนไปไดที่ทําใหปริมาณสัตวน้ําลดลงในป 2558 และ 2559 คือ สัตวน้ําถูกจับไปในปริมาณสูงมาก

สิงหาคม และหลังมาตรการป 2557 ซึ่งเห็นไดจากปริมาณการลงแรงประมงที่เพิ่มขึ้นและอัตราการจับสัตวน้ํา

ในชวงดังกลาวที่สูงมาก โดยมีองคประกอบสัตวน้ําหลักคือปลาทู โดยเฉพาะปลาทูวัยรุนที่จะเจริญเติบโตเปนพอแมพันธุถูกจับ

ไปในปริมาณมาก ดังนั้นปลาทูรุนใหมที่จะเขามาในขายการการประมงจึงมีนอยมาก สงผลใหอัตราการจับสัตว

ลดต่ําลงมาก 

มาตรการอนรุักษทรัพยากรสตัวน้ําอาวไทยตอนใน อวนดําปลาทูปลาผิวน้ํา  

 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130  โทร. 0-2816

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

เทา เมื่อเปรียบเทียบกับชวงกอนมาตรการ มีปลาทูเปนองคประกอบหลักเกือบรอยละ 90 และความยาว

และ 2559 ปริมาณการ

ของอัตราการจับในชวง

และขนาดความยาวของสัตวน้ํา

คือ สัตวน้ําถูกจับไปในปริมาณสูงมาก

ประมงที่เพิ่มขึ้นและอัตราการจับสัตวน้ํา

ในชวงดังกลาวที่สูงมาก โดยมีองคประกอบสัตวน้ําหลักคือปลาทู โดยเฉพาะปลาทูวัยรุนที่จะเจริญเติบโตเปนพอแมพันธุถูกจับ

ไปในปริมาณมาก ดังนั้นปลาทูรุนใหมที่จะเขามาในขายการการประมงจึงมีนอยมาก สงผลใหอัตราการจับสัตวน้ําและ

2816-7636 
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เพิ่มสูงข้ึนมากกวา 4 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับชวงกอนมาตรการ มีปลาทูเปนองคประกอบหลักเกือบรอยละ 

เฉลี่ยของปลาทูและปลาลังเพิ่มขึ้นตลอดชวงการประเมินผลมาตรการ แตชวง 

จับลดลงกวาป 2557 เชนเดียวกับอัตราการจับที่ลดต่ําลงมาก เหลือเพียงรอยละ 

เดียวกันของป 2557 ตามลําดับ ปลาทูมีสัดสวนลดลงมาก

เปลี่ยนแปลงแบบไมมีแนวโนมที่ชัดเจน  

 สาเหตุหลักที่เปนไปไดที่ทําใหปริมาณสัตวน้ําลดลงในป 

ในชวง 1 - 7 สิงหาคม และหลังมาตรการป 

ในชวงดังกลาวที่สูงมาก โดยมีองคประกอบสัตวน้ําหลักคือปลาทู โดยเฉพาะปลาทูวัยรุนที่จะเจริญเติบโตเปนพอแมพันธุถูกจับ

ไปในปริมาณมาก ดังนั้นปลาทูรุนใหมที่จะเขามาในขายการการประมงจึงมีนอยมาก สงผลใหอัตราการจับสัตว

องคประกอบปลาทูในป 2558 และ 2559 ลดต่ําลงมาก
 

คําสําคัญ : มาตรการอนรุักษทรัพยากรสตัวน้ําอาวไทยตอนใน อวนดําปลาทูปลาผิวน้ํา 
   
*ผูรับผดิชอบ : 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ 16 
E-mail : pavarotn@gmail.com 
  

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

เทา เมื่อเปรียบเทียบกับชวงกอนมาตรการ มีปลาทูเปนองคประกอบหลักเกือบรอยละ 

ปลาทูและปลาลังเพิ่มขึ้นตลอดชวงการประเมินผลมาตรการ แตชวง 1 - 7 สิงหาคมป 2558 และ 

เชนเดียวกับอัตราการจับที่ลดต่ําลงมาก เหลือเพียงรอยละ 28.27 และ 29.75 ของอัตราการจับในชวง

ตามลําดับ ปลาทูมีสัดสวนลดลงมากตลอดป 2558 และ 2559 และขนาดความยาวของสัตวน้ํา

สาเหตุหลักที่เปนไปไดที่ทําใหปริมาณสัตวน้ําลดลงในป 2558 และ 2559 คือ สัตวน้ําถูกจับไปในปริมาณสูงมาก

สิงหาคม และหลังมาตรการป 2557 ซึ่งเห็นไดจากปริมาณการลงแรงประมงที่เพิ่มขึ้นและอัตราการจับสัตวน้ํา

ในชวงดังกลาวที่สูงมาก โดยมีองคประกอบสัตวน้ําหลักคือปลาทู โดยเฉพาะปลาทูวัยรุนที่จะเจริญเติบโตเปนพอแมพันธุถูกจับ

ไปในปริมาณมาก ดังนั้นปลาทูรุนใหมที่จะเขามาในขายการการประมงจึงมีนอยมาก สงผลใหอัตราการจับสัตว

ลดต่ําลงมาก 

มาตรการอนรุักษทรัพยากรสตัวน้ําอาวไทยตอนใน อวนดําปลาทูปลาผิวน้ํา  

 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130  โทร. 0-2816
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เทา เมื่อเปรียบเทียบกับชวงกอนมาตรการ มีปลาทูเปนองคประกอบหลักเกือบรอยละ 90 และความยาว

และ 2559 ปริมาณการ

ของอัตราการจับในชวง

และขนาดความยาวของสัตวน้ํา

คือ สัตวน้ําถูกจับไปในปริมาณสูงมาก

ประมงที่เพิ่มขึ้นและอัตราการจับสัตวน้ํา

ในชวงดังกลาวที่สูงมาก โดยมีองคประกอบสัตวน้ําหลักคือปลาทู โดยเฉพาะปลาทูวัยรุนที่จะเจริญเติบโตเปนพอแมพันธุถูกจับ

ไปในปริมาณมาก ดังนั้นปลาทูรุนใหมที่จะเขามาในขายการการประมงจึงมีนอยมาก สงผลใหอัตราการจับสัตวน้ําและ
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The Evaluation of Fisheries Resources Conservation Measure
Inner Gulf of Thailand 
 
Pavarot Noranarttragoon*1, Thitipon Chueamunkong
1Upper Gulf Fisheries Research and Development Center 
2Mueang Buri Ram Fisheries District Office
 
Abstract 

 The evaluation of fisheries resources conservation measure

implementing seasonal area closure 

data from Thai purse seine (TPS) during January 2014 to December 2016. The evaluation period was 

divided into 4 periods, i.e., before closed season (April and May), during closed season 

week after closed season (1 - 

found that the fishing grounds of all three years were similar. Fishing grounds before closed season spread 

abroad in the IGOT; while, during closed season, TPS vessels moved to fish outside the closed area. In 

addition, during 1 - 7 August, fishing grounds were abundantly found in the closed area, particularly the 

fishing grounds in 2014 which were largely overcrowded. Furthermore, t

season were found across the IGOT.

 The results from fishing effort data gathering disclosed that number of haul per trip ranged from 

1 - 5 in every evaluation period except during 1

trip increased to 1 - 8 and 1

season and increased during 1

30,000 kg/day whereas the catches in 201

season with lower ratios compared to 2014 and the highest catch was only 15,000 kg/day. In addition, the 

analysis of catch per unit effort (CPUE) found that the trends of CPUE change in all three

similar, i.e., decreasing during 

season. In 2014, the CPUE statistically

closed season to 8,420.42 kg/

2,380.68 kg/day, and, in 2016, CPUE increased from 

 Catch composition in every evaluation periods in 2014 mainly consisted of 

particularly during 1 - 7 August which the composition of short mackerel was 89.84% of the total catch. 

However, during 1 - 7 August in 2015, ponyfishes were the main composition (43.69%) and short mackerel 

was only 11.96% of the total catc

main composition in every period with the composition of short mackerel of 7.04% in the period of before 

closed season and less than 1% in the other periods.

 The result of size me

average length of short mackerel increased throughout the evaluation periods, i.e., increasing from 14.79 

cm in the period of before closed season to 15.88, 16.05, and 16.40 cm respective
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The Evaluation of Fisheries Resources Conservation Measure
Inner Gulf of Thailand during 2014 - 2016 from Thai Purse Seine

Thitipon Chueamunkong1 and Adisorn Jamsai2 
Upper Gulf Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan) 
Mueang Buri Ram Fisheries District Office 

The evaluation of fisheries resources conservation measure in the Inner Gulf of Thailand (IGOT) by 

implementing seasonal area closure between June and July 2014 - 2016 was conducted by collecting the 

data from Thai purse seine (TPS) during January 2014 to December 2016. The evaluation period was 

divided into 4 periods, i.e., before closed season (April and May), during closed season 

 7 August), and after closed season (August and September). The analysis 

found that the fishing grounds of all three years were similar. Fishing grounds before closed season spread 

le, during closed season, TPS vessels moved to fish outside the closed area. In 

7 August, fishing grounds were abundantly found in the closed area, particularly the 

fishing grounds in 2014 which were largely overcrowded. Furthermore, the fishing grounds after closed 

season were found across the IGOT. 

The results from fishing effort data gathering disclosed that number of haul per trip ranged from 

5 in every evaluation period except during 1 - 7 August 2014 and 2015 which the numbe

 - 6 respectively. Catch analysis found that catch reduced during closed 

season and increased during 1 - 7 August every year. The highest catch during 1

30,000 kg/day whereas the catches in 2015 and 2016 were also higher than the period of before closed 

season with lower ratios compared to 2014 and the highest catch was only 15,000 kg/day. In addition, the 

analysis of catch per unit effort (CPUE) found that the trends of CPUE change in all three

 closed season, increasing during 1 - 7 August, and decreasing after closed 

season. In 2014, the CPUE statistically-significant increased from 1,888.89 kg/day in the period of before 

kg/day during 1 - 7 August. In 2015, CPUE increased from 

and, in 2016, CPUE increased from 1,409.09 kg/day to 2,505.46 kg/day respectively.      

Catch composition in every evaluation periods in 2014 mainly consisted of 

7 August which the composition of short mackerel was 89.84% of the total catch. 

7 August in 2015, ponyfishes were the main composition (43.69%) and short mackerel 

was only 11.96% of the total catch. In addition, in 2016, yellow stripe scad, sardines, and ilishas 

main composition in every period with the composition of short mackerel of 7.04% in the period of before 

closed season and less than 1% in the other periods. 

The result of size measurement of economically important species disclosed that, in 2014, 

average length of short mackerel increased throughout the evaluation periods, i.e., increasing from 14.79 

cm in the period of before closed season to 15.88, 16.05, and 16.40 cm respective
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The Evaluation of Fisheries Resources Conservation Measurein the 
2016 from Thai Purse Seine 

in the Inner Gulf of Thailand (IGOT) by 

2016 was conducted by collecting the 

data from Thai purse seine (TPS) during January 2014 to December 2016. The evaluation period was 

divided into 4 periods, i.e., before closed season (April and May), during closed season (June and July), first 

7 August), and after closed season (August and September). The analysis 

found that the fishing grounds of all three years were similar. Fishing grounds before closed season spread 

le, during closed season, TPS vessels moved to fish outside the closed area. In 

7 August, fishing grounds were abundantly found in the closed area, particularly the 

he fishing grounds after closed 

The results from fishing effort data gathering disclosed that number of haul per trip ranged from  

7 August 2014 and 2015 which the number of haul per 

6 respectively. Catch analysis found that catch reduced during closed 

7 August every year. The highest catch during 1 - 7 August 2014 was 

higher than the period of before closed 

season with lower ratios compared to 2014 and the highest catch was only 15,000 kg/day. In addition, the 

analysis of catch per unit effort (CPUE) found that the trends of CPUE change in all three years were 

7 August, and decreasing after closed 

kg/day in the period of before 

7 August. In 2015, CPUE increased from 1,266.67 kg/day to 

kg/day respectively.       

Catch composition in every evaluation periods in 2014 mainly consisted of short mackerel, 

7 August which the composition of short mackerel was 89.84% of the total catch. 

7 August in 2015, ponyfishes were the main composition (43.69%) and short mackerel 

scad, sardines, and ilishas were the 

main composition in every period with the composition of short mackerel of 7.04% in the period of before 

asurement of economically important species disclosed that, in 2014, 

average length of short mackerel increased throughout the evaluation periods, i.e., increasing from 14.79 

cm in the period of before closed season to 15.88, 16.05, and 16.40 cm respectively. While average length 
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of Indian Mackerel increased continuously as well. On the other hand, in 2015 and 2016, average length of 

short mackerel and Indian mackerel showed unclear change. 

sardinella, yellow stripe scad, and yellowtail scadshowed uncertain trends of change all three years.

 The analysis of change of fisheries resource status during 2014

area closure measure was very successful in 2014, i.e., during 1

found in the closed area, catch increased, CPUE increased more than four times compared to the period 

of before closed season, short mackerel occupied almost 90% of catch composition, and the average 

lengths of short mackerel and Indian mackerel increased throughout the evaluation periods. Conversely, 

during 1 - 7 August in 2015 and 2016,

29.75% of the same period in 2014 respectively. Furthermore,

of short mackerel in catch composition largely decreased and size of fishes changed without clear trends.

 The possible factor affecting the catch in 2015 and 2016 might be that fishes were extremely 

harvested during 1 - 7 August and after closed season in 2014, which could be seen by increasing fishing 

effort and very high CPUE during said periods. Additionally, short mackerel was the main composition in 

catches especially sub-adult short mackerel, which will grow up to spawning stock

high amount. Therefore, short mackerel recruitment was very few resulting in high decline of CPUE and of 

short mackerel in catch composition in 2015 and 2016.

 
Key words :  fisheries resources conservation measure

mackerel, pelagic fish 
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of Indian Mackerel increased continuously as well. On the other hand, in 2015 and 2016, average length of 

short mackerel and Indian mackerel showed unclear change. Moreover, average lengths of goldstripe 

cad, and yellowtail scadshowed uncertain trends of change all three years.

The analysis of change of fisheries resource status during 2014-2016 revealed that, the seasonal 

area closure measure was very successful in 2014, i.e., during 1 - 7 August, fishing activities was abundantly 

found in the closed area, catch increased, CPUE increased more than four times compared to the period 

of before closed season, short mackerel occupied almost 90% of catch composition, and the average 

d Indian mackerel increased throughout the evaluation periods. Conversely, 

7 August in 2015 and 2016, catches were lower than in 2014, CPUE remained only 28.27% and 

29.75% of the same period in 2014 respectively. Furthermore, throughout 2015 and 2016, the percentage 

of short mackerel in catch composition largely decreased and size of fishes changed without clear trends.

The possible factor affecting the catch in 2015 and 2016 might be that fishes were extremely 

after closed season in 2014, which could be seen by increasing fishing 

effort and very high CPUE during said periods. Additionally, short mackerel was the main composition in 

adult short mackerel, which will grow up to spawning stock, were caught in a very 

high amount. Therefore, short mackerel recruitment was very few resulting in high decline of CPUE and of 

short mackerel in catch composition in 2015 and 2016. 

isheries resources conservation measure, Inner Gulfof Thailand, Thai purse seine, short 
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of Indian Mackerel increased continuously as well. On the other hand, in 2015 and 2016, average length of 

Moreover, average lengths of goldstripe 

cad, and yellowtail scadshowed uncertain trends of change all three years. 

2016 revealed that, the seasonal 

g activities was abundantly 

found in the closed area, catch increased, CPUE increased more than four times compared to the period 

of before closed season, short mackerel occupied almost 90% of catch composition, and the average 

d Indian mackerel increased throughout the evaluation periods. Conversely, 

catches were lower than in 2014, CPUE remained only 28.27% and 

2016, the percentage 

of short mackerel in catch composition largely decreased and size of fishes changed without clear trends. 

The possible factor affecting the catch in 2015 and 2016 might be that fishes were extremely 

after closed season in 2014, which could be seen by increasing fishing 

effort and very high CPUE during said periods. Additionally, short mackerel was the main composition in 

, were caught in a very 

high amount. Therefore, short mackerel recruitment was very few resulting in high decline of CPUE and of 

land, Thai purse seine, short  

district, PhraPradaeng District, 
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of Indian Mackerel increased continuously as well. On the other hand, in 2015 and 2016, average length of 

short mackerel and Indian mackerel showed unclear change. 

sardinella, yellow stripe scad, and yellowtail scadshowed uncertain trends of change all three years.

 The analysis of change of fisheries resource status during 2014

area closure measure was very successful in 2014, i.e., during 1

found in the closed area, catch increased, CPUE increased more than four times compared to the period 

of before closed season, short mackerel occupied almost 90% of catch composition, and the average 

lengths of short mackerel and Indian mackerel increased throughout the evaluation periods. Conversely, 

during 1 - 7 August in 2015 and 2016,

29.75% of the same period in 2014 respectively. Furthermore,

of short mackerel in catch composition largely decreased and size of fishes changed without clear trends.

 The possible factor affecting the catch in 2015 and 2016 might be that fishes were extremely 

harvested during 1 - 7 August and after closed season in 2014, which could be seen by increasing fishing 

effort and very high CPUE during said periods. Additionally, short mackerel was the main composition in 

catches especially sub-adult short mackerel, which will grow up to spawning stock

high amount. Therefore, short mackerel recruitment was very few resulting in high decline of CPUE and of 

short mackerel in catch composition in 2015 and 2016.
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of Indian Mackerel increased continuously as well. On the other hand, in 2015 and 2016, average length of 

short mackerel and Indian mackerel showed unclear change. Moreover, average lengths of goldstripe 

cad, and yellowtail scadshowed uncertain trends of change all three years.

The analysis of change of fisheries resource status during 2014-2016 revealed that, the seasonal 

area closure measure was very successful in 2014, i.e., during 1 - 7 August, fishing activities was abundantly 

found in the closed area, catch increased, CPUE increased more than four times compared to the period 

of before closed season, short mackerel occupied almost 90% of catch composition, and the average 

d Indian mackerel increased throughout the evaluation periods. Conversely, 

7 August in 2015 and 2016, catches were lower than in 2014, CPUE remained only 28.27% and 

29.75% of the same period in 2014 respectively. Furthermore, throughout 2015 and 2016, the percentage 

of short mackerel in catch composition largely decreased and size of fishes changed without clear trends.

The possible factor affecting the catch in 2015 and 2016 might be that fishes were extremely 

after closed season in 2014, which could be seen by increasing fishing 

effort and very high CPUE during said periods. Additionally, short mackerel was the main composition in 

adult short mackerel, which will grow up to spawning stock, were caught in a very 

high amount. Therefore, short mackerel recruitment was very few resulting in high decline of CPUE and of 

short mackerel in catch composition in 2015 and 2016. 

isheries resources conservation measure, Inner Gulfof Thailand, Thai purse seine, short 
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of Indian Mackerel increased continuously as well. On the other hand, in 2015 and 2016, average length of 

Moreover, average lengths of goldstripe 

cad, and yellowtail scadshowed uncertain trends of change all three years. 

2016 revealed that, the seasonal 

g activities was abundantly 

found in the closed area, catch increased, CPUE increased more than four times compared to the period 

of before closed season, short mackerel occupied almost 90% of catch composition, and the average 

d Indian mackerel increased throughout the evaluation periods. Conversely, 

catches were lower than in 2014, CPUE remained only 28.27% and 

2016, the percentage 

of short mackerel in catch composition largely decreased and size of fishes changed without clear trends. 

The possible factor affecting the catch in 2015 and 2016 might be that fishes were extremely 

after closed season in 2014, which could be seen by increasing fishing 

effort and very high CPUE during said periods. Additionally, short mackerel was the main composition in 

, were caught in a very 

high amount. Therefore, short mackerel recruitment was very few resulting in high decline of CPUE and of 

land, Thai purse seine, short  

district, PhraPradaeng District, 
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การประมงอวนลอมซ้ังและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตวน้ําทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย
 

กําพล ลอยชืน่1* ประพัตร แกวมณี
1ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยฝงตะวันออก 
2ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนลาง 
3ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน 
4กลุมพัฒนาเทคโนโลยีประมง 
 
บทคัดยอ 

 การประมงอวนลอมซั้งและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตวน้ําทางฝงทะเลอันดามัน

ขอมูลจากเครื่องมือประมงอวนลอมซั้งที่นําสัตวน้ํามาขึ้นทาในเขตจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 

ธันวาคม พ.ศ. 2557 พบวาเรืออวนลอมซั้งสวนใหญมีขนาดความยาวเรือ 

ขนาดตาอวน 2.50 เซนติเมตร เรืออวนลอมซั้ง 

ทะเลไปจนถึง 30 ไมลทะเล โดยเฉพาะบริเวณหมูเกาะสุรินทร หมูเกาะสิมิลันและ เกาะรอก เปนตน

เมตร เรืออวนลอมซั้งมีวันออกทําการประมง 

สัตวน้ําเฉลี่ยทั้งป 2,496.96 กิโลกรัมตอวัน และองคประกอบชนิดสัตวน้ําที่จับไดประกอบดวยปลาลัง มากที่สุดรอยละ 

รองลงมาเปนปลาทูแขกครีบหูยาว ปลาทูแขกครีบหูสั้น 

แกลบ และปลาโอหลอดรอยละ 18.37

มีขนาดความยาวตลอดตัวในชวงที่ต่ํากวาขนาดความยาวเริ่ม

การนําสัตวน้ําเศรษฐกิจขนาดเล็กที่สําคัญและจับไดมากมาใชกอนวัยอันควร

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 45,945.8

 
คําสําคัญ :  การประมงอวนลอมซั้งความสูญเสยีทางเศรษฐกิจทะเลอันดามัน
   
* ผูรับผดิชอบ : 2 หมู 2 ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
E-mail : k_loychuen@yahoo.com
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และความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตวน้ําทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย

ประพัตร แกวมณี2  สิชล หอยมขุ3 วุฒิชัย วังคะฮาต4 และ ทิพากร สุขพล1 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง) 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนลาง (สตลู) 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

การประมงอวนลอมซั้งและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตวน้ําทางฝงทะเลอันดามัน

ขอมูลจากเครื่องมือประมงอวนลอมซั้งที่นําสัตวน้ํามาขึ้นทาในเขตจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 

เรืออวนลอมซั้งสวนใหญมีขนาดความยาวเรือ 16 - 25 เมตร อวนที่ใชความยาวอวน 

เซนติเมตร เรืออวนลอมซั้ง 1 ลํา มีเรือปนไฟ 2 - 4 ลํา แหลงทําการประมงที่สําคัญตั้งแตระยะหางฝง 

โดยเฉพาะบริเวณหมูเกาะสุรินทร หมูเกาะสิมิลันและ เกาะรอก เปนตน

นออกทําการประมง 1 - 2 วันตอเที่ยว เดือนหนึ่งออกทําการประมงประมาณ 

กิโลกรัมตอวัน และองคประกอบชนิดสัตวน้ําที่จับไดประกอบดวยปลาลัง มากที่สุดรอยละ 

รองลงมาเปนปลาทูแขกครีบหูยาว ปลาทูแขกครีบหูสั้น ปลาหลังเขียว ปลาโอลาย ปลาแขงไก ปลาสีกุนบั้ง

37 7.84 6.81 5.99 5.85 4.70 3.49 3.38 และ 1.86 ตามลําดับซึ่งขนาดสัตวน้ําที่จับได

ที่ต่ํากวาขนาดความยาวเริ่มสืบพันธุเกือบทุกชนิดเมื่อวิเคราะหความสูญเสียทางเศรษฐกิจของ

การนําสัตวน้ําเศรษฐกิจขนาดเล็กที่สําคัญและจับไดมากมาใชกอนวัยอันควร (กอนขนาดความยาวเริ่มสืบพันธุ

86 บาทตอวันตอลํา  

การประมงอวนลอมซั้งความสูญเสยีทางเศรษฐกิจทะเลอันดามัน 

ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160 โทร. 0 386517-64   
com 
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และความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตวน้ําทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย 

 

การประมงอวนลอมซั้งและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตวน้ําทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทยเก็บรวบรวม

ขอมูลจากเครื่องมือประมงอวนลอมซั้งที่นําสัตวน้ํามาขึ้นทาในเขตจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ชวงเดือนมกราคมถึง

เมตร อวนท่ีใชความยาวอวน 700 - 1,800 เมตร 

สําคัญตั้งแตระยะหางฝง 8 ไมล

โดยเฉพาะบริเวณหมูเกาะสุรินทร หมูเกาะสิมิลันและ เกาะรอก เปนตนที่ระดับน้ําทะเลลึก 20 - 80 

ประมงประมาณ 20 เที่ยว มีอัตราการจับ

กิโลกรัมตอวัน และองคประกอบชนิดสัตวน้ําที่จับไดประกอบดวยปลาลัง มากที่สุดรอยละ 20.03

ปลาหลังเขียว ปลาโอลาย ปลาแขงไก ปลาสีกุนบั้งปลาสีกุนตาโต ปลาโอ

ตามลําดับซึ่งขนาดสัตวน้ําที่จับได

สืบพันธุเกือบทุกชนิดเมื่อวิเคราะหความสูญเสียทางเศรษฐกิจของ

กอนขนาดความยาวเริ่มสืบพันธุ) รวมทั้ง10 ชนิด มี
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Abstract 

 Purse seinewith fish aggregating devices fisheries and economic loss of aquatic animal in the 

Andaman Sea Coast of Thailand was collected data from

in Phang-nga, Phuket, Krabi, Trang and Satun provincesduring 

showed the length of fishing vessels 

meters, mesh size of 2.50 centimeter

were off shore from 8 to more than 30 norticalmile from

Island and RokIsl and at depth of sea water ranged

perboat and average fishing days was

kg. per day. The catch composition comprisedof mainly 
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ผลของกระบวนการผลิตและการเก็บรักษาตอคุณภาพปลาอินทรีเค็ม
 
สุนทร คําสุข* และ จณิสตา ภัทรวิวัฒน
กองวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมสัตวน้ํา
 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพของ

ที่มีผลตอคุณภาพปลาอินทรีเค็ม อายุการเก็บรักษา 

จําหนายในทองตลาดทั่วไป จํานวน 64

กระบวนการผลิตปลาอินทรีเค็มจากแหลงผลิต 

การเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง (35±2 

องศาเซลเซียส) และศึกษาวิธีการลดปริมาณฮีสตามีนในปลาอินทรีเค็ม โดยแปรระยะเวลาในการแชน้ํานาน 

ผลการศึกษา พบวา ตัวอยางท่ีจําหนายในตลาดทั่วไปมีปริมาณความชื้นอยูในชวงรอยละ 

อยูในชวง 0.78 - 0.85 ความเปนกรดดางอยูในชวง 

ระเหยไดทั้งหมด (TVB-N) อยูในชวง 

มิลลิกรัม/100 กรัม ปริมาณน้ําอิสระและเกลืออยูในเกณฑมาตรฐานทุกตัวอยาง ปริมาณฮีสตามีนผานเกณฑมาตรฐาน 

50 มิลลิกรัม/100 กรัม) รอยละ 96

ในชวง 2.5×102 - 6.0×107  โคโลนี/กรัม 

เชื้อรา (Mold) อยูในเกณฑมาตรฐานทุกตัวอยาง ทุกตัวอยางตรวจไมพบ 

Vibrio cholerae, Clostridium perfringens

ทดสอบไมยอมรับจํานวน 12 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 

ยอมรับทุกตัวอยางหลังทอดในน้ํามัน

ใกลเคียงกัน คือ ใชปลาดองเกลือจากบนเรือ มาดองกับเกลือ

นําออกจําหนาย โดยคุณภาพปลาอินทรีเค็มทั้ง 

เกณฑมาตรฐาน ตรวจไมพบ S. aureus

จุลินทรียที่ทําใหเกิดฮีสตามีน ผูทดสอบใหการยอมรับทางดานประสาทสัมผัสในทุกดาน ทั้งปลาอินทรีเค็มกอนและหลังทอด

จากแหลงผลิตทั้ง 3 แหง สําหรับผลการเก็บรักษา พบวา ปลาอินทรีเค็มเก็บที่อุณหภู

ทดสอบใหการยอมรับปลาอินทรีเค็มในทุกดานหลังการเก็บรักษาเปนเวลา 

ที่อุณหภูมิหอง ผูทดสอบไมยอมรับปลาอินทรีเค็มที่เก็บไวเกิน 

เพื่อลดปริมาณฮีสตามีน พบวา การแชน้ํานาน 

ปลาอินทรีเค็มยังคงเปนชิ้น เนื้อไมเละหรือยุย
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ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

ผลของกระบวนการผลิตและการเก็บรักษาตอคุณภาพปลาอินทรีเค็ม 

จณิสตา ภัทรวิวัฒน 
ฒนาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพของปลาอินทรีเค็มที่จําหนายในตลาดทั่วไป 

อายุการเก็บรักษา และการลดปริมาณฮีสตามีนในปลาอินทรีเค็ม

64 ตัวอยาง มาตรวจวิเคราะหคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัส 

กระบวนการผลิตปลาอินทรีเค็มจากแหลงผลิต 3 แหง ไดแก แหลงผลิตในจังหวัดระยอง 1 แหง และตราด 

35±2 องศาเซลเซียส) อุณหภูมิแชเย็น (5±2 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิแชเยือกแข็ง 

และศึกษาวิธีการลดปริมาณฮีสตามีนในปลาอินทรีเค็ม โดยแปรระยะเวลาในการแชน้ํานาน 

จําหนายในตลาดทั่วไปมีปริมาณความชื้นอยูในชวงรอยละ 54.65 -

ความเปนกรดดางอยูในชวง 7.3 - 8.6 ปริมาณเกลืออยูในชวงรอยละ 

อยูในชวง 267.44 - 435.73 มิลลิกรัม/100 กรัม และปริมาณฮีสตามีนอยูในชวง 

กรัม ปริมาณน้ําอิสระและเกลืออยูในเกณฑมาตรฐานทุกตัวอยาง ปริมาณฮีสตามีนผานเกณฑมาตรฐาน 

96.90 สวนผลการวิเคราะหทางดานจุลินทรีย พบวา ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด 

กรัม ตัวอยางจํานวนรอยละ 76.56 มีปริมาณจุลินทรียทั้งหมดอยูในเกณฑมาตรฐาน สวน

อยูในเกณฑมาตรฐานทุกตัวอยาง ทุกตัวอยางตรวจไมพบ Staphylococcus aureus

Clostridium perfringens, Coliform และ Escherichia coli สําหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 18.75 เนื่องจากปลาอินทรีเค็มมีกลิ่นไมดี มีกลิ่นแอมโมเนีย

ยอมรับทุกตัวอยางหลังทอดในน้ํามัน สําหรับกระบวนการผลิตปลาอินทรีเค็ม พบวา แหลงผลิตทั้ง 

เคียงกัน คือ ใชปลาดองเกลือจากบนเรือ มาดองกับเกลือในถังพลาสติกนาน 3 - 7 วัน แลวนํามาลางน้ํา แขวนผึ่งลม แลว

นําออกจําหนาย โดยคุณภาพปลาอินทรีเค็มทั้ง 3 แหง มีปริมาณน้ําอิสระ ฮีสตามีน เกลือ จุลินทรียทั้งหมด และเชื้อรา อยูใน

S. aureus, Salmonella spp., V. cholerae, C. perfringens

จุลินทรียที่ทําใหเกิดฮีสตามีน ผูทดสอบใหการยอมรับทางดานประสาทสัมผัสในทุกดาน ทั้งปลาอินทรีเค็มกอนและหลังทอด

สําหรับผลการเก็บรักษา พบวา ปลาอินทรีเค็มเก็บที่อุณหภูมิแชเย็น และอุณหภูมิแชเยือกแข็ง ผู

ทดสอบใหการยอมรับปลาอินทรีเค็มในทุกดานหลังการเก็บรักษาเปนเวลา 12 และ 24 สัปดาหตามลําดับ สําหรับการเก็บรักษา

ปลาอินทรีเค็มที่เก็บไวเกิน 7 สัปดาห เนื่องจากมีกลิ่นหืนและกลิ่นแอมโมเนีย สว

เพื่อลดปริมาณฮีสตามีน พบวา การแชน้ํานาน 20 นาที สามารถลดปริมาณฮีสตามีนในปลาอินทรีเค็มไดรอยละ 

ปลาอินทรีเค็มยังคงเปนชิ้น เนื้อไมเละหรือยุย 
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ปลาอินทรีเค็มที่จําหนายในตลาดทั่วไป กระบวนการผลิตเชิงการคา

และการลดปริมาณฮีสตามีนในปลาอินทรีเค็ม โดยสุมปลาอินทรีเค็มที่วาง

มาตรวจวิเคราะหคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัส และศึกษา

แหง และตราด 2 แหง ศึกษาอายุ

และอุณหภูมิแชเยือกแข็ง (-18±2 

และศึกษาวิธีการลดปริมาณฮีสตามีนในปลาอินทรีเค็ม โดยแปรระยะเวลาในการแชน้ํานาน 20 และ 30 นาที 

- 65.79 ปริมาณน้ําอิสระ (aw) 

ปริมาณเกลืออยูในชวงรอยละ 5.94 - 13.80 ปริมาณดางที่

กรัม และปริมาณฮีสตามีนอยูในชวง 4.55 - 65.84 

กรัม ปริมาณน้ําอิสระและเกลืออยูในเกณฑมาตรฐานทุกตัวอยาง ปริมาณฮีสตามีนผานเกณฑมาตรฐาน (ไมเกิน 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (TVC) อยู

มีปริมาณจุลินทรียทั้งหมดอยูในเกณฑมาตรฐาน สวน

Staphylococcus aureus, Salmonella spp., 

บการทดสอบทางประสาทสัมผัส ผู

เนื่องจากปลาอินทรีเค็มมีกลิ่นไมดี มีกลิ่นแอมโมเนีย และใหการ

สําหรับกระบวนการผลิตปลาอินทรีเค็ม พบวา แหลงผลิตทั้ง 3 แหง มีกระบวนการผลิตที่

วัน แลวนํามาลางน้ํา แขวนผึ่งลม แลว

เกลือ จุลินทรียทั้งหมด และเชื้อรา อยูใน

perfringens, Coliform, E. coli และ

จุลินทรียที่ทําใหเกิดฮีสตามีน ผูทดสอบใหการยอมรับทางดานประสาทสัมผัสในทุกดาน ทั้งปลาอินทรีเค็มกอนและหลังทอด

มิแชเย็น และอุณหภูมิแชเยือกแข็ง ผู

สัปดาหตามลําดับ สําหรับการเก็บรักษา

สัปดาห เนื่องจากมีกลิ่นหืนและกลิ่นแอมโมเนีย สวนการศึกษา

สามารถลดปริมาณฮีสตามีนในปลาอินทรีเค็มไดรอยละ 16.50 โดย

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

The Effect of Processing and Storage to the Quality of Salted Spanish 
(Scomberomorus commerson) 
 
Suntorn Kumsuk* and Janista Pattaravivat
Fisheries Industrial Technology Research and Development Division, Department of Fisheries
 

Abstract 

 The objectives of this experiment were to study qua

(Scomberomorus commerson) in markets, effects of production process on the quality, shelf

salted fish and methods of histamine reduction. The 64 Salted Spanish Mackerels from the markets were 

taken and evaluated for chemical, microbiol

plants produced Salted Spanish Mackerel had been studied. Studying the shelf life at ambient 

refrigerated (5±2 oC) and freezing (-18±

Salted Spanish Mackerel were conducted. The result showed that Salted Spanish Mackerels from the 

markets had moisture content, water activity, pH, salt, total volatile base and histamine content

of 54.65 - 65.79%, 0.78 - 0.85, 7.3 - 8.6

respectively. All samples had aw and salt content within the defined Thai Industry Standards (TIS. 1204

2536). For histamine content, 96.90% of samples were in the defined 

viable count in range of 2.5×102 - 6.0×10

the defined standard. Staphylococcus aureus

coliform and Escherichia coli were not detected in all samples. For uncooked Salted Spanish Mackerel, 

panelists did not accept 12 samples (18.75%) due to odor of ammonia. After frying, all 64 samples were 

accepted in all attributes. For studying on production process, i

three processing plants was not different. The salted fish was mixed with salt, fermented in a plastic 

bucket for 3 - 7 days, then washed and dried.

histamine, total viable count and mold were within the defined standard.

V. cholerae, C. perfringens, coliform, 

panelists accepted all Salted Spanish Mackerels

all attributes.  In case of shelf life study, the salted fish stored at refrigeration and freezing temperatures 

for 12 and 24 weeks were accepted in all attributes, respectively. The salted fish stor

temperature more than 7 weeks was not accepted due to odor of rancid and ammonia. For studying 

method for reducing of histamine content in Salted Spanish Mackerel, it was found that immersing the 

salted fish in water for 20 minutes could reduce 

still had integrity. 
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, coliform, E. coli and Histamine-forming bacteria were not detected. The 

panelists accepted all Salted Spanish Mackerels either uncooked or cooked from the processing plants in 

all attributes.  In case of shelf life study, the salted fish stored at refrigeration and freezing temperatures 

for 12 and 24 weeks were accepted in all attributes, respectively. The salted fish stor

temperature more than 7 weeks was not accepted due to odor of rancid and ammonia. For studying 

method for reducing of histamine content in Salted Spanish Mackerel, it was found that immersing the 

salted fish in water for 20 minutes could reduce 16.50% histamine content and the texture of salted fish 
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either uncooked or cooked from the processing plants in 
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16.50% histamine content and the texture of salted fish 
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ก�ร�ลิ�เ��ไ�ด�์��ม����ิ� ��งช����พ���ได�้�กก�รยอ่ยแมงกะพรุนโดยใชเ้อนไซมโ์บรมิเลน
 
พิสิฐ วงศสงาศรี1* เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ
1กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมสัตวน้ํา
2คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 
บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากแมงกะพรุนสายพันธุลอดชอง 

(Lobonema smithii) (eb - JPH) โดยการไฮโดรไลซดวยเอนไซมโบร

(ระดับการยอยสลาย ปริมาณกรดอะมิโน ปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ํา และน้ําหนักโมเลกุล

ตานอนุมูลอิสระและการตานเอนไซม angiotensin I

5, 10 และ 15 ของน้ําหนักตัวอยาง) และระยะเวลาในการยอย 

และระยะเวลาในการยอยเพิ่มขึ้นมีผลทําใหระดับการยอยสลายของโปรตีนสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชวง 

จากนั้นระดับการยอยสลายจะเพิ่มขึ้นอยางชา

eb - JPH มีคาระดับการยอยสลายสูงสุดเทากับรอยละ

พบวา มีปริมาณกรดอะมิโนอิสระสูงสุดเทากับ 

ไกลซีน กรดกลูตามิก และกรดแอสพารติก มีปริมาณเทากับ 

ปริมาณโปรตีนที่ละลายในน้ําของ eb – JPH

โปรตีนที่ละลายในน้ําสูงข้ึน โดยที่ความเขมขนเอนไซมรอยละ 

มีคาเทากับ 56.92 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ผลการวิเคราะหขนาดโมเลกุลของโปรตีนดวยวิธี 

17.90 ถึง 31.59 กิโลดาลตัน 

 สําหรับสมบัติการเปนสารตานอนุมูลอิสระ พบวา

ประสิทธิภาพการยับยั้งอนุมูลอิสระเพิ่มสูงขึ้น สภาวะที่มีรอยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ 

เขมขนของเอนไซมรอยละ 15 (w/w) ระยะเวลา 

10.616 ไมโครกรัมโทล็อกซตอสารละลายตัวอยาง 

ที่ความเขมขนของเอนไซมรอยละ 10 และ 15 
 
คําสําคัญ :  แมงกะพรุน โปรตีนไฮโดรไลเซท โบรมิเลน เปปไทดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
   
*ผูรับผิดชอบ : เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 
Email : fluke_w2001@yahoo.com, pisitw@fisheries
 

หมายเหตุ : ตีพิมพเผยแพรเปนเอกสารวิชาการฉบับที่ 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ก�ร�ลิ�เ��ไ�ด�์��ม����ิ� ��งช����พ���ได�้�กก�รยอ่ยแมงกะพรุนโดยใชเ้อนไซมโ์บรมิเลน

เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ2 และ วันวิสาข ยวงใย1 
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากแมงกะพรุนสายพันธุลอดชอง 

โดยการไฮโดรไลซดวยเอนไซมโบรมิเลนและศึกษาคุณภาพของโปรตีนไฮโดรไลเซทที่ได 

ระดับการยอยสลาย ปริมาณกรดอะมิโน ปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ํา และน้ําหนักโมเลกุล) และสมบัติเชิงหนาที่ 

angiotensin I-converting enzyme, ACE) โดยแปรปริมาณเอนไซมโบรมิเลน 

และระยะเวลาในการยอย (3, 6, 12 และ 18 ชั่วโมง) พบวา เมื่อปริมาณของเอนไซมโบร

และระยะเวลาในการยอยเพิ่มขึ้นมีผลทําใหระดับการยอยสลายของโปรตีนสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชวง 0

สลายจะเพิ่มขึ้นอยางชาๆ และจะเริ่มคงท่ี โดยที่ความเขมขนเอนไซมรอยละ 15 เวลาการยอย

มีคาระดับการยอยสลายสูงสุดเทากับรอยละ 59.66 เมื่อวิเคราะหปริมาณกรดอะมิโนทั้งหมดในโปรตีนไฮโดรไลเซท

พบวา มีปริมาณกรดอะมิโนอิสระสูงสุดเทากับ 287.20 มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง กรดอะมิโนที่มีปริมาณสูงสุด ไดแก 

ดกลูตามิก และกรดแอสพารติก มีปริมาณเทากับ 46.90, 35.80 และ 33.80 มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง

JPH พบวาเมื่อความเขมขนของเอนไซม และระยะเวลาในการย

โปรตีนที่ละลายในน้ําสูงข้ึน โดยที่ความเขมขนเอนไซมรอยละ 15 ระยะเวลา 18 ชั่วโมง มีปริมาณโปรตีนที่ละลายในน้ําไดสูงสุด

มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ผลการวิเคราะหขนาดโมเลกุลของโปรตีนดวยวิธี SDS - PAGE พบแถบสีโปรตีนขนาด 

การเปนสารตานอนุมูลอิสระ พบวาเมื่อความเขมขนของเอนไซมและระยะเวลาเพิ่มขึ้นสงผลทําให

ประสิทธิภาพการยับยั้งอนุมูลอิสระเพิ่มสูงขึ้น สภาวะที่มีรอยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ (DPPH) และคา TEAC 
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ประสิทธิภาพการยับยั้งอนุมูลอิสระเพิ่มสูงขึ้น สภาวะที่มีรอยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ 

เขมขนของเอนไซมรอยละ 15 (w/w) ระยะเวลา 

10.616 ไมโครกรัมโทล็อกซตอสารละลายตัวอยาง 
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Production of Bioactive Peptides from Jellyfish Hydrolyzed by BromelainEnzyme
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Abstract 

 The objectives of this study were to investigate the factors affecting enzymatic protein hydrolysate

jellyfish (Lobonema smithii) (eb - 

amino acid content, water soluble 

activity and anti-angiotensin I-converting enzyme

bromelain concentrations (5, 10 and 15

showed that increasing bromelain concentration and incubation time rapidly increased 

three hours (P≤0.05) after that 

concentration and 18 h incubation time provided the maximum 

acid was 287.20 mg/g sample and the first 3 highest amino acids were glycine, glutamic acid and aspartic

which valued 46.90, 35.80 and 33

the same trend as %DH. The highest water soluble protein was 56

and 18 h incubation time. And SDS

 For the antioxidant property, the condition that provided the highest antioxidant scavenging 

(DPPH) and TEAC value were 15

and 10.616 µg trolox/ml, respectively

15% bromelain concentrations 18 h incubation time
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The objectives of this study were to investigate the factors affecting enzymatic protein hydrolysate

 JPH) hydrolyzed by bromelain and study its qualities (

amino acid content, water soluble protein and molecular weight) and functional properties

converting enzyme (Anti - ACE)). The studied factors for jellyfish 

5, 10 and 15% of sample) and incubation times (3, 6, 12 and 18 h

showed that increasing bromelain concentration and incubation time rapidly increased 

after that %DH slowly increased and then stayed constant

h incubation time provided the maximum %DH at 59.66%. 

g sample and the first 3 highest amino acids were glycine, glutamic acid and aspartic

80 and 33.80 mg/g sample, respectively. For water soluble protein, t

The highest water soluble protein was 56.92 mg/ml at 15% 

And SDS - PAGE revealed that molecular weight of protein 17

he antioxidant property, the condition that provided the highest antioxidant scavenging 

15% bromelain concentration and 12 h incubation time which was 55

ml, respectively. The highest Anti - ACE value of eb - JPH 
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The objectives of this study were to investigate the factors affecting enzymatic protein hydrolysate from 

(degree of hydrolysis(%DH), 

and functional properties (antioxidant 

The studied factors for jellyfish hydrolysis were 

3, 6, 12 and 18 h). The results 

showed that increasing bromelain concentration and incubation time rapidly increased %DH during the first 

DH slowly increased and then stayed constant. At 15% bromelain 

%. The highest total amino 

g sample and the first 3 highest amino acids were glycine, glutamic acid and aspartic acid 

For water soluble protein, the result was 

% bromelain concentration 

PAGE revealed that molecular weight of protein 17.90 to 31.59 kDa. 

he antioxidant property, the condition that provided the highest antioxidant scavenging activity 

bromelain concentration and 12 h incubation time which was 55.67% 

JPH were 62.40% at 10 and 
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การยอยสลายทางชีวภาพของมาลาไคทกรีนโดยแบคทีเรียจาก
 
รุงนภา วองไวไพโรจน* และ ปวเรศวร อินทุเศรษฐ
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง
 
บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อทําการคัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการยอยสลายมาลาไคทกรีนจาก

ตะกอนดินในแหลงน้ํา จําแนกชนิดของแบคทีเรียและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการยอยสลายมาลาไคทกรีนโดยแบคทีเรียที่

แยกได พบวาแบคทีเรีย 33 ไอโซเลต มีความสามารถในการยอยสลายม

ทดสอบ 9 ไอโซเลต มีความสามารถในการยอยสลายมาลาไคทกรีนมากกวารอยละ 

ชนิดของแบคทีเรียทั้ง 9 ไอโซเลต พบวาเปนสายพันธุ

Pseudomonas aeruginosa จํานวน 7 ไอโซเลต

ทดสอบ S7-3 คือ 40 องศาเซลเซียส และ pH7

เวลา 48 ชั่วโมง อุณหภูมิและ pH ที่เหมาะสมในการยอยสลายมาลา

เซลเซียสและ pH 6 - 7  โดยมีประสิทธิภาพในการยอยสลายมาลาไคทกรีนมากกวารอยละ

S7-5 ซึ่งเปนสายพันธุ Enterobacter cloacae

Pseudomonas aeruginosa ที่มีคาการยอยสลายสูงสุดที่รอยละ

โดยเชื้อทดสอบ S7-3 และ S7-5 สาเหตุมาจากการยอยสลายทางชีวภาพ 
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จําแนกชนิดของแบคทีเรียและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการยอยสลายมาลาไคทกรีนโดยแบคทีเรียที่

มีความสามารถในการยอยสลายมาลาไคทกรีนเขมขน 100 มิลลิกรัมตอลิตร โดยเชื้อ

ไอโซเลต มีความสามารถในการยอยสลายมาลาไคทกรีนมากกวารอยละ 80 ภายในเวลา 24 
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ที่เหมาะสมในการยอยสลายมาลาไคทกรีนของเชื้อทดสอบ S7-5 อยูในชวง 

โดยมีประสิทธิภาพในการยอยสลายมาลาไคทกรีนมากกวารอยละ 94 ภายในเวลา

Enterobacter cloacae มีคาการยอยสลายสูงสุดถึงรอยละ 96 ซึ่งมากกวาเชื้อ 

ที่มีคาการยอยสลายสูงสุดที่รอยละ 89 ภายในเวลา 48 ชั่วโมง การกําจัดสีของมาลาไคทกรีน

สาเหตุมาจากการยอยสลายทางชีวภาพ  
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จําแนกชนิดของแบคทีเรียและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการยอยสลายมาลาไคทกรีนโดยแบคทีเรียที่

มิลลิกรัมตอลิตร โดยเชื้อ

24 ชั่วโมง ผลการจําแนก

ไอโซเลต และเปนสายพันธุ 

ที่เหมาะสมในการยอยสลายมาลาไคทกรีนของเชื้อ

โดยมีประสิทธิภาพในการยอยสลายมาลาไคทกรีนมากกวารอยละ 84 ภายใน

อยูในชวง 30 - 35 องศา

ภายในเวลา 48 ชั่วโมงเชื้อ  
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Biodegradation of Malachite Green
 
Roongnapa Wongwaipairote* 
Fisheries Industrial Technology 
 
Abstract 

The aims of this study

degradation capability from sediment in water resources

degradation by the isolated bacteria. Thirty three

100 mg/l. Additionally, 9 isol

Identification of the 9 is olates

isolates were Pseudomonas aeruginosa

S7-3 strain were 40 ºC and pH 7 which had efficiently MG degradation capability more than 84% within 48 h.

The optimal temperatures and pH values for MG degradation by 

which had efficiently MG degradation 

Enterobacter cloacae, had higher maximum degradation (96%) than that (89%)

Pseudomonas aeruginosa, with

biodegradation. 
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การวิเคราะหฟลูออโรควิโนโลนในกุงขาว
Liquid Chromatography –Tandem Mass Spectrometry
 
ศิริเนตร ขุนทอง1* พันธศุภา เดชารักษ1 และ 
1ศูนยวิจัยและตรวจสอบคณุภาพสนิคาประมงสมุทรสาคร
2ศูนยวิจัยและตรวจสอบคณุภาพสนิคาประมงสงขลา

บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาวิธีการตรวจวิเคราะหสารกลุมฟลูออโรควิโนโลน 

จํานวน 8 ชนิด ไดแก Norfloxacin (NOR), Ciprofloxacin (CIP), Danofloxacin (DAN),

(SAR), Difloxacin (DIF), Oxolinic acid (OXO) 

ดวยเครื่อง Ultra High Performance Liquid Chromatography

ทั้งตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะห การทดสอบความคงทนตอความรอนของส

2 ระดับ (40C และ 50C) และการเปรียบเทียบวิธีการตรวจวิเคราะหระหวางหองปฏิบัติการของศูนยวิจัยและตรวจสอบ

คุณภาพสินคาประมงสมุทรสาครกับบริษัทเอกชนที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 

เครื่อง ดวยการใชสารละลายมาตรฐานทั้ง 8 ชนิด แตละชนิดเขมขน 

อุณหภูมิแกส 300C, อัตราการไหลของแกส 

Voltage 500 V สวนสภาวะที่เหมาะสมของเครื่อง 

สารละลาย 0.5 ml/min อุณหภูมิคอลัมน 40

สามารถแยกสารทั้ง 8 ชนิดไดที่เวลา (Retention time) 

 การตรวจสอบความใชไดของวิธี พบวา 

โดยมีความสัมพันธเปนเสนตรง (Linearity) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

Detection (LOD) เทากับ 0.5 ng/g และ Limit of Quantitation (LOQ) 

ความเขมขนของสาร 1, 5 และ 10 ng/g โดยที่ 

HORRAT ได 0.16 - 0.46 การทดสอบความคงทนของสารกลุมนี้ตอ

อุณหภูมิที่ใชระเหย 40C และ 50C ใหผลการ

เปรียบเทียบวิธีการตรวจวิเคราะหระหวางหองปฏิบัติการ ปรากฏวามีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ 
 
คําสําคัญ : สารกลุมฟลูออโรควิโนโลน กุงขาว 
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การวิเคราะหฟลูออโรควิโนโลนในกุงขาว (Litopenaeus vannamai) โดย Ultra High Performance 
Tandem Mass Spectrometry 
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สวนสภาวะที่เหมาะสมของเครื่อง UHPLC คือปริมาณสารละลายที่ฉีดเขาเครื่อง 2 µl อัตราการไหลของ

C อัตราสวน mobile phaseแบบ gradient เวลาตรวจวัด 8 
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โดยที่ %recovery อยูในชวง 77 - 118% และมีความเที่ยงซึ่งคํานวณคา 
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การวิเคราะหฟลูออโรควิโนโลนในกุงขาว
Liquid Chromatography –Tandem Mass Spectrometry
 
ศิริเนตร ขุนทอง1* พันธศุภา เดชารักษ1 และ 
1ศูนยวิจัยและตรวจสอบคณุภาพสนิคาประมงสมุทรสาคร
2ศูนยวิจัยและตรวจสอบคณุภาพสนิคาประมงสงขลา

บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาวิธีการตรวจวิเคราะหสารกลุมฟลูออโรควิโนโลน 

จํานวน 8 ชนิด ไดแก Norfloxacin (NOR), Ciprofloxacin (CIP), Danofloxacin (DAN),

(SAR), Difloxacin (DIF), Oxolinic acid (OXO) 

ดวยเครื่อง Ultra High Performance Liquid Chromatography

ทั้งตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะห การทดสอบความคงทนตอความรอนของส

2 ระดับ (40C และ 50C) และการเปรียบเทียบวิธีการตรวจวิเคราะหระหวางหองปฏิบัติการของศูนยวิจัยและตรวจสอบ

คุณภาพสินคาประมงสมุทรสาครกับบริษัทเอกชนที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 

เครื่อง ดวยการใชสารละลายมาตรฐานทั้ง 8 ชนิด แตละชนิดเขมขน 

อุณหภูมิแกส 300C, อัตราการไหลของแกส 

Voltage 500 V สวนสภาวะที่เหมาะสมของเคร่ือง 

สารละลาย 0.5 ml/min อุณหภูมิคอลัมน 40

สามารถแยกสารทั้ง 8 ชนิดไดที่เวลา (Retention time) 

 การตรวจสอบความใชไดของวิธี พบวา 

โดยมีความสัมพันธเปนเสนตรง (Linearity) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

Detection (LOD) เทากับ 0.5 ng/g และ Limit of Quantitation (LOQ) 

ความเขมขนของสาร 1, 5 และ 10 ng/g โดยที่ 

HORRAT ได 0.16 - 0.46 การทดสอบความคงทนของสารกลุมนี้ตอ

อุณหภูมิที่ใชระเหย 40C และ 50C ใหผลการ

เปรียบเทียบวิธีการตรวจวิเคราะหระหวางหองปฏิบัติการ ปรากฏวามีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ 
 
คําสําคัญ : สารกลุมฟลูออโรควิโนโลน กุงขาว 
   
*ผูรับผิดชอบ : หมู 8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
E-mail : sirinate.k@dof.mail.go.th 
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Determination of Fluoroquinolones in Shrimp 
Performance Liquid Chromatography 

Sirinate Khunthong1*, Pansupa Dacharak
1Samutsakorn Fish Inspection and Research Center
2Songkhla Fish Inspection and Research Center

Abstract 

 The objective of this research was to develop the determination of 

including Norfloxacin (NOR), Ciprofloxacin (CIP), Danofloxacin (DAN), Enrofloxacin (ENR), Sarafloxacin (SAR), 

Difloxacin (DIF), Oxolinic acid (OXO) and Flumequine (FLU) in white shrimp meat by using an Ultra High 

Performance Liquid Chromatography 

of this method, stability of these drugs to evaporated

comparison between Samutsakhon Fish Inspection and Research Center Laboratory and ISO/IEC 

private company laboratory were carried out. It was found that the optimum conditions of the Mass 

Spectrophotometer were gas temperature 

and nozzle voltage 500 V. The optimium condition of UHPLC were 

volume of solution, column temperature 

minutes per sample. Retention time of the

minutes, respectively.  

 Results of method validation were observed as the accuracy in the range of drugs 

1.0 - 10.0 ng/g with linear correlation (R

0.5 ng/g and the limit of quantitation (LOQ) was 

drugs concentration of 1, 5 and 

sample prepration was trialed by using different temperatures in evaporation at 40

showed that two temperatures of sample evaporation gave no different of analysis but at 

shorter time than 40C. Moreover, there was no significantly different of inter

(P>0.05). 
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Fluoroquinolones in Shrimp (Litopenaeus vannamai) by 
Performance Liquid Chromatography –Tandem Mass Spectrometry 
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The objective of this research was to develop the determination of 8 drugs of fluoroquinolones, 

including Norfloxacin (NOR), Ciprofloxacin (CIP), Danofloxacin (DAN), Enrofloxacin (ENR), Sarafloxacin (SAR), 

Difloxacin (DIF), Oxolinic acid (OXO) and Flumequine (FLU) in white shrimp meat by using an Ultra High 

Performance Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry (UHPLC–MS/MS). In addtion, validation 

of this method, stability of these drugs to evaporated temperatures (40C and 50

comparison between Samutsakhon Fish Inspection and Research Center Laboratory and ISO/IEC 

private company laboratory were carried out. It was found that the optimum conditions of the Mass 

otometer were gas temperature 300C, gasflow rate 7 l/min, nebulizer

V. The optimium condition of UHPLC were 0.5 ml/min flowrate and 

volume of solution, column temperature 40C, using gradient of mobile phase and running time of 

minutes per sample. Retention time of the8 drugs were 3.36, 3.47, 3.67, 3.87, 

Results of method validation were observed as the accuracy in the range of drugs 

ng/g with linear correlation (R2) in the range of 0.9954 - 0.9996. The Limit of detection (LOD) was 

ng/g and the limit of quantitation (LOQ) was 1.0 ng/g. The accuracy and precision of this method at 

and 10 ng/g showed 77 - 188% recovery and 0.16 - 0.46

sample prepration was trialed by using different temperatures in evaporation at 40

showed that two temperatures of sample evaporation gave no different of analysis but at 

. Moreover, there was no significantly different of inter

Fluoroquinolones group, Shrimp (Litopenaeus vannamai), UHPLC-MS/
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drugs of fluoroquinolones, 

including Norfloxacin (NOR), Ciprofloxacin (CIP), Danofloxacin (DAN), Enrofloxacin (ENR), Sarafloxacin (SAR), 

Difloxacin (DIF), Oxolinic acid (OXO) and Flumequine (FLU) in white shrimp meat by using an Ultra High 

MS/MS). In addtion, validation 

50C) and inter-laboratory 

comparison between Samutsakhon Fish Inspection and Research Center Laboratory and ISO/IEC 17025 - 

private company laboratory were carried out. It was found that the optimum conditions of the Mass 

l/min, nebulizer 45 psi, 3,500V capillary 

ml/min flowrate and 2 µl injection 

of mobile phase and running time of 8 

, 4.67, 4.86, 6.51 and 6.76 

Results of method validation were observed as the accuracy in the range of drugs concentation 

The Limit of detection (LOD) was 

ng/g. The accuracy and precision of this method at 

46 of HORRAT. Stability of 

sample prepration was trialed by using different temperatures in evaporation at 40C and 50C the result 

showed that two temperatures of sample evaporation gave no different of analysis but at 50oC took 

. Moreover, there was no significantly different of inter-laboratory comparison 
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การลดการปนเปอน Coliforms, Escherichia coli 
สถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตนในจังหวัดสงขลา
 
เสาวลักษณ ชูแดง* ชญานิน บุญดํา สุนทร คําสุข และ อารีต หีมจิ
ศูนยวิจัยและตรวจสอบคณุภาพสตัวน้ําและผลติภณัฑสัตวน้ํา สงขลา
 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปนเปอนของ 

น้ําแข็ง ซึ่งใชในกระบวนการผลิตของสถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตนในจังหวัดสงขลา และหาวิธีลดการปนเปอนของเชื้อดังกลาว

ในนํ้าใชและน้ําแข็ง ผลจากการศึกษาปรากฏวา สถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตนในจังหวัดสงขลาทั้งหมด 

น้ําใชจากการประปาสวนภูมิภาคเขต 5 และน้ํา

น้ําประปาจะเติมคลอรีนกอนนําไปใชในกระบวนการผลิต 

เบื้องตนที่ใชน้ําบาดาลจะใหน้ําผานเครื่องกรองและเติมคลอรีนกอนนําไปใช สวนน้ําแข็

8 แหง รับซื้อมาจากโรงโมน้ําแข็ง 8 แหง ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพดานจุลชีววิทยาพบวาน้ําใชของสถานแปรรูปสัตวน้ํา

เบื้องตน 2 แหงที่ใชน้ําประปาและเติมคลอรีนกอนนําไปใชงานไมผานเกณฑมาตรฐานของกรมประมงที่กําหนดตองพบ 

Coliforms <2.2 MPN/100 ml ไมพบ Escherichia coli

Escherichia coli และ Enterococci อยูในชวง 

ตามลําดับ สําหรับน้ําแข็งท่ีรับซื้อมาจากโรงโมน้ําแข็งมีการปนเปอนของ 

ในชวง <1.1 – 1200, <1.1 – 510 MPN/100 ml 

สัตวน้ําเบื้องตนผลิตเองพบอยูในชวง <1.1 

แนวทางการลดการปนเปอนของเช้ือจุลินทรียทั้ง 

ความถี่ในการลางถังพักน้ําท่ีเหมาะสม เติมคลอรีนดวยเครื่องเติมคลอรีนอัตโน

5.0 ppm และเวลาใหน้ําสัมผัสกับคลอรีนกอนนําไปใชอยางนอย 
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

Escherichia coli และ Enterococci ในน้ําใชและน้ําแข็งของ
สถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตนในจังหวัดสงขลา 

สุนทร คําสุข และ อารีต หีมจ ิ
ศูนยวิจัยและตรวจสอบคณุภาพสตัวน้ําและผลติภณัฑสัตวน้ํา สงขลา 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปนเปอนของ Coliforms, Escherichia coli และ Enterococci 

ซึ่งใชในกระบวนการผลิตของสถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตนในจังหวัดสงขลา และหาวิธีลดการปนเปอนของเชื้อดังกลาว

ในนํ้าใชและน้ําแข็ง ผลจากการศึกษาปรากฏวา สถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตนในจังหวัดสงขลาทั้งหมด 10 

และน้ําบาดาล จํานวน 9 และ 1 แหง ตามลําดับ สถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตนที่ใช

น้ําประปาจะเติมคลอรีนกอนนําไปใชในกระบวนการผลิต 8 แหง มีเพียงหนึ่งแหงที่นําไปใชเลย สวนสถานแปรรูปสัตวน้ํา

เบื้องตนที่ใชน้ําบาดาลจะใหน้ําผานเครื่องกรองและเติมคลอรีนกอนนําไปใช สวนน้ําแข็งมีการผลิตใชเอง 

แหง ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพดานจุลชีววิทยาพบวาน้ําใชของสถานแปรรูปสัตวน้ํา

แหงที่ใชน้ําประปาและเติมคลอรีนกอนนําไปใชงานไมผานเกณฑมาตรฐานของกรมประมงที่กําหนดตองพบ 

Escherichia coli และ Enterococci ในตัวอยาง 100 ml โดยตรวจพบ 

อยูในชวง <1.1 – 690, <1.1 – 2.2 MPN/100 ml และ ไมพบ 

ตามลําดับ สําหรับน้ําแข็งท่ีรับซื้อมาจากโรงโมน้ําแข็งมีการปนเปอนของ Coliforms, Escherichia coli และ 

510 MPN/100 ml และ ไมพบ - >250 CFU/100 ml ตามลําดับ สวนน้ําแข็งที่สถานแปรรูป

1.1 – 690, <1.1 – 36 MPN/100 ml และ ไมพบ – 3 CFU/100 ml 

แนวทางการลดการปนเปอนของเช้ือจุลินทรียทั้ง 3 ชนิด ในนํ้าใชและน้ําแข็งที่สถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตนผลิตเองตองกําหนด

ความถี่ในการลางถังพักน้ําท่ีเหมาะสม เติมคลอรีนดวยเครื่องเติมคลอรีนอัตโนมัติ โดยกําหนดความเขมขนของคลอรีนประมาณ 

และเวลาใหน้ําสัมผัสกับคลอรีนกอนนําไปใชอยางนอย 30 นาท ี

Enterococci น้ํา น้ําแข็ง สถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน 
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ในน้ําใชและน้ําแข็งของ 

Enterococci ในน้ําใชและ

ซึ่งใชในกระบวนการผลิตของสถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตนในจังหวัดสงขลา และหาวิธีลดการปนเปอนของเชื้อดังกลาว

10 แหง มีแหลงท่ีมาของ

แหง ตามลําดับ สถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตนที่ใช

แหง มีเพียงหนึ่งแหงที่นําไปใชเลย สวนสถานแปรรูปสัตวน้ํา

งมีการผลิตใชเอง 2 แหง ที่เหลืออีก 

แหง ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพดานจุลชีววิทยาพบวาน้ําใชของสถานแปรรูปสัตวน้ํา

แหงที่ใชน้ําประปาและเติมคลอรีนกอนนําไปใชงานไมผานเกณฑมาตรฐานของกรมประมงที่กําหนดตองพบ 

โดยตรวจพบ Coliforms, 

และ ไมพบ - 113 CFU/100 ml 

และ Enterococci อยู

ตามลําดับ สวนน้ําแข็งที่สถานแปรรูป

3 CFU/100 ml ตามลําดับ   

ชนิด ในนํ้าใชและน้ําแข็งที่สถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตนผลิตเองตองกําหนด

มัติ โดยกําหนดความเขมขนของคลอรีนประมาณ 
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สถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตนในจังหวัดสงขลา
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปนเปอนของ 

น้ําแข็ง ซึ่งใชในกระบวนการผลิตของสถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตนในจังหวัดสงขลา และหาวิธีลดการปนเปอนของเชื้อดังกลาว

ในนํ้าใชและน้ําแข็ง ผลจากการศึกษาปรากฏวา สถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตนในจังหวัดสงขลาทั้งหมด 
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เบื้องตน 2 แหงที่ใชน้ําประปาและเติมคลอรีนกอนนําไปใชงานไมผานเกณฑมาตรฐานของกรมประมงที่กําหนดตองพบ 
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ตามลําดับ สําหรับน้ําแข็งท่ีรับซื้อมาจากโรงโมน้ําแข็งมีการปนเปอนของ 

ในชวง <1.1 – 1200, <1.1 – 510 MPN/100 ml 

สัตวน้ําเบื้องตนผลิตเองพบอยูในชวง <1.1 

แนวทางการลดการปนเปอนของเช้ือจุลินทรียทั้ง 

ความถี่ในการลางถังพักน้ําท่ีเหมาะสม เติมคลอรีนดวยเครื่องเติมคลอรีนอัตโน
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และน้ําบาดาล จํานวน 9 และ 1 แหง ตามลําดับ สถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตนที่ใช

น้ําประปาจะเติมคลอรีนกอนนําไปใชในกระบวนการผลิต 8 แหง มีเพียงหนึ่งแหงที่นําไปใชเลย สวนสถานแปรรูปสัตวน้ํา

เบื้องตนที่ใชน้ําบาดาลจะใหน้ําผานเครื่องกรองและเติมคลอรีนกอนนําไปใช สวนน้ําแข็งมีการผลิตใชเอง 

แหง ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพดานจุลชีววิทยาพบวาน้ําใชของสถานแปรรูปสัตวน้ํา

แหงที่ใชน้ําประปาและเติมคลอรีนกอนนําไปใชงานไมผานเกณฑมาตรฐานของกรมประมงที่กําหนดตองพบ 

Escherichia coli และ Enterococci ในตัวอยาง 100 ml โดยตรวจพบ 

อยูในชวง <1.1 – 690, <1.1 – 2.2 MPN/100 ml และ ไมพบ 

ตามลําดับ สําหรับน้ําแข็งท่ีรับซื้อมาจากโรงโมน้ําแข็งมีการปนเปอนของ Coliforms, Escherichia coli และ 

510 MPN/100 ml และ ไมพบ - >250 CFU/100 ml ตามลําดับ สวนน้ําแข็งที่สถานแปรรูป

1.1 – 690, <1.1 – 36 MPN/100 ml และ ไมพบ – 3 CFU/100 ml 

แนวทางการลดการปนเปอนของเช้ือจุลินทรียทั้ง 3 ชนิด ในนํ้าใชและน้ําแข็งที่สถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตนผลิตเองตองกําหนด

ความถี่ในการลางถังพักน้ําท่ีเหมาะสม เติมคลอรีนดวยเครื่องเติมคลอรีนอัตโนมัติ โดยกําหนดความเขมขนของคลอรีนประมาณ 

และเวลาใหน้ําสัมผัสกับคลอรีนกอนนําไปใชอยางนอย 30 นาท ี

Enterococci น้ํา น้ําแข็ง สถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน 
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Minimization of Coliforms, 
of Fishery Primary Processing Plants in Songkhla Province
 
Saowalak Choodang*, Chayanin Boondum
Songkhla Fish Inspection and Research Center
 
Abstract 

The objectives of this research were to study the contamination of Coliforms, 
Enterococci in water and ice in fishery primary processing plants in Songkhla Province and to find out the 
reduction method of these bacteria. The water and 
plants. Nine of them used water from Provincial Waterworks Authority Regional Office 5 and only one 
plant used underground water.
other one had no quality treatment. The plant used underground water had filtration and chlorination 
before using. Two fishery primary processing plants produced ice by themselves and the rest bought 
crushed ice from 8 crushing ice factories. The microbiologic
were not met the Department of Fisheries Standard. It was found that Coliforms, 
Enterococci were <1.1 – 690, <1.1 
addition, ice bought from crushing ice factories had the contamination of Coliforms, 
Enterococci about <1.1 – 1200, <1.1 
While ice produced by two fishery primary processing p
Enterococci <1.1 – 690, <1.1 
method to minimize these microorganism in water and in plant producing ice were to clean the water 
container properly and frequently. The automatic chlorinated machine were suggested as well as the 
control of concentration of chlorine at 5.0 ppm and the contact time at least 30 minutes.           

 
Key words : Coliforms, Escherichia coli
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 Escherichia coli and Enterococci Contamination
of Fishery Primary Processing Plants in Songkhla Province 

Chayanin Boondum, Suntorn Kumsuk and Areet Himji 
Songkhla Fish Inspection and Research Center 

The objectives of this research were to study the contamination of Coliforms, 
Enterococci in water and ice in fishery primary processing plants in Songkhla Province and to find out the 
reduction method of these bacteria. The water and ice were sampled from 10 fishery primary processing 
plants. Nine of them used water from Provincial Waterworks Authority Regional Office 5 and only one 
plant used underground water. The eight plants used tap water had chlorination before using but the 

r one had no quality treatment. The plant used underground water had filtration and chlorination 
before using. Two fishery primary processing plants produced ice by themselves and the rest bought 
crushed ice from 8 crushing ice factories. The microbiological quality of chlorinated water from 2
were not met the Department of Fisheries Standard. It was found that Coliforms, 

690, <1.1 – 2.2 MPN/100 ml and not detected - 113 CFU/100 ml, respectively. In 
on, ice bought from crushing ice factories had the contamination of Coliforms, 

1200, <1.1 – 510 MPN/100 ml and not detected ->250 CFU/100 ml, respectively. 
While ice produced by two fishery primary processing plants found Coliforms, 

690, <1.1 – 36 MPN/100 ml and not detected – 3 CFU/100 ml, respectively. The 
method to minimize these microorganism in water and in plant producing ice were to clean the water 

y and frequently. The automatic chlorinated machine were suggested as well as the 
control of concentration of chlorine at 5.0 ppm and the contact time at least 30 minutes.           

Escherichia coli, Enterococci, Water, Ice, Fishery primary processing plants
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการประเมินคาตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษของปลาไน

ที่ปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู 

ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2560 ณ ศูนยวิจัยและ

คัดเลือกได 2 รุน ประเมินคาตอบสนองของการคัดเลือกทั้งหมด 

กรัม ตามลําดับ และมีคาอัตราพันธุกรรมประจักษที่เปนผลมาจากการคัดเลือกมีคาโดยความ

เปน 0.24±0.04 และ 0.37±0.07 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาไนกลุมที่ผานการคัดเลือกรุนที่ 

คาเฉลี่ยความยาวและน้ําหนักมากกวาปลาไนที่ไมไดผานการคัดเลือกหรือกลุมควบคุม คิดเปน 

ตามลําดับ ซึ่งความแตกตางดังกลาวมีนัยสําคัญทางสถิติ 

แตกตางกัน (p>0.05) จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาวิธีการคัดเลือกแบบหมูมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุปลา

ไน เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตใหดีขึ้น ซึ่งจะ
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ที่ปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู (mass selection) จํานวน 2 รุน ดําเนินการทดลองตั้งแตเดือน

ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําบุรีรัมย ผลการทดลองสรุปวาปลาไนที่ผานการ

รุน ประเมินคาตอบสนองของการคัดเลือกทั้งหมด (R) โดยความยาวและน้ําหนักได 1.56 เซนติเมตร และ 

กรัม ตามลําดับ และมีคาอัตราพันธุกรรมประจักษที่เปนผลมาจากการคัดเลือกมีคาโดยความยาวและน้ําหนักที่อายุ 

ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาไนกลุมที่ผานการคัดเลือกรุนที่ 

มากกวาปลาไนที่ไมไดผานการคัดเลือกหรือกลุมควบคุม คิดเปน 6.44

งความแตกตางดังกลาวมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่อัตรารอดของประชากรปลาไนทั้งสองกลุมไม

จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาวิธีการคัดเลือกแบบหมูมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุปลา

เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตใหดีขึ้น ซึ่งจะเปนการเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงปลาไนได 

ปรับปรุงพันธุ ปลาไน การคัดเลือกแบบหมู 
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รุน ดําเนินการทดลองตั้งแตเดือน

พัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําบุรีรัมย ผลการทดลองสรุปวาปลาไนที่ผานการ

เซนติเมตร และ 54.51 

ยาวและน้ําหนักที่อายุ 10 เดือน 

ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาไนกลุมที่ผานการคัดเลือกรุนที่ 2 มี

44% และ 19.62% 

ในขณะที่อัตรารอดของประชากรปลาไนทั้งสองกลุมไม

จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาวิธีการคัดเลือกแบบหมูมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุปลา
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Genetic Improvement of Common Carp,
by Mass Selection 
 
Prachum Duanyai, Ritthikorn 
Buri Ram Aquaculture Genetics Research and Development

Abstract 

The objective of this study was to evaluate genetic response and growth of Common Carp, 

Cyprinus  carpio (Linneaus, 1758

carried out in the Buri Ram Aquaculture Genetics Research and D

to September 2017. 

 Two generations of mass selection were carried out, the total of response to selection 

length and weight were 1.56 cm and 54.51 g, respectively. The realized heritability (

weight at 10 months old carp were 0.24±0.04 and 0.37±0.07, respectively. Growth traits of the selected 

population were significantly different from those of the control population (p<0.05), including total length 

(6.44%) and body weight (19.

selected and control populations (p>0.05). The results indicated that mass selection technique provided 

the effective for genetic improvement of growth rate in Common Carp, which could increase grow

rehabilitation of Common Carp culture
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The objective of this study was to evaluate genetic response and growth of Common Carp, 

Linneaus, 1758) after two generations of mass selection. The selection mass method was 

Aquaculture Genetics Research and Development Center during October 2014 

Two generations of mass selection were carried out, the total of response to selection 

length and weight were 1.56 cm and 54.51 g, respectively. The realized heritability (

weight at 10 months old carp were 0.24±0.04 and 0.37±0.07, respectively. Growth traits of the selected 

population were significantly different from those of the control population (p<0.05), including total length 

.62%). However, there were no significantly different on survival rate of 

selected and control populations (p>0.05). The results indicated that mass selection technique provided 

the effective for genetic improvement of growth rate in Common Carp, which could increase grow

rehabilitation of Common Carp culture. 

genetic improvement, Common Carp, Cyprinus carpio, mass selection
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คํานํา 

ปลาไน Common Carp มีชื่อวิทยาศาสตรวา 

ไทยโดยชาวจีน เมื่อประมาณ พ.ศ. 2455 ตอมาในป พ

ไปสูภูมิภาคตางๆทั่วประเทศ (ชวลิต, 2544

ธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยง มีผลผลิตเฉลี่ย 

289.82 ลานบาทตอป  ซึ่งในป พ.ศ. 2558 

มีมูลคารวม 260.20 ลานบาท (กรมประมง, 

การปรับปรุงพันธุสัตวน้ําใหไดคุณลักษณะที่ดี มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เปนกระบวนการที่มีความจําเปนสําหรับการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเชิงพาณิชย หากไมดําเนินการคัดพันธุหรือจัดการพอแมพันธุอยางถูกตองตามหลักวิชาการ อาจทําใหสายพันธุ

นั้นมีความเสื่อมโทรมทางพันธุกรรม นําไปสูลักษณะที่ไมพึงประสงคสําหรับผูเลี้ยง

ปลามีขนาดเล็กและไมแข็งแรง ติดโรคงาย (สุภัทรา

คนควาวิจัยมาเปนเวลานานกวา 50 ปมาแลว โดยนักวิจัยไดใชเ

ระบบการผสม (mating system) และเนนลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลผลิตเปนหลักใหญ

พันธุตาง ๆ ซึ่งเหมาะสมตามสภาพการเลี้ยงตาง ๆ กันไป

พ.ศ. 2528 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ไดนําปลาไนสายพันธุฮังการี 

พื้นเมือง ซึ่งลูกผสมที่ไดมีลักษณะ ลําตัวยาวขึ้น หัวเล็กลง และมีการเจริญเติบโตที่ดีกวาสา

2542) ตอมาในป พ.ศ. 2540 ไดมีการนําเขาปลาไนสายพันธุ

No1 (RIA No.1) ประเทศเวียดนาม และป พ

Institute  for freshwater Fisheries (RIFF) 

จําเปนตองมีการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของสัตวน้ําจากแหลงตาง ๆ เพื่อหาประชากรที่เหมาะสม สําหรับใช

เปนประชากรพื้นฐานในการคัดเลือกและปรับ

อินโดนีเซียกับปลาไนสายพันธุพ้ืนเมืองไดดําเนินการมาแลว 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดพิษณุโลก ผลการทดสอบ

พันธุเวียดนาม และสายพันธุพื้นเมืองพิษณุโลก แตมีอัตรารอดตายต่ํากวาทั้ง 

สายพันธุพื้นเมืองพิษณุโลก  มีการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายไมแตกตางกันทางสถิติ สวนครั้งที่ 

และคณะ (2550) ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําบุรีรัมย ซึ่งนําปลาไนสายพันธุตางประเทศทั้ง 

เลี้ยงเปรียบเทียบกับสายพันธุพื้นเมืองบุรีรัมย ซึ่งพบวาการเจริญเติบโตในดานความยาวของปลาไนสายพันธุเวียดนามมีคาสูง

กวาสายพันธุอินโดนีเซียและสายพันธุบุรีรัมย แตการเจริญเติบโตในดานน้ําหนักนั้นพบวาปลาไนสายพันธุเวียดนามและสาย

พันธุอินโดนีเซียมีการเจริญเติบโตดีกวาและแตกตางจากสายพันธุบุรีรัมย

การเลี้ยงทดสอบดังกลาวพบวาปลาไนสายพันธ

และพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําบุรีรัมย จึงดําเนินการปรับปรุงพันธุปลาไนโดยนําปลาไนสายพันธดังกลาวมาเปนประชากรพื้นฐาน 

(base population) โดยนําวิธีการคัดเลือกแบบหมู 

ไนใหดีขึ้นตามวิธีการของ Falconer (1989) 

คาอัตราพันธุกรรมประจักษ (realized heritability, 

เปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตในบอและแหลงน้ํา เพิ่มผลตอบแทนใหกับเกษตรกร และยังเปนการฟนฟูปลาไนใหคงอยู

และมีคุณภาพเปนสัตวน้ําท่ีมีการเพาะเลี้ยงท่ียั่งยืนตอไป

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cyprinus carpio (Linneaus, 1758) ถูกนําเขามาเลี้ยงในประเทศ

ตอมาในป พ.ศ. 2505 กรมประมงไดทําการเพาะขยายพันธุและมีการกระจายพันธุ

2544) โดยผลผลิตของปลาไนในรอบ 5 ป ระหวางป พ.ศ. 2554

เพาะเลี้ยง มีผลผลิตเฉลี่ย 6,300 ตัน/ป คิดเปน 1.01% ของปริมาณสัตวน้ําจืดทั้งหมด มีมูลคาเฉลี่ย 

 มีผลผลิตปลาไนรวม 5,300 ตัน คิดเปน 0.88% ของปริมาณสัตวน้ําจืดทั้งหมด

, 2560) 

การปรับปรุงพันธุสัตวน้ําใหไดคุณลักษณะที่ดี มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เปนกระบวนการที่มีความจําเปนสําหรับการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเชิงพาณิชย หากไมดําเนินการคัดพันธุหรือจัดการพอแมพันธุอยางถูกตองตามหลักวิชาการ อาจทําใหสายพันธุ

นําไปสูลักษณะที่ไมพึงประสงคสําหรับผูเลี้ยง อันไดแก อัตราการเจริญเติบโตที่นอยลง

สุภัทรา และคณะ, 2548) ซึ่งการพัฒนาและปรับปรุงพันธุปลาไนนั้นไดมีการศึกษา

ปมาแลว โดยนักวิจัยไดใชเทคนิคในการปรับปรุงพันธุดานการคัดเลือก

และเนนลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลผลิตเปนหลักใหญ

พันธุตาง ๆ ซึ่งเหมาะสมตามสภาพการเลี้ยงตาง ๆ กันไป สําหรับการปรับปรุงพันธุปลาไนของประเทศไทยเริ่มดําเนินการในป 

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ไดนําปลาไนสายพันธุฮังการี (P31) มาผสมขามกับปลาไนสายพันธุ

พื้นเมือง ซึ่งลูกผสมที่ไดมีลักษณะ ลําตัวยาวขึ้น หัวเล็กลง และมีการเจริญเติบโตที่ดีกวาสายพันธุพื้นเมือง 

ไดมีการนําเขาปลาไนสายพันธุเวียดนามจากหนวยงาน Research Institute For Aquaculture 

ประเทศเวียดนาม และป พ.ศ. 2541 ไดมีการนําเขาปลาไนสายพันธุอินโดนีเซียจากหนวยงาน 

te  for freshwater Fisheries (RIFF) ประเทศอินโดนีเซีย (สมนึก และคณะ, 2544) ทั้งนี้ในกระบวนการปรับปรุงพันธุ

จําเปนตองมีการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของสัตวน้ําจากแหลงตาง ๆ เพื่อหาประชากรที่เหมาะสม สําหรับใช

เปนประชากรพื้นฐานในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุตอไป ซึ่งการเลี้ยงทดสอบปลาไนสายพันธุเวียดนามและ

อินโดนีเซียกับปลาไนสายพันธุพ้ืนเมืองไดดําเนินการมาแลว 2 ครั้ง โดยครั้งแรก สมนึก และคณะ (2544) 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดพิษณุโลก ผลการทดสอบ พบวาปลาไนสายพันธุอินโดนีเซียมีการเจริญเติบโตดีกวาปลาไนสาย

พันธุเวียดนาม และสายพันธุพื้นเมืองพิษณุโลก แตมีอัตรารอดตายต่ํากวาทั้ง 2 สายพันธุ สวนปลาไนสายพันธุเวียดนาม และ

สายพันธุพื้นเมืองพิษณุโลก  มีการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายไมแตกตางกันทางสถิติ สวนครั้งที่ 2 ดําเนินการโดย

ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําบุรีรัมย ซึ่งนําปลาไนสายพันธุตางประเทศทั้ง 2 

เลี้ยงเปรียบเทียบกับสายพันธุพื้นเมืองบุรีรัมย ซึ่งพบวาการเจริญเติบโตในดานความยาวของปลาไนสายพันธุเวียดนามมีคาสูง

นโดนีเซียและสายพันธุบุรีรัมย แตการเจริญเติบโตในดานน้ําหนักนั้นพบวาปลาไนสายพันธุเวียดนามและสาย

พันธุอินโดนีเซียมีการเจริญเติบโตดีกวาและแตกตางจากสายพันธุบุรีรัมย ซึ่งเปนสายพันธุพื้นเมืองอยางมีนัยสําคัญ

การเลี้ยงทดสอบดังกลาวพบวาปลาไนสายพันธเวียดนามมีความเหมาะสมที่สุดกับสภาพการเลี้ยงในจังหวัดบุรีรัมย ศูนยวิจัย

และพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําบุรีรัมย จึงดําเนินการปรับปรุงพันธุปลาไนโดยนําปลาไนสายพันธดังกลาวมาเปนประชากรพื้นฐาน 

นําวิธีการคัดเลือกแบบหมู (mass selection) มาใชในการปรับปรุงพันธุ เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตปลา

Falconer (1989) เพื่อประเมินผลการตอบสนองของการคัดเลือก (response to selection) 

realized heritability, hR
2) เพื่อใหไดปลาไนที่เจริญเติบโตดีและเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยง ซึ่ง

เปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตในบอและแหลงน้ํา เพิ่มผลตอบแทนใหกับเกษตรกร และยังเปนการฟนฟูปลาไนใหคงอยู

และมีคุณภาพเปนสัตวน้ําท่ีมีการเพาะเลี้ยงท่ียั่งยืนตอไป 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ถูกนําเขามาเลี้ยงในประเทศ

กรมประมงไดทําการเพาะขยายพันธุและมีการกระจายพันธุ

2554-2558 ทั้งที่จับจาก

ของปริมาณสัตวน้ําจืดทั้งหมด มีมูลคาเฉลี่ย 

ของปริมาณสัตวน้ําจืดทั้งหมด 

การปรับปรุงพันธุสัตวน้ําใหไดคุณลักษณะที่ดี มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เปนกระบวนการที่มีความจําเปนสําหรับการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเชิงพาณิชย หากไมดําเนินการคัดพันธุหรือจัดการพอแมพันธุอยางถูกตองตามหลักวิชาการ อาจทําใหสายพันธุ

ก อัตราการเจริญเติบโตที่นอยลง 

ซึ่งการพัฒนาและปรับปรุงพันธุปลาไนนั้นไดมีการศึกษา

ทคนิคในการปรับปรุงพันธุดานการคัดเลือก (selection) และ

และเนนลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลผลิตเปนหลักใหญ ทําใหเกิดสาย

สําหรับการปรับปรุงพันธุปลาไนของประเทศไทยเริ่มดําเนินการในป 

มาผสมขามกับปลาไนสายพันธุ

ยพันธุพื้นเมือง (วงศปฐม และคณะ, 

Research Institute For Aquaculture 

จากหนวยงาน Research 

ทั้งนี้ในกระบวนการปรับปรุงพันธุ

จําเปนตองมีการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของสัตวน้ําจากแหลงตาง ๆ เพื่อหาประชากรที่เหมาะสม สําหรับใช

เวียดนามและสายพันธุ

) ดําเนินการทดสอบที่

ซียมีการเจริญเติบโตดีกวาปลาไนสาย

สายพันธุ สวนปลาไนสายพันธุเวียดนาม และ

ดําเนินการโดย สมศักดิ์ 

2 สายพันธุดังกลาว ไป

เลี้ยงเปรียบเทียบกับสายพันธุพื้นเมืองบุรีรัมย ซึ่งพบวาการเจริญเติบโตในดานความยาวของปลาไนสายพันธุเวียดนามมีคาสูง

นโดนีเซียและสายพันธุบุรีรัมย แตการเจริญเติบโตในดานน้ําหนักนั้นพบวาปลาไนสายพันธุเวียดนามและสาย

ซึ่งเปนสายพันธุพื้นเมืองอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งจากผล

มีความเหมาะสมที่สุดกับสภาพการเลี้ยงในจังหวัดบุรีรัมย ศูนยวิจัย

และพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําบุรีรัมย จึงดําเนินการปรับปรุงพันธุปลาไนโดยนําปลาไนสายพันธดังกลาวมาเปนประชากรพื้นฐาน 

เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตปลา

response to selection) และ

เพื่อใหไดปลาไนที่เจริญเติบโตดีและเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยง ซึ่ง

เปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตในบอและแหลงน้ํา เพิ่มผลตอบแทนใหกับเกษตรกร และยังเปนการฟนฟูปลาไนใหคงอยู



 O1 

116 

O28 

คํานํา 

ปลาไน Common Carp มีชื่อวิทยาศาสตรวา 

ไทยโดยชาวจีน เมื่อประมาณ พ.ศ. 2455 ตอมาในป พ

ไปสูภูมิภาคตางๆทั่วประเทศ (ชวลิต, 2544

ธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยง มีผลผลิตเฉลี่ย 

289.82 ลานบาทตอป  ซึ่งในป พ.ศ. 2558 

มีมูลคารวม 260.20 ลานบาท (กรมประมง, 

การปรับปรุงพันธุสัตวน้ําใหไดคุณลักษณะที่ดี มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เปนกระบวนการที่มีความจําเปนสําหรับการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเชิงพาณิชย หากไมดําเนินการคัดพันธุหรือจัดการพอแมพันธุอยางถูกตองตามหลักวิชาการ อาจทําใหสายพันธุ

นั้นมีความเสื่อมโทรมทางพันธุกรรม นําไปสูลักษณะที่ไมพึงประสงคสําหรับผูเลี้ยง

ปลามีขนาดเล็กและไมแข็งแรง ติดโรคงาย (สุภัทรา

คนควาวิจัยมาเปนเวลานานกวา 50 ปมาแลว โดยนักวิจัยไดใชเ

ระบบการผสม (mating system) และเนนลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลผลิตเปนหลักใหญ

พันธุตาง ๆ ซึ่งเหมาะสมตามสภาพการเลี้ยงตาง ๆ กันไป

พ.ศ. 2528 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ไดนําปลาไนสายพันธุฮังการี 

พื้นเมือง ซึ่งลูกผสมที่ไดมีลักษณะ ลําตัวยาวขึ้น หัวเล็กลง และมีการเจริญเติบโตที่ดีกวาสา

2542) ตอมาในป พ.ศ. 2540 ไดมีการนําเขาปลาไนสายพันธุ

No1 (RIA No.1) ประเทศเวียดนาม และป พ

Institute  for freshwater Fisheries (RIFF) 

จําเปนตองมีการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของสัตวน้ําจากแหลงตาง ๆ เพื่อหาประชากรที่เหมาะสม สําหรับใช

เปนประชากรพ้ืนฐานในการคัดเลือกและปรับ

อินโดนีเซียกับปลาไนสายพันธุพ้ืนเมืองไดดําเนินการมาแลว 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดพิษณุโลก ผลการทดสอบ

พันธุเวียดนาม และสายพันธุพื้นเมืองพิษณุโลก แตมีอัตรารอดตายต่ํากวาทั้ง 

สายพันธุพื้นเมืองพิษณุโลก  มีการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายไมแตกตางกันทางสถิติ สวนครั้งที่ 

และคณะ (2550) ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําบุรีรัมย ซึ่งนําปลาไนสายพันธุตางประเทศทั้ง 

เลี้ยงเปรียบเทียบกับสายพันธุพื้นเมืองบุรีรัมย ซึ่งพบวาการเจริญเติบโตในดานความยาวของปลาไนสายพันธุเวียดนามมีคาสูง

กวาสายพันธุอินโดนีเซียและสายพันธุบุรีรัมย แตการเจริญเติบโตในดานน้ําหนักนั้นพบวาปลาไนสายพันธุเวียดนามและสาย

พันธุอินโดนีเซียมีการเจริญเติบโตดีกวาและแตกตางจากสายพันธุบุรีรัมย

การเลี้ยงทดสอบดังกลาวพบวาปลาไนสายพันธ

และพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําบุรีรัมย จึงดําเนินการปรับปรุงพันธุปลาไนโดยนําปลาไนสายพันธดังกลาวมาเปนประชากรพื้นฐาน 

(base population) โดยนําวิธีการคัดเลือกแบบหมู 

ไนใหดีขึ้นตามวิธีการของ Falconer (1989) 

คาอัตราพันธุกรรมประจักษ (realized heritability, 

เปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตในบอและแหลงน้ํา เพิ่มผลตอบแทนใหกับเกษตรกร และยังเปนการฟนฟูปลาไนใหคงอยู

และมีคุณภาพเปนสัตวน้ําท่ีมีการเพาะเลี้ยงท่ียั่งยืนตอไป

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cyprinus carpio (Linneaus, 1758) ถูกนําเขามาเลี้ยงในประเทศ

ตอมาในป พ.ศ. 2505 กรมประมงไดทําการเพาะขยายพันธุและมีการกระจายพันธุ

2544) โดยผลผลิตของปลาไนในรอบ 5 ป ระหวางป พ.ศ. 2554

เพาะเลี้ยง มีผลผลิตเฉลี่ย 6,300 ตัน/ป คิดเปน 1.01% ของปริมาณสัตวน้ําจืดทั้งหมด มีมูลคาเฉลี่ย 

 มีผลผลิตปลาไนรวม 5,300 ตัน คิดเปน 0.88% ของปริมาณสัตวน้ําจืดทั้งหมด

, 2560) 

การปรับปรุงพันธุสัตวน้ําใหไดคุณลักษณะที่ดี มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เปนกระบวนการที่มีความจําเปนสําหรับการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเชิงพาณิชย หากไมดําเนินการคัดพันธุหรือจัดการพอแมพันธุอยางถูกตองตามหลักวิชาการ อาจทําใหสายพันธุ

นําไปสูลักษณะที่ไมพึงประสงคสําหรับผูเลี้ยง อันไดแก อัตราการเจริญเติบโตที่นอยลง

สุภัทรา และคณะ, 2548) ซึ่งการพัฒนาและปรับปรุงพันธุปลาไนนั้นไดมีการศึกษา

ปมาแลว โดยนักวิจัยไดใชเทคนิคในการปรับปรุงพันธุดานการคัดเลือก

และเนนลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลผลิตเปนหลักใหญ

พันธุตาง ๆ ซึ่งเหมาะสมตามสภาพการเลี้ยงตาง ๆ กันไป สําหรับการปรับปรุงพันธุปลาไนของประเทศไทยเริ่มดําเนินการในป 

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ไดนําปลาไนสายพันธุฮังการี (P31) มาผสมขามกับปลาไนสายพันธุ

พื้นเมือง ซึ่งลูกผสมที่ไดมีลักษณะ ลําตัวยาวขึ้น หัวเล็กลง และมีการเจริญเติบโตที่ดีกวาสายพันธุพื้นเมือง 

ไดมีการนําเขาปลาไนสายพันธุเวียดนามจากหนวยงาน Research Institute For Aquaculture 

ประเทศเวียดนาม และป พ.ศ. 2541 ไดมีการนําเขาปลาไนสายพันธุอินโดนีเซียจากหนวยงาน 

te  for freshwater Fisheries (RIFF) ประเทศอินโดนีเซีย (สมนึก และคณะ, 2544) ทั้งนี้ในกระบวนการปรับปรุงพันธุ

จําเปนตองมีการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของสัตวน้ําจากแหลงตาง ๆ เพื่อหาประชากรที่เหมาะสม สําหรับใช

เปนประชากรพ้ืนฐานในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุตอไป ซึ่งการเลี้ยงทดสอบปลาไนสายพันธุเวียดนามและ

อินโดนีเซียกับปลาไนสายพันธุพ้ืนเมืองไดดําเนินการมาแลว 2 ครั้ง โดยครั้งแรก สมนึก และคณะ (2544) 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดพิษณุโลก ผลการทดสอบ พบวาปลาไนสายพันธุอินโดนีเซียมีการเจริญเติบโตดีกวาปลาไนสาย

พันธุเวียดนาม และสายพันธุพื้นเมืองพิษณุโลก แตมีอัตรารอดตายต่ํากวาทั้ง 2 สายพันธุ สวนปลาไนสายพันธุเวียดนาม และ

สายพันธุพื้นเมืองพิษณุโลก  มีการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายไมแตกตางกันทางสถิติ สวนครั้งที่ 2 ดําเนินการโดย

ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําบุรีรัมย ซึ่งนําปลาไนสายพันธุตางประเทศทั้ง 2 

เลี้ยงเปรียบเทียบกับสายพันธุพื้นเมืองบุรีรัมย ซึ่งพบวาการเจริญเติบโตในดานความยาวของปลาไนสายพันธุเวียดนามมีคาสูง

นโดนีเซียและสายพันธุบุรีรัมย แตการเจริญเติบโตในดานน้ําหนักนั้นพบวาปลาไนสายพันธุเวียดนามและสาย

พันธุอินโดนีเซียมีการเจริญเติบโตดีกวาและแตกตางจากสายพันธุบุรีรัมย ซึ่งเปนสายพันธุพื้นเมืองอยางมีนัยสําคัญ

การเลี้ยงทดสอบดังกลาวพบวาปลาไนสายพันธเวียดนามมีความเหมาะสมที่สุดกับสภาพการเลี้ยงในจังหวัดบุรีรัมย ศูนยวิจัย

และพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําบุรีรัมย จึงดําเนินการปรับปรุงพันธุปลาไนโดยนําปลาไนสายพันธดังกลาวมาเปนประชากรพื้นฐาน 

นําวิธีการคัดเลือกแบบหมู (mass selection) มาใชในการปรับปรุงพันธุ เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตปลา

Falconer (1989) เพื่อประเมินผลการตอบสนองของการคัดเลือก (response to selection) 

realized heritability, hR
2) เพื่อใหไดปลาไนที่เจริญเติบโตดีและเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยง ซึ่ง

เปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตในบอและแหลงน้ํา เพิ่มผลตอบแทนใหกับเกษตรกร และยังเปนการฟนฟูปลาไนใหคงอยู

และมีคุณภาพเปนสัตวน้ําท่ีมีการเพาะเลี้ยงท่ียั่งยืนตอไป 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ถูกนําเขามาเลี้ยงในประเทศ

กรมประมงไดทําการเพาะขยายพันธุและมีการกระจายพันธุ

2554-2558 ทั้งที่จับจาก

ของปริมาณสัตวน้ําจืดทั้งหมด มีมูลคาเฉลี่ย 

ของปริมาณสัตวน้ําจืดทั้งหมด 

การปรับปรุงพันธุสัตวน้ําใหไดคุณลักษณะที่ดี มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เปนกระบวนการที่มีความจําเปนสําหรับการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเชิงพาณิชย หากไมดําเนินการคัดพันธุหรือจัดการพอแมพันธุอยางถูกตองตามหลักวิชาการ อาจทําใหสายพันธุ

ก อัตราการเจริญเติบโตที่นอยลง 

ซึ่งการพัฒนาและปรับปรุงพันธุปลาไนนั้นไดมีการศึกษา

ทคนิคในการปรับปรุงพันธุดานการคัดเลือก (selection) และ

และเนนลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลผลิตเปนหลักใหญ ทําใหเกิดสาย

สําหรับการปรับปรุงพันธุปลาไนของประเทศไทยเริ่มดําเนินการในป 

มาผสมขามกับปลาไนสายพันธุ

ยพันธุพื้นเมือง (วงศปฐม และคณะ, 

Research Institute For Aquaculture 

จากหนวยงาน Research 

ทั้งนี้ในกระบวนการปรับปรุงพันธุ

จําเปนตองมีการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของสัตวน้ําจากแหลงตาง ๆ เพื่อหาประชากรที่เหมาะสม สําหรับใช

เวียดนามและสายพันธุ

) ดําเนินการทดสอบที่

ซียมีการเจริญเติบโตดีกวาปลาไนสาย

สายพันธุ สวนปลาไนสายพันธุเวียดนาม และ

ดําเนินการโดย สมศักดิ์ 

2 สายพันธุดังกลาว ไป

เลี้ยงเปรียบเทียบกับสายพันธุพื้นเมืองบุรีรัมย ซึ่งพบวาการเจริญเติบโตในดานความยาวของปลาไนสายพันธุเวียดนามมีคาสูง

นโดนีเซียและสายพันธุบุรีรัมย แตการเจริญเติบโตในดานน้ําหนักนั้นพบวาปลาไนสายพันธุเวียดนามและสาย

ซึ่งเปนสายพันธุพื้นเมืองอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งจากผล

มีความเหมาะสมที่สุดกับสภาพการเลี้ยงในจังหวัดบุรีรัมย ศูนยวิจัย

และพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําบุรีรัมย จึงดําเนินการปรับปรุงพันธุปลาไนโดยนําปลาไนสายพันธดังกลาวมาเปนประชากรพื้นฐาน 

เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตปลา

response to selection) และ

เพื่อใหไดปลาไนที่เจริญเติบโตดีและเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยง ซึ่ง

เปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตในบอและแหลงน้ํา เพิ่มผลตอบแทนใหกับเกษตรกร และยังเปนการฟนฟูปลาไนใหคงอยู

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

วัตถุประสงค 

1. เพื่อประเมินคาตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษในลักษณะการเจริญเติบโตของปลาไนท่ีผานการ

คัดเลือกแลว 2 รุน 

2. เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลาไนที่ผานการคัดเลือกแบบหมูและกลุมควบคุมในแตละรุน
 

วิธีดําเนินการ 

1.  การคัดเลือก 

พันธุปลาไนที่ใชเปนประชากรพื้นฐาน 

ทดสอบจากสมศักดิ์ และคณะ (2550) 

ดําเนินการคัดพันธุปลาไน โดยการคัดเลือกเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 

พัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําบุรีรัมย โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ

1.1 สุมพอแมพันธุปลาไนสายพันธุเวียดนามจากรุนเดียวกันที่มีการเลี้ยงเหมือนกัน จํานวน 

เพาะพันธุในถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร จํานวน 

ใชฮอรโมนสังเคราะห buserelin acetate (suprefact) 

เมีย และ 10 ไมโครกรัม ตอน้ําหนักปลา 

น้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม เมื่อปลาผสมพันธุวางไขแลว นําพอแมพันธุออกจากถัง หลังจากลูกปลาฟกออกเปนตัวและถุงไขแดงยุบ 

สุมลูกปลาถังละ 500 ตัว นําไปอนุบาลในบอดินขนาด 

ใหไขตุนและไรแดง อายุ 4 - 30 

31 -  60 วัน ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูประดับโปรตีน 

1.2 เมื่อลูกปลามีอายุ 60

กระชัง ๆ ละ 300 ตัว ใหกินอาหารเม็ดสําเร็จรูประดับโปรตีน 

ระดับโปรตีน 15.5% จนปลาอายุครบ 

น้ําหนักและวัดขนาดปลาทั้งหมด เรียกปลาที่ผลิตไดรุนนี้วาประช

ที่สุด 10% ของประชากร เพื่อใชเปนพอแมพันธุสําหรับประชากรคัดเลือกรุนตอไป

1.3 สรางประชากรรุนที่ 1

โดยปลาในกลุมคัดเลือกใหคัดเลือกปลาจากประชากรรุนพอแมที่มีน้ําหนักมากที่สุดในแตละเพศมาเปนพอแมพันธุ จํานวน 

คู สวนปลาในกลุมควบคุมทําการสุมปลาจากประชากรรุนพอแม จํานวน 

20 ตารางเมตร กลุมละ 2 บอ ๆ ละ 

ลิตร จํานวนกลุมละ 4 ถัง เมื่อลูกปลาฟกเปนตัวและถุงไขแดงยุบ

1 บอ โดยในชวง 3 วันแรก ใหไขตุนและไรแดง อายุ

สําหรับปลาวัยออน อายุ 31 - 60 วัน ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูป

1.4 เมื่อลูกปลามีอายุ 60

กระชัง ๆ ละ 300 ตัว ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูประดับ 

เดือน 

1.5 การคัดพันธุปลาไนกลุมคัดพันธุรุนที่ 

คู จากปลาไนกลุมคัดพันธุรุนที่ 1 นํามาผลิตปลากลุม

ดําเนินการเชนเดียวกับในรุนที่ 1 

การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

คาตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษในลักษณะการเจริญเติบโตของปลาไนท่ีผานการ

เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลาไนที่ผานการคัดเลือกแบบหมูและกลุมควบคุมในแตละรุน

พันธุปลาไนที่ใชเปนประชากรพื้นฐาน (base population) คือ ประชากรปลาไนสายพันธุเวียดนาม ที่ผานการ

(2550)  

ดําเนินการคัดพันธุปลาไน โดยการคัดเลือกเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนกันยายน 

บุรีรัมย โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ (ภาพที่ 1) ดังนี ้  

สุมพอแมพันธุปลาไนสายพันธุเวียดนามจากรุนเดียวกันที่มีการเลี้ยงเหมือนกัน จํานวน 

ลิตร จํานวน 1 คู/ถัง รวมทั้งสิ้น 30 ถัง ใชวิธีฉีดฮอรโมนเพื่อเรงใหปลาผสมพันธุ โดยการ

buserelin acetate (suprefact) ความเขมขน 15 ไมโครกรัม ตอน้ําหนักปลา 

ไมโครกรัม ตอน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม ในปลาเพศผู รวมกับสาร domperidone (motilium) 

กิโลกรัม เมื่อปลาผสมพันธุวางไขแลว นําพอแมพันธุออกจากถัง หลังจากลูกปลาฟกออกเปนตัวและถุงไขแดงยุบ 

ตัว นําไปอนุบาลในบอดินขนาด 800 ตารางเมตร จํานวน 1 บอ เปนเวลา 2 

30 วัน ใหรําละเอียดผสมกับปลาปน อัตราสวน 3:1 หรืออาหารผงสําหรับปลาวัยออน อายุ

วัน ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูประดับโปรตีน 25%   

60 วัน ชั่งวัดการเจริญเติบโตแลวนําลงเลี้ยงในกระชังขนาด 25

ว ใหกินอาหารเม็ดสําเร็จรูประดับโปรตีน 25%  ในชวง 2 เดือนแรก แลวเปลี่ยนเปนอาห

จนปลาอายุครบ 10 เดือน นับจํานวนปลาที่รอดตายทั้งหมด แยกเพศ นับจํานวนปลาในแตละเพศ ชั่ง

เรียกปลาที่ผลิตไดรุนนี้วาประชากรรุนพอแม (P0) ทําการคัดเลือกปลาที่มีการเจริญเติบโตดี

ของประชากร เพื่อใชเปนพอแมพันธุสําหรับประชากรคัดเลือกรุนตอไป 

1 (F1) จํานวน 2 กลุม คือ กลุมคัดเลือก (selected line) และกลุมควบคุม 

โดยปลาในกลุมคัดเลือกใหคัดเลือกปลาจากประชากรรุนพอแมที่มีน้ําหนักมากที่สุดในแตละเพศมาเปนพอแมพันธุ จํานวน 

คู สวนปลาในกลุมควบคุมทําการสุมปลาจากประชากรรุนพอแม จํานวน 30 คู แยกเพาะพันธุปลาแตละกลุมในบอซีเมนตขนาด 

ๆ ละ 15 คู หลังจากแมปลาวางไขรวบรวมไขที่ผสมแลว ไปแยกฟกถังไฟเบอร ขนาด 

ถัง เมื่อลูกปลาฟกเปนตัวและถุงไขแดงยุบ จึงยายลงอนุบาลในบอดิน ขนาด 

วันแรก ใหไขตุนและไรแดง อายุ 4 - 30 วัน ใหรําละเอียดผสมกับปลาปน อัตราสวน 

วัน ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูป ระดับโปรตีน 25% 

60 วัน ชั่งวัดการเจริญเติบโตแลวนําลงเลี้ยงในกระชังขนาด 25

ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูประดับ 15.5% เลี้ยงและเก็บขอมูลการเจริญเติบโตทุกเดือนจนปลามีอายุครบ 

การคัดพันธุปลาไนกลุมคัดพันธุรุนที่ 2 ดําเนินการคัดจากปลาเพศเมียและเพศผูที่มีน้ําหนักมากที่สุด จํานวน

นํามาผลิตปลากลุมคัดพันธุรุนที่ 2 ทั้งนี้การเพาะพันธุ การอนุบาล และการจัดการอื่น ๆ 
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คาตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษในลักษณะการเจริญเติบโตของปลาไนท่ีผานการ

เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลาไนที่ผานการคัดเลือกแบบหมูและกลุมควบคุมในแตละรุน 

คือ ประชากรปลาไนสายพันธุเวียดนาม ที่ผานการ

ถึง เดือนกันยายน 2560 ณ ศูนยวิจัยและ

สุมพอแมพันธุปลาไนสายพันธุเวียดนามจากรุนเดียวกันที่มีการเลี้ยงเหมือนกัน จํานวน 30 คู นํามาแยก

ถัง ใชวิธีฉีดฮอรโมนเพื่อเรงใหปลาผสมพันธุ โดยการ

ไมโครกรัม ตอน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม ในปลาเพศ

domperidone (motilium) 10 มิลลิกรัม ตอ

กิโลกรัม เมื่อปลาผสมพันธุวางไขแลว นําพอแมพันธุออกจากถัง หลังจากลูกปลาฟกออกเปนตัวและถุงไขแดงยุบ 

2 เดือน  โดยในชวง 3 วันแรก

รืออาหารผงสําหรับปลาวัยออน อายุ 

25 ลูกบาศกเมตร จํานวน 8 

เดือนแรก แลวเปลี่ยนเปนอาหารเม็ดสําเร็จรูป

เดือน นับจํานวนปลาที่รอดตายทั้งหมด แยกเพศ นับจํานวนปลาในแตละเพศ ชั่ง

ทําการคัดเลือกปลาที่มีการเจริญเติบโตดี

และกลุมควบคุม (control line) 

โดยปลาในกลุมคัดเลือกใหคัดเลือกปลาจากประชากรรุนพอแมที่มีน้ําหนักมากที่สุดในแตละเพศมาเปนพอแมพันธุ จํานวน 30 

คู แยกเพาะพันธุปลาแตละกลุมในบอซีเมนตขนาด 

คู หลังจากแมปลาวางไขรวบรวมไขที่ผสมแลว ไปแยกฟกถังไฟเบอร ขนาด 2,000 

จึงยายลงอนุบาลในบอดิน ขนาด 800 ตารางเมตร กลุมละ 

รําละเอียดผสมกับปลาปน อัตราสวน 3:1 หรืออาหารผง

25 ลูกบาศกเมตร กลุมละ 4 

เลี้ยงและเก็บขอมูลการเจริญเติบโตทุกเดือนจนปลามีอายุครบ 10 

ศผูที่มีน้ําหนักมากที่สุด จํานวน 30 

การอนุบาล และการจัดการอื่น ๆ 
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1.6 ดําเนินการสุมปลาไนกลุมควบคุมรุนที่ 

1 นํามาผลิตปลากลุมคัดควบคุมรุนที่ 2 ทั้งนี้การเพาะพั

 
 
 

 
 

          P0 ♂ 30 x ♀30                                                 

    
                                                                                           

 
 
                  กลุมคัดเลือก  
                   คัดปลาขนาดโตที่สุด 10
    ของประชากร 
                                                                  
 
 
 
 
                   F1        ปลากลุมคัดเลือก
 
 
 
                   F2        ปลากลุมคัดเลือก
 

ภาพท่ี 1 แผนผังการปรับปรุงพันธุปลาไนโดยการคัดเลือกแบบหมู

 

2. การวิเคราะหขอมูล 

2.1 การประเมินคาทางพันธุกรรม

นําขอมูลความยาวและน้ําหนักของปลาไนที่อายุ 

คาทางพันธุกรรมตอไปนี้ 

2.1.1 ความแตกตางของการคัดเลือก 

ความแตกตางของการคัดเลือก คือ ความแตกตางของคาเฉลี่ยของลักษณะเปาหมายในประชากร

ทั้งหมดกับคาเฉลี่ยของลักษณะเปาหมายในกลุมสัตวที่คัดเลือกเปนพอแมพันธุ

สมการคือ 

Si  =  (Xsi) - (Xi)

              เมื่อ  Si  =  คาความแตกตางของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ 

          Xsi =  คาเฉลี่ยของลักษณะกลุมสัตวที่คัดเลือกเปนพอแมพันธุในรุนที่ 

          Xi  =  คาเฉลี่ยของลักษณะประชากรทั้งหมดในรุนท่ี 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ดําเนินการสุมปลาไนกลุมควบคุมรุนที่ 2 จากปลาเพศเมียและเพศผู จํานวน 30 คู จากปลาไนกลุมควบคุมรุนที่ 

ทั้งนี้การเพาะพันธุ การอนุบาล และการจัดการอื่น ๆ ดําเนินการเชนเดียวกับในรุนที่ 

30                                                                         10% ♂,♀

                                                                                           10 เดือน 

   กลุมควบคุม 
10%              สุมจากปลาทั้งหมด 

                                                                   10 เดือน 

ปลากลุมคัดเลือก                                ปลากลุมควบคุม

ปลากลุมคัดเลือก                                       ปลากลุมควบคุม

แผนผังการปรับปรุงพันธุปลาไนโดยการคัดเลือกแบบหมู (mass selection) 

การประเมินคาทางพันธุกรรม 

นําขอมูลความยาวและน้ําหนักของปลาไนที่อายุ 10 เดือน ของประชากรรุนพอแม, รุนที่ 

ความแตกตางของการคัดเลือก (selection differential, S) 

ความแตกตางของการคัดเลือก คือ ความแตกตางของคาเฉลี่ยของลักษณะเปาหมายในประชากร

ทั้งหมดกับคาเฉลี่ยของลักษณะเปาหมายในกลุมสัตวที่คัดเลือกเปนพอแมพันธุ (Falconer, 1989) ซึ่งสามารถอธิบายในรูปของ

) 

คาความแตกตางของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ i 

คาเฉลี่ยของลักษณะกลุมสัตวที่คัดเลือกเปนพอแมพันธุในรุนที่ i 

คาเฉลี่ยของลักษณะประชากรทั้งหมดในรุนท่ี i 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

คู จากปลาไนกลุมควบคุมรุนที่ 

การอนุบาล และการจัดการอื่น ๆ ดําเนินการเชนเดียวกับในรุนที่ 1 

♀ 

ปลากลุมควบคุม 

ปลากลุมควบคุม 

รุนที่ 1 และ 2 มาคํานวณ

ความแตกตางของการคัดเลือก คือ ความแตกตางของคาเฉลี่ยของลักษณะเปาหมายในประชากร

ซึ่งสามารถอธิบายในรูปของ
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1.6 ดําเนินการสุมปลาไนกลุมควบคุมรุนที่ 

1 นํามาผลิตปลากลุมคัดควบคุมรุนที่ 2 ทั้งนี้การเพาะพั

 
 
 

 
 

          P0 ♂ 30 x ♀30                                                 

    
                                                                                           

 
 
                  กลุมคัดเลือก  
                   คัดปลาขนาดโตที่สุด 10
    ของประชากร 
                                                                  
 
 
 
 
                   F1        ปลากลุมคัดเลือก
 
 
 
                   F2        ปลากลุมคัดเลือก
 

ภาพท่ี 1 แผนผังการปรับปรุงพันธุปลาไนโดยการคัดเลือกแบบหมู

 

2. การวิเคราะหขอมูล 

2.1 การประเมินคาทางพันธุกรรม

นําขอมูลความยาวและน้ําหนักของปลาไนที่อายุ 

คาทางพันธุกรรมตอไปนี้ 

2.1.1 ความแตกตางของการคัดเลือก 

ความแตกตางของการคัดเลือก คือ ความแตกตางของคาเฉล่ียของลักษณะเปาหมายในประชากร

ทั้งหมดกับคาเฉลี่ยของลักษณะเปาหมายในกลุมสัตวที่คัดเลือกเปนพอแมพันธุ

สมการคือ 

Si  =  (Xsi) - (Xi)

              เมื่อ  Si  =  คาความแตกตางของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ 

          Xsi =  คาเฉลี่ยของลักษณะกลุมสัตวที่คัดเลือกเปนพอแมพันธุในรุนที่ 

          Xi  =  คาเฉลี่ยของลักษณะประชากรทั้งหมดในรุนท่ี 
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ดําเนินการสุมปลาไนกลุมควบคุมรุนที่ 2 จากปลาเพศเมียและเพศผู จํานวน 30 คู จากปลาไนกลุมควบคุมรุนที่ 

ทั้งนี้การเพาะพันธุ การอนุบาล และการจัดการอื่น ๆ ดําเนินการเชนเดียวกับในรุนที่ 

30                                                                         10% ♂,♀

                                                                                           10 เดือน 

   กลุมควบคุม 
10%              สุมจากปลาทั้งหมด 

                                                                   10 เดือน 

ปลากลุมคัดเลือก                                ปลากลุมควบคุม

ปลากลุมคัดเลือก                                       ปลากลุมควบคุม

แผนผังการปรับปรุงพันธุปลาไนโดยการคัดเลือกแบบหมู (mass selection) 

การประเมินคาทางพันธุกรรม 

นําขอมูลความยาวและน้ําหนักของปลาไนที่อายุ 10 เดือน ของประชากรรุนพอแม, รุนที่ 

ความแตกตางของการคัดเลือก (selection differential, S) 

ความแตกตางของการคัดเลือก คือ ความแตกตางของคาเฉล่ียของลักษณะเปาหมายในประชากร

ทั้งหมดกับคาเฉลี่ยของลักษณะเปาหมายในกลุมสัตวที่คัดเลือกเปนพอแมพันธุ (Falconer, 1989) ซึ่งสามารถอธิบายในรูปของ

) 

คาความแตกตางของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ i 

คาเฉลี่ยของลักษณะกลุมสัตวที่คัดเลือกเปนพอแมพันธุในรุนที่ i 

คาเฉลี่ยของลักษณะประชากรทั้งหมดในรุนท่ี i 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

คู จากปลาไนกลุมควบคุมรุนที่ 

การอนุบาล และการจัดการอื่น ๆ ดําเนินการเชนเดียวกับในรุนที่ 1 

♀ 

ปลากลุมควบคุม 

ปลากลุมควบคุม 

รุนที่ 1 และ 2 มาคํานวณ

ความแตกตางของการคัดเลือก คือ ความแตกตางของคาเฉล่ียของลักษณะเปาหมายในประชากร

ซึ่งสามารถอธิบายในรูปของ

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

2.1.2 การตอบสนองของการคัดเลือก 

การตอบสนองของการคัดเลือก คือ

กับประชากรรุนพอแม (Falconer, 1989) 

สภาพแวดลอมที่แตกตางกันไปแตละรุนตามวิธีการของ 

และเลี้ยงรุนเดียวกันมาลบออกจากคาเฉลี่ยของประชากรกลุมคัดเลือก 

            Ri  = 

   เมื่อ    Ri  =  คาตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ 

       Xi  =  คาเฉลี่ยประชากรรุนที่ 

                     Ci   =  คาเฉลี่ยประชากรรุนที่ 

          Xi-1 =  คาเฉลี่ยประชากรรุนที่ 

          Ci-1 =  คาเฉลี่ยประชากรรุนที่ 

โดย i = 0, 1, 2, s0 

รุนที่ 2, กลุมพอแมพันธุคัดเลือก และกลุมคัดเลือกรุนที่ 

2.1.3 อัตราพันธุกรรมประจักษ

อัตราพันธุกรรมประจักษ คือ คาที่ประเมินจากสัดสวนระหวางคาตอบสนอง

ความแตกตางของการคัดเลือก (hR
2 = R/S) 

คัดเลือกทั้งหมดกับความแตกตางของการคัดเลือกทั้งหมด 

 

ในงานวิจัยนี้คํานวณ  

 

ในท่ีนี้ คาตอบสนองการคัดเลือกทั้งหมด 

  ความแตกตางของการคัดเลือกท้ังหมด 

และประเมินคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของอัตราพันธุกรรมประจักษ 

cumulative realized heritability, S

R / (S1

เมื่อ  R   =  

 โดยสามารถคํานวณคาไดจากสูตร 

     2   =   V

เมื่อ  Vp   =   

 t     =  จํานวนรุนท่ีคัดเลือก

 h2   =  อัตราพันธุกรรม

 Ne   =  จํานวนพอแมพันธุ

 m   =  จํานวนปลาที่ช่ังวัด

 

2.2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโต

2.2.1  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวางประชากรกลุมคัดเลือกและกลุมควบคุมในแตละรุน

การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาไนระหวางกลุมคัดเลือกและกลุมควบคุมที่

อายุเทากันแยกวิเคราะหเปนประชากรรุนที่ 
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คาตอบสนองการคดัเลือกทั้งหมด

คาแตกตางของการคัดเลือกทั้งหมด

การตอบสนองของการคัดเลือก (response to selection, R)                  

การตอบสนองของการคัดเลือก คือ ความแตกตางระหวางลักษณะของสัตวในประชากรรุนคัดเลือก

(Falconer, 1989) ซึ่งในการทดลองนี้ไดนําประชากรกลุมควบคุมมาปรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก

สภาพแวดลอมที่แตกตางกันไปแตละรุนตามวิธีการของ Hill (1972) โดยการนําคาเฉลี่ยของประชากรกลุมควบคุมที่อายุเทากัน

และเลี้ยงรุนเดียวกันมาลบออกจากคาเฉลี่ยของประชากรกลุมคัดเลือก สามารถเขียนเปนสมการไดดังน้ี คือ 

=  (Xi- Ci) -  (Xi-1- Ci-1)         

คาตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ i 

คาเฉลี่ยประชากรรุนที่ i ในกลุมคัดเลือก 

คาเฉลี่ยประชากรรุนที่ i ในกลุมควบคุม  

คาเฉลี่ยประชากรรุนที่ i-1 หรือรุนพอแมของประชากรรุนที่ i 

คาเฉลี่ยประชากรรุนที่ i-1 หรือรุนพอแมของประชากรรุนที่ i 

i = 0, 1, 2, s0 และ s1 เปนคาของประชากรพอแมพันธุ, กลุมควบคุมรุนที่ 

กลุมพอแมพันธุคัดเลือก และกลุมคัดเลือกรุนที่ 1 ตามลําดับ  

อัตราพันธุกรรมประจักษ (realized heritability, hR
2) 

อัตราพันธุกรรมประจักษ คือ คาที่ประเมินจากสัดสวนระหวางคาตอบสนอง

= R/S) ในกรณีที่มีการคัดเลือกมากกวา 1 รุนขึ้นไป คา hR
2 ประเมินจากคาตอบสนองการ

คัดเลือกทั้งหมดกับความแตกตางของการคัดเลือกทั้งหมด (Hill, 1972; Falconer and Mackay, 1996)

ในงานวิจัยนี้คํานวณ  hR
2   = 

ในท่ีนี้ คาตอบสนองการคัดเลือกทั้งหมด =  R1+R2 

ความแตกตางของการคัดเลือกท้ังหมด =  S1+S2 

และประเมินคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของอัตราพันธุกรรมประจักษ 

cumulative realized heritability, Sh2) จากสูตร  

1+S2) 

 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาการตอบสนองตอการคัดเลือก    

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

 แวเรียนซของลักษณะที่คัดเลือก 

จํานวนรุนท่ีคัดเลือก 

อัตราพันธุกรรม 

จํานวนพอแมพันธุ 

จํานวนปลาที่ช่ังวัด   

เปรียบเทียบการเจริญเติบโต 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวางประชากรกลุมคัดเลือกและกลุมควบคุมในแตละรุน

การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาไนระหวางกลุมคัดเลือกและกลุมควบคุมที่

อายุเทากันแยกวิเคราะหเปนประชากรรุนที่ 1 และ 2 ตามขอมูล ดังน้ี 
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คาตอบสนองการคดัเลือกทั้งหมด 

คาแตกตางของการคัดเลือกทั้งหมด 

               

ความแตกตางระหวางลักษณะของสัตวในประชากรรุนคัดเลือก

ซึ่งในการทดลองนี้ไดนําประชากรกลุมควบคุมมาปรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก

โดยการนําคาเฉลี่ยของประชากรกลุมควบคุมที่อายุเทากัน

ยนเปนสมการไดดังน้ี คือ  

 ในกลุมคัดเลือก  

i ในกลุมควบคุม 

กลุมควบคุมรุนที่ 1, กลุมควบคุม

อัตราพันธุกรรมประจักษ คือ คาที่ประเมินจากสัดสวนระหวางคาตอบสนองของการคัดเลือกกับ

ประเมินจากคาตอบสนองการ

(Hill, 1972; Falconer and Mackay, 1996) 

และประเมินคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของอัตราพันธุกรรมประจักษ (standard error of 

คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาการตอบสนองตอการคัดเลือก     

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวางประชากรกลุมคัดเลือกและกลุมควบคุมในแตละรุน 

การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาไนระหวางกลุมคัดเลือกและกลุมควบคุมที่
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1) การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนัก

การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนัก

คัดเลือกและกลุมควบคุมที่อายุเทากันแยกวิเคราะหเปนประชากรรุนที่ 

(Wilkinson et al., 1992) ตามโมเดลทางสถิติแบบ

และเปรียบเทียบความแตกตางของแตละประชากรในแตละรุนเปน  คู ๆ โดยวิธี 

 2) น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน

 

              น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน (

              

3) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

        

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

                              

นําขอมูลน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไปวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุม

คัดเลือกและกลุมควบคุมโดยใชสถิติ t-test ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

2.2.2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวางรุนของประชากรกลุมคัดเลือก

วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลาไนระหวางรุนของ

ประชากรกลุมคัดเลือกจากประชากรรุนพอแม

โปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) 

and Rohlf, 1981) และเปรียบเทียบความแตกตางของประชากรในแตละรุนเปนคู ๆ โดยวิธี 

al., 1992)  

2.3 อัตรารอดตาย 

ขอมูลอัตรารอดตายของปลาไนที่

วิธี angular transformation โดยใชคา arcsine

แบบ normal distribution กอนที่นํามาวิเคราะหความแปรปรวนแบบ 

1981) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992)

 

ผลการศึกษา 

1. การประเมินคาทางพันธุกรรม 

1.1 คาความแตกตางของการคัดเลือก

คาความแตกตางของการคัดเลือกเมื่อปลาอายุ 

คา 3.71 เซนติเมตร และ 2.86 เซนติเมตร ตามลําดับ และโดยน้ําหนักมีคา 

แตกตางของการคัดเลือกท้ังหมดใน 2 รุน ของการคัดเลือกโดยความยาวและน้ําหนักมีคา 

ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 

1.2 คาตอบสนองของการคัดเลือก

คาตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ 

และ 0.89 เซนติเมตร และโดยน้ําหนักมีคา 21.27 

ใน 2 รุน ของการคัดเลือกโดยความยาวและน้ําหนักมีคา 
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น้ําหนักปลาเฉลี่ยสุดทาย – น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มตน

จํานวนวันที่ใชทดลอง 

(ln น้ําหนักปลาสดุทาย – ln น้ําหนักปลาเริม่ตน

ระยะเวลาทดลอง 

 

การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนัก 

การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลาไนระหวางกลุม

คัดเลือกและกลุมควบคุมที่อายุเทากันแยกวิเคราะหเปนประชากรรุนที่ 1 และ 2 โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

ตามโมเดลทางสถิติแบบ one-way nested analysis of variance (Sokal and Rohlf, 1981)

องแตละประชากรในแตละรุนเปน  คู ๆ โดยวิธี Tukey’s test (Wilkinson et al., 1992)

น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน (daily weight gain, DWG) คํานวณตาม Brett (1979) จากสูตร

(กรัม/วัน)  = 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR) คํานวณตาม Brett (1979) 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) = 

นําขอมูลน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไปวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุม

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992)   

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวางรุนของประชากรกลุมคัดเลือก 

วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลาไนระหวางรุนของ

ประชากรกลุมคัดเลือกจากประชากรรุนพอแม, รุนที่ 1 และ 2 ซึ่งนําขอมูลของประชากรกลุมควบคุมมาลบออกโดยใช

SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) ตามโมเดลทางสถิติแบบ one-way analysis of variance

และเปรียบเทียบความแตกตางของประชากรในแตละรุนเปนคู ๆ โดยวิธี Tukey’s test

ขอมูลอัตรารอดตายของปลาไนทีอ่ายุ 10 เดือน ของประชากรรุนพอแม, รุนที่ 1 และ 2 นํามาแปลงขอมูลดวย

arcsine ตามวิธีการของ Sokal and Rohlf (1981) เพื่อปรับใหขอมูลมีการกระจาย

กอนที่นํามาวิเคราะหความแปรปรวนแบบ one-way analysis of variance (Sokal and Rohlf, 

SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) 

คาความแตกตางของการคัดเลือก (S) 

คาความแตกตางของการคัดเลือกเมื่อปลาอายุ 10 เดือน ของประชากรคัดเลือกรุนที่ 1 และ 

เซนติเมตร ตามลําดับ และโดยน้ําหนักมีคา 87.11 กรัม และ 57.09 กรัม ตามลําดับ

รุน ของการคัดเลือกโดยความยาวและน้ําหนักมีคา 6.57 เซนติเมตร และ

อบสนองของการคัดเลือก (R) 

คาตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ 1 และ 2 ของการคัดเลือกโดยความยาวมีคา 

21.27 กรัม และ 33.24 กรัม ตามลําดับ ซึ่งการตอบสนองของการคัดเลือกทั้งหมด

รุน ของการคัดเลือกโดยความยาวและน้ําหนักมีคา 1.56 เซนติเมตร และ 54.51 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มตน 

 

น้ําหนักปลาเริม่ตน) 
× 100  

ของปลาไนระหวางกลุม

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT 

(Sokal and Rohlf, 1981) 

Tukey’s test (Wilkinson et al., 1992) 

จากสูตร   

Brett (1979) จากสูตร 

นําขอมูลน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไปวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุม

SYSTAT (Wilkinson et al., 1992)    

วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลาไนระหวางรุนของ

ซึ่งนําขอมูลของประชากรกลุมควบคุมมาลบออกโดยใช

way analysis of variance (Sokal 

Tukey’s test (Wilkinson et 

นํามาแปลงขอมูลดวย

เพื่อปรับใหขอมูลมีการกระจาย

s of variance (Sokal and Rohlf, 

และ 2 โดยความยาวมี

กรัม ตามลําดับ ซึ่งความ

เซนติเมตร และ 146.20 กรัม 

ของการคัดเลือกโดยความยาวมีคา 0.67 เซนติเมตร 

ซึ่งการตอบสนองของการคัดเลือกทั้งหมด

ตารางท่ี 1) 



 O1 

120 

O28 

1) การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนัก

การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนัก

คัดเลือกและกลุมควบคุมที่อายุเทากันแยกวิเคราะหเปนประชากรรุนที่ 

(Wilkinson et al., 1992) ตามโมเดลทางสถิติแบบ

และเปรียบเทียบความแตกตางของแตละประชากรในแตละรุนเปน  คู ๆ โดยวิธี 

 2) น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน

 

              น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน (

              

3) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

        

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

                              

นําขอมูลน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไปวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุม

คัดเลือกและกลุมควบคุมโดยใชสถิติ t-test ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

2.2.2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวางรุนของประชากรกลุมคัดเลือก

วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลาไนระหวางรุนของ

ประชากรกลุมคัดเลือกจากประชากรรุนพอแม

โปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) 

and Rohlf, 1981) และเปรียบเทียบความแตกตางของประชากรในแตละรุนเปนคู ๆ โดยวิธี 

al., 1992)  

2.3 อัตรารอดตาย 

ขอมูลอัตรารอดตายของปลาไนที่

วิธี angular transformation โดยใชคา arcsine

แบบ normal distribution กอนที่นํามาวิเคราะหความแปรปรวนแบบ 

1981) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992)

 

ผลการศึกษา 

1. การประเมินคาทางพันธุกรรม 

1.1 คาความแตกตางของการคัดเลือก

คาความแตกตางของการคัดเลือกเมื่อปลาอายุ 

คา 3.71 เซนติเมตร และ 2.86 เซนติเมตร ตามลําดับ และโดยน้ําหนักมีคา 

แตกตางของการคัดเลือกท้ังหมดใน 2 รุน ของการคัดเลือกโดยความยาวและน้ําหนักมีคา 

ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 

1.2 คาตอบสนองของการคัดเลือก

คาตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ 

และ 0.89 เซนติเมตร และโดยน้ําหนักมีคา 21.27 

ใน 2 รุน ของการคัดเลือกโดยความยาวและน้ําหนักมีคา 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

น้ําหนักปลาเฉลี่ยสุดทาย – น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มตน

จํานวนวันที่ใชทดลอง 

(ln น้ําหนักปลาสดุทาย – ln น้ําหนักปลาเริม่ตน

ระยะเวลาทดลอง 

 

การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนัก 

การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลาไนระหวางกลุม

คัดเลือกและกลุมควบคุมที่อายุเทากันแยกวิเคราะหเปนประชากรรุนที่ 1 และ 2 โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

ตามโมเดลทางสถิติแบบ one-way nested analysis of variance (Sokal and Rohlf, 1981)

องแตละประชากรในแตละรุนเปน  คู ๆ โดยวิธี Tukey’s test (Wilkinson et al., 1992)

น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน (daily weight gain, DWG) คํานวณตาม Brett (1979) จากสูตร

(กรัม/วัน)  = 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR) คํานวณตาม Brett (1979) 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) = 

นําขอมูลน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไปวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุม

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992)   

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวางรุนของประชากรกลุมคัดเลือก 

วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลาไนระหวางรุนของ

ประชากรกลุมคัดเลือกจากประชากรรุนพอแม, รุนที่ 1 และ 2 ซึ่งนําขอมูลของประชากรกลุมควบคุมมาลบออกโดยใช

SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) ตามโมเดลทางสถิติแบบ one-way analysis of variance

และเปรียบเทียบความแตกตางของประชากรในแตละรุนเปนคู ๆ โดยวิธี Tukey’s test

ขอมูลอัตรารอดตายของปลาไนทีอ่ายุ 10 เดือน ของประชากรรุนพอแม, รุนที่ 1 และ 2 นํามาแปลงขอมูลดวย

arcsine ตามวิธีการของ Sokal and Rohlf (1981) เพื่อปรับใหขอมูลมีการกระจาย

กอนที่นํามาวิเคราะหความแปรปรวนแบบ one-way analysis of variance (Sokal and Rohlf, 

SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) 

คาความแตกตางของการคัดเลือก (S) 

คาความแตกตางของการคัดเลือกเมื่อปลาอายุ 10 เดือน ของประชากรคัดเลือกรุนที่ 1 และ 

เซนติเมตร ตามลําดับ และโดยน้ําหนักมีคา 87.11 กรัม และ 57.09 กรัม ตามลําดับ

รุน ของการคัดเลือกโดยความยาวและน้ําหนักมีคา 6.57 เซนติเมตร และ

อบสนองของการคัดเลือก (R) 

คาตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ 1 และ 2 ของการคัดเลือกโดยความยาวมีคา 

21.27 กรัม และ 33.24 กรัม ตามลําดับ ซึ่งการตอบสนองของการคัดเลือกทั้งหมด

รุน ของการคัดเลือกโดยความยาวและน้ําหนักมีคา 1.56 เซนติเมตร และ 54.51 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มตน 

 

น้ําหนักปลาเริม่ตน) 
× 100  

ของปลาไนระหวางกลุม

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT 

(Sokal and Rohlf, 1981) 

Tukey’s test (Wilkinson et al., 1992) 

จากสูตร   

Brett (1979) จากสูตร 

นําขอมูลน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไปวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุม

SYSTAT (Wilkinson et al., 1992)    

วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลาไนระหวางรุนของ

ซึ่งนําขอมูลของประชากรกลุมควบคุมมาลบออกโดยใช

way analysis of variance (Sokal 

Tukey’s test (Wilkinson et 

นํามาแปลงขอมูลดวย

เพื่อปรับใหขอมูลมีการกระจาย

s of variance (Sokal and Rohlf, 

และ 2 โดยความยาวมี

กรัม ตามลําดับ ซึ่งความ

เซนติเมตร และ 146.20 กรัม 

ของการคัดเลือกโดยความยาวมีคา 0.67 เซนติเมตร 

ซึ่งการตอบสนองของการคัดเลือกทั้งหมด

ตารางท่ี 1) 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

1.3 คาอัตราพันธุกรรมประจักษ

  เมื่อผานการคัดเลือกแบบหมู 

มีคาเทากับ 0.24±0.04 และ 0.37±0.07

 

ตารางที่ 1 ความแตกตางของการคัดเลือก 

              ความยาว (เซนติเมตร) และน้ําหนัก 

 

ลักษณะ 

คาความแตกตางของ

(S

 รุนที่ 1 

ความยาวเฉลี่ย

(เซนติเมตร) 

3.71 2

น้ําหนักเฉลี่ย

(กรัม) 

87.11 59.09

 

2. เปรียบเทียบการเจริญเติบโต 

2.1 การเจริญเติบโตของประชากรรุนพอแม

การเจริญเติบโตโดยความยาว และน้ําหนักของประชากรรุนพอแมที่อายุ

เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 183.39±48.05

น้ําหนักเพิ่มตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของประชากรรุนพอแมที่อายุ

0.608±0.160 กรัม/วัน และ 1.717±0.099

2.2 การเจริญเติบโตของประชากรรุนที่ 

2.2.1 ประชากรรุนที่ 

การเจริญเติบโตโดยความยาว และน้ําหนักที่อายุ 

ยาวเฉลี่ย 23.91±1.68 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 

เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 206.74±47.21 

(p>0.05) แตดานน้ําหนักมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

กลุมคัดเลือกมีคาการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักมากกวากลุมควบคุม เทากับ 

ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 

น้ําหนักเพิ่มตอวันที่อายุ

ประชากรกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 0.685±0.159

อัตราการเจริญเติบโตจํา

%/วัน สวนประชากรกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 

(ตารางท่ี 2) 

2.2.2 ประชากรรุนที่ 

การเจริญเติบโตโดยความยาว และนํ้าหนัก ที่อายุ 

ยาวเฉลี่ย 25.97±2.20 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 

เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 223.39±41.06 

การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

คาอัตราพันธุกรรมประจักษ (hR
2) 

เมื่อผานการคัดเลือกแบบหมู 2 รุน สามารถประเมินคาอัตราพันธุกรรมประจักษ 

0.37±0.07 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1)  

ความแตกตางของการคัดเลือก (Si) การตอบสนองของการคัดเลือก (Ri) และอัตราพันธุกรรมประจักษ 

และน้ําหนัก (กรัม) ของปลาไนที่อาย ุ10 เดือน หลังจากผานการคัดเลือกแบบหมู 

คาความแตกตางของการคัดเลือก  

(Si) 

คาตอบสนองของการคัดเลือก  

(Ri) 

รุนที่ 2 Si รุนที่ 1 รุนที่ 2 Ri 

2.86 6.57 0.67 0.89 1.56 

59.09 146.20 21.27 33.24 54.51 54.51/146.20=0.37±0.07

การเจริญเติบโตของประชากรรุนพอแม 

การเจริญเติบโตโดยความยาว และน้ําหนักของประชากรรุนพอแมที่อายุ 10 เดือน มีความยาวเฉลี่ย 

183.39±48.05 กรัม ตามลําดับ  

น้ําหนักเพิ่มตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของประชากรรุนพอแมที่อายุ

1.717±0.099 %/วัน ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 

การเจริญเติบโตของประชากรรุนที่ 1 และ 2 

ประชากรรุนที่ 1 

การเจริญเติบโตโดยความยาว และน้ําหนักที่อายุ 10 เดือน พบวาประชากรกลุมคัดเลือกมีความ

เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 228.51±36.20 กรัม สวนกลุมควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 

206.74±47.21 กรัม ซึ่งพบวาดานความยาวไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

แตดานน้ําหนักมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) (ตารางที่ 2) และเมื่อเปรียบเทียบกันแลวพบวา

กลุมคัดเลือกมีคาการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักมากกวากลุมควบคุม เทากับ 0.67 

น้ําหนักเพิ่มตอวันที่อายุ 10 เดือน ในประชากรกลุมคัดเลือกมีคาเฉลี่ย 

0.685±0.159 กรัม/วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่อายุ 10 เดือน ในประชากรกลุมคัดเลือก มีคาเฉล่ีย 

วัน สวนประชากรกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 1.762±0.097 %/วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

ประชากรรุนที่ 2 

การเจริญเติบโตโดยความยาว และนํ้าหนัก ที่อายุ 10 เดือน พบวาประชากรกลุมคัดเลือกมีความ

เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 277.90±64.94 กรัม สวนกลุมควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 

223.39±41.06 กรัม ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.0
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 ของความยาวและน้ําหนัก ซึ่ง

และอัตราพันธุกรรมประจักษ (hR
2) ของ 

เดือน หลังจากผานการคัดเลือกแบบหมู 2 รุน 

 

hR
2=[Ri / Si] ± Sh2 

 

1.56/6.57=0.24±0.04 

54.51/146.20=0.37±0.07 

เดือน มีความยาวเฉลี่ย 22.64±2.64 

น้ําหนักเพิ่มตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของประชากรรุนพอแมที่อายุ 10 เดือน มีคาเฉลี่ย 

เดือน พบวาประชากรกลุมคัดเลือกมีความ

กรัม สวนกลุมควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 23.24±1.90 

ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

และเมื่อเปรียบเทียบกันแลวพบวา

0.67 เซนติเมตร และ 21.27 กรัม 

เดือน ในประชากรกลุมคัดเลือกมีคาเฉลี่ย 0.758±0.012 กรัม/วัน สวน

วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) (ตารางท่ี 2) 

เดือน ในประชากรกลุมคัดเลือก มีคาเฉล่ีย 1.795±0.082 

วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

อน พบวาประชากรกลุมคัดเลือกมีความ

กรัม สวนกลุมควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 24.40±1.97 

(p<0.05) (ตารางท่ี 2) และเมื่อ
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เปรียบเทียบกันแลวพบวากลุมคัดเลือกมีคาการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักมากกวากลุมควบคุม เทากับ 

เซนติเมตร และ 45.46 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 

น้ําหนักเพิ่มตอวันที่อายุ

ประชากรกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 0.771±0.137 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่อายุ

%/วัน สวนประชากรกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 

(ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที่ 2  คาเฉลี่ยของความยาว (เซนติเมตร

(%/วัน) และอัตรารอดตาย (%) 

รุนที่ 1 และ 2 (X1, X2) และกลุมควบคุม
 

ลักษณะ 
ประชากรรุนพอแม

X
ความยาวเฉลี่ย (เซนตเิมตร) 22.64±2.64
น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) 183.39±48.05
น้ําหนักเพิ่มตอวัน (กรัม/วัน) 0.608±0.160
อัตราการเจรญิเติบโต
จําเพาะ (%/วัน) 

1.717±0.099

อัตรารอดตาย (%) 62.13±2.60
หมายเหต ุอักษรที่ตางกันในบรรทัดเดียวกันของประชากรรุนเดียวกันแสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคญั

 

2.3 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวางรุนของประชากรกลุมคัดเลือก

  การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของปลาไนที่อายุ 

ประชากรกลุมควบคุมในแตละรุนมาหักออกเพื่อปรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกันในแตละช

ซึ่งพบวา ประชากรกลุมคัดเลือกรุนที่ 1 มีคามากกวาประชากรกลุมควบคุม เทากับ

กรัม คิดเปน 2.93% และ 10.49% ตามลําดับ

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยค

มากกวาประชากรกลุมควบคุม เทากับ 1.56±0.41 

ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 
 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยการเจริญเตบิโตที่เพิ่มขึ้นโดยความยาว 
ประชากรรุนพอแม, กลุมคดัเลือกรุนที่ 

 

ประชากร 

เซนติเมตร 
รุนพอแม 0.00±0.00a 
รุนที่ 1 0.67±0.87a 
รุนที่ 2 1.56±0.41b 

หมายเหต ุ อักษรที่ตางกันในแนวตั้งแถวเดียวกันแสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

เปรียบเทียบกันแลวพบวากลุมคัดเลือกมีคาการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักมากกวากลุมควบคุม เทากับ 

ตารางท่ี 3) 

น้ําหนักเพิ่มตอวันที่อายุ 10 เดือน ในประชากรกลุมคัดเลือกมีคาเฉลี่ย 0.923±0.216 

0.771±0.137 กรัม/วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.0

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่อายุ 10 เดือน ในประชากรกลุมคัดเลือกมีคาเฉลี่ย 

วัน สวนประชากรกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 1.799±0.090 %/วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

เซนติเมตร) น้ําหนัก (กรัม) น้ําหนักเพิ่มตอวัน (กรัม/วัน) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  

(%) ของปลาไนที่อายุ 10 เดือน ของประชากรรุนพอแม (X0) ประชากรกลุมคัดเลือก

และกลุมควบคุม (C1, C2)  

ประชากรรุนพอแม ประชากรรุนที่ 1 
X0 X1 C1 X

22.64±2.64 23.91±1.68a 23.24±1.90a 25.97±2.20
183.39±48.05 228.51±36.20a 206.74±47.21b 277.90±64.94
0.608±0.160 0.758±0.012a 0.685±0.159b 0.923±0.216

1.717±0.099 1.795±0.082a 1.762±0.097b 1.847±0.102

62.13±2.60 69.07±3.72a 64.93±4.97a 70.93±3.45
อักษรที่ตางกันในบรรทัดเดียวกันของประชากรรุนเดียวกันแสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคญั

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวางรุนของประชากรกลุมคัดเลือก 

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของปลาไนที่อายุ 10 เดือน โดยนําคาเฉลี่ยของ

ประชากรกลุมควบคุมในแตละรุนมาหักออกเพื่อปรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกันในแตละช

มีคามากกวาประชากรกลุมควบคุม เทากับ 0.67±0.87 เซนติเมตร

ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) (ตารางท่ี 

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของประชากรกลุมคัดเลือกรุนที่ 

1.56±0.41 เซนติเมตร และ 45.46±6.01 กรัม คิดเปน 6.44

ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) (ตารางท่ี 3)  

คาเฉลี่ยการเจริญเตบิโตที่เพิ่มขึ้นโดยความยาว (เซนติเมตร) และน้ําหนัก (กรัม) ของปลาไนที่อายุ
กลุมคดัเลือกรุนที่ 1 และ 2 เมื่อลบดวยคาเฉลีย่ของกลุมควบคุมในแตละรุน

คาเฉลี่ยของกลุมคัดเลือก - คาเฉลี่ยของกลุมควบคุม 
ความยาว น้ําหนัก

 เปอรเซ็นต กรัม 
 0.00 0.00±0.00a 
 2.93 21.77±8.85a 
 6.44 45.46±6.01b 

อักษรที่ตางกันในแนวตั้งแถวเดียวกันแสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

เปรียบเทียบกันแลวพบวากลุมคัดเลือกมีคาการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักมากกวากลุมควบคุม เทากับ 1.56 

0.923±0.216 กรัม/วัน สวน

(p<0.05) (ตารางท่ี 2) 

ในประชากรกลุมคัดเลือกมีคาเฉลี่ย 1.847±0.102 

วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  

ประชากรกลุมคัดเลือก

ประชากรรุนที่ 2 
X2 C2 

25.97±2.20a 24.40±1.97b 
277.90±64.94a 223.39±41.06b 
0.923±0.216a 0.771±0.137b 

1.847±0.102a 1.799±0.090b 

70.93±3.45a 68.27±2.41a 
อักษรที่ตางกันในบรรทัดเดียวกันของประชากรรุนเดียวกันแสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคญั (p<0.05) 

เดือน โดยนําคาเฉลี่ยของ

ประชากรกลุมควบคุมในแตละรุนมาหักออกเพื่อปรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกันในแตละชวงเวลา 

เซนติเมตร และ 21.77±8.85 

ตารางท่ี 3)  

วามยาวและน้ําหนักของประชากรกลุมคัดเลือกรุนที่ 2 พบวามีคา

6.44% และ 19.62% 

ของปลาไนที่อาย ุ 10 เดือน 
เมื่อลบดวยคาเฉลีย่ของกลุมควบคุมในแตละรุน 

 
น้ําหนัก 

เปอรเซ็นต 
0.00 
10.49 
19.62 
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เปรียบเทียบกันแลวพบวากลุมคัดเลือกมีคาการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักมากกวากลุมควบคุม เทากับ 

เซนติเมตร และ 45.46 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 

น้ําหนักเพิ่มตอวันที่อายุ

ประชากรกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 0.771±0.137 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่อายุ

%/วัน สวนประชากรกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 

(ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที่ 2  คาเฉลี่ยของความยาว (เซนติเมตร

(%/วัน) และอัตรารอดตาย (%) 

รุนที่ 1 และ 2 (X1, X2) และกลุมควบคุม
 

ลักษณะ 
ประชากรรุนพอแม

X
ความยาวเฉลี่ย (เซนตเิมตร) 22.64±2.64
น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) 183.39±48.05
น้ําหนักเพิ่มตอวัน (กรัม/วัน) 0.608±0.160
อัตราการเจรญิเติบโต
จําเพาะ (%/วัน) 

1.717±0.099

อัตรารอดตาย (%) 62.13±2.60
หมายเหต ุอักษรที่ตางกันในบรรทัดเดียวกันของประชากรรุนเดียวกันแสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคญั

 

2.3 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวางรุนของประชากรกลุมคัดเลือก

  การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของปลาไนที่อายุ 

ประชากรกลุมควบคุมในแตละรุนมาหักออกเพื่อปรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกันในแตละช

ซึ่งพบวา ประชากรกลุมคัดเลือกรุนที่ 1 มีคามากกวาประชากรกลุมควบคุม เทากับ

กรัม คิดเปน 2.93% และ 10.49% ตามลําดับ

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยค

มากกวาประชากรกลุมควบคุม เทากับ 1.56±0.41 

ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 
 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยการเจริญเตบิโตที่เพิ่มขึ้นโดยความยาว 
ประชากรรุนพอแม, กลุมคดัเลือกรุนที่ 

 

ประชากร 

เซนติเมตร 
รุนพอแม 0.00±0.00a 
รุนที่ 1 0.67±0.87a 
รุนที่ 2 1.56±0.41b 

หมายเหต ุ อักษรที่ตางกันในแนวตั้งแถวเดียวกันแสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

เปรียบเทียบกันแลวพบวากลุมคัดเลือกมีคาการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักมากกวากลุมควบคุม เทากับ 

ตารางท่ี 3) 

น้ําหนักเพิ่มตอวันที่อายุ 10 เดือน ในประชากรกลุมคัดเลือกมีคาเฉลี่ย 0.923±0.216 

0.771±0.137 กรัม/วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.0

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่อายุ 10 เดือน ในประชากรกลุมคัดเลือกมีคาเฉลี่ย 

วัน สวนประชากรกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 1.799±0.090 %/วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

เซนติเมตร) น้ําหนัก (กรัม) น้ําหนักเพิ่มตอวัน (กรัม/วัน) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  

(%) ของปลาไนที่อายุ 10 เดือน ของประชากรรุนพอแม (X0) ประชากรกลุมคัดเลือก

และกลุมควบคุม (C1, C2)  

ประชากรรุนพอแม ประชากรรุนที่ 1 
X0 X1 C1 X

22.64±2.64 23.91±1.68a 23.24±1.90a 25.97±2.20
183.39±48.05 228.51±36.20a 206.74±47.21b 277.90±64.94
0.608±0.160 0.758±0.012a 0.685±0.159b 0.923±0.216

1.717±0.099 1.795±0.082a 1.762±0.097b 1.847±0.102

62.13±2.60 69.07±3.72a 64.93±4.97a 70.93±3.45
อักษรที่ตางกันในบรรทัดเดียวกันของประชากรรุนเดียวกันแสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคญั

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวางรุนของประชากรกลุมคัดเลือก 

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของปลาไนที่อายุ 10 เดือน โดยนําคาเฉลี่ยของ

ประชากรกลุมควบคุมในแตละรุนมาหักออกเพื่อปรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกันในแตละช

มีคามากกวาประชากรกลุมควบคุม เทากับ 0.67±0.87 เซนติเมตร

ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) (ตารางท่ี 

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของประชากรกลุมคัดเลือกรุนที่ 

1.56±0.41 เซนติเมตร และ 45.46±6.01 กรัม คิดเปน 6.44

ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) (ตารางท่ี 3)  

คาเฉลี่ยการเจริญเตบิโตที่เพิ่มขึ้นโดยความยาว (เซนติเมตร) และน้ําหนัก (กรัม) ของปลาไนที่อายุ
กลุมคดัเลือกรุนที่ 1 และ 2 เมื่อลบดวยคาเฉลีย่ของกลุมควบคุมในแตละรุน

คาเฉลี่ยของกลุมคัดเลือก - คาเฉลี่ยของกลุมควบคุม 
ความยาว น้ําหนัก

 เปอรเซ็นต กรัม 
 0.00 0.00±0.00a 
 2.93 21.77±8.85a 
 6.44 45.46±6.01b 

อักษรที่ตางกันในแนวตั้งแถวเดียวกันแสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
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เปรียบเทียบกันแลวพบวากลุมคัดเลือกมีคาการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักมากกวากลุมควบคุม เทากับ 1.56 

0.923±0.216 กรัม/วัน สวน

(p<0.05) (ตารางท่ี 2) 

ในประชากรกลุมคัดเลือกมีคาเฉลี่ย 1.847±0.102 

วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  

ประชากรกลุมคัดเลือก

ประชากรรุนที่ 2 
X2 C2 

25.97±2.20a 24.40±1.97b 
277.90±64.94a 223.39±41.06b 
0.923±0.216a 0.771±0.137b 

1.847±0.102a 1.799±0.090b 

70.93±3.45a 68.27±2.41a 
อักษรที่ตางกันในบรรทัดเดียวกันของประชากรรุนเดียวกันแสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคญั (p<0.05) 

เดือน โดยนําคาเฉลี่ยของ

ประชากรกลุมควบคุมในแตละรุนมาหักออกเพื่อปรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกันในแตละชวงเวลา 

เซนติเมตร และ 21.77±8.85 

ตารางท่ี 3)  

วามยาวและน้ําหนักของประชากรกลุมคัดเลือกรุนที่ 2 พบวามีคา

6.44% และ 19.62% 

ของปลาไนที่อาย ุ 10 เดือน 
เมื่อลบดวยคาเฉลีย่ของกลุมควบคุมในแตละรุน 

 
น้ําหนัก 

เปอรเซ็นต 
0.00 
10.49 
19.62 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

3. อัตรารอดตาย 

 อัตรารอดตายของประชากรรุนพอแมมีคาเฉลี่ย 

และกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ย 69.07±3.72

สถิติ (p>0.05) และอัตรารอดตายของประชากรรุนที่ 

68.27±2.41% ตามลําดับ ซึ่งพบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

สรุปและวิจารณผล 

จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา

รุนเดียวกัน และการเจริญเติบโตของปลาไนกลุมคัดเลือกในรุนถัดไปมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกรุน โดยประชากรปลาไนที่

ผานการคัดเลือกรุนที่ 2 มีการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักเพิ่มขึ้น

เจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นทั้งในดานความยาวและน้ําหนักของปลาไนที่ไดรับการปรับปรุงพันธุครั้งน้ี มีคาใกลเคียงกับการทดลองของ

วิศณุพร และคณะ (2552) ที่คัดเลือกปลายี่สกเทศโดยวิ

และน้ําหนักเพิ่มขึ้น เทากับ 7.20% และ 

สําหรับการเจริญเติบโตดานน้ําหนักเพ่ิมตอวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาไน

คัดเลือกมีคาน้ําหนักเพิ่มตอวันและอัตราการเจ

ของการคัดเลือกสอดคลองกับการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักดังที่กลาวมาแลวขางตน

จากการศึกษาพบวาคาตอบสนองของการคัดเลือกมีคาสะสมเพิ่มขึ้นในทุกรุนของการคัดเลือกทั้งในดานลักษณะ

ยาวและน้ําหนัก เมื่อปลาไนผานการคัดเลือกไปแลว

เทากับ 1.56 เซนติเมตร และ 54.51

นวลจันทรเทศโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมูจํานวน 

น้ําหนักเทากับ 1.23 เซนติเมตร และ 

พันธุสัตวน้ําชนิดอื่น เชน การคัดเลือกแบบหมูในปลาดุกอุยจํานวน 

(กฤษณุพันธ และคณะ, 2553) และปลานิลจิตรลดา

คัดเลือกสะสมเพิ่มขึ้นทุกรุนเชนเดียวกัน

อัตราพันธุกรรมประจักษ 

ความยาว และ 0.37±0.07 โดยน้ําหนัก จัดอยูในระดับปานกลางถึงสูง โดยในปลานั้นคาอัตราพันธุกรรมที่จัดวาต่ํามีคาตั้งแต

0.15 ลงไป สวนคาที่ต่ํากวา 0.3 แตสูงกวา

(Tave, 1986) สําหรับอัตราพันธุกรรมประจักษในการคัดเลือกดวยวิธีเดียวกันกับการศึกษาครั้งนี้ในสัตวน้ําทางเศรษฐกิจชนิด

อื่นพบวามีคาเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ มีคาใกลเคียงกับการคัดเลือกปลายี่สกเทศ จํา

2552) ซึ่งมีคาอัตราพันธุกรรมประจักษโดยความยาวและน้ําหนัก เทากับ 

วิศณุพร และคณะ (2557) ที่ไดคัดเลือกปลานวลจันทรเทศ จํานวน 

น้ําหนัก เทากับ 0.38 และ 0.36 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกแบบหมูในปลาตะเพียนขาว จํานวน 

อัตราพันธุกรรมประจักษ 0.35 โดยความยาว และ

แบบหมูมีความเหมาะสมที่จะใชปรับปรุงพันธุปลาไนเพื่อเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต เนื่องจากคาอัตราพันธุกรรมประจักษที่มีคา

คอนขางสูงนี้ แสดงวาการเจริญเติบโตของปลาไนโดยความยาวและน้ําหนักสวนใหญเปนผลมาจากการกําหนดโดยพันธุกรรม

ของยีนแบบบวกสะสม (additive gene e

สภาพแวดลอม (Falconer, 1989) ดังนั้นหากคัดเลือกปลาไนที่มีการเจริญเติบโตดีดานน้ําหนักและความยาวมาเปนพอแมพันธุ 

ลูกที่ผลิตไดก็มีลักษณะการเจริญเติบโตโดยน้ําหนักและความยาวที่ดีใกลเคียงกับลั
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อัตรารอดตายของประชากรรุนพอแมมีคาเฉลี่ย 62.13±2.60% อัตรารอดตายของประชากรรุนที่ 

69.07±3.72% และ 64.93±4.97% ตามลําดับ ซึ่งพบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

และอัตรารอดตายของประชากรรุนที่ 2 กลุมคัดเลือก และกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ย 

ตามลําดับ ซึ่งพบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 

จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวาความยาวเฉลี่ยและน้ําหนักเฉลี่ยของประชากรกลุมคัดเลือกมีคามากกวากลุมควบคุมใน

รุนเดียวกัน และการเจริญเติบโตของปลาไนกลุมคัดเลือกในรุนถัดไปมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกรุน โดยประชากรปลาไนที่

มีการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักเพิ่มขึ้น เทากับ 6.44% และ 

เจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นทั้งในดานความยาวและน้ําหนักของปลาไนที่ไดรับการปรับปรุงพันธุครั้งน้ี มีคาใกลเคียงกับการทดลองของ

ที่คัดเลือกปลายี่สกเทศโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู จํานวน 3 รุน มีการเจริญเติบโตโดยความยาว

และ 21.11% ตามลําดับ  

สําหรับการเจริญเติบโตดานน้ําหนักเพ่ิมตอวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาไน

คัดเลือกมีคาน้ําหนักเพิ่มตอวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมากกวากลุมควบคุมในรุนเดียวกัน และมีคาเพิ่มขึ้นในทุกรุน

ของการคัดเลือกสอดคลองกับการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักดังที่กลาวมาแลวขางตน 

จากการศึกษาพบวาคาตอบสนองของการคัดเลือกมีคาสะสมเพิ่มขึ้นในทุกรุนของการคัดเลือกทั้งในดานลักษณะ

ยาวและน้ําหนัก เมื่อปลาไนผานการคัดเลือกไปแลว 2 รุน มีคาตอบสนองของการคัดเลือกสะสมโดยความยาวและน้ําหนัก 

54.51 กรัม ตามลําดับ เชนเดียวกับการศึกษาของ วิศณุพร และคณะ 

นวลจันทรเทศโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมูจํานวน 2 รุน โดยมีคาตอบสนองของการคัดเลือกสะสม

และ 11.37 กรัม ตามลําดับ ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับการวิจัยดานการปรับปรุง

การคัดเลือกแบบหมูในปลาดุกอุยจํานวน 4 รุน (พรรณศรี และคณะ, 2533

และปลานิลจิตรลดาจํานวน 2 รุน (ยงยุทธ และคณะ, 2554

คัดเลือกสะสมเพิ่มขึ้นทุกรุนเชนเดียวกัน 

อัตราพันธุกรรมประจักษ (realized heritability) ที่ประเมินจากการคัดเลือกปลาไนในครั้งนี้

โดยน้ําหนัก จัดอยูในระดับปานกลางถึงสูง โดยในปลานั้นคาอัตราพันธุกรรมที่จัดวาต่ํามีคาตั้งแต

แตสูงกวา 0.15 จัดเปนคาปานกลาง และคาอัตราพันธุกรรมตั้งแต

สําหรับอัตราพันธุกรรมประจักษในการคัดเลือกดวยวิธีเดียวกันกับการศึกษาครั้งนี้ในสัตวน้ําทางเศรษฐกิจชนิด

อื่นพบวามีคาเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ มีคาใกลเคียงกับการคัดเลือกปลายี่สกเทศ จํานวน 

ซึ่งมีคาอัตราพันธุกรรมประจักษโดยความยาวและน้ําหนัก เทากับ 0.31 และ 0.30 

ที่ไดคัดเลือกปลานวลจันทรเทศ จํานวน 2 รุน โดยมีคาอัตราพันธุกรรมประจักษโดยความยาวและ

ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกแบบหมูในปลาตะเพียนขาว จํานวน 

โดยความยาว และ 0.61 โดยน้ําหนัก (สุภัทรา และคณะ, 2548

แบบหมูมีความเหมาะสมที่จะใชปรับปรุงพันธุปลาไนเพื่อเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต เนื่องจากคาอัตราพันธุกรรมประจักษที่มีคา

คอนขางสูงนี้ แสดงวาการเจริญเติบโตของปลาไนโดยความยาวและน้ําหนักสวนใหญเปนผลมาจากการกําหนดโดยพันธุกรรม

additive gene effect) ที่สามารถสงผานไปสูประชากรรุนตอ ๆ ไปไดมากกวาอิทธิพลของ

ดังนั้นหากคัดเลือกปลาไนที่มีการเจริญเติบโตดีดานน้ําหนักและความยาวมาเปนพอแมพันธุ 

ลูกที่ผลิตไดก็มีลักษณะการเจริญเติบโตโดยน้ําหนักและความยาวที่ดีใกลเคียงกับลักษณะพอแมไปดวย
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อัตรารอดตายของประชากรรุนที่ 1 กลุมคัดเลือก 

ตามลําดับ ซึ่งพบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

กลุมคัดเลือก และกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ย 70.93±3.45% และ 

ตารางท่ี 2) 

ความยาวเฉลี่ยและน้ําหนักเฉลี่ยของประชากรกลุมคัดเลือกมีคามากกวากลุมควบคุมใน

รุนเดียวกัน และการเจริญเติบโตของปลาไนกลุมคัดเลือกในรุนถัดไปมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกรุน โดยประชากรปลาไนที่

และ 19.62% ตามลําดับ ซึ่งการ

เจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นทั้งในดานความยาวและน้ําหนักของปลาไนที่ไดรับการปรับปรุงพันธุครั้งน้ี มีคาใกลเคียงกับการทดลองของ

รุน มีการเจริญเติบโตโดยความยาว

สําหรับการเจริญเติบโตดานน้ําหนักเพ่ิมตอวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาไน พบวาประชากรกลุม

ริญเติบโตจําเพาะมากกวากลุมควบคุมในรุนเดียวกัน และมีคาเพิ่มขึ้นในทุกรุน

  

จากการศึกษาพบวาคาตอบสนองของการคัดเลือกมีคาสะสมเพิ่มขึ้นในทุกรุนของการคัดเลือกทั้งในดานลักษณะความ

มีคาตอบสนองของการคัดเลือกสะสมโดยความยาวและน้ําหนัก 

เชนเดียวกับการศึกษาของ วิศณุพร และคณะ (2557) ที่คัดเลือกปลา

สะสมดานลักษณะความยาวและ

ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับการวิจัยดานการปรับปรุง

, 2533) ปลาหมอ จํานวน 2 รุน 

2554) โดยมีคาตอบสนองของการ

ที่ประเมินจากการคัดเลือกปลาไนในครั้งนี้ มีคา 0.24±0.04 โดย

โดยน้ําหนัก จัดอยูในระดับปานกลางถึงสูง โดยในปลานั้นคาอัตราพันธุกรรมที่จัดวาต่ํามีคาตั้งแต 

และคาอัตราพันธุกรรมตั้งแต 0.3 ขึ้นไป จัดวามีคาสูง 

สําหรับอัตราพันธุกรรมประจักษในการคัดเลือกดวยวิธีเดียวกันกับการศึกษาครั้งนี้ในสัตวน้ําทางเศรษฐกิจชนิด

นวน 3 รุน (วิศณุพร และคณะ, 

0.30 ตามลําดับ และสอดคลองกับ    

โดยมีคาอัตราพันธุกรรมประจักษโดยความยาวและ

ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกแบบหมูในปลาตะเพียนขาว จํานวน 2 รุน พบมีคา

2548) แสดงใหเห็นวาการคัดเลือก

แบบหมูมีความเหมาะสมที่จะใชปรับปรุงพันธุปลาไนเพื่อเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต เนื่องจากคาอัตราพันธุกรรมประจักษที่มีคา

คอนขางสูงนี้ แสดงวาการเจริญเติบโตของปลาไนโดยความยาวและน้ําหนักสวนใหญเปนผลมาจากการกําหนดโดยพันธุกรรม

ที่สามารถสงผานไปสูประชากรรุนตอ ๆ ไปไดมากกวาอิทธิพลของ

ดังนั้นหากคัดเลือกปลาไนที่มีการเจริญเติบโตดีดานน้ําหนักและความยาวมาเปนพอแมพันธุ 

กษณะพอแมไปดวย ซึ่งสอดคลองกับ
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ประชากรปลาไนที่ผานการคัดเลือกในครั้งนี้ที่มีผลการตอบสนองของการคัดเลือกโดยความยาวและน้ําหนักในเกณฑดี สงผลให

ประชากรกลุมคัดเลือกมีอัตราการเจริญเติบโตดีกวากลุมควบคุมในรุนเดียวกัน และมีการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นในทุกรุนขอ

การคัดเลือกอยางตอเนื่อง  
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ทองอยู อุดเลิศ และ ศรีจรรยา สุขมโนมนต. 
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การเปรียบเทียบแผนการปรับปรุงพันธุน้ําหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาว
ดวยวิธีการจําลองแผนการปรับปรุงพันธุ
 
ปญญา แซลิ้ม* และ คงภพ อําพลศักดิ์ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี
 
บทคัดยอ 

ลักษณะการเจริญเติบโตเปนลักษณะสําคัญในการปรั

จะใชลักษณะภายนอก เชน ความยาวเปลือกอยางไรก็ดี ลักษณะการเจริญเติบโตอีกลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจคือ

น้ําหนักเนื้อ ซึ่งวัดคาไดยากเนื่องจากอาจทําใหหอยตายและไมสามารถนํามาใชเปนพอแมพันธุไดการศึกษ

ปรับปรุงพันธุประชากรหอยตะโกรมกรามขาวจํานวน 

เปรียบเทียบดัชนีการคัดพันธุ (selection index) 

(Estimated breeding values; EBVs) ของน้ําหนักเนื้อหอย ไดแก 

ลักษณะความยาวเปลือกของพี่นอง (SIBlength

หอย (h2
meat) ถูกกําหนดใหมีคา 0.15 หรือ 0

เทากับ 0.2 หรือ 0.6 ผลการศึกษาพบวากรณี 

SIBlength(0.11) มีคาต่ํามากเมื่อเทียบกับการคัดพันธุแบบ 

ครอบครัวละ 6 ตัว และสงผลใหอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุ

OPlength และ SIBlength นอกจากนี้ คา rIH และ 

ครอบครัว (rIH = 0.44 - 0.50; ∆G = 0.16

ครอบครัวกรณี  rg เทากับ 0.6 คา rIH จากการคัดพันธุแบบ 

เทียบกับ OPlength และ SIBlength ที่ rg เทากับ 

เล็กนอยเมื่อเทียบกับ SIBmeat ที่ rg เทากับ 0.

กรณีที่ rg และ h2
meat มีคาต่ํา ผลการศึกษานี้สามารถนําไปใชในการตัดสินใจเลือกแผนการปรับปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาว

เพื่อเพิ่มน้ําหนักเนื้อตอไป 

 
คําสําคัญ : หอยตะโกรมกรามขาว ความแมนยําในการคดัพันธุ
   
*ผูรับผดิชอบ : 39 หมู 1 ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ

 
 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การเปรียบเทียบแผนการปรับปรุงพันธุน้ําหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea 
ดวยวิธีการจําลองแผนการปรับปรุงพันธุ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี 

ลักษณะการเจริญเติบโตเปนลักษณะสําคัญในการปรับปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาว การคัดเลือกการเจริญเติบโต

เชน ความยาวเปลือกอยางไรก็ดี ลักษณะการเจริญเติบโตอีกลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจคือ

น้ําหนักเนื้อ ซึ่งวัดคาไดยากเนื่องจากอาจทําใหหอยตายและไมสามารถนํามาใชเปนพอแมพันธุไดการศึกษ

ปรับปรุงพันธุประชากรหอยตะโกรมกรามขาวจํานวน 100 ครอบครัว จากการผสมพันธุตัวผูกับตัวเมียในอัตราสวน 

(selection index) ที่แตกตางกัน 3 รูปแบบ ในการประเมินคาความสามารถทางพันธุกรรม

ของน้ําหนักเนื้อหอย ไดแก (1) ลักษณะความยาวเปลือกของตนเอง

length) และ (3) ขอมูลเนื้อหอยของพี่นอง (SIBmeat) อัตราพันธุกรรมของลักษณะเนื้อ

0.30 และสหสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางความยาวเปลือกกับเนื้อหอย

ผลการศึกษาพบวากรณี rg เทากับ 0.2 ความแมนยําในการคัดพันธุ (rIH) แบบ 

มีคาต่ํามากเมื่อเทียบกับการคัดพันธุแบบ SIBmeat(rIH = 0.38 - 0.45) โดยใชขอมูล

และสงผลใหอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุ (∆G) เพิ่มขึ้น 3.1 - 4.0 เทาตอชั่วอายุเมื่อเทียบกับ 

และ ∆G จาก SIBmeat เพิ่มสูงขึ้นเมื่อจํานวนขอมูลน้ําหนักเนื้อเพิ่มขึ้นเปน 

∆G = 0.16 - 0.20 g/ ) ถึง 96 (rIH= 0.56 - 0.58; ∆G = 0.25 

จากการคัดพันธุแบบ OPlength(rIH = 0.32) และ SIBlength(0.36) เพิ่มสูงขึ้น

เทากับ 0.2 แต rIH จากการคัดพันธุแบบ SIBmeat(rIH= 0.47 - 0.51)

.2 ดังนั้นขอมูลน้ําหนักหอยจะมีความจําเปนเพิ่มมากขึ้นในการเพิ่ม 

 ผลการศึกษานี้สามารถนําไปใชในการตัดสินใจเลือกแผนการปรับปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาว

ความแมนยําในการคดัพันธุ อัตราความกาวหนาในการคัดพันธุ แบบจําลองการคดัพันธุ

คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 E-mail : panyas@fisheries.go.th
 

 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

Crassostrea belcheri)  

บปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาว การคัดเลือกการเจริญเติบโต

เชน ความยาวเปลือกอยางไรก็ดี ลักษณะการเจริญเติบโตอีกลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจคือ

น้ําหนักเนื้อ ซึ่งวัดคาไดยากเนื่องจากอาจทําใหหอยตายและไมสามารถนํามาใชเปนพอแมพันธุไดการศึกษานี้จําลองแผนการ

จากการผสมพันธุตัวผูกับตัวเมียในอัตราสวน 1:2 เพื่อ

ในการประเมินคาความสามารถทางพันธุกรรม 

ลักษณะความยาวเปลือกของตนเอง (OPlength) (2) 

อัตราพันธุกรรมของลักษณะเนื้อ

พันธุกรรมระหวางความยาวเปลือกกับเนื้อหอย (rg) มีคา

 OPlength(0.10) และ 

โดยใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยเพียง

เทาตอชั่วอายุเมื่อเทียบกับ 

เพิ่มสูงขึ้นเมื่อจํานวนขอมูลน้ําหนักเนื้อเพิ่มขึ้นเปน 12 ตัวตอ

 - 0.29 g/ ) ตัวตอ

เพิ่มสูงขึ้น 3 เทา เมื่อ

0.51) เพิ่มสูงขึ้นเพียง

ดังนั้นขอมูลน้ําหนักหอยจะมีความจําเปนเพิ่มมากขึ้นในการเพิ่ม rIH และ ∆G ใน

 ผลการศึกษานี้สามารถนําไปใชในการตัดสินใจเลือกแผนการปรับปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาว

แบบจําลองการคดัพันธุ 

.go.th 
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การเปรียบเทียบแผนการปรับปรุงพันธุน้ําหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาว
ดวยวิธีการจําลองแผนการปรับปรุงพันธุ
 
ปญญา แซลิ้ม* และ คงภพ อําพลศักดิ์ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี
 
บทคัดยอ 

ลักษณะการเจริญเติบโตเปนลักษณะสําคัญในการปรั

จะใชลักษณะภายนอก เชน ความยาวเปลือกอยางไรก็ดี ลักษณะการเจริญเติบโตอีกลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจคือ

น้ําหนักเนื้อ ซึ่งวัดคาไดยากเนื่องจากอาจทําใหหอยตายและไมสามารถนํามาใชเปนพอแมพันธุไดการศึกษ

ปรับปรุงพันธุประชากรหอยตะโกรมกรามขาวจํานวน 

เปรียบเทียบดัชนีการคัดพันธุ (selection index) 

(Estimated breeding values; EBVs) ของน้ําหนักเนื้อหอย ไดแก 

ลักษณะความยาวเปลือกของพ่ีนอง (SIBlength

หอย (h2
meat) ถูกกําหนดใหมีคา 0.15 หรือ 0

เทากับ 0.2 หรือ 0.6 ผลการศึกษาพบวากรณี 

SIBlength(0.11) มีคาต่ํามากเมื่อเทียบกับการคัดพันธุแบบ 

ครอบครัวละ 6 ตัว และสงผลใหอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุ

OPlength และ SIBlength นอกจากนี้ คา rIH และ 

ครอบครัว (rIH = 0.44 - 0.50; ∆G = 0.16

ครอบครัวกรณี  rg เทากับ 0.6 คา rIH จากการคัดพันธุแบบ 

เทียบกับ OPlength และ SIBlength ที่ rg เทากับ 

เล็กนอยเมื่อเทียบกับ SIBmeat ที่ rg เทากับ 0.

กรณีที่ rg และ h2
meat มีคาต่ํา ผลการศึกษานี้สามารถนําไปใชในการตัดสินใจเลือกแผนการปรับปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาว

เพื่อเพิ่มน้ําหนักเนื้อตอไป 

 
คําสําคัญ : หอยตะโกรมกรามขาว ความแมนยําในการคดัพันธุ
   
*ผูรับผดิชอบ : 39 หมู 1 ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ

 
 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การเปรียบเทียบแผนการปรับปรุงพันธุน้ําหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea 
ดวยวิธีการจําลองแผนการปรับปรุงพันธุ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี 

ลักษณะการเจริญเติบโตเปนลักษณะสําคัญในการปรับปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาว การคัดเลือกการเจริญเติบโต

เชน ความยาวเปลือกอยางไรก็ดี ลักษณะการเจริญเติบโตอีกลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจคือ

น้ําหนักเนื้อ ซึ่งวัดคาไดยากเนื่องจากอาจทําใหหอยตายและไมสามารถนํามาใชเปนพอแมพันธุไดการศึกษ

ปรับปรุงพันธุประชากรหอยตะโกรมกรามขาวจํานวน 100 ครอบครัว จากการผสมพันธุตัวผูกับตัวเมียในอัตราสวน 

(selection index) ที่แตกตางกัน 3 รูปแบบ ในการประเมินคาความสามารถทางพันธุกรรม

ของน้ําหนักเนื้อหอย ไดแก (1) ลักษณะความยาวเปลือกของตนเอง

length) และ (3) ขอมูลเนื้อหอยของพี่นอง (SIBmeat) อัตราพันธุกรรมของลักษณะเนื้อ

0.30 และสหสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางความยาวเปลือกกับเนื้อหอย

ผลการศึกษาพบวากรณี rg เทากับ 0.2 ความแมนยําในการคัดพันธุ (rIH) แบบ 

มีคาต่ํามากเมื่อเทียบกับการคัดพันธุแบบ SIBmeat(rIH = 0.38 - 0.45) โดยใชขอมูล

และสงผลใหอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุ (∆G) เพิ่มขึ้น 3.1 - 4.0 เทาตอชั่วอายุเมื่อเทียบกับ 

และ ∆G จาก SIBmeat เพิ่มสูงขึ้นเมื่อจํานวนขอมูลน้ําหนักเนื้อเพิ่มขึ้นเปน 

∆G = 0.16 - 0.20 g/ ) ถึง 96 (rIH= 0.56 - 0.58; ∆G = 0.25 

จากการคัดพันธุแบบ OPlength(rIH = 0.32) และ SIBlength(0.36) เพิ่มสูงขึ้น

เทากับ 0.2 แต rIH จากการคัดพันธุแบบ SIBmeat(rIH= 0.47 - 0.51)

.2 ดังนั้นขอมูลน้ําหนักหอยจะมีความจําเปนเพิ่มมากขึ้นในการเพิ่ม 

 ผลการศึกษานี้สามารถนําไปใชในการตัดสินใจเลือกแผนการปรับปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาว

ความแมนยําในการคดัพันธุ อัตราความกาวหนาในการคัดพันธุ แบบจําลองการคดัพันธุ

คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 E-mail : panyas@fisheries.go.th
 

 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

Crassostrea belcheri)  

บปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาว การคัดเลือกการเจริญเติบโต

เชน ความยาวเปลือกอยางไรก็ดี ลักษณะการเจริญเติบโตอีกลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจคือ

น้ําหนักเนื้อ ซึ่งวัดคาไดยากเนื่องจากอาจทําใหหอยตายและไมสามารถนํามาใชเปนพอแมพันธุไดการศึกษานี้จําลองแผนการ

จากการผสมพันธุตัวผูกับตัวเมียในอัตราสวน 1:2 เพื่อ

ในการประเมินคาความสามารถทางพันธุกรรม 

ลักษณะความยาวเปลือกของตนเอง (OPlength) (2) 

อัตราพันธุกรรมของลักษณะเนื้อ

พันธุกรรมระหวางความยาวเปลือกกับเนื้อหอย (rg) มีคา

 OPlength(0.10) และ 

โดยใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยเพียง

เทาตอชั่วอายุเมื่อเทียบกับ 

เพิ่มสูงขึ้นเมื่อจํานวนขอมูลน้ําหนักเนื้อเพิ่มขึ้นเปน 12 ตัวตอ

 - 0.29 g/ ) ตัวตอ

เพิ่มสูงขึ้น 3 เทา เมื่อ

0.51) เพิ่มสูงขึ้นเพียง

ดังนั้นขอมูลน้ําหนักหอยจะมีความจําเปนเพิ่มมากขึ้นในการเพิ่ม rIH และ ∆G ใน

 ผลการศึกษานี้สามารถนําไปใชในการตัดสินใจเลือกแผนการปรับปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาว

แบบจําลองการคดัพันธุ 

.go.th 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

Comparison ofbreeding schemes for obtaining genetic gain in meat weight of 
Crassostrea belcheri : A simulation study
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Abstract 
 Growth is one of the most important traits in white
improved through selective breeding. Morphological traits
selection for growth. However, m
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Growth is one of the most important traits in white-scar oyster (Crassostrea belcheri
improved through selective breeding. Morphological traits, such as shell length

However, meat weight is the target growth trait because meat production is a 
but it cannot be measured directly on selection candidates. Selection based on sib 

information may enhance the meat production but it has not been studied yet. The objective of this 
study was to investigate the effect of 3 different selection indices on selection accuracy (

∆G) for meat weight in white-scar oyster. To achieve the aim, deterministic simulation was 
sib families constituted from a mating of 50 males to 100 females. The 
h2

meat) was assumed to be either 0.15 or 0.30 and genetic correlation (
between meat weight and shell length was set to either 0.2 or 0.6. Truncation selection on estimated 
breeding values (EBVs) was based on 3 different selection indices; own performance of shell length 

), sib information of shell length (SIBlength) and sib information of meat weight (SIB
of selection for meat weight based on OPlength (0.10) and SIBlength

0.45) with 6 sibs per full - sib family, leading to 3 
and SIBlength. Moreover, the RIH for meat weight increased when the number of sibs 

= 0.44 - 0.50; ∆G = 0.16 - 0.20 g/SD) and 96 (rIH = 0.56
sib family. When the rg was 0.6, the rIH of OPlength (0.32) and SIB
the same selection indices with rg of 0.2 while the RIH of

This result indicated that information from OPlength and SIBlength became important when 
or higher while information from SIBmeat was crucial when h2

meat was low and rg
be used for designing breeding programmes for increasing meat weight in

scar oyster, accuracy of selection, response to selection, simulation

oo 1, Khlong 5 Sub - district, Khlong Luang District, Pathum Thani Province 
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breeding schemes for obtaining genetic gain in meat weight of 

Crassostrea belcheri) and can be 
such as shell length, are usually used for 

because meat production is a 
but it cannot be measured directly on selection candidates. Selection based on sib 

yet. The objective of this 
study was to investigate the effect of 3 different selection indices on selection accuracy (rIH) and response 

scar oyster. To achieve the aim, deterministic simulation was 
sib families constituted from a mating of 50 males to 100 females. The 

was assumed to be either 0.15 or 0.30 and genetic correlation (rg) 
Truncation selection on estimated 

breeding values (EBVs) was based on 3 different selection indices; own performance of shell length 
) and sib information of meat weight (SIBmeat). When the rg 

length (0.11) were similarly low 
 - 4 times higher ∆G per 

for meat weight increased when the number of sibs 
= 0.56 - 0.58; ∆G = 0.25 - 0.29 

(0.32) and SIBlength (0.36) were 3 
of SIBmeat slightly increased. 

me important when rg increases to 0.6 
rg was close to zero. This 

be used for designing breeding programmes for increasing meat weight in white-scar oyster. 

accuracy of selection, response to selection, simulation 

district, Khlong Luang District, Pathum Thani Province 



 O1 

128 

O29 

คํานํา 

หอยตะโกรมกรามขาวจัดอยูในกลุมหอยนางรมขนาดใหญที่ไดรับความนิยมในการเพาะเลี้ยงเพื่อการบริโภคและมี

มูลคาทางเศรษฐกิจสูงในป 2557 ปริมาณหอยนางรมจากการเพาะเลี้ยงสูงถึง 

(กรมประมง, 2559) อยางไรก็ตาม ปจจุบันกวา 

ธรรมชาติ (สุรชาติ, 2552) เนื่องจากลูกพันธุจากโรงเพาะฟกไมเพียงพอตอความตองการตอเกษตรกรผูเลี้ยง นอกจากนี้ 

เกษตรกรผูเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวมีความตองการลูกพันธุจากโรงเพาะฟกท่ีผานการปรับปรุงพันธุลั

ลักษณะการเจริญเติบโตของหอยที่ใชในการคัดพันธุในปจจุบันพิจารณาจากลักษณะภายนอก

traits) เชน การคัดเลือกการเจริญเติบโตโดยพิจารณาจากความยาวหรือความสูงของเปลือกใน 

2011) และใน pearl oyster (Qingheng et al

จากการทบทวนเอกสารวิชาการพบวา ความ

ชนิดตาง ๆ อยูในชวงระหวาง 0.89 ถึง 23

Zheng et al., 2006; Li et al., 2011; Qingheng 

เศรษฐกิจเนื่องจากการเจริญเติบโตในรูปแบบของเนื้อหอยเปนสวนที่ใชเพื่อการบริโภคโดยตรง ประชาชนนิยมบริโภคหอย

ตะโกรมกรามขาวที่มีเนื้อขนาดใหญหรือน้ําหนักเนื้อสูง

เพื่อเปนพอแมพันธุ เนื่องจากการชั่งวัดน้ําหนักเนื้อจะทําใหหอยตาย ดังนั้นความแมนยําในการคัดพันธุน้ําหนักเนื้อหอยจะ

ขึ้นอยูกับสหสัมพันธทางพันธุกรรม (genetic correlation) 

Mackay, 1996) อีกวิธีการหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชในการปรับปรุงพันธุลักษณะที่ไมสามารถวัดคาในประชากรที่นํามาใชในการ

คัดเลือกเพื่อเปนพอแมพันธุ คือการวัดคาน้ําหนักเนื้อหอยในกลุมเครือญาติ เ

หรือครอบครัวที่มีพอหรือแมรวมกัน (half 

เนื่องจากสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธในเชิงพันธุกรรมยอมมีความคลายคลึงกันของคาอิทธิพลของยี

Mackay, 1996) อยางไรก็ตามการคัดพันธุหอยตะโกรมกรามขาวยังไมมีการศึกษามากอนการศึกษาแบบจําลองแผนการ

ปรับปรุงพันธุ (deterministic simulation) 

index) (Lynch and Walsh, 1998) ที่แตกตางกันจะชวยใหนักปรับปรุงพันธุสามารถตัดสินใจเลือกแผนการปรับปรุงพันธุที่

เหมาะสมทั้งในดานความกาวหนาในการคัดพันธุและตนทุนกอนการสรางแผนการปรับปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาวจริง

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อเปรียบเทียบความแมนยําและอัตราความกาวหน

ในการปรับปรุงลักษณะน้ําหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาวโดยใชแบบจําลองการคัดพันธุ 

 

วิธีดําเนินการ 

การศึกษานี้ดําเนินการที่ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี โดยใชระยะเ

(ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

1. ประชากรปรับปรุงพันธุจําลองและการคัดพันธุ

 ประชากรหอยที่จําลองขึ้นสําหรับการปรับปรุงพันธุมีจํานวน 

กรามขาวแบบ nested mating ในอัตราสวน 

ไดจํานวนครอบครัว full - sibs เทากับจํานวนเพศเมียและจํานวนครอบครัว 

ครอบครัวจนลูกหอยมีขนาดใหญเพียงพอท่ีจะติดเคร่ืองหมาย

หอย 30 ตัวตอครอบครัว โดยกําหนดใหความนาจะเปนของเพศผูตอเพศเมียในแตละครอบครัวมีคาเทากับ 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

หอยตะโกรมกรามขาวจัดอยูในกลุมหอยนางรมขนาดใหญที่ไดรับความนิยมในการเพาะเลี้ยงเพื่อการบริโภคและมี

ปริมาณหอยนางรมจากการเพาะเลี้ยงสูงถึง 12,838.53 ตัน และมีมูลคา 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันกวา 90 % ของการเพาะเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวตองพึ่งพาลูกพันธุจาก

เนื่องจากลูกพันธุจากโรงเพาะฟกไมเพียงพอตอความตองการตอเกษตรกรผูเลี้ยง นอกจากนี้ 

เกษตรกรผูเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวมีความตองการลูกพันธุจากโรงเพาะฟกท่ีผานการปรับปรุงพันธุลักษณะการเจริญเติบโต

ลักษณะการเจริญเติบโตของหอยที่ใชในการคัดพันธุในปจจุบันพิจารณาจากลักษณะภายนอก

เชน การคัดเลือกการเจริญเติบโตโดยพิจารณาจากความยาวหรือความสูงของเปลือกใน Pacific oyster (Li 

et al., 2011) การคัดเลือกแบบนี้เรียกวาการคัดเลือกแบบหมู 

มกาวหนาในการคัดพันธุลักษณะการเจริญเติบโตดวยวิธีการคัดเลือกแบบหมูในหอย

23.0% ตอชั่วอายุ (Newkrik and Haley, 1982; Newkirk and Haley, 1983; 

., 2011; Qingheng et al., 2011) น้ําหนักเนื้อหอยเปนอีกลักษณะที่มีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจเนื่องจากการเจริญเติบโตในรูปแบบของเนื้อหอยเปนสวนที่ใชเพื่อการบริโภคโดยตรง ประชาชนนิยมบริโภคหอย

ที่มีเนื้อขนาดใหญหรือน้ําหนักเนื้อสูง การปรับปรุงพันธุน้ําหนักเนื้อไมสามารถทําไดกับประชากรที่คัดเลือก

เนื่องจากการชั่งวัดน้ําหนักเนื้อจะทําใหหอยตาย ดังนั้นความแมนยําในการคัดพันธุน้ําหนักเนื้อหอยจะ

tic correlation) ระหวางลักษณะภายนอกและน้ําหนักเนื้อหอย 

อีกวิธีการหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชในการปรับปรุงพันธุลักษณะที่ไมสามารถวัดคาในประชากรที่นํามาใชในการ

คัดเลือกเพื่อเปนพอแมพันธุ คือการวัดคาน้ําหนักเนื้อหอยในกลุมเครือญาติ เชน พี่นองท่ีมาจากครอบครัวเดียวกัน 

 - sibs) โดยขอมูลนี้สามารถนํามาใชในการคัดเลือกพอแมพันธุไดแมนยํามากขึ้น

เนื่องจากสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธในเชิงพันธุกรรมยอมมีความคลายคลึงกันของคาอิทธิพลของยีนผลบวก

อยางไรก็ตามการคัดพันธุหอยตะโกรมกรามขาวยังไมมีการศึกษามากอนการศึกษาแบบจําลองแผนการ

(deterministic simulation) หอยตะโกรมกรามขาวโดยเปรียบเทียบขอมูลที่ใชในดัชนีการคัดพันธุ 

ที่แตกตางกันจะชวยใหนักปรับปรุงพันธุสามารถตัดสินใจเลือกแผนการปรับปรุงพันธุที่

เหมาะสมทั้งในดานความกาวหนาในการคัดพันธุและตนทุนกอนการสรางแผนการปรับปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาวจริง

เปรียบเทียบความแมนยําและอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุจากการใชดัชนีการคัดพันธุที่แตกตางกัน 

ปรับปรุงลักษณะน้ําหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาวโดยใชแบบจําลองการคัดพันธุ (deterministic simulation)

การศึกษานี้ดําเนินการที่ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี โดยใชระยะเวลาในการ

จําลองและการคัดพันธุ 

ประชากรหอยที่จําลองขึ้นสําหรับการปรับปรุงพันธุมีจํานวน 100 ครอบครัว ซึ่งมาจากการผสมพันธุหอยตะโกรม

ในอัตราสวน 1:2 (เพศผู 50 ตัวตอเพศเมีย 100 ตัว) วิธีการผสมแบบ nested mating 

เทากับจํานวนเพศเมียและจํานวนครอบครัว half - sibs เทากับจํานวนเพศผู เลี้ยงลูกหอยแยก

ครอบครัวจนลูกหอยมีขนาดใหญเพียงพอท่ีจะติดเคร่ืองหมาย (individual tag) เพื่อใชในการบันทึกพันธุ

โดยกําหนดใหความนาจะเปนของเพศผูตอเพศเมียในแตละครอบครัวมีคาเทากับ 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

หอยตะโกรมกรามขาวจัดอยูในกลุมหอยนางรมขนาดใหญที่ไดรับความนิยมในการเพาะเลี้ยงเพื่อการบริโภคและมี

ตัน และมีมูลคา 349 ลานบาท 

องการเพาะเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวตองพึ่งพาลูกพันธุจาก

เนื่องจากลูกพันธุจากโรงเพาะฟกไมเพียงพอตอความตองการตอเกษตรกรผูเลี้ยง นอกจากนี้ 

กษณะการเจริญเติบโต 

ลักษณะการเจริญเติบโตของหอยที่ใชในการคัดพันธุในปจจุบันพิจารณาจากลักษณะภายนอก (morphological 

Pacific oyster (Li et al., 

การคัดเลือกแบบนี้เรียกวาการคัดเลือกแบบหมู (mass selection) 

กาวหนาในการคัดพันธุลักษณะการเจริญเติบโตดวยวิธีการคัดเลือกแบบหมูในหอย

, 1982; Newkirk and Haley, 1983; 

น้ําหนักเนื้อหอยเปนอีกลักษณะที่มีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจเนื่องจากการเจริญเติบโตในรูปแบบของเนื้อหอยเปนสวนที่ใชเพื่อการบริโภคโดยตรง ประชาชนนิยมบริโภคหอย

การปรับปรุงพันธุน้ําหนักเนื้อไมสามารถทําไดกับประชากรที่คัดเลือก

เนื่องจากการชั่งวัดน้ําหนักเนื้อจะทําใหหอยตาย ดังนั้นความแมนยําในการคัดพันธุน้ําหนักเนื้อหอยจะ

ระหวางลักษณะภายนอกและน้ําหนักเนื้อหอย (Falconer and 

อีกวิธีการหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชในการปรับปรุงพันธุลักษณะที่ไมสามารถวัดคาในประชากรที่นํามาใชในการ

พี่นองท่ีมาจากครอบครัวเดียวกัน (full - sibs) 

โดยขอมูลนี้สามารถนํามาใชในการคัดเลือกพอแมพันธุไดแมนยํามากขึ้น

นผลบวก (Falconer and 

อยางไรก็ตามการคัดพันธุหอยตะโกรมกรามขาวยังไมมีการศึกษามากอนการศึกษาแบบจําลองแผนการ

หอยตะโกรมกรามขาวโดยเปรียบเทียบขอมูลที่ใชในดัชนีการคัดพันธุ (selection 

ที่แตกตางกันจะชวยใหนักปรับปรุงพันธุสามารถตัดสินใจเลือกแผนการปรับปรุงพันธุที่

เหมาะสมทั้งในดานความกาวหนาในการคัดพันธุและตนทุนกอนการสรางแผนการปรับปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาวจริง 

าในการคัดพันธุจากการใชดัชนีการคัดพันธุที่แตกตางกัน 3 ดัชนี

(deterministic simulation) 

วลาในการดําเนินการ 4 เดือน 

ครอบครัว ซึ่งมาจากการผสมพันธุหอยตะโกรม

nested mating ทําให

เทากับจํานวนเพศผู เลี้ยงลูกหอยแยก

เพื่อใชในการบันทึกพันธุประวัติ สุมเลือกลูก

โดยกําหนดใหความนาจะเปนของเพศผูตอเพศเมียในแตละครอบครัวมีคาเทากับ 50% ดังนั้น ขนาด



 O1 

128 

O29 

คํานํา 

หอยตะโกรมกรามขาวจัดอยูในกลุมหอยนางรมขนาดใหญที่ไดรับความนิยมในการเพาะเลี้ยงเพื่อการบริโภคและมี

มูลคาทางเศรษฐกิจสูงในป 2557 ปริมาณหอยนางรมจากการเพาะเลี้ยงสูงถึง 

(กรมประมง, 2559) อยางไรก็ตาม ปจจุบันกวา 

ธรรมชาติ (สุรชาติ, 2552) เนื่องจากลูกพันธุจากโรงเพาะฟกไมเพียงพอตอความตองการตอเกษตรกรผูเลี้ยง นอกจากนี้ 

เกษตรกรผูเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวมีความตองการลูกพันธุจากโรงเพาะฟกท่ีผานการปรับปรุงพันธุลั

ลักษณะการเจริญเติบโตของหอยที่ใชในการคัดพันธุในปจจุบันพิจารณาจากลักษณะภายนอก

traits) เชน การคัดเลือกการเจริญเติบโตโดยพิจารณาจากความยาวหรือความสูงของเปลือกใน 

2011) และใน pearl oyster (Qingheng et al

จากการทบทวนเอกสารวิชาการพบวา ความ

ชนิดตาง ๆ อยูในชวงระหวาง 0.89 ถึง 23

Zheng et al., 2006; Li et al., 2011; Qingheng 

เศรษฐกิจเนื่องจากการเจริญเติบโตในรูปแบบของเนื้อหอยเปนสวนที่ใชเพื่อการบริโภคโดยตรง ประชาชนนิยมบริโภคหอย

ตะโกรมกรามขาวที่มีเนื้อขนาดใหญหรือน้ําหนักเนื้อสูง

เพื่อเปนพอแมพันธุ เนื่องจากการชั่งวัดน้ําหนักเนื้อจะทําใหหอยตาย ดังนั้นความแมนยําในการคัดพันธุน้ําหนักเนื้อหอยจะ

ขึ้นอยูกับสหสัมพันธทางพันธุกรรม (genetic correlation) 

Mackay, 1996) อีกวิธีการหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชในการปรับปรุงพันธุลักษณะที่ไมสามารถวัดคาในประชากรที่นํามาใชในการ

คัดเลือกเพื่อเปนพอแมพันธุ คือการวัดคาน้ําหนักเนื้อหอยในกลุมเครือญาติ เ

หรือครอบครัวที่มีพอหรือแมรวมกัน (half 

เนื่องจากสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธในเชิงพันธุกรรมยอมมีความคลายคลึงกันของคาอิทธิพลของยี

Mackay, 1996) อยางไรก็ตามการคัดพันธุหอยตะโกรมกรามขาวยังไมมีการศึกษามากอนการศึกษาแบบจําลองแผนการ

ปรับปรุงพันธุ (deterministic simulation) 

index) (Lynch and Walsh, 1998) ที่แตกตางกันจะชวยใหนักปรับปรุงพันธุสามารถตัดสินใจเลือกแผนการปรับปรุงพันธุที่

เหมาะสมทั้งในดานความกาวหนาในการคัดพันธุและตนทุนกอนการสรางแผนการปรับปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาวจริง

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อเปรียบเทียบความแมนยําและอัตราความกาวหน

ในการปรับปรุงลักษณะน้ําหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาวโดยใชแบบจําลองการคัดพันธุ 

 

วิธีดําเนินการ 

การศึกษานี้ดําเนินการที่ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี โดยใชระยะเ

(ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

1. ประชากรปรับปรุงพันธุจําลองและการคัดพันธุ

 ประชากรหอยที่จําลองขึ้นสําหรับการปรับปรุงพันธุมีจํานวน 

กรามขาวแบบ nested mating ในอัตราสวน 

ไดจํานวนครอบครัว full - sibs เทากับจํานวนเพศเมียและจํานวนครอบครัว 

ครอบครัวจนลูกหอยมีขนาดใหญเพียงพอท่ีจะติดเครื่องหมาย

หอย 30 ตัวตอครอบครัว โดยกําหนดใหความนาจะเปนของเพศผูตอเพศเมียในแตละครอบครัวมีคาเทากับ 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

หอยตะโกรมกรามขาวจัดอยูในกลุมหอยนางรมขนาดใหญที่ไดรับความนิยมในการเพาะเลี้ยงเพื่อการบริโภคและมี

ปริมาณหอยนางรมจากการเพาะเลี้ยงสูงถึง 12,838.53 ตัน และมีมูลคา 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันกวา 90 % ของการเพาะเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวตองพึ่งพาลูกพันธุจาก

เนื่องจากลูกพันธุจากโรงเพาะฟกไมเพียงพอตอความตองการตอเกษตรกรผูเลี้ยง นอกจากนี้ 

เกษตรกรผูเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวมีความตองการลูกพันธุจากโรงเพาะฟกท่ีผานการปรับปรุงพันธุลักษณะการเจริญเติบโต

ลักษณะการเจริญเติบโตของหอยที่ใชในการคัดพันธุในปจจุบันพิจารณาจากลักษณะภายนอก

เชน การคัดเลือกการเจริญเติบโตโดยพิจารณาจากความยาวหรือความสูงของเปลือกใน Pacific oyster (Li 

et al., 2011) การคัดเลือกแบบนี้เรียกวาการคัดเลือกแบบหมู 

มกาวหนาในการคัดพันธุลักษณะการเจริญเติบโตดวยวิธีการคัดเลือกแบบหมูในหอย

23.0% ตอชั่วอายุ (Newkrik and Haley, 1982; Newkirk and Haley, 1983; 

., 2011; Qingheng et al., 2011) น้ําหนักเนื้อหอยเปนอีกลักษณะที่มีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจเนื่องจากการเจริญเติบโตในรูปแบบของเนื้อหอยเปนสวนที่ใชเพื่อการบริโภคโดยตรง ประชาชนนิยมบริโภคหอย

ที่มีเนื้อขนาดใหญหรือน้ําหนักเนื้อสูง การปรับปรุงพันธุน้ําหนักเนื้อไมสามารถทําไดกับประชากรที่คัดเลือก

เนื่องจากการชั่งวัดน้ําหนักเนื้อจะทําใหหอยตาย ดังนั้นความแมนยําในการคัดพันธุน้ําหนักเนื้อหอยจะ

tic correlation) ระหวางลักษณะภายนอกและน้ําหนักเนื้อหอย 

อีกวิธีการหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชในการปรับปรุงพันธุลักษณะที่ไมสามารถวัดคาในประชากรที่นํามาใชในการ

คัดเลือกเพื่อเปนพอแมพันธุ คือการวัดคาน้ําหนักเนื้อหอยในกลุมเครือญาติ เชน พี่นองท่ีมาจากครอบครัวเดียวกัน 

 - sibs) โดยขอมูลนี้สามารถนํามาใชในการคัดเลือกพอแมพันธุไดแมนยํามากขึ้น

เนื่องจากสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธในเชิงพันธุกรรมยอมมีความคลายคลึงกันของคาอิทธิพลของยีนผลบวก

อยางไรก็ตามการคัดพันธุหอยตะโกรมกรามขาวยังไมมีการศึกษามากอนการศึกษาแบบจําลองแผนการ

(deterministic simulation) หอยตะโกรมกรามขาวโดยเปรียบเทียบขอมูลที่ใชในดัชนีการคัดพันธุ 

ที่แตกตางกันจะชวยใหนักปรับปรุงพันธุสามารถตัดสินใจเลือกแผนการปรับปรุงพันธุที่

เหมาะสมทั้งในดานความกาวหนาในการคัดพันธุและตนทุนกอนการสรางแผนการปรับปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาวจริง

เปรียบเทียบความแมนยําและอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุจากการใชดัชนีการคัดพันธุที่แตกตางกัน 

ปรับปรุงลักษณะน้ําหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาวโดยใชแบบจําลองการคัดพันธุ (deterministic simulation)

การศึกษานี้ดําเนินการที่ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี โดยใชระยะเวลาในการ

จําลองและการคัดพันธุ 

ประชากรหอยที่จําลองขึ้นสําหรับการปรับปรุงพันธุมีจํานวน 100 ครอบครัว ซึ่งมาจากการผสมพันธุหอยตะโกรม

ในอัตราสวน 1:2 (เพศผู 50 ตัวตอเพศเมีย 100 ตัว) วิธีการผสมแบบ nested mating 

เทากับจํานวนเพศเมียและจํานวนครอบครัว half - sibs เทากับจํานวนเพศผู เลี้ยงลูกหอยแยก

ครอบครัวจนลูกหอยมีขนาดใหญเพียงพอท่ีจะติดเครื่องหมาย (individual tag) เพื่อใชในการบันทึกพันธุ

โดยกําหนดใหความนาจะเปนของเพศผูตอเพศเมียในแตละครอบครัวมีคาเทากับ 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

หอยตะโกรมกรามขาวจัดอยูในกลุมหอยนางรมขนาดใหญที่ไดรับความนิยมในการเพาะเลี้ยงเพื่อการบริโภคและมี

ตัน และมีมูลคา 349 ลานบาท 

องการเพาะเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวตองพึ่งพาลูกพันธุจาก

เนื่องจากลูกพันธุจากโรงเพาะฟกไมเพียงพอตอความตองการตอเกษตรกรผูเลี้ยง นอกจากนี้ 

กษณะการเจริญเติบโต 

ลักษณะการเจริญเติบโตของหอยที่ใชในการคัดพันธุในปจจุบันพิจารณาจากลักษณะภายนอก (morphological 

Pacific oyster (Li et al., 

การคัดเลือกแบบนี้เรียกวาการคัดเลือกแบบหมู (mass selection) 

กาวหนาในการคัดพันธุลักษณะการเจริญเติบโตดวยวิธีการคัดเลือกแบบหมูในหอย

, 1982; Newkirk and Haley, 1983; 

น้ําหนักเนื้อหอยเปนอีกลักษณะที่มีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจเนื่องจากการเจริญเติบโตในรูปแบบของเนื้อหอยเปนสวนที่ใชเพื่อการบริโภคโดยตรง ประชาชนนิยมบริโภคหอย

การปรับปรุงพันธุน้ําหนักเนื้อไมสามารถทําไดกับประชากรที่คัดเลือก

เนื่องจากการชั่งวัดน้ําหนักเนื้อจะทําใหหอยตาย ดังนั้นความแมนยําในการคัดพันธุน้ําหนักเนื้อหอยจะ

ระหวางลักษณะภายนอกและน้ําหนักเนื้อหอย (Falconer and 

อีกวิธีการหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชในการปรับปรุงพันธุลักษณะที่ไมสามารถวัดคาในประชากรที่นํามาใชในการ

พี่นองท่ีมาจากครอบครัวเดียวกัน (full - sibs) 

โดยขอมูลนี้สามารถนํามาใชในการคัดเลือกพอแมพันธุไดแมนยํามากขึ้น

นผลบวก (Falconer and 

อยางไรก็ตามการคัดพันธุหอยตะโกรมกรามขาวยังไมมีการศึกษามากอนการศึกษาแบบจําลองแผนการ

หอยตะโกรมกรามขาวโดยเปรียบเทียบขอมูลที่ใชในดัชนีการคัดพันธุ (selection 

ที่แตกตางกันจะชวยใหนักปรับปรุงพันธุสามารถตัดสินใจเลือกแผนการปรับปรุงพันธุที่

เหมาะสมทั้งในดานความกาวหนาในการคัดพันธุและตนทุนกอนการสรางแผนการปรับปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาวจริง 

าในการคัดพันธุจากการใชดัชนีการคัดพันธุที่แตกตางกัน 3 ดัชนี

(deterministic simulation) 

วลาในการดําเนินการ 4 เดือน 

ครอบครัว ซึ่งมาจากการผสมพันธุหอยตะโกรม

nested mating ทําให

เทากับจํานวนเพศผู เลี้ยงลูกหอยแยก

เพื่อใชในการบันทึกพันธุประวัติ สุมเลือกลูก

โดยกําหนดใหความนาจะเปนของเพศผูตอเพศเมียในแตละครอบครัวมีคาเทากับ 50% ดังนั้น ขนาด

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

ประชากรหอยหลังการติดเครื่องหมายเทากับ 

จนอายุประมาณ 8 เดือน ชั่งวัดความยาวเปลือกเพื่อใชเปนลักษณะในการคัดเลือกน้ําหนักเนื้อหอย 

information ในดัชนีการคัดพันธุ เมื่อสุมลูกหอยแตละครอบครัวเพื่อติดเครื่องหมายสําหรับใชเปนประชากรพอแมพันธุแลว 

สุมลูกหอยแตละครอบครัวเพิ่มขึ้นครอบครัวละ 

สิ่งแวดลอมเดียวกัน เมื่ออายุครบ 1 

พันธุประวัติ 

 การคัดพันธุในประชากรจําลองใชวิธี

ของคา estimated breeding values (EBVs)

ดังนั้นอัตราสวนการคัดพันธุ 

Pfemale = 100/1500 = 0.067 และสามารถหาคาความเขมขนในการคัดพันธุ

and Mckay (1996) ทุกดัชนีการคัดพันธุที่แตกตางกันใชความเขมขนในการคัดพันธุเทากัน รายละเอียดของประชากรจําลอง

ในการคัดพันธุแสดงในภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แบบจําลองแผนการปรับปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาว โดยภาพแสดงความสัมพันธระหวางแผนการปรับปรุงพันธุ

น้ําหนักเนื้อหอยโดยใชขอมูลความยาวเปลือกหอย

พันธุ 
 

2. ความแปรปรวนและคาพารามิเตอรทางพันธุศาสตร

 กําหนดใหความแปรปรวนลักษณะปราก

(standardized scale) โดยมีคาเทากับ 

อัตราพันธุกรรม (h2) ของลักษณะการเจริญเติบโตในหอ

คาอัตราพันธุกรรมความยาวเปลือกหอยตะโกรมกรามขาว โดยมีคาเทากับ 

(2017) และ Kong et al.(2015) ไดประเมินคาอัตราพันธุกรรมความยาวเปลือกหอย

0.25 และ 0.36 ตามลําดับ ดังนั้นการศึกษานี้จะใชคาเฉลี่ยของ 

50 ตัวผู

100 ครอบครัวแบบ 

สุมลูกหอย 
ติดเครื่องหมาย

เลี้ยงรวมจนอายุประมาณ 
ความยาวเปลือกหอย

ประเมินคา 
มีขอมูลความยาวเปลือกและคัดเลอืก
เพศผู 50 ตัว เพศเมีย 

การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

ประชากรหอยหลังการติดเครื่องหมายเทากับ 3,000 ตัว ประกอบดวยหอยเพศเมียและหอยเพศผูอยางละ 

น ชั่งวัดความยาวเปลือกเพื่อใชเปนลักษณะในการคัดเลือกน้ําหนักเนื้อหอย 

เมื่อสุมลูกหอยแตละครอบครัวเพื่อติดเครื่องหมายสําหรับใชเปนประชากรพอแมพันธุแลว 

สุมลูกหอยแตละครอบครัวเพิ่มขึ้นครอบครัวละ 6 ตัวและติดเครื่องหมาย (100 ครอบครัว * 

1 ปหรือวัยเจริญพันธุ เปดฝาเพื่อชั่งวัดน้ําหนักเนื้อหอยและรหัสประจําตัวเพื่อใชบันทึกใน

การคัดพันธุในประชากรจําลองใชวิธี truncation selection จากการกระจายตัวแบบปกติ 

estimated breeding values (EBVs) (Lynch and Walsh, 1998) โดยคัดเลือกเพศผู 50 

ดังนั้นอัตราสวนการคัดพันธุ (proportion of selected animals; P) มีคาเทากับ Pmale

และสามารถหาคาความเขมขนในการคัดพันธุ (selection intensity) 

ทุกดัชนีการคัดพันธุที่แตกตางกันใชความเขมขนในการคัดพันธุเทากัน รายละเอียดของประชากรจําลอง

แบบจําลองแผนการปรับปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาว โดยภาพแสดงความสัมพันธระหวางแผนการปรับปรุงพันธุ

น้ําหนักเนื้อหอยโดยใชขอมูลความยาวเปลือกหอยกับขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยจากพี่นอง 

คาพารามิเตอรทางพันธุศาสตร 

กําหนดใหความแปรปรวนลักษณะปรากฏ ( ) ของความยาวเปลือกและน้ําหนักเนื้ออยูในรูปแบบของคามาตรฐาน 

โดยมีคาเทากับ 1 และคาเฉลี่ยเทากับ 0 จากการทบทวนเอกสารวิชาการนานาชาติพบการศึกษาคา

ของลักษณะการเจริญเติบโตในหอยนางรมหลายลักษณะ อยางไรก็ดีมีการศึกษาเดียวที่ไดมีการประเมิน

คาอัตราพันธุกรรมความยาวเปลือกหอยตะโกรมกรามขาว โดยมีคาเทากับ 0.60 (เผดิมศักดิ์, 2541) 

ไดประเมินคาอัตราพันธุกรรมความยาวเปลือกหอย Pacific oyster

ตามลําดับ ดังนั้นการศึกษานี้จะใชคาเฉลี่ยของ h2
length ที่มีการประเมินมากอนโดยมีคาเทากับ 

ตัวผู :100 ตัวเมีย 

ครอบครัวแบบ full - sibs / 50 ครอบครัวแบบ half - sibs 

สุมลูกหอย 30 ตัวตอครอบครัว/
ติดเครื่องหมาย 

เลี้ยงรวมจนอายุประมาณ 1 ป วัด
ความยาวเปลือกหอย 

 EBVs น้ําหนักเนื้อหอยที่
มีขอมูลความยาวเปลือกและคัดเลอืก

ตัว เพศเมีย 100 ตัว 

สุมลูกหอย 6 ตัวตอครอบครัว 
ติดเครื่องหมาย

เลี้ยงรวมจนอายุประมา
วัดน้ําหนักเนื้อหอย

Sib information

 O1 

129 

O29 

ตัว ประกอบดวยหอยเพศเมียและหอยเพศผูอยางละ 1,500 ตัว เลี้ยงหอย

น ชั่งวัดความยาวเปลือกเพื่อใชเปนลักษณะในการคัดเลือกน้ําหนักเนื้อหอย ในกรณีการใช sib 

เมื่อสุมลูกหอยแตละครอบครัวเพื่อติดเครื่องหมายสําหรับใชเปนประชากรพอแมพันธุแลว 

* 6 = 600 ตัว) เลี้ยงรวมใน

ปหรือวัยเจริญพันธุ เปดฝาเพื่อชั่งวัดน้ําหนักเนื้อหอยและรหัสประจําตัวเพื่อใชบันทึกใน

แบบปกติ (normal distribution)

50 ตัว และ เพศเมีย 100 ตัว 

male = 50/1500 = 0.033 และ 

(selection intensity) จากตารางใน Falconer 

ทุกดัชนีการคัดพันธุที่แตกตางกันใชความเขมขนในการคัดพันธุเทากัน รายละเอียดของประชากรจําลอง

แบบจําลองแผนการปรับปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาว โดยภาพแสดงความสัมพันธระหวางแผนการปรับปรุงพันธุ

กับขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยจากพี่นอง (Sib information) ในการคัด

ของความยาวเปลือกและน้ําหนักเนื้ออยูในรูปแบบของคามาตรฐาน 

จากการทบทวนเอกสารวิชาการนานาชาติพบการศึกษาคา

ยนางรมหลายลักษณะ อยางไรก็ดีมีการศึกษาเดียวที่ไดมีการประเมิน

, 2541) นอกจากนี้ Xu et al. 

Pacific oyster (h2
length) มีคาเทากับ 

ที่มีการประเมินมากอนโดยมีคาเทากับ 0.40 สําหรับคา

ตัวตอครอบครัว /
ติดเครื่องหมาย 

เลี้ยงรวมจนอายุประมาณ 1 ปชั่ง
วัดน้ําหนักเนื้อหอย 

Sib information 



 O1 

130 

O29 

อัตราพันธุกรรมเนื้อหอย (h2
meat) ยังไมมีการศึกษามากอน ดังนั้นในการศึกษานี้ กําหนดใหคา 

และ 0.30 เพื่อเปรียบเทียบความกาวหนาในการคัดพันธุเนื้อหอย จากสมการ 

ผลบวก (��
�) มีคาเทากับ h2 เนื่องจาก ��

� มีคาเทากับ 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพันธุกรรม 

มีการศึกษาหรือประเมินคามากอนดังนั้น จึงกําหนดให 

สองลักษณะเขาใกลการเปนอิสระจากกันในขณะที่ 

เดียวกันเชิงเสนตรง 

 

ตารางที่ 1 คาความแปรปรวนและพารามิเตอรที่ใชในการศึกษา

 

3. วัตถุประสงคและดัชนีการคัดพันธุ 

 วัตถุประสงคในการคัดพันธุ (breeding objective 

คาความสามารถทางพันธุกรรมของลักษณะน้ําหนักเนื้อหอย และเปรียบเทียบดัชนีการคัดพันธุ

ประเมินคาความสามารถทางพันธุกรรมของน้ําหนักเน้ือหอย

ขอมูลมาใชในการคัดพันธุแตกตางกัน ดังตอไปนี้

3.1 การใชขอมูลลักษณะตัวเองในการคัดพันธุ

ดัชนีการคัดพันธุรูปแบบนี้ใชขอมูลของหอยแตละตัวที่ทําการวัดความยาวเปลือกเทานั้น 

หรือ OP) ในการประมาณคา EBVs ของลักษณะน้ําหนักเนื้อสามารถเขียนสมการดัชนีคัดพันธุไดเปน  

โดย b คือ index weight ซึ่งจะถวงน้ําหนักการใชขอมูลที่ใสลงในดัชนีการคัดพันธุและสามารถคํานวณหา 

selection index theory (Williams, 1962)

3.2 การใชขอมูลความยาวเปลือกหอยจากเครือญาติ 

ดัชนีการคัดพันธุในขอ 3.2 มีการเพิ่มขอมูลความยาวเปลือกจากหอยในครอบครัว 

(HS) สามารถเขียนสมการดัชนีการคัดพันธุไดเปน  

ขอมูลจากครอบครัว HS เกิดขึ้นเพราะการผสมพันธุแบบ 

ขอมูลพันธุประวัติ 

 3.3 การใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยจากเครือญาติ 

ขอมูลเนื้อหอยจาก FS และ 

ประกอบดวยตัวผู 3 ตัวและตัวเมีย 3 ตัว (ภาพที่ 

เนื้ อหอยได  สมการดั ชนี การคั ดพันธุ คื อ

ความแปรปรวน/พารามิเตอร 

ความแปรปรวนลักษณะปรากฏ 

ความแปรปรวนยีนผลบวก 

ความแปรปรวนสิ่งแวดลอม 

อัตราพันธุกรรม 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธลักษณะภายนอก 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพันธุกรรม 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ยังไมมีการศึกษามากอน ดังนั้นในการศึกษานี้ กําหนดใหคา h2
meat มีคาสองระดับคือ 

เพื่อเปรียบเทียบความกาวหนาในการคัดพันธุเนื้อหอย จากสมการ �� ℎ ��
� ��

�=  คาความแปรปรวนเนื่องจากยีน

มีคาเทากับ 1 (ตารางท่ี 1) 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพันธุกรรม (genetic correlation หรือ rg) ระหวางเนื้อหอยและความยาวเปลือกหอยยังไม

มีการศึกษาหรือประเมินคามากอนดังนั้น จึงกําหนดให rg มีคาเปน 0.2 และ 0.6 ซึ่งคา 0.2 มีคาเขาใกล 0 

สองลักษณะเขาใกลการเปนอิสระจากกันในขณะที่ 0.6 มีคาปานกลางและบงชี้ถึงความสัมพันธของสองลักษณะในทิศทาง

คาความแปรปรวนและพารามิเตอรที่ใชในการศึกษา 

(breeding objective หรือ H) สามารถเขียนสมการ ⁄ ℎ� ����

คาความสามารถทางพันธุกรรมของลักษณะน้ําหนักเนื้อหอย และเปรียบเทียบดัชนีการคัดพันธุ (selection index)

ประเมินคาความสามารถทางพันธุกรรมของน้ําหนักเน้ือหอย (estimated breeding values; EBVs) 3 

ดังตอไปนี้ 

การใชขอมูลลักษณะตัวเองในการคัดพันธุ (OPlength) 

ดัชนีการคัดพันธุรูปแบบนี้ใชขอมูลของหอยแตละตัวที่ทําการวัดความยาวเปลือกเทานั้น (own performance 

ของลักษณะน้ําหนักเนื้อสามารถเขียนสมการดัชนีคัดพันธุไดเปน  �� ℎ

ซึ่งจะถวงน้ําหนักการใชขอมูลที่ใสลงในดัชนีการคัดพันธุและสามารถคํานวณหา 

Williams, 1962) 

การใชขอมูลความยาวเปลือกหอยจากเครือญาติ (SIBlength) 

มีการเพิ่มขอมูลความยาวเปลือกจากหอยในครอบครัว full - sib

สามารถเขียนสมการดัชนีการคัดพันธุไดเปน  �� ℎ ��� � ∗������� � �� � �������� � �

เกิดขึ้นเพราะการผสมพันธุแบบ 1:2 ดังแสดงในภาพที่ 1 ดัชนีการคัดพันธุรูปแบบ 

การใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยจากเครือญาติ (SIBmeat) 

และ HS ที่ไดเก็บขอมูลจากการสุมหอยเพื่อชั่งวัดน้ําหนักเนื้อ 

ภาพที่ 1) สามารถนํามาใชเปนขอมูลในการประเมินคา EBVs ในการคัดเลือกนํ้าหนัก

เนื้ อหอยได  สมการดั ชนี การคั ดพันธุ คื อ��� ℎ � �� � ∗������� � �� � �������� � �� �

สัญลักษณ 
ลักษณะ 

ความยาวเปลือก น้ําหนักเนื้อ

��
� 1.00 

��
� 0.40 0.15 

��
� 0.60 0.85

h2 0.40 0.15

rp 0.20, 0.60 

rg 0.20, 0.60 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

มีคาสองระดับคือ 0.15 

คาความแปรปรวนเนื่องจากยีน

ระหวางเนื้อหอยและความยาวเปลือกหอยยังไม

0 หมายถึงลักษณะทั้ง

มพันธของสองลักษณะในทิศทาง

���� โดย   หมายถึง

(selection index) ที่ใชในการ

3 ดัชนี ตามวิธีการนํา

(own performance 

ℎ��� � ∗������� 

ซึ่งจะถวงน้ําหนักการใชขอมูลที่ใสลงในดัชนีการคัดพันธุและสามารถคํานวณหา index weight ตาม 

sib (FS) และ half – sib 

�� � ⁄������� โดย

ดัชนีการคัดพันธุรูปแบบ SIBlength ตองมี

ที่ไดเก็บขอมูลจากการสุมหอยเพื่อชั่งวัดน้ําหนักเนื้อ 6 ตัวตอครอบครัว 

ในการคัดเลือกนํ้าหนัก

⁄������� � �� �

น้ําหนักเนื้อ 

1.00 

.15 หรือ 0.30 

0.85 หรือ 0.70 

0.15 หรือ 0.30 
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อัตราพันธุกรรมเนื้อหอย (h2
meat) ยังไมมีการศึกษามากอน ดังนั้นในการศึกษานี้ กําหนดใหคา 

และ 0.30 เพื่อเปรียบเทียบความกาวหนาในการคัดพันธุเนื้อหอย จากสมการ 

ผลบวก (��
�) มีคาเทากับ h2 เนื่องจาก ��

� มีคาเทากับ 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพันธุกรรม 

มีการศึกษาหรือประเมินคามากอนดังนั้น จึงกําหนดให 

สองลักษณะเขาใกลการเปนอิสระจากกันในขณะที่ 

เดียวกันเชิงเสนตรง 

 

ตารางที่ 1 คาความแปรปรวนและพารามิเตอรที่ใชในการศึกษา

 

3. วัตถุประสงคและดัชนีการคัดพันธุ 

 วัตถุประสงคในการคัดพันธุ (breeding objective 

คาความสามารถทางพันธุกรรมของลักษณะน้ําหนักเนื้อหอย และเปรียบเทียบดัชนีการคัดพันธุ

ประเมินคาความสามารถทางพันธุกรรมของน้ําหนักเนื้อหอย

ขอมูลมาใชในการคัดพันธุแตกตางกัน ดังตอไปนี้

3.1 การใชขอมูลลักษณะตัวเองในการคัดพันธุ

ดัชนีการคัดพันธุรูปแบบนี้ใชขอมูลของหอยแตละตัวที่ทําการวัดความยาวเปลือกเทานั้น 

หรือ OP) ในการประมาณคา EBVs ของลักษณะน้ําหนักเนื้อสามารถเขียนสมการดัชนีคัดพันธุไดเปน  

โดย b คือ index weight ซึ่งจะถวงน้ําหนักการใชขอมูลที่ใสลงในดัชนีการคัดพันธุและสามารถคํานวณหา 

selection index theory (Williams, 1962)

3.2 การใชขอมูลความยาวเปลือกหอยจากเครือญาติ 

ดัชนีการคัดพันธุในขอ 3.2 มีการเพิ่มขอมูลความยาวเปลือกจากหอยในครอบครัว 

(HS) สามารถเขียนสมการดัชนีการคัดพันธุไดเปน  

ขอมูลจากครอบครัว HS เกิดขึ้นเพราะการผสมพันธุแบบ 

ขอมูลพันธุประวัติ 

 3.3 การใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยจากเครือญาติ 

ขอมูลเนื้อหอยจาก FS และ 

ประกอบดวยตัวผู 3 ตัวและตัวเมีย 3 ตัว (ภาพที่ 

เนื้ อหอยได  สมการดั ชนี การคั ดพันธุ คื อ

ความแปรปรวน/พารามิเตอร 

ความแปรปรวนลักษณะปรากฏ 

ความแปรปรวนยีนผลบวก 

ความแปรปรวนสิ่งแวดลอม 

อัตราพันธุกรรม 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธลักษณะภายนอก 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพันธุกรรม 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ยังไมมีการศึกษามากอน ดังนั้นในการศึกษานี้ กําหนดใหคา h2
meat มีคาสองระดับคือ 

เพื่อเปรียบเทียบความกาวหนาในการคัดพันธุเนื้อหอย จากสมการ �� ℎ ��
� ��

�=  คาความแปรปรวนเนื่องจากยีน

มีคาเทากับ 1 (ตารางท่ี 1) 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพันธุกรรม (genetic correlation หรือ rg) ระหวางเนื้อหอยและความยาวเปลือกหอยยังไม

มีการศึกษาหรือประเมินคามากอนดังนั้น จึงกําหนดให rg มีคาเปน 0.2 และ 0.6 ซึ่งคา 0.2 มีคาเขาใกล 0 

สองลักษณะเขาใกลการเปนอิสระจากกันในขณะที่ 0.6 มีคาปานกลางและบงชี้ถึงความสัมพันธของสองลักษณะในทิศทาง

คาความแปรปรวนและพารามิเตอรที่ใชในการศึกษา 

(breeding objective หรือ H) สามารถเขียนสมการ ⁄ ℎ� ����

คาความสามารถทางพันธุกรรมของลักษณะน้ําหนักเนื้อหอย และเปรียบเทียบดัชนีการคัดพันธุ (selection index)

ประเมินคาความสามารถทางพันธุกรรมของน้ําหนักเนื้อหอย (estimated breeding values; EBVs) 3 

ดังตอไปนี้ 

การใชขอมูลลักษณะตัวเองในการคัดพันธุ (OPlength) 

ดัชนีการคัดพันธุรูปแบบนี้ใชขอมูลของหอยแตละตัวที่ทําการวัดความยาวเปลือกเทานั้น (own performance 

ของลักษณะน้ําหนักเนื้อสามารถเขียนสมการดัชนีคัดพันธุไดเปน  �� ℎ

ซึ่งจะถวงน้ําหนักการใชขอมูลที่ใสลงในดัชนีการคัดพันธุและสามารถคํานวณหา 

Williams, 1962) 

การใชขอมูลความยาวเปลือกหอยจากเครือญาติ (SIBlength) 

มีการเพิ่มขอมูลความยาวเปลือกจากหอยในครอบครัว full - sib

สามารถเขียนสมการดัชนีการคัดพันธุไดเปน  �� ℎ ��� � ∗������� � �� � �������� � �

เกิดขึ้นเพราะการผสมพันธุแบบ 1:2 ดังแสดงในภาพที่ 1 ดัชนีการคัดพันธุรูปแบบ 

การใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยจากเครือญาติ (SIBmeat) 

และ HS ที่ไดเก็บขอมูลจากการสุมหอยเพื่อชั่งวัดน้ําหนักเนื้อ 

ภาพที่ 1) สามารถนํามาใชเปนขอมูลในการประเมินคา EBVs ในการคัดเลือกนํ้าหนัก

เนื้ อหอยได  สมการดั ชนี การคั ดพันธุ คื อ��� ℎ � �� � ∗������� � �� � �������� � �� �

สัญลักษณ 
ลักษณะ 

ความยาวเปลือก น้ําหนักเนื้อ

��
� 1.00 

��
� 0.40 0.15 

��
� 0.60 0.85

h2 0.40 0.15

rp 0.20, 0.60 

rg 0.20, 0.60 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

มีคาสองระดับคือ 0.15 

คาความแปรปรวนเนื่องจากยีน

ระหวางเนื้อหอยและความยาวเปลือกหอยยังไม

0 หมายถึงลักษณะทั้ง

มพันธของสองลักษณะในทิศทาง

���� โดย   หมายถึง

(selection index) ที่ใชในการ

3 ดัชนี ตามวิธีการนํา

(own performance 

ℎ��� � ∗������� 

ซึ่งจะถวงน้ําหนักการใชขอมูลที่ใสลงในดัชนีการคัดพันธุและสามารถคํานวณหา index weight ตาม 

sib (FS) และ half – sib 

�� � ⁄������� โดย

ดัชนีการคัดพันธุรูปแบบ SIBlength ตองมี

ที่ไดเก็บขอมูลจากการสุมหอยเพื่อชั่งวัดน้ําหนักเนื้อ 6 ตัวตอครอบครัว 

ในการคัดเลือกนํ้าหนัก

⁄������� � �� �

น้ําหนักเนื้อ 

1.00 

.15 หรือ 0.30 

0.85 หรือ 0.70 

0.15 หรือ 0.30 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

������ � �� � �������นอกจากนี้หากจํานวนหอยที่สุมตอครอบครัวเพิ่มขึ้น ความแมนยําในการคัดพันธุจะเพิ่มขึ้น

ตามลําดับ ดังนั้น เพื่อศึกษาอัตราการเพิ่มขึ้นของความแมนยําใน

192 ตัวตอครอบครัว 

 

4.ความแมนยําและอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุ

 ความแมนยําในการคัดพันธุ 

วัตถุประสงคในการคัดพันธุและดัชนี

������H A=  โดย iคือความเขมขนในการคัดพันธุ 

ชั่วอายุ (generation interval) ของหอยตะโกรมกรามขาว

เปน g/���การศึกษานี้สรางประชากรจําลองเพื่อการคัดพันธุและคํานวณคา 

พันธุที่แตกตางกันโดยใชโปรแกรม SelAction 

ซึ่งชวยลดเวลาในการคํานวณอีกทั้งไดผลแมนยําเหมือนกับ

equation(Henderson, 1975) และเพื่อใหเห็นอัตราความกาวหนาการคัดพันธุในระยะยาว การศึกษานี้นําเสนอคา 

ผานการคัดเลือก 1 ถึง 10 ชั่วอายุโดยกําหนดใหทุกช่ัวอายุมีอัตราความกาวหนาคงเดิม

 

ผลการศึกษา 

1. ความแมนยําในการคัดพันธุ 

 จากการศึกษาพบวา rIH โดยใช 

ตามลําดับ ทั้งนี้คา h2
meat ของลักษณ

OPlength และ SIBlength อยางไรก็ดี เมื่อใชดัชนีการคัดพันธุแบบ

(h2
meat =0.15) และ 0.449 (h2

meat =0.

จาก 6 ตัวตอครอบครัวเปน 12 24 48

0.576) เปน 192 (0.574-0.585) ตัวตอครอบครัว

 เมื่อคา rg เพิ่มขึ้นจาก 0.2 

OPlength (0.321) และ SIBlength(0.359)

0.467 (h2
meat =0.15) และ 0.510 

ครอบครัว และ rIH เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเมื่อจํานวนหอยเพิ่มขึ้นจาก 

 

2. อัตราความกาวหนาในการคัดพันธุ

จากการศึกษาพบวาเมื่อ genetic correlation 

ในการคัดพันธุ (�∆) ของดัชนีการคัดพันธุแบบ 

อายุ ตามลําดับ ในขณะที่ h2
meat เทากับ 

0.0580.065 และ 0.232g/�� ตอชั่วอายุ ตามลําดับ เมื่อการคัดพันธุผานไป 

มีคาเทากับ 0.415 - 0.580g/�� แบบ 

2.320 g/�� 

เมื่อ genetic correlation 

OPlengthSIBlength และ SIBmeat มีคาเทากับ 

จะสงผลให �G�ของดัชนีการคัดพันธุแบบ 

การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

นอกจากนี้หากจํานวนหอยที่สุมตอครอบครัวเพิ่มขึ้น ความแมนยําในการคัดพันธุจะเพิ่มขึ้น

ตามลําดับ ดังนั้น เพื่อศึกษาอัตราการเพิ่มขึ้นของความแมนยําในการคัดพันธุจํานวนหอยที่สุมตอครอบครัวจะเพิ่มขึ้นจาก 

ความแมนยําและอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุ 

ความแมนยําในการคัดพันธุ (accuracy of selection) สามารถคํานวณไดจากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง

วัตถุประสงคในการคัดพันธุและดัชนีการคัดพันธุ (rIH) ความกาวหนาในการคัดพันธุ (�G) สามารถคํานวณไดจาก

คือความเขมขนในการคัดพันธุ ��คือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของยีนผลบวกมีคาเทากับ 

ของหอยตะโกรมกรามขาว คา �G อธิบายความกาวหนาในการคัดพันธุตอช่ัวอายุและมีหนวย

การศึกษานี้สรางประชากรจําลองเพื่อการคัดพันธุและคํานวณคา rIH และ �G จากการเปรียบเทียบดัชนีการคัด

SelAction (Rutten et al., 2002) ตามหลักการ Pseudo-BLUP

ซึ่งชวยลดเวลาในการคํานวณอีกทั้งไดผลแมนยําเหมือนกับ Best Linear Unbiased Prediction (BLUP)

และเพื่อใหเห็นอัตราความกาวหนาการคัดพันธุในระยะยาว การศึกษานี้นําเสนอคา 

ชั่วอายุโดยกําหนดใหทุกช่ัวอายุมีอัตราความกาวหนาคงเดิม 

โดยใช OPlength และ SIBlength เมื่อ rg เทากับ 0.2 (ภาพที่ 2) มีคาเทากับ 

ของลักษณะเนื้อหอยที่แตกตางกันไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ

อยางไรก็ดี เมื่อใชดัชนีการคัดพันธุแบบ SIBmeat โดยใชหอย 6 ตัวตอครอบครัว 

=0.30) rIH เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเมื่อจํานวนหอยที่นํามาใชในการบันทึกน้ําหนัก

24 48 และ 96 ตามลําดับ แต rIH เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเมื่อเพิ่มจํานวนหอยจาก 

ตัวตอครอบครัว 

2 เปน 0.6 (ภาพที่3) rIH เพิ่มขึ้นในทุกดัชนีการคัดพันธุโดยเฉพาะดัชนีการคัดพันธุแบบ 

(0.359) rIH จากการใชดัชนีการคัดพันธุแบบ SIBmeat โดยใชหอยครอบครัวละ 

510 (h2
meat =0.30) และเพิ่มขึ้นเปน 0.591 - 0.607 เมื่อใชหอยเพิ่มขึ้นเปน 

เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเมื่อจํานวนหอยเพิ่มขึ้นจาก 96 เปน 192 (0.606 - 0.615) 

อัตราความกาวหนาในการคัดพันธุ 

genetic correlation เทากับ 0.2 และ h2
meat เทากับ 0.15 (

ของดัชนีการคัดพันธุแบบ OPlength SIBlength และ SIBmeatเทากับ 0.0420.

เทากับ 0.30 สงผลให �G ของดัชนีการคัดพันธุแบบ OPlength

ตอชั่วอายุ ตามลําดับ เมื่อการคัดพันธุผานไป 10 ชั่วอายุ �G ของดัชนีคัดพันธุแบบ 

แบบ SIBlength มีคาเทากับ 0.455 - 0.645 g/�� และแบบ 

genetic correlation เทากับ 0.6และh2
meat เทากับ 0.15 (ภาพที่ 5) �G

มีคาเทากับ 0.1240.136 และ 0.171 g/�� ตอชั่วอายุตามลําดับเมื่อ

ของดัชนีการคัดพันธุแบบ OPlength SIBlength และ SIBmeat เพิ่มสูงขึ้นเปน 0.175, 
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นอกจากนี้หากจํานวนหอยที่สุมตอครอบครัวเพิ่มขึ้น ความแมนยําในการคัดพันธุจะเพิ่มขึ้น

การคัดพันธุจํานวนหอยที่สุมตอครอบครัวจะเพิ่มขึ้นจาก 6 ถึง 

สามารถคํานวณไดจากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง

สามารถคํานวณไดจาก��G ℎ

คือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของยีนผลบวกมีคาเทากับ ���
� และ L คือ

อธิบายความกาวหนาในการคัดพันธุตอช่ัวอายุและมีหนวย

จากการเปรียบเทียบดัชนีการคัด

BLUP (Wray and Hill, 1989) 

Best Linear Unbiased Prediction (BLUP)ใน mixed model 

และเพื่อใหเห็นอัตราความกาวหนาการคัดพันธุในระยะยาว การศึกษานี้นําเสนอคา �G เมื่อ

มีคาเทากับ 0.103 และ 0.114 

ะเนื้อหอยที่แตกตางกันไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของrIHเมื่อดัชนีการคัดพันธุเปน 

ตัวตอครอบครัว rIH เพิ่มขึ้นเปน 0.383 

ยางตอเนื่องเมื่อจํานวนหอยที่นํามาใชในการบันทึกน้ําหนักเนื้อเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเมื่อเพิ่มจํานวนหอยจาก 96 (0.557-

เพิ่มขึ้นในทุกดัชนีการคัดพันธุโดยเฉพาะดัชนีการคัดพันธุแบบ 

โดยใชหอยครอบครัวละ 6 ตัว มีคาเทากับ 

เมื่อใชหอยเพิ่มขึ้นเปน 96 ตัวตอ

0.615) ตอครอบครัว 

(ภาพที่ 4) อัตราความกาวหนา

.046 และ 0.143g/�� ตอชั่ว

length SIBlength และ SIBmeat เทากับ 

ของดัชนีคัดพันธุแบบ OPlength 

และแบบ SIBmeat มีคาเทากับ 1.430 - 

G จากดัชนีการคัดพันธุแบบ 

ตอชั่วอายุตามลําดับเมื่อ h2
meat เพิ่มขึ้นเปน 0.30 

, 0.193 และ 0.260g/�� ตอ
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ช่ัวอายุ ตามลําดับ เมื่อการคัดพันธุผานไป 10 

g/�� แบบ SIBlength มีคาเทากับ 1.360 - 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ความแมนยําในการคัดพันธุลักษณะเน้ือหอยโดยใชจํานวนหอยในการบันทึกนํ้าหนักจาก 

(กราฟเสน) หรือใชความยาวเปลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ความแมนยําในการคัดพันธุลักษณะเน้ือหอยโดยใชจํานวนหอยในการบันทึกนํ้าหนักจาก 

(กราฟเสน) หรือใชความยาวเปลือก 
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

10 ช่ัวอายุ �G ของดัชนีการคัดพันธุแบบ OPlength มีคาเทากับ 

.930 g/�� และแบบ SIBmeat มีคาเทากับ 1.705 - 2.595 g/

ความแมนยําในการคัดพันธุลักษณะเน้ือหอยโดยใชจํานวนหอยในการบันทึกนํ้าหนักจาก 6 เปน 

วเปลือก (กราฟจุด) กําหนดใหgenetic correlation เทากับ 0.20 

ความแมนยําในการคัดพันธุลักษณะเน้ือหอยโดยใชจํานวนหอยในการบันทึกนํ้าหนักจาก 6 เปน 

หรือใชความยาวเปลือก (กราฟจุด) กําหนดใหgenetic correlation เทากับ 0.60 

50 100 150 200
จํานวน sib ท่ีใชในการบันทึกน้ําหนักเนื้อ

Genetic correlation = 0.6

OPlength
SIBlength
SIBmeat; h2,meat = 0.15
SIBmeat; h2,meat = 0.30

0 50 100 150 200

จํานวน sib ท่ีใชในการบันทึกน้ําหนักเนื้อ

Genetic correlation = 0.2

OPlength
SIBlength
SIBmeat; h2,meat = 0.15
SIBmeat; h2,meat = 0.30

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

มีคาเทากับ 1.235 - 1.750 

g/�� 

เปน 192 ตัวตอครอบครัว

 

เปน 192 ตัวตอครอบครัว 

 

200

200
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ช่ัวอายุ ตามลําดับ เมื่อการคัดพันธุผานไป 10 

g/�� แบบ SIBlength มีคาเทากับ 1.360 - 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ความแมนยําในการคัดพันธุลักษณะเน้ือหอยโดยใชจํานวนหอยในการบันทึกนํ้าหนักจาก 

(กราฟเสน) หรือใชความยาวเปลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ความแมนยําในการคัดพันธุลักษณะเน้ือหอยโดยใชจํานวนหอยในการบันทึกนํ้าหนักจาก 

(กราฟเสน) หรือใชความยาวเปลือก 
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

10 ช่ัวอายุ �G ของดัชนีการคัดพันธุแบบ OPlength มีคาเทากับ 

.930 g/�� และแบบ SIBmeat มีคาเทากับ 1.705 - 2.595 g/

ความแมนยําในการคัดพันธุลักษณะเน้ือหอยโดยใชจํานวนหอยในการบันทึกนํ้าหนักจาก 6 เปน 

วเปลือก (กราฟจุด) กําหนดใหgenetic correlation เทากับ 0.20 

ความแมนยําในการคัดพันธุลักษณะเน้ือหอยโดยใชจํานวนหอยในการบันทึกนํ้าหนักจาก 6 เปน 

หรือใชความยาวเปลือก (กราฟจุด) กําหนดใหgenetic correlation เทากับ 0.60 

50 100 150 200
จํานวน sib ท่ีใชในการบันทึกน้ําหนักเนื้อ

Genetic correlation = 0.6

OPlength
SIBlength
SIBmeat; h2,meat = 0.15
SIBmeat; h2,meat = 0.30

0 50 100 150 200

จํานวน sib ท่ีใชในการบันทึกน้ําหนักเนื้อ

Genetic correlation = 0.2

OPlength
SIBlength
SIBmeat; h2,meat = 0.15
SIBmeat; h2,meat = 0.30

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

มีคาเทากับ 1.235 - 1.750 

g/�� 

เปน 192 ตัวตอครอบครัว

 

เปน 192 ตัวตอครอบครัว 

 

200

200

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

ภาพท่ี 4 อัตราความกาวหนาในการคัดพันธุ 
และ SIBmeat (กราฟเสน) h
correlation มีคาเทากับ 0

 

ภาพท่ี 5 อัตราความกาวหนาในการคัดพันธุ 
และ SIBmeat (กราฟเสน) h
correlation มีคาเทากับ 0

 

3. ความกาวหนาในการคัดพันธุเมือ่เพ่ิ

คา �G ของดัชนีการคัดพันธุแบบ

(ภาพท่ี 6) โดยความแตกตางของ �G

หอยเพียง 6 ตัวตอครอบครัวในการวัดคานํ้าหนักเน้ือ

0.201 0.206 และ 0.210 g/�� เมื่อใชหอยเพ่ิมข้ึนจาก 

เทากับ 0.30 สงผลให��G�มีคาเทากับ

ใชหอยเพ่ิมข้ึนจาก 6 เปน 12 24 48 96 
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การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

 

อัตราความกาวหนาในการคัดพันธุ (g/�� ) 10 ช่ัวอายุ เมื่อใชดัชนีการคัดพันธุตางกัน 3 
h2 นํ้าหนักเน้ือหอยกําหนดใหมีคาตางกันสองระดับ คือ 0.15 
0.2 

 

อัตราความกาวหนาในการคัดพันธุ (g/�� ) 10 ช่ัวอายุ เมื่อใชดัชนีการคัดพันธุตางกัน 3 
h2 นํ้าหนักเน้ือหอยกําหนดใหมีคาตางกันสองระดับ คือ 0.15 
0.6 

ความกาวหนาในการคัดพันธุเมือ่เพ่ิม sib information 

ของดัชนีการคัดพันธุแบบ SIBmeat มีคาเพ่ิมสูงข้ึนเมื่อเพ่ิมจํานวนหอยตอครอบครัวในการบันทึกนํ้าหนักเน้ือ

G ชัดเจนมากข้ึน เมื่อการคดัพันธุดําเนินถึงช่ัวอายุท่ี 10 หาก 

ตัวตอครอบครัวในการวัดคานํ้าหนักเน้ือ��G�มีคาเทากับ 0.171 g/�� ตอช่ัวอายุและเพ่ิมข้ึนเปน 

เมื่อใชหอยเพ่ิมข้ึนจาก 6 เปน 12 24 48 96 และ 192 ตอครอบครัว ตามลําดับ หาก 

มีคาเทากับ 0.171 g/���ตอช่ัวอายุและเพ่ิมข้ึนเปน 0.274 0.285 0.2930

12 24 48 96 และ 192 ตัวตอครอบครัว ตามลําดับ 

2 3 4 5 6 7 8 9ชั่วอายุ

Genetic correlation = 0.2

OPlength; h2meat = 
0.15
OPlength; h2,meat = 
0.30
SIBlength; h2,meat = 
0.15

2 3 4 5 6 7 8 9ชั่วอายุ

Genetic correlation = 0.6
OPlength; h2,meat = 
0.15
OPlength; h2,meat = 
0.30
SIBlength; h2,meat = 
0.15
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3 แบบไดแก OPlength SIBlength

15 และ 0.30 และ genetic 

 

3 แบบไดแก OPlength SIBlength

15 และ 0.30 และ genetic 

มีคาเพ่ิมสูงข้ึนเมื่อเพ่ิมจํานวนหอยตอครอบครัวในการบันทึกนํ้าหนักเน้ือ

หาก h2
meat เทากับ 0.15 และใช

ตอช่ัวอายุและเพ่ิมข้ึนเปน 0.182 0.192 

อครอบครัว ตามลําดับ หาก h2
meat 

2930.298 และ 0.300g/���เมื่อ

9 10

10



 O1 

134 

O29 

ภาพท่ี 6 อัตราความกาวหนาในการคัดพันธุ 
192 ตัว กําหนดให h2

mea t  มีคาเทากับ 

 

สรุปและวิจารณผล 

 การศึกษาน้ีพบวาชนิดของขอมูลท่ีนํามาใชใ

การคัดพันธุมาก เมื่อ rg มีคาต่ํา (0.2) ลักษณะความยาวเปลือกเปนตัวทํานายลักษณะเน้ือท่ีไมแมนยํา 

ใชขอมูลจากความยาวเปลือกจากหอยในครอบครัว 

0.114) การใชขอมูลนํ้าหนักเน้ือจาก FS เพียง 

0.383-0.449) โดยความแมนยําท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลใหความกาวหนาในการคัดพันธุเพ่ิมสูงข้ึน หากเปรียบเทียบดัชนีการคั

ระหวาง OPLengthกับ SIBmeat พบวาอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุเพ่ิมข้ึน 

0.15 และ 0.30 ตามลําดับ การศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวากรณีท่ี 

มีความสําคัญในการเพ่ิมอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุนํ้าหนักเน้ือหอย อยางไรก็ตาม เมื่อ 

ความยาวเปลือกหอยบงบอกปริมาณเน้ือไดแมนยํามากข้ึน

ก็สงผลใหอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุสูงถึง 

นํ้าหนักเน้ือจากหอย 6 ตัวตอครอบครัว จึงมีผลตอการเพ่ิมข้ึนของอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุนอยลงเมื่อเทียบกับขอมูล

ความยาวเปลือกหอยเพียงอยางเดียว ซึ่งสามารถเห็นผลไดจาก

37.5% (h2
meat = 0.15) และ 48.3% (h2

meat

การใชขอมูลนํ้าหนักเน้ือหอยอาจมีความสําคัญนอยลง

ในการคัดพันธุ 

การศึกษาครั้งน้ีไดแสดงใหเห็นวา

ตลอดจนการเลือกใชดัชนีการคัดพันธุการออกแบบแผนการปรับปรุงพันธุโดยใชดัชนีการคัดพันธุแบบใดอาจข้ึนอยูกับ

parameters ของหอยตะโกรมกรามขาว ซึ่งปจจุบัน

หอย ดังน้ันงานวิจัยในอนาคตจําเปนตองมีการศึกษาการประมาณคา 

เน่ืองจากยังไมมีการศึกษาเปรียบเทียบดัชนีการคัดพันธุ

จึงไมสามารถเปรียบเทียบการศึกษาครั้งน้ีกับงานวิจัยกอนหนาได

(2011) ไดศึกษาการปรับปรุงพันธุลักษณะการเจริญเติบโตโดยใชความสู
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

าในการคัดพันธุ (g/ ) 10 ช่ัวอายุ เมื่อใชดัชนีการคัดพันธุ SIBmeat โดยเพ่ิมจํานวน 
มีคาเทากับ 0.15 หรือ 0.30 และ genetic correlation มีคาเทากับ 

การศึกษาน้ีพบวาชนิดของขอมูลท่ีนํามาใชในการคัดเลือกนํ้าหนักเน้ือมีผลตอความแมนยําและอัตราความกาวหนาใน

ลักษณะความยาวเปลือกเปนตัวทํานายลักษณะเน้ือท่ีไมแมนยํา (r

ใชขอมูลจากความยาวเปลือกจากหอยในครอบครัว FS และ HS จึงเพ่ิมความแมนยําในการคัดพันธุไดเพียงเล็กนอย 

เพียง 6 ตัวตอครอบครัว จะชวยเพ่ิมความกาวหนาในการคัดพันธุกวา 

โดยความแมนยําท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลใหความกาวหนาในการคัดพันธุเพ่ิมสูงข้ึน หากเปรียบเทียบดัชนีการคั

พบวาอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุเพ่ิมข้ึน 240.5% และ 300.0% เมื่อ 

ตามลําดับ การศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวากรณีท่ี rg มีคาต่ําการใชขอมูลนํ้าหนักเน้ือจากพ่ีนอง

การเพ่ิมอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุนํ้าหนักเน้ือหอย อยางไรก็ตาม เมื่อ rg มีคาเพ่ิมข้ึนเปน 

ความยาวเปลือกหอยบงบอกปริมาณเน้ือไดแมนยํามากข้ึน (rIH= 0.321) ดังน้ันแมคัดเลือกโดยใชดัชนีการคัดพันธุแบบ 

พันธุสูงถึง 195.2 - 201.7% เมื่อเทียบกับ OPlength ในกรณี rg = 0.2 

ตัวตอครอบครัว จึงมีผลตอการเพ่ิมข้ึนของอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุนอยลงเมื่อเทียบกับขอมูล

ซึ่งสามารถเห็นผลไดจากอัตราความกาวหนาของดัชนีการคัดพันธุแบบ 

meat=0.30) เมื่อเปรียบเทียบกับ OPlength ดังน้ันหาก rg มีคาปานกลางหรือสูงกวา 

การใชขอมูลนํ้าหนักเน้ือหอยอาจมีความสําคัญนอยลง อยางไรก็ตามการใชขอมูลนํ้าหนักเน้ือหอยยังคงชวยเพ่ิมความกาวหนา

การศึกษาครั้งน้ีไดแสดงใหเห็นวา h2
meat และ rg ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจวางแผนการบันทึกขอมูล

ตลอดจนการเลือกใชดัชนีการคัดพันธุการออกแบบแผนการปรับปรุงพันธุโดยใชดัชนีการคัดพันธุแบบใดอาจข้ึนอยูกับ

ซึ่งปจจุบันยังไมมีการประมาณคา genetic parameters ของลักษณะนํ้าหนักเน้ือ

หอย ดังน้ันงานวิจัยในอนาคตจําเปนตองมีการศึกษาการประมาณคา genetic parameters เปนอันดับแรก

เน่ืองจากยังไมมีการศึกษาเปรียบเทียบดัชนีการคัดพันธุสําหรับการคัดพันธุนํ้าหนักเน้ือหอยตะโกรมกรามขาวมากอน

จึงไมสามารถเปรียบเทียบการศึกษาครั้งน้ีกับงานวิจัยกอนหนาได อยางไรก็ตามลักษณะการเจริญเติบโตอ่ืนเชน

ไดศึกษาการปรับปรุงพันธุลักษณะการเจริญเติบโตโดยใชความสูงของเปลือกและคัดพันธุแบบหมู

3 4 5 6 7 8 9 10
ชั่วอายุ

Genetic correlation = 0.6

6 SIBmeat; h
0.30
12 SIBmeat; h
= 0.30
24 SIBmeat; h
= 0.30
48 SIBmeat; h
= 0.30
96 SIBmeat; 
h2=0.30
192 SIBmeat; 
h2=0.30

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

 

โดยเพ่ิมจํานวน FSจาก 6 เปน 
มีคาเทากับ 0.6 

นการคัดเลือกนํ้าหนักเน้ือมีผลตอความแมนยําและอัตราความกาวหนาใน

rIH= 0.103) ดังน้ันการ

คัดพันธุไดเพียงเล็กนอย (rIH= 

จะชวยเพ่ิมความกาวหนาในการคัดพันธุกวา 4 เทา (rIH= 

โดยความแมนยําท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลใหความกาวหนาในการคัดพันธุเพ่ิมสูงข้ึน หากเปรียบเทียบดัชนีการคัดพันธุ

เมื่อ h2
meat มีคาเทากับ 

มีคาต่ําการใชขอมูลนํ้าหนักเน้ือจากพ่ีนอง FS และ HS 

มีคาเพ่ิมข้ึนเปน 0.6 พบวา

ดังน้ันแมคัดเลือกโดยใชดัชนีการคัดพันธุแบบ OPlength

= 0.2 ดวยเหตุน้ี ขอมูล

ตัวตอครอบครัว จึงมีผลตอการเพ่ิมข้ึนของอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุนอยลงเมื่อเทียบกับขอมูล

คัดพันธุแบบ SIBmeat เพ่ิมข้ึน 

มีคาปานกลางหรือสูงกวา 0.6 

น้ือหอยยังคงชวยเพ่ิมความกาวหนา

ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจวางแผนการบันทึกขอมูล 

ตลอดจนการเลือกใชดัชนีการคัดพันธุการออกแบบแผนการปรับปรุงพันธุโดยใชดัชนีการคัดพันธุแบบใดอาจข้ึนอยูกับ genetic 

ของลักษณะนํ้าหนักเน้ือ

เปนอันดับแรก 

สําหรับการคัดพันธุนํ้าหนักเน้ือหอยตะโกรมกรามขาวมากอน

อยางไรก็ตามลักษณะการเจริญเติบโตอ่ืนเชน Li et al. 

งของเปลือกและคัดพันธุแบบหมูใน Pacific oyster 

SIBmeat; h2 = 

SIBmeat; h2 

SIBmeat; h2 

SIBmeat; h2 

SIBmeat; 

SIBmeat; 



 O1 

134 

O29 

ภาพท่ี 6 อัตราความกาวหนาในการคัดพันธุ 
192 ตัว กําหนดให h2

mea t  มีคาเทากับ 

 

สรุปและวิจารณผล 

 การศึกษาน้ีพบวาชนิดของขอมูลท่ีนํามาใชใ

การคัดพันธุมาก เมื่อ rg มีคาต่ํา (0.2) ลักษณะความยาวเปลือกเปนตัวทํานายลักษณะเน้ือท่ีไมแมนยํา 

ใชขอมูลจากความยาวเปลือกจากหอยในครอบครัว 

0.114) การใชขอมูลนํ้าหนักเน้ือจาก FS เพียง 

0.383-0.449) โดยความแมนยําท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลใหความกาวหนาในการคัดพันธุเพ่ิมสูงข้ึน หากเปรียบเทียบดัชนีการคั

ระหวาง OPLengthกับ SIBmeat พบวาอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุเพ่ิมข้ึน 

0.15 และ 0.30 ตามลําดับ การศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวากรณีท่ี 

มีความสําคัญในการเพ่ิมอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุนํ้าหนักเน้ือหอย อยางไรก็ตาม เมื่อ 

ความยาวเปลือกหอยบงบอกปริมาณเน้ือไดแมนยํามากข้ึน

ก็สงผลใหอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุสูงถึง 

นํ้าหนักเน้ือจากหอย 6 ตัวตอครอบครัว จึงมีผลตอการเพ่ิมข้ึนของอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุนอยลงเมื่อเทียบกับขอมูล

ความยาวเปลือกหอยเพียงอยางเดียว ซึ่งสามารถเห็นผลไดจาก

37.5% (h2
meat = 0.15) และ 48.3% (h2

meat

การใชขอมูลนํ้าหนักเน้ือหอยอาจมีความสําคัญนอยลง

ในการคัดพันธุ 

การศึกษาครั้งน้ีไดแสดงใหเห็นวา

ตลอดจนการเลือกใชดัชนีการคัดพันธุการออกแบบแผนการปรับปรุงพันธุโดยใชดัชนีการคัดพันธุแบบใดอาจข้ึนอยูกับ

parameters ของหอยตะโกรมกรามขาว ซึ่งปจจุบัน

หอย ดังน้ันงานวิจัยในอนาคตจําเปนตองมีการศึกษาการประมาณคา 

เน่ืองจากยังไมมีการศึกษาเปรียบเทียบดัชนีการคัดพันธุ

จึงไมสามารถเปรียบเทียบการศึกษาครั้งน้ีกับงานวิจัยกอนหนาได

(2011) ไดศึกษาการปรับปรุงพันธุลักษณะการเจริญเติบโตโดยใชความสู
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

าในการคัดพันธุ (g/ ) 10 ช่ัวอายุ เมื่อใชดัชนีการคัดพันธุ SIBmeat โดยเพ่ิมจํานวน 
มีคาเทากับ 0.15 หรือ 0.30 และ genetic correlation มีคาเทากับ 

การศึกษาน้ีพบวาชนิดของขอมูลท่ีนํามาใชในการคัดเลือกนํ้าหนักเน้ือมีผลตอความแมนยําและอัตราความกาวหนาใน

ลักษณะความยาวเปลือกเปนตัวทํานายลักษณะเน้ือท่ีไมแมนยํา (r

ใชขอมูลจากความยาวเปลือกจากหอยในครอบครัว FS และ HS จึงเพ่ิมความแมนยําในการคัดพันธุไดเพียงเล็กนอย 

เพียง 6 ตัวตอครอบครัว จะชวยเพ่ิมความกาวหนาในการคัดพันธุกวา 

โดยความแมนยําท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลใหความกาวหนาในการคัดพันธุเพ่ิมสูงข้ึน หากเปรียบเทียบดัชนีการคั

พบวาอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุเพ่ิมข้ึน 240.5% และ 300.0% เมื่อ 

ตามลําดับ การศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวากรณีท่ี rg มีคาต่ําการใชขอมูลนํ้าหนักเน้ือจากพ่ีนอง

การเพ่ิมอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุนํ้าหนักเน้ือหอย อยางไรก็ตาม เมื่อ rg มีคาเพ่ิมข้ึนเปน 

ความยาวเปลือกหอยบงบอกปริมาณเน้ือไดแมนยํามากข้ึน (rIH= 0.321) ดังน้ันแมคัดเลือกโดยใชดัชนีการคัดพันธุแบบ 

พันธุสูงถึง 195.2 - 201.7% เมื่อเทียบกับ OPlength ในกรณี rg = 0.2 

ตัวตอครอบครัว จึงมีผลตอการเพ่ิมข้ึนของอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุนอยลงเมื่อเทียบกับขอมูล

ซึ่งสามารถเห็นผลไดจากอัตราความกาวหนาของดัชนีการคัดพันธุแบบ 

meat=0.30) เมื่อเปรียบเทียบกับ OPlength ดังน้ันหาก rg มีคาปานกลางหรือสูงกวา 

การใชขอมูลนํ้าหนักเน้ือหอยอาจมีความสําคัญนอยลง อยางไรก็ตามการใชขอมูลนํ้าหนักเน้ือหอยยังคงชวยเพ่ิมความกาวหนา

การศึกษาครั้งน้ีไดแสดงใหเห็นวา h2
meat และ rg ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจวางแผนการบันทึกขอมูล

ตลอดจนการเลือกใชดัชนีการคัดพันธุการออกแบบแผนการปรับปรุงพันธุโดยใชดัชนีการคัดพันธุแบบใดอาจข้ึนอยูกับ

ซึ่งปจจุบันยังไมมีการประมาณคา genetic parameters ของลักษณะนํ้าหนักเน้ือ

หอย ดังน้ันงานวิจัยในอนาคตจําเปนตองมีการศึกษาการประมาณคา genetic parameters เปนอันดับแรก

เน่ืองจากยังไมมีการศึกษาเปรียบเทียบดัชนีการคัดพันธุสําหรับการคัดพันธุนํ้าหนักเน้ือหอยตะโกรมกรามขาวมากอน

จึงไมสามารถเปรียบเทียบการศึกษาครั้งน้ีกับงานวิจัยกอนหนาได อยางไรก็ตามลักษณะการเจริญเติบโตอ่ืนเชน

ไดศึกษาการปรับปรุงพันธุลักษณะการเจริญเติบโตโดยใชความสูงของเปลือกและคัดพันธุแบบหมู

3 4 5 6 7 8 9 10
ชั่วอายุ

Genetic correlation = 0.6

6 SIBmeat; h
0.30
12 SIBmeat; h
= 0.30
24 SIBmeat; h
= 0.30
48 SIBmeat; h
= 0.30
96 SIBmeat; 
h2=0.30
192 SIBmeat; 
h2=0.30

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

 

โดยเพ่ิมจํานวน FSจาก 6 เปน 
มีคาเทากับ 0.6 

นการคัดเลือกนํ้าหนักเน้ือมีผลตอความแมนยําและอัตราความกาวหนาใน

rIH= 0.103) ดังน้ันการ

คัดพันธุไดเพียงเล็กนอย (rIH= 

จะชวยเพ่ิมความกาวหนาในการคัดพันธุกวา 4 เทา (rIH= 

โดยความแมนยําท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลใหความกาวหนาในการคัดพันธุเพ่ิมสูงข้ึน หากเปรียบเทียบดัชนีการคัดพันธุ

เมื่อ h2
meat มีคาเทากับ 

มีคาต่ําการใชขอมูลนํ้าหนักเน้ือจากพ่ีนอง FS และ HS 

มีคาเพ่ิมข้ึนเปน 0.6 พบวา

ดังน้ันแมคัดเลือกโดยใชดัชนีการคัดพันธุแบบ OPlength

= 0.2 ดวยเหตุน้ี ขอมูล

ตัวตอครอบครัว จึงมีผลตอการเพ่ิมข้ึนของอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุนอยลงเมื่อเทียบกับขอมูล

คัดพันธุแบบ SIBmeat เพ่ิมข้ึน 

มีคาปานกลางหรือสูงกวา 0.6 

น้ือหอยยังคงชวยเพ่ิมความกาวหนา

ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจวางแผนการบันทึกขอมูล 

ตลอดจนการเลือกใชดัชนีการคัดพันธุการออกแบบแผนการปรับปรุงพันธุโดยใชดัชนีการคัดพันธุแบบใดอาจข้ึนอยูกับ genetic 

ของลักษณะนํ้าหนักเน้ือ

เปนอันดับแรก 

สําหรับการคัดพันธุนํ้าหนักเน้ือหอยตะโกรมกรามขาวมากอน

อยางไรก็ตามลักษณะการเจริญเติบโตอ่ืนเชน Li et al. 

งของเปลือกและคัดพันธุแบบหมูใน Pacific oyster 

SIBmeat; h2 = 

SIBmeat; h2 

SIBmeat; h2 

SIBmeat; h2 

SIBmeat; 

SIBmeat; 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

(Crassostrea gigas) พบวาอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุมีคาเปน 

หลายการศึกษาบงช้ีถึงอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุการเจริญเติบโตในหอยชนิดอ่ืนๆ เชน 

Ostrea edulis (Newkrik and Haley, 1982)

et al., 2004; Liang et al., 2010) 

จําเปนตองมีการเปลี่ยนอัตราความกาวหนาจากหน

(observed scale) ซึ่งสามารถทําไดโดยใชสมการ 

มาตรฐานของนํ้าหนักเน้ือหอยตะโกรมกรามขาว ตามลําดับ ดังน้ันผลการศึกษาน้ีสามารถเปลี่ยนใหอยูในห

ประชากรท่ีมีคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีแตกตางกัน  จากการสุมเก็บขอมูลนํ้าหนักหอยตะโกรมกรามขาวในบริเวณ

อาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 

ของนํ้าหนักเน้ือหอยตะโกรมกรามขาวมีคาเทากับ 

ความกาวหนาในการคัดพันธุเทากับ 

พันธุแบบ SIBmeat ใหอัตราความกาวหนา

ความยาวหรือความสูงของเปลือกท่ีไดมีการศึกษาการปรับปรุงพันธุกอนหนาท้ังน้ีเน่ืองจากลักษณะนํ้าหนักเน้ือ

บนตัวพอแมพันธุได ดังน้ันความกาวหนาในการคัดพันธุจึ

มาตรฐานทางพันธุกรรมในความยาวเปลือกและนํ้าหนักเน้ือหอยอาจตางกัน สงผลใหอัตราความกาวหนาแตกตางกันดวย

ใชดัชนีการคัดพันธุแบบ OPlength10 

12.43 กรัมในช่ัวอายุท่ี 10 กรณี rg = 0.6 

คัดพันธุแบบ SIBmeat 10 ช่ัวอายุ ไดนํ้าหนักเน้ือหอยโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 

หอยตอครอบครัวจาก 6 เปน 24 ตัวเพ่ือบันทึกขอมูลนํ้าหนักเน้ือหอย จะไดนํ้าหนักเน้ือหอยโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนถึง 

ปจจุบันการเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวในประเทศไทยยังคงเปนการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีมีความยั่งยืนนอย

ตองพ่ึงพาแหลงลูกหอยจากธรรมชาติ 

ความผันผวน ผลผลิตหอยตะโกรมกรามขาวในประเทศไทยยังไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค 

สวนตัว) นอกจากน้ีการพ่ึงพาลูกหอยจากแหลงธรรมชาติในระยะยาวอาจจะสงผลตอประช

นํ้าธรรมชาติท้ังในเชิงระบบนิเวศและในเชิงพันธุศาสตรประชากร ดังน้ัน การเพาะเลี้ยงและผลิตลูกพันธุหอยตะโกรมกรามขาว

ในโรงเพาะฟกจึงมีความจําเปนยิ่งกอนดําเนินการปรับปรุงพันธุ

การปรับปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาวเพ่ือเพ่ิมนํ้าหนักเน้ือและคว

สูงข้ึนดวย หากพิจารณาการเพ่ิมข้ึนทางมูลคาทางเศรษฐกิจ ปจจุบันหอยตะโกรมกรามขาวขนาดกลางราคาประมาณ 

สําหรับหอยขนาดใหญ ราคาประมาณ 

คาเฉลี่ยของนํ้าหนักเน้ือหอย 10.89 

ไดวาหอยท้ัง 20 ลานตัว มีการกระจายตัวคานํ้าหนักเน้ือแบบปกติ

หรือมากกวา 17.79 กรัม ซึ่งจัดเปนหอยขนาดใหญ สงผลใหมูลคาของการขายหอยเพ่ิมข้ึนประมาณ

บาท x 10 ลานตัว) ท้ังน้ี การประมาณมูลคาทางเศรษฐกิจตองมีการหาขอมูลประกอบเพ่ิมเติม

พิจารณาการปรับปรุงพันธุในเชิงพาณิชยตอไป

โดยสรุป การศึกษาครั้งน้ีพบว

ขอมูลนํ้าหนักเน้ือจากพ่ีนองมีความสําคัญมากข้ึนในการเพ่ิมความแมนยําการคัดพันธุนํ้าหนักเน้ือ

ขอมูลนํ้าหนักเน้ือหอย 6 ตัวตอครอบครัว

นํ้าหนักเน้ือหอยสูงข้ึนกวา 4 เทา เมื่อเทียบกับดัชนีการคัดพันธุท่ีใชขอมูลจากความยาวเปลือกหอย ผลการศึกษาครั้งน้ีสามารถ

การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

พบวาอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุมีคาเปน 7.9 - 12.2% ตอช่ัวอายุ นอกจากน้ียังมีการศึกษา

หลายการศึกษาบงช้ีถึงอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุการเจริญเติบโตในหอยชนิดอ่ืนๆ เชน 

ewkrik and Haley, 1982) 8 - 10% ตอช่ัวอายุในหอยเชลลสายพันธุตางๆ (Ibarra 

 เพ่ือใหการศึกษาน้ีสามารถเปรียบเทียบกับอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุลักษณะอ่ืน 

จําเปนตองมีการเปลี่ยนอัตราความกาวหนาจากหนวยมาตรฐาน (standardized scale) 

ซึ่งสามารถทําไดโดยใชสมการ (�G � ×� � σ)/�σซึ่ง  และ ×��คือคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานของนํ้าหนักเน้ือหอยตะโกรมกรามขาว ตามลําดับ ดังน้ันผลการศึกษาน้ีสามารถเปลี่ยนใหอยูในห

ประชากรท่ีมีคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีแตกตางกัน  จากการสุมเก็บขอมูลนํ้าหนักหอยตะโกรมกรามขาวในบริเวณ

อาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 2,015 ตัว โดย ปาริชาต นิลวิเชียร และคณะ (ติดตอสวนตัว

ตะโกรมกรามขาวมีคาเทากับ 10.89 และ 2.66 ตามลําดับ ดังน้ัน ดัชนีการคัดพันธุแบบ 

ความกาวหนาในการคัดพันธุเทากับ 1.02 - 4.27% ตอช่ัวอายุ (ข้ึนอยูกับ rgและ h2
meat  ของนํ้าหนักเน้ือ

ใหอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุเทากับ 3.49 - 6.33% ตอช่ัวอายุซึ่งถือวามีคาต่ําเมื่อเทียบกับลักษณะ

ความยาวหรือความสูงของเปลือกท่ีไดมีการศึกษาการปรับปรุงพันธุกอนหนาท้ังน้ีเน่ืองจากลักษณะนํ้าหนักเน้ือ

บนตัวพอแมพันธุได ดังน้ันความกาวหนาในการคัดพันธุจึงต่ํากวาโดยเฉพาะใน OPlength และ SIB

มาตรฐานทางพันธุกรรมในความยาวเปลือกและนํ้าหนักเน้ือหอยอาจตางกัน สงผลใหอัตราความกาวหนาแตกตางกันดวย

10 ช่ัวอายุ กรณี rg = 0.20 ไดนํ้าหนักเน้ือหอยเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยจาก 

= 0.6 ไดนํ้าหนักเน้ือหอยเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 14.19 - 15.54 

ช่ัวอายุ ไดนํ้าหนักเน้ือหอยโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 10.89 เปน 14.69 - 17

ตัวเพ่ือบันทึกขอมูลนํ้าหนักเน้ือหอย จะไดนํ้าหนักเน้ือหอยโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนถึง 

ปจจุบันการเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวในประเทศไทยยังคงเปนการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีมีความยั่งยืนนอย

จากธรรมชาติ (wild stock based aquaculture) สงผลใหปริมาณผลผลิตหอยตะโกรมกรามขาวมี

ความผันผวน ผลผลิตหอยตะโกรมกรามขาวในประเทศไทยยังไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค 

นอกจากน้ีการพ่ึงพาลูกหอยจากแหลงธรรมชาติในระยะยาวอาจจะสงผลตอประชากรหอยตะโกรมกรามขาวในแหลง

นํ้าธรรมชาติท้ังในเชิงระบบนิเวศและในเชิงพันธุศาสตรประชากร ดังน้ัน การเพาะเลี้ยงและผลิตลูกพันธุหอยตะโกรมกรามขาว

ในโรงเพาะฟกจึงมีความจําเปนยิ่งกอนดําเนินการปรับปรุงพันธุ 

การปรับปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาวเพ่ือเพ่ิมนํ้าหนักเน้ือและความยาวเปลือกมีผลใหมูลคาทางเศรษฐกิจเพ่ิม

สูงข้ึนดวย หากพิจารณาการเพ่ิมข้ึนทางมูลคาทางเศรษฐกิจ ปจจุบันหอยตะโกรมกรามขาวขนาดกลางราคาประมาณ 

สําหรับหอยขนาดใหญ ราคาประมาณ 40 - 50 บาท ถาผลผลิตหอยตะโกรมกรามขาวในประเทศไทยมี 

89 กรัม เมื่อปรับปรุงพันธุแลว 10 รุน ใหคาเฉลี่ยนํ้าหนักเน้ือเพ่ิมเปน 

มีการกระจายตัวคานํ้าหนักเน้ือแบบปกติ ดังน้ันจะมีหอยประมาณ 10 ลานตัว

จัดเปนหอยขนาดใหญ สงผลใหมูลคาของการขายหอยเพ่ิมข้ึนประมาณ

ท้ังน้ี การประมาณมูลคาทางเศรษฐกิจตองมีการหาขอมูลประกอบเพ่ิมเติม

พิจารณาการปรับปรุงพันธุในเชิงพาณิชยตอไป 

โดยสรุป การศึกษาครั้งน้ีพบวากรณีท่ีสหสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางความยาวเปลือกและนํ้าหนักเน้ือเขาใกล 

ขอมูลนํ้าหนักเน้ือจากพ่ีนองมีความสําคัญมากข้ึนในการเพ่ิมความแมนยําการคัดพันธุนํ้าหนักเน้ือ

ตัวตอครอบครัว หรือมากกวาสงผลใหความแมนยําและอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุ

เมื่อเทียบกับดัชนีการคัดพันธุท่ีใชขอมูลจากความยาวเปลือกหอย ผลการศึกษาครั้งน้ีสามารถ

 O1 

135 

O29 

ตอช่ัวอายุ นอกจากน้ียังมีการศึกษา

หลายการศึกษาบงช้ีถึงอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุการเจริญเติบโตในหอยชนิดอ่ืนๆ เชน 10 - 20% ตอช่ัวอายุ ใน 

(Ibarra et al., 1999; Zheng 

เพ่ือใหการศึกษาน้ีสามารถเปรียบเทียบกับอัตราความกาวหนาในการคัดพันธุลักษณะอ่ืน 

 ใหอยูในหนวยของคาสังเกต 

คือคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานของนํ้าหนักเน้ือหอยตะโกรมกรามขาว ตามลําดับ ดังน้ันผลการศึกษาน้ีสามารถเปลี่ยนใหอยูในหนวยคาสังเกตใน
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ผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ 
 
สาธิต คําผง* กฤษณุพันธ โกเมนไปรรินทร
ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี

บทคัดยอ 

การศึกษาผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและอั

10, 15 และ 20 สวนในพัน ระหวางเดือนมกราคมถึง

พันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี โดยใชลูกพันธุปลาหมอ 

4.02±0.56 กรัม 6.43±0.33 เซนติเมตร 9

แขวนลอยในบอซีเมนต ขนาด 2x8x1 เมตร บอละ 

100 ตัวตอลูกบาศกเมตร ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีนไมนอยกวา 

ใหแบบกินจนอ่ิม  

ผลการวิเคราะหทางสถิติ พบวา ระดับความเค็ม 

ความกวาง น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 

คาเฉลี่ยเทากับ 36.02±19.45 กรัม, 13.62±1.57

กรัมตอวัน, 1.67±0.34 เปอรเซ็นตตอวัน, 1.75±0.12

เมตร) ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เห็นวาระดับความเค็มมีผลตอการเจริญเติบโตของปลาหมอ 

ทั้ง 4 ระดับความเค็ม มีคาเทากับ 97.33±1.

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05

มีความเค็ม 5 – 20 สวนในพันได และเจริญเติบโตไดดีที่ร

 
คําสําคัญ : ปลาหมอ “ชุมพร 1” ความเค็ม การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย
   . 
* ผูรับผิดชอบ  : 122 ม.1 ต.แหลมผักเบีย้ อ
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ผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ “ชุมพร 1” 

กฤษณุพันธ โกเมนไปรรินทร วรรณเพ็ญ เกตุกล่ํา นิรุต แกนเชื้อชัย และ เกษม หอมโชติ
ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุร ี

 

การศึกษาผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ “ชุมพร 1”

วนในพัน ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2560 ระยะเวลา 120 วัน ณ ศูนยวิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี โดยใชลูกพันธุปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่มีน้ําหนัก ความยาว ความหนา และความกวางเริ่

9.61±0.84 มิลลิเมตร และ 16.10±1.18 มิลลิเมตร ตามลําดับ เลี้ยงในกระชัง

เมตร บอละ 3 กระชัง (จํานวนซ้ํา) จํานวน 4 บอ (ระดับความเค็ม) 

สําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีนไมนอยกวา 37, 35 และ 30 เปอรเซ็นต วันละ

ผลการวิเคราะหทางสถิติ พบวา ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน การเจริญเติบโตดานน้ําหนัก ความยาว ความหนา 

ความกวาง น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและผลผลิตปลาดีที่สุด โดยมี

62±1.57 เซนติเมตร, 21.37±5.84 มิลลิเมตร, 32.09±6.81 มิลลิเมตร

1.75±0.12 และ 7.01±0.24 กิโลกรัมตอกระชัง (3.51±0.12 

ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จากที่ความเค็ม 10, 15 และ 20 

เห็นวาระดับความเค็มมีผลตอการเจริญเติบโตของปลาหมอ “ชุมพร 1” สวนอัตราการรอดตายของปลาหมอ 

.61, 95.83±3.51, 96.00±1.80 และ 92.00±2.65 เปอรเซ็นต ตามลําดับ

>0.05) แสดงใหเห็นวาปลาหมอ “ชุมพร 1” สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่

สวนในพันได และเจริญเติบโตไดดีที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน  

ความเค็ม การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย 

ย อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 76100 E-mail:khamphong_13s@hotmail.com

 

 

 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

วรรณเพ็ญ เกตุกล่ํา นิรุต แกนเชื้อชัย และ เกษม หอมโชต ิ

” ที่ระดับความเค็ม 5, 

ณ ศูนยวิจัยและพัฒนา

ที่มีน้ําหนัก ความยาว ความหนา และความกวางเริ่มตนเฉลี่ย 

มิลลิเมตร ตามลําดับ เลี้ยงในกระชัง

) อัตราความหนาแนน 

เปอรเซ็นต วันละ 3 ครั้ง 

สวนในพัน การเจริญเติบโตดานน้ําหนัก ความยาว ความหนา 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและผลผลิตปลาดีที่สุด โดยมี

มิลลิเมตร, 0.26±0.16 

.12 กิโลกรัมตอลูกบาศก

20 สวนในพัน แสดงให

ตราการรอดตายของปลาหมอ “ชุมพร 1” ของ

เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งไมมี

สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่

mail:khamphong_13s@hotmail.com 
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ผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ 
 
สาธิต คําผง* กฤษณุพันธ โกเมนไปรรินทร
ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี

บทคัดยอ 

การศึกษาผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและอั

10, 15 และ 20 สวนในพัน ระหวางเดือนมกราคมถึง

พันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี โดยใชลูกพันธุปลาหมอ 

4.02±0.56 กรัม 6.43±0.33 เซนติเมตร 9

แขวนลอยในบอซีเมนต ขนาด 2x8x1 เมตร บอละ 

100 ตัวตอลูกบาศกเมตร ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีนไมนอยกวา 

ใหแบบกินจนอ่ิม  

ผลการวิเคราะหทางสถิติ พบวา ระดับความเค็ม 

ความกวาง น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 

คาเฉลี่ยเทากับ 36.02±19.45 กรัม, 13.62±1.57

กรัมตอวัน, 1.67±0.34 เปอรเซ็นตตอวัน, 1.75±0.12

เมตร) ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เห็นวาระดับความเค็มมีผลตอการเจริญเติบโตของปลาหมอ 

ทั้ง 4 ระดับความเค็ม มีคาเทากับ 97.33±1.

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05

มีความเค็ม 5 – 20 สวนในพันได และเจริญเติบโตไดดีที่ร
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ผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ “ชุมพร 1” 
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วนในพัน ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2560 ระยะเวลา 120 วัน ณ ศูนยวิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี โดยใชลูกพันธุปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่มีน้ําหนัก ความยาว ความหนา และความกวางเริ่

9.61±0.84 มิลลิเมตร และ 16.10±1.18 มิลลิเมตร ตามลําดับ เลี้ยงในกระชัง

เมตร บอละ 3 กระชัง (จํานวนซ้ํา) จํานวน 4 บอ (ระดับความเค็ม) 

สําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีนไมนอยกวา 37, 35 และ 30 เปอรเซ็นต วันละ

ผลการวิเคราะหทางสถิติ พบวา ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน การเจริญเติบโตดานน้ําหนัก ความยาว ความหนา 

ความกวาง น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและผลผลิตปลาดีที่สุด โดยมี

62±1.57 เซนติเมตร, 21.37±5.84 มิลลิเมตร, 32.09±6.81 มิลลิเมตร

1.75±0.12 และ 7.01±0.24 กิโลกรัมตอกระชัง (3.51±0.12 

ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จากที่ความเค็ม 10, 15 และ 20 

เห็นวาระดับความเค็มมีผลตอการเจริญเติบโตของปลาหมอ “ชุมพร 1” สวนอัตราการรอดตายของปลาหมอ 

.61, 95.83±3.51, 96.00±1.80 และ 92.00±2.65 เปอรเซ็นต ตามลําดับ

>0.05) แสดงใหเห็นวาปลาหมอ “ชุมพร 1” สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่

สวนในพันได และเจริญเติบโตไดดีที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน  

ความเค็ม การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย 

ย อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 76100 E-mail:khamphong_13s@hotmail.com
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เปอรเซ็นต วันละ 3 ครั้ง 
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20 สวนในพัน แสดงให
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Effect of Salinity on Growth Performance and Sur
(Anabas testudineus Bloch, 
 
Sathit Khamphong*, Kridsanupan
and Kasem Homchote 
Phetchaburi Aquatic Animal Genetics Research and Development Center

Abstract 

The study of effect of salinity on growth performance and survival rate of Climbing perch, 

(Anabas testudineus Bloch, 1792

during January to May 2017 time length 

Development Center. Climbing Perch

body thickness and width of 4

fish cultured in the net cages suspended in four of

cagesper cement pond (replications

with 37, 35 and 30 % protein commercial floating pellet at apparent satia

The statistical analysis indicated that salinity levels 5 ppt produced growth performance of 

weight, length, thickness, width

production of 36.02±19.45 g, 

1.67±0.34 %/day, 1.75±0.12 and 

There were statistically significant differences (

salinity levels had an effect on growth performance of Climbing perch 

Climbing Perch were 97.33±1.61

and 20 ppt respectively. The surviv

showed that Climbing perch “

levels 5 ppt. 
 
Key words : Climbing perch “Chumphon 1

Survival Rate 
   
* Corresponding anthor : 122 Moo
76100 E-mail : khamphong_13s@hotmail.com
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Effect of Salinity on Growth Performance and Survival Rate of Climbing Perch, 
Bloch, 1792), “Chumphon 1” 

Kridsanupan Komanpririn, Wanpen Kateklam, Niroot Kaenchueachai 

Genetics Research and Development Center 
 

The study of effect of salinity on growth performance and survival rate of Climbing perch, 

1792), “Chumphon 1”. Salinity levels were designedat 

during January to May 2017 time length 120 days at Phetchaburi Aquaculture Genetics Research and 

Development Center. Climbing Perch“Chumphon 1” fingerlings with an average initial weight

4.02±0.56 g, 6.43±0.33 cm, 9.61±0.84 and 16.10±1.18 mm

et cages suspended in four of 2x8x1 m cement pond (salinity levels

replications) and, were stocked at density of 100 fish/cubic meter. Fish were fed 

with 37, 35 and 30 % protein commercial floating pellet at apparent satiation three times a day

The statistical analysis indicated that salinity levels 5 ppt produced growth performance of 

thickness, width, average daily gain, specific growth rate, feed conversion ratio and fish 

02±19.45 g, 13.62±1.57 cm, 21.37±5.84 mm, 32.09±6.81 mm

%/day, 1.75±0.12 and 7.01±0.24 kg per net cages (3.51±0.12 kg per cubic meter

There were statistically significant differences (p<0.05) with other replication. The sugges

salinity levels had an effect on growth performance of Climbing perch “Chumphon 1

61, 95.83±3.51, 96.00±1.80 and 92.00±2.65 % at salinity levels of

respectively. The survival rate was not statistically significant different (

“Chumphon 1” could  adapt to salinity 5 - 20 ppt and grow well at salinity 

Chumphon 1”, Anabas testudineus, Salinity, Growth performance

Moo 1, Laem Phak BiaSub-district, Ban Laem District,
mail : khamphong_13s@hotmail.com 
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fingerlings with an average initial weight, length, 

10±1.18 mm, respectively. The 

salinity levels), three net 
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tion three times a day.  

The statistical analysis indicated that salinity levels 5 ppt produced growth performance of 

average daily gain, specific growth rate, feed conversion ratio and fish 

±6.81 mm, 0.26±0.16 g/day, 

.12 kg per cubic meter), respectively. 

. The suggestions were that 

Chumphon 1”. Survival rate of 

.65 % at salinity levels of 5, 10, 15 

al rate was not statistically significant different (p>0.05). The results 
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คํานํา 

ปลาหมอ (Anabas testudineus

ปลาที่มีศักยภาพสูงทั้งการผลิตและการตลาด

เจริญเติบโตในสภาวะดินและน้ําที่มีความแปรปรวนสูงได อาศัยอยูไดทั้งน้ําจืดน้ํากรอยและน้ําที่คอนขางเปนกรดหรือ

พรุดินเปรี้ยว ตลอดจนนาขาวนากุงทิ้งรางได 

หรือที่ลุมดินเค็มชายฝงทะเลที่มีความเค็ม 7

กรมประมง, 2548) นอกจากนี้ปลาหมอเปนปลาที่ตลาดมีความตองการสูงทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

ตะวันออกกลาง จีน ไตหวัน เกาหลี และมาเลเซีย ซึ่งมีความตองการไมต่ํากวา 

(3 – 5 ตัวตอกิโลกรัม) ราคากิโลกรัมละ 100 

ไมแนนอน ปลาหมอจึงเปนปลาที่มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ 

ปจจุบันกรมประมงไดมีการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุปลาหมอมาอยางตอเนื่อง

สัตวน้ําชุมพร กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ดําเนินการวิจัยการทดสอบการเจริญเติบโต ผลผลิต และอัตราการรอดตาย

ของปลาหมอ 6 กลุมประชากรในประเทศไทย 

โดยวิธีคัดเลือกแบบหมู (กฤษณุพันธ และคณะ

ในสภาพแวดลอมของศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพรและฟารมเกษตรกร 

ความสําเร็จทําใหปลาหมอที่ผานการปรับปรุงพันธุมีอัตราการเจริญเติบโตและใหผลผลิตสูงกวาพั

พันธุกรรมสัตวน้ําชุมพรจึงไดเสนอกรมประมงเพื่อขอตั้งช่ือสายพันธุปลาหมอดังกลาว ซึ่งกรมประมงไดอนุมัติใหใชชื่อสายพันธุ

วา“ชุมพร 1” ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2554 

แพรหลาย สามารถสรางรายไดเปนอยางดี โดยเฉพาะเกษตรกรภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลาหมอ

กําลังกลายเปนปลาเศรษฐกิจในพ้ืนที่หลายจังหวัด ประกอบกับสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ มีการนําเสนอขาว ทําใหเกษตรกรสนใจ

สอบถามขอมูลที่สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเ

การเลี้ยงปลาหมอในปจจุบัน  เกษตรกรสามารถเลี้ยงไดบริเวณพื้นที่น้ําจืดเทานั้น ทั้งนี้ตามรายงานระบุวา ปลาหมอสามารถ

อาศัยอยูไดทั้งน้ําจืดและน้ํากรอย (Davenpo

เค็มของปลาหมอมาบางแลวนั้น นอกจากนี้ประเทศไทยมีจังหวัดที่มีพื้นที่ทะเลทั้งหมด 

อันดามัน 6 จังหวัด และฝงอาวไทย 17 จังหวัด

หมอในบริเวณดังกลาวได ก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่การเลี้ยงปลาหมอไดมากขึ้น เพิ่มศักยภาพกําลังการผลิตและผลผลิตเพื่อให

เพียงพอตอความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศไดอยางไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้จึงมุงหวังที่จะนําปลา

“ชุมพร 1” ที่ไดมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุมาอยางตอเนื่อง มาทําการศึกษาทดลองเลี้ยงในพื้นที่น้ํากรอย

ระดับความเค็มที่เหมาะสมตออัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโตของปลาหมอ 

สงเสริมใหเกษตรกรที่ประสบปญหาการขาดทุน

มั่นคง สามารถเพิ่มผลผลิตปลาหมอใหเพียงพอกับความตองการของตลาด ตลอดจนสามารถนําผลการศึกษาครั้งนี้ใชเปน

แนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุงสายพันธุและพัฒนาสายพันธุปลาหม

ชายฝงและพื้นที่นํ้าเค็มไดตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค 

เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ 

15 และ 20 สวนในพัน 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

Anabas testudineus) เปนปลาน้ําจืดที่รูจักกันแพรหลาย นิยมบริโภคกันทั่วทุกภาคของประเทศ 

ปลาที่มีศักยภาพสูงทั้งการผลิตและการตลาด เพื่อการสงออกเพราะสามารถเลี้ยงไดในอัตราความหนาแนนสูงสามารถ

เจริญเติบโตในสภาวะดินและน้ําที่มีความแปรปรวนสูงได อาศัยอยูไดทั้งน้ําจืดน้ํากรอยและน้ําที่คอนขางเปนกรดหรือ

 ปลาหมอสามารถปรับตัวเจริญเติบโตเขากับสภาพแวดลอมที่เปนน้ํากรอยปาจาก

7 - 10 สวนในพันได เปนปลาที่ทนทานตอสภาพแวดลอม 

กนี้ปลาหมอเปนปลาที่ตลาดมีความตองการสูงทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

ตะวันออกกลาง จีน ไตหวัน เกาหลี และมาเลเซีย ซึ่งมีความตองการไมต่ํากวา 100 เมตริกตันตอป โดยเฉพาะปลาขนาดใหญ 

100 – 200 บาท ขณะที่ผลผลิตมีไมเพียงพอตอความตองการอีกทั้งปริมาณที่ผลิตได

ไมแนนอน ปลาหมอจึงเปนปลาที่มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ (สัตวน้ําจืด, 2547; สุจินต, 2550; อภิวัฒน

ปจจุบันกรมประมงไดมีการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุปลาหมอมาอยางตอเนื่อง โดยศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม

ตวน้ําชุมพร กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ดําเนินการวิจัยการทดสอบการเจริญเติบโต ผลผลิต และอัตราการรอดตาย

กลุมประชากรในประเทศไทย (สงา และสุชาติ, 2550) การปรับปรุงพันธุปลาหมอใหมีอัตราการเจริญเติบโต

และคณะ, 2553) และทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาหมอที่ผานการปรับปรุงพันธุ

ในสภาพแวดลอมของศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพรและฟารมเกษตรกร (สุชาติ และคณะ

ความสําเร็จทําใหปลาหมอที่ผานการปรับปรุงพันธุมีอัตราการเจริญเติบโตและใหผลผลิตสูงกวาพันธุเดิม ศูนยวิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมสัตวน้ําชุมพรจึงไดเสนอกรมประมงเพื่อขอตั้งช่ือสายพันธุปลาหมอดังกลาว ซึ่งกรมประมงไดอนุมัติใหใชชื่อสายพันธุ

2554 สงผลใหเปนที่รูจักของเกษตรกรและมีการเลี้ยงปลาหมอในเชิงพาณิชยกั

แพรหลาย สามารถสรางรายไดเปนอยางดี โดยเฉพาะเกษตรกรภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลาหมอ

กําลังกลายเปนปลาเศรษฐกิจในพ้ืนที่หลายจังหวัด ประกอบกับสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ มีการนําเสนอขาว ทําใหเกษตรกรสนใจ

สอบถามขอมูลที่สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทยเปนจํานวนมาก (สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทย

การเลี้ยงปลาหมอในปจจุบัน  เกษตรกรสามารถเลี้ยงไดบริเวณพื้นที่น้ําจืดเทานั้น ทั้งนี้ตามรายงานระบุวา ปลาหมอสามารถ

Davenport and Matin, 1990; Liem,1987) และมีการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทน

เค็มของปลาหมอมาบางแลวนั้น นอกจากนี้ประเทศไทยมีจังหวัดที่มีพื้นที่ทะเลทั้งหมด 23 จังหวัด ประกอบดวยจังหวัดทางฝง

จังหวัด ซึ่งพื้นที่ดังกลาวจะมีความเค็มที่แตกตางกัน หากเกษตรกรสามารถเลี้ยงปลา

หมอในบริเวณดังกลาวได ก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่การเลี้ยงปลาหมอไดมากขึ้น เพิ่มศักยภาพกําลังการผลิตและผลผลิตเพื่อให

เพียงพอตอความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศไดอยางไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้จึงมุงหวังที่จะนําปลา

ที่ไดมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุมาอยางตอเนื่อง มาทําการศึกษาทดลองเลี้ยงในพื้นที่น้ํากรอย

ระดับความเค็มที่เหมาะสมตออัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโตของปลาหมอ “ชุมพร 1”

สงเสริมใหเกษตรกรที่ประสบปญหาการขาดทุนจากการเลี้ยงกุงในพื้นที่ชายฝงและพื้นที่น้ําเค็ม ใหมีอาชีพที่ยั่งยืน มีรายไดที่

มั่นคง สามารถเพิ่มผลผลิตปลาหมอใหเพียงพอกับความตองการของตลาด ตลอดจนสามารถนําผลการศึกษาครั้งนี้ใชเปน

แนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุงสายพันธุและพัฒนาสายพันธุปลาหมอ “ชุมพร 1” ใหสามารถเลี้ยงในพื้นที่

เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่เลี้ยงในน้ําระดับความเค็ม 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

รหลาย นิยมบริโภคกันทั่วทุกภาคของประเทศ จัดเปน

เพื่อการสงออกเพราะสามารถเลี้ยงไดในอัตราความหนาแนนสูงสามารถ

เจริญเติบโตในสภาวะดินและน้ําที่มีความแปรปรวนสูงได อาศัยอยูไดทั้งน้ําจืดน้ํากรอยและน้ําที่คอนขางเปนกรดหรือพื้นที่ดิน

ปลาหมอสามารถปรับตัวเจริญเติบโตเขากับสภาพแวดลอมที่เปนน้ํากรอยปาจาก

สวนในพันได เปนปลาที่ทนทานตอสภาพแวดลอม (กรมประมง, ม.ป.ป.; 

กนี้ปลาหมอเปนปลาที่ตลาดมีความตองการสูงทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เชน ตลาด

เมตริกตันตอป โดยเฉพาะปลาขนาดใหญ 

มเพียงพอตอความตองการอีกทั้งปริมาณที่ผลิตได

อภิวัฒน, 2554) 

โดยศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม

ตวน้ําชุมพร กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ดําเนินการวิจัยการทดสอบการเจริญเติบโต ผลผลิต และอัตราการรอดตาย

การปรับปรุงพันธุปลาหมอใหมีอัตราการเจริญเติบโต

และทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาหมอที่ผานการปรับปรุงพันธุ

และคณะ, 2555) จนประสบ

นธุเดิม ศูนยวิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมสัตวน้ําชุมพรจึงไดเสนอกรมประมงเพื่อขอตั้งช่ือสายพันธุปลาหมอดังกลาว ซึ่งกรมประมงไดอนุมัติใหใชชื่อสายพันธุ

สงผลใหเปนที่รูจักของเกษตรกรและมีการเลี้ยงปลาหมอในเชิงพาณิชยกันอยาง

แพรหลาย สามารถสรางรายไดเปนอยางดี โดยเฉพาะเกษตรกรภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลาหมอ“ชุมพร 1” 

กําลังกลายเปนปลาเศรษฐกิจในพ้ืนที่หลายจังหวัด ประกอบกับสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ มีการนําเสนอขาว ทําใหเกษตรกรสนใจ

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทย, 2558)

การเลี้ยงปลาหมอในปจจุบัน  เกษตรกรสามารถเลี้ยงไดบริเวณพื้นที่น้ําจืดเทานั้น ทั้งนี้ตามรายงานระบุวา ปลาหมอสามารถ

และมีการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทน

จังหวัด ประกอบดวยจังหวัดทางฝง

แตกตางกัน หากเกษตรกรสามารถเลี้ยงปลา

หมอในบริเวณดังกลาวได ก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่การเลี้ยงปลาหมอไดมากขึ้น เพิ่มศักยภาพกําลังการผลิตและผลผลิตเพื่อให

เพียงพอตอความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศไดอยางไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้จึงมุงหวังที่จะนําปลาหมอ 

ที่ไดมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุมาอยางตอเนื่อง มาทําการศึกษาทดลองเลี้ยงในพื้นที่น้ํากรอย  ผลการศึกษา

” จะเปนขอมูลสําหรับ

จากการเลี้ยงกุงในพื้นที่ชายฝงและพื้นที่น้ําเค็ม ใหมีอาชีพที่ยั่งยืน มีรายไดที่

มั่นคง สามารถเพิ่มผลผลิตปลาหมอใหเพียงพอกับความตองการของตลาด ตลอดจนสามารถนําผลการศึกษาครั้งนี้ใชเปน

ใหสามารถเลี้ยงในพื้นที่

ที่เลี้ยงในน้ําระดับความเค็ม 5, 10, 
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140 

O30 

คํานํา 

ปลาหมอ (Anabas testudineus

ปลาที่มีศักยภาพสูงทั้งการผลิตและการตลาด

เจริญเติบโตในสภาวะดินและน้ําที่มีความแปรปรวนสูงได อาศัยอยูไดทั้งน้ําจืดน้ํากรอยและน้ําที่คอนขางเปนกรดหรือ

พรุดินเปรี้ยว ตลอดจนนาขาวนากุงทิ้งรางได 

หรือที่ลุมดินเค็มชายฝงทะเลที่มีความเค็ม 7

กรมประมง, 2548) นอกจากนี้ปลาหมอเปนปลาที่ตลาดมีความตองการสูงทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

ตะวันออกกลาง จีน ไตหวัน เกาหลี และมาเลเซีย ซึ่งมีความตองการไมต่ํากวา 

(3 – 5 ตัวตอกิโลกรัม) ราคากิโลกรัมละ 100 

ไมแนนอน ปลาหมอจึงเปนปลาที่มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ 

ปจจุบันกรมประมงไดมีการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุปลาหมอมาอยางตอเนื่อง

สัตวน้ําชุมพร กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ดําเนินการวิจัยการทดสอบการเจริญเติบโต ผลผลิต และอัตราการรอดตาย

ของปลาหมอ 6 กลุมประชากรในประเทศไทย 

โดยวิธีคัดเลือกแบบหมู (กฤษณุพันธ และคณะ

ในสภาพแวดลอมของศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพรและฟารมเกษตรกร 

ความสําเร็จทําใหปลาหมอที่ผานการปรับปรุงพันธุมีอัตราการเจริญเติบโตและใหผลผลิตสูงกวาพั

พันธุกรรมสัตวน้ําชุมพรจึงไดเสนอกรมประมงเพื่อขอตั้งช่ือสายพันธุปลาหมอดังกลาว ซึ่งกรมประมงไดอนุมัติใหใชชื่อสายพันธุ

วา“ชุมพร 1” ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2554 

แพรหลาย สามารถสรางรายไดเปนอยางดี โดยเฉพาะเกษตรกรภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลาหมอ

กําลังกลายเปนปลาเศรษฐกิจในพ้ืนที่หลายจังหวัด ประกอบกับสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ มีการนําเสนอขาว ทําใหเกษตรกรสนใจ

สอบถามขอมูลที่สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเ

การเลี้ยงปลาหมอในปจจุบัน  เกษตรกรสามารถเลี้ยงไดบริเวณพื้นที่น้ําจืดเทานั้น ทั้งนี้ตามรายงานระบุวา ปลาหมอสามารถ

อาศัยอยูไดทั้งน้ําจืดและน้ํากรอย (Davenpo

เค็มของปลาหมอมาบางแลวนั้น นอกจากนี้ประเทศไทยมีจังหวัดที่มีพื้นที่ทะเลทั้งหมด 

อันดามัน 6 จังหวัด และฝงอาวไทย 17 จังหวัด

หมอในบริเวณดังกลาวได ก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่การเลี้ยงปลาหมอไดมากขึ้น เพิ่มศักยภาพกําลังการผลิตและผลผลิตเพื่อให

เพียงพอตอความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศไดอยางไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้จึงมุงหวังที่จะนําปลา

“ชุมพร 1” ที่ไดมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุมาอยางตอเนื่อง มาทําการศึกษาทดลองเลี้ยงในพื้นที่น้ํากรอย

ระดับความเค็มที่เหมาะสมตออัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโตของปลาหมอ 

สงเสริมใหเกษตรกรที่ประสบปญหาการขาดทุน

มั่นคง สามารถเพิ่มผลผลิตปลาหมอใหเพียงพอกับความตองการของตลาด ตลอดจนสามารถนําผลการศึกษาครั้งนี้ใชเปน

แนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุงสายพันธุและพัฒนาสายพันธุปลาหม

ชายฝงและพื้นที่นํ้าเค็มไดตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค 

เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ 

15 และ 20 สวนในพัน 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

Anabas testudineus) เปนปลาน้ําจืดที่รูจักกันแพรหลาย นิยมบริโภคกันทั่วทุกภาคของประเทศ 

ปลาที่มีศักยภาพสูงทั้งการผลิตและการตลาด เพื่อการสงออกเพราะสามารถเลี้ยงไดในอัตราความหนาแนนสูงสามารถ

เจริญเติบโตในสภาวะดินและน้ําที่มีความแปรปรวนสูงได อาศัยอยูไดทั้งน้ําจืดน้ํากรอยและน้ําที่คอนขางเปนกรดหรือ

 ปลาหมอสามารถปรับตัวเจริญเติบโตเขากับสภาพแวดลอมที่เปนน้ํากรอยปาจาก

7 - 10 สวนในพันได เปนปลาที่ทนทานตอสภาพแวดลอม 

กนี้ปลาหมอเปนปลาที่ตลาดมีความตองการสูงทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

ตะวันออกกลาง จีน ไตหวัน เกาหลี และมาเลเซีย ซึ่งมีความตองการไมต่ํากวา 100 เมตริกตันตอป โดยเฉพาะปลาขนาดใหญ 

100 – 200 บาท ขณะที่ผลผลิตมีไมเพียงพอตอความตองการอีกทั้งปริมาณที่ผลิตได

ไมแนนอน ปลาหมอจึงเปนปลาที่มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ (สัตวน้ําจืด, 2547; สุจินต, 2550; อภิวัฒน

ปจจุบันกรมประมงไดมีการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุปลาหมอมาอยางตอเนื่อง โดยศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม

ตวน้ําชุมพร กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ดําเนินการวิจัยการทดสอบการเจริญเติบโต ผลผลิต และอัตราการรอดตาย

กลุมประชากรในประเทศไทย (สงา และสุชาติ, 2550) การปรับปรุงพันธุปลาหมอใหมีอัตราการเจริญเติบโต

และคณะ, 2553) และทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาหมอที่ผานการปรับปรุงพันธุ

ในสภาพแวดลอมของศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพรและฟารมเกษตรกร (สุชาติ และคณะ

ความสําเร็จทําใหปลาหมอที่ผานการปรับปรุงพันธุมีอัตราการเจริญเติบโตและใหผลผลิตสูงกวาพันธุเดิม ศูนยวิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมสัตวน้ําชุมพรจึงไดเสนอกรมประมงเพื่อขอตั้งช่ือสายพันธุปลาหมอดังกลาว ซึ่งกรมประมงไดอนุมัติใหใชชื่อสายพันธุ

2554 สงผลใหเปนที่รูจักของเกษตรกรและมีการเลี้ยงปลาหมอในเชิงพาณิชยกั

แพรหลาย สามารถสรางรายไดเปนอยางดี โดยเฉพาะเกษตรกรภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลาหมอ

กําลังกลายเปนปลาเศรษฐกิจในพ้ืนที่หลายจังหวัด ประกอบกับสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ มีการนําเสนอขาว ทําใหเกษตรกรสนใจ

สอบถามขอมูลที่สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทยเปนจํานวนมาก (สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทย

การเลี้ยงปลาหมอในปจจุบัน  เกษตรกรสามารถเลี้ยงไดบริเวณพื้นที่น้ําจืดเทานั้น ทั้งนี้ตามรายงานระบุวา ปลาหมอสามารถ

Davenport and Matin, 1990; Liem,1987) และมีการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทน

เค็มของปลาหมอมาบางแลวนั้น นอกจากนี้ประเทศไทยมีจังหวัดที่มีพื้นที่ทะเลทั้งหมด 23 จังหวัด ประกอบดวยจังหวัดทางฝง

จังหวัด ซึ่งพื้นที่ดังกลาวจะมีความเค็มที่แตกตางกัน หากเกษตรกรสามารถเล้ียงปลา

หมอในบริเวณดังกลาวได ก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่การเลี้ยงปลาหมอไดมากขึ้น เพิ่มศักยภาพกําลังการผลิตและผลผลิตเพื่อให

เพียงพอตอความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศไดอยางไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้จึงมุงหวังที่จะนําปลา

ที่ไดมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุมาอยางตอเนื่อง มาทําการศึกษาทดลองเลี้ยงในพื้นที่น้ํากรอย

ระดับความเค็มที่เหมาะสมตออัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโตของปลาหมอ “ชุมพร 1”

สงเสริมใหเกษตรกรที่ประสบปญหาการขาดทุนจากการเลี้ยงกุงในพื้นที่ชายฝงและพื้นที่น้ําเค็ม ใหมีอาชีพที่ยั่งยืน มีรายไดที่

มั่นคง สามารถเพิ่มผลผลิตปลาหมอใหเพียงพอกับความตองการของตลาด ตลอดจนสามารถนําผลการศึกษาครั้งนี้ใชเปน

แนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุงสายพันธุและพัฒนาสายพันธุปลาหมอ “ชุมพร 1” ใหสามารถเลี้ยงในพื้นที่

เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่เลี้ยงในน้ําระดับความเค็ม 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

รหลาย นิยมบริโภคกันทั่วทุกภาคของประเทศ จัดเปน

เพื่อการสงออกเพราะสามารถเลี้ยงไดในอัตราความหนาแนนสูงสามารถ

เจริญเติบโตในสภาวะดินและน้ําที่มีความแปรปรวนสูงได อาศัยอยูไดทั้งน้ําจืดน้ํากรอยและน้ําที่คอนขางเปนกรดหรือพื้นที่ดิน

ปลาหมอสามารถปรับตัวเจริญเติบโตเขากับสภาพแวดลอมที่เปนน้ํากรอยปาจาก

สวนในพันได เปนปลาที่ทนทานตอสภาพแวดลอม (กรมประมง, ม.ป.ป.; 

กนี้ปลาหมอเปนปลาที่ตลาดมีความตองการสูงทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เชน ตลาด

เมตริกตันตอป โดยเฉพาะปลาขนาดใหญ 

มเพียงพอตอความตองการอีกทั้งปริมาณที่ผลิตได

อภิวัฒน, 2554) 

โดยศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม

ตวน้ําชุมพร กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ดําเนินการวิจัยการทดสอบการเจริญเติบโต ผลผลิต และอัตราการรอดตาย

การปรับปรุงพันธุปลาหมอใหมีอัตราการเจริญเติบโต

และทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาหมอที่ผานการปรับปรุงพันธุ

และคณะ, 2555) จนประสบ

นธุเดิม ศูนยวิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมสัตวน้ําชุมพรจึงไดเสนอกรมประมงเพื่อขอตั้งช่ือสายพันธุปลาหมอดังกลาว ซึ่งกรมประมงไดอนุมัติใหใชชื่อสายพันธุ

สงผลใหเปนที่รูจักของเกษตรกรและมีการเลี้ยงปลาหมอในเชิงพาณิชยกันอยาง

แพรหลาย สามารถสรางรายไดเปนอยางดี โดยเฉพาะเกษตรกรภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลาหมอ“ชุมพร 1” 

กําลังกลายเปนปลาเศรษฐกิจในพ้ืนที่หลายจังหวัด ประกอบกับสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ มีการนําเสนอขาว ทําใหเกษตรกรสนใจ

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทย, 2558)

การเลี้ยงปลาหมอในปจจุบัน  เกษตรกรสามารถเลี้ยงไดบริเวณพื้นที่น้ําจืดเทานั้น ทั้งนี้ตามรายงานระบุวา ปลาหมอสามารถ

และมีการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทน

จังหวัด ประกอบดวยจังหวัดทางฝง

แตกตางกัน หากเกษตรกรสามารถเล้ียงปลา

หมอในบริเวณดังกลาวได ก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่การเลี้ยงปลาหมอไดมากขึ้น เพิ่มศักยภาพกําลังการผลิตและผลผลิตเพื่อให

เพียงพอตอความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศไดอยางไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้จึงมุงหวังที่จะนําปลาหมอ 

ที่ไดมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุมาอยางตอเนื่อง มาทําการศึกษาทดลองเลี้ยงในพื้นที่น้ํากรอย  ผลการศึกษา

” จะเปนขอมูลสําหรับ

จากการเลี้ยงกุงในพื้นที่ชายฝงและพื้นที่น้ําเค็ม ใหมีอาชีพที่ยั่งยืน มีรายไดที่

มั่นคง สามารถเพิ่มผลผลิตปลาหมอใหเพียงพอกับความตองการของตลาด ตลอดจนสามารถนําผลการศึกษาครั้งนี้ใชเปน

ใหสามารถเลี้ยงในพื้นที่

ที่เลี้ยงในน้ําระดับความเค็ม 5, 10, 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

วิธีดําเนินการ 

1. การวางแผนการทดลอง 

1.1 แผนการทดลอง  

 วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด 

4 ชุดการทดลอง (treatment) ใชน้ําความเค็ม 

(replication) ซึ่งมีจํานวน 12 หนวยทดลอง 

1.2 สถานที่และระยะเวลาการทดลอง

ทําการทดลอง ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี ระยะเวลาในการทดลอง 

มกราคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2560

1.3 การเตรียมพันธุปลาทดลอง

นําลูกพันธุปลาหมอ “ชุมพร 

พันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรีจนเปนพอแมพันธุ นําพอแมพันธุมาเพาะและอนุบาลลูกปลาหมอใหไดขนาด

ทดลอง 

2. วิธีการทดลอง 

2.1 การเตรียมหนวยทดลอง

2.1.1 ใชบอซีเมนตขนาด กวาง 

ดังกลาวจํานวน 4 บอ สําหรับเปนบอแขวนกระชังทดลองและจํานวน 

20 สวนในพัน 

2.1.2 ใชกระชังมุงฟาชองตา 

โดยกางกระชังในบอซีเมนตบอละ 3 

2.2 การเตรียมน้ําสําหรับทดลอง

2.2.1 นําน้ําทะเลความเค็มประมาณ 

ฆาเชื้อดวยคลอรีนผง 65% ระดับความเขมขน 

ในบอซีเมนตขนาด กวาง 2 เมตร ยาว 

โพแทสเซียมไอโอไดด กอนนําน้ํามาใช

2.2.2 การปรับระดับความเค็มของน้ํา ตามวิธีของเพียรสัน

2.2.3 นําน้ําที่ปรับความเค็มแตละระดับมาเติมในชุดทดลองแตละชุดทดลอง โดยเติมน้ําที่ระดับ 

2.3 การเตรียมพันธุปลาทดลอง

2.3.1 นําลูกพันธุปลาหมอ 

กวาง 2 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 1 เมตร โดยทําการอนุบาลดว

สําเร็จรูป โปรตีน 40% 30 วัน และอาหารสําเร็จรูป

2.3.2 คัดขนาดลูกพันธุปลาหมอ 

คัดขนาดดวยกะละมังอะลูมิเนียมเจาะรู ขนาดของรูที่เจาะเสนผานศูนยกลาง 

2.3.3 นําลูกพันธุปลาหมอ 

พลาสติก ขนาดบรรจุ 500 ลิตร ในอัตรา 

2.3.4 ปรับน้ําความเค็มในแตละถังวันละ 

การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design ; CRD) 

ใชน้ําความเค็ม 4 ระดับ คือ 5, 10, 15 และ 20 สวนในพัน แตละชุดการทดลองมีจํานวน 

หนวยทดลอง  

ละระยะเวลาการทดลอง 

ทําการทดลอง ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี ระยะเวลาในการทดลอง 

2560 

การเตรียมพันธุปลาทดลอง 

ชุมพร 1” จากศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพรมาเลี้ยง ณ ศู

พันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรีจนเปนพอแมพันธุ นําพอแมพันธุมาเพาะและอนุบาลลูกปลาหมอใหไดขนาด

การเตรียมหนวยทดลอง 

ใชบอซีเมนตขนาด กวาง 2 เมตร ยาว 8 เมตร ลึก 1 เมตร ทั้งหมด จํานวน 

บอ สําหรับเปนบอแขวนกระชังทดลองและจํานวน 4 บอ สําหรับเตรียมน้ําระดับความเค็ม 

ใชกระชังมุงฟาชองตา 0.5 เซนติเมตร ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 2 เมตร ลึก 

3 ใบ กระชังแตละใบมีอุปกรณสําหรับใหอากาศจํานวน 1 ชุด  

การเตรียมน้ําสําหรับทดลอง 

นําน้ําทะเลความเค็มประมาณ 45 – 50 สวนในพัน และน้ําบาดาลที่มีความเค็ม 

ระดับความเขมขน 30 สวนในลาน ผสมเพื่อปรับความเค็มใหไดในระดับตางๆ ตามชุดการทดลอง 

เมตร ยาว 8 เมตร ลึก 1 เมตร เติมอากาศเพื่อใหคลอรีนสลายตัว และทดสอบพิษของคลอรีนดวย

โพแทสเซียมไอโอไดด กอนนําน้ํามาใช 

การปรับระดับความเค็มของน้ํา ตามวิธีของเพียรสัน (Pearson square method)

ที่ปรับความเค็มแตละระดับมาเติมในชุดทดลองแตละชุดทดลอง โดยเติมน้ําที่ระดับ 

การเตรียมพันธุปลาทดลอง 

นําลูกพันธุปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่ไดจากการเพาะฟกในรุนเดียวกัน มาอนุบาลในบอซีเมนตขนาด

เมตร โดยทําการอนุบาลดวยอารทีเมียแรกฟก 21 วัน อารทีเมียตัวเต็มวัย

และอาหารสําเร็จรูปโปรตีน 37% จนลูกปลาหมอมีความยาวประมาณ 

คัดขนาดลูกพันธุปลาหมอ “ชุมพร 1” ใหมีขนาดใกลเคียงกันเพื่อใชสําหรับทําการทดลอง โดยการ

งอะลูมิเนียมเจาะรู ขนาดของรูที่เจาะเสนผานศูนยกลาง 12 มิลลิเมตร และ 

นําลูกพันธุปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่ผานการคัดขนาดมาอนุบาลดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปตอในถัง

ลิตร ในอัตรา 3 ตัวตอลิตร (1,500 ตัวตอถัง) จํานวน 4 ถัง  

ปรับน้ําความเค็มในแตละถังวันละ 5 สวนในพัน เพื่อใหไดความเค็มตามชุดการทดลอง 
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Completely Randomized Design ; CRD) โดยแบงการทดลองออกเปน 

สวนในพัน แตละชุดการทดลองมีจํานวน 3 ซ้ํา 

ทําการทดลอง ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี ระยะเวลาในการทดลอง 120 วัน เริ่มตนเดือน

จากศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพรมาเลี้ยง ณ ศูนยวิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรีจนเปนพอแมพันธุ นําพอแมพันธุมาเพาะและอนุบาลลูกปลาหมอใหไดขนาด 2 นิ้ว เพื่อใชสําหรับการ

เมตร ทั้งหมด จํานวน 8 บอ โดยใชบอซีเมนต

อ สําหรับเตรียมน้ําระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 

เมตร ลึก 1 เมตร จํานวน 12 ใบ 

 

สวนในพัน และน้ําบาดาลที่มีความเค็ม 3 – 5 สวนในพัน 

ในระดับตางๆ ตามชุดการทดลอง 

เมตร เติมอากาศเพื่อใหคลอรีนสลายตัว และทดสอบพิษของคลอรีนดวย

Pearson square method) 

ที่ปรับความเค็มแตละระดับมาเติมในชุดทดลองแตละชุดทดลอง โดยเติมน้ําที่ระดับ 0.5 เมตร 

ที่ไดจากการเพาะฟกในรุนเดียวกัน มาอนุบาลในบอซีเมนตขนาด

อารทีเมียตัวเต็มวัย 10 วัน อาหาร

จนลูกปลาหมอมีความยาวประมาณ 2 นิ้ว 

ใหมีขนาดใกลเคียงกันเพื่อใชสําหรับทําการทดลอง โดยการ

และ 16 มิลลิเมตร  

มาอนุบาลดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปตอในถัง

สวนในพัน เพื่อใหไดความเค็มตามชุดการทดลอง (treatment) 
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2.3.5 ทําการสุมชั่งน้ําหนัก วัดความยาว ความหนา และความกวางลําตัว เพื่อใชเปนคาเริ่มตนสําหรับการ

ทดลองโดยในแตละชุดทดลองใชลูกพันธุปลาหมอ 

ลูกบาศกเมตร) 

2.4 อาหารและการใหอาหาร 

ใหวันละ 3 มื้อ เวลา 09.

การกินอาหารของปลาแตละกระชังและบันทึกขอมูลทุกวันโดยการใหอาหารดังนี้

 

เดือนที่ 

1 

2 - 3 

4 

 

2.5 การวิเคราะหคุณภาพน้ําและการเปลี่ยนถายน้ํา

2.5.1 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําสัปดาหละ 

15.30 น.) โดยการตรวจวัดคาคุณสมบัติของน้ํา

 

พารามิเตอร 

อุณหภูมิของน้ํา  

(Temperature) 

Dissolved Oxygen Meter 

(เลือกโหมดสําหรับวัดอณุหภมูิ

ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา 

(Dissolved Oxygen) 

Dissolved Oxygen Mete

(เลือกโหมดสําหรับวัดคาออกซิเจนละลายในน้ํา

ความเปนกรดเปนดาง(pH) ใช pH meter

แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) วิธี titration 

ไนไตรท (Nitrite) วิธี titration 

ความเปนดางของนํ้า (Alkalinity) วิธี titration 

ความเค็ม (Salinity) ใช Hand refractometer

 

2.5.2 เปลี่ยนถายน้ําสัปดาหละครั้ง โดยเปลี่ยนถายน้ํา 

น้ําใหไดระดับ 0.5 เมตร 

2.6 การเก็บขอมูล  

2.6.1 สุมวัดความยาว (total length) 

ความกวางลําตัว (body width) และความหนาของลําตัว 

ปลาหมอ “ชุมพร 1” ทุก ๆ 3 0 วัน จํานวน 

2.6.2 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทําการคัดแยกเพศดวยวิธีการสังเกตลักษณะภายนอกตามแบบ

คณะ (2547) บันทึกสัดสวนเพศในแตละหนวยทดลอง ทําการวิเคราะหความแตกต

วัดความยาว (total length) หนวยวัดเปนเซนติเมตร

(body width) และความหนาของลําตัว (body thickness

แตละหนวยทดลอง และนับจํานวนปลาที่รอดตายทั้งหมดของแตละ

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

ทําการสุมชั่งน้ําหนัก วัดความยาว ความหนา และความกวางลําตัว เพื่อใชเปนคาเริ่มตนสําหรับการ

ทดลองโดยในแตละชุดทดลองใชลูกพันธุปลาหมอ “ชุมพร 1” จํานวน 200 ตัวตอกระชัง (อัตราความหนาแนน 

.00 น. 13.00 น. และ 16.00 น. ใหอาหารปลาแบบกินจนอิ่ม บันทึกขอมูลปริมาณ

การกินอาหารของปลาแตละกระชังและบันทึกขอมูลทุกวันโดยการใหอาหารดังนี ้

อาหารเม็ดสําเร็จรูป 

ระดับโปรตีนไมนอยกวา 37% 

ระดับโปรตีนไมนอยกวา 35% 

ระดับโปรตีนไมนอยกวา 30% 

การวิเคราะหคุณภาพน้ําและการเปลี่ยนถายน้ํา    

ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําสัปดาหละ 3 วัน (วันจันทร วันพุธ และวันศุกร เวลา 

โดยการตรวจวัดคาคุณสมบัติของน้ํา ดังนี ้

วิธีการ 

Dissolved Oxygen Meter รุน DO-5512SD 

เลือกโหมดสําหรับวัดอณุหภมูิ) 

องศาเซลเซยีส 

Dissolved Oxygen Meter รุน DO-5512SD 

เลือกโหมดสําหรับวัดคาออกซิเจนละลายในน้ํา) 

มิลลิกรัมตอลิตร 

pH meter - 

titration (Boyd, 1979) มิลลิกรัมตอลิตร 

titration (Boyd, 1979) มิลลิกรัมตอลิตร 

titration (Boyd, 1979) มิลลิกรัมตอลิตร 

Hand refractometerรุน S-10 สวนในพัน 

สัปดาหละครั้ง โดยเปลี่ยนถายน้ํา 100% ทําความสะอาดกระชังและพื้นบ

total length) หนวยเปนเซนติเมตร, ชั่งน้ําหนักตัว (body weight) 

และความหนาของลําตัว (body thickness) หนวยเปนมิลลิเมตร โดยทําการเก็บขอมูลของ

วัน จํานวน 50 ตัวตอกระชัง 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทําการคัดแยกเพศดวยวิธีการสังเกตลักษณะภายนอกตามแบบ

บันทึกสัดสวนเพศในแตละหนวยทดลอง ทําการวิเคราะหความแตกตางของสัดสวนเพศแตละชุดการทดลอง

หนวยวัดเปนเซนติเมตร ชั่งน้ําหนักตัว (body weight) หนวยวัดเปนกรัม ความกวางลําตัว 

body thickness) หนวยวัดเปนมิลลิเมตร โดยทําการชั่งวัดทุกตัว ชั่งน้ําหนักปลารวม

แตละหนวยทดลอง และนับจํานวนปลาที่รอดตายทั้งหมดของแตละหนวยทดลอง 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ทําการสุมชั่งน้ําหนัก วัดความยาว ความหนา และความกวางลําตัว เพื่อใชเปนคาเริ่มตนสําหรับการ

อัตราความหนาแนน 100 ตัวตอ

ใหอาหารปลาแบบกินจนอิ่ม บันทึกขอมูลปริมาณ

เวลา 08.30 น. และ เวลา 

หนวยวัด 

องศาเซลเซยีส (oC) 

มิลลิกรัมตอลิตร (ppm) 

มิลลิกรัมตอลิตร (ppm) 

รัมตอลิตร (ppm) 

มิลลิกรัมตอลิตร (ppm) 

สวนในพัน (ppt) 

ทําความสะอาดกระชังและพื้นบอ และเติม

body weight) หนวยเปนกรัม 

หนวยเปนมิลลิเมตร โดยทําการเก็บขอมูลของ

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทําการคัดแยกเพศดวยวิธีการสังเกตลักษณะภายนอกตามแบบ ศราวุธ และ

างของสัดสวนเพศแตละชุดการทดลอง 

หนวยวัดเปนกรัม ความกวางลําตัว 

หนวยวัดเปนมิลลิเมตร โดยทําการชั่งวัดทุกตัว ชั่งน้ําหนักปลารวม



 O1 

142 

O30 

2.3.5 ทําการสุมชั่งน้ําหนัก วัดความยาว ความหนา และความกวางลําตัว เพื่อใชเปนคาเริ่มตนสําหรับการ

ทดลองโดยในแตละชุดทดลองใชลูกพันธุปลาหมอ 

ลูกบาศกเมตร) 

2.4 อาหารและการใหอาหาร 

ใหวันละ 3 มื้อ เวลา 09.

การกินอาหารของปลาแตละกระชังและบันทึกขอมูลทุกวันโดยการใหอาหารดังนี้

 

เดือนที่ 

1 

2 - 3 

4 

 

2.5 การวิเคราะหคุณภาพน้ําและการเปลี่ยนถายน้ํา

2.5.1 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําสัปดาหละ 

15.30 น.) โดยการตรวจวัดคาคุณสมบัติของน้ํา

 

พารามิเตอร 

อุณหภูมิของน้ํา  

(Temperature) 

Dissolved Oxygen Meter 

(เลือกโหมดสําหรับวัดอณุหภมูิ

ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา 

(Dissolved Oxygen) 

Dissolved Oxygen Mete

(เลือกโหมดสําหรับวัดคาออกซิเจนละลายในน้ํา

ความเปนกรดเปนดาง(pH) ใช pH meter

แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) วิธี titration 

ไนไตรท (Nitrite) วิธี titration 

ความเปนดางของนํ้า (Alkalinity) วิธี titration 

ความเค็ม (Salinity) ใช Hand refractometer

 

2.5.2 เปลี่ยนถายน้ําสัปดาหละครั้ง โดยเปลี่ยนถายน้ํา 

น้ําใหไดระดับ 0.5 เมตร 

2.6 การเก็บขอมูล  

2.6.1 สุมวัดความยาว (total length) 

ความกวางลําตัว (body width) และความหนาของลําตัว 

ปลาหมอ “ชุมพร 1” ทุก ๆ 3 0 วัน จํานวน 

2.6.2 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทําการคัดแยกเพศดวยวิธีการสังเกตลักษณะภายนอกตามแบบ

คณะ (2547) บันทึกสัดสวนเพศในแตละหนวยทดลอง ทําการวิเคราะหความแตกต

วัดความยาว (total length) หนวยวัดเปนเซนติเมตร

(body width) และความหนาของลําตัว (body thickness

แตละหนวยทดลอง และนับจํานวนปลาที่รอดตายทั้งหมดของแตละ

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

ทําการสุมชั่งน้ําหนัก วัดความยาว ความหนา และความกวางลําตัว เพื่อใชเปนคาเริ่มตนสําหรับการ

ทดลองโดยในแตละชุดทดลองใชลูกพันธุปลาหมอ “ชุมพร 1” จํานวน 200 ตัวตอกระชัง (อัตราความหนาแนน 

.00 น. 13.00 น. และ 16.00 น. ใหอาหารปลาแบบกินจนอิ่ม บันทึกขอมูลปริมาณ

การกินอาหารของปลาแตละกระชังและบันทึกขอมูลทุกวันโดยการใหอาหารดังนี ้

อาหารเม็ดสําเร็จรูป 

ระดับโปรตีนไมนอยกวา 37% 

ระดับโปรตีนไมนอยกวา 35% 

ระดับโปรตีนไมนอยกวา 30% 

การวิเคราะหคุณภาพน้ําและการเปลี่ยนถายน้ํา    

ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําสัปดาหละ 3 วัน (วันจันทร วันพุธ และวันศุกร เวลา 

โดยการตรวจวัดคาคุณสมบัติของน้ํา ดังนี ้

วิธีการ 

Dissolved Oxygen Meter รุน DO-5512SD 

เลือกโหมดสําหรับวัดอณุหภมูิ) 

องศาเซลเซยีส 

Dissolved Oxygen Meter รุน DO-5512SD 

เลือกโหมดสําหรับวัดคาออกซิเจนละลายในน้ํา) 

มิลลิกรัมตอลิตร 

pH meter - 

titration (Boyd, 1979) มิลลิกรัมตอลิตร 

titration (Boyd, 1979) มิลลิกรัมตอลิตร 

titration (Boyd, 1979) มิลลิกรัมตอลิตร 

Hand refractometerรุน S-10 สวนในพัน 

สัปดาหละครั้ง โดยเปลี่ยนถายน้ํา 100% ทําความสะอาดกระชังและพื้นบ

total length) หนวยเปนเซนติเมตร, ชั่งน้ําหนักตัว (body weight) 

และความหนาของลําตัว (body thickness) หนวยเปนมิลลิเมตร โดยทําการเก็บขอมูลของ

วัน จํานวน 50 ตัวตอกระชัง 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทําการคัดแยกเพศดวยวิธีการสังเกตลักษณะภายนอกตามแบบ

บันทึกสัดสวนเพศในแตละหนวยทดลอง ทําการวิเคราะหความแตกตางของสัดสวนเพศแตละชุดการทดลอง

หนวยวัดเปนเซนติเมตร ชั่งน้ําหนักตัว (body weight) หนวยวัดเปนกรัม ความกวางลําตัว 

body thickness) หนวยวัดเปนมิลลิเมตร โดยทําการชั่งวัดทุกตัว ชั่งน้ําหนักปลารวม

แตละหนวยทดลอง และนับจํานวนปลาที่รอดตายทั้งหมดของแตละหนวยทดลอง 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ทําการสุมชั่งน้ําหนัก วัดความยาว ความหนา และความกวางลําตัว เพื่อใชเปนคาเริ่มตนสําหรับการ

อัตราความหนาแนน 100 ตัวตอ

ใหอาหารปลาแบบกินจนอิ่ม บันทึกขอมูลปริมาณ

เวลา 08.30 น. และ เวลา 

หนวยวัด 

องศาเซลเซยีส (oC) 

มิลลิกรัมตอลิตร (ppm) 

มิลลิกรัมตอลิตร (ppm) 

รัมตอลิตร (ppm) 

มิลลิกรัมตอลิตร (ppm) 

สวนในพัน (ppt) 

ทําความสะอาดกระชังและพื้นบอ และเติม

body weight) หนวยเปนกรัม 

หนวยเปนมิลลิเมตร โดยทําการเก็บขอมูลของ

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทําการคัดแยกเพศดวยวิธีการสังเกตลักษณะภายนอกตามแบบ ศราวุธ และ

างของสัดสวนเพศแตละชุดการทดลอง 

หนวยวัดเปนกรัม ความกวางลําตัว 

หนวยวัดเปนมิลลิเมตร โดยทําการชั่งวัดทุกตัว ชั่งน้ําหนักปลารวม

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

3. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหความแตกตางทางสถิติ จากการสุมแตละเดือนและผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง โดยการวิเคราะห

ขอมูลดังนี ้

3.1 การเจริญเติบโตของ น้ําหนักตัว 

และความหนาของลําตัว (body thickness

(Specific Growth Rate ; SGR) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 

ตาม Everhart et al., (1975) และ 

3.2 อัตรารอดตาย (Survival Rate ; SR %

3.3 จํานวนปลาเพศผูและเพศเมีย

 เมื่อสุดสิ้นการทดลอง ทําการคัดแยกเพศปลาหมอโดยวิธีการดูลักษณะภายนอกนับจํานวนปลาเพศผู

และบันทึกขอมูล เพื่อนําไปวิเคราะหความแตกตางของจํานวนปลาเพศผูและเพศเมียแตละชุดการทดลอง

3.4 ผลผลิตปลา (fish production ; kg

เมื่อสุดสิ้นการทดลองทําการชั่งน้ําหนักปลาทั้งหมดของแตละกระชัง ผลผลิตปลาที่ไดมีหนวย กิโลกรัม

วิเคราะหความแตกตางทางสถิติของขอมูลดังกลาวขางตน ตามวิธีวิเคราะหความแปรปรวน 

Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบ

ความเชื่อมั่น 95%  วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

ผลการศึกษา 

ผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ 

และ 20 สวนในพัน ที่มีน้ําหนัก ความยาว ความหนา และความกวางเฉลี่ยเริ่มตน 

9.61±0.84 มิลลิเมตร และ 16.10±1.18

การศึกษาดังนี ้

1. การเจริญเตบิโต 

1.1  น้ําหนัก 

ผลการศึกษาดานน้ําหนัก พบวา ที่ระดับความเค็ม 

36.02±19.45, 30.33±15.50, 25

28.84±7.23, 25.38±6.12, 21.76±5.77 

74.92±18.76, 66.65±15.13, 45.94

น้ําหนักเฉลี่ยปลารวมเพศ ปลาเพศผู

ทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม 

1.2  ความยาว 

ผลการศึกษาดานความยาว พบวา ที่ระดับความเค็ม 

เทากับ 13.62±1.57, 12.71±1.42, 

เทากับ 13.11±0.97, 12.32±0.92, 1

เทากับ 16.40±1.30, 15.56±1.12, 

สถิติ พบวาความยาวเฉลี่ยปลารวมเพศ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับ

 

การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

วิเคราะหความแตกตางทางสถิติ จากการสุมแตละเดือนและผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง โดยการวิเคราะห

การเจริญเติบโตของ น้ําหนักตัว (body weight)  ความยาว (total length)  ความกวางลําตัว 

body thickness) น้ําหนักเพิ่มตอวัน (Average Daily Growth ; ADG) 

และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (Feed Conversion Ratio ; FCR) 

และ Ricker (1979) 

Survival Rate ; SR %) 

จํานวนปลาเพศผูและเพศเมีย 

เมื่อสุดสิ้นการทดลอง ทําการคัดแยกเพศปลาหมอโดยวิธีการดูลักษณะภายนอกนับจํานวนปลาเพศผู

เพื่อนําไปวิเคราะหความแตกตางของจํานวนปลาเพศผูและเพศเมียแตละชุดการทดลอง

fish production ; kg) 

เมื่อสุดสิ้นการทดลองทําการชั่งน้ําหนักปลาทั้งหมดของแตละกระชัง ผลผลิตปลาที่ไดมีหนวย กิโลกรัม

วิเคราะหความแตกตางทางสถิติของขอมูลดังกลาวขางตน ตามวิธีวิเคราะหความแปรปรวน 

และเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของขอมูลดวยวิธี Tukey HSD Multiple comparisons 

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS statistics (ธันยพัฒน, 2555) 

ผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ “ชุมพร 1” 

สวนในพัน ที่มีน้ําหนัก ความยาว ความหนา และความกวางเฉลี่ยเริ่มตน 4.02±0.56 

10±1.18 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองระยะเวลา 

น้ําหนัก พบวา ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 20 สวนในพัน น้ําหนักเฉลี่ยรวมเพศเทากับ 

33±15.50, 25.87±11.61 และ 23.70±10.86 กรัม ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ยของปลาเพศผูเทากับ 

28.84±7.23, 25.38±6.12, 21.76±5.77 และ 20.38±5.70 กรัม ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ยของปลาเพศเมียเทากับ 

94±12.07 และ 43.25±13.27 กรัม ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติ พบวา 

ปลาเพศผูและเพศเมีย ท่ีระดับความเค็ม 5 สวนในพัน สูงที่สุด โดยมีความ

ทุกระดับความเค็ม (ตารางท่ี 1) 

ความยาว พบวา ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 20 สวนในพัน ความยาวเฉลี่ยรวมเพศ

71±1.42, 12.02±1.35 และ 11.65±1.36 เซนติเมตร ตามลําดับ ความยาวเฉลี่ยของปลาเพศผู

13.11±0.97, 12.32±0.92, 11.62±0.97 และ 11.32±1.03 เซนติเมตร ตามลําดับ ความยาวเฉลี่ยของปลาเพศเมีย 

, 14.01±1.22 และ 13.63±1.39 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทาง

รวมเพศ ปลาเพศผูและเพศเมีย ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน 

เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม (ตารางท่ี 1) 
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วิเคราะหความแตกตางทางสถิติ จากการสุมแตละเดือนและผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง โดยการวิเคราะห

ความกวางลําตัว (body width)  

) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

Feed Conversion Ratio ; FCR) โดยใชสูตรคํานวณ

เมื่อสุดสิ้นการทดลอง ทําการคัดแยกเพศปลาหมอโดยวิธีการดูลักษณะภายนอกนับจํานวนปลาเพศผูและ เพศเมีย

เพื่อนําไปวิเคราะหความแตกตางของจํานวนปลาเพศผูและเพศเมียแตละชุดการทดลอง 

เมื่อสุดสิ้นการทดลองทําการชั่งน้ําหนักปลาทั้งหมดของแตละกระชัง ผลผลิตปลาที่ไดมีหนวย กิโลกรัม/กระชัง 

วิเคราะหความแตกตางทางสถิติของขอมูลดังกลาวขางตน ตามวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of 

Tukey HSD Multiple comparisons ท่ีระดับ

 

 ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 

 กรัม, 6.43±0.33 เซนติเมตร, 

มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองระยะเวลา 4 เดือน (120 วัน) มีผล

สวนในพัน น้ําหนักเฉลี่ยรวมเพศเทากับ 

กรัม ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ยของปลาเพศผูเทากับ 

กรัม ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ยของปลาเพศเมียเทากับ 

กรัม ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติ พบวา 

มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

สวนในพัน ความยาวเฉลี่ยรวมเพศ

ดับ ความยาวเฉลี่ยของปลาเพศผู

เซนติเมตร ตามลําดับ ความยาวเฉลี่ยของปลาเพศเมีย 

เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทาง

สวนในพัน มากที่สุด โดยมีความแตกตาง
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1.3  ความหนา 

ผลการศึกษาดานความหนา พบวา ที่ระดับความเค็ม 

เทากับ 21.37±5.84, 19.18±3.98, 18.24

เทากับ 19.61±3.82, 17.90±1.83, 16.96±1.88 

30.90±5.67, 28.55±2.71, 24.46±2.67 และ 

ความหนาเฉลี่ยปลารวมเพศ ปลาเพศผูและเพศเมีย ที่ระดับความเค็ม 

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม

1.4 ความกวาง 

ผลการศึกษาความแตกตางของความกวาง พบวา ท่ีระดับความเค็ม 

เฉลี่ยรวมเพศเทากับ 32.09±6.81, 30.53±5.81, 

ปลาเพศผูเทากับ 29.60±2.80, 28.75±3.09, 26.99±2.68

เพศเมียเทากับ 45.53±6.38, 43.54±4.39, 3

ทางสถิติ พบวาความกวางเฉลี่ยปลารวมเพศ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

1.5  น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวัน 

ผลการศึกษาดานน้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวัน พบวา ที่ระดับความเค็ม 

เพิ่มตอวันรวมเพศเทากับ 0.26±0.16, 0.21±0.1

ของปลาเพศผูเทากับ 0.20±0.06, 0.17±0.05

ปลาเพศเมียเทากับ 0.57±0.15, 0.50±0.12

ทางสถิติ พบวาน้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวันของปลา

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05

1.6  อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 

ผลการศึกษาดานอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ พบวา ที่ระดับความเค็ม 

การเจริญเติบโตจําเพาะรวมเพศเทากับ 1.67

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาเพศผูเทากับ 

ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาเพศเมียเทากับ 

เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติ พบวา อั

ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน ดีที่สุด โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ในสวนของอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาเพศเมีย ท่ีระดับความเค็ม 

นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สวนในพัน (ตารางท่ี 1) 

1.7 อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ

ผลการศึกษาดานอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ พบวา ที่ระดับความเค็ม 

การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อเทากับ 1.75±0.12, 2.10±0.04, 2.32±0.07 

ผลทางสถิติ พบวา อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ

ทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม 

 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

ความหนา พบวา ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 20 สวนในพัน ความหน

24±3.48 และ 17.75±3.14 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความหนาเฉลี่ยของปลาเพศผู

19.61±3.82, 17.90±1.83, 16.96±1.88 และ 16.78±1.91 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความหนาของปลาเพศเมียเทากับ 

ละ 23.49±2.82 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติ พบวา

และเพศเมีย ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน สูงที่สุด โดยมีความแตกตางอยางมี

ทุกระดับความเค็ม (ตารางท่ี 1) 

ผลการศึกษาความแตกตางของความกวาง พบวา ท่ีระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 20 สวนในพัน ความกวาง

53±5.81, 28.85±5.02 และ 27.73±4.80 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความกวางเฉลี่ยของ

29.60±2.80, 28.75±3.09, 26.99±2.68 และ 26.22±2.81 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความกวางเฉลี่ยของปลา

37.90±3.78 และ 36.67±4.36 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผล

รวมเพศ ปลาเพศผูและเพศเมีย ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน 

 เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม (ตารางท่ี 1) 

น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวัน พบวา ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 20 สวนในพัน น้ําหนักเฉลี่ย

±0.12, 0.18±0.09 และ 0.16±0.09 กรัมตอวัน ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวัน

05, 0.14±0.05 และ 0.13±0.05 กรัมตอวัน ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวันของ

, 0.34±0.10 และ 0.31±0.11 กรัมตอวัน ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผล

ของปลารวมเพศ ปลาเพศผูและเพศเมีย ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน 

<0.05) เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม (ตารางท่ี 1) 

 

ผลการศึกษาดานอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ พบวา ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 

67±0.34, 1.54±0.32, 1.42±0.31 และ 1.35±0.32 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ 

าะของปลาเพศผูเทากับ 1.55±0.20, 1.45±0.19, 1.32±0.22 และ 1.27±0

ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาเพศเมียเทากับ 2.31±0.22, 2.22±0.19, 1.92±0

เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติ พบวา อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะรวมเพศและปลาเพศผู 

สวนในพัน ดีที่สุด โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม 

ในสวนของอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาเพศเมีย ท่ีระดับความเค็ม 5 และ 10 สวนในพัน ไมมีความแตก

แตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับระดับความเค็ม 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 

ผลการศึกษาดานอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ พบวา ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 

1.75±0.12, 2.10±0.04, 2.32±0.07 และ 2.51±0.02 ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะห

า อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน ดีที่สุด โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม (ตารางท่ี 1) 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

สวนในพัน ความหนาเฉลี่ยรวมเพศ

มิลลิเมตร ตามลําดับ ความหนาเฉลี่ยของปลาเพศผู

มิลลิเมตร ตามลําดับ ความหนาของปลาเพศเมียเทากับ 

เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติ พบวา

มีความแตกตางอยางมี

สวนในพัน ความกวาง

มิลลิเมตร ตามลําดับ ความกวางเฉลี่ยของ

มิลลิเมตร ตามลําดับ ความกวางเฉลี่ยของปลา

เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผล

สวนในพัน สูงที่สุด โดยมีความ

สวนในพัน น้ําหนักเฉลี่ย

กรัมตอวัน ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวัน

กรัมตอวัน ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวันของ

เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผล

สวนในพัน สูงที่สุด โดยมี

และ 20 สวนในพัน อัตรา

เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ 

0.23 เปอรเซ็นตตอวัน 

0.23 และ 1.86±0.27 

ตราการเจริญเติบโตจําเพาะรวมเพศและปลาเพศผู 

เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม 

สวนในพัน ไมมีความแตกตางอยางมี

เมื่อเทียบกับระดับความเค็ม 15 และ 20 

และ 20 สวนในพัน อัตรา

ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะห

สวนในพัน ดีที่สุด โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
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1.3  ความหนา 

ผลการศึกษาดานความหนา พบวา ที่ระดับความเค็ม 

เทากับ 21.37±5.84, 19.18±3.98, 18.24

เทากับ 19.61±3.82, 17.90±1.83, 16.96±1.88 

30.90±5.67, 28.55±2.71, 24.46±2.67 และ 

ความหนาเฉลี่ยปลารวมเพศ ปลาเพศผูและเพศเมีย ที่ระดับความเค็ม 

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม

1.4 ความกวาง 

ผลการศึกษาความแตกตางของความกวาง พบวา ท่ีระดับความเค็ม 

เฉลี่ยรวมเพศเทากับ 32.09±6.81, 30.53±5.81, 

ปลาเพศผูเทากับ 29.60±2.80, 28.75±3.09, 26.99±2.68

เพศเมียเทากับ 45.53±6.38, 43.54±4.39, 3

ทางสถิติ พบวาความกวางเฉลี่ยปลารวมเพศ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

1.5  น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวัน 

ผลการศึกษาดานน้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวัน พบวา ที่ระดับความเค็ม 

เพิ่มตอวันรวมเพศเทากับ 0.26±0.16, 0.21±0.1

ของปลาเพศผูเทากับ 0.20±0.06, 0.17±0.05

ปลาเพศเมียเทากับ 0.57±0.15, 0.50±0.12

ทางสถิติ พบวาน้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวันของปลา

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05

1.6  อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 

ผลการศึกษาดานอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ พบวา ที่ระดับความเค็ม 

การเจริญเติบโตจําเพาะรวมเพศเทากับ 1.67

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาเพศผูเทากับ 

ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาเพศเมียเทากับ 

เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติ พบวา อั

ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน ดีที่สุด โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ในสวนของอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาเพศเมีย ท่ีระดับความเค็ม 

นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สวนในพัน (ตารางท่ี 1) 

1.7 อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ

ผลการศึกษาดานอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ พบวา ที่ระดับความเค็ม 

การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อเทากับ 1.75±0.12, 2.10±0.04, 2.32±0.07 

ผลทางสถิติ พบวา อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ

ทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม 
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ความหนา พบวา ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 20 สวนในพัน ความหน

24±3.48 และ 17.75±3.14 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความหนาเฉลี่ยของปลาเพศผู

19.61±3.82, 17.90±1.83, 16.96±1.88 และ 16.78±1.91 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความหนาของปลาเพศเมียเทากับ 

ละ 23.49±2.82 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติ พบวา

และเพศเมีย ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน สูงที่สุด โดยมีความแตกตางอยางมี

ทุกระดับความเค็ม (ตารางท่ี 1) 

ผลการศึกษาความแตกตางของความกวาง พบวา ท่ีระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 20 สวนในพัน ความกวาง

53±5.81, 28.85±5.02 และ 27.73±4.80 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความกวางเฉลี่ยของ

29.60±2.80, 28.75±3.09, 26.99±2.68 และ 26.22±2.81 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความกวางเฉลี่ยของปลา

37.90±3.78 และ 36.67±4.36 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผล

รวมเพศ ปลาเพศผูและเพศเมีย ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน 

 เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม (ตารางท่ี 1) 

น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวัน พบวา ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 20 สวนในพัน น้ําหนักเฉล่ีย

±0.12, 0.18±0.09 และ 0.16±0.09 กรัมตอวัน ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวัน

05, 0.14±0.05 และ 0.13±0.05 กรัมตอวัน ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวันของ

, 0.34±0.10 และ 0.31±0.11 กรัมตอวัน ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผล

ของปลารวมเพศ ปลาเพศผูและเพศเมีย ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน 

<0.05) เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม (ตารางท่ี 1) 

 

ผลการศึกษาดานอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ พบวา ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 

67±0.34, 1.54±0.32, 1.42±0.31 และ 1.35±0.32 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ 

าะของปลาเพศผูเทากับ 1.55±0.20, 1.45±0.19, 1.32±0.22 และ 1.27±0

ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาเพศเมียเทากับ 2.31±0.22, 2.22±0.19, 1.92±0

เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติ พบวา อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะรวมเพศและปลาเพศผู 

สวนในพัน ดีที่สุด โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม 

ในสวนของอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาเพศเมีย ท่ีระดับความเค็ม 5 และ 10 สวนในพัน ไมมีความแตก

แตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับระดับความเค็ม 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 

ผลการศึกษาดานอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ พบวา ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 

1.75±0.12, 2.10±0.04, 2.32±0.07 และ 2.51±0.02 ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะห

า อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน ดีที่สุด โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม (ตารางท่ี 1) 
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สวนในพัน ความหนาเฉลี่ยรวมเพศ

มิลลิเมตร ตามลําดับ ความหนาเฉลี่ยของปลาเพศผู

มิลลิเมตร ตามลําดับ ความหนาของปลาเพศเมียเทากับ 

เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติ พบวา

มีความแตกตางอยางมี

สวนในพัน ความกวาง

มิลลิเมตร ตามลําดับ ความกวางเฉลี่ยของ

มิลลิเมตร ตามลําดับ ความกวางเฉลี่ยของปลา

เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผล

สวนในพัน สูงที่สุด โดยมีความ

สวนในพัน น้ําหนักเฉล่ีย

กรัมตอวัน ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวัน

กรัมตอวัน ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวันของ

เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผล

สวนในพัน สูงที่สุด โดยมี

และ 20 สวนในพัน อัตรา

เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ 

0.23 เปอรเซ็นตตอวัน 

0.23 และ 1.86±0.27 

ตราการเจริญเติบโตจําเพาะรวมเพศและปลาเพศผู 

เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม 

สวนในพัน ไมมีความแตกตางอยางมี

เมื่อเทียบกับระดับความเค็ม 15 และ 20 

และ 20 สวนในพัน อัตรา

ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะห

สวนในพัน ดีที่สุด โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
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2. อัตราการรอดตาย 

ผลการศึกษาความแตกตางของอัตราการรอดตาย พบวา ที่ระดับความเค็ม 

รอดตายเทากับ 97.33±1.61, 95.83±3.51, 96.00±1.80

ผลทางสถิติ พบวา อัตราการรอดตาย ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3. จํานวนปลาเพศผูและเพศเมีย 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองทําการแยก

164.33±7.51, 168.67±6.11, 159.33±5.51 

30.33±4.73, 23.00±7.21, 32.67±7.02 

เพศผูและเพศเมียในแตละระดับความเค็มไมมีความแตกตา

4. ผลผลิตปลา 

ผลการศึกษาความแตกตางของผลผลิตปลา พบวา ที่ระดับความเค็ม 

เพศเทากับ 7.01±0.24, 5.81±0.19, 4.97±0.32 

4.74±0.23, 4.28±0.26, 3.47±0.08 

1.53±0.42, 1.50±0.36 และ 1.15±0.13 

รวมเพศที่ระดับความเค็ม 5 สวนพัน สูง

(p<0.05) ผลผลิตปลาเพศผูที่ระดับความเค็ม 

เชนเดียวกับผลผลิตปลาเพศผูที่ระดับความเค็ม 

แตผลผลิตปลาเพศผูทั้งสองกลุมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

และ 10 สวนในพัน ดีที่สุด ผลผลิตปลาเพศเมียที่ระดับความเค็ม 

ทางสถิติ (p>0.05) และผลผลิตปลาเพศเมียที่ระดับความเค็ม 

ทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 3) 
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ผลการศึกษาความแตกตางของอัตราการรอดตาย พบวา ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 

97.33±1.61, 95.83±3.51, 96.00±1.80 และ 92.00±2.65 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะห

ผลทางสถิติ พบวา อัตราการรอดตาย ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 

ทําการแยกเพศในแตละชุดการทดลอง พบวา คาเฉลี่ยของจํานวนปลาเพศผู เทากับ 

64.33±7.51, 168.67±6.11, 159.33±5.51 และ 157.33±2.52 ตัวตามลําดับ คาเฉลี่ยจํานวนปลาเพศเมียเทากับ 

30.33±4.73, 23.00±7.21, 32.67±7.02 และ 26.67±4.04 ตัวตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติ พบวา จํานวน

เพศผูและเพศเมียในแตละระดับความเค็มไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (

ผลการศึกษาความแตกตางของผลผลิตปลา พบวา ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 20 

7.01±0.24, 5.81±0.19, 4.97±0.32 และ 4.36±0.13 กิโลกรัมตอกระชัง ตามลําดับ ผลผลิตปลาเพศผูเทา

4.74±0.23, 4.28±0.26, 3.47±0.08 และ 3.21±0.05 กิโลกรัมตอกระชัง ตามลําดับ ผลผลิตปลาเพศเมียเทากับ 

1.15±0.13 กิโลกรัมตอกระชัง ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติพบวา ผลผลิต

สวนพัน สูงที่สุดเมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ผลผลิตปลาเพศผูที่ระดับความเค็ม 5 และ 10 สวนในพัน ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ผลผลิตปลาเพศผูที่ระดับความเค็ม 15 และ 20 สวนในพัน ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยผลผลิตปลาเพศผูที่ระดับความเค็ม 

ผลผลิตปลาเพศเมียที่ระดับความเค็ม 5, 10 และ 15 สวนในพัน ไมมีความแตกตางอย

ผลผลิตปลาเพศเมียที่ระดับความเค็ม 10 , 15 และ 20 สวนในพัน ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
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และ 20 สวนในพัน อัตราการ

เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะห

ตารางท่ี 2) 

ในแตละชุดการทดลอง พบวา คาเฉลี่ยของจํานวนปลาเพศผู เทากับ 

ตัวตามลําดับ คาเฉลี่ยจํานวนปลาเพศเมียเทากับ 

ตัวตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติ พบวา จํานวน

>0.05) (ตารางท่ี 2) 

20 สวนในพัน ผลผลิตปลารวม

กิโลกรัมตอกระชัง ตามลําดับ ผลผลิตปลาเพศผูเทากับ 

กิโลกรัมตอกระชัง ตามลําดับ ผลผลิตปลาเพศเมียเทากับ 2.27±0.34, 

กิโลกรัมตอกระชัง ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติพบวา ผลผลิต

ที่สุดเมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

ามแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

ผลผลิตปลาเพศผูที่ระดับความเค็ม 5 

สวนในพัน ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

สวนในพัน ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
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ตารางที่ 1 คาเฉล่ียของน้ําหนัก ความยาว ความหนา และความกวางเฉลี่ย นํ้าหนักเฉลี่ยเพ่ิ

จําเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปลาหมอท่ี 
 

ลักษณะ ระดับความเค็ม

น้ําหนักเฉลี่ย (กรมั) 

5 
10 
15 
20 

ความยาวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

5 
10 
15 
20 

ความหนาเฉลี่ย 
(มิลลเิมตร) 

5 
10 
15 
20 

ความกวางเฉลี่ย 
(มิลลเิมตร) 

5 
10 
15 
20 

น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอ
วัน (กรัม/วัน) 

5 
10 
15 
20 

อัตรา 
การเจรญิเติบโต
จําเพาะ (%/วัน) 

5 
10 
15 
20 

อัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อ 

5 
10 
15 
20 

หมายเหตุ  คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันตามแนวตั้ง แสดงวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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คาเฉล่ียของน้ําหนัก ความยาว ความหนา และความกวางเฉลี่ย นํ้าหนักเฉลี่ยเพ่ิมตอวัน อัตราการเจริญเติบโต

จําเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปลาหมอท่ี 120 วัน 

ระดับความเค็ม รวมเพศ ปลาเพศผู 
36.02±19.45a 28.84±7.23a 

30.33 ± 15.50b 25.38±6.12b 
25.87 ±11.61c 21.76±5.77c 
23.70 ± 10.86c 20.38±5.70d 
13.62±1.57a 13.11±0.97a 
12.71±1.42b 12.32±0.92b 
12.02±1.35c 11.62±0.97c 
11.65±1.36d 11.32±1.03d 
21.37±5.84a 19.61±3.82a 
19.18±3.98b 17.90±1.83b 
18.24±3.48c 16.96±1.88c 
17.75±3.14c 16.78±1.91c 
32.09±6.81a 29.60±2.80a 
30.53±5.81b 28.75±3.09b 
28.85±5.02c 26.99±2.68c 
27.73±4.80d 26.22±2.81d 
0.26±0.16a 0.20±0.06a 
0.21±0.12b 0.17±0.05b 
0.18±0.09c 0.14±0.05c 
0.16±0.09c 0.13±0.05d 
1.67±0.34a 1.55±0.20a 
1.54±0.32b 1.45±0.19b 
1.42±0.31c 1.32±0.22c 
1.35±0.32d 1.27±0.23d 
1.75±0.12a - 
2.10±0.04b - 
2.32±0.07c - 
2.51±0.02c - 

คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันตามแนวตั้ง แสดงวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

เปอรเซ็นต (p<0.05) 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

มตอวัน อัตราการเจริญเติบโต

 

ปลาเพศเมีย 
74.92±18.76a 
66.65±15.13b 
45.94±12.07c 
43.25±13.27c 
16.40±1.30a 
15.56±1.12b 
14.01±1.22c 
13.63±1.39c 
30.90±5.67a 
28.55±2.71b 
24.46±2.67c 
23.49±2.82c 
45.53±6.38a 
43.54±4.39b 
37.90±3.78c 
36.67±4.36c 
0.57±0.15a 
0.50±0.12b 
0.34±0.10c 
0.31±0.11c 
2.31±0.22a 
2.22±0.19a 
1.92±0.23b 
1.86±0.27b 

- 
- 
- 
- 

คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันตามแนวตั้ง แสดงวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ 
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ตารางท่ี 1 คาเฉล่ียของน้ําหนัก ความยาว ความหนา และความกวางเฉลี่ย นํ้าหนักเฉลี่ยเพิ่

จําเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปลาหมอท่ี 
 

ลักษณะ ระดับความเค็ม

น้ําหนักเฉลี่ย (กรมั) 

5 
10 
15 
20 

ความยาวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

5 
10 
15 
20 

ความหนาเฉลี่ย 
(มิลลเิมตร) 

5 
10 
15 
20 

ความกวางเฉลี่ย 
(มิลลเิมตร) 

5 
10 
15 
20 

น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอ
วัน (กรัม/วัน) 

5 
10 
15 
20 

อัตรา 
การเจรญิเติบโต
จําเพาะ (%/วัน) 

5 
10 
15 
20 

อัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อ 

5 
10 
15 
20 

หมายเหตุ  คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันตามแนวตั้ง แสดงวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

คาเฉล่ียของน้ําหนัก ความยาว ความหนา และความกวางเฉลี่ย นํ้าหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวัน อัตราการเจริญเติบโต

จําเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปลาหมอท่ี 120 วัน 

ระดับความเค็ม รวมเพศ ปลาเพศผู 
36.02±19.45a 28.84±7.23a 

30.33 ± 15.50b 25.38±6.12b 
25.87 ±11.61c 21.76±5.77c 
23.70 ± 10.86c 20.38±5.70d 
13.62±1.57a 13.11±0.97a 
12.71±1.42b 12.32±0.92b 
12.02±1.35c 11.62±0.97c 
11.65±1.36d 11.32±1.03d 
21.37±5.84a 19.61±3.82a 
19.18±3.98b 17.90±1.83b 
18.24±3.48c 16.96±1.88c 
17.75±3.14c 16.78±1.91c 
32.09±6.81a 29.60±2.80a 
30.53±5.81b 28.75±3.09b 
28.85±5.02c 26.99±2.68c 
27.73±4.80d 26.22±2.81d 
0.26±0.16a 0.20±0.06a 
0.21±0.12b 0.17±0.05b 
0.18±0.09c 0.14±0.05c 
0.16±0.09c 0.13±0.05d 
1.67±0.34a 1.55±0.20a 
1.54±0.32b 1.45±0.19b 
1.42±0.31c 1.32±0.22c 
1.35±0.32d 1.27±0.23d 
1.75±0.12a - 
2.10±0.04b - 
2.32±0.07c - 
2.51±0.02c - 

คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันตามแนวตั้ง แสดงวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

เปอรเซ็นต (p<0.05) 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

มตอวัน อัตราการเจริญเติบโต

 

ปลาเพศเมีย 
74.92±18.76a 
66.65±15.13b 
45.94±12.07c 
43.25±13.27c 
16.40±1.30a 
15.56±1.12b 
14.01±1.22c 
13.63±1.39c 
30.90±5.67a 
28.55±2.71b 
24.46±2.67c 
23.49±2.82c 
45.53±6.38a 
43.54±4.39b 
37.90±3.78c 
36.67±4.36c 
0.57±0.15a 
0.50±0.12b 
0.34±0.10c 
0.31±0.11c 
2.31±0.22a 
2.22±0.19a 
1.92±0.23b 
1.86±0.27b 

- 
- 
- 
- 

คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันตามแนวตั้ง แสดงวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยของจํานวนปลาทั้งห

หมอที่ 120 วัน 

หมายเหตุ  คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรภาษาอั

ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยผลผลิตปลาหมอรวมเพศ เพศผู เพศเมีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปลาหมอท่ี 

หมายเหตุ  คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันตามแนวตั้ง แสดงวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 

 

5. ผลการวิเคราะหคณุภาพน้ํา 

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา พบวา อยูในเกณฑที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว 

 

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยความเปนกรดเปนดาง ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา อุณหภูมิ แอมโมเนีย ไนไตรทความเปนกรดเปนดาง และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ําที่ระดับความเค็ม 
 

คุณภาพน้ํา 

ความเปนกรดเปนดาง (pH) 

ออกซิเจนที่ละลายในนํ้า (DO) 
(มก./ล)   

อุณหภูมิ (Temperature) (๐C) 

แอมโมเนีย (Ammonia) (มก./ล)   

ไนไตรท (Nitrite) (มก./ล)   

ความเปนดาง (Alkalinity) (มก./ล) 

ระดับความเค็ม 
(สวนในพนั) จํานวนปลาทั้งหมด

5 194.67±3.21
10 191.67±7.02
15 192.00±3.61
20 184.00±

ระดับความเค็ม 
(สวนในพนั) 

ผลผลิตปลา 
รวมเพศ 

5 7.01±0.24a 
10 5.81±0.19b 
15 4.97±0.32c 
20 4.36±0.13d 

การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

คาเฉลี่ยของจํานวนปลาทั้งหมด ปลาเพศผู ปลาเพศเมีย อัตราการรอดตายและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปลา

คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรภาษาองักฤษท่ีตางกันตามแนวตั้ง แสดงวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

เปอรเซ็นต (p<0.05) 

คาเฉลี่ยผลผลิตปลาหมอรวมเพศ เพศผู เพศเมีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปลาหมอท่ี 

คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันตามแนวตั้ง แสดงวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

เปอรเซ็นต (p<0.05) 

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา พบวา อยูในเกณฑที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว (ตารางท่ี 

คาเฉลี่ยความเปนกรดเปนดาง ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา อุณหภูมิ แอมโมเนีย ไนไตรทความเปนกรดเปนดาง และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ําที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 20 สวนในพัน ตลอดระยะเวลาเลี้ยง 

ระดับความเค็ม (สวนในพัน
5 10 15

คาต่ําสดุ 
คาสูงสุด 

7.1±0.20 
8.3±0.20 

7.6±0.15 
8.2±0.15 

7.4±
8.2±

คาต่ําสดุ 
คาสูงสุด 

3.5±0.81 
7.3±0.81 

3.9±0.68 
7.2±0.68 

3.4±0.97
7.1±

คาต่ําสดุ 
คาสูงสุด 

24.2±1.52 
30.7±1.52 

23.8±1.57 
30.3±1.57 

23.8±
29.8±

คาต่ําสดุ 
คาสูงสุด 

0 
0.16±0.05 

0 
0.17±0.05 0.25±

คาต่ําสดุ 
คาสูงสุด 

0 
3.0±1.25 

0 
3.0 ±1.31 3.0±

 
คาต่ําสดุ 
คาสูงสุด 

187.0±49.69 
442.0±49.69 

187.0±49.38 
408.0±49.38 

170.0±
374.0±

คาเฉลี่ยจํานวนปลา (ตัว) 
จํานวนปลาทั้งหมด เพศผู เพศเมีย 

67±3.21a 164.33±7.51a 30.33±4.73a 
67±7.02a 168.67±6.11a 23.00±7.21a 
00±3.61a 159.33±5.51a 32.67±7.02a 

±5.29a 157.33±2.52a 26.67±4.04a 

ผลผลิตปลา (กิโลกรัม/กระชัง)  ผลผลิตปลา (กิโลกรัม
เพศผู เพศเมีย  รวมเพศ 

4.74±0.23a 2.27±0.34a  3.51±0.12a 2.37±
4.28±0.26a 1.53±0.42ab  2.91±0.09b 2.14±
3.47±0.08b 1.50±0.36ab  2.48±0.16c 1.73±
3.21±0.05b 1.15±0.13b  2.18±0.07c 1.60±0.03
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อัตราการรอดตายและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปลา

งกฤษท่ีตางกันตามแนวตั้ง แสดงวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

คาเฉลี่ยผลผลิตปลาหมอรวมเพศ เพศผู เพศเมีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปลาหมอท่ี 120 วัน 

คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันตามแนวตั้ง แสดงวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ตารางท่ี 4) 

คาเฉลี่ยความเปนกรดเปนดาง ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา อุณหภูมิ แอมโมเนีย ไนไตรทความเปนกรดเปนดาง และ

ตลอดระยะเวลาเลี้ยง 120 วัน 

สวนในพัน) 
15 20 

.4±0.23 
8.2±0.23 

7.4±0.22 
8.2±0.22 

±0.97 
7.1±0.97 

3.6±0.88 
7.1±0.88 

23.8±1.55 
29.8±1.55 

23.7±1.54 
29.6±1.54 

0 
.25±0.05 

0 
0.27±0.05 

0 
±1.35 

0 
3.0±1.29 

170.0±48.60 
374.0±48.60 

153.0±54.01 
408.0±54.01 

อัตราการรอดตาย (%) 

97.33±1.61a 
95.83±3.51a 
96.00±1.80a 
92.00±2.65a 

กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร) 
เพศผู เพศเมีย 

2.37±0.11a 1.14±0.17a 
2.14±0.13b 0.77±0.22ab 
1.73±0.04c 0.75±0.18ab 
1.60±0.03c 0.57±0.06b 
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สรุปและวิจารณผลการทดลอง 

1. การเจริญเติบโต 

การเจริญเติบโตของปลาหมอ “ชุมพร 

5 สวนในพัน มีคาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับระดับความเค็มอื่น ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

และความยาวของปลาหมอเพศเมียมีคาสูงกวารายงานผลการปรับปรุงพันธุปลาหมอโดยวิธีคัดเลือกแบบหมูของ

กฤษณุพันธ และคณะ (2553) ซึ่งระบุวาน้ําหนักเฉลี่ยของปลาหมอเพศเมี

เทากับ 74.42±29.67 กรัม ความยาวเฉลี่ยเพศเมียในประชากรรุนที่ 

นอกจากนี ้สงา และสุชาติ (2550) ทดสอบการเจริญเติบโตของปลาหมอ 

วัน พบวา น้ําหนักและความยาวเฉลี่ยของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพรเทากับ

กรัม และ 12.30±1.60 เซนติเมตร ตามลําดับ

การเจริญเติบโตของปลาหมอ “ชุมพร 

เค็ม 5 สวนในพัน ดีที่สุดเมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สงา และสุชาติ (2550) ระบุวาน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร

เทากับ 0.20±0.03 กรัมตอวันเชนเดียวกับสุชาติและคณะ 

รุนที่ 2 และรุนที่ 4 ที่เลี้ยงในกระชังของฟารมเกษตรกร ที่อายุ 

ตามลําดับ 

การเจริญเติบโตของปลาหมอ “ชุมพร 

เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(2550) ที่ระบุวา อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพัน

0.72±0.07 เปอรเซ็นตตอวัน เชนเดียวกับสุชาติ

หมูรุนที่ 2 และ 4 ในบอพลาสติก ระยะเวลาเลี้ยง 

หมอสายพันธุเดิม สายพันธุคัดเลือกรุนที่ 2 

ตามลําดับ และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาหมอสายพันธุเดิม สายพันธุคัดเลือกรุนที่ 

ระยะเวลาการเลี้ยง 141 วัน (อายุปลา 183 

ตามลําดับ เห็นไดวาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่ไดจากการศึกษาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรีมีคาที่สูง

เนื่องจากในการทดลองมีการใหอาหารที่มีระดับโปรตีนสูงกวา

สัปดาหละครั้ง 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ที่ระดับความเค็ม 

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สอดคลองกับสุชาติ

ที่ 2 และ 4 ในบอพลาสติก ระยะเวลาเลี้ยง 120 

สายพันธุเดิม สายพันธุคัดเลือกรุนที่ 2  และ รุนที่ 

การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลาหมอสายพันธุเดิม สายพันธุคัดเลือกรุนที่ 

141 วัน (อายุปลา 183 วัน) เทากับ 3.04±0.52, 2.46±0.49 

จากการศึกษาผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตของปลาหมอ 

ของปลาหมอ “ชุมพร 1” โดยระดับความเค็มที่ 

กับระดับความเค็ม 10, 15 และ 20 สวนในพัน เนื่องจากระดับความเค็มดังกลาวปลาหมอสามารถอาศัยอยูไดโดยไมสง

การรักษาสมดุลเกลือแรภายในรางกายมากเมื่อเทียบกับระดับของความเค็มที่สูงขึ้น ทําใหปลาหมอไมตองสูญเสียพลังงานจาก

อาหารที่ไดรับ อีกท้ังยังนําไปใชในการเจริญเติบโตไดอยางเต็มที่ สําหรับการเลี้ยงปลาหมอในระดับความเค็มที่สูงขึ้น ปลาหมอ

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

ชุมพร 1” ดานน้ําหนัก ความยาว ความหนา และความกวางลําตัว ที่ระดับความเค็ม 

งที่สุดเมื่อเทียบกับระดับความเค็มอื่น ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p

และความยาวของปลาหมอเพศเมียมีคาสูงกวารายงานผลการปรับปรุงพันธุปลาหมอโดยวิธีคัดเลือกแบบหมูของ

ซึ่งระบุวาน้ําหนักเฉลี่ยของปลาหมอเพศเมียในประชากรรุนที่ 2 สายคัดพันธุที่อายุ 

กรัม ความยาวเฉลี่ยเพศเมียในประชากรรุนที่ 2 ที่อายุ 170 วันเทากับ 15.

ทดสอบการเจริญเติบโตของปลาหมอ 6 กลุมประชากรในประเทศ ระยะเวลาการเลี้ย

วัน พบวา น้ําหนักและความยาวเฉลี่ยของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพรเทากับ

เซนติเมตร ตามลําดับ 

ชุมพร 1” ดานน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน พบวา น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน ที่ระดั

ดีที่สุดเมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p

ระบุวาน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร

อวันเชนเดียวกับสุชาติและคณะ (2555) ที่ระบุวาน้ําหนักเพิ่มตอวันของปลาหมอสายพันธุคัดเลือก 

ที่เลี้ยงในกระชังของฟารมเกษตรกร ที่อายุ 183 วัน เทากับ 0.24±0.03 และ 0.38±0.02 

ชุมพร 1” ดานอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ที่ระดับความเค็ม 

เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สูงกวารายงานของสงาและสุชาติ 

ที่ระบุวา อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร มีคาเทากับ

เปอรเซ็นตตอวัน เชนเดียวกับสุชาติ และคณะ (2555) ที่ทําการทดสอบสายพันธุปลาหมอที่ผานการคัดเลือกแบบ

ในบอพลาสติก ระยะเวลาเลี้ยง 120 วัน (อายุปลา 162 วัน) ระบุวา อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลา

 และ รุนที่ 4 เทากับ 1.27±0.07, 1.49±0.04 และ 1.68±0.

ตามลําดับ และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาหมอสายพันธุเดิม สายพันธุคัดเลือกรุนที่ 2 และรุนที่ 

183 วัน) เทากับ 0.94±0.10, 1.05±0.10 และ 1.56±0.06 

ตามลําดับ เห็นไดวาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่ไดจากการศึกษาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรีมีคาที่สูง

เนื่องจากในการทดลองมีการใหอาหารที่มีระดับโปรตีนสูงกวา จํานวนมื้ออาหารที่ใหตอวันมากกวาและมีการเปลี่ยนถายน้ํา

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน ดีกวาทุกระดับความเค็ม ซึ่งมีความแตกตางอยางมี

สุชาติ และคณะ (2555) ไดทดสอบสายพันธุปลาหมอที่ผานการคัดเลือกแบบหมูรุน

120 วัน (อายุปลา 162 วัน) ระบุวาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลาหมอ

และ รุนที่ 4 เทากับ 2.79±0.29, 2.00±0.10 และ 1.54±0.05 

การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลาหมอสายพันธุเดิม สายพันธุคัดเลือกรุนที่ 2 และรุนที่ 4 ที่เลี้ยงในกระชัง ระยะเวลาการเลี้ยง 

3.04±0.52, 2.46±0.49 และ 1.71±0.12 ตามลําดับ 

จากการศึกษาผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตของปลาหมอ “ชมุพร 1” พบวา ความเค็มมีผลตอการเจริญเติบโต

โดยระดับความเค็มที่ 5 สวนในพัน ปลาหมอ “ชุมพร 1” มีการเจริญเติบโตดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ

สวนในพัน เนื่องจากระดับความเค็มดังกลาวปลาหมอสามารถอาศัยอยูไดโดยไมสง

การรักษาสมดุลเกลือแรภายในรางกายมากเมื่อเทียบกับระดับของความเค็มที่สูงขึ้น ทําใหปลาหมอไมตองสูญเสียพลังงานจาก

อาหารที่ไดรับ อีกท้ังยังนําไปใชในการเจริญเติบโตไดอยางเต็มที่ สําหรับการเลี้ยงปลาหมอในระดับความเค็มที่สูงขึ้น ปลาหมอ

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

และความกวางลําตัว ที่ระดับความเค็ม 

(p<0.05) โดยน้ําหนัก

และความยาวของปลาหมอเพศเมียมีคาสูงกวารายงานผลการปรับปรุงพันธุปลาหมอโดยวิธีคัดเลือกแบบหมูของ 

สายคัดพันธุที่อายุ 170 วัน

.56±1.39 เซนติเมตร 

กลุมประชากรในประเทศ ระยะเวลาการเลี้ยง 180 

วัน พบวา น้ําหนักและความยาวเฉลี่ยของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพรเทากับ 38.92±21.22 

ดานน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน พบวา น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน ที่ระดับความ

(p<0.05) สอดคลองกับ

ระบุวาน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร

ที่ระบุวาน้ําหนักเพิ่มตอวันของปลาหมอสายพันธุคัดเลือก 

0.38±0.02 กรัมตอวัน 

ตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพันสูงที่สุด

สูงกวารายงานของสงาและสุชาติ 

ธุสัตวน้ําชุมพร มีคาเทากับ 

ที่ทําการทดสอบสายพันธุปลาหมอที่ผานการคัดเลือกแบบ

ระบุวา อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลา

68±0.05 เปอรเซ็นตตอวัน 

และรุนที่ 4 ที่เลี้ยงในกระชัง 

1.56±0.06 เปอรเซ็นตตอวัน 

ตามลําดับ เห็นไดวาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่ไดจากการศึกษาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรีมีคาที่สูง

จํานวนมื้ออาหารที่ใหตอวันมากกวาและมีการเปลี่ยนถายน้ํา

ดีกวาทุกระดับความเค็ม ซึ่งมีความแตกตางอยางมี

มอที่ผานการคัดเลือกแบบหมูรุน

ระบุวาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลาหมอ

 ตามลําดับ และอัตรา

ที่เลี้ยงในกระชัง ระยะเวลาการเลี้ยง 

พบวา ความเค็มมีผลตอการเจริญเติบโต

มีการเจริญเติบโตดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ

สวนในพัน เนื่องจากระดับความเค็มดังกลาวปลาหมอสามารถอาศัยอยูไดโดยไมสงผลตอ

การรักษาสมดุลเกลือแรภายในรางกายมากเมื่อเทียบกับระดับของความเค็มที่สูงขึ้น ทําใหปลาหมอไมตองสูญเสียพลังงานจาก

อาหารที่ไดรับ อีกท้ังยังนําไปใชในการเจริญเติบโตไดอยางเต็มที่ สําหรับการเลี้ยงปลาหมอในระดับความเค็มที่สูงขึ้น ปลาหมอ
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สรุปและวิจารณผลการทดลอง 

1. การเจริญเติบโต 

การเจริญเติบโตของปลาหมอ “ชุมพร 

5 สวนในพัน มีคาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับระดับความเค็มอื่น ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

และความยาวของปลาหมอเพศเมียมีคาสูงกวารายงานผลการปรับปรุงพันธุปลาหมอโดยวิธีคัดเลือกแบบหมูของ

กฤษณุพันธ และคณะ (2553) ซึ่งระบุวาน้ําหนักเฉลี่ยของปลาหมอเพศเมี

เทากับ 74.42±29.67 กรัม ความยาวเฉลี่ยเพศเมียในประชากรรุนที่ 

นอกจากนี ้สงา และสุชาติ (2550) ทดสอบการเจริญเติบโตของปลาหมอ 

วัน พบวา น้ําหนักและความยาวเฉลี่ยของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพรเทากับ

กรัม และ 12.30±1.60 เซนติเมตร ตามลําดับ

การเจริญเติบโตของปลาหมอ “ชุมพร 

เค็ม 5 สวนในพัน ดีที่สุดเมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สงา และสุชาติ (2550) ระบุวาน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร

เทากับ 0.20±0.03 กรัมตอวันเชนเดียวกับสุชาติและคณะ 

รุนที่ 2 และรุนที่ 4 ที่เลี้ยงในกระชังของฟารมเกษตรกร ที่อายุ 

ตามลําดับ 

การเจริญเติบโตของปลาหมอ “ชุมพร 

เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(2550) ที่ระบุวา อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพัน

0.72±0.07 เปอรเซ็นตตอวัน เชนเดียวกับสุชาติ

หมูรุนที่ 2 และ 4 ในบอพลาสติก ระยะเวลาเลี้ยง 

หมอสายพันธุเดิม สายพันธุคัดเลือกรุนที่ 2 

ตามลําดับ และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาหมอสายพันธุเดิม สายพันธุคัดเลือกรุนที่ 

ระยะเวลาการเลี้ยง 141 วัน (อายุปลา 183 

ตามลําดับ เห็นไดวาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่ไดจากการศึกษาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรีมีคาที่สูง

เนื่องจากในการทดลองมีการใหอาหารที่มีระดับโปรตีนสูงกวา

สัปดาหละครั้ง 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ที่ระดับความเค็ม 

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สอดคลองกับสุชาติ

ที่ 2 และ 4 ในบอพลาสติก ระยะเวลาเลี้ยง 120 

สายพันธุเดิม สายพันธุคัดเลือกรุนที่ 2  และ รุนที่ 

การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลาหมอสายพันธุเดิม สายพันธุคัดเลือกรุนที่ 

141 วัน (อายุปลา 183 วัน) เทากับ 3.04±0.52, 2.46±0.49 

จากการศึกษาผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตของปลาหมอ 

ของปลาหมอ “ชุมพร 1” โดยระดับความเค็มที่ 

กับระดับความเค็ม 10, 15 และ 20 สวนในพัน เนื่องจากระดับความเค็มดังกลาวปลาหมอสามารถอาศัยอยูไดโดยไมสง

การรักษาสมดุลเกลือแรภายในรางกายมากเมื่อเทียบกับระดับของความเค็มที่สูงขึ้น ทําใหปลาหมอไมตองสูญเสียพลังงานจาก

อาหารที่ไดรับ อีกท้ังยังนําไปใชในการเจริญเติบโตไดอยางเต็มที่ สําหรับการเลี้ยงปลาหมอในระดับความเค็มที่สูงขึ้น ปลาหมอ
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ชุมพร 1” ดานน้ําหนัก ความยาว ความหนา และความกวางลําตัว ที่ระดับความเค็ม 

งที่สุดเมื่อเทียบกับระดับความเค็มอื่น ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p

และความยาวของปลาหมอเพศเมียมีคาสูงกวารายงานผลการปรับปรุงพันธุปลาหมอโดยวิธีคัดเลือกแบบหมูของ

ซึ่งระบุวาน้ําหนักเฉลี่ยของปลาหมอเพศเมียในประชากรรุนที่ 2 สายคัดพันธุที่อายุ 

กรัม ความยาวเฉลี่ยเพศเมียในประชากรรุนที่ 2 ที่อายุ 170 วันเทากับ 15.

ทดสอบการเจริญเติบโตของปลาหมอ 6 กลุมประชากรในประเทศ ระยะเวลาการเลี้ย

วัน พบวา น้ําหนักและความยาวเฉลี่ยของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพรเทากับ

เซนติเมตร ตามลําดับ 

ชุมพร 1” ดานน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน พบวา น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน ที่ระดั

ดีที่สุดเมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p

ระบุวาน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร

อวันเชนเดียวกับสุชาติและคณะ (2555) ที่ระบุวาน้ําหนักเพิ่มตอวันของปลาหมอสายพันธุคัดเลือก 

ที่เลี้ยงในกระชังของฟารมเกษตรกร ที่อายุ 183 วัน เทากับ 0.24±0.03 และ 0.38±0.02 

ชุมพร 1” ดานอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ที่ระดับความเค็ม 

เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สูงกวารายงานของสงาและสุชาติ 

ที่ระบุวา อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร มีคาเทากับ

เปอรเซ็นตตอวัน เชนเดียวกับสุชาติ และคณะ (2555) ที่ทําการทดสอบสายพันธุปลาหมอที่ผานการคัดเลือกแบบ

ในบอพลาสติก ระยะเวลาเลี้ยง 120 วัน (อายุปลา 162 วัน) ระบุวา อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลา

 และ รุนที่ 4 เทากับ 1.27±0.07, 1.49±0.04 และ 1.68±0.

ตามลําดับ และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาหมอสายพันธุเดิม สายพันธุคัดเลือกรุนที่ 2 และรุนที่ 

183 วัน) เทากับ 0.94±0.10, 1.05±0.10 และ 1.56±0.06 

ตามลําดับ เห็นไดวาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่ไดจากการศึกษาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรีมีคาที่สูง

เนื่องจากในการทดลองมีการใหอาหารที่มีระดับโปรตีนสูงกวา จํานวนมื้ออาหารที่ใหตอวันมากกวาและมีการเปลี่ยนถายน้ํา

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน ดีกวาทุกระดับความเค็ม ซึ่งมีความแตกตางอยางมี

สุชาติ และคณะ (2555) ไดทดสอบสายพันธุปลาหมอที่ผานการคัดเลือกแบบหมูรุน

120 วัน (อายุปลา 162 วัน) ระบุวาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลาหมอ

และ รุนที่ 4 เทากับ 2.79±0.29, 2.00±0.10 และ 1.54±0.05 

การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลาหมอสายพันธุเดิม สายพันธุคัดเลือกรุนที่ 2 และรุนที่ 4 ที่เลี้ยงในกระชัง ระยะเวลาการเลี้ยง 

3.04±0.52, 2.46±0.49 และ 1.71±0.12 ตามลําดับ 

จากการศึกษาผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตของปลาหมอ “ชมุพร 1” พบวา ความเค็มมีผลตอการเจริญเติบโต

โดยระดับความเค็มที่ 5 สวนในพัน ปลาหมอ “ชุมพร 1” มีการเจริญเติบโตดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ

สวนในพัน เนื่องจากระดับความเค็มดังกลาวปลาหมอสามารถอาศัยอยูไดโดยไมสง

การรักษาสมดุลเกลือแรภายในรางกายมากเมื่อเทียบกับระดับของความเค็มที่สูงขึ้น ทําใหปลาหมอไมตองสูญเสียพลังงานจาก

อาหารที่ไดรับ อีกท้ังยังนําไปใชในการเจริญเติบโตไดอยางเต็มที่ สําหรับการเลี้ยงปลาหมอในระดับความเค็มที่สูงขึ้น ปลาหมอ
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และความกวางลําตัว ที่ระดับความเค็ม 

(p<0.05) โดยน้ําหนัก

และความยาวของปลาหมอเพศเมียมีคาสูงกวารายงานผลการปรับปรุงพันธุปลาหมอโดยวิธีคัดเลือกแบบหมูของ 

สายคัดพันธุที่อายุ 170 วัน

.56±1.39 เซนติเมตร 

กลุมประชากรในประเทศ ระยะเวลาการเลี้ยง 180 

วัน พบวา น้ําหนักและความยาวเฉลี่ยของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพรเทากับ 38.92±21.22 

ดานน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน พบวา น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน ที่ระดับความ

(p<0.05) สอดคลองกับ

ระบุวาน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร

ที่ระบุวาน้ําหนักเพิ่มตอวันของปลาหมอสายพันธุคัดเลือก 

0.38±0.02 กรัมตอวัน 

ตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพันสูงที่สุด

สูงกวารายงานของสงาและสุชาติ 

ธุสัตวน้ําชุมพร มีคาเทากับ 

ที่ทําการทดสอบสายพันธุปลาหมอที่ผานการคัดเลือกแบบ

ระบุวา อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลา

68±0.05 เปอรเซ็นตตอวัน 

และรุนที่ 4 ที่เลี้ยงในกระชัง 

1.56±0.06 เปอรเซ็นตตอวัน 

ตามลําดับ เห็นไดวาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่ไดจากการศึกษาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรีมีคาที่สูง

จํานวนมื้ออาหารที่ใหตอวันมากกวาและมีการเปลี่ยนถายน้ํา

ดีกวาทุกระดับความเค็ม ซึ่งมีความแตกตางอยางมี

มอที่ผานการคัดเลือกแบบหมูรุน

ระบุวาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลาหมอ

 ตามลําดับ และอัตรา

ที่เลี้ยงในกระชัง ระยะเวลาการเลี้ยง 

พบวา ความเค็มมีผลตอการเจริญเติบโต

มีการเจริญเติบโตดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ

สวนในพัน เนื่องจากระดับความเค็มดังกลาวปลาหมอสามารถอาศัยอยูไดโดยไมสงผลตอ

การรักษาสมดุลเกลือแรภายในรางกายมากเมื่อเทียบกับระดับของความเค็มที่สูงขึ้น ทําใหปลาหมอไมตองสูญเสียพลังงานจาก

อาหารที่ไดรับ อีกท้ังยังนําไปใชในการเจริญเติบโตไดอยางเต็มที่ สําหรับการเลี้ยงปลาหมอในระดับความเค็มที่สูงขึ้น ปลาหมอ
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จะมีการใชพลังงานมากขึ้นในกระบวนการปรับสมดุลเกลือแรภายในรางกาย

สอดคลองกับศราวุธ และคณะ (2539

2. อัตราการรอดตาย 

จากการศึกษาอัตราการรอดตาย พบวา อัตราการรอดตายปลาหมอ

20 สวนในพัน ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ตายของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพรเทากับ

6 เดือน 

3. จํานวนปลาเพศผูและเพศเมีย 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทําการคัดแยกเพศปลาหมอในแตละชุดการทดลอง เพื่อตรวจสอบความแตกตางของเพศปลา

ในแตละชุด พบวา จํานวนปลาเพศผูและเพศเมียในแตละชุดทดลองไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

4. ผลผลิตปลา 

ผลการศึกษาผลผลิตปลา พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ปลาเพศผูและผลผลิตปลาเพศเมียที่ระดับความเค็ม 

คณะ (2547) ที่ระบุวาการเลี้ยงปลาหมอไทยของฟารมปล

ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใชบอดินขนาด

มะขามจํานวน 40,000 และ 55,000 

ตามลําดับ มีผลผลิตเฉลี่ย 4.16 และ

(2555) ที่ทําการทดสอบสายพันธุปลาหมอที่ผานการคัดเลือกแบบหมูรุนที่ 

(อายุปลา 162 วัน) ระบุวาผลผลิตเฉลี่ยของปลาหมอสายพันธุเดิม สายพันธุคัดเลือกรุนที่ 

2.50±0.11 และ 3.19±0.14 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ และผลผลิตเฉลี่ยของปลาหมอสายพันธุเดิม สายพันธุ

คัดเลือกรุนที่ 2 และรุนที่ 4 ที่เลี้ยงในกระชัง ระยะเวลาการ

และ 2.81±0.27 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ

การศึกษาผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ 

15 และ 20 สวนในพัน ระยะเวลาการศึกษา 

ที่มีความเค็ม 5 – 20 สวนในพันได และเจริญเติบโตดีที่สุดท่ีระดับความเค็ม 

 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนี้พบวาปลาหมอ 

ในพันได และเจริญเติบโตไดดีที่ความ 

พื้นท่ีที่เปนบอดิน และทดลองเลี้ยงในฟารมเกษตรกรที่อยูในพื้นที่บริเวณชายฝงเพื่อนําขอมูลการเลี้ยงปลาหมอ 

วิเคราะห สรุปผลการเลีย้งและใชเปนแนวทางการสงเสริมการเลี้ยงปลาหมอ 

ปลาหมอเพศเมียมีการเจริญเติบโตดานน้ําหนัก ความยาว ความหนา ความกวางลําตัว น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน และอัตราการ

เจริญเติบโตจําเพาะสูงกวาปลาหมอเพศผู ดังน้ันควรมีการพัฒน

มีระดับความเค็ม 5 – 20 สวนในพัน

เลี้ยงปลาหมอ “ชุมพร 1” ใหแกเกษตรกรที่อาศัยอยูในพ้ืนที่บริเวณชายฝง และสามารถเพิ่มผลผลิ

สนองกับความตองการของผูบริโภค เพียงพอกับความตองการของตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศตอไป
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นในกระบวนการปรับสมดุลเกลือแรภายในรางกาย สงผลทําใหปลาหมอมีการเจริญเติบโตชา 

2539) ระบุวาปลาหมอและปลาชอนสามารถเจริญเติบโตในน้ําที่มีความเค็มไมเกิน 

อัตราการรอดตาย พบวา อัตราการรอดตายปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่ระดับความเค็ม 

ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ใกลเคียงกับสงาและสุชาติ (

ตายของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพรเทากับ 90.67±4.62 เปอรเซ็นต

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทําการคัดแยกเพศปลาหมอในแตละชุดการทดลอง เพื่อตรวจสอบความแตกตางของเพศปลา

ในแตละชุด พบวา จํานวนปลาเพศผูและเพศเมียในแตละชุดทดลองไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยผลผลิตปลารวมเพศผลผลิต

ปลาเพศผูและผลผลิตปลาเพศเมียที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน ใหผลผลิตดีกวาทุกระดับความเค็ม ใกลเคียงกับ

ที่ระบุวาการเลี้ยงปลาหมอไทยของฟารมปลาตัวอยางในตําบลบางกุง อําเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใชบอดินขนาด 1,000 และ 1,770 ตารางเมตร

55,000 ตัว (คิดเปนอัตราปลอย 40 และ 31 ตัว/ตารางเมตร) ระยะเวลาเลี้ยง

และ 2.99 กิโลกรัม/ตารางเมตร และผลผลิตปลาจากการศึกษาสูงกวาของ

ที่ทําการทดสอบสายพันธุปลาหมอที่ผานการคัดเลือกแบบหมูรุนที่ 2 และ 4 ในบอพลาสติก ระยะเวลาเลี้ยง 

ตเฉลี่ยของปลาหมอสายพันธุเดิม สายพันธุคัดเลือกรุนที่ 2  และ รุนที่ 

กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ และผลผลิตเฉลี่ยของปลาหมอสายพันธุเดิม สายพันธุ

ที่เลี้ยงในกระชัง ระยะเวลาการเลี้ยง 141 วัน (อายุปลา 183 วัน) เทากับ 

กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 

การศึกษาผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ “ชุมพร 

สวนในพัน ระยะเวลาการศึกษา 120 วัน สรุปไดวา ปลาหมอ“ชุมพร 1” สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม

สวนในพันได และเจริญเติบโตดีที่สุดท่ีระดับความเค็ม 5 สวนในพัน 

การศึกษาครั้งนี้พบวาปลาหมอ “ชุมพร 1” สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่มีระดับความเค็ม 

ในพันได และเจริญเติบโตไดดีที่ความ 5 สวนในพัน อยางไรก็ตาม ควรมีการศึกษาการเลี้ยงที่ระดับความเค็มดังกลาว ในสภาพ

พื้นท่ีที่เปนบอดิน และทดลองเลี้ยงในฟารมเกษตรกรที่อยูในพื้นที่บริเวณชายฝงเพื่อนําขอมูลการเลี้ยงปลาหมอ 

ยงและใชเปนแนวทางการสงเสริมการเลี้ยงปลาหมอ “ชุมพร 1” เชิงพาณิชยตอไป นอกจากนี้ยังพบวา 

ปลาหมอเพศเมียมีการเจริญเติบโตดานน้ําหนัก ความยาว ความหนา ความกวางลําตัว น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน และอัตราการ

เจริญเติบโตจําเพาะสูงกวาปลาหมอเพศผู ดังน้ันควรมีการพัฒนาสายพันธุปลาหมอ “ชุมพร 1”  ใหสามารถเจริญเติบโตในน้ําที่

สวนในพัน ปรับปรุงพันธุปลาหมอ “ชุมพร 1” ใหเปนเพศเมีย เพื่อใชเปนแนวทางการสงเสริมการ

ใหแกเกษตรกรที่อาศัยอยูในพ้ืนที่บริเวณชายฝง และสามารถเพิ่มผลผลิ

สนองกับความตองการของผูบริโภค เพียงพอกับความตองการของตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศตอไป
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สงผลทําใหปลาหมอมีการเจริญเติบโตชา 

สามารถเจริญเติบโตในน้ําที่มีความเค็มไมเกิน 10 สวนในพัน 

ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 

(2550) ที่ระบุวาอัตราการรอด

เปอรเซ็นต ที่เลี้ยงเปนระยะเวลา 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทําการคัดแยกเพศปลาหมอในแตละชุดการทดลอง เพื่อตรวจสอบความแตกตางของเพศปลา

ในแตละชุด พบวา จํานวนปลาเพศผูและเพศเมียในแตละชุดทดลองไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

โดยผลผลิตปลารวมเพศผลผลิต

าทุกระดับความเค็ม ใกลเคียงกับศราวุธ และ

อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี และ 

ตารางเมตร ปลอยลูกปลาขนาดใบ

ระยะเวลาเลี้ยง 102 และ 107 วัน

ะผลผลิตปลาจากการศึกษาสูงกวาของสุชาติ และคณะ 

ในบอพลาสติก ระยะเวลาเลี้ยง 120 วัน 

และ รุนที่ 4 เทากับ 1.83±0.15, 

กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ และผลผลิตเฉลี่ยของปลาหมอสายพันธุเดิม สายพันธุ

เทากับ 1.59±0.22, 1.92±0.27 

ชุมพร 1” ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 

สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม 

วดลอมที่มีระดับความเค็ม 5 – 20 สวน

สวนในพัน อยางไรก็ตาม ควรมีการศึกษาการเลี้ยงที่ระดับความเค็มดังกลาว ในสภาพ

พื้นท่ีที่เปนบอดิน และทดลองเลี้ยงในฟารมเกษตรกรที่อยูในพื้นที่บริเวณชายฝงเพื่อนําขอมูลการเลี้ยงปลาหมอ “ชุมพร 1” มา

เชิงพาณิชยตอไป นอกจากนี้ยังพบวา 

ปลาหมอเพศเมียมีการเจริญเติบโตดานน้ําหนัก ความยาว ความหนา ความกวางลําตัว น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน และอัตราการ

 ใหสามารถเจริญเติบโตในน้ําที่

ใหเปนเพศเมีย เพื่อใชเปนแนวทางการสงเสริมการ

ใหแกเกษตรกรที่อาศัยอยูในพ้ืนที่บริเวณชายฝง และสามารถเพิ่มผลผลิตปลาหมอ “ชุมพร 1” เพื่อ

สนองกับความตองการของผูบริโภค เพียงพอกับความตองการของตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศตอไป 
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รัตนตรัยวงศ ผูเชี่ยวชาญดานพันธุกรรมสัตวน้ํา ที่ใหคําปรึกษาในการดําเนินงานวิจัย การวิเคราะหขอมูล ใหขอเสนอแนะใน

การสรุปผลการทดลองขอขอบคุณคณะกรรมการวิชาการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําทุกทาน ที่พิจารณาตรวจสอบ

ความถูกตองของเนื้อหาในเอกสาร ใหคําแนะนําจนงานวิจัยนี้สําเร็จได

พัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรีทุกทานที่มีสวนรวมในการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและรวบรวมขอมูล จนสามารถนําขอมูลมา

วิเคราะหผลจนประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค
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การตอบสนองการคัดเลือกเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของปลานวลจันทรเทศรุนที่ 
 
ศรีจรรยา เข็มกลัด1* สมนึก คงทรัตน2  โกศล ขําแสง
1กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 
2ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ
 
บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการประเมินคาตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษของปลา

นวลจันทรเทศที่ปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู 

เดือนตุลาคม 2556 ถึง ตุลาคม 2560 ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา

เทศที่ผานการคัดเลือกได 2 รุน ประเมินคาตอบสนองของการคัดเลือกทั้งหมด 

และ 7.93 กรัม ตามลําดับ และมีคาอัตราพันธุกรรมประจักษท่ีเปนผลมาจากการคัดเลือก

6 เดือน เปน 0.24±0.024 และ 0.28±0.029 

การคัดเลือกรุนที่ 2 มีความยาวเฉลี่ย น้ําหนัก

ปลานวลจันทรเทศที่ไมไดผานการคัดเลือกหรือกลุมควบคุม คิดเปน 

ความแตกตางดังกลาวมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 

แตกตางกัน (p>0.05) จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นว

นวลจันทรเทศ เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตใหดีขึ้น ซึ่งเปนการเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงปลา
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ตอบสนองการคัดเลือกเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของปลานวลจันทรเทศรุนที่ 2 

โกศล ขําแสง2 และ สุภาพร ชัยชิต2 

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ 

ประสงคในการประเมินคาตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษของปลา

ที่ปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู (mass selection) 2 รุน ดําเนินการทดลองตั้งแต

ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ ผลการทดลองสรุปวา

รุน ประเมินคาตอบสนองของการคัดเลือกทั้งหมด (R) โดยความยาวและน้ําหนักได 

กรัม ตามลําดับ และมีคาอัตราพันธุกรรมประจักษท่ีเปนผลมาจากการคัดเลือก มีคาโดยความยาวและน้ําห

0.28±0.029 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลานวลจันทรเทศ

น้ําหนักเฉลี่ย น้ําหนักเพิ่มตอวันเฉลี่ย และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

ไมไดผานการคัดเลือกหรือกลุมควบคุม คิดเปน 6.20%, 21.32%, 21.60% และ 17.16% 

ความแตกตางดังกลาวมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ในขณะที่อัตรารอดตายของประชากรปลานวลจันทรเทศ

จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาวิธีการคัดเลือกแบบหมูมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุปลา

เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตใหดีขึ้น ซึ่งเปนการเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงปลานวลจันทรเทศ

การตอบสนองของการคัดเลือก การคัดเลือกแบบหมู อัตราการเจริญเติบโต

คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 E-mail : ssrijanya@yahoo.com
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ประสงคในการประเมินคาตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษของปลา

รุน ดําเนินการทดลองตั้งแต

อุตรดิตถ ผลการทดลองสรุปวา ปลานวลจันทร

โดยความยาวและน้ําหนักได 0.96 เซนติเมตร

มีคาโดยความยาวและน้ําหนักที่อายุ 

ของปลานวลจันทรเทศในกลุมที่ผาน

และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยมากกวา

17.16% ตามลําดับ ซึ่ง

นวลจันทรเทศทั้งสองกลุมไม

แบบหมูมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุปลา

นวลจันทรเทศได 
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Selection Response on Growth of 
(Hamilton, 1822) 
 
Srijanya Khemklad1*, Somnuek Kongtaratana
1Aquatic Animal Genetics Research and Development Division
2Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center
 
Abstract 

Selection response and cumulative realized heritability of Mrigal, 

1822) were studied after two generations of mass selection. The selection experiment was carried out in 

the Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center during October 2013 to October 

2017. 

Two generations of mass selecti

of length and weight were 0.96 cm and 7.93 g, respectively. The realized heritability (h

weight at 6 months of age estimated were 0.24±0.024 and 0.28±0.029, respectively. Gr

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

(p<0.01), including average total length (6.20

(21.60%) and average specific growth rate (17.16

survival rate of selected and control populations (p>0.05). The results indicated that the growth rate 

could be increased via mass selection in Mrigal, which should result in increas

culture. 
 
Key words : Mrigal, Cirrhinus mrigala
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on Growth of the 2nd Generation of Mrigal, Cirrhinus mrigala
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Selection response and cumulative realized heritability of Mrigal, Cirrhinus mriga

1822) were studied after two generations of mass selection. The selection experiment was carried out in 

the Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center during October 2013 to October 

Two generations of mass selection were carried out, estimated total of response to selection 

of length and weight were 0.96 cm and 7.93 g, respectively. The realized heritability (h

weight at 6 months of age estimated were 0.24±0.024 and 0.28±0.029, respectively. Gr

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

(p<0.01), including average total length (6.20%), average body weight (21.32%), a

fic growth rate (17.16%). However, there were no significant different on 

survival rate of selected and control populations (p>0.05). The results indicated that the growth rate 

could be increased via mass selection in Mrigal, which should result in increased production in the Mrigal 

Cirrhinus mrigala, response to selection, mass selection, growth rate, 
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Cirrhinus mrigala 

and Supaporn Chaichit2 

Cirrhinus mrigala (Hamilton, 

1822) were studied after two generations of mass selection. The selection experiment was carried out in 

the Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center during October 2013 to October 

on were carried out, estimated total of response to selection (R) 

of length and weight were 0.96 cm and 7.93 g, respectively. The realized heritability (h2
R) of length and 

weight at 6 months of age estimated were 0.24±0.024 and 0.28±0.029, respectively. Growth traits of the 

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

%), average daily weight gain 

%). However, there were no significant different on 

survival rate of selected and control populations (p>0.05). The results indicated that the growth rate 

ed production in the Mrigal 

, response to selection, mass selection, growth rate,  

district, Khlong Luang District, Pathum Thani  
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คํานํา 

 ปลานวลจันทรเทศ เปนปลาพันธุพ้ืนเมืองของประเทศอินเดีย

วา Cirrhinus mrigala (Hamilton, 1822) 

ปลากะโหเทศ และปลานวลจันทรเทศ (สันทนา และ

2 ครั้งดวยกัน โดยนําเขามาจากประเทศบังคลาเทศและลาว

ปจจุบันมีการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทรเทศอยางแพรหลายในประเทศ

การเพาะเลี้ยงปลานวลจันทรเทศปละกวา 75

เพาะขยายพันธุไดงาย เจริญเติบโตไดดีในบอ สามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่น

เนื่องจากเนื้อมีรสชาติดี สามารถประกอบอาหารไดหลายชนิด โดยใชในรูปของเนื้อปลาบด เนื้อปลาแล เชน

ลูกชิ้นปลา ปลาเสน ขาวเกรียบปลา รวมถึงการผลิตซูริมิ เนื่องจากเนื้อปลามีปริมาณไขมันต่ําและเปนเนื้อสีขาว ทําใหสามารถ

ผลิตเพื่อสงออกตางประเทศได  

  เนื่องจากปลานวลจันทรเทศเปนปลาที่นําเขาจากตางประเทศ

ในประเทศไทยมาเปนเวลาหลายชั่วอายุ จึงพบวาปลานวลจันทรเทศจากการเพาะเลี้ยงมีอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลง อาจเปน

ผลมาจากการขาดการจัดการทางดานการป

พันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ ไดวางแผนการศึกษาวิจัยดานการปรับปรุงพันธุปลานวลจันทรเทศ

ปรับปรุงแลวใหกับศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

สูเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตอไป  

ในป 2552 - 2556 ที่ผานมา ศูนยวิจัยและ

ปลานวลจันทรเทศโดยการคัดเลือกแบบหมู เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเ

การตอบสนองตอการคัดเลือกเปนอยางดี โดยมีการเจริญเติบโตดานความยาวและน้ําหนักมากกวากลุมควบคุม คิดเปน 

และ 24.93% ตามลําดับ (วิศณุพร และคณะ

พันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ จึงไดวางแผนดําเนินการปรับปรุงพันธุปลานวลจันทรเทศโดยการคัดเลือกแบบหมูตอไป

ความกาวหนาทางพันธุกรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดย

ปรับปรุงการเจริญเติบโตของปลานวลจันทรเทศ

(average breeders) ในการทดสอบความกาวหนาของการปรับปรุงพันธุ โดยเลือกปลากลุมที่มีคาเฉลี่ยตรงกลางมาเปนกลุม

ควบคุมเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับกลุมที่มีการคัดเลื

ประชากรทั้งหมด เมื่อดําเนินการผานไปหลายรุน 

ฐานประชากรเดิม ทําใหการเปรียบเทียบความกาวหนาทางพันธุกรรมอาจไมถูกตอง ซึ่งการดําเนิ

ประชากรพอแมพันธุปลานวลจันทรเทศที่มีการเจริญเติบโตดี ใหผลผลิตสูง

 

วัตถุประสงค 

1. ประเมินคาตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษในลักษณะการเจริญเติบโตของปลานวลจันทรเทศที่ผาน

การคัดเลือกแลว 2 รุน 

2. เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลานวลจันทรเทศที่ผานการคัดเลือกแบบหมูและกลุมควบคุมใน

แตละรุน 

 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

เปนปลาพันธุพ้ืนเมืองของประเทศอินเดียมีชื่อเรียกกันทั่ว ๆ ไปวา Mrigal 

(Hamilton, 1822) เปนปลาน้ําจืด 1 ใน 3 ชนิด ของปลากลุม Indian carp 

สันทนา และทัศนีย, 2525) กรมประมงนําเขามาทดลองเพาะเลี้ยง

บังคลาเทศและลาวในป 2523 และ 2525 ตามลําดับ (อําพล และอารีย

ปจจุบันมีการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทรเทศอยางแพรหลายในประเทศไทย ตั้งแตป 2554 เปนตนมา ประเทศไทย

750 ตัน มูลคาประมาณ 25 ลานบาท (FAO, 2017) ปลานวลจันทรเทศเปนปลาที่

เพาะขยายพันธุไดงาย เจริญเติบโตไดดีในบอ สามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่น ๆ ได เปนที่นิยมบริโภคของ

เนื่องจากเนื้อมีรสชาติดี สามารถประกอบอาหารไดหลายชนิด โดยใชในรูปของเนื้อปลาบด เนื้อปลาแล เชน

รวมถึงการผลิตซูริมิ เนื่องจากเนื้อปลามีปริมาณไขมันต่ําและเปนเนื้อสีขาว ทําใหสามารถ

เนื่องจากปลานวลจันทรเทศเปนปลาที่นําเขาจากตางประเทศ มีพอแมพันธุเริ่มตนจํานวนไมมาก และมีการ

พบวาปลานวลจันทรเทศจากการเพาะเลี้ยงมีอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลง อาจเปน

ผลมาจากการขาดการจัดการทางดานการปรับปรุงพันธุที่ดี กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา โดย

วางแผนการศึกษาวิจัยดานการปรับปรุงพันธุปลานวลจันทรเทศ เพื่อกระจายพันธุที่ผานการ

วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดทั่วประเทศ และกระจายพันธุปลานวลจันทรเทศพันธุดีเผยแพร

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ ไดดําเนินงานวิจัยดานการปรับปรุงพันธุ

เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตจํานวน 2 รุน ซึ่งประชากรกลุมคัดเลือกรุนท่ี 

การตอบสนองตอการคัดเลือกเปนอยางดี โดยมีการเจริญเติบโตดานความยาวและน้ําหนักมากกวากลุมควบคุม คิดเปน 

วิศณุพร และคณะ, 2557) จากความกาวหนาของการปรับปรุงพันธุดังกลาว ศูน

จึงไดวางแผนดําเนินการปรับปรุงพันธุปลานวลจันทรเทศโดยการคัดเลือกแบบหมูตอไป

ความกาวหนาทางพันธุกรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยนําประชากรกลุมคัดเลือกรุนที่ 2 นี้มาเปนประชากรพื้นฐาน เพื่อคัด

ปลานวลจันทรเทศตอไปอีกจํานวน 2 รุน โดยเลือกใชกลุมควบคุมจากการคัดเลือกตรงกลาง 

ในการทดสอบความกาวหนาของการปรับปรุงพันธุ โดยเลือกปลากลุมที่มีคาเฉลี่ยตรงกลางมาเปนกลุม

ควบคุมเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับกลุมที่มีการคัดเลือก เนื่องจากการคัดเลือกที่ผานมาใชกลุมควบคุมที่มีการสุมมาจาก

ประชากรทั้งหมด เมื่อดําเนินการผานไปหลายรุน (generation) โครงสรางของประชากรควบคุมอาจจะเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับ

ฐานประชากรเดิม ทําใหการเปรียบเทียบความกาวหนาทางพันธุกรรมอาจไมถูกตอง ซึ่งการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้จะทําใหได

ที่มีการเจริญเติบโตดี ใหผลผลิตสูง และเพิ่มผลตอบแทนใหกับเกษตรกร

ประเมินคาตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษในลักษณะการเจริญเติบโตของปลานวลจันทรเทศที่ผาน

เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลานวลจันทรเทศที่ผานการคัดเลือกแบบหมูและกลุมควบคุมใน

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

Mrigal และมีชื่อวิทยาศาสตร

Indian carp ไดแก ปลายี่สกเทศ   

กรมประมงนําเขามาทดลองเพาะเลี้ยงในประเทศไทย       

อําพล และอารีย, 2532) 

เปนตนมา ประเทศไทยมีผลผลิตจาก

ปลานวลจันทรเทศเปนปลาที่

ๆ ได เปนที่นิยมบริโภคของประชาชนไทย

เนื่องจากเนื้อมีรสชาติดี สามารถประกอบอาหารไดหลายชนิด โดยใชในรูปของเนื้อปลาบด เนื้อปลาแล เชน ไสกรอกปลา 

รวมถึงการผลิตซูริมิ เนื่องจากเนื้อปลามีปริมาณไขมันต่ําและเปนเนื้อสีขาว ทําใหสามารถ

มีพอแมพันธุเริ่มตนจํานวนไมมาก และมีการเพาะเลี้ยง

พบวาปลานวลจันทรเทศจากการเพาะเลี้ยงมีอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลง อาจเปน

โดยศูนยวิจัยและพัฒนา

เพื่อกระจายพันธุที่ผานการ

ศ และกระจายพันธุปลานวลจันทรเทศพันธุดีเผยแพร

งานวิจัยดานการปรับปรุงพันธุ

รุน ซึ่งประชากรกลุมคัดเลือกรุนท่ี 2 ใหผล

การตอบสนองตอการคัดเลือกเปนอยางดี โดยมีการเจริญเติบโตดานความยาวและน้ําหนักมากกวากลุมควบคุม คิดเปน 6.99% 

จากความกาวหนาของการปรับปรุงพันธุดังกลาว ศูนยวิจัยและพัฒนา

จึงไดวางแผนดําเนินการปรับปรุงพันธุปลานวลจันทรเทศโดยการคัดเลือกแบบหมูตอไป เพื่อติดตาม

นี้มาเปนประชากรพื้นฐาน เพื่อคัดเลือกและ

รุน โดยเลือกใชกลุมควบคุมจากการคัดเลือกตรงกลาง 

ในการทดสอบความกาวหนาของการปรับปรุงพันธุ โดยเลือกปลากลุมที่มีคาเฉลี่ยตรงกลางมาเปนกลุม

อก เนื่องจากการคัดเลือกที่ผานมาใชกลุมควบคุมที่มีการสุมมาจาก

โครงสรางของประชากรควบคุมอาจจะเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับ

นงานวิจัยในครั้งนี้จะทําใหได

เพิ่มผลตอบแทนใหกับเกษตรกรได 

ประเมินคาตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษในลักษณะการเจริญเติบโตของปลานวลจันทรเทศที่ผาน

เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลานวลจันทรเทศที่ผานการคัดเลือกแบบหมูและกลุมควบคุมใน
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คํานํา 

 ปลานวลจันทรเทศ เปนปลาพันธุพ้ืนเมืองของประเทศอินเดีย

วา Cirrhinus mrigala (Hamilton, 1822) 

ปลากะโหเทศ และปลานวลจันทรเทศ (สันทนา และ

2 ครั้งดวยกัน โดยนําเขามาจากประเทศบังคลาเทศและลาว

ปจจุบันมีการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทรเทศอยางแพรหลายในประเทศ

การเพาะเลี้ยงปลานวลจันทรเทศปละกวา 75

เพาะขยายพันธุไดงาย เจริญเติบโตไดดีในบอ สามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่น

เนื่องจากเนื้อมีรสชาติดี สามารถประกอบอาหารไดหลายชนิด โดยใชในรูปของเนื้อปลาบด เนื้อปลาแล เชน

ลูกชิ้นปลา ปลาเสน ขาวเกรียบปลา รวมถึงการผลิตซูริมิ เนื่องจากเนื้อปลามีปริมาณไขมันต่ําและเปนเนื้อสีขาว ทําใหสามารถ

ผลิตเพื่อสงออกตางประเทศได  

  เนื่องจากปลานวลจันทรเทศเปนปลาที่นําเขาจากตางประเทศ

ในประเทศไทยมาเปนเวลาหลายชั่วอายุ จึงพบวาปลานวลจันทรเทศจากการเพาะเลี้ยงมีอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลง อาจเปน

ผลมาจากการขาดการจัดการทางดานการป

พันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ ไดวางแผนการศึกษาวิจัยดานการปรับปรุงพันธุปลานวลจันทรเทศ

ปรับปรุงแลวใหกับศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

สูเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตอไป  

ในป 2552 - 2556 ที่ผานมา ศูนยวิจัยและ

ปลานวลจันทรเทศโดยการคัดเลือกแบบหมู เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเ

การตอบสนองตอการคัดเลือกเปนอยางดี โดยมีการเจริญเติบโตดานความยาวและน้ําหนักมากกวากลุมควบคุม คิดเปน 

และ 24.93% ตามลําดับ (วิศณุพร และคณะ

พันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ จึงไดวางแผนดําเนินการปรับปรุงพันธุปลานวลจันทรเทศโดยการคัดเลือกแบบหมูตอไป

ความกาวหนาทางพันธุกรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดย

ปรับปรุงการเจริญเติบโตของปลานวลจันทรเทศ

(average breeders) ในการทดสอบความกาวหนาของการปรับปรุงพันธุ โดยเลือกปลากลุมที่มีคาเฉลี่ยตรงกลางมาเปนกลุม

ควบคุมเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับกลุมที่มีการคัดเลื

ประชากรทั้งหมด เมื่อดําเนินการผานไปหลายรุน 

ฐานประชากรเดิม ทําใหการเปรียบเทียบความกาวหนาทางพันธุกรรมอาจไมถูกตอง ซึ่งการดําเนิ

ประชากรพอแมพันธุปลานวลจันทรเทศที่มีการเจริญเติบโตดี ใหผลผลิตสูง

 

วัตถุประสงค 

1. ประเมินคาตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษในลักษณะการเจริญเติบโตของปลานวลจันทรเทศที่ผาน

การคัดเลือกแลว 2 รุน 

2. เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลานวลจันทรเทศที่ผานการคัดเลือกแบบหมูและกลุมควบคุมใน

แตละรุน 

 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

เปนปลาพันธุพ้ืนเมืองของประเทศอินเดียมีชื่อเรียกกันทั่ว ๆ ไปวา Mrigal 

(Hamilton, 1822) เปนปลาน้ําจืด 1 ใน 3 ชนิด ของปลากลุม Indian carp 

สันทนา และทัศนีย, 2525) กรมประมงนําเขามาทดลองเพาะเล้ียง

บังคลาเทศและลาวในป 2523 และ 2525 ตามลําดับ (อําพล และอารีย

ปจจุบันมีการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทรเทศอยางแพรหลายในประเทศไทย ตั้งแตป 2554 เปนตนมา ประเทศไทย

750 ตัน มูลคาประมาณ 25 ลานบาท (FAO, 2017) ปลานวลจันทรเทศเปนปลาที่

เพาะขยายพันธุไดงาย เจริญเติบโตไดดีในบอ สามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่น ๆ ได เปนที่นิยมบริโภคของ

เนื่องจากเนื้อมีรสชาติดี สามารถประกอบอาหารไดหลายชนิด โดยใชในรูปของเนื้อปลาบด เนื้อปลาแล เชน

รวมถึงการผลิตซูริมิ เนื่องจากเนื้อปลามีปริมาณไขมันต่ําและเปนเนื้อสีขาว ทําใหสามารถ

เนื่องจากปลานวลจันทรเทศเปนปลาที่นําเขาจากตางประเทศ มีพอแมพันธุเริ่มตนจํานวนไมมาก และมีการ

พบวาปลานวลจันทรเทศจากการเพาะเลี้ยงมีอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลง อาจเปน

ผลมาจากการขาดการจัดการทางดานการปรับปรุงพันธุที่ดี กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา โดย

วางแผนการศึกษาวิจัยดานการปรับปรุงพันธุปลานวลจันทรเทศ เพื่อกระจายพันธุที่ผานการ

วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดทั่วประเทศ และกระจายพันธุปลานวลจันทรเทศพันธุดีเผยแพร

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ ไดดําเนินงานวิจัยดานการปรับปรุงพันธุ

เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตจํานวน 2 รุน ซึ่งประชากรกลุมคัดเลือกรุนท่ี 

การตอบสนองตอการคัดเลือกเปนอยางดี โดยมีการเจริญเติบโตดานความยาวและน้ําหนักมากกวากลุมควบคุม คิดเปน 

วิศณุพร และคณะ, 2557) จากความกาวหนาของการปรับปรุงพันธุดังกลาว ศูน

จึงไดวางแผนดําเนินการปรับปรุงพันธุปลานวลจันทรเทศโดยการคัดเลือกแบบหมูตอไป

ความกาวหนาทางพันธุกรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยนําประชากรกลุมคัดเลือกรุนที่ 2 นี้มาเปนประชากรพื้นฐาน เพื่อคัด

ปลานวลจันทรเทศตอไปอีกจํานวน 2 รุน โดยเลือกใชกลุมควบคุมจากการคัดเลือกตรงกลาง 

ในการทดสอบความกาวหนาของการปรับปรุงพันธุ โดยเลือกปลากลุมที่มีคาเฉลี่ยตรงกลางมาเปนกลุม

ควบคุมเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับกลุมที่มีการคัดเลือก เนื่องจากการคัดเลือกที่ผานมาใชกลุมควบคุมที่มีการสุมมาจาก

ประชากรทั้งหมด เมื่อดําเนินการผานไปหลายรุน (generation) โครงสรางของประชากรควบคุมอาจจะเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับ

ฐานประชากรเดิม ทําใหการเปรียบเทียบความกาวหนาทางพันธุกรรมอาจไมถูกตอง ซึ่งการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้จะทําใหได

ที่มีการเจริญเติบโตดี ใหผลผลิตสูง และเพิ่มผลตอบแทนใหกับเกษตรกร

ประเมินคาตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษในลักษณะการเจริญเติบโตของปลานวลจันทรเทศที่ผาน

เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลานวลจันทรเทศที่ผานการคัดเลือกแบบหมูและกลุมควบคุมใน

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

Mrigal และมีชื่อวิทยาศาสตร

Indian carp ไดแก ปลายี่สกเทศ   

กรมประมงนําเขามาทดลองเพาะเล้ียงในประเทศไทย       

อําพล และอารีย, 2532) 

เปนตนมา ประเทศไทยมีผลผลิตจาก

ปลานวลจันทรเทศเปนปลาที่

ๆ ได เปนที่นิยมบริโภคของประชาชนไทย

เนื่องจากเนื้อมีรสชาติดี สามารถประกอบอาหารไดหลายชนิด โดยใชในรูปของเนื้อปลาบด เนื้อปลาแล เชน ไสกรอกปลา 

รวมถึงการผลิตซูริมิ เนื่องจากเนื้อปลามีปริมาณไขมันต่ําและเปนเนื้อสีขาว ทําใหสามารถ

มีพอแมพันธุเริ่มตนจํานวนไมมาก และมีการเพาะเลี้ยง

พบวาปลานวลจันทรเทศจากการเพาะเลี้ยงมีอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลง อาจเปน

โดยศูนยวิจัยและพัฒนา

เพื่อกระจายพันธุที่ผานการ

ศ และกระจายพันธุปลานวลจันทรเทศพันธุดีเผยแพร

งานวิจัยดานการปรับปรุงพันธุ

รุน ซึ่งประชากรกลุมคัดเลือกรุนท่ี 2 ใหผล

การตอบสนองตอการคัดเลือกเปนอยางดี โดยมีการเจริญเติบโตดานความยาวและน้ําหนักมากกวากลุมควบคุม คิดเปน 6.99% 

จากความกาวหนาของการปรับปรุงพันธุดังกลาว ศูนยวิจัยและพัฒนา

จึงไดวางแผนดําเนินการปรับปรุงพันธุปลานวลจันทรเทศโดยการคัดเลือกแบบหมูตอไป เพื่อติดตาม

นี้มาเปนประชากรพื้นฐาน เพื่อคัดเลือกและ

รุน โดยเลือกใชกลุมควบคุมจากการคัดเลือกตรงกลาง 

ในการทดสอบความกาวหนาของการปรับปรุงพันธุ โดยเลือกปลากลุมที่มีคาเฉลี่ยตรงกลางมาเปนกลุม

อก เนื่องจากการคัดเลือกที่ผานมาใชกลุมควบคุมที่มีการสุมมาจาก

โครงสรางของประชากรควบคุมอาจจะเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับ

นงานวิจัยในครั้งนี้จะทําใหได

เพิ่มผลตอบแทนใหกับเกษตรกรได 

ประเมินคาตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษในลักษณะการเจริญเติบโตของปลานวลจันทรเทศที่ผาน

เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลานวลจันทรเทศที่ผานการคัดเลือกแบบหมูและกลุมควบคุมใน

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

วิธีดําเนินการ 

1.  การดําเนินการคัดเลือก 

การดําเนินการวิจัยการปรับปรุงพันธุปลา

เดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนตุลาคม 

1) ดังนี ้

1.1  เพาะพันธุปลานวลจันทรเทศ

และปรับปรุงพันธุแลว 2 รุน ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ

1.2  รวบรวมลูกปลาจากพอแมพันธุแตละคูจํานวนเทา ๆ กัน และ

600 ตารางเมตร จํานวน 3 บอ อัตราปลอย

1.3  เมื่ออายุครบ 1 เดือน จึงสุมลูกปลาเพื่อ

1.4  เลี้ยงและเก็บขอมูลการเจริญเติบโตทุกเดือนจนปลามีอายุ

เจริญเติบโตดีที่สุด 10% ของประชากร เพื่อใชเปนพอแมพันธุสําหรับประชากรคัดเลือกรุนตอไป

1.5  ขณะที่ทําการคัดเลือกปลาเพื่อใชผลิตเป

ประชากร จํานวน 200 ตัว/บอ เทา 

ของท้ังสองกลุมนี้วาประชากรรุนพอแม

1.6  เลี้ยงประชากรรุนพอแมกลุมคัดเลือกและกลุม

รวมเปน 6 บอ อัตราปลอย 200 ตัว/

1.7  สุมพอแมพันธุปลาที่สมบูรณ

ลูกปลาที่ผลิตไดของทั้งสองกลุมนี้ เรียกวา ประชากรรุนที่ 

1.8  ดําเนินการอนุบาลปลานวลจันทรเทศรุนที่ 

1.9  เลี้ยงเปรียบเทียบปลา

ขอมูลการเจริญเติบโตเชนเดียวกับประชากรรุนพอแม

1.10 เมื่อปลานวลจันทรเทศรุนที่ 

พันธุเชนเดียวกับประชากรรุนพอแม ตามวิธีการขอ 

เจริญเติบโตเชนเดียวกับประชากรรุนที่ 
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การดําเนินการวิจัยการปรับปรุงพันธุปลานวลจันทรเทศโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู (Falcone

ถึง เดือนตุลาคม 2560 ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ โดยมีขั้นตอนการทดลอง 

นวลจันทรเทศจํานวน 50 คู (อัตราสวนเพศ 1:1) โดยวิธีการผสมเทียม

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ 

รวบรวมลูกปลาจากพอแมพันธุแตละคูจํานวนเทา ๆ กัน และอนุบาลลูกปลาที่ไดโดยเลี้ยงรวมกันในบอดินขนาด 

บอ อัตราปลอย 100,000 ตัว/บอ 

เดือน จึงสุมลูกปลาเพื่อปรับอัตราปลอยเปน 2,000 ตัว/บอ 

เก็บขอมูลการเจริญเติบโตทุกเดือนจนปลามีอายุครบ 6 เดือน จึงดําเนินการคัดเลือกปลาที่มีการ

ของประชากร เพื่อใชเปนพอแมพันธุสําหรับประชากรคัดเลือกรุนตอไป 

ขณะที่ทําการคัดเลือกปลาเพื่อใชผลิตเปนประชากรกลุมคัดเลือก คัดเลือกปลาที่มีคาเฉลี่ยตรงกลางของ

 ๆ กันกับกลุมคัดเลือก เพื่อนํามาผลิตประชากรกลุมควบคุม เรียกปลาระดับรุนประชากร

ของท้ังสองกลุมนี้วาประชากรรุนพอแม (P0) 

เลี้ยงประชากรรุนพอแมกลุมคัดเลือกและกลุมควบคุมในบอดินขนาด 600 ตารางเมตร

/บอ จนถึงวัยเจริญพันธุ เมื่อปลามีอายุประมาณ 18 เดือน 

สุมพอแมพันธุปลาที่สมบูรณเพศกลุมละ 50 คู เมื่อถึงวัยเจริญพันธุเพื่อดําเนินการเพาะพันธุโดยวิธีการผสมเทียม

กปลาที่ผลิตไดของทั้งสองกลุมนี้ เรียกวา ประชากรรุนที่ 1 (F1) 

ปลานวลจันทรเทศรุนที่ 1 ทั้งสองกลุม เชนเดียวกับประชากรรุนพอแม ตามวิธีการขอ 

ปลานวลจันทรเทศรุนที่ 1 ระหวางประชากรกลุมคัดเลือกและกลุมควบ

เชนเดียวกับประชากรรุนพอแม ตามวิธีการขอ 1.4 

เมื่อปลานวลจันทรเทศรุนที่ 1 ทั้งสองกลุม มีอายุครบ 6 เดือน ดําเนินการคัดเลือกและเลี้ยงปลาจนถึงวัย

เชนเดียวกับประชากรรุนพอแม ตามวิธีการขอ 1.4 ถึง 1.8 จึงทําการเพาะพันธุผลิตประชากรรุนที่ 

เจริญเติบโตเชนเดียวกับประชากรรุนที่ 1 
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Falconer, 1989) เริ่มตั้งแต

ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ โดยมีขั้นตอนการทดลอง (ภาพที่ 

โดยวิธีการผสมเทียมจากประชากรที่คัดเลือก

อนุบาลลูกปลาที่ไดโดยเลี้ยงรวมกันในบอดินขนาด 

เดือน จึงดําเนินการคัดเลือกปลาที่มีการ

 

คัดเลือกปลาที่มีคาเฉลี่ยตรงกลางของ

เพื่อนํามาผลิตประชากรกลุมควบคุม เรียกปลาระดับรุนประชากร

ตารางเมตร กลุมประชากรละ 3 บอ 

คู เมื่อถึงวัยเจริญพันธุเพื่อดําเนินการเพาะพันธุโดยวิธีการผสมเทียม 

ทั้งสองกลุม เชนเดียวกับประชากรรุนพอแม ตามวิธีการขอ 1.2 ถึง 1.3  

ระหวางประชากรกลุมคัดเลือกและกลุมควบคุม โดยเลี้ยงและเก็บ

เดือน ดําเนินการคัดเลือกและเลี้ยงปลาจนถึงวัยเจริญ

ทําการเพาะพันธุผลิตประชากรรุนที่ 2 (F2) เก็บขอมูลการ



 O1 

156 

O31 

 

 

 

 

                 P0 ♂ 50 x ♀50                                                                   

   

 
กลุมควบคุม 
คัดเลือกปลาที่มีคาเฉลีย่ตรงกลาง

   ของประชากร 

 
 
 

            F1      ปลากลุมควบคุม 
 

 
 
F2      ปลากลุมควบคุม 

 
ภาพท่ี 1  แผนผังการปรับปรุงพันธุปลานวลจันทรเทศ

 

2. การวิเคราะหขอมูล 

2.1 การประเมินคาทางพันธุกรรม

นําขอมูลความยาวและน้ําหนักของปลา

คํานวณคาทางพันธุกรรมตอไปนี้ 

2.1.1 ความแตกตางของการคัดเลือก 

ความแตกตางของการคัดเลือก คือ ความแตกตางของคาเฉลี่ยของลักษณะเปาหมายในประชากร

ทั้งหมด กับคาเฉลี่ยของลักษณะเปาหมายในกลุมสัตวท่ีคัดเลือกเปนพอแมพันธุ

สมการ คือ 

Si  =  (Xsi) - (Xi)

            เมื่อ    Si  =  คาความแตกตางของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ 

          Xsi =  คาเฉลี่ยของลักษณะกลุมสัตวที่คัดเลือกเปนพอแมพันธุในรุนที่ 

          Xi  =  คาเฉลี่ยของลักษณะประชากรทั้งหมดในรุนที่ 

 

 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

                                                                             10% 

    
  6 เดือน 

    กลุมคัดเลือก 
คัดเลือกปลาที่มีคาเฉลีย่ตรงกลาง  คัดเลือกปลาขนาดโตที่สดุ 

    ของประชากร 
 
12 เดือน 

                  ปลากลุมคัดเลือก 

                        ปลากลุมคัดเลือก 

นวลจันทรเทศโดยการคัดเลอืกแบบหมู (mass selection) 

การประเมินคาทางพันธุกรรม 

นําขอมูลความยาวและน้ําหนักของปลานวลจันทรเทศที่อายุ 6 เดือน ของประชากรรุนพอแม

ความแตกตางของการคัดเลือก (selection differential, S) 

ความแตกตางของการคัดเลือก คือ ความแตกตางของคาเฉลี่ยของลักษณะเปาหมายในประชากร

ทั้งหมด กับคาเฉลี่ยของลักษณะเปาหมายในกลุมสัตวท่ีคัดเลือกเปนพอแมพันธุ (Falconer, 1989) ซึ่งสามารถอธิบายในรูปขอ

) 

คาความแตกตางของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ i 

คาเฉลี่ยของลักษณะกลุมสัตวที่คัดเลือกเปนพอแมพันธุในรุนที่ i 

คาเฉลี่ยของลักษณะประชากรทั้งหมดในรุนที่ i 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

% ♂,♀ 

คัดเลือกปลาขนาดโตที่สดุ 10%  

ของประชากรรุนพอแม, รุนที่ 1 และ 2 มา

ความแตกตางของการคัดเลือก คือ ความแตกตางของคาเฉลี่ยของลักษณะเปาหมายในประชากร

ซึ่งสามารถอธิบายในรูปของ
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                 P0 ♂ 50 x ♀50                                                                   

   

 
กลุมควบคุม 
คัดเลือกปลาที่มีคาเฉลีย่ตรงกลาง

   ของประชากร 

 
 
 

            F1      ปลากลุมควบคุม 
 

 
 
F2      ปลากลุมควบคุม 

 
ภาพท่ี 1  แผนผังการปรับปรุงพันธุปลานวลจันทรเทศ

 

2. การวิเคราะหขอมูล 

2.1 การประเมินคาทางพันธุกรรม

นําขอมูลความยาวและน้ําหนักของปลา

คํานวณคาทางพันธุกรรมตอไปนี้ 

2.1.1 ความแตกตางของการคัดเลือก 

ความแตกตางของการคัดเลือก คือ ความแตกตางของคาเฉลี่ยของลักษณะเปาหมายในประชากร

ทั้งหมด กับคาเฉลี่ยของลักษณะเปาหมายในกลุมสัตวท่ีคัดเลือกเปนพอแมพันธุ

สมการ คือ 

Si  =  (Xsi) - (Xi)

            เมื่อ    Si  =  คาความแตกตางของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ 

          Xsi =  คาเฉลี่ยของลักษณะกลุมสัตวที่คัดเลือกเปนพอแมพันธุในรุนที่ 

          Xi  =  คาเฉลี่ยของลักษณะประชากรทั้งหมดในรุนที่ 

 

 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

                                                                             10% 

    
  6 เดือน 

    กลุมคัดเลือก 
คัดเลือกปลาที่มีคาเฉลีย่ตรงกลาง  คัดเลือกปลาขนาดโตที่สดุ 

    ของประชากร 
 
12 เดือน 

                  ปลากลุมคัดเลือก 

                        ปลากลุมคัดเลือก 

นวลจันทรเทศโดยการคัดเลอืกแบบหมู (mass selection) 

การประเมินคาทางพันธุกรรม 

นําขอมูลความยาวและน้ําหนักของปลานวลจันทรเทศที่อายุ 6 เดือน ของประชากรรุนพอแม

ความแตกตางของการคัดเลือก (selection differential, S) 

ความแตกตางของการคัดเลือก คือ ความแตกตางของคาเฉลี่ยของลักษณะเปาหมายในประชากร

ทั้งหมด กับคาเฉลี่ยของลักษณะเปาหมายในกลุมสัตวท่ีคัดเลือกเปนพอแมพันธุ (Falconer, 1989) ซึ่งสามารถอธิบายในรูปขอ

) 

คาความแตกตางของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ i 

คาเฉลี่ยของลักษณะกลุมสัตวที่คัดเลือกเปนพอแมพันธุในรุนที่ i 

คาเฉลี่ยของลักษณะประชากรทั้งหมดในรุนที่ i 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

% ♂,♀ 

คัดเลือกปลาขนาดโตที่สดุ 10%  

ของประชากรรุนพอแม, รุนที่ 1 และ 2 มา

ความแตกตางของการคัดเลือก คือ ความแตกตางของคาเฉลี่ยของลักษณะเปาหมายในประชากร

ซึ่งสามารถอธิบายในรูปของ

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

2.1.2 การตอบสนองของการคัดเลือก 

การตอบสนองของการคัดเลือก คือ

กับประชากรรุนพอแม (Falconer, 1989) 

สภาพแวดลอมที่แตกตางกันไปแตละรุนตามวิธีการของ 

และเลี้ยงรุนเดียวกันมาลบออกจากคาเฉลี่ยของประชากรกลุมคัดเลือก 

Ri =  (Xi

 เมื่อ    Ri  =  คาตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ 

               Xi  =  คาเฉลี่ยประชากรรุนที่ 

          Ci  =  คาเฉลีย่ประชากรรุนที่ 

         Xi-1 =  คาเฉลี่ยประชากรรุนที่ 

         Ci-1 =  คาเฉลี่ยประชากรรุนที่ 

โดย i = 0, 1, 2, s0, 

กลุมพอแมพันธุคัดเลือก และกลุมคัดเลือกรุนที่ 

2.1.3 อัตราพันธุกรรมประจักษ

อัตราพันธุกรรมประจักษ คือ คาที่ประเมินจากสัดสวนระหวางคาตอบสนองของการคัดเลือกกับ

ความแตกตางของการคัดเลือก (h2
R 

คัดเลือกทั้งหมดกับความแตกตางของการคัดเลือกทั้งหมด 

 

        ในงานวิจัยนี้คํานวณ   

 

ในท่ีนี้ คาตอบสนองการคัดเลือกท้ังหมด 

  ความแตกตางของการคดัเลือกทั้งหมด 

และประเมินคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของอัตราพันธุกรรมประจักษ 

heritability, Sh2) จากสูตร  

R / (S1+S

เมื่อ    R   =  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานขอ

 2   =   V

เมื่อ  Vp   =   

 t     =  จํานวนรุนท่ีคัดเลือก

 h2   =  อัตราพันธุกรรม

 Ne   = จํานวนพอแมพันธุ

 m   = จํานวนปลาที่ช่ังวัด

 

2.2 เปรียบเทยีบการเจริญเติบโต

2.2.1  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวางประชา

การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลา

กลุมควบคุมที่อายุเทากันแยกวิเคราะหเปนประชากรรุนที่ 

1)  การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนัก

การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

คาตอบสนองการคัดเลือกทั้งหมด

คาแตกตางของการคัดเลือกทั้งหมด

การตอบสนองของการคัดเลือก (response to selection, R)                  

การตอบสนองของการคัดเลือก คือ ความแตกตางระหวางลักษณะของสัตวในประชากรรุนคัดเลือก

(Falconer, 1989) ซึ่งในการทดลองนี้ไดนําประชากรกลุมควบคุมมาปรับความคลาดเคลื่อนที่

สภาพแวดลอมที่แตกตางกันไปแตละรุนตามวิธีการของ Hill (1972) โดยการนําคาเฉลี่ยของประชากรกลุมควบคุมที่อายุเทากัน

และเลี้ยงรุนเดียวกันมาลบออกจากคาเฉลี่ยของประชากรกลุมคัดเลือก สามารถเขียนเปนสมการไดดังน้ี คือ 

i- Ci) -  (Xi-1- Ci-1)         

คาตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ i 

คาเฉลี่ยประชากรรุนที่ i ในกลุมคัดเลือก 

คาเฉลีย่ประชากรรุนที่ i ในกลุมควบคุม  

คาเฉลี่ยประชากรรุนที่ i-1 หรือรุนพอแมของประชากรรุนที่ i ในกลุมคัดเลือก 

คาเฉลี่ยประชากรรุนที่ i-1 หรือรุนพอแมของประชากรรุนที่ i ในกลุมควบคุม

i = 0, 1, 2, s0, และ s1 เปนคาของประชากรพอแมพันธุ, กลุมควบคุมรุนที่ 

ละกลุมคัดเลือกรุนที่ 1 ตามลําดับ  

อัตราพันธุกรรมประจักษ (realized heritability, h2
R) 

อัตราพันธุกรรมประจักษ คือ คาที่ประเมินจากสัดสวนระหวางคาตอบสนองของการคัดเลือกกับ

 = R/S) ในกรณีที่มีการคัดเลือกมากกวา 1 รุนขึ้นไป คา h2
R 

คัดเลือกทั้งหมดกับความแตกตางของการคัดเลือกทั้งหมด (Hill, 1972; Falconer and Mackay, 1996)

ในงานวิจัยนี้คํานวณ   h2
R
    =  

ในท่ีนี้ คาตอบสนองการคัดเลือกท้ังหมด =  R1+R2 

ความแตกตางของการคดัเลือกทั้งหมด =  S1+S2 

ะเมินคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของอัตราพันธุกรรมประจักษ (standard error of cumulative realized 

+S2) 

คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาการตอบสนองตอการคัดเลือก โดยสามารถคํานวณคาไดจากสูตร

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

 แวเรียนซของลักษณะที่คัดเลือก 

จํานวนรุนท่ีคัดเลือก 

อัตราพันธุกรรม 

จํานวนพอแมพันธุ 

จํานวนปลาที่ช่ังวัด   

เปรียบเทยีบการเจริญเติบโต 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวางประชากรกลุมคัดเลือกและกลุมควบคุมในแตละรุน

การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลานวลจันทรเทศ

กลุมควบคุมที่อายุเทากันแยกวิเคราะหเปนประชากรรุนที่ 1 และ 2 ตามขอมูล ดังน้ี 

การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนัก 

 O1 

157 

O31 

คาตอบสนองการคัดเลือกทั้งหมด 

อกทั้งหมด 

               

ความแตกตางระหวางลักษณะของสัตวในประชากรรุนคัดเลือก

ซึ่งในการทดลองนี้ไดนําประชากรกลุมควบคุมมาปรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก

โดยการนําคาเฉลี่ยของประชากรกลุมควบคุมที่อายุเทากัน

สามารถเขียนเปนสมการไดดังน้ี คือ  

ในกลุมคัดเลือก  

ในกลุมควบคุม 

กลุมควบคุมรุนที่ 1, กลุมควบคุมรุนที่ 2, 

อัตราพันธุกรรมประจักษ คือ คาที่ประเมินจากสัดสวนระหวางคาตอบสนองของการคัดเลือกกับ

 ประเมินจากคาตอบสนองการ

(Hill, 1972; Falconer and Mackay, 1996) 

standard error of cumulative realized 

โดยสามารถคํานวณคาไดจากสูตร  

กรกลุมคัดเลือกและกลุมควบคุมในแตละรุน 

นวลจันทรเทศระหวางกลุมคัดเลือกและ
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การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลา

เทศระหวางกลุมคัดเลือกและกลุมควบคุมที่อายุเทากันแยกวิเคราะหเปนประชากรรุนที่ 

ตามโมเดลทางสถิติแบบ one-way nested analysis of variance

แตกตางของแตละประชากรในแตละรุนเปนคู ๆ โดยวิธี 

 2)  น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน

 

              น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน  

             

      3)  อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

        

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

                              

  นําขอมูลน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไปวิเคร

ระหวางกลุมคัดเลือกและกลุมควบคุมโดยใชสถิติ

2.2.2 เปรียบเทยีบการเจริญเติบโตระหวางรุนของประชากรกลุมคัดเลือก

วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลา

ระหวางรุนของประชากรกลุมคัดเลือกจากประชากรรุนพอแม

ออกโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป ตามโมเดลทางสถิติแบบ

และเปรียบเทียบความแตกตางของประชากรในแตละรุนเปนคู

 

2.3 อัตรารอดตาย 

ขอมูลอัตรารอดตายของปลา

ขอมูลดวยวิธี angular transformation โดยใช

กระจายแบบ normal distribution กอนที่จะนํามาวิเคราะหความแปรปรวนแบบ 

and Rohlf, 1981) โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป
 

ผลการศึกษา 

1. การประเมินคาทางพันธุกรรม 

1.1 คาความแตกตางของการคัดเลือก

คาความแตกตางของการคัดเลื

ของประชากรคัดเลือกรุนที่ 1 และ 2 มีคา 2.27 

กรัม และ 13.70 กรัม โดยน้ําหนัก ตามลําดับ

 ความแตกตางของการคัดเลือกท้ังหมดใน 

และ 28.39 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 

1.2 คาตอบสนองของการคัดเลือก

คาตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ 

เซนติเมตร โดยความยาว ตามลําดับ และมีคา 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

น้ําหนักปลาเฉลี่ยสุดทาย – น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มตน

จํานวนวันที่ใชทดลอง 

(ln น้ําหนักปลาสดุทาย – ln น้ําหนักปลาเริม่ตน

ระยะเวลาทดลอง 

 

ขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลา

ระหวางกลุมคัดเลือกและกลุมควบคุมที่อายุเทากันแยกวิเคราะหเปนประชากรรุนที่ 1 และ 2 โดยใชโปรแกรม

way nested analysis of variance (Sokal and Rohlf, 1981) และเปรียบเทียบความ

แตกตางของแตละประชากรในแตละรุนเปนคู ๆ โดยวิธี Tukey’s test (Wilkinson et al., 1992) 

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

  (กรัม/วัน)  = 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR) คํานวณตาม Brett (1979) 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน)  = 

นําขอมูลน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไปวิเคร

ระหวางกลุมคัดเลือกและกลุมควบคุมโดยใชสถิติ t-test ดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 

เปรียบเทยีบการเจริญเติบโตระหวางรุนของประชากรกลุมคัดเลือก 

วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลา

มคัดเลือกจากประชากรรุนพอแม, รุนที่ 1 และ 2  ซึ่งนําขอมูลของประชากรกลุมควบคุมมาลบ

ตามโมเดลทางสถิติแบบ one-way analysis of variance (Sokal and Rohlf, 1981) 

และเปรียบเทียบความแตกตางของประชากรในแตละรุนเปนคู ๆ โดยวิธี Tukey’s test  (Wilkinson et al.,

ขอมูลอัตรารอดตายของปลานวลจันทรเทศที่อายุ 6 เดือน ของประชากรรุนพอแม, รุนที่ 

โดยใชคา arcsine ตามวิธีการของ Sokal and Rohlf (1981) เพื่อปรับใหขอ

กอนที่จะนํามาวิเคราะหความแปรปรวนแบบ one-way analysis of variance (Sokal 

สําเร็จรูป 

คาความแตกตางของการคัดเลือก (S) 

คาความแตกตางของการคัดเลือก แสดงในตารางที่ 1 เมื่อปลาอายุ 6 เดือน คาความแตกตางของการคัดเลือก

2.27 เซนติเมตร และ 1.71 เซนติเมตร โดยความยาว ตามลําดับ และมีคา 

กรัม โดยน้ําหนัก ตามลําดับ  

ความแตกตางของการคัดเลือกท้ังหมดใน 2 รุน ของการคัดพันธุโดยความยาวและน้ําหนักมีคา 

คาตอบสนองของการคัดเลือก (R) 

คาตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ 1 และ 2 ของการคัดพันธุ มีคา 0.80 

มีคา 4.74 กรัม และ 3.19 กรัม โดยน้ําหนัก ตามลําดับ (ตารางท่ี 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มตน 

น้ําหนักปลาเริม่ตน) 
× 100  

ขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลานวลจันทร

โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 

และเปรียบเทียบความ

Brett (1979) จากสูตร   

Brett (1979) จากสูตร 

นําขอมูลน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไปวิเคราะหความแตกตาง

วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลานวลจันทรเทศ

ซึ่งนําขอมูลของประชากรกลุมควบคุมมาลบ

(Sokal and Rohlf, 1981) 

et al., 1992)  

รุนที่ 1 และ 2 นํามาแปลง

เพื่อปรับใหขอมูลมีการ

way analysis of variance (Sokal 

เดือน คาความแตกตางของการคัดเลือก

เซนติเมตร โดยความยาว ตามลําดับ และมีคา 14.69 

รุน ของการคัดพันธุโดยความยาวและน้ําหนักมีคา 3.98 เซนติเมตร 

0.80 เซนติเมตร และ 0.16 

ตารางท่ี 1) 



 O1 

158 

O31 

การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลา

เทศระหวางกลุมคัดเลือกและกลุมควบคุมที่อายุเทากันแยกวิเคราะหเปนประชากรรุนที่ 

ตามโมเดลทางสถิติแบบ one-way nested analysis of variance

แตกตางของแตละประชากรในแตละรุนเปนคู ๆ โดยวิธี 

 2)  น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน

 

              น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน  

             

      3)  อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

        

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

                              

  นําขอมูลน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไปวิเคร

ระหวางกลุมคัดเลือกและกลุมควบคุมโดยใชสถิติ

2.2.2 เปรียบเทยีบการเจริญเติบโตระหวางรุนของประชากรกลุมคัดเลือก

วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลา

ระหวางรุนของประชากรกลุมคัดเลือกจากประชากรรุนพอแม

ออกโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป ตามโมเดลทางสถิติแบบ

และเปรียบเทียบความแตกตางของประชากรในแตละรุนเปนคู

 

2.3 อัตรารอดตาย 

ขอมูลอัตรารอดตายของปลา

ขอมูลดวยวิธี angular transformation โดยใช

กระจายแบบ normal distribution กอนที่จะนํามาวิเคราะหความแปรปรวนแบบ 

and Rohlf, 1981) โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป
 

ผลการศึกษา 

1. การประเมินคาทางพันธุกรรม 

1.1 คาความแตกตางของการคัดเลือก

คาความแตกตางของการคัดเลื

ของประชากรคัดเลือกรุนที่ 1 และ 2 มีคา 2.27 

กรัม และ 13.70 กรัม โดยน้ําหนัก ตามลําดับ

 ความแตกตางของการคัดเลือกท้ังหมดใน 

และ 28.39 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 

1.2 คาตอบสนองของการคัดเลือก

คาตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ 

เซนติเมตร โดยความยาว ตามลําดับ และมีคา 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

น้ําหนักปลาเฉลี่ยสุดทาย – น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มตน

จํานวนวันที่ใชทดลอง 

(ln น้ําหนักปลาสดุทาย – ln น้ําหนักปลาเริม่ตน

ระยะเวลาทดลอง 

 

ขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลา

ระหวางกลุมคัดเลือกและกลุมควบคุมที่อายุเทากันแยกวิเคราะหเปนประชากรรุนที่ 1 และ 2 โดยใชโปรแกรม

way nested analysis of variance (Sokal and Rohlf, 1981) และเปรียบเทียบความ

แตกตางของแตละประชากรในแตละรุนเปนคู ๆ โดยวิธี Tukey’s test (Wilkinson et al., 1992) 

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

  (กรัม/วัน)  = 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR) คํานวณตาม Brett (1979) 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน)  = 

นําขอมูลน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไปวิเคร

ระหวางกลุมคัดเลือกและกลุมควบคุมโดยใชสถิติ t-test ดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 

เปรียบเทยีบการเจริญเติบโตระหวางรุนของประชากรกลุมคัดเลือก 

วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลา

มคัดเลือกจากประชากรรุนพอแม, รุนที่ 1 และ 2  ซึ่งนําขอมูลของประชากรกลุมควบคุมมาลบ

ตามโมเดลทางสถิติแบบ one-way analysis of variance (Sokal and Rohlf, 1981) 

และเปรียบเทียบความแตกตางของประชากรในแตละรุนเปนคู ๆ โดยวิธี Tukey’s test  (Wilkinson et al.,

ขอมูลอัตรารอดตายของปลานวลจันทรเทศที่อายุ 6 เดือน ของประชากรรุนพอแม, รุนที่ 

โดยใชคา arcsine ตามวิธีการของ Sokal and Rohlf (1981) เพื่อปรับใหขอ

กอนที่จะนํามาวิเคราะหความแปรปรวนแบบ one-way analysis of variance (Sokal 

สําเร็จรูป 

คาความแตกตางของการคัดเลือก (S) 

คาความแตกตางของการคัดเลือก แสดงในตารางที่ 1 เมื่อปลาอายุ 6 เดือน คาความแตกตางของการคัดเลือก

2.27 เซนติเมตร และ 1.71 เซนติเมตร โดยความยาว ตามลําดับ และมีคา 

กรัม โดยน้ําหนัก ตามลําดับ  

ความแตกตางของการคัดเลือกท้ังหมดใน 2 รุน ของการคัดพันธุโดยความยาวและน้ําหนักมีคา 

คาตอบสนองของการคัดเลือก (R) 

คาตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ 1 และ 2 ของการคัดพันธุ มีคา 0.80 

มีคา 4.74 กรัม และ 3.19 กรัม โดยน้ําหนัก ตามลําดับ (ตารางท่ี 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มตน 

น้ําหนักปลาเริม่ตน) 
× 100  

ขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลานวลจันทร

โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 

และเปรียบเทียบความ

Brett (1979) จากสูตร   

Brett (1979) จากสูตร 

นําขอมูลน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไปวิเคราะหความแตกตาง

วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลานวลจันทรเทศ

ซึ่งนําขอมูลของประชากรกลุมควบคุมมาลบ

(Sokal and Rohlf, 1981) 

et al., 1992)  

รุนที่ 1 และ 2 นํามาแปลง

เพื่อปรับใหขอมูลมีการ

way analysis of variance (Sokal 

เดือน คาความแตกตางของการคัดเลือก

เซนติเมตร โดยความยาว ตามลําดับ และมีคา 14.69 

รุน ของการคัดพันธุโดยความยาวและน้ําหนักมีคา 3.98 เซนติเมตร 

0.80 เซนติเมตร และ 0.16 

ตารางท่ี 1) 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

การตอบสนองของการคัดเลือกท้ังหมดใน 

และ 7.93 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 

1.3 คาอัตราพันธุกรรมประจักษ

เมื่อผานการคัดเลือกแบบหมู 

คาตอบสนองของการคัดเลือกทั้งหมด

ซึ่งมีคาเทากับ 0.24±0.024 และ 0.28±0.029

 

ตารางที่ 1  ความแตกตางของการคัดเลือก 

ความยาว (เซนติเมตร) 

หมู 2 รุน  
 

ลักษณะ 
คาความแตกตางของ              

การคัดเลือก 
 รุนที่ 1 รุนที่ 

ความยาวเฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 

2.27 

น้ําหนักเฉลี่ย 

(กรัม) 

14.69 

 

2. เปรียบเทียบการเจริญเติบโต 

2.1 การเจรญิเติบโตของประชากรรุนพอแม

การเจริญเติบโตโดยความยาว และน้ําหนักท่ีอายุ 

เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 0.46±0.11 

เฉลี่ย 15.78±0.71 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 

น้ําหนักเพิ่มตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของประชากรรุนพอแมที่อายุ

0.204±0.037 กรัม/วัน และ 2.123±0.135

 

2.2 การเจรญิเติบโตของประชากรรุนที่ 

2.2.1 ประชากรรุนที่ 

การเจริญเติบโตโดยความยาว และน้ําหนักที่อายุ 

3.73±0.37 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 

และน้ําหนักเฉลี่ย 0.46±0.14 กรัม (

16.41±0.65 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 

น้ําหนักเฉลี่ย 37.67±4.09 กรัม ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 

แลวกลุมคัดเลือกมีคาการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักมากกวากลุมควบคุม เทากับ 

ตามลําดับ 

น้ําหนักเพิ่มตอวันที่อายุ

ประชากรกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 0.207±0.008 

การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

การตอบสนองของการคัดเลือกท้ังหมดใน 2 รุน ของการคัดพันธุโดยความยาวและน้ําหนักมีคา 

ตารางท่ี 1) 

คาอัตราพันธุกรรมประจักษ (h2
R) 

เมื่อผานการคัดเลือกแบบหมู 2 รุน สามารถประเมินคาอัตราพันธุกรรมประจักษไดจากการประเมินสัดสวนของ

คาตอบสนองของการคัดเลือกทั้งหมด (R1+R2) กับความแตกตางของการคัดเลือกทั้งหมด (S1+S

0.28±0.029 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1)  

วามแตกตางของการคัดเลือก (Si) การตอบสนองของการคัดเลือก (Ri) และอัตราพันธุกรรมประจักษ 

) และน้ําหนัก (กรัม) ของปลานวลจันทรเทศที่อายุ 6 เดือน หลังจากผานการคัดเลือก

คาความแตกตางของ              
การคัดเลือก (Si) 

คาตอบสนองของการ
คัดเลือก (Ri) 

รุนที่ 2 Si รุนที่ 1 รุนที่ 2 Ri 

1.71 3.98 0.80 0.16 0.96 

13.70 28.39 4.74 3.19 7.93 

การเจรญิเติบโตของประชากรรุนพอแม 

การเจริญเติบโตโดยความยาว และน้ําหนักท่ีอายุ 1 เดือน ในประชากรรุนพอแม มีความยาวเฉลี่ย 

0.46±0.11 กรัม (ตารางท่ี 2) เมื่อเลี้ยงปลาจนมีอายุ 6 เดือน พบวา การเจริญเติบโตมีความยาว

เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 37.46±3.65 กรัม (ตารางท่ี 3)  

น้ําหนักเพิ่มตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของประชากรรุนพอแมที่อายุ

2.123±0.135 %/วัน ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 

การเจรญิเติบโตของประชากรรุนที่ 1 และ 2 

ประชากรรุนที่ 1 

การเจริญเติบโตโดยความยาว และน้ําหนักที่อายุ 1 เดือน ในประชากรกลุมคัดเลือกมีความยาวเฉลี่ย 

เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 0.47±0.12 กรัม สวนประชากรกลุมควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 

ตารางท่ี 2) เมื่อเลี้ยงปลาจนถึงอายุ 6 เดือน พบวาประชากรกลุมคัดเลือกมีความยาวเฉลี่ย 

เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 42.41±4.93 กรัม สวนกลุมควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 

กรัม ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) (ตารางท่ี 

แลวกลุมคัดเลือกมีคาการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักมากกวากลุมควบคุม เทากับ 0.80 

น้ําหนักเพิ่มตอวันที่อายุ 6 เดือน ในประชากรกลุมคัดเลือกมีคาเฉลี่ย 0.231±0.005 

0.207±0.008 กรัม/วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 

 O1 

159 

O31 

รุน ของการคัดพันธุโดยความยาวและน้ําหนักมีคา 0.96 เซนติเมตร 

รุน สามารถประเมินคาอัตราพันธุกรรมประจักษไดจากการประเมินสัดสวนของ

+S2) ของความยาวและน้ําหนัก 

และอัตราพันธุกรรมประจักษ (h2
R) ของ

เดือน หลังจากผานการคัดเลือกแบบ

 
h2

R=[Ri / Si] ± Sh2 
  

 0.96/3.98=0.24±0.024 

 7.93/28.39=0.28±0.029 

เดือน ในประชากรรุนพอแม มีความยาวเฉลี่ย 3.79±0.33 

เดือน พบวา การเจริญเติบโตมีความยาว

น้ําหนักเพิ่มตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของประชากรรุนพอแมที่อายุ 6 เดือน มีคาเฉลี่ย 

เดือน ในประชากรกลุมคัดเลือกมีความยาวเฉลี่ย 

สวนประชากรกลุมควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 3.65±0.38 เซนติเมตร 

เดือน พบวาประชากรกลุมคัดเลือกมีความยาวเฉลี่ย 

ฉลี่ย 15.61±0.59 เซนติเมตร และ

ตารางท่ี 3) และเมื่อเปรียบเทียบกัน

0.80 เซนติเมตร และ 4.74 กรัม 

0.231±0.005 กรัม/วัน สวน

วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) (ตารางท่ี 3) 



 O1 

160 

O31 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่อายุ

สวนประชากรกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 2.146±0.109%

ที่ 3) 

2.2.2 ประชากรรุนที่ 2 

การเจริญเติบโตโดยความยาว และน้ําหนักที่อายุ 

3.80±0.48 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 0.49±0.08 

และน้ําหนักเฉลี่ย 0.47±0.06 กรัม (ตารางท่ี 

16.44±0.47 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 45.12±3.63 

น้ําหนักเฉลี่ย 37.19±2.31 กรัม ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 

แลวกลุมคัดเลือกมีคาการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักมากกวากลุมควบคุม เทากับ 

ตามลําดับ 

น้ําหนักเพิ่มตอวันที่อายุ

ประชากรกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 0.204±0.002 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่อายุ

สวนประชากรกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 2.124±0.017%

ที่ 3) 
 

ตารางที ่2 น้ําหนัก และความยาวเฉลี่ย
 

ประชากร ลักษณะ

รุนพอแม 
ความยาว (เซนติเมตร
น้ําหนัก (กรัม) 

  

รุนที่ 1 
ความยาว (เซนติเมตร
น้ําหนัก (กรัม) 

รุนที่ 2 
ความยาว (เซนติเมตร
น้ําหนัก (กรัม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่อายุ 6 เดือน ในประชากรกลุมคัดเลือกมีคาเฉลี่ย 

2.146±0.109%/วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 

การเจริญเติบโตโดยความยาว และน้ําหนักที่อายุ 1 เดือน ในประชากรกลุมคัดเลือกมีความยาวเฉลี่ย 

0.49±0.08 กรัม สวนประชากรกลุมควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 3.81±0.20 

ตารางท่ี 2) เมื่อเลี้ยงปลาจนถึงอายุ 6 เดือน พบวาประชากรกลุมคัดเลือกมีความยาวเฉ

45.12±3.63 กรัม สวนกลุมควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 15.48±0.36 

กรัม ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) (ตารางท่ี 3) และเมื่อเปรียบเทียบกัน

ารเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักมากกวากลุมควบคุม เทากับ 0.96 เซนติเมตร และ 

น้ําหนักเพิ่มตอวันที่อายุ 6 เดือน ในประชากรกลุมคัดเลือกมีคาเฉลี่ย 0.248±0.004 

0.204±0.002 กรัม/วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01)

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่อายุ 6 เดือน ในประชากรกลุมคัดเลือกมีคาเฉลี่ย 

2.124±0.017%/วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 

และความยาวเฉลี่ยของปลานวลจันทรเทศที่อายุ 1 เดือน 

ลักษณะ คาเฉลี่ย 
เซนติเมตร) 3.79±0.33 

0.46±0.11  

กลุมคัดเลือก 
เซนติเมตร) 3.73±0.37 

0.47±0.12 
เซนติเมตร) 3.80±0.48 

0.49±0.08 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

เดือน ในประชากรกลุมคัดเลือกมีคาเฉลี่ย 2.466±0.062%/วัน 

วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) (ตาราง    

ชากรกลุมคัดเลือกมีความยาวเฉลี่ย 

3.81±0.20 เซนติเมตร 

เดือน พบวาประชากรกลุมคัดเลือกมีความยาวเฉลี่ย 

15.48±0.36 เซนติเมตร และ

และเมื่อเปรียบเทียบกัน

เซนติเมตร และ 7.93 กรัม 

0.248±0.004 กรัม/วัน สวน

(p<0.01) (ตารางท่ี 3) 

ในประชากรกลุมคัดเลือกมีคาเฉลี่ย 2.488±0.017%/วัน 

วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) (ตาราง    

 
   

กลุมควบคุม 
3.65±0.38 

0.46±0.14 
3.81±0.20 
0.47±0.06 
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O31 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่อายุ

สวนประชากรกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 2.146±0.109%

ที่ 3) 

2.2.2 ประชากรรุนที่ 2 

การเจริญเติบโตโดยความยาว และน้ําหนักที่อายุ 

3.80±0.48 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 0.49±0.08 

และน้ําหนักเฉลี่ย 0.47±0.06 กรัม (ตารางท่ี 

16.44±0.47 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 45.12±3.63 

น้ําหนักเฉลี่ย 37.19±2.31 กรัม ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 

แลวกลุมคัดเลือกมีคาการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักมากกวากลุมควบคุม เทากับ 

ตามลําดับ 

น้ําหนักเพิ่มตอวันที่อายุ

ประชากรกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 0.204±0.002 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่อายุ

สวนประชากรกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 2.124±0.017%

ที่ 3) 
 

ตารางที ่2 น้ําหนัก และความยาวเฉลี่ย
 

ประชากร ลักษณะ

รุนพอแม 
ความยาว (เซนติเมตร
น้ําหนัก (กรัม) 

  

รุนที่ 1 
ความยาว (เซนติเมตร
น้ําหนัก (กรัม) 

รุนที่ 2 
ความยาว (เซนติเมตร
น้ําหนัก (กรัม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่อายุ 6 เดือน ในประชากรกลุมคัดเลือกมีคาเฉลี่ย 

2.146±0.109%/วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 

การเจริญเติบโตโดยความยาว และน้ําหนักที่อายุ 1 เดือน ในประชากรกลุมคัดเลือกมีความยาวเฉลี่ย 

0.49±0.08 กรัม สวนประชากรกลุมควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 3.81±0.20 

ตารางท่ี 2) เมื่อเลี้ยงปลาจนถึงอายุ 6 เดือน พบวาประชากรกลุมคัดเลือกมีความยาวเฉ

45.12±3.63 กรัม สวนกลุมควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 15.48±0.36 

กรัม ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) (ตารางท่ี 3) และเมื่อเปรียบเทียบกัน

ารเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักมากกวากลุมควบคุม เทากับ 0.96 เซนติเมตร และ 

น้ําหนักเพิ่มตอวันที่อายุ 6 เดือน ในประชากรกลุมคัดเลือกมีคาเฉลี่ย 0.248±0.004 

0.204±0.002 กรัม/วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01)

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่อายุ 6 เดือน ในประชากรกลุมคัดเลือกมีคาเฉลี่ย 

2.124±0.017%/วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 

และความยาวเฉลี่ยของปลานวลจันทรเทศที่อายุ 1 เดือน 

ลักษณะ คาเฉลี่ย 
เซนติเมตร) 3.79±0.33 

0.46±0.11  

กลุมคัดเลือก 
เซนติเมตร) 3.73±0.37 

0.47±0.12 
เซนติเมตร) 3.80±0.48 

0.49±0.08 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

เดือน ในประชากรกลุมคัดเลือกมีคาเฉลี่ย 2.466±0.062%/วัน 

วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) (ตาราง    

ชากรกลุมคัดเลือกมีความยาวเฉลี่ย 

3.81±0.20 เซนติเมตร 

เดือน พบวาประชากรกลุมคัดเลือกมีความยาวเฉลี่ย 

15.48±0.36 เซนติเมตร และ

และเมื่อเปรียบเทียบกัน

เซนติเมตร และ 7.93 กรัม 

0.248±0.004 กรัม/วัน สวน

(p<0.01) (ตารางท่ี 3) 

ในประชากรกลุมคัดเลือกมีคาเฉลี่ย 2.488±0.017%/วัน 

วัน ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) (ตาราง    

 
   

กลุมควบคุม 
3.65±0.38 

0.46±0.14 
3.81±0.20 
0.47±0.06 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การเจริญเติบโตจําเพาะ 
พอแม (X0) ประชากรกลุมคัดเลือกรุนที่ 

 

ลักษณะ ประชากรรุนพอแม

ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) 15.78±0.71

น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) 37.46±3.65

น้ําหนักเพิ่มตอวัน(กรัม/วัน) 0.204±0.037

อัตราการเจรญิเติบโต

จําเพาะ (%/วัน) 
2.123±0.135

อัตรารอดตาย (%) 87.53±6.88

หมายเหตุ  อักษรที่ตางกันในบรรทัดเดียวกันของประชากรรุนเดียวกันแสดงความ

(p<0.01) 

 

2.3 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวางรุนของประชากรกลุมคัดเลือก

  การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของปลานวลจันทรเทศที่อายุ 

ของประชากรกลุมควบคุมในแตละรุนมาหักออก

ชวงเวลาจากประชากรรุนพอแม, กลุมคัดเลือกรุนที่ 

รุนพอแม เทากับ 0.80±0.26 เซนติเมตร

ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) (

  การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของประชากรกลุมคัดเลือกรุนที่ 

ประชากรรุนที่ 1 เทากับ เทากับ 0.96±0.15 

พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

 
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นโดยความยาว 

6 เดือน ประชากรรุนพอแม
 

ประชากร ความยาว

เซนติเมตร 

รุนพอแม 0.00±0.00a 

รุนที่ 1 0.80±0.26b 

รุนที่ 2 0.96±0.15b 

หมายเหต ุ อักษรที่ตางกันในแนวตั้งแถวเดียวกันแสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

 

 

 

การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความยาว (เซนติเมตร) น้ําหนัก (กรัม) น้ําหนักเพิ่มตอวัน 
ญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) และอัตรารอดตาย (%) ของปลานวลจันทรเทศที่อายุ 

ประชากรกลุมคัดเลือกรุนที่ 1 และ 2 ( X1, X2) และกลุมควบคุม (C1, C2)

ประชากรรุนพอแม ประชากรรุนที่ 1 

 

 

X0 X1 C1 

15.78±0.71 16.41±0.65a 15.61±0.59b  16.44±0.47

37.46±3.65 42.41±4.93a 37.67±4.09b  45.12±3.63

0.204±0.037 0.231±0.005a 0.207±0.008b  0.248±0.004

2.123±0.135 2.466±0.062a 2.146±0.109b 
 

2.488±0.017

87.53±6.88 86.70±6.14a 90.88±5.65a  94.57±2.40

อักษรที่ตางกันในบรรทัดเดียวกันของประชากรรุนเดียวกันแสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวางรุนของประชากรกลุมคัดเลือก 

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของปลานวลจันทรเทศที่อายุ 

ของประชากรกลุมควบคุมในแตละรุนมาหักออก เพื่อปรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกันในแตละ

กลุมคัดเลือกรุนที่ 1 และ 2 พบวา ประชากรกลุมคัดเลือกรุนที่ 

เซนติเมตร และ 4.74±1.77 กรัม คิดเปน 5.12% และ 12.58% 

(ตารางท่ี 4)  

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของประชากรกลุมคัดเลือกรุนที่ 

0.96±0.15 เซนติเมตร และ 7.94±0.97 กรัม คิดเปน 6.19% 

พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) (ตารางท่ี 4) 

คาเฉลี่ยการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นโดยความยาว (เซนติเมตร) และน้ําหนัก (กรัม) 
ประชากรรุนพอแม, กลุมคัดเลือกรุนที่ 1 และ 2 เมื่อลบดวยคาเฉลี่ยของกลุมควบคุมในแตละรุน

คาเฉลี่ยของกลุมคัดเลือก - คาเฉลี่ยของกลุมควบคุม

ความยาว   น้ําหนัก

เปอรเซนต   กรัม 

0.00   0.00±0.00a 

 5.12   4.74±1.77b 

 6.19   7.94±0.97b 

อักษรที่ตางกันในแนวตั้งแถวเดียวกันแสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)

 O1 
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น้ําหนักเพิ่มตอวัน (กรัม/วัน) อัตรา
ของปลานวลจันทรเทศที่อายุ 6 เดือน ของประชากรรุน

)  

ประชากรรุนที่ 2 

X2 C2 

16.44±0.47a 15.48±0.36b 

45.12±3.63a 37.19±2.31b 

0.248±0.004a 0.204±0.002b 

2.488±0.017a 2.124±0.017b 

94.57±2.40a 88.87±3.18a 

แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของปลานวลจันทรเทศที่อายุ 6 เดือน โดยนําคาเฉลี่ย

บความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกันในแตละ

พบวา ประชากรกลุมคัดเลือกรุนที่ 1 มีคามากกวาประชากร   

 ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตาง

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของประชากรกลุมคัดเลือกรุนที่ 2 พบวามีคามากกวา

% และ 21.34% ตามลําดับ แต

) ของปลานวลจันทรเทศที่อายุ 
เมื่อลบดวยคาเฉลี่ยของกลุมควบคุมในแตละรุน 

คาเฉลี่ยของกลุมควบคุม 

น้ําหนัก 

เปอรเซนต 

0.00 

12.58 

21.34 

(p<0.05) 
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3. อัตรารอดตาย 

 อัตรารอดตายของประชากรรุนพอแมมีคาเฉลี่ย 

 อัตรารอดตายของประชากรรุนที่ 

ตามลําดับ ซึ่งพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

อัตรารอดตายของประชากรรุนที่ 

ตามลําดับ ซึ่งพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

 

สรุปและวิจารณผล 

จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา คาเฉลี่ยของความยาวและน้ําหนักของประชากรกลุมคัดเลือกมีคามากกวากลุมควบคุม

ในรุนเดียวกัน และการเจริญเติบโตของปลา

ประชากรปลานวลจันทรเทศที่ผานการคัดเลือกรุนที่ 

6.19% และ 21.34% ตามลําดับ ซึ่งการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นในดาน

ปรับปรุงพันธุครั้งนี้ มีคาใกลเคียงกับประชากรปลา

การศึกษาครั้งนี้ โดยมีการเจริญเติบโตโดยความยาว

(วิศณุพร และคณะ, 2557) และยังมีคาใกลเคียงกับประชากรปลายี่สกเทศ

นวลจันทรเทศ โดยจากการทดลองของวิศณุพร และคณะ 

ปลายี่สกเทศที่ผานการคัดเลือกรุนที่ 2 เปนประชากรพื้นฐานเชนกัน 

เพิ่มขึ้น เทากับ 5.41% และ 21.54% ตามลําดับ

สําหรับการเจริญเติบโตดานน้ําหนักเพิ่มตอวัน

ที่ศึกษาใน ครั้งนี ้พบวา ประชากรกลุมคัดเลือกมีคาน้ําหนักเพิ่มตอวัน

ควบคุมในรุนเดียวกัน และมีคาเพิ่มขึ้นในทุกรุนของการคัดเลือกสอดคลองกับการเจริญเติบโตโดยความยาว

เฉลี่ยดังที่กลาวมาแลวขางตน โดยพบวาประชากรปลา

เพิ่มตอวันเฉลี่ยและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

เจริญเติบโตดานน้ําหนักเพิ่มตอวันเฉลี่ยและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

ของวิศณุพร และคณะ (2557) ที่ปลานวลจันทรเทศที่ผานการคัดเลือกแบบหมู 

เฉลี่ยและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย

และคณะ (2556) ปลายี่สกเทศที่ผานการคัดเลือกแบบหมู

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

นวลจันทรเทศที่เพิ่มมากขึ้นในทุกรุนของการคัดเลือกเหลานี้ แสดงใหเห็นวาวิธีการคัดเลือกแบบหมูมีประสิทธิภาพในการ

ปรับปรุงพันธุปลานวลจันทรเทศเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตใหดีขึ้น

อัตราพันธุกรรมประจักษ (realized heritability) 

0.24±0.024 โดยความยาว และ 0.28±0.029

วิศณุพร และคณะ (2557) พบวาประชากรปลา

การศึกษาครั้งนี้ มีคาอัตราพันธุกรรมประจั

0.36±0.035 ตามลําดับ ซึ่งถือวามีคาสูง อาจเนื่องจากโครงสรางทางพันธุกรรมของประชากรกลุมควบคุมของทั้งสองการศึกษา

นี้แตกตางกัน ในการศึกษาครั้งนี้ใชกลุมควบคุมที่เปนประชากรที่มีคาเฉลี่ยตรง

ของวิศณุพร และคณะ (2557) ใชกลุมควบคุมที่มีการสุมมาจากประชากรพื้นฐานทั้งหมด ซึ่งการสุมตัวอยางตองสุมแบบ

ไมลําเอียง สุมตัวอยางคอนขางมาก เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการผสมเลือดชิด

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

อัตรารอดตายของประชากรรุนพอแมมีคาเฉลี่ย 87.53±6.88% (ตารางท่ี 3) 

องประชากรรุนที่ 1 กลุมคัดเลือก และกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ย 86.70±6.14% 

ตามลําดับ ซึ่งพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) (ตารางท่ี 3) 

อัตรารอดตายของประชากรรุนที่ 2 กลุมคัดเลือก และกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ย 94.57±2.40% 

ตามลําดับ ซึ่งพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) (ตารางท่ี 3) 

จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา คาเฉลี่ยของความยาวและน้ําหนักของประชากรกลุมคัดเลือกมีคามากกวากลุมควบคุม

ในรุนเดียวกัน และการเจริญเติบโตของปลานวลจันทรเทศกลุมคัดเลือกในรุนถัดไปมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกรุน โดย

ที่ผานการคัดเลือกรุนที่ 2 มีการเจริญเติบโตโดยความยาวเฉลี่ยและน้ําหนัก

ตามลําดับ ซึ่งการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นในดานความยาวและน้ําหนักของปลานวลจันทรเทศ

ปรับปรุงพันธุครั้งนี้ มีคาใกลเคียงกับประชากรปลานวลจันทรเทศที่ผานการคัดเลือก 2 รุน ที่นํามาใชเปนประชากรพื้นฐานใน

มีการเจริญเติบโตโดยความยาวเฉลี่ยและน้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เทากับ 6.99% และ 

มีคาใกลเคียงกับประชากรปลายี่สกเทศซึ่งเปนปลาในกลุม Indian carp 

จากการทดลองของวิศณุพร และคณะ (2556) ปลายี่สกเทศที่ผานการคัดเลือกแบบหมู

เปนประชากรพื้นฐานเชนกัน มีการเจริญเติบโตโดยความยาวเฉลี่ย

ตามลําดับ  

สําหรับการเจริญเติบโตดานน้ําหนักเพิ่มตอวันเฉลี่ยและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยของปลา

พบวา ประชากรกลุมคัดเลือกมีคาน้ําหนักเพิ่มตอวันเฉลี่ยและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

ควบคุมในรุนเดียวกัน และมีคาเพิ่มขึ้นในทุกรุนของการคัดเลือกสอดคลองกับการเจริญเติบโตโดยความยาว

ะชากรปลานวลจันทรเทศที่ผานการคัดเลือกรุนที่ 2 มีการเจริญเติบโตดานน้ําหนัก

และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เทากับ 21.60% และ 17.16% ตามลําดับ

และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยในการศึกษาครั้งนี้มีคาใกลเคียงกับ

ที่ปลานวลจันทรเทศที่ผานการคัดเลือกแบบหมู 2 รุน มีการเจริญเติบโตดานน้ําหนักเพิ่มตอวัน

เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เทากับ 24.97% และ 12.88% ตามลําดับ และการทดลอง

ที่ผานการคัดเลือกแบบหมู จํานวน 2 รุน มีการเจริญเติบโตดานน้ําหนักเพิ่มตอวัน

 เทากับ 21.57% และ 13.67% ตามลําดับ จากลักษณะการเจริญเติบโตของปลา

ทุกรุนของการคัดเลือกเหลานี้ แสดงใหเห็นวาวิธีการคัดเลือกแบบหมูมีประสิทธิภาพในการ

เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตใหดีขึ้นได 

(realized heritability) ที่ประเมินจากการคัดเลือกปลานวลจันทรเทศ

0.28±0.029 โดยน้ําหนัก ซึ่งถือวามีคาปานกลาง (Tave, 1986) ในขณะที่การศึกษาของ 

พบวาประชากรปลานวลจันทรเทศที่ผานการคัดเลือกรุนที่ 2 ที่ไดนํามาใชเปนประชากรพื้นฐานใน

การศึกษาครั้งนี้ มีคาอัตราพันธุกรรมประจักษโดยความยาวและน้ําหนักที่อายุ 6 เดือน เชนกัน เปน 

ซึ่งถือวามีคาสูง อาจเนื่องจากโครงสรางทางพันธุกรรมของประชากรกลุมควบคุมของทั้งสองการศึกษา

นี้แตกตางกัน ในการศึกษาครั้งนี้ใชกลุมควบคุมที่เปนประชากรที่มีคาเฉลี่ยตรงกลาง (average breeders) 

ใชกลุมควบคุมที่มีการสุมมาจากประชากรพื้นฐานทั้งหมด ซึ่งการสุมตัวอยางตองสุมแบบ

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการผสมเลือดชิด (inbreeding)  ในประชากร

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

86.70±6.14% และ 90.88±5.65% 

% และ 88.87±3.18% 

จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา คาเฉลี่ยของความยาวและน้ําหนักของประชากรกลุมคัดเลือกมีคามากกวากลุมควบคุม

กลุมคัดเลือกในรุนถัดไปมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกรุน โดย

และน้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เทากับ 

นวลจันทรเทศที่ไดรับการ

รุน ที่นํามาใชเปนประชากรพื้นฐานใน

และ 24.93% ตามลําดับ 

Indian carp เชนเดียวกันกับปลา

ที่ผานการคัดเลือกแบบหมู จํานวน 2 รุน ที่ใช

เฉลี่ยและน้ําหนักเฉลี่ย

ของปลานวลจันทรเทศ    

และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยมากกวากลุม

ควบคุมในรุนเดียวกัน และมีคาเพิ่มขึ้นในทุกรุนของการคัดเลือกสอดคลองกับการเจริญเติบโตโดยความยาวเฉลี่ยและน้ําหนัก

มีการเจริญเติบโตดานน้ําหนัก

ตามลําดับ ซึ่งพบวาคาการ

ในการศึกษาครั้งนี้มีคาใกลเคียงกับการทดลอง

มีการเจริญเติบโตดานน้ําหนักเพิ่มตอวัน

และการทดลองของวิศณุพร 

มีการเจริญเติบโตดานน้ําหนักเพิ่มตอวันเฉลี่ยและ

จากลักษณะการเจริญเติบโตของปลา

ทุกรุนของการคัดเลือกเหลานี้ แสดงใหเห็นวาวิธีการคัดเลือกแบบหมูมีประสิทธิภาพในการ

นวลจันทรเทศในครั้งนี้ มีคา 

ในขณะที่การศึกษาของ 

ที่ไดนํามาใชเปนประชากรพื้นฐานใน

เปน 0.38±0.043 และ 

ซึ่งถือวามีคาสูง อาจเนื่องจากโครงสรางทางพันธุกรรมของประชากรกลุมควบคุมของทั้งสองการศึกษา

average breeders) ในขณะที่การศึกษา

ใชกลุมควบคุมที่มีการสุมมาจากประชากรพื้นฐานทั้งหมด ซึ่งการสุมตัวอยางตองสุมแบบ        

ในประชากร (Bentsen and 



 O1 

162 

O31 

3. อัตรารอดตาย 

 อัตรารอดตายของประชากรรุนพอแมมีคาเฉลี่ย 

 อัตรารอดตายของประชากรรุนที่ 

ตามลําดับ ซึ่งพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

อัตรารอดตายของประชากรรุนท่ี 

ตามลําดับ ซึ่งพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

 

สรุปและวิจารณผล 

จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา คาเฉลี่ยของความยาวและน้ําหนักของประชากรกลุมคัดเลือกมีคามากกวากลุมควบคุม

ในรุนเดียวกัน และการเจริญเติบโตของปลา

ประชากรปลานวลจันทรเทศที่ผานการคัดเลือกรุนที่ 

6.19% และ 21.34% ตามลําดับ ซึ่งการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นในดาน

ปรับปรุงพันธุครั้งนี้ มีคาใกลเคียงกับประชากรปลา

การศึกษาครั้งนี้ โดยมีการเจริญเติบโตโดยความยาว

(วิศณุพร และคณะ, 2557) และยังมีคาใกลเคียงกับประชากรปลายี่สกเทศ

นวลจันทรเทศ โดยจากการทดลองของวิศณุพร และคณะ 

ปลายี่สกเทศที่ผานการคัดเลือกรุนที่ 2 เปนประชากรพื้นฐานเชนกัน 

เพิ่มขึ้น เทากับ 5.41% และ 21.54% ตามลําดับ

สําหรับการเจริญเติบโตดานน้ําหนักเพิ่มตอวัน

ที่ศึกษาใน ครั้งนี ้พบวา ประชากรกลุมคัดเลือกมีคาน้ําหนักเพิ่มตอวัน

ควบคุมในรุนเดียวกัน และมีคาเพิ่มขึ้นในทุกรุนของการคัดเลือกสอดคลองกับการเจริญเติบโตโดยความยาว

เฉลี่ยดังที่กลาวมาแลวขางตน โดยพบวาประชากรปลา

เพิ่มตอวันเฉลี่ยและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

เจริญเติบโตดานน้ําหนักเพิ่มตอวันเฉลี่ยและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

ของวิศณุพร และคณะ (2557) ที่ปลานวลจันทรเทศที่ผานการคัดเลือกแบบหมู 

เฉลี่ยและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย

และคณะ (2556) ปลายี่สกเทศที่ผานการคัดเลือกแบบหมู

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

นวลจันทรเทศที่เพิ่มมากขึ้นในทุกรุนของการคัดเลือกเหลานี้ แสดงใหเห็นวาวิธีการคัดเลือกแบบหมูมีประสิทธิภาพในการ

ปรับปรุงพันธุปลานวลจันทรเทศเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตใหดีขึ้น

อัตราพันธุกรรมประจักษ (realized heritability) 

0.24±0.024 โดยความยาว และ 0.28±0.029

วิศณุพร และคณะ (2557) พบวาประชากรปลา

การศึกษาครั้งนี้ มีคาอัตราพันธุกรรมประจั

0.36±0.035 ตามลําดับ ซึ่งถือวามีคาสูง อาจเนื่องจากโครงสรางทางพันธุกรรมของประชากรกลุมควบคุมของทั้งสองการศึกษา

นี้แตกตางกัน ในการศึกษาครั้งนี้ใชกลุมควบคุมที่เปนประชากรที่มีคาเฉลี่ยตรง

ของวิศณุพร และคณะ (2557) ใชกลุมควบคุมที่มีการสุมมาจากประชากรพื้นฐานทั้งหมด ซึ่งการสุมตัวอยางตองสุมแบบ

ไมลําเอียง สุมตัวอยางคอนขางมาก เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการผสมเลือดชิด

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

อัตรารอดตายของประชากรรุนพอแมมีคาเฉลี่ย 87.53±6.88% (ตารางท่ี 3) 

องประชากรรุนที่ 1 กลุมคัดเลือก และกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ย 86.70±6.14% 

ตามลําดับ ซึ่งพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) (ตารางท่ี 3) 

อัตรารอดตายของประชากรรุนท่ี 2 กลุมคัดเลือก และกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ย 94.57±2.40% 

ตามลําดับ ซึ่งพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) (ตารางท่ี 3) 

จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา คาเฉลี่ยของความยาวและน้ําหนักของประชากรกลุมคัดเลือกมีคามากกวากลุมควบคุม

ในรุนเดียวกัน และการเจริญเติบโตของปลานวลจันทรเทศกลุมคัดเลือกในรุนถัดไปมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกรุน โดย

ที่ผานการคัดเลือกรุนที่ 2 มีการเจริญเติบโตโดยความยาวเฉลี่ยและน้ําหนัก

ตามลําดับ ซึ่งการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นในดานความยาวและน้ําหนักของปลานวลจันทรเทศ

ปรับปรุงพันธุครั้งนี้ มีคาใกลเคียงกับประชากรปลานวลจันทรเทศที่ผานการคัดเลือก 2 รุน ที่นํามาใชเปนประชากรพื้นฐานใน

มีการเจริญเติบโตโดยความยาวเฉลี่ยและน้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เทากับ 6.99% และ 

มีคาใกลเคียงกับประชากรปลายี่สกเทศซึ่งเปนปลาในกลุม Indian carp 

จากการทดลองของวิศณุพร และคณะ (2556) ปลายี่สกเทศที่ผานการคัดเลือกแบบหมู

เปนประชากรพื้นฐานเชนกัน มีการเจริญเติบโตโดยความยาวเฉลี่ย

ตามลําดับ  

สําหรับการเจริญเติบโตดานน้ําหนักเพิ่มตอวันเฉลี่ยและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยของปลา

พบวา ประชากรกลุมคัดเลือกมีคาน้ําหนักเพิ่มตอวันเฉลี่ยและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

ควบคุมในรุนเดียวกัน และมีคาเพิ่มขึ้นในทุกรุนของการคัดเลือกสอดคลองกับการเจริญเติบโตโดยความยาว

ะชากรปลานวลจันทรเทศที่ผานการคัดเลือกรุนที่ 2 มีการเจริญเติบโตดานน้ําหนัก

และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เทากับ 21.60% และ 17.16% ตามลําดับ

และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยในการศึกษาครั้งนี้มีคาใกลเคียงกับ

ที่ปลานวลจันทรเทศที่ผานการคัดเลือกแบบหมู 2 รุน มีการเจริญเติบโตดานน้ําหนักเพิ่มตอวัน

เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เทากับ 24.97% และ 12.88% ตามลําดับ และการทดลอง

ที่ผานการคัดเลือกแบบหมู จํานวน 2 รุน มีการเจริญเติบโตดานน้ําหนักเพิ่มตอวัน

 เทากับ 21.57% และ 13.67% ตามลําดับ จากลักษณะการเจริญเติบโตของปลา

ทุกรุนของการคัดเลือกเหลานี้ แสดงใหเห็นวาวิธีการคัดเลือกแบบหมูมีประสิทธิภาพในการ

เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตใหดีขึ้นได 

(realized heritability) ที่ประเมินจากการคัดเลือกปลานวลจันทรเทศ

0.28±0.029 โดยน้ําหนัก ซึ่งถือวามีคาปานกลาง (Tave, 1986) ในขณะที่การศึกษาของ 

พบวาประชากรปลานวลจันทรเทศที่ผานการคัดเลือกรุนที่ 2 ที่ไดนํามาใชเปนประชากรพื้นฐานใน

การศึกษาครั้งนี้ มีคาอัตราพันธุกรรมประจักษโดยความยาวและน้ําหนักที่อายุ 6 เดือน เชนกัน เปน 

ซึ่งถือวามีคาสูง อาจเนื่องจากโครงสรางทางพันธุกรรมของประชากรกลุมควบคุมของทั้งสองการศึกษา

นี้แตกตางกัน ในการศึกษาครั้งนี้ใชกลุมควบคุมที่เปนประชากรที่มีคาเฉลี่ยตรงกลาง (average breeders) 

ใชกลุมควบคุมที่มีการสุมมาจากประชากรพื้นฐานทั้งหมด ซึ่งการสุมตัวอยางตองสุมแบบ

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการผสมเลือดชิด (inbreeding)  ในประชากร

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

86.70±6.14% และ 90.88±5.65% 

% และ 88.87±3.18% 

จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา คาเฉลี่ยของความยาวและน้ําหนักของประชากรกลุมคัดเลือกมีคามากกวากลุมควบคุม

กลุมคัดเลือกในรุนถัดไปมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกรุน โดย

และน้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เทากับ 

นวลจันทรเทศที่ไดรับการ

รุน ที่นํามาใชเปนประชากรพื้นฐานใน

และ 24.93% ตามลําดับ 

Indian carp เชนเดียวกันกับปลา

ที่ผานการคัดเลือกแบบหมู จํานวน 2 รุน ที่ใช

เฉลี่ยและน้ําหนักเฉลี่ย

ของปลานวลจันทรเทศ    

และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยมากกวากลุม

ควบคุมในรุนเดียวกัน และมีคาเพิ่มขึ้นในทุกรุนของการคัดเลือกสอดคลองกับการเจริญเติบโตโดยความยาวเฉลี่ยและน้ําหนัก

มีการเจริญเติบโตดานน้ําหนัก

ตามลําดับ ซึ่งพบวาคาการ

ในการศึกษาครั้งนี้มีคาใกลเคียงกับการทดลอง

มีการเจริญเติบโตดานน้ําหนักเพิ่มตอวัน

และการทดลองของวิศณุพร 

มีการเจริญเติบโตดานน้ําหนักเพิ่มตอวันเฉลี่ยและ

จากลักษณะการเจริญเติบโตของปลา

ทุกรุนของการคัดเลือกเหลานี้ แสดงใหเห็นวาวิธีการคัดเลือกแบบหมูมีประสิทธิภาพในการ

นวลจันทรเทศในครั้งนี้ มีคา 

ในขณะที่การศึกษาของ 

ที่ไดนํามาใชเปนประชากรพื้นฐานใน

เปน 0.38±0.043 และ 

ซึ่งถือวามีคาสูง อาจเนื่องจากโครงสรางทางพันธุกรรมของประชากรกลุมควบคุมของทั้งสองการศึกษา

average breeders) ในขณะที่การศึกษา

ใชกลุมควบคุมที่มีการสุมมาจากประชากรพื้นฐานทั้งหมด ซึ่งการสุมตัวอยางตองสุมแบบ        

ในประชากร (Bentsen and 
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Olesen, 2002) ซึ่งเมื่อดําเนินการผานไปหลายรุน 

กับฐานประชากรเดิม ทําใหการเปรียบเทียบความกาวหนาทางพันธุกรรมอาจไมถูกตอง

นํามาใชเปนพอแมพันธุ หรืออาจเกิดจากปลาที่ปรับปรุงพันธุในรุนแรกๆ ไม 

กลุมควบคุมนี้เกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติ 

ทําใหโครงสรางทางพันธุกรรมอาจจะไมเหมือนประชากรพื้นฐ

อยางไรก็ตาม ผลการตอบสนองการคัดเลือกโดยความยาวและน้ําหนัก

คัดเลือกในครั้งนี้อยูในเกณฑดี ประชากรกลุมคัดเลือกมีอัตราการเจริญเติบโตดีกวากลุมควบคุม

เจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นในทุกรุนของการคัดเลือกอยางตอเนื่อง

จะใชปรับปรุงพันธุปลานวลจันทรเทศเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต
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การสํารวจเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลทในปลาตระกูลตะเพียนโดยวิธีการทดสอบพีซีอารขามชนิด
 
วิศรุต ชัยเลิศฤทธิ์1* อนงค นิ่มละมัย
1ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี
2กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา
 
บทคัดยอ 

 ปลาตระกูลตะเพียนเปนปลาน้ําจืดที่มีจํานวนชนิดและแพรกระจายมากที่สุดในประเทศไทย และเปนกลุมที่มีความสําคัญ

มากตอเศรษฐกิจและระบบนิเวศ สําหรับการศึกษานี้ไดนําเครื่องหมายไมโ

5 ชนิด ไดแก ปลาตะเพียน ปลาไน ปลากาดํา

ชนิด พบวาเครื่องหมายจํานวน 49 ตําแหนง

เครื่องหมายที่ใหผลเปน Polymorphic 

ไมโครแซทเทลไลทกับปลาจํานวน 16

จํานวนอัลลีลที่ปรากฏ (apparent alleles, A

เฮเทอโรไซโกซิตี (observed heterozygosity, H

Aa = 2.33 - 5.00, Ae = 1.83 – 3.92, H

นําเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลทที่ไดไปใชศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมจากแหลงเพาะเลี้ยงและจากแหลงธรรมชาติ

ตอไป 

คําสําคัญ : พีซีอารขามชนิด ไมโครแซทเทลไลท ปลาตระกูลตะเพียน
   
ผูรบัผิดชอบ : 39 หมู 1 ต.คลองหา อ
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อนงค นิ่มละมัย2 พนม กระจางพจน สอดศขุ2  คงภพ อําพลศักดิ์1 และ อุดม สาระชาติ
ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี 
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 

ปลาตระกูลตะเพียนเปนปลาน้ําจืดที่มีจํานวนชนิดและแพรกระจายมากที่สุดในประเทศไทย และเปนกลุมที่มีความสําคัญ

มากตอเศรษฐกิจและระบบนิเวศ สําหรับการศึกษานี้ไดนําเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลทจํานวน 50

ปลากาดํา ปลาย่ีสก และปลาย่ีสกเทศ มาทดสอบขามชนิดกับปลาตระกูลตะเพียนจํานวน 

ตําแหนง สามารถสรางผลผลิตพีซีอารไดจํานวน 14 – 32 ตําแหนงตอชนิดของปลา และพบ

Polymorphic จํานวน 3 – 20 ตําแหนงตอชนิดของปลา นําผลการทําปฏิกิริยาพีซีอารของเครื่องหมาย

16 ชนิด ไปวิเคราะหความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยเฉลี่ยตอตําแหนง ประกอบดวย

(apparent alleles, Aa) จํานวนอัลลีลตอตําแหนงที่แทจริง (effective number of alleles, A

(observed heterozygosity, Ho) และคาคาดคะเนเฮเทอโรไซโกซิตี (expected heterozygosity, H

3.92, Ho = 0.18 – 0.67 และ He = 0.34 – 0.69  จากผลการศึกษาที่ไดแสดงถึงศักยภาพในการ

นําเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลทที่ไดไปใชศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมจากแหลงเพาะเลี้ยงและจากแหลงธรรมชาติ
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Abstract 

 Cyprinid species are the most abundant and largest species of freshwater fish in Thailand and 

these species are economic and ecological importance. In the present study, fifty microsatellite loci in 

Barbodes gonionotus, Cyprinus carpio

tested for cross - species amplification in sixteen cyprinid species in Thailand. The PCR products were 

recorded in 14 to 32 loci, depending on species. Three to twenty loci were found polymorphic. 

variation for 16 Cyprinid species were presented in four different parameters (on average per loci), i.e., 

apparent alleles (Aa), effective number of alleles (A

heterozygosity (He). The results indicated 

(Aa = 2.33 - 5.00, Ae = 1.83 - 3.92, Ho 

result of cross - species amplification to establish genetic marker sets for genetic diversity research in 

hatchery and natural populations. 
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลคาการ
ระหวางป พ.ศ. 2551 - 2557 
 

ประเสริฐ ปานปารมี* 
ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสระแกว 
  
บทคัดยอ 

 การศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลคาสัตวน้ําที่มีการนําเขาสงออกผานทางดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสระแกว ระหวางป 

พ.ศ. 2551-2557 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถิติและวิเคราะหอัตรารอยละของแนวโนม การนําเขาและสงออก และเปรียบเทียบ

ดุลการคาสินคาสัตวน้ําระหวางประเทศไทยกับกัมพูชา ที่ผานทางดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสระแกว โดยทําการรวบรวมขอมูล

จากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ใบแจงอนุมัตินําสัตวหรือซากสัตวเขาและผานราชอาณาจักร ใบอนุญาตนําสัตวหรือซากสัตวเขา

ในราชอาณาจักร และใบอนุญาตนําสัต

สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหผลการศึกษาใชสถิติเชิงพรรณนา 

อัตรารอยละแนวโนม และนําเสนอโดยแผนภูมิ

ลานบาท สวนปริมาณการสงออกรวม

ปริมาณการนําเขาและสงออกรวมสูงสุด โดยมีปริมาณการนําเขา เทากับ 

ปริมาณการสงออกรวมเทากับ 6,467.61

 เมื่อแยกเปนรายชนิดสัตวน้ํา 

ปลากระดี่ (13,416.72 ตัน) ปลาชอน

สูงสุด ไดแก ปลาชอน (516.02 ลานบาท

ปลาแดง (340.84 ลานบาท) ตามลําดับ ในสวนของการสงออก พบวาสัตวน้ําที่มีปริมาณการสงออกสูงสุด ได

(8,303.27 ตัน) รองลงมาคือ ปลาชะโด

สัตวน้ําที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก ปลาชะโด 

(108.46 ลานบาท) และปลาทับทิม 

3 อันดับแรก ไดแก สัตวน้ําสดแชเย็น สัตวน้ําหมักเกลือ และสัตวน้ํามีชีวิตที่มีปริมาณ เทากับ 

4,748.61 ตัน และมีมูลคา เทากับ 2,167.43  212.68 

แรก ไดแก สัตวน้ําสดแชเย็น และสัตวน้ํามีชีวิตที่มีปริมาณเทากับ

179.26 ลานบาท ตามลําดับ    

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตรารอยละของแนวโนมการนําเขาและส

แนวโนมปริมาณและมูลคาสินคานําเขาเพิ่มขึ้น แตอัตรารอยละของแนวโนมปริมาณและมูลคาสินคาสงออกลดลง ซึ่งตรงกัน

ขามกับ ป พ.ศ. 2553 ที่อัตรารอยละของแนวโนมปริมาณและมูลคาการนําเขาลดลง แตอัตรารอยละของแนวโนมปริมาณและ

มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น ในขณะที่ ป พ

2555 - 2557 ทั้งปริมาณและมูลคาสินคานําเขาและสงออกเพิ่มขึ้น เมื่อแยกเปนรายชนิดสัตวน้ํา พบวา ปลาหลด และกุงฝอย 

มีอัตรารอยละของแนวโนมปริมาณและราคาเ

สลาด มีอัตรารอยละของแนวโนมปริมาณการนําเขาเ

มีอัตรารอยละของแนวโนมปริมาณการนําเขาลดลงแตราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ในสวนการสงออก พบวา หอยแครงมีอัตรารอยละ

ของแนวโนมปริมาณและราคาเฉลี่ยก

ปริมาณและราคาเฉลี่ยการสงออกท่ีลดลง  สวน

การสงออกเพิ่มขึ้นแตราคาเฉลี่ยลดลง สวน
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และมูลคาการนําเขาสงออกสินคาสัตวน้ําทางดานตรวจสัตว
 

ปริมาณ และมูลคาสัตวน้ําที่มีการนําเขาสงออกผานทางดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสระแกว ระหวางป 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถิติและวิเคราะหอัตรารอยละของแนวโนม การนําเขาและสงออก และเปรียบเทียบ

ดุลการคาสินคาสัตวน้ําระหวางประเทศไทยกับกัมพูชา ที่ผานทางดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสระแกว โดยทําการรวบรวมขอมูล

จากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ใบแจงอนุมัตินําสัตวหรือซากสัตวเขาและผานราชอาณาจักร ใบอนุญาตนําสัตวหรือซากสัตวเขา

ในราชอาณาจักร และใบอนุญาตนําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร และแหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดแก เอกสารวิชาการ 

สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหผลการศึกษาใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

อัตรารอยละแนวโนม และนําเสนอโดยแผนภูมิ พบวามีปริมาณการนําเขารวมเทากับ 56,143.20

รวมเทากับ 23,995.52 ตัน คิดเปนมูลคา 897.00 ลานบาท 

ปริมาณการนําเขาและสงออกรวมสูงสุด โดยมีปริมาณการนําเขา เทากับ 13,162.64 ตัน คิดเปนมูลคา

6,467.61 ตัน คิดเปนมูลคา 277.63 ลานบาท  

เมื่อแยกเปนรายชนิดสัตวน้ํา พบวาสัตวน้ําที่มีปริมาณการนําเขาสูงสุด ไดแก ปลาซิว (

ปลาชอน (6,729.02 ตัน) และปลาหลด (3,747.08 ตัน) ตามลําดับ โดยสัตวน้ําที่มีมูลคาการนําเขา

ลานบาท) รองลงมาคือ ปลาเนื้อออน (381.80 ลานบาท) ปลาหลด

ตามลําดับ ในสวนของการสงออก พบวาสัตวน้ําที่มีปริมาณการสงออกสูงสุด ได

ปลาชะโด (3,411.02 ตัน) ปลานิล (2,405.44 ตัน) และหอยแครง (

สัตวน้ําที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก ปลาชะโด (170.37 ลานบาท) รองลงมาคือ ปลาสวาย

ม (96.26 ลานบาท) ตามลําดับ เมื่อแยกตามประเภทสินคา พบวาสินคาที่นําเขาสูงสุด

อันดับแรก ไดแก สัตวน้ําสดแชเย็น สัตวน้ําหมักเกลือ และสัตวน้ํามีชีวิตที่มีปริมาณ เทากับ 

2,167.43  212.68 และ 446.14 ลานบาท ตามลําดับ และสินคาที่สงออกสูงสุด 

แรก ไดแก สัตวน้ําสดแชเย็น และสัตวน้ํามีชีวิตที่มีปริมาณเทากับ 20,519.72 และ 3,475.80 ตัน มีมูลคาเทากับ 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตรารอยละของแนวโนมการนําเขาและสงออก พบวาป พ

แนวโนมปริมาณและมูลคาสินคานําเขาเพิ่มขึ้น แตอัตรารอยละของแนวโนมปริมาณและมูลคาสินคาสงออกลดลง ซึ่งตรงกัน

ที่อัตรารอยละของแนวโนมปริมาณและมูลคาการนําเขาลดลง แตอัตรารอยละของแนวโนมปริมาณและ

มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น ในขณะที่ ป พ.ศ. 2554 ทั้งปริมาณและมูลคาสินคานําเขาและสงออกลดลง และระหวาง ป พ

ทั้งปริมาณและมูลคาสินคานําเขาและสงออกเพิ่มขึ้น เมื่อแยกเปนรายชนิดสัตวน้ํา พบวา ปลาหลด และกุงฝอย 

มีอัตรารอยละของแนวโนมปริมาณและราคาเฉลี่ยการนําเขาที่เพิ่มขึ้น สวนปลาซิว ปลาชอน ปลาแดง ปลาเนื้อออน และปลา

สลาด มีอัตรารอยละของแนวโนมปริมาณการนําเขาเพิม่ขึ้นแตราคาเฉลี่ยลดลง ในขณะทีป่ลากระดี่ ปลารากกลวย และปลามา 

มีอัตรารอยละของแนวโนมปริมาณการนําเขาลดลงแตราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ในสวนการสงออก พบวา หอยแครงมีอัตรารอยละ

ของแนวโนมปริมาณและราคาเฉลี่ยการสงออกที่เพิ่มขึ้น แตปลากรายและปลานวลจันทรเทศ

าคาเฉลี่ยการสงออกท่ีลดลง  สวนปลาสวาย ปลาทับทิม ปลาทู และปลานิล มีอัตรารอยละของแนวโนมปริมาณ
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สัตวน้ํา จังหวัดสระแกว 

ปริมาณ และมูลคาสัตวน้ําที่มีการนําเขาสงออกผานทางดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสระแกว ระหวางป 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถิติและวิเคราะหอัตรารอยละของแนวโนม การนําเขาและสงออก และเปรียบเทียบ

ดุลการคาสินคาสัตวน้ําระหวางประเทศไทยกับกัมพูชา ที่ผานทางดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสระแกว โดยทําการรวบรวมขอมูล

จากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ใบแจงอนุมัตินําสัตวหรือซากสัตวเขาและผานราชอาณาจักร ใบอนุญาตนําสัตวหรือซากสัตวเขา

วหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร และแหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดแก เอกสารวิชาการ 

Descriptive Statistics) ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย 

20 ตัน คิดเปนมูลคา 2,990.75 

ลานบาท โดยป พ.ศ. 2557 เปนปที่มี

ตัน คิดเปนมูลคา 841.93 ลานบาทมี

(14,223.24 ตัน) รองลงมาคือ 

ตามลําดับ โดยสัตวน้ําที่มีมูลคาการนําเขา

ปลาหลด (374.61 ลานบาท) และ

ตามลําดับ ในสวนของการสงออก พบวาสัตวน้ําที่มีปริมาณการสงออกสูงสุด ไดแก ปลาสวาย

(1,694.40ตัน) ตามลําดับ โดย

ปลาสวาย(161.34 ลานบาท) กุงขาว 

นคา พบวาสินคาที่นําเขาสูงสุด 

อันดับแรก ไดแก สัตวน้ําสดแชเย็น สัตวน้ําหมักเกลือ และสัตวน้ํามีชีวิตที่มีปริมาณ เทากับ 37,423.26 13,441.02 และ

สินคาที่สงออกสูงสุด 2 อันดับ

ตัน มีมูลคาเทากับ 717.74 และ 

งออก พบวาป พ.ศ. 2552 มีอัตรารอยละของ

แนวโนมปริมาณและมูลคาสินคานําเขาเพิ่มขึ้น แตอัตรารอยละของแนวโนมปริมาณและมูลคาสินคาสงออกลดลง ซึ่งตรงกัน

ที่อัตรารอยละของแนวโนมปริมาณและมูลคาการนําเขาลดลง แตอัตรารอยละของแนวโนมปริมาณและ

ทั้งปริมาณและมูลคาสินคานําเขาและสงออกลดลง และระหวาง ป พ.ศ. 

ทั้งปริมาณและมูลคาสินคานําเขาและสงออกเพิ่มขึ้น เมื่อแยกเปนรายชนิดสัตวน้ํา พบวา ปลาหลด และกุงฝอย 

ปลาแดง ปลาเนื้อออน และปลา

ปลากระดี่ ปลารากกลวย และปลามา 

มีอัตรารอยละของแนวโนมปริมาณการนําเขาลดลงแตราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ในสวนการสงออก พบวา หอยแครงมีอัตรารอยละ
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Study on Species, Volumes, and Values of Imported - Exported Aquatic Animals 
Sakaew Fish Inspection Office During 2008 - 2014 

Sakaew Fish Inspection Office  

Study on Species, Volumes, and Values of Imported-Exported Aquatic Animals Declared at Sakaew

Fish Inspection Office during 2008 - 2014 was conducted. The purposes of this research were to study the 

statistic and analyze the percentage of tendency rate of aquatic animal imported and exported and to 

compare equity balance between Thailand and Cambodiaon import-export through SaKaew Fish Inspection 

Office. Data were collected from primary data and secondary data. Percentage, average, percentage of 

tendency rate, and diagrams were used for dataanalysis. The finding indicated that total import vol

during 2008 - 2014 were 56,143.20 tons or 2,990.75 million Baht while the export 

 million Baht. In the year 2014, there was the highest imported volumes of 

million Baht and the highest exported volumes of 6,467.61

In addition, Rasbora was the highest import in volume of 14,223.24 tons, followed by 

Snakehead (6,729.02 tons) and Spotteds piny eel (3,747.08

While Snakehead was the highest import values of 516.02 million baht followed by Ompok (381.80 million 

baht), Spotted spiny eel (374.61 million baht), and Sheatfish (340.84 million baht), respectively. Stripped 

catfish showed the highest export volumes of 8,303.27 tons, followed by Giant snakehead (

), and Cockle (1,694.40 tons), respectively. While Giant snakehead was the hi

170.37 million baht followed by Stripped catfish (161.34 million baht), 

(108.46 million baht), and Red tilapia (96.26 million baht), respectively. In term of product type, top three 

imported types were ice chilled, salt fermented and live fishes with volumes of 

4,748.61 tons and valued of 2,167.43, 212.68, and 446.14 million baht, respectively. Top two export types 

were ice chilled and live fishes with volumes of 20,519.72 and 3,475.80 tons and valued

million baht, respectively. 

Percentage of tendency rate of import and export showed volumes and values of the imported 

aquatic animals in 2009 were increased while the exported aquatic animals were decreased in 2010, 

percentage of tendency rate of import volumes and values were decreased while of export were increased. 

In 2011, both volumes and values of import and export were decreased. During 2012

and values of import and export showed increasing. In details, both volumes and average price per kg. of 

Lanchester’s freshwater prawn were increased. Imported volumes of Rasbora, 

Snakehead, Sheatfish, Ompok, and Grey featherback were increased but their average price per kg were 

decreased. Volumes of Three spot gourami, Horse face loach, Boeseman croaker

price per kg showed increasing. For export, volumes of Stripped catfish, Nile tilapia, 
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Exported Aquatic Animals Declared at Sakaew 

2014 was conducted. The purposes of this research were to study the 

animal imported and exported and to 

export through SaKaew Fish Inspection 

Office. Data were collected from primary data and secondary data. Percentage, average, percentage of 

icated that total import volumes and 

million Baht while the export 

million Baht. In the year 2014, there was the highest imported volumes of 

and the highest exported volumes of 6,467.61 tons or 277.63 million 

14,223.24 tons, followed by Three-spot 

3,747.08 tons), respectively. 

by Ompok (381.80 million 

(340.84 million baht), respectively. Stripped 

Giant snakehead (3,411.02 tons), 

), respectively. While Giant snakehead was the highest 

170.37 million baht followed by Stripped catfish (161.34 million baht), Pacific white shrimp 

term of product type, top three 

d, salt fermented and live fishes with volumes of 37,423.26, 13,441.02, and 

million baht, respectively. Top two export types 

ns and valued of 717.74 and 

Percentage of tendency rate of import and export showed volumes and values of the imported 

aquatic animals in 2009 were increased while the exported aquatic animals were decreased in 2010, 

ased while of export were increased. 

In 2011, both volumes and values of import and export were decreased. During 2012 - 2014, both volumes 

and values of import and export showed increasing. In details, both volumes and average price per kg. of 

Imported volumes of Rasbora, 

Snakehead, Sheatfish, Ompok, and Grey featherback were increased but their average price per kg were 

croaker imported showed 

price per kg showed increasing. For export, volumes of Stripped catfish, Nile tilapia, 
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cockle, Red tilapia and Short bodied mackerel showed increasing but volumes of Giant snakehead, Small 

scale mud carp, Chinese carp, Spotted featherback, and Rohu showed decreasing. Meanwhile, volumes of 

Giant snakehead, Cockle, Chinese carp, and Rohu were increased but average price per kg of Stripped catfish, 

Red tilapia, Nile tilapia, Short bodied mackerel, Spotted featherb

decreased. Balance of trade between Thailand and Cambodia during 2008

deficit balance of trade for 2,093.75 million Baht. 
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 Fish Inspection Office 
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Red tilapia, Nile tilapia, Short bodied mackerel, Spotted featherback, and Small scale mud carp were 

decreased. Balance of trade between Thailand and Cambodia during 2008 - 2014 showed that Thailand was 

2,093.75 million Baht.  
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ชนิดปริมาณและคุณภาพปลาทูนา
ระหวางป พ.ศ. 2556 - 2558 
 
นิวัต ิอนุรักษชนะชัย 
ดานตรวจสัตวนาจังหวัดกาญจนบรุี 
 
บทคัดยอ 

 ศึกษาชนิดปริมาณและคุณภาพปลาทูนาที่มีการนาเขาสงออกทางดานตรวจสัตวนาของประเทศไทยระหวางป

2556-2558 พบวามีปริมาณการนาเขารวม

ชนิด ไดแก ปลาทูนาทองแถบ (Katsuwonus

(Euthynnus affinis) ปลาโอดา (Thunnus

ปลาทูนาตาโต (T. obesus) ปลาทูนาครีบน้ํา

ครีบน้ําเงินแปซิฟก (T. orientalis) 

ปริมาณรวม 1,499,327.79 ตันมูลคา

การตรวจสอบปริมาณการปนเปอนของสารฮิสตามีน

เทากับ 7.50±5.91, 0.10±0.09, 0.07±0.10 

ปลอดภัยที่กําหนด 

 สําหรับการสงออกพบวามีปริมาณการสงออกรวม

ชนิด ไดแก ปลาทูนาทองแถบ ปลาโอหลอด

ตาโต ปลาทูนาครีบน้ําเงินใต ปลาทูนาครีบน้ํา

สงออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุดปริมาณรวม

เปนปลาทูนาครีบยาวบรรจุในภาชนะที่ไมมีอากา

ภาชนะที่ไมมีอากาศถายเทของกรมศุลกากรรวม

กวาปริมาณและมูลคาการสงออกรวมเนื่องจากในชวงท่ีทาการศึกษาน้ันพระราชบัญญัติการประมง

สงออกผลิตภัณฑ 
 
คําสําคัญ : ทูนา คุณภาพการนําเขาสงออก
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ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

ชนิดปริมาณและคุณภาพปลาทูนา (TUNA) ที่มีการนาเขาสงออกทางดานตรวจสัตวนาของประเทศไทย
 

 

ศึกษาชนิดปริมาณและคุณภาพปลาทูนาที่มีการนาเขาสงออกทางดานตรวจสัตวนาของประเทศไทยระหวางป

พบวามีปริมาณการนาเขารวม 3,642,865.20 ตันมูลคารวม 145,921.77 ลานบาทจากการนาเขาปลาทูนา

Katsuwonus pelamis) ปลาโอหลอด (Auxis rochei) ปลาโอขาว

Thunnus tonggol) ปลาทูนาครีบเหลือง (T. albacares) ปลาทูนาครีบยาว

ปลาทูนาครีบน้ําเงินใต (T. maccoyii) ปลาทูนาครีบน้ําเงินแอตแลนติก

) และปลาทูนาโบนิโต (Sarda orientalis) โดยมีการนาเขาจากประเทศไตหวันมากที่สุด

ตันมูลคา 21,089.79 ลานบาทซึ่งสวนใหญเปนปลาทูนาทองแถบแชแข็งและคุณภาพปลาทูนาที่มี

การตรวจสอบปริมาณการปนเปอนของสารฮิสตามีน ปรอท แคดเมียม และตะกั่ว จากจํานวน 

7.50±5.91, 0.10±0.09, 0.07±0.10 และ 0.11±0.03 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมตามลาดับ ซึ่งต่ํา

หรับการสงออกพบวามีปริมาณการสงออกรวม 188,561.32 ตันมูลคารวม 25,570.33 

ปลาโอหลอด ปลาโอขาว ปลาโอลาย ปลาโอดา ปลาทูนาครีบเหลือง

ปลาทูนาครีบน้ําเงินแอตแลนติก ปลาทูนาครีบน้ําเงินแปซิฟก และปลาทูนาโบนิโต

สงออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุดปริมาณรวม 70,649.67 ตันมูลคา 11,330.22 ลานบาท

เปนปลาทูนาครีบยาวบรรจุในภาชนะที่ไมมีอากาศถายเท นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณและมูลคาการสงออกปลาทูนาบรรจุใน

ภาชนะที่ไมมีอากาศถายเทของกรมศุลกากรรวม 464,719.11 ตันมูลคา 60,585.65 ลานบาท ซึ่งสูงกวาของกรมประมงและสูง

กวาปริมาณและมูลคาการสงออกรวมเนื่องจากในชวงท่ีทาการศึกษาน้ันพระราชบัญญัติการประมง

เขาสงออก ดานตรวจสัตวน้ํา 

จังหวัดกาญจนบรุี ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
mail : kanfishinspection@hotmail.com 2  
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ที่มีการนาเขาสงออกทางดานตรวจสัตวนาของประเทศไทย

ศึกษาชนิดปริมาณและคุณภาพปลาทูนาที่มีการนาเขาสงออกทางดานตรวจสัตวนาของประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 

ลานบาทจากการนาเขาปลาทูนา 12 

ปลาโอขาว (A. thazard) ปลาโอลาย 

ปลาทูนาครีบยาว (T. alalunga) 

เงินแอตแลนติก (T. thynnus) ปลาทูนา

โดยมีการนาเขาจากประเทศไตหวันมากที่สุด

ลานบาทซึ่งสวนใหญเปนปลาทูนาทองแถบแชแข็งและคุณภาพปลาทูนาที่มี

 502 ตัวอยางพบวามีคาเฉลี่ย

งต่ํากวาเกณฑมาตรฐานความ

25,570.33 ลานบาทจากปลาทูนา 12 

ปลาทูนาครีบเหลือง ปลาทูนาครีบยาว ปลาทูนา

และปลาทูนาโบนิโต โดยมีการ

ลานบาท ซึ่งสวนใหญมีการสงออก

นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณและมูลคาการสงออกปลาทูนาบรรจุใน

ซึ่งสูงกวาของกรมประมงและสูง

กวาปริมาณและมูลคาการสงออกรวมเนื่องจากในชวงท่ีทาการศึกษาน้ันพระราชบัญญัติการประมงยังไมครอบคลุมถึงการนาเขา
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Species, Volumes and Quality of Imported
in Thailand during 2013 - 2015 
 
Niwat Anurakchanachai 
Kanchanaburi Fish Inspection Office 
 
Abstract 

 The study on species, volumes and quality of tunaimported

in Thailand in 2013 - 2015 was conducted. The results showed that total quantity of tuna importation was 

3,642,865.20 tons with the total value of 145,921.77 million Baht. 12 tuna 

pelamis, Auxis rochei, A. thazard, Euthynnus

T. maccoyii, T. thynnus, T. orientalis and 

Taiwan was 1,499,327.79 tons with the total value of 

frozen K. pelamis). The average level of histamine, mercury, cadmium and lead analysed

samples were 7.50±5.91, 0.10±0.09, 0.07±0.10 and 0.11±0.03 mg/kg, respectively. These levels were lower 

than standard level.  

 Total quantity of tuna exportation was 188,561.32 tons with the total value of 25,570.33 million 

Baht. 12 tuna species including K. pelamis

T. alalunga, T. obesus, T. maccoyii, 

quantity of tuna exported to the United States of America was 70,649.67 tons with the total value of 

11,330.22 million Baht (the major quantity was canned 

tuna exportation recorded by the Customs Department was 464,719.11 tons with the total value of 

60,585.65 million Baht, which was higher than the record of the Department of Fisheries and higher than 

total quantity and value of tuna exportation. 

covered Imported-Exported products. 
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

Species, Volumes and Quality of Imported-Exported Tuna via the Fish Inspection Office 
 

The study on species, volumes and quality of tunaimported-exported via the fish inspection office 

2015 was conducted. The results showed that total quantity of tuna importation was 

3,642,865.20 tons with the total value of 145,921.77 million Baht. 12 tuna species including

Euthynnus affinis, Thunnus tonggol, T. albacares, T. alalunga

and Sarda orientalis were imported. The most quantity of tuna from 

Taiwan was 1,499,327.79 tons with the total value of 21,089.79 million Baht (the major quantity

). The average level of histamine, mercury, cadmium and lead analysed

samples were 7.50±5.91, 0.10±0.09, 0.07±0.10 and 0.11±0.03 mg/kg, respectively. These levels were lower 

Total quantity of tuna exportation was 188,561.32 tons with the total value of 25,570.33 million 

pelamis, A. rochei, A. thazard, E. affinis, T. tonggol

, T. thynnus, T. orientalisand S. orientalis were exported. The most 

exported to the United States of America was 70,649.67 tons with the total value of 

11,330.22 million Baht (the major quantity was canned T. alalunga). In addition, it was found that canned 

tuna exportation recorded by the Customs Department was 464,719.11 tons with the total value of 

60,585.65 million Baht, which was higher than the record of the Department of Fisheries and higher than 

xportation. Because during the study period, the Fisheries Act was not 

Exported products.  

Exported, Fish Inspection Office  

Kanchanaburi Province Fish Inspection Office, Bankao Sub-district, Mueang District, 
Kanchanaburi Province 71000 Tel. 0 3451 0832 E-mail : kanfishinspection@hotmail.com 
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via the Fish Inspection Office 

via the fish inspection office 

2015 was conducted. The results showed that total quantity of tuna importation was 

species including Katsuwonus 

alalunga, T. obesus,  

were imported. The most quantity of tuna from 

21,089.79 million Baht (the major quantity was 

). The average level of histamine, mercury, cadmium and lead analysed from 502 tuna 

samples were 7.50±5.91, 0.10±0.09, 0.07±0.10 and 0.11±0.03 mg/kg, respectively. These levels were lower 

Total quantity of tuna exportation was 188,561.32 tons with the total value of 25,570.33 million 

tonggol, T. albacares, 

were exported. The most 

exported to the United States of America was 70,649.67 tons with the total value of 

was found that canned 

tuna exportation recorded by the Customs Department was 464,719.11 tons with the total value of 

60,585.65 million Baht, which was higher than the record of the Department of Fisheries and higher than 

Because during the study period, the Fisheries Act was not 

district, Mueang District, 
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การศึกษาการจัดทําสถิติปริมาณและมูลคาสัตวน้ําเค็มท่ีขึ้นทารายจังหวัดโดยใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล
 
แพรวพรรณ คงประโคน 
กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง
 
บทคัดยอ 

การศึกษาการจัดทําสถิติปริมาณและมูลคาสัตวน้ําเค็มที่ขึ้นทารายจังหวัดโดยใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล เปน

การศึกษาเพื่อกําหนดวิธีการจัดทําสถิติปริมาณและมูลคาสัตวน้ําเค็มที่ขึ้นทารายจังหวัดแนวทางใหม มีเปาหมายลดการทํางาน

ซ้ําซอนและลดภาระงานของสํานักงานประมงจังหวัด

วิธีการสํารวจมาเปนใชขอมูลจากการรายงานผลการจับสัตวน้ําโดยชาวประมงดวยสมุดบันทึกการทําการประมง 

logbook) ของเรือประมงพาณิชย (เรือขนาดตั้งแต 

ประมง รวมทั้งบูรณาการการจัดทําขอมูลกับงานสํารวจสถิติประมงทะเลประจําป โดยการศึกษาครั้งน้ีครอบคลุมเฉพาะเรือไทย

และใชขอมูลตัวอยางจากฐานขอมูล เดือน ม

1) ปริมาณทําการวิเคราะหอัตราสวนปริมาณสัตวน้ําเค็มขึ้นทารายจังหวัดและรายชนิดสัตวน้ําจากตัวอยาง แลวใชประมาณคา

ปริมาณสัตวน้ําท่ีขึ้นทาทั้งหมดรายจังหวัดและรายชนิดสัตวน้ํา โดยใชทฤษฎีตัวประมาณคาอัตราสวน 

กรณีตัวประมาณอัตราสวนของคารวมประชากร

การคํานวณมูลคาสัตวน้ําขึ้นทาทั้งหมดรายจังหวัดและรายชนิดสัตวน้ํา

ป 2559 มีสัดสวนระหวางฝงอาวไทยและฝงอันดามัน 

72.01:27.99 และอัตราสวนของกลุมปลา กุง

พิจารณารายชนิดสัตวน้ําพบวาอัตราสวนใกลเคียงกันทุกชนิดสัตวน้ํา ยกเวน ปลาทูลัง ปลากะตัก และปลาอื่นๆ 

อัตราสวนคอนขางตางกัน นอกจากนี้มีอัตราสวนรายจังหวัดที่แตกตางกันอยางชัดเจน 

ตางกันในชวง 6.60 – 21.17 ทั้งนี้ความแตกตางมีสาเหตุจากขอบเขตขอมูล นิยาม

ขนาดตัวอยางที่ใชในการประมาณคา ซึ่ง ป 
  
คําสําคัญ : การจัดทํา ปริมาณและมูลคา สัตวน้ําเค็มขึ้นทา
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การศึกษาการจัดทําสถิติปริมาณและมูลคาสัตวน้ําเค็มท่ีขึ้นทารายจังหวัดโดยใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล

กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง  กรมประมง 

การศึกษาการจัดทําสถิติปริมาณและมูลคาสัตวน้ําเค็มที่ขึ้นทารายจังหวัดโดยใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล เปน

การศึกษาเพื่อกําหนดวิธีการจัดทําสถิติปริมาณและมูลคาสัตวน้ําเค็มที่ขึ้นทารายจังหวัดแนวทางใหม มีเปาหมายลดการทํางาน

ซ้ําซอนและลดภาระงานของสํานักงานประมงจังหวัดใหสอดคลองกับงบประมาณและอัตรากําลังซึ่งมีไมเพียงพอ โดยปรับจาก

วิธีการสํารวจมาเปนใชขอมูลจากการรายงานผลการจับสัตวน้ําโดยชาวประมงดวยสมุดบันทึกการทําการประมง 

เรือขนาดตั้งแต 10 ตันกรอส ขึ้นไป) จากฐานขอมูล CIUU 

ประมง รวมทั้งบูรณาการการจัดทําขอมูลกับงานสํารวจสถิติประมงทะเลประจําป โดยการศึกษาครั้งน้ีครอบคลุมเฉพาะเรือไทย

และใชขอมูลตัวอยางจากฐานขอมูล เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2559 จํานวน 158,555 ตัวอยาง

สวนปริมาณสัตวน้ําเค็มขึ้นทารายจังหวัดและรายชนิดสัตวน้ําจากตัวอยาง แลวใชประมาณคา

ปริมาณสัตวน้ําท่ีขึ้นทาทั้งหมดรายจังหวัดและรายชนิดสัตวน้ํา โดยใชทฤษฎีตัวประมาณคาอัตราสวน 

กรณีตัวประมาณอัตราสวนของคารวมประชากร (Y�R ) และ 2) มูลคา ใชราคารายชนิดสัตวน้ําจากสถิติการทําประมงพาณิชยใน

การคํานวณมูลคาสัตวน้ําขึ้นทาทั้งหมดรายจังหวัดและรายชนิดสัตวน้ํา และผลการวิเคราะหขอมูลพบวาปริมาณสัตวน้ําขึ้นทา 

มีสัดสวนระหวางฝงอาวไทยและฝงอันดามัน 72.59:27.41 ซึ่งใกลเคียงกับวิธีการเ

และอัตราสวนของกลุมปลา กุง/กั้ง ปู หมึก หอย และสัตวน้ําอื่นๆ ใกลเคียงกันในทุกกลุมสัตวน้ํา ตลอดจนเมื่อ

พิจารณารายชนิดสัตวน้ําพบวาอัตราสวนใกลเคียงกันทุกชนิดสัตวน้ํา ยกเวน ปลาทูลัง ปลากะตัก และปลาอื่นๆ 

ตราสวนคอนขางตางกัน นอกจากนี้มีอัตราสวนรายจังหวัดที่แตกตางกันอยางชัดเจน 9 จังหวัด โดยมีรอยละของอัตราสวน

ทั้งนี้ความแตกตางมีสาเหตุจากขอบเขตขอมูล นิยาม และวิธีการไดมาของขอมูลตางกัน รวมทั้ง

า ซึ่ง ป 2558 ใชเพียง 9,792 ตัวอยาง  

การจัดทํา ปริมาณและมูลคา สัตวน้ําเค็มขึ้นทา   
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การศึกษาการจัดทําสถิติปริมาณและมูลคาสัตวน้ําเค็มท่ีขึ้นทารายจังหวัดโดยใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล 

การศึกษาการจัดทําสถิติปริมาณและมูลคาสัตวน้ําเค็มที่ขึ้นทารายจังหวัดโดยใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล เปน

การศึกษาเพื่อกําหนดวิธีการจัดทําสถิติปริมาณและมูลคาสัตวน้ําเค็มที่ขึ้นทารายจังหวัดแนวทางใหม มีเปาหมายลดการทํางาน

ใหสอดคลองกับงบประมาณและอัตรากําลังซึ่งมีไมเพียงพอ โดยปรับจาก

วิธีการสํารวจมาเปนใชขอมูลจากการรายงานผลการจับสัตวน้ําโดยชาวประมงดวยสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing 

CIUU และ Traceability ของกรม

ประมง รวมทั้งบูรณาการการจัดทําขอมูลกับงานสํารวจสถิติประมงทะเลประจําป โดยการศึกษาครั้งน้ีครอบคลุมเฉพาะเรือไทย

ตัวอยาง ผลการศึกษาไดวิธีการดังนี ้

สวนปริมาณสัตวน้ําเค็มขึ้นทารายจังหวัดและรายชนิดสัตวน้ําจากตัวอยาง แลวใชประมาณคา

ปริมาณสัตวน้ําท่ีขึ้นทาทั้งหมดรายจังหวัดและรายชนิดสัตวน้ํา โดยใชทฤษฎีตัวประมาณคาอัตราสวน (R�, Ratio Estimators) 

า ใชราคารายชนิดสัตวน้ําจากสถิติการทําประมงพาณิชยใน

และผลการวิเคราะหขอมูลพบวาปริมาณสัตวน้ําขึ้นทา 

ซึ่งใกลเคียงกับวิธีการเดิม ป 2558 ที่มีสัดสวน 

และสัตวน้ําอื่นๆ ใกลเคียงกันในทุกกลุมสัตวน้ํา ตลอดจนเมื่อ

พิจารณารายชนิดสัตวน้ําพบวาอัตราสวนใกลเคียงกันทุกชนิดสัตวน้ํา ยกเวน ปลาทูลัง ปลากะตัก และปลาอื่นๆ (ปลาเลย) ที่มี

จังหวัด โดยมีรอยละของอัตราสวน

และวิธีการไดมาของขอมูลตางกัน รวมทั้ง

กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
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A Study on Producing Statistics of Quantity and Value of Marine Animals Landed by 
Province by Using Data from Database System
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Abstract 

This study aims to determine a new approach for producing statistics of quantity and value of 

marine animals landed by province. The conc

work and reduce the burden of workload in provincial level due to budget limitation and insufficient staff.

Instead of the survey method, the data reported by fishermen through fishing logbooks of C

Traceability database system by DOF for commercial fishery (fishing vessel size 10 GT toward)

used, integrating with the routine marine fisheries statistics surveys. The study covered Thai vessels and 

uses 158,555 samples data from the dat

following ways; 1) the quantity by analyzing to find out the quantity ratio by provinces and species landed 

from samples and to estimate the total landing quantity of population, using statistica

Estimators (R�) in case of total population estimation (

animals landed by province and species could be calculated by species prices from commercial fishery 

statistics. The study revealed that the quantity ratio of Gulf of Thailand to the Andaman Sea 2016 was 

72.59 : 27.41, approximating to the pre

fish, shrimp & prawn, crabs, squid & cuttlefish, molluscs, and others, their ratios were approximated in 

every group. In addition, when considering each species, the ratios we

Pacific mackerel & Indian mackerel, anchovy and others fish that were quite different.

obvious difference of ratios in percent, in the range of 6.60

caused by various data coverage, different definitions, data collection methods as well as the sample size 

using in estimation, i.e. using only 9,792 samples of 2015.
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การศึกษาการประเมินปริมาณการจับสัตว
ลากโดยใชขอมูลจากการแจงเข
 
ทรงพล เดชเสนห 
กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง กรมประมง
 
บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินปริมาณการจับสัตวน้ํา

การจับสัตวน้ําจากการทําการประมงของเครื่องมือประเภทอวนลาก

ทําการประมง โดยใชขอมูลการแจงเขา

ตั้งแต มกราคม - ธันวาคม 2560 จากผลการศึกษาพบวา

การจับสัตวน้ํา 587,015 ตัน ลงแรงทําการประมง 

ลงแรงทําการประมง 130,728 วัน รองลงมาเปนอวนลากแผนตะเฆ 

ลากคานถางมีปริมาณการจับสัตวน้ํานอยที่สุด 

ขนาดเรือ พบวา ขนาดเรือตั้งแต 60 

ทําการประมง 238,347 วัน รองลงมาเปนขนาดเรือตั้งแต 

155,972 ตัน ลงแรงทําการประมง 305,578

จับสัตวน้ํา 14,155 ตัน ลงแรงทําการประมง 

นอยท่ีสุด 6,837 ตัน ลงแรงทําการประมง 

จับสัตวน้ํามากที่สุด 165,103 ตัน ลงแรงทําการประมง 

การประมง 185,053 วัน ถัดไปเปนอาวไทยตอนบน 

ตัน ลงแรงทําการประมง 68,558 วัน อันดามันตอนบน 

52,904 ตัน ลงแรงทําการประมง 62,872 

ประมง 28,721 วัน  

อัตราการจับสัตวน้ําของอวนลากคูขนาดเรือตั้งแต 

ดามันตอนลาง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

พื้นที่กลางอาวไทยกับอาวไทยตะวันออกก

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขนาดเรือตั้งแต 

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนอัตราการจับสัตวน้ําของอวนลากแผนตะเฆข

กรอส พื้นท่ีอาวไทยตอนกลางกับอาวไทยตอนลาง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

กรอส แตไมถึง 60 ตันกรอส พื้นท่ีอาวไทยตะวันออกกับอาวไทยตอนลาง อาวไทยตอนกลางกับกลางอาวไทย อัน

กับอันดามันตอนลาง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

กรอส พื้นท่ีอาวไทยตะวันออกกับอาวไทยตอนบนและอาวไทยตอนลาง กลางอาวไทยกับอาวไทยตอนกลาง อันดามันตอนบน

และอันดามันตอนลาง อันดามันตอนบ

ตั้งแต 150 ตันกรอส ขึ้นไป อัตราการจับสัตวน้ําในแตละพื้นท่ี

การจับสัตวน้ําของอวนลากคานถางขนาด

ตอนลาง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ไทยตอนบนกับกลางอาวไทย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

การศึกษาการประเมินปริมาณการจับสัตวน้ําและการลงแรงทําการประมงของเครื่องมือทําการประมงอว
อมูลจากการแจงเขา - ออกเรือประมง สมุดบันทึกการทําการประมงและอ

กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง กรมประมง 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินปริมาณการจับสัตวน้ํา การลงแรงทําการประมง

การจับสัตวน้ําจากการทําการประมงของเครื่องมือประเภทอวนลาก ในแตละชนิดเครื่องมือทําการประมง 

การแจงเขา - ออกเรือประมง ขอมูลสมุดบันทึกการทําการประมงและขอมูลองคประกอบสัตวน้ํา 

จากผลการศึกษาพบวา การทําการประมงของเครื่องมืออวนลาก ใน ป พ

ตัน ลงแรงทําการประมง 597,690 วัน โดยอวนลากคูมีปริมาณการจับสัตวน้ํามากที่สุด 

วัน รองลงมาเปนอวนลากแผนตะเฆ 232,778 ตัน ลงแรงทําการประมง 

ลากคานถางมีปริมาณการจับสัตวน้ํานอยที่สุด 14,492 ตัน ลงแรงทําการประมง 76,972 วัน สวนการทําการประมงในแตละ

60 ตันกรอส แตไมถึง 150 ตันกรอส มีปริมาณการจับสัตวน้ํามากที่สุด 

วัน รองลงมาเปนขนาดเรือตั้งแต 20 ตันกรอส แตไมถึง 60 ตันกรอส มีปริมาณการจับสัตวน้ํา 

305,578 วัน ถัดไปเปนขนาดเรือตั้งแต 10 ตันกรอส แตไมถึง 

ตัน ลงแรงทําการประมง 50,971 วัน และขนาดเรือตั้งแต 150 ตันกรอส ขึ้นไป มีปริมาณการจับสัตวน้ํา
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ตัน ลงแรงทําการประมง 135,441 วัน รองลงมาเปนอาวไทยตอนลาง 

วัน ถัดไปเปนอาวไทยตอนบน 88,381 ตัน ลงแรงทําการประมง 74,022 วัน 

วัน อันดามันตอนบน 54,581 ตัน ลงแรงทําการประมง 43,023

62,872 วัน และกลางอาวไทยมีปริมาณการจับสัตวน้ํานอยที่สุด 

อัตราการจับสัตวน้ําของอวนลากคูขนาดเรือตั้งแต 20 ตันกรอสแตไมถึง 60 ตันกรอส พื้นที่อาวไทยตะวันออกกับอัน

ดามันตอนลาง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขนาดเรือตั้งแต 60 ตันกรอส แตไมถึง 

พื้นที่กลางอาวไทยกับอาวไทยตะวันออกก อาวไทยตอนลาง อาวไทยตอนบน และอันดามันตอนลาง ไมแตกตางกันอยางมี
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ไทยตอนบนกับกลางอาวไทย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขนาดเรือตั้งแ
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น้ําและการลงแรงทําการประมงของเครื่องมือทําการประมงอวน
ะมง สมุดบันทึกการทําการประมงและองคประกอบสัตวน้ํา 

การลงแรงทําการประมง และเปรียบเทียบอัตรา

ในแตละชนิดเครื่องมือทําการประมง ขนาดเรือและพื้นที่

ออกเรือประมง ขอมูลสมุดบันทึกการทําการประมงและขอมูลองคประกอบสัตวน้ํา 

การทําการประมงของเครื่องมืออวนลาก ใน ป พ.ศ. 2560 มีปริมาณ

วัน โดยอวนลากคูมีปริมาณการจับสัตวน้ํามากที่สุด 339,745 ตัน 

ตัน ลงแรงทําการประมง 389,990 วัน และอวน

วัน สวนการทําการประมงในแตละ

ตันกรอส มีปริมาณการจับสัตวน้ํามากที่สุด 410,051 ตัน ลงแรง

ตันกรอส มีปริมาณการจับสัตวน้ํา 

ตันกรอส แตไมถึง 20 ตันกรอส มีปริมาณการ

ขึ้นไป มีปริมาณการจับสัตวน้ํา

วัน สวนในแตละพื้นที่ทําการประมง พบวา อาวไทยตอนกลางมีปริมาณการ

วัน รองลงมาเปนอาวไทยตอนลาง 102,017 ตัน ลงแรงทํา

วัน อันดามันตอนลาง 88,322 

43,023 วัน อาวไทยตะวันออก 

วัน และกลางอาวไทยมีปริมาณการจับสัตวน้ํานอยที่สุด 35,707 ตัน ลงแรงทําการ

พื้นที่อาวไทยตะวันออกกับอัน

ตันกรอส แตไมถึง 150 ตันกรอส 

และอันดามันตอนลาง ไมแตกตางกันอยางมี

ขึ้นไป อัตราการจับสัตวน้ําในทุกพื้นที่ ไมแตกตางกันอยางมี

นาดเรือตั้งแต 10 ตันกรอส แตไมถึง 20 ตัน

กรอส พื้นท่ีอาวไทยตอนกลางกับอาวไทยตอนลาง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขนาดเรือตั้งแต 20 ตัน

ตันกรอส พื้นท่ีอาวไทยตะวันออกกับอาวไทยตอนลาง อาวไทยตอนกลางกับกลางอาวไทย อันดามันตอนบน

60 ตันกรอส แตไมถึง 150 ตัน

กรอส พื้นท่ีอาวไทยตะวันออกกับอาวไทยตอนบนและอาวไทยตอนลาง กลางอาวไทยกับอาวไทยตอนกลาง อันดามันตอนบน

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขนาดเรือ

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และอัตรา

ตันกรอส พื้นที่อาวไทยตอนกลางกับอาวไทย

ตันกรอส แตไมถึง 60 ตันกรอส พื้นที่อาว

ขนาดเรือตั้งแต 60 ตันกรอส แตไมถึง 150 
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ตันกรอส ในพื้นที่อาวไทยตอนบนกับอาวไทยตอนกลางและอาวไทยตอนลาง อาวไทยตอนกลางกับอาวไทยตอนลาง ไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนําขอมูลกําหนดแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการการทําการประม

ประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการจับสัตวน้ําใหมีสมดุลอยางยั่งยืนกับทรัพยากรที่มีอยูได 

และทําใหสถิติการประมงทะเลของประเทศไทยมีความถูกตองและทันสมัยตามมาตรา 
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คําสําคัญ : ปริมาณการจับ การลงแรงทําการประมง อวนลาก
   
*ผูรับผดิชอบ : เกษตรกลาง จตุจกัร กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: ตีพิมพเผยแพรเปนเอกสารวิชาการฉบับที่ 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ตันกรอส ในพื้นที่อาวไทยตอนบนกับอาวไทยตอนกลางและอาวไทยตอนลาง อาวไทยตอนกลางกับอาวไทยตอนลาง ไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนําขอมูลกําหนดแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการการทําการประม

ประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการจับสัตวน้ําใหมีสมดุลอยางยั่งยืนกับทรัพยากรที่มีอยูได 

และทําใหสถิติการประมงทะเลของประเทศไทยมีความถูกตองและทันสมัยตามมาตรา 9 ของพระราชกําหนดการประมง พ

ปริมาณการจับ การลงแรงทําการประมง อวนลาก สมุดบันทึกการทําการประมง การแจงเขา 
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ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ตันกรอส ในพื้นที่อาวไทยตอนบนกับอาวไทยตอนกลางและอาวไทยตอนลาง อาวไทยตอนกลางกับอาวไทยตอนลาง ไม

ผลจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนําขอมูลกําหนดแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการการทําการประมงอวนลากของ

ประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการจับสัตวน้ําใหมีสมดุลอยางยั่งยืนกับทรัพยากรที่มีอยูได 
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The study for assessment of catch and fishing effort of trawl fisheries by data from 
port in – port out, fishing logbook and composition
 
Songphon Dessane 
Fisher Strategic and Policy Development Division, Department of Fisheries
 
Abstract 

The objectives of the study were to evaluate catch, fishing effort and compare fishing rate from 

fisheries of trawl in each fishing gear, size of vessel and fishing area by data from port in

logbook and composition from January

fisheries in 2017 consisted of fishing quantity 587,015 tons, fishing effort 597,690 days, the pair trawl 

provided the most fishing quantity of 

otter board trawl of 232,778 tons and fishing effort of 389,990 days, and beam trawl provided the least 

fishing quantity 14,492 tons and fishing effort 76,972 days. On the other hand, the s

found that there were vessel in capacity of 60 tons gross up to 150 ton gross with the most fishing 

quantity of 410,051 tons and fishing effort 238,347 days, the rest were the vessel with size of 20 ton gross 

up to 60 ton gross, the fishing quantity of 155,972 ton and fishing effort of 305,578 days, the vessel 10 ton 

gross up to 20 ton gross provided the fishing quantity 14,155 tons and fishing effort 50,971 days, the vessel 

150 ton gross and up provided the least fishing quantity 6,8

Furthermore, the area of fishing found that Central Gulf of Thailand provided the most fishing quantity 

165,103 tons and fishing effort 135,441 days, the rest were Lower Gulf of Thailand Provided fishing 

quantity 102,017 tons and fishing effort 185,053 days, Upper Gulf of Thailand provided fishing quantity 

88,381 tons and fishing effort 74,022 days, Lower Andaman Sea provided fishing quantity 88,322 tons and 

fishing effort 68,558 days, Upper Andaman Sea provided fishin

43,023 days, East Gulf of Thailand provided fishing quantity 52,904 tons and fishing effort 62,872 days, and 

Central Gulf of Thailand provided the least fishing quantity 35,707 tons and fishing effort 28,721 days.

The fishing rate of pair trawl found that size of vessel from 20 ton gross up to 60 ton gross, there 

was no different statistically significant between East Gulf of Thailand and Lower Andaman Sea. The 60 

ton gross up to 150 ton gross, there was no differen

Thailand, East Gulf of Thailand, Upper Gulf of Thailand, Lower Gulf of Thailand, and Lower Andaman Sea. 

The vessel 150 ton gross and up, there was no different

fishing rate. On the other hand, the fishing rate of otter board trawl found that size of vessel 10 ton gross 

up to 20 ton gross, there was no different

Lower Gulf of Thailand. The ve

significant between East Gulf of Thailand and Lower Gulf of Thailand; between Middle Gulf of Thailand 

and Central Gulf of Thailand; between Upper Andaman Sea and Lower Andaman Sea.

size of vessel 60 ton gross up to 150 ton gross, there were no different

East Gulf of Thailand, Upper Gulf of Thailand, and Lower Gulf of Thailand; between Central Gulf of 

Thailand, Middle Gulf of Thailan
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The study for assessment of catch and fishing effort of trawl fisheries by data from 
port out, fishing logbook and composition 

Development Division, Department of Fisheries 

The objectives of the study were to evaluate catch, fishing effort and compare fishing rate from 

fisheries of trawl in each fishing gear, size of vessel and fishing area by data from port in

logbook and composition from January - December, 2017. The result of the study found that;

fisheries in 2017 consisted of fishing quantity 587,015 tons, fishing effort 597,690 days, the pair trawl 

provided the most fishing quantity of 339,745 tons and fishing effort of 130,728 days, the rest were the 

otter board trawl of 232,778 tons and fishing effort of 389,990 days, and beam trawl provided the least 

fishing quantity 14,492 tons and fishing effort 76,972 days. On the other hand, the s

found that there were vessel in capacity of 60 tons gross up to 150 ton gross with the most fishing 

quantity of 410,051 tons and fishing effort 238,347 days, the rest were the vessel with size of 20 ton gross 

fishing quantity of 155,972 ton and fishing effort of 305,578 days, the vessel 10 ton 

gross up to 20 ton gross provided the fishing quantity 14,155 tons and fishing effort 50,971 days, the vessel 

150 ton gross and up provided the least fishing quantity 6,837 tons and fishing effort 2,794 days. 

Furthermore, the area of fishing found that Central Gulf of Thailand provided the most fishing quantity 

165,103 tons and fishing effort 135,441 days, the rest were Lower Gulf of Thailand Provided fishing 

017 tons and fishing effort 185,053 days, Upper Gulf of Thailand provided fishing quantity 

88,381 tons and fishing effort 74,022 days, Lower Andaman Sea provided fishing quantity 88,322 tons and 

fishing effort 68,558 days, Upper Andaman Sea provided fishing quantity 54,581 tons and fishing effort 

43,023 days, East Gulf of Thailand provided fishing quantity 52,904 tons and fishing effort 62,872 days, and 

Central Gulf of Thailand provided the least fishing quantity 35,707 tons and fishing effort 28,721 days.

The fishing rate of pair trawl found that size of vessel from 20 ton gross up to 60 ton gross, there 

statistically significant between East Gulf of Thailand and Lower Andaman Sea. The 60 

ton gross, there was no different statistically significant between

Thailand, East Gulf of Thailand, Upper Gulf of Thailand, Lower Gulf of Thailand, and Lower Andaman Sea. 

The vessel 150 ton gross and up, there was no different statistically significant in all areas 

fishing rate. On the other hand, the fishing rate of otter board trawl found that size of vessel 10 ton gross 

up to 20 ton gross, there was no different statistically significant between Middle Gulf of Thailand and 

Lower Gulf of Thailand. The vessel 20 ton gross up to 60 ton gross, there were no different

significant between East Gulf of Thailand and Lower Gulf of Thailand; between Middle Gulf of Thailand 

and Central Gulf of Thailand; between Upper Andaman Sea and Lower Andaman Sea.

size of vessel 60 ton gross up to 150 ton gross, there were no different statistically significant between 

East Gulf of Thailand, Upper Gulf of Thailand, and Lower Gulf of Thailand; between Central Gulf of 

Thailand, Middle Gulf of Thailand, Upper Andaman Sea, and Lower Andaman Sea; between Upper 
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The study for assessment of catch and fishing effort of trawl fisheries by data from 

The objectives of the study were to evaluate catch, fishing effort and compare fishing rate from 

fisheries of trawl in each fishing gear, size of vessel and fishing area by data from port in - port out, fishing 

December, 2017. The result of the study found that; the trawl 

fisheries in 2017 consisted of fishing quantity 587,015 tons, fishing effort 597,690 days, the pair trawl 

339,745 tons and fishing effort of 130,728 days, the rest were the 

otter board trawl of 232,778 tons and fishing effort of 389,990 days, and beam trawl provided the least 

fishing quantity 14,492 tons and fishing effort 76,972 days. On the other hand, the size of fishing vessels 

found that there were vessel in capacity of 60 tons gross up to 150 ton gross with the most fishing 

quantity of 410,051 tons and fishing effort 238,347 days, the rest were the vessel with size of 20 ton gross 

fishing quantity of 155,972 ton and fishing effort of 305,578 days, the vessel 10 ton 

gross up to 20 ton gross provided the fishing quantity 14,155 tons and fishing effort 50,971 days, the vessel 

37 tons and fishing effort 2,794 days. 

Furthermore, the area of fishing found that Central Gulf of Thailand provided the most fishing quantity 

165,103 tons and fishing effort 135,441 days, the rest were Lower Gulf of Thailand Provided fishing 

017 tons and fishing effort 185,053 days, Upper Gulf of Thailand provided fishing quantity 

88,381 tons and fishing effort 74,022 days, Lower Andaman Sea provided fishing quantity 88,322 tons and 

g quantity 54,581 tons and fishing effort 

43,023 days, East Gulf of Thailand provided fishing quantity 52,904 tons and fishing effort 62,872 days, and 

Central Gulf of Thailand provided the least fishing quantity 35,707 tons and fishing effort 28,721 days. 

The fishing rate of pair trawl found that size of vessel from 20 ton gross up to 60 ton gross, there 

statistically significant between East Gulf of Thailand and Lower Andaman Sea. The 60 

statistically significant between Central Gulf of 

Thailand, East Gulf of Thailand, Upper Gulf of Thailand, Lower Gulf of Thailand, and Lower Andaman Sea. 

statistically significant in all areas concerning 

fishing rate. On the other hand, the fishing rate of otter board trawl found that size of vessel 10 ton gross 

statistically significant between Middle Gulf of Thailand and 

ssel 20 ton gross up to 60 ton gross, there were no different statistically 

significant between East Gulf of Thailand and Lower Gulf of Thailand; between Middle Gulf of Thailand 

and Central Gulf of Thailand; between Upper Andaman Sea and Lower Andaman Sea. Furthermore, the 

statistically significant between 

East Gulf of Thailand, Upper Gulf of Thailand, and Lower Gulf of Thailand; between Central Gulf of 

d, Upper Andaman Sea, and Lower Andaman Sea; between Upper 
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Andaman Sea and Lower Andaman Sea. Moreover, the size of vessel 150 ton gross and up, there was no 

different statistically significant of fishing rate in each area. Also, the fishing rate of beam t

size of vessel 10 tons gross up to 20 ton gross, there was no different

Middle Gulf of Thailand and Lower of Gulf of Thailand. The vessel 20 ton gross up to 60 ton gross, there 

was no different statistically significant between Upper Gulf of Thailand and Central Gulf of Thailand. The 

vessel 60 ton gross up to 150 ton gross, there were no different

of Thailand, Middle Gulf of Thailand, and Lower Gulf of Thailand; b

Lower Gulf of Thailand. 

The suggestion of the study should be able to bring the data for the guideline of planning and 

managing of efficiency trawl fisheries of Thailand, in order to maintain the competence of fisheries 

endurance balancing with natural resources, also providing Thai Fisheries Statistics correctly and up to 

date as Section 9 of Royal Ordinance on Fishery B.E. 2558
 
Key words : Fishing Quantity, Fishing Effort, Trawl, Fishing Logbook, Port in 
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Andaman Sea and Lower Andaman Sea. Moreover, the size of vessel 150 ton gross and up, there was no 

statistically significant of fishing rate in each area. Also, the fishing rate of beam t

size of vessel 10 tons gross up to 20 ton gross, there was no different statistically significant between 

Middle Gulf of Thailand and Lower of Gulf of Thailand. The vessel 20 ton gross up to 60 ton gross, there 

y significant between Upper Gulf of Thailand and Central Gulf of Thailand. The 

vessel 60 ton gross up to 150 ton gross, there were no different statistically significant between Upper Gulf 

of Thailand, Middle Gulf of Thailand, and Lower Gulf of Thailand; between Middle Gulf of Thailand and 

The suggestion of the study should be able to bring the data for the guideline of planning and 

managing of efficiency trawl fisheries of Thailand, in order to maintain the competence of fisheries 

ndurance balancing with natural resources, also providing Thai Fisheries Statistics correctly and up to 

date as Section 9 of Royal Ordinance on Fishery B.E. 2558 
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Andaman Sea and Lower Andaman Sea. Moreover, the size of vessel 150 ton gross and up, there was no 

statistically significant of fishing rate in each area. Also, the fishing rate of beam trawl found that 

statistically significant between 

Middle Gulf of Thailand and Lower of Gulf of Thailand. The vessel 20 ton gross up to 60 ton gross, there 

y significant between Upper Gulf of Thailand and Central Gulf of Thailand. The 

statistically significant between Upper Gulf 

etween Middle Gulf of Thailand and 

The suggestion of the study should be able to bring the data for the guideline of planning and 

managing of efficiency trawl fisheries of Thailand, in order to maintain the competence of fisheries 

ndurance balancing with natural resources, also providing Thai Fisheries Statistics correctly and up to 
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Andaman Sea and Lower Andaman Sea. Moreover, the size of vessel 150 ton gross and up, there was no 

different statistically significant of fishing rate in each area. Also, the fishing rate of beam t

size of vessel 10 tons gross up to 20 ton gross, there was no different

Middle Gulf of Thailand and Lower of Gulf of Thailand. The vessel 20 ton gross up to 60 ton gross, there 

was no different statistically significant between Upper Gulf of Thailand and Central Gulf of Thailand. The 

vessel 60 ton gross up to 150 ton gross, there were no different

of Thailand, Middle Gulf of Thailand, and Lower Gulf of Thailand; b

Lower Gulf of Thailand. 

The suggestion of the study should be able to bring the data for the guideline of planning and 

managing of efficiency trawl fisheries of Thailand, in order to maintain the competence of fisheries 

endurance balancing with natural resources, also providing Thai Fisheries Statistics correctly and up to 

date as Section 9 of Royal Ordinance on Fishery B.E. 2558
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Andaman Sea and Lower Andaman Sea. Moreover, the size of vessel 150 ton gross and up, there was no 

statistically significant of fishing rate in each area. Also, the fishing rate of beam t

size of vessel 10 tons gross up to 20 ton gross, there was no different statistically significant between 

Middle Gulf of Thailand and Lower of Gulf of Thailand. The vessel 20 ton gross up to 60 ton gross, there 

y significant between Upper Gulf of Thailand and Central Gulf of Thailand. The 

vessel 60 ton gross up to 150 ton gross, there were no different statistically significant between Upper Gulf 

of Thailand, Middle Gulf of Thailand, and Lower Gulf of Thailand; between Middle Gulf of Thailand and 

The suggestion of the study should be able to bring the data for the guideline of planning and 

managing of efficiency trawl fisheries of Thailand, in order to maintain the competence of fisheries 

ndurance balancing with natural resources, also providing Thai Fisheries Statistics correctly and up to 

date as Section 9 of Royal Ordinance on Fishery B.E. 2558 
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Andaman Sea and Lower Andaman Sea. Moreover, the size of vessel 150 ton gross and up, there was no 

statistically significant of fishing rate in each area. Also, the fishing rate of beam trawl found that 

statistically significant between 

Middle Gulf of Thailand and Lower of Gulf of Thailand. The vessel 20 ton gross up to 60 ton gross, there 

y significant between Upper Gulf of Thailand and Central Gulf of Thailand. The 

statistically significant between Upper Gulf 

etween Middle Gulf of Thailand and 

The suggestion of the study should be able to bring the data for the guideline of planning and 

managing of efficiency trawl fisheries of Thailand, in order to maintain the competence of fisheries 

ndurance balancing with natural resources, also providing Thai Fisheries Statistics correctly and up to 
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ความตองการการสงเสริมอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงปลาสลิดในจังหวัดเพชรบุรี
 
ปรเมศร อรุณ 
สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุร ี
 
บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการและปจจัยที่มีผลตอความตองการการสงเสริมการเลี้ยงปลา

สลิดของเกษตรกร รวมถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของเกษตรกรผูเลี้ยงปลาสลิดภายในจังหวัดเพชรบุรี โดยใช

ประชากรคือเกษตรกรผูเลี้ยงปลาสลิดในพ้ืนที่จังหวัดเพชร

แลวมาวิเคราะหสถิติดวยโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป คํานวณหาคาดังตอไปนี้ ไดแก คาแจกแจง

คาเฉลี่ยคาพิสัย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบการแจกแจงแบบตารางไขว สวนการทดสอบสมมติฐานกา

เลือกเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการเลี้ยงปลาสลิด รายได และการเปนสมาชิกกลุมเปนปจจัยที่คาดวาจะมี

ความสัมพันธกับความตองการสงเสริมการเลี้ยงปลาสลิดของเกษตรกรโดยวิธีไควสแคว

ภาพรวมระดับความตองการสงเสริมอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงปลาสลิ

(69.04 คะแนน) เมื่อจําแนกยอยเพื่อวิเคราะหระดับความตองการสงเสริมอาชีพของเกษตรกรเปนรายดาน

ตองการความรูในการเลี้ยงปลาอยูในระดับปานกลาง 

ระดับปานกลาง (19.53 คะแนน) และความตองการรูปแบบการสงเสริมของเกษตรกรอยูในระดับปานกลาง 

สวนการทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบหาปจจัยที่มีผลตอความตองการการสงเสริมการเลี้ยงปลาสลิดของเ

จังหวัดเพชรบุรี ดวยสถิติวิธีไควสแควที่ระดับความเชื่อมั่น 

การสงเสริมการเลี้ยงปลาสลิดของเกษตรกร สําหรับประเด็นปญหา

ปองกันโรคปลาสลิดเปนปญหาที่สําคัญ

ผลการศึกษามีขอแนะนําหลักคือ 

ในการคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ ควรเลือกกลุมเกษตรกรผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยม โดยเฉพาะระดับมัธยมปลาย 

จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไดงายกวาการดําเนินการกับเกษตรกรที่จบการศึกษาในร

2. เจาหนาที่ควรใหการสงเสริมใหความรูเรื่องโรคปลาสลิดเปนงานที่ความสําคัญเปนลําดับตน 

ตรวจเยี่ยมที่บอดวย เพื่อตรวจคุณภาพน้ํา พรอมทั้ง ตรวจสุขภาพปลาสลิดอยางสม่ําเสมอ 

หนวยงานมีงบประมาณควรจัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ดวย และ

ควรติดตอประสานงานผานผูนําชุมชนและหมูบานมากกวา

 
คําสําคัญ : ความตองการ การสงเสริม ปลาสลิด จังหวัดเพชรบุรี
   
*ผูรับผดิชอบ : 275 ต.ธงชัย อ.เมือง จ
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สงเสริมอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงปลาสลิดในจังหวัดเพชรบุรี 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการและปจจัยที่มีผลตอความตองการการสงเสริมการเลี้ยงปลา

รวมถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของเกษตรกรผูเลี้ยงปลาสลิดภายในจังหวัดเพชรบุรี โดยใช

คือเกษตรกรผูเลี้ยงปลาสลิดในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีทุกราย จํานวน 3 อําเภอ รวมทั้งสิ้น 

แลวมาวิเคราะหสถิติดวยโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป คํานวณหาคาดังตอไปนี้ ไดแก คาแจกแจง

คาพิสัย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบการแจกแจงแบบตารางไขว สวนการทดสอบสมมติฐานกา

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการเลี้ยงปลาสลิด รายได และการเปนสมาชิกกลุมเปนปจจัยที่คาดวาจะมี

ความสัมพันธกับความตองการสงเสริมการเลี้ยงปลาสลิดของเกษตรกรโดยวิธีไควสแคว 

ภาพรวมระดับความตองการสงเสริมอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงปลาสลิดภายในจังหวัดเพชรบุรี อยูในระดับปานกลาง 

เมื่อจําแนกยอยเพื่อวิเคราะหระดับความตองการสงเสริมอาชีพของเกษตรกรเปนรายดาน

ตองการความรูในการเลี้ยงปลาอยูในระดับปานกลาง (30.55 คะแนน) ความตองการสนับสนุนการผลิตของเกษตรกรอยูใน

และความตองการรูปแบบการสงเสริมของเกษตรกรอยูในระดับปานกลาง 

สวนการทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบหาปจจัยที่มีผลตอความตองการการสงเสริมการเลี้ยงปลาสลิดของเ

สถิติวิธีไควสแควที่ระดับความเชื่อมั่น 90% พบวา ปจจัยดานการศึกษาเปนปจจัยที่มีผลตอความตองการ

การสงเสริมการเลี้ยงปลาสลิดของเกษตรกร สําหรับประเด็นปญหาอุปสรรคของการเลี้ยงปลาสลิด

ปองกันโรคปลาสลิดเปนปญหาที่สําคัญ 

ผลการศึกษามีขอแนะนําหลักคือ 1. หากสํานักงานประมงจังหวัดประสงคจะดําเนินการการสงเสริมการเลี้ยงปลาสลิด 

ในการคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ ควรเลือกกลุมเกษตรกรผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยม โดยเฉพาะระดับมัธยมปลาย 

จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไดงายกวาการดําเนินการกับเกษตรกรที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือปริญญาตรี 

เจาหนาที่ควรใหการสงเสริมใหความรูเรื่องโรคปลาสลิดเปนงานที่ความสําคัญเปนลําดับตน 3

ตรวจเยี่ยมที่บอดวย เพื่อตรวจคุณภาพน้ํา พรอมทั้ง ตรวจสุขภาพปลาสลิดอยางสม่ําเสมอ 4.

านมีงบประมาณควรจัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ดวย และ 5. การติดตอประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เจาหนาที่

ควรติดตอประสานงานผานผูนําชุมชนและหมูบานมากกวา 

ความตองการ การสงเสริม ปลาสลิด จังหวัดเพชรบุร ี

เมือง จ.เพชรบุรี 76000  โทร./โทรสาร 0 3242 4021  

เผยแพรเปนเอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 1/2559 สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบรุี
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการและปจจัยที่มีผลตอความตองการการสงเสริมการเลี้ยงปลา

รวมถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของเกษตรกรผูเลี้ยงปลาสลิดภายในจังหวัดเพชรบุรี โดยใช

อําเภอ รวมทั้งสิ้น 118 ราย โดยแบบสอบถาม

แลวมาวิเคราะหสถิติดวยโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป คํานวณหาคาดังตอไปนี้ ไดแก คาแจกแจงความถี่ หาคารอยละ หา

คาพิสัย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบการแจกแจงแบบตารางไขว สวนการทดสอบสมมติฐานการศึกษาครั้งนี้

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการเลี้ยงปลาสลิด รายได และการเปนสมาชิกกลุมเปนปจจัยที่คาดวาจะมี

ดภายในจังหวัดเพชรบุรี อยูในระดับปานกลาง 

เมื่อจําแนกยอยเพื่อวิเคราะหระดับความตองการสงเสริมอาชีพของเกษตรกรเปนรายดาน พบวา ความ

ความตองการสนับสนุนการผลิตของเกษตรกรอยูใน

และความตองการรูปแบบการสงเสริมของเกษตรกรอยูในระดับปานกลาง (18.69 คะแนน) 

สวนการทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบหาปจจัยที่มีผลตอความตองการการสงเสริมการเลี้ยงปลาสลิดของเกษตรกรภายใน

เปนปจจัยที่มีผลตอความตองการ

อุปสรรคของการเลี้ยงปลาสลิด พบวาเรื่องโรคและการ

หากสํานักงานประมงจังหวัดประสงคจะดําเนินการการสงเสริมการเลี้ยงปลาสลิด 

ในการคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ ควรเลือกกลุมเกษตรกรผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยม โดยเฉพาะระดับมัธยมปลาย 

ะดับประถมศึกษาหรือปริญญาตรี 

3. เจาหนาที่ประมงควรเขามา

. การฝกอบรมเกษตรกร หาก

การติดตอประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เจาหนาที่

สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบรุ ี  
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Extension  Need Agiculture for Snake Skin Gourami  
Farmer in Phetchaburi Province
 
Poramet Aroon 
Phetchaburi Fisheries Provincial Office
 
Abstract 

The purpose of this research was to study the needs and factors that affect the needs of the 

farmers on Trichopodus pectoralis 

Trichopodus pectoralis farmers in Phetchaburi province. The samples were all 

farmers in three districts of Phetchaburi province. The total number of samples was 118. The 

questionnaires and SPSS descriptive statistical analysis were u

following; the frequency, percentage, average, standard deviation value range and crosstab. The 

hypothesis was tested by chi - square which gender, age, education, fish farming experience, 

participating to career group of a farmer were selected for analysis.

The overall level conclusion on the needs of the farmers on 

promotion in Phetchaburi province could be identified at the moderate level. (69.04)  In

to needs level on farming promotion, found that there were needs of knowledge on fish farming (30.55), 

needs of productive promotion of the farmers (19.53) and needs of the farming promotion. (18.96). The 

item classification revealed that the farmers need th

The test to determine the factors affected demand for the promotion of farming fish farmers in 

the province by chi - square at the 90% confidence found that the

demand, promoting the culture of fish farmers.

disease and prevention. 

The study's main recommendations were: 1

gourami fish farming, the project should choose 

especially upper secondary school level which the project will likely succeed easier

graduated in primary level or bachelor's degree, 

fish diseases which was a major priority work,

quality and fish health check regularly, 4) For training farmers, if the agency has a budget enough, farmers 

should be provided for visiting success cases, and

through community and village leaders.
 

Key words : Need, Extension, Snake Skin  Gourami
   
*Corresponding author : 275 Tambon 
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

Agiculture for Snake Skin Gourami  (Trichopodus pectoralis
Farmer in Phetchaburi Province 

Office 

The purpose of this research was to study the needs and factors that affect the needs of the 

 farming promotion, including the problems and suggestions of 

farmers in Phetchaburi province. The samples were all Trichopodus pectoralis

farmers in three districts of Phetchaburi province. The total number of samples was 118. The 

questionnaires and SPSS descriptive statistical analysis were used in the research. Calculation were as 

following; the frequency, percentage, average, standard deviation value range and crosstab. The 

square which gender, age, education, fish farming experience, 

to career group of a farmer were selected for analysis. 

The overall level conclusion on the needs of the farmers on Trichopodusr pectoralis

promotion in Phetchaburi province could be identified at the moderate level. (69.04)  In

needs level on farming promotion, found that there were needs of knowledge on fish farming (30.55), 

needs of productive promotion of the farmers (19.53) and needs of the farming promotion. (18.96). The 

item classification revealed that the farmers need the knowledge on disease prevention. 

The test to determine the factors affected demand for the promotion of farming fish farmers in 

square at the 90% confidence found that the education were factors affected to 

culture of fish farmers. Major problems which obstacle the fish culture were 

The study's main recommendations were: 1) If Fisheries office will purpose to extend snake skin 

the project should choose fish farmer group graduated at least high school level, 

especially upper secondary school level which the project will likely succeed easier

graduated in primary level or bachelor's degree, 2) Fisheries officer should be encouraged to know about 

ases which was a major priority work, 3) Fisheries officers should visit ponds for monitor water 

quality and fish health check regularly, 4) For training farmers, if the agency has a budget enough, farmers 

should be provided for visiting success cases, and 5) Effective coordinator, officer should coordinate 

leaders. 

, Snake Skin  Gourami , Phetchaburi Province 

 Tongchai Amphoe Muang Phetchaburi  76000 Tel/Fax

Phetchaburi Fisheries Provincial Office  
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Trichopodus pectoralis) Culture of 

The purpose of this research was to study the needs and factors that affect the needs of the 

farming promotion, including the problems and suggestions of 

Trichopodus pectoralis 

farmers in three districts of Phetchaburi province. The total number of samples was 118. The 

sed in the research. Calculation were as 

following; the frequency, percentage, average, standard deviation value range and crosstab. The 

square which gender, age, education, fish farming experience, revenue and 

Trichopodusr pectoralis farming 

promotion in Phetchaburi province could be identified at the moderate level. (69.04)  In - depth Analysis 

needs level on farming promotion, found that there were needs of knowledge on fish farming (30.55), 

needs of productive promotion of the farmers (19.53) and needs of the farming promotion. (18.96). The 

e knowledge on disease prevention.  

The test to determine the factors affected demand for the promotion of farming fish farmers in 

factors affected to 

which obstacle the fish culture were 

Fisheries office will purpose to extend snake skin 

at least high school level, 

especially upper secondary school level which the project will likely succeed easier than farmer 

2) Fisheries officer should be encouraged to know about 

3) Fisheries officers should visit ponds for monitor water 

quality and fish health check regularly, 4) For training farmers, if the agency has a budget enough, farmers 

5) Effective coordinator, officer should coordinate 

Fax 0 3242 4021 
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 farming promotion, including the problems and suggestions of 

farmers in Phetchaburi province. The samples were all Trichopodus pectoralis

farmers in three districts of Phetchaburi province. The total number of samples was 118. The 

questionnaires and SPSS descriptive statistical analysis were used in the research. Calculation were as 

following; the frequency, percentage, average, standard deviation value range and crosstab. The 

square which gender, age, education, fish farming experience, 

to career group of a farmer were selected for analysis. 

The overall level conclusion on the needs of the farmers on Trichopodusr pectoralis

promotion in Phetchaburi province could be identified at the moderate level. (69.04)  In

needs level on farming promotion, found that there were needs of knowledge on fish farming (30.55), 

needs of productive promotion of the farmers (19.53) and needs of the farming promotion. (18.96). The 

item classification revealed that the farmers need the knowledge on disease prevention. 

The test to determine the factors affected demand for the promotion of farming fish farmers in 

square at the 90% confidence found that the education were factors affected to 

culture of fish farmers. Major problems which obstacle the fish culture were 

The study's main recommendations were: 1) If Fisheries office will purpose to extend snake skin 

the project should choose fish farmer group graduated at least high school level, 

especially upper secondary school level which the project will likely succeed easier

graduated in primary level or bachelor's degree, 2) Fisheries officer should be encouraged to know about 

ases which was a major priority work, 3) Fisheries officers should visit ponds for monitor water 

quality and fish health check regularly, 4) For training farmers, if the agency has a budget enough, farmers 

should be provided for visiting success cases, and 5) Effective coordinator, officer should coordinate 

leaders. 
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Trichopodus pectoralis) Culture of 

The purpose of this research was to study the needs and factors that affect the needs of the 

farming promotion, including the problems and suggestions of 

Trichopodus pectoralis 

farmers in three districts of Phetchaburi province. The total number of samples was 118. The 

sed in the research. Calculation were as 

following; the frequency, percentage, average, standard deviation value range and crosstab. The 

square which gender, age, education, fish farming experience, revenue and 

Trichopodusr pectoralis farming 

promotion in Phetchaburi province could be identified at the moderate level. (69.04)  In - depth Analysis 

needs level on farming promotion, found that there were needs of knowledge on fish farming (30.55), 

needs of productive promotion of the farmers (19.53) and needs of the farming promotion. (18.96). The 

e knowledge on disease prevention.  

The test to determine the factors affected demand for the promotion of farming fish farmers in 

factors affected to 

which obstacle the fish culture were 

Fisheries office will purpose to extend snake skin 

at least high school level, 

especially upper secondary school level which the project will likely succeed easier than farmer 

2) Fisheries officer should be encouraged to know about 

3) Fisheries officers should visit ponds for monitor water 

quality and fish health check regularly, 4) For training farmers, if the agency has a budget enough, farmers 

5) Effective coordinator, officer should coordinate 
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การปลอยเซลลสืบพันธุตามธรรมชาติ และพัฒนาการของตัวออนปลิงทะเลกาหมาด 
(Stichopus horrens) ที่เลี้ยงพอแมพันธุในโรงเพาะฟก
 
พัชรา  แมเราะ* อรพิน คงภักดี  สุกัญญา บูสู  และ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนลาง
 
บทคัดยอ 

 พอแมพันธุปลิงทะเลกาหมาด 

นํามาเลี้ยงในโรงเพาะฟก ของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนลาง 

2559 (10 เดือน)  ทดสอบการกินอาหารของพอแมพันธุปลิงทะเล 

201 - 300 กรัม (245.14+28.12 

ปลิงทะเลกินอาหารในอัตรา 10.26+

การกินอาหารของปลิงทะเลทั้ง 3 กลุมขนาดดังกลาว ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

 ศึกษาการปลอยเซลลสืบพันธุของปลิงทะเลกาหมาด ระหวางเดือนกันยายน 

พบวาปลิงทะเลสามารถปลอยเซลลสืบพันธุตามธรรมชาติไดโดยไมผานการกระตุน ในชวงแรม 

ปลิงทะเลเพศเมียปลอยไขสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 

ฟอง, n = 21) และเดือนมิถุนายน 

จํานวนไขเฉลี่ย 836,000 ฟอง/ตัว (

หลังจากไขปฏิสนธิ ตัวออนพัฒนาเขาสูระยะ 

ระยะ Late auricularia 12 - 22 วัน ระยะ 

ขนาด 1 มิลลิเมตร ใชเวลา 29 - 30 

และเมื่ออายุ 90 วัน มีความยาวเฉลี่ย 

ดานความยาวนอยลงแตจะมีเนื้อเยื่อผิวลําตัวหนาขึ้น 

ชวงอายุตั้งแต 60 วันข้ึนไป ผลการศึกษาครั้งนี้

การเลี้ยงภายในโรงเพาะฟกไดดี และสามารถปลอยเซลลสืบพันธุตามธรรมชาติ

ลูกพันธุจากโรงเพาะฟกเพื่อการฟนฟูปลิ

การเพาะพันธุปลิงทะเลกาหมาดเปนครั้งแรกในประเทศไทย
 
คําสําคัญ : ปลิงทะเลกาหมาด การปลอยเซลลสืบพันธุ จันทรคติ พฒันาการของตัวออน
   
*ผูรับผดิชอบ : ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตลู 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

การปลอยเซลลสืบพันธุตามธรรมชาติ และพัฒนาการของตัวออนปลิงทะเลกาหมาด 
ที่เลี้ยงพอแมพันธุในโรงเพาะฟก 

สุกัญญา บูสู  และ อดุลย แมเราะ 
อันดามันตอนลาง (สตูล) 

พอแมพันธุปลิงทะเลกาหมาด (Stichopus horrens)  ขนาด 150 - 395 กรัม รวบรวมจากธรรมชาติ จํานวน 

นํามาเลี้ยงในโรงเพาะฟก ของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนลาง (สตูล) ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 

ทดสอบการกินอาหารของพอแมพันธุปลิงทะเล 3 กลุม ไดแก ขนาด 100-200 

12 กรัม) และ 301 - 400 กรัม (339.86+34.94 กรัม) โดยใชอาหารสูตร 

+0.80, 11.18+1.31 และ 10.95+2.42 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว

กลุมขนาดดังกลาว ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  

ศึกษาการปลอยเซลลสืบพันธุของปลิงทะเลกาหมาด ระหวางเดือนกันยายน 2559 

พบวาปลิงทะเลสามารถปลอยเซลลสืบพันธุตามธรรมชาติไดโดยไมผานการกระตุน ในชวงแรม 13

ปลิงทะเลเพศเมียปลอยไขสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2559 (18.93X106 ฟอง, n = 22) เดือนธันวาคม 

และเดือนมิถุนายน 2560 (23.00X106 ฟอง, n = 16) ใหจํานวนไขระหวาง 75

(n = 133) ไขมีลักษณะกลม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 136.75

หลังจากไขปฏิสนธิ ตัวออนพัฒนาเขาสูระยะ Early auricularia ที่เวลา 45 - 48 ชั่วโมง ระยะ 

วัน ระยะ Doliolaria 22 - 25 วัน ระยะ Pentactula 23 -

30 วัน ตัวออนมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ที่อายุ 45 - 60 

วัน มีความยาวเฉลี่ย 47 มิลลิเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 4.45 กรัม (n = 20) ซึ่งเปนชวงที่ตัวออนมีการเจริญเติบโต

จะมีเนื้อเยื่อผิวลําตัวหนาขึ้น ระยะที่เหมาะสําหรับปลอยลูกพันธุปลิงทะเลกาหมาดคืนสูธรรมชาติ คื

ผลการศึกษาครั้งนี ้แสดงใหเห็นวาพอแมพันธุปลิงทะเลกาหมาดปรับตัวเขากับสภาพแวดล

เพาะฟกไดดี และสามารถปลอยเซลลสืบพันธุตามธรรมชาติในชวงแรม 13 - 15 

ลูกพันธุจากโรงเพาะฟกเพื่อการฟนฟูปลิงทะเลในธรรมชาติได ถือเปนความสําเร็จในการเลี้ยงพอแมพันธุในโรงเพาะฟก และ

การเพาะพันธุปลิงทะเลกาหมาดเปนครั้งแรกในประเทศไทย 

ปลอยเซลลสืบพันธุ จันทรคติ พฒันาการของตัวออน 

สตลู 91110 E-mail : spatcha11@gmail.com 
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การปลอยเซลลสืบพันธุตามธรรมชาติ และพัฒนาการของตัวออนปลิงทะเลกาหมาด  

กรัม รวบรวมจากธรรมชาติ จํานวน 75 ตัว 

ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 - สิงหาคม 

200 กรัม (157.43+30.12 กรัม), 

โดยใชอาหารสูตร Satun 1 พบวา

เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว/วัน ตามลําดับ โดยอัตรา

2559 - สิงหาคม 2560 (12 เดือน) 

13 - 15 คํ่า ของทุกเดือน โดย

เดือนธันวาคม 2559 (21.26X106 

75,000 – 2,910,000 ฟอง/ตัว 

75+14.02 ไมครอน (n = 30) 

ชั่วโมง ระยะ Mid auricularia 9 - 15 วัน 

- 28 วัน และระยะ Juvenile 

60 วัน มีความยาว 30 มิลลิเมตร 

ซึ่งเปนชวงที่ตัวออนมีการเจริญเติบโต

ระยะที่เหมาะสําหรับปลอยลูกพันธุปลิงทะเลกาหมาดคืนสูธรรมชาติ คือ 

แสดงใหเห็นวาพอแมพันธุปลิงทะเลกาหมาดปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของ

15 ค่ํา ไดตลอดป สามารถผลิต

งทะเลในธรรมชาติได ถือเปนความสําเร็จในการเลี้ยงพอแมพันธุในโรงเพาะฟก และ
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Spontaneous Captive Spawning and Larval Development of Sea Cucumber 
(Stichopus horrens) Cultured in Hatchery Conditions
 
Patchara Maeroh*, Orapin Khongpakdee,
Southern Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Satun)
 

Abstract 

Broodstocks of the sea cucumber (

were cultured in hatchery conditions at Southern Andaman Sea Fisheries 

Center (Satun), Thailand, from November 2015 to August 2016 (10 months). Food consumption was tested 

among three groups of sea cucumbers:  100

- 400 g (339.86+34.94 g), fed with Satun1 formula feed. The result showed that sea cucumbers consumed 

the feed at 10.26+0.80, 11.18+1.31 and 1

(p>0.05) among these three size groups.

Spawning was observed from 

S. horrens spawned spontaneously without stimulation during two or three days before the new moon 

phase in every month. Females spawning peaks were found in November 2016 (18.93x10

December 2016 (21.26x106 eggs, n =

ranged from 75,000 – 2,910,000 eggs/individual, with the average of 836,000 eggs/individual (n

mean egg diameter was 136.75+14.02 µm (n

auricularia stage at about 45 - 48 hours, mid auriculariain 

Doliolaria stage was developed in 22 

was reached within 29 - 30 days. During 

90 days, juveniles had mean length of

growing in length but increasing their body

restock in their natural habitats. This study indicated that sea cucumber 

captive hatchery conditions and spawn spontaneously on day 13

phase throughout the year. Seed production from hatchery can be used for restoration of population in 

the wild. This study was the first success to culture, breed and rear S.

Thailand.  
 
Key words : Sea cucumber,  Stichopus
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Broodstocks of the sea cucumber (Stichopus horrens), 75 individuals of 150-

were cultured in hatchery conditions at Southern Andaman Sea Fisheries Research and Development 

Center (Satun), Thailand, from November 2015 to August 2016 (10 months). Food consumption was tested 

among three groups of sea cucumbers:  100 - 200 g (157.43+30.12 g), 201 - 300 g (245.14+28.12 g) and 301

fed with Satun1 formula feed. The result showed that sea cucumbers consumed 

and 10.95+2.42% of body weight per day with no significant difference 

(p>0.05) among these three size groups. 

Spawning was observed from September 2016 to August 2017 (12 months). Sea cucumbers

spawned spontaneously without stimulation during two or three days before the new moon 

phase in every month. Females spawning peaks were found in November 2016 (18.93x10

= 21) and June 2017 (23.00x106 eggs, n = 16). The number of eggs 

2,910,000 eggs/individual, with the average of 836,000 eggs/individual (n

14.02 µm (n = 30). After fertilization, embryos developed into early 

48 hours, mid auriculariain 9 - 15 days, and late auricularia in 

 - 25 days, pentactula 23 - 28 days, and juveniles stage of

days. During 45 - 60 days, the juveniles grew rapidly to the length of 

days, juveniles had mean length of 47 mm and mean weight of 4.45 g (n = 20), whilst not much 

length but increasing their body wall thickness. Juveniles from 60 days or older were suitable to 

restock in their natural habitats. This study indicated that sea cucumber S.horrens could acclimate well in 

captive hatchery conditions and spawn spontaneously on day 13th to 15th of the waning moon

phase throughout the year. Seed production from hatchery can be used for restoration of population in 

the wild. This study was the first success to culture, breed and rear S.horrens in hatchery conditions in 

Stichopus horrens, Spawning, Lunar phase, Larval Development

-district, La-ngu District, Satun Province 91110 
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fertilization, embryos developed into early 
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20), whilst not much 
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could acclimate well in 

of the waning moon lunar 

phase throughout the year. Seed production from hatchery can be used for restoration of population in 

in hatchery conditions in 

Lunar phase, Larval Development 



 O1 

182 

O38 

Spontaneous Captive Spawning and Larval Development of Sea Cucumber 
(Stichopus horrens) Cultured in Hatchery Conditions
 
Patchara Maeroh*, Orapin Khongpakdee,
Southern Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Satun)
 

Abstract 

Broodstocks of the sea cucumber (

were cultured in hatchery conditions at Southern Andaman Sea Fisheries 

Center (Satun), Thailand, from November 2015 to August 2016 (10 months). Food consumption was tested 

among three groups of sea cucumbers:  100
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(p>0.05) among these three size groups.

Spawning was observed from 

S. horrens spawned spontaneously without stimulation during two or three days before the new moon 

phase in every month. Females spawning peaks were found in November 2016 (18.93x10
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การผลิตพอแมพันธุปลาตะกรับ 
ในทะเลสาบสงขลา 
 
จิระยุทธ รื่นศิริกุล* มาวิทย อัศวอารีย
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
 
บทคัดยอ 

ศึกษาผลการเลี้ยงปลาตะกรับในกระชังในทะเลสาบสงขลาใหเปนพอแมพันธุดวยความหนาแนน

100 ตัว/ลบ.ม. (T1 - T4) โดยใชปลาที่ไดจากการเพาะพันธุ 

ใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําสําหรับปลาทะเลทุกสองวัน ครั้งละ 

คุณภาพน้ําเดือนละ 1 ครั้ง เลี้ยงเปนระยะเวลา 

ปลาโดยวิธีการผสมเทียม ผลการศึกษ

ระหวางชุดการทดลอง (P>0.05) ในแมปลาพบวา 

กรัม) (P<0.05) แตไมมีความแตกตาง กับ 

เปอรเซ็นต) ไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) 

ชุดการทดลอง (P>0.05) ยกเวนขนาดไขกอนฉีดฮอรโมนที่ 

และ T2 (P<0.05) แตไมตางจาก T3 

หนาแนนท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงพอแมพันธุปลาตะกรับในกระชังในทะเลสาบสงขลาคือ 

ความเปนไปไดในการสรางพอแมพันธุปลาตะกรับในกระชังในสภาวะแวดลอมธรรมชาติและการประยุกตสําหรับการเลี้ยงเชิง

พาณิชย 
 

คําสําคัญ : ปลาตะกรับ พอแมพันธุ 
   
*ผูรับผดิชอบ : 1/19 หมู 3 ถ.เกาแสน ต
E-mail : jruensirikul@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

การผลิตพอแมพันธุปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ในที่ลอมขัง

อัศวอารีย อัตรา ไชยมงคล และ สิราวรรณ บุญชัย 
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 6 (สงขลา) 

ผลการเลี้ยงปลาตะกรับในกระชังในทะเลสาบสงขลาใหเปนพอแมพันธุดวยความหนาแนน

โดยใชปลาที่ไดจากการเพาะพันธุ (เพศผูขนาด 39.3 – 44.9 กรัม และเพศเมีย 

ใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําสําหรับปลาทะเลทุกสองวัน ครั้งละ 5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว บันทึกน้ําหนักของปลาและ

ครั้ง เลี้ยงเปนระยะเวลา 6 เดือน ตรวจสอบความสมบูรณเพศและประสิทธิภาพการเพาะขยายพันธุของ

ปลาโดยวิธีการผสมเทียม ผลการศึกษาพบวา พอปลามีน้ําหนักสุดทาย 77.6±11.2 – 82.7±14.3 

ในแมปลาพบวา T1 มีน้ําหนักสุดทายสูงสุด (174.7±9.5 กรัม) 

แตไมมีความแตกตาง กับ T2 และ T3 (P>0.05) อัตรารอดแตละชุดการทดลอง 

P>0.05) ประสิทธิภาพการเพาะขยายพันธุทั้งพอปลาและแมปลาไมมีความแตกตางระหวาง

ยกเวนขนาดไขกอนฉีดฮอรโมนที่ T4 มีขนาดไขใหญที่สุด (407.6±7.3 

T3 (P>0.05) และเปอรเซ็นตแมปลาที่นํามาเพาะพันธุไดของ T1 

หนาแนนท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงพอแมพันธุปลาตะกรับในกระชังในทะเลสาบสงขลาคือ 10 ตัว/ลบ

ความเปนไปไดในการสรางพอแมพันธุปลาตะกรับในกระชังในสภาวะแวดลอมธรรมชาติและการประยุกตสําหรับการเลี้ยงเชิง

ตะกรับ พอแมพันธุ การเลี้ยงในกระชัง ทะเลสาบสงขลา 

เกาแสน ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 0 7431 1895
jruensirikul@yahoo.com 
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ในที่ลอมขัง 

ผลการเลี้ยงปลาตะกรับในกระชังในทะเลสาบสงขลาใหเปนพอแมพันธุดวยความหนาแนน 10, 25, 50 และ

และเพศเมีย 53.9 – 65.7 กรัม) 

เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว บันทึกน้ําหนักของปลาและ

ตรวจสอบความสมบูรณเพศและประสิทธิภาพการเพาะขยายพันธุของ

82.7±14.3 กรัม ไมมีความแตกตาง

) แตกตางกับ T4 (145.1±16.8 

ดการทดลอง (51.1±19.2 - 78.6±12.6 

ประสิทธิภาพการเพาะขยายพันธุทั้งพอปลาและแมปลาไมมีความแตกตางระหวาง

407.6±7.3 ไมโครเมตร) แตกตางจาก T1 

T1 สูงสุด 76.6% ดังนั้นความ

ลบ.ม. การทดลองนี้ชี้ใหเห็นถึง

ความเปนไปไดในการสรางพอแมพันธุปลาตะกรับในกระชังในสภาวะแวดลอมธรรมชาติและการประยุกตสําหรับการเลี้ยงเชิง

1895 
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Production of Spotted Scat (Scatophagus argus 
Captivity in Songkhla Lake 
 
Jirayuth Ruensirikul* , Mavit Assava-aree
Coastal  Aquaculture  Research and Development Center Regional 6 (Songkhla)
 
Abstract 

Study on culture performance of spotted scat in net cage in Songkhla

of 10, 25, 50 and100 fish/m3 (T1 - T4) for broodstock establishment was investigated. Hatchery

fish (39.3 – 44.9 g in male and 53.9 –
diet for marine fish at 5% BW every two days. Body weight and water quality were monitored monthly. 
Survival rate was checked at the end of experiment after 6 months. After that, Sexual maturation and 
reproductive performance were determined by artificial fertilization. The r

weight of male fish was not significantly different 

82.7±14.3 g while in female fish the T1 obtained the highest final weight 

significantly different with T4 (145.1±16.8 g

survival rate (51.1±19.2 - 78.6±12.6

Reproductive performance of male a

diameter before hormone injection of T4 that obtained the largest size

fromT1 and T2 (P<0.05) while was not significantly different from T3 
broodfish for breeding of T1 was the 
broodstock net cage rearing in Songkhla Lake was 10 fish/m
spotted scat broodstock culture in ne
commercial spotted scat culture. 
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Scatophagus argus Linnaeus, 1766) Broodstock in 

aree, Atra Chaimongkoland and Sirawan Bunchai
Coastal  Aquaculture  Research and Development Center Regional 6 (Songkhla) 

Study on culture performance of spotted scat in net cage in Songkhla lake with 

T4) for broodstock establishment was investigated. Hatchery

– 65.7g in female) were reared for 6 months fed with artificial floating 
at 5% BW every two days. Body weight and water quality were monitored monthly. 

Survival rate was checked at the end of experiment after 6 months. After that, Sexual maturation and 
reproductive performance were determined by artificial fertilization. The results showed that, final body 

weight of male fish was not significantly different (P>0.05) among treatments ranking as 77.6±11.2

82.7±14.3 g while in female fish the T1 obtained the highest final weight (174.7±9.5 g), that was 

145.1±16.8 g) (P<0.05) but not different from T2 and

78.6±12.6%) in each treatment was not significantly different 

Reproductive performance of male and female fish was not significantly different (P>0.05) except oocyte 

diameter before hormone injection of T4 that obtained the largest size (407.6±7.3 µm

P<0.05) while was not significantly different from T3 (P>0.05). Percenta
broodfish for breeding of T1 was the highest at 76.6%. Thus, the optimum density of spotted scat 
broodstock net cage rearing in Songkhla Lake was 10 fish/m3. This experiment indicated the possibility of 
spotted scat broodstock culture in net cage in natural conditions and the further application for 

Scatophagus argus, broodstock, net cage culture, Songkhla lake

: 1/19 Moo 3, Khaorupchang Sub-district, Muang District, Songkhla Province 90000 
jruensirikul@yahoo.com 
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Linnaeus, 1766) Broodstock in 

Bunchai 

lake with different densities 

T4) for broodstock establishment was investigated. Hatchery - produced 

were reared for 6 months fed with artificial floating 
at 5% BW every two days. Body weight and water quality were monitored monthly. 

Survival rate was checked at the end of experiment after 6 months. After that, Sexual maturation and 
esults showed that, final body 

P>0.05) among treatments ranking as 77.6±11.2 – 

174.7±9.5 g), that was 

T2 and T3 (P>0.05). The 

in each treatment was not significantly different (P>0.05).  

P>0.05) except oocyte 

407.6±7.3 µm) and differed 

P>0.05). Percentage of available 
Thus, the optimum density of spotted scat 

This experiment indicated the possibility of 
t cage in natural conditions and the further application for 

, broodstock, net cage culture, Songkhla lake 

District, Songkhla Province 90000  
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survival rate (51.1±19.2 - 78.6±12.6

Reproductive performance of male a

diameter before hormone injection of T4 that obtained the largest size

fromT1 and T2 (P<0.05) while was not significantly different from T3 
broodfish for breeding of T1 was the 
broodstock net cage rearing in Songkhla Lake was 10 fish/m
spotted scat broodstock culture in ne
commercial spotted scat culture. 
 
Key words : spotted scat Scatophagus
   
*Corresponding author : 1/19 Moo 3, Khaorupchang Sub
Tel. 0 7431 1895 E-mail : jruensirikul@yahoo.com
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Scatophagus argus Linnaeus, 1766) Broodstock in 

aree, Atra Chaimongkoland and Sirawan Bunchai
Coastal  Aquaculture  Research and Development Center Regional 6 (Songkhla) 

Study on culture performance of spotted scat in net cage in Songkhla lake with 

T4) for broodstock establishment was investigated. Hatchery

– 65.7g in female) were reared for 6 months fed with artificial floating 
at 5% BW every two days. Body weight and water quality were monitored monthly. 

Survival rate was checked at the end of experiment after 6 months. After that, Sexual maturation and 
reproductive performance were determined by artificial fertilization. The results showed that, final body 

weight of male fish was not significantly different (P>0.05) among treatments ranking as 77.6±11.2

82.7±14.3 g while in female fish the T1 obtained the highest final weight (174.7±9.5 g), that was 

145.1±16.8 g) (P<0.05) but not different from T2 and

78.6±12.6%) in each treatment was not significantly different 

Reproductive performance of male and female fish was not significantly different (P>0.05) except oocyte 

diameter before hormone injection of T4 that obtained the largest size (407.6±7.3 µm

P<0.05) while was not significantly different from T3 (P>0.05). Percenta
broodfish for breeding of T1 was the highest at 76.6%. Thus, the optimum density of spotted scat 
broodstock net cage rearing in Songkhla Lake was 10 fish/m3. This experiment indicated the possibility of 
spotted scat broodstock culture in net cage in natural conditions and the further application for 

Scatophagus argus, broodstock, net cage culture, Songkhla lake

: 1/19 Moo 3, Khaorupchang Sub-district, Muang District, Songkhla Province 90000 
jruensirikul@yahoo.com 
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were reared for 6 months fed with artificial floating 
at 5% BW every two days. Body weight and water quality were monitored monthly. 

Survival rate was checked at the end of experiment after 6 months. After that, Sexual maturation and 
esults showed that, final body 

P>0.05) among treatments ranking as 77.6±11.2 – 

174.7±9.5 g), that was 

T2 and T3 (P>0.05). The 

in each treatment was not significantly different (P>0.05).  
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This experiment indicated the possibility of 
t cage in natural conditions and the further application for 
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การอนุบาลลูกปูทะเล (Scylla 
โดยใชวัสดุหลบซอนตางกัน 
 
วิรงรอง เลิศประเสริฐ* และ กุลวรา 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรี
 
บทคัดยอ 
 ศึกษาการอนุบาลลูกปูทะเล 
ในถังทดลองพลาสติก ขนาดบรรจุ 300 
เปน 4 ชุดการทดลอง ไดแก  ชุดการทดลองท่ี 
ทดลองที่ 3 ใชสาหรายชอพริกไทยเปนวัสดุหลบซอน และชุดการทดลองที่ 
ระยะเวลา 14 วัน พบวา ลูกปูทะเลระยะ 
0.046±0.017 และ 0.052±0.23 
0.666±0.105 เซนติเมตร ตามลําดับ 
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05
และ 48.00±10.00% ตามลําดับ ซึ่งคาอัตรารอดตายในชุดการทดลองที่ 
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 การอนุบาลลูกปูทะเล ระยะ 

ปริมาณแตกตางกัน วางแผนการทดลองเปน 

สาหรายชอพริกไทย 8 กิโลกรัมตอตารางเมตร และชุดการทดลองที่ 

โดยลูกปูทะเลที่อนุบาลมีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตนเทากับ 

ระยะเวลา 60 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา ลูกปูทะเล มีน้ําหนักเฉลี่ย

และมีความกวางกระดองเฉลี่ย 1.88±0.02, 2.48±0.07 

กระดองเฉลี่ยของชุดการทดลองท่ี 2 

ทะเลมีอัตรารอดตายเฉลี่ย 43.00±3.61

ทดลองท่ี 2 และ 3 แตกตางกับชุดการทดลองที่ 
 
คําสําคัญ : ปูทะเล วัสดุหลบซอน สาหรายชอพริกไทย 
   
*ผูรับผิดชอบ : 165 ม.9 ต.บางกะจะ อ
E-mail : wirongrong.poy@gmail.com
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 serrata) จากระยะ Megalopa จนถึงขนาด 2.5 

 แสงรุงเรือง 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุร ี

ศึกษาการอนุบาลลูกปูทะเล (Scylla serrata) ระยะ megalopa จนถึง 1st crab โดยใชวัสดุหลบซอนแตกตางกัน 
300 ลิตร อนุบาลลูกปูที่ความหนาแนนเริ่มตน 82 ตัวตอตารางเมตร วางแผนการทดลอง

ชุดการทดลอง ไดแก  ชุดการทดลองท่ี 1 ไมมีวัสดุหลบซอน ชุดการทดลองที่ 2 ใชกิ่งสนเปนวัสดุหลบซอน ชุดการ
ใชสาหรายชอพริกไทยเปนวัสดุหลบซอน และชุดการทดลองที่ 4 ใชทรายทะเลเปนวัสดุหลบซอน ทดลองเปน

วัน พบวา ลูกปูทะเลระยะ 1st crab ที่ไดในแตละชุดการทดลองมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.056
23 กรัม ความกวางกระดองเฉลี่ย 0.657±0.032, 0.607±0.029, 0.608±0.039 

เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งน้ําหนักและความกวางกระดองเฉลี่ยของลูกปูทะเลในแตละชุดการทดลองไมแตกตาง
05) และลูกปูทะเลมีอัตรารอดตายเฉลี่ยรอยละ 41.33±2.31, 

ตามลําดับ ซึ่งคาอัตรารอดตายในชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีคาสูงกวาชุดการทดลองอื่นอยางมี

การอนุบาลลูกปูทะเล ระยะ 1st crab จนถึงขนาด 2.5 เซนติเมตร โดยใชสาหรายชอพริกไทยเปนวัสดุหลบซอนใน

วางแผนการทดลองเปน 3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองที่ 1 ไมมีวัสดุหลบซอน ชุดการทดลองที่ 

กิโลกรัมตอตารางเมตร และชุดการทดลองที่ 3 ใชสาหรายชอพริกไทย 

โดยลูกปูทะเลที่อนุบาลมีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตนเทากับ 0.008±0.001 กรัม และความกวางกระดอง 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา ลูกปูทะเล มีน้ําหนักเฉลี่ย 1.31±0.09, 2.34±0.31 

1.88±0.02, 2.48±0.07 และ 2.52±0.04 เซนติเมตร ตามลําดับ 

2 และ 3 แตกตางกับชุดการทดลองที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3.61, 59.33±1.47 และ 60.67±2.23% ตามลําดับ โดยอัตรารอดตายเฉลี่ยของชุดการ

แตกตางกับชุดการทดลองที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

ปูทะเล วัสดุหลบซอน สาหรายชอพริกไทย  

บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 039320959 
wirongrong.poy@gmail.com 
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 เซนติเมตร 

โดยใชวัสดุหลบซอนแตกตางกัน 
ตัวตอตารางเมตร วางแผนการทดลอง

ใชกิ่งสนเปนวัสดุหลบซอน ชุดการ
ใชทรายทะเลเปนวัสดุหลบซอน ทดลองเปน

056±0.013, 0.044±0.008, 
0.657±0.032, 0.607±0.029, 0.608±0.039 และ 

ซึ่งน้ําหนักและความกวางกระดองเฉลี่ยของลูกปูทะเลในแตละชุดการทดลองไมแตกตาง
41.33±2.31, 66.00±2.00, 53.33±14.19 

คาสูงกวาชุดการทดลองอื่นอยางมี

เซนติเมตร โดยใชสาหรายชอพริกไทยเปนวัสดุหลบซอนใน

ไมมีวัสดุหลบซอน ชุดการทดลองที่ 2 ใช

ใชสาหรายชอพริกไทย 16 กิโลกรัมตอตารางเมตร 

กรัม และความกวางกระดอง 0.2 เซนติเมตร อนุบาลเปน

1.31±0.09, 2.34±0.31 และ 2.94±0.01 กรัม 

ตามลําดับ ซึ่งน้ําหนักและความกวาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และลูกปู

ตามลําดับ โดยอัตรารอดตายเฉลี่ยของชุดการ
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Nursing of Mud Crab (Scylla serrata
Centimeter by Providing with Different Type 
 
Wirongrong Lerdprasert* and Koolvara Sangrungruang
Chanthaburi Coastal Aquaculture Research and Development Center
 

Abstract 

 Nursing of mud crab (Scylla 

L. capacity provided with different materials as shelter was investigated with the initial density of 82 

megalops per square meter. Four treatments

no added material, treatment 2 with branches of pine tree, treatment 3 with fresh 

and treatment 4 with sea sands provided as shelters in nursing tanks were tested for 14 days. The 

showed that the 1st crab stage was obtained from each treatment with no significant difference (P>0.05) 

in average weight and carapace width of

and 0.657±0.032, 0.607±0.029, 0.608±0.039 and

rates were 41.33±2.31, 66.00±2.00, 53.33±14.19 and 

in treatment 2 and 3 were different from the other treatments significantly (P<0.05)

 Different amounts of Caulerpa

centimeter size. The experiment consisted of three treatments with three replications treatment 1 was 

with no material, treatment 2 and 3 with

crab with mean initial weight of 0.008±0.001 grams and carapace width 0.2

60 days. The result showed that the young crabs in each treatment reached

1.31±0.09, 2.34±0.31 and 2.94±0.01 grams and average carapace width of 1.88±0.02, 2.48±0.07 and 

2.52±0.04 centimeter, respectively. The treatment 2 and 3 were different with treatment 1 significantly 

(P<0.05). The survival rates were 43.00

treatment 2 and 3 were significantly different with treatment 1 (P<0.05)

  
Key words : Mud crab (Scylla serrata
   
*Corresponding author : 165 Moo 9, Tumbon
Tel. 0 39320959 E-mail : wirongrong.poy@gmail.com
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serrata) from Megalopa Stage to Young Crab Size of 2.5 
Different Type Shelters 

and Koolvara Sangrungruang 

Chanthaburi Coastal Aquaculture Research and Development Center 

Scylla serrata) from megalopa to 1st crab stagein plastic tanks sized of 300 

L. capacity provided with different materials as shelter was investigated with the initial density of 82 

Four treatments with three replications including treatment1 control with 

no added material, treatment 2 with branches of pine tree, treatment 3 with fresh Caulerpa 

and treatment 4 with sea sands provided as shelters in nursing tanks were tested for 14 days. The 

crab stage was obtained from each treatment with no significant difference (P>0.05) 

in average weight and carapace width of 0.056±0.013, 0.044±0.008, 0.046±0.017 and 

and 0.657±0.032, 0.607±0.029, 0.608±0.039 and 0.666±0.105 centimeters, respectively. Their 

were 41.33±2.31, 66.00±2.00, 53.33±14.19 and 48.00±10.00% respectively, while the survival rates 

in treatment 2 and 3 were different from the other treatments significantly (P<0.05) 

Caulerpa seaweeds were tested for nursing of 1st crab to young crab 2.5 

centimeter size. The experiment consisted of three treatments with three replications treatment 1 was 

with no material, treatment 2 and 3 with Caulerpa 8 kg and 16 kg per square meter, respectively. The 

crab with mean initial weight of 0.008±0.001 grams and carapace width 0.2 centimeter were reared for 

The result showed that the young crabs in each treatment reached the average weight of 

94±0.01 grams and average carapace width of 1.88±0.02, 2.48±0.07 and 

respectively. The treatment 2 and 3 were different with treatment 1 significantly 

43.00±3.61, 59.33±1.47 and 60.67±2.23% respectively

treatment 2 and 3 were significantly different with treatment 1 (P<0.05) 

serrata) shelter, Caulerpa seaweed 

: 165 Moo 9, Tumbon Bangkacha, Maung District, Chanthaburi Province 22000 
wirongrong.poy@gmail.com 
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Stage to Young Crab Size of 2.5 

crab stagein plastic tanks sized of 300 

L. capacity provided with different materials as shelter was investigated with the initial density of 82 

including treatment1 control with 

Caulerpa seaweeds 

and treatment 4 with sea sands provided as shelters in nursing tanks were tested for 14 days. The result 

crab stage was obtained from each treatment with no significant difference (P>0.05) 

and 0.052±0.23 grams, 

respectively. Their survival 

, while the survival rates 

crab to young crab 2.5 

centimeter size. The experiment consisted of three treatments with three replications treatment 1 was 

square meter, respectively. The 

centimeter were reared for 

the average weight of 

94±0.01 grams and average carapace width of 1.88±0.02, 2.48±0.07 and 

respectively. The treatment 2 and 3 were different with treatment 1 significantly 

respectively, by which the 

Province 22000  
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คํานํา 

ปูทะเลเปนสัตวน้ําชายฝงท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเปนที่นิยมบริโภค เนื่องจากมีรสชาติดี 

มีคาทางโภชนาการสูง ผลผลิตปูทะเลสวนใหญไดจากการจับจากธรรมชาติ 

ตองการบริโภคที่เพิ่มขึ้นทุกป ในป 25

2545) แตในป 2554 ปูทะเลที่จับจากธรรมชาติมีปริมาณลดลงเหลือเพียง 

จังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดชายฝงทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศไทยที่มีทรัพยากร

เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพสวนผลไมและดานการประมง จากการพัฒนาอาชีพและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไม

เหมาะสม โดยการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน

ใหมีการจับปูทะเลมาบริโภคจนเกินกําลังการผลิตตามธรรมชาติ ทําใหปูทะเลเริ่มลดลงอยางมาก

เพียงพอกับความตองการของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น จึงเปนหนาที่ของกรมประมงในการเรงศึกษาเทคนิคการอนุบา

มีอัตรารอดสูงขึ้นและมีปริมาณเพียงพอในการขยายผลสูการเลี้ยง

เพื่อฟนฟูทรัพยากรปูทะเลในแหลงธรรมชาติ

ปจจุบันศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรียังมีผลผลิตลูกพันธุปูทะเลไมเพีย

ตองการของผูเลี้ยงปูทะเล เนื่องจากในชวงการอนุบาลระยะ 

การทํารายกันเอง วราภรณ และคณะ

ทะเลที่ใหกิ่งสนเปนที่หลบซอนมีอัตรารอด

ทางสถิติ แตใบของก่ิงสนหลุดรวงสะสมอยูที่พ้ืนบออนุบาล เปนปญหาในการรวบรวมผลผลิตที่ใชเวลานานและมีโอกาสใหเกิด

การบอบชํ้าของลูกปูไดงาย  

สาหรายชอพริกไทย (Caulerpa

คลานไปตามพื้นและแตกแขนงได แขนงตั้งตรงสูง 

1.5 - 2 มิลลิเมตร มีกานสั้น ๆ เรียงกันคลายชอพริกไทย 

เจริญเติบโตไดดีในบอเลี้ยงและลักษณะของสาหรายนาจะเปนท่ีหลบซอนใหกับลูกปูทะเลได

งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาหาวัสดุที่เหมาะสมสําหรับเปนที่หลบซอนของลูกปูทะเลในการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ

megalopa จนถึง 1st crab และศึกษาความหนาแนนที่เหมาะสมของวัสดุหลบซอนในการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ 

จนถึงขนาด 2.5 เซนติเมตร 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาวัสดุที่เหมาะสมเปนที่หลบซอนของลูกปูทะเลในการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ

2. เพื่อศึกษาความหนาแนนท่ีเหมาะสมของวัสดุหลบซอนในการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ 

 

วิธีดําเนินการ 

การเตรียมอุปกรณและน้ําทะเล  

 ถังอนุบาลลูกปูทะเลเปนถังพลาสติกขนาดบรรจุ

และฆาเชื้อดวยแคลเซียมไฮโปคลอไรทท่ีความเขมขน 

 การเตรียมน้ําทะเล โดยสูบน้ําทะเลจากบอพักนํ้าที่มีความเค็ม 

ในบอขนาด 20 ลูกบาศกเมตร จากนั้น ฆา

อากาศดวยหัวรายทิ้งไวเพื่อใหคลอรีนสลายตัว 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

ปูทะเลเปนสัตวน้ําชายฝงท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเปนที่นิยมบริโภค เนื่องจากมีรสชาติดี 

มีคาทางโภชนาการสูง ผลผลิตปูทะเลสวนใหญไดจากการจับจากธรรมชาติ ซึ่งนับวันจะมีปริมาณลดลง

2542 ปูทะเลที่จับจากธรรมชาติมีปริมาณ 5,736 เมตริกตัน 

ปูทะเลที่จับจากธรรมชาติมีปริมาณลดลงเหลือเพียง 2,586 เมตริกตัน (ศูนยสารสนเทศ

หวัดจันทบุรีเปนจังหวัดชายฝงทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศไทยที่มีทรัพยากร

เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพสวนผลไมและดานการประมง จากการพัฒนาอาชีพและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไม

โดยการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน ทําใหทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม ประกอบกับมีกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว ทํา

ใหมีการจับปูทะเลมาบริโภคจนเกินกําลังการผลิตตามธรรมชาติ ทําใหปูทะเลเริ่มลดลงอยางมาก 

เพียงพอกับความตองการของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น จึงเปนหนาที่ของกรมประมงในการเรงศึกษาเทคนิคการอนุบา

มีอัตรารอดสูงขึ้นและมีปริมาณเพียงพอในการขยายผลสูการเลี้ยง เพื่อสรางงานและรายไดใหกับเกษตรกรหรือนําไปปลอย

เพื่อฟนฟูทรัพยากรปูทะเลในแหลงธรรมชาติ 

ปจจุบันศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรียังมีผลผลิตลูกพันธุปูทะเลไมเพีย

ตองการของผูเลี้ยงปูทะเล เนื่องจากในชวงการอนุบาลระยะ megalopa ถึงระยะ youngcrab มีอัตรารอดตายต่ําจากปญหา

การทํารายกันเอง วราภรณ และคณะ (2550) อนุบาลลูกปูทะเล โดยใชกิ่งสนทะเล และมานอวนเปนที่หลบซอน 

ทะเลที่ใหกิ่งสนเปนที่หลบซอนมีอัตรารอด 63.9 เปอรเซ็นต ซึ่งสูงกวาชุดที่ใสมานอวนเปนวัสดุหลบซอน อยางมีนัยสําคัญ

แตใบของก่ิงสนหลุดรวงสะสมอยูที่พ้ืนบออนุบาล เปนปญหาในการรวบรวมผลผลิตที่ใชเวลานานและมีโอกาสใหเกิด

Caulerpa lentillifera J. Agardh) เปนสาหรายทะเลที่มีทัลลัส 

คลานไปตามพื้นและแตกแขนงได แขนงตั้งตรงสูง 1 - 6 เซนติเมตร ประกอบดวยรามูลัสที่เปนเม็ดกลม เสนผาศูนยกลาง

เรียงกันคลายชอพริกไทย (Lewmanomont and Ogawa, 1995

เจริญเติบโตไดดีในบอเลี้ยงและลักษณะของสาหรายนาจะเปนท่ีหลบซอนใหกับลูกปูทะเลได 

งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาหาวัสดุที่เหมาะสมสําหรับเปนที่หลบซอนของลูกปูทะเลในการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ

และศึกษาความหนาแนนที่เหมาะสมของวัสดุหลบซอนในการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ 

เพื่อศึกษาวัสดุที่เหมาะสมเปนที่หลบซอนของลูกปูทะเลในการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ megalopa 

เพื่อศึกษาความหนาแนนท่ีเหมาะสมของวัสดุหลบซอนในการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ 1stcrab 

ถังอนุบาลลูกปูทะเลเปนถังพลาสติกขนาดบรรจุ 300 ลิตร กอนการทดลองลางทําความสะอาดถังดวยน้ําจืดสะอาด 

ดวยแคลเซียมไฮโปคลอไรทท่ีความเขมขน 15 สวนในลาน แลวลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง

การเตรียมน้ําทะเล โดยสูบน้ําทะเลจากบอพักนํ้าที่มีความเค็ม 30 สวนในพัน ผานถุงกรองขนาดตา 

ลูกบาศกเมตร จากนั้น ฆาเชื้อในน้ําดวยแคลเซียมไฮโปคลอไรทที่ความเขมขน 

อากาศดวยหัวรายทิ้งไวเพื่อใหคลอรีนสลายตัว 2 วัน แลวจึงนํามาใชในการทดลอง  
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ปูทะเลเปนสัตวน้ําชายฝงท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเปนที่นิยมบริโภค เนื่องจากมีรสชาติดี 

ซึ่งนับวันจะมีปริมาณลดลง เนื่องจากความ

เมตริกตัน (กองเศรษฐกิจการประมง, 

ศูนยสารสนเทศ, 2556)  

หวัดจันทบุรีเปนจังหวัดชายฝงทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศไทยที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ 

เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพสวนผลไมและดานการประมง จากการพัฒนาอาชีพและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไม

ม ประกอบกับมีกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว ทํา

 ดังนี้ เพื่อใหมีผลผลิตปูทะเล

เพียงพอกับความตองการของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น จึงเปนหนาที่ของกรมประมงในการเรงศึกษาเทคนิคการอนุบาลลูกปูทะเลให

เพื่อสรางงานและรายไดใหกับเกษตรกรหรือนําไปปลอย

ปจจุบันศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรียังมีผลผลิตลูกพันธุปูทะเลไมเพียงพอตอความ

มีอัตรารอดตายต่ําจากปญหา

อนุบาลลูกปูทะเล โดยใชกิ่งสนทะเล และมานอวนเปนที่หลบซอน พบวาลูกปู

ซึ่งสูงกวาชุดที่ใสมานอวนเปนวัสดุหลบซอน อยางมีนัยสําคัญ

แตใบของก่ิงสนหลุดรวงสะสมอยูที่พ้ืนบออนุบาล เปนปญหาในการรวบรวมผลผลิตที่ใชเวลานานและมีโอกาสใหเกิด

 ประกอบดวยสโตลอนท่ีคืบ

ที่เปนเม็ดกลม เสนผาศูนยกลาง 

1995) สามารถปรับสภาพให

งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาหาวัสดุที่เหมาะสมสําหรับเปนที่หลบซอนของลูกปูทะเลในการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ

และศึกษาความหนาแนนที่เหมาะสมของวัสดุหลบซอนในการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ 1stcrab 

megalopa จนถึง 1stcrab 

crab จนถึงขนาด 2.5 เซนติเมตร  

กอนการทดลองลางทําความสะอาดถังดวยน้ําจืดสะอาด 

สวนในลาน แลวลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง 

สวนในพัน ผานถุงกรองขนาดตา 90 ไมครอน ลง

เชื้อในน้ําดวยแคลเซียมไฮโปคลอไรทที่ความเขมขน 30 สวนในลาน พรอมให
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 การเตรียมวัสดุหลบซอนที่ใชในการทดลองที่ 

สาหรายชอพริกไทย น้ําหนัก 1 กิโลกรัม และทรายทะเลสําหรับปูเต็มพื้นถังทดลองมาลางทําความสะอาดดวยน้ําทะเล และ

การเตรียมสาหรายชอพริกไทยที่ใชในการทดลองที่ 

สมบูรณ มาพักไวในถังพลาสติก ขนาด 500 

การเตรียมลูกปูทะเล 

การเตรียมลูกปูทะเล โดยนําแมปูทะเลที่มีไขนอกกระดองมาพักไวในถังพลาสติกขนาด 

เพาะฟกลูกพันธุ เมื่อไขฟกเปนลูกปูระยะ zoea1

หนาแนน 40 ตัวตอลิตร จนถึงระยะ megalopa

ระยะ1st crab เพื่อใชในการทดลองท่ี 2 

 

การวางแผนการทดลอง 

การวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรี ในเดือนตุลาคม 

การทดลองที่ 1 การอนุบาลลูกปูทะเลระยะ 

การอนุบาลลูกปูโดยใชถังพลาสติกขนาด 

ตัวตอตารางเมตร พรอมใหอากาศตลอดเวลา การทดลอง

ชุดการทดลองท่ี 1 อนุบาลลูกปูทะเลโดยไมมีวัสดุหลบซอน 

ชุดการทดลองท่ี 2 อนุบาลลูกปูทะเลโดยมีกิ่งสนเปนวัสดุหลบซอน 

ชุดการทดลองท่ี 3 อนุบาลลูกปูทะเลโดยมีสาหรายชอพริกไทยเปนวัสดุหลบซอน

ชุดการทดลองท่ี 4 อนุบาลลูกปูทะเลโดยมีทรายทะเลเปนวัสดุหลบซอน

การทดลองดําเนินการเปนระยะเวลา 14 วัน

การทดลองที่ 2 การอนุบาลลูกปูทะเลระยะ 

ตางกัน 

การอนุบาลลูกปูโดยใชถังพลาสติกขนาด 

ตัวตอตารางเมตร พรอมใหอากาศตลอดเวลา 

ชุดการทดลองท่ี 1 อนุบาลลูกปูทะเลโดยไมมีวัสดุหลบซอน 

ชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลลูกปูทะเลโดยมีสาหรายชอพริกไทยน้ําหนัก 

วัสดุหลบซอน   

ชุดการทดลองที่ 3 อนุบาลลูกปูทะเลโดยมีสาหรายชอพริกไทยน้ําหนัก 

วัสดุหลบซอน   

การทดลองดําเนินการเปนระยะเวลา 60 วัน

การใหอาหารและการจัดการระหวางอนุบาล

การทดลองที่ 1 อนุบาลลูกปูทะเลโดยใหอารทีเมียอายุ 

(อารทีเมีย ปริมาตร 30 ตัว/มล.) และเริ่มเปลี่ยนถายน้ําครั้งแรกในวันท่ี 

ละ 30 เปอรเซ็นต และเติมสารละลายโซเดียมไบคารบอเนต 

น้ํา 1 ลิตร ทุกครั้งหลังจากเปลี่ยนถายน้ํา  

  

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การเตรียมวัสดุหลบซอนที่ใชในการทดลองที่ 1 โดยนําวัสดุหลบซอนประกอบดวยกิ่งสนน้ําหนัก 

และทรายทะเลสําหรับปูเต็มพื้นถังทดลองมาลางทําความสะอาดดวยน้ําทะเล และ

การเตรียมสาหรายชอพริกไทยที่ใชในการทดลองที่ 2 นําสาหรายมาลางทําความสะอาดและคัดเลือกสาหรายท่ีมีความ

500 ลิตร พรอมใชในการทดลอง  

โดยนําแมปูทะเลที่มีไขนอกกระดองมาพักไวในถังพลาสติกขนาด 500 

zoea1 จึงยายลูกปูทะเลไปอนุบาลในบอคอนกรีตขนาด 3 ลูกบาศกเมตร ที่ความ

megalopa จึงนําลูกปูทะเลมาอนุบาลในการทดลองที่ 1 และอนุบาลลูกปูทะเลใหได

การวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด CRD (Completely Randomized Design) โดยดําเนินการทดลองที่

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรี ในเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2560 

ลูกปูทะเลระยะ megalopa จนถึงระยะ 1st crab โดยใหที่หลบซอนตางกัน

การอนุบาลลูกปูโดยใชถังพลาสติกขนาด 300 ลิตร บรรจุน้ําทะเลที่ผานการฆาเชื้อ 200 ลิตร ที่ความหนาแนน

ตัวตอตารางเมตร พรอมใหอากาศตลอดเวลา การทดลองแบงออกเปน 4 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา  

อนุบาลลูกปูทะเลโดยไมมีวัสดุหลบซอน (ชุดควบคุม)  

อนุบาลลูกปูทะเลโดยมีกิ่งสนเปนวัสดุหลบซอน  

อนุบาลลูกปูทะเลโดยมีสาหรายชอพริกไทยเปนวัสดุหลบซอน 

อนุบาลลูกปูทะเลโดยมีทรายทะเลเปนวัสดุหลบซอน 

วัน 

การอนุบาลลูกปูทะเลระยะ 1st crab จนถึงขนาด 2.5 เซนติเมตร โดยใหสาหรายชอพริกไทยที่ความหนาแนน

การอนุบาลลูกปูโดยใชถังพลาสติกขนาด 300 ลิตร บรรจุน้ําทะเลที่ผานการฆาเชื้อ 200 ลิตร ที่ความหนาแนน

ตัวตอตารางเมตร พรอมใหอากาศตลอดเวลา การทดลองแบงออกเปน 3ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา  

อนุบาลลูกปูทะเลโดยไมมีวัสดุหลบซอน (ชุดควบคุม) 

อนุบาลลูกปูทะเลโดยมีสาหรายชอพริกไทยน้ําหนัก 5 กิโลกรัม/0

วัสดุหลบซอน    

อนุบาลลูกปูทะเลโดยมีสาหรายชอพริกไทยน้ําหนัก 10 กิโลกรัม/0

วัสดุหลบซอน    

วัน 

การใหอาหารและการจัดการระหวางอนุบาล 

อนุบาลลูกปูทะเลโดยใหอารทีเมียอายุ 2 และ 3 วัน ที่เลี้ยงดวย Tetraselmis

และเริ่มเปลี่ยนถายน้ําครั้งแรกในวันท่ี 2 ของการทดลอง จากนั้นเปลี่ยนถายน้ําทุก 

เปอรเซ็นต และเติมสารละลายโซเดียมไบคารบอเนต (โซเดียมไบคารบอเนต 1 กิโลกรัมตอน้ํา 1
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โดยนําวัสดุหลบซอนประกอบดวยกิ่งสนน้ําหนัก 1 กิโลกรัม 

และทรายทะเลสําหรับปูเต็มพื้นถังทดลองมาลางทําความสะอาดดวยน้ําทะเล และ

นําสาหรายมาลางทําความสะอาดและคัดเลือกสาหรายท่ีมีความ

500 ลิตร ถังละ 1 ตัว เพื่อ

ลูกบาศกเมตร ที่ความ

และอนุบาลลูกปูทะเลใหได

โดยดําเนินการทดลองที่

โดยใหที่หลบซอนตางกัน 

ลิตร ที่ความหนาแนน 82 

เซนติเมตร โดยใหสาหรายชอพริกไทยที่ความหนาแนน

ลิตร ที่ความหนาแนน 82 

0.61 ตารางเมตร เปน

0.61 ตารางเมตร เปน

Tetraselmis sp. เปนอาหาร 

จากนั้นเปลี่ยนถายน้ําทุก 2 วัน ๆ 

1 ลิตร) 1 มิลลิลิตรตอ



 O1 

188 

O40 

 การเตรียมวัสดุหลบซอนที่ใชในการทดลองที่ 

สาหรายชอพริกไทย น้ําหนัก 1 กิโลกรัม และทรายทะเลสําหรับปูเต็มพื้นถังทดลองมาลางทําความสะอาดดวยน้ําทะเล และ

การเตรียมสาหรายชอพริกไทยที่ใชในการทดลองที่ 

สมบูรณ มาพักไวในถังพลาสติก ขนาด 500 

การเตรียมลูกปูทะเล 

การเตรียมลูกปูทะเล โดยนําแมปูทะเลที่มีไขนอกกระดองมาพักไวในถังพลาสติกขนาด 

เพาะฟกลูกพันธุ เมื่อไขฟกเปนลูกปูระยะ zoea1

หนาแนน 40 ตัวตอลิตร จนถึงระยะ megalopa

ระยะ1st crab เพื่อใชในการทดลองท่ี 2 

 

การวางแผนการทดลอง 

การวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรี ในเดือนตุลาคม 

การทดลองที่ 1 การอนุบาลลูกปูทะเลระยะ 

การอนุบาลลูกปูโดยใชถังพลาสติกขนาด 

ตัวตอตารางเมตร พรอมใหอากาศตลอดเวลา การทดลอง

ชุดการทดลองท่ี 1 อนุบาลลูกปูทะเลโดยไมมีวัสดุหลบซอน 

ชุดการทดลองท่ี 2 อนุบาลลูกปูทะเลโดยมีกิ่งสนเปนวัสดุหลบซอน 

ชุดการทดลองท่ี 3 อนุบาลลูกปูทะเลโดยมีสาหรายชอพริกไทยเปนวัสดุหลบซอน

ชุดการทดลองท่ี 4 อนุบาลลูกปูทะเลโดยมีทรายทะเลเปนวัสดุหลบซอน

การทดลองดําเนินการเปนระยะเวลา 14 วัน

การทดลองที่ 2 การอนุบาลลูกปูทะเลระยะ 

ตางกัน 

การอนุบาลลูกปูโดยใชถังพลาสติกขนาด 

ตัวตอตารางเมตร พรอมใหอากาศตลอดเวลา 

ชุดการทดลองท่ี 1 อนุบาลลูกปูทะเลโดยไมมีวัสดุหลบซอน 

ชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลลูกปูทะเลโดยมีสาหรายชอพริกไทยน้ําหนัก 

วัสดุหลบซอน   

ชุดการทดลองที่ 3 อนุบาลลูกปูทะเลโดยมีสาหรายชอพริกไทยน้ําหนัก 

วัสดุหลบซอน   

การทดลองดําเนินการเปนระยะเวลา 60 วัน

การใหอาหารและการจัดการระหวางอนุบาล

การทดลองที่ 1 อนุบาลลูกปูทะเลโดยใหอารทีเมียอายุ 

(อารทีเมีย ปริมาตร 30 ตัว/มล.) และเริ่มเปลี่ยนถายน้ําครั้งแรกในวันท่ี 

ละ 30 เปอรเซ็นต และเติมสารละลายโซเดียมไบคารบอเนต 

น้ํา 1 ลิตร ทุกครั้งหลังจากเปลี่ยนถายน้ํา  

  

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การเตรียมวัสดุหลบซอนที่ใชในการทดลองที่ 1 โดยนําวัสดุหลบซอนประกอบดวยกิ่งสนน้ําหนัก 

และทรายทะเลสําหรับปูเต็มพื้นถังทดลองมาลางทําความสะอาดดวยน้ําทะเล และ

การเตรียมสาหรายชอพริกไทยที่ใชในการทดลองที่ 2 นําสาหรายมาลางทําความสะอาดและคัดเลือกสาหรายท่ีมีความ

500 ลิตร พรอมใชในการทดลอง  

โดยนําแมปูทะเลที่มีไขนอกกระดองมาพักไวในถังพลาสติกขนาด 500 

zoea1 จึงยายลูกปูทะเลไปอนุบาลในบอคอนกรีตขนาด 3 ลูกบาศกเมตร ที่ความ

megalopa จึงนําลูกปูทะเลมาอนุบาลในการทดลองที่ 1 และอนุบาลลูกปูทะเลใหได

การวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด CRD (Completely Randomized Design) โดยดําเนินการทดลองที่

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรี ในเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2560 

ลูกปูทะเลระยะ megalopa จนถึงระยะ 1st crab โดยใหที่หลบซอนตางกัน

การอนุบาลลูกปูโดยใชถังพลาสติกขนาด 300 ลิตร บรรจุน้ําทะเลที่ผานการฆาเชื้อ 200 ลิตร ที่ความหนาแนน

ตัวตอตารางเมตร พรอมใหอากาศตลอดเวลา การทดลองแบงออกเปน 4 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา  

อนุบาลลูกปูทะเลโดยไมมีวัสดุหลบซอน (ชุดควบคุม)  

อนุบาลลูกปูทะเลโดยมีกิ่งสนเปนวัสดุหลบซอน  

อนุบาลลูกปูทะเลโดยมีสาหรายชอพริกไทยเปนวัสดุหลบซอน 

อนุบาลลูกปูทะเลโดยมีทรายทะเลเปนวัสดุหลบซอน 

วัน 

การอนุบาลลูกปูทะเลระยะ 1st crab จนถึงขนาด 2.5 เซนติเมตร โดยใหสาหรายชอพริกไทยที่ความหนาแนน

การอนุบาลลูกปูโดยใชถังพลาสติกขนาด 300 ลิตร บรรจุน้ําทะเลที่ผานการฆาเชื้อ 200 ลิตร ที่ความหนาแนน

ตัวตอตารางเมตร พรอมใหอากาศตลอดเวลา การทดลองแบงออกเปน 3ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา  

อนุบาลลูกปูทะเลโดยไมมีวัสดุหลบซอน (ชุดควบคุม) 

อนุบาลลูกปูทะเลโดยมีสาหรายชอพริกไทยน้ําหนัก 5 กิโลกรัม/0

วัสดุหลบซอน    

อนุบาลลูกปูทะเลโดยมีสาหรายชอพริกไทยน้ําหนัก 10 กิโลกรัม/0

วัสดุหลบซอน    

วัน 

การใหอาหารและการจัดการระหวางอนุบาล 

อนุบาลลูกปูทะเลโดยใหอารทีเมียอายุ 2 และ 3 วัน ที่เลี้ยงดวย Tetraselmis

และเริ่มเปลี่ยนถายน้ําครั้งแรกในวันท่ี 2 ของการทดลอง จากนั้นเปลี่ยนถายน้ําทุก 

เปอรเซ็นต และเติมสารละลายโซเดียมไบคารบอเนต (โซเดียมไบคารบอเนต 1 กิโลกรัมตอน้ํา 1

 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

โดยนําวัสดุหลบซอนประกอบดวยกิ่งสนน้ําหนัก 1 กิโลกรัม 

และทรายทะเลสําหรับปูเต็มพื้นถังทดลองมาลางทําความสะอาดดวยน้ําทะเล และ

นําสาหรายมาลางทําความสะอาดและคัดเลือกสาหรายท่ีมีความ

500 ลิตร ถังละ 1 ตัว เพื่อ

ลูกบาศกเมตร ที่ความ

และอนุบาลลูกปูทะเลใหได

โดยดําเนินการทดลองที่

โดยใหที่หลบซอนตางกัน 

ลิตร ที่ความหนาแนน 82 

เซนติเมตร โดยใหสาหรายชอพริกไทยที่ความหนาแนน

ลิตร ที่ความหนาแนน 82 

0.61 ตารางเมตร เปน

0.61 ตารางเมตร เปน

Tetraselmis sp. เปนอาหาร 

จากนั้นเปลี่ยนถายน้ําทุก 2 วัน ๆ 

1 ลิตร) 1 มิลลิลิตรตอ

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การทดลองที่ 2 อนุบาลลูกปูระยะ 

young crab อายุ 20 - 60 วัน  ใหอาหารเปนหอยแมลงภูสับละเอียดวันละ 

เปลี่ยนถายน้ําทุก 10 วัน ๆ ละ 80 

ลิตร) 1 มิลลิลิตรตอน้ํา 1 ลิตร ทุกครั้งหลังจากเปลี่ยนถายน้ํา

การตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพน้ํา

การตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพน้ําระหวางการทดลองดําเนินการทุกครั้งกอนเปลี่ยนถายน้ํา โดยพารามิเตอรที่

ตรวจวิเคราะห ดังน้ี  

  - ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา 

  - ความเขมแสง (Light Intensity

  - อุณหภูมิ โดยใชเครื่องมือเทอรโมมิเตอร แบบแอลกอฮอล 

  - ความเค็ม (Salinity) 

  - ความเปนกรด - ดาง 

  - ความเปนดาง (Alkalinity) 

  - แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) 

  - ไนไตรท (Nitrite) 

 

การเก็บขอมูล 

 เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ 1 

ทั้งหมดและการทดลองที่ 2 นับจํานวน ชั่งน้ําหนัก และวัดความกวางกระดองของลูกปูทะเลทุก 

เหลือ 10% ขอมูลที่เก็บจากการทดลองที่ 

   

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 การวิเคราะหขอมูลการทดลองโดยใช

แตกตางคาเฉลี่ยอัตรารอดตาย น้ําหนัก และความกวางกระดองตอวัสดุหลบซอน ของลูกปูในการทดลองที่ 

ความแตกตางคาเฉลี่ยอัตรารอดตาย น้ําหนัก และความกวางกระดองตอวัสดุหลบซอนที่มีความหนาแนนแตกต

ทดลองที่ 2  

 

ผลการศึกษา 

การทดลองที่ 1 ผลของวัสดุหลบซอนในการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ 

 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาลูกปูที่อนุบาลโดยไมมีวัสดุหลบซอนเปนชุดควบคุม และใสวัสดุหลบซอน 

กิ่งสน สาหรายชอพริกไทย และทรายทะเล มีน้ําหนักเฉลี่ย 

กรัม และความกวางกระดองเฉลี่ย 0.657±0.032, 0.607±0.029, 0.608±0.039 

ซึ่งน้ําหนักและความกวางกระดองเฉลี่ยของลูกปูในแตละชุดการทดลองไมแตกตางกั

ตารางที่ 1 สวนอัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูในแตละชุดการทดลองอยูที่

48.00±10.00% ตามลําดับ ลูกปูในชุดการทดลองที่ใสกิ่งสนและสาหรายชอพริกไทย มีอัตรารอดตายเฉลี่ยตายสูงกวาใน

การทดลองที่ไมใสวัสดุหลบซอนและชุดที่มีทรายทะเลที่ปูพ้ืนถังทดลองอยางมีนัยสําคัญ 

หลบซอนและที่มีทรายทะเลที่ปูพ้ืนถังทดลอง มีอัตรารอดตายเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ 2) 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

อนุบาลลูกปูระยะ 1stcrab จนถึง young crab อายุ 10 วัน ใหอาหารเปนอารทีเมียตัวโตแชแข็ง

วัน  ใหอาหารเปนหอยแมลงภูสับละเอียดวันละ 1 มื้อปริมาณ 7 - 10%

0 เปอรเซ็นต และเติมโซเดียมไบคารบอเนต (โซเดียมไบคาร

ลิตร ทุกครั้งหลังจากเปลี่ยนถายน้ํา 

การตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

การตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพน้ําระหวางการทดลองดําเนินการทุกครั้งกอนเปลี่ยนถายน้ํา โดยพารามิเตอรที่

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (Dissolved oxygen) โดยใชเครื่องมือวัดออกซิเจน ยี่หอ

Light Intensity) โดยใชเครื่องมือ Lux Meter ยี่หอ TENMARS 

อุณหภูมิ โดยใชเครื่องมือเทอรโมมิเตอร แบบแอลกอฮอล  

Salinity) โดยใชเครื่องมือ Hand Refracto-Salinometer ยี่หอ ATAGO 

ดาง (pH) โดยใชเครื่องมือ pH meter ยี่หอ WTW รุน inolab pH 720

Alkalinity) วิเคราะหดวยวิธี Potentiometric Titration (APHA, AWWA and WPCF, 1980)

Total Ammonia) วิเคราะหดวยวิธี phenol-hypochlorite (Strickland and Parsons, 1972)

Nitrite) วิเคราะหดวยวิธี diazotization method (Strickland and Parsons, 1972)

 นับจํานวนชั่งน้ําหนักและวัดความกวางกระดองของลูกปูทะเลที่เขาสูระยะ

นับจํานวน ชั่งน้ําหนัก และวัดความกวางกระดองของลูกปูทะเลทุก 

ขอมูลที่เก็บจากการทดลองที่ 1 และ 2 เพื่อนํามาคํานวณหาอัตรารอดและการเจริญเติบโต

การวิเคราะหขอมูลการทดลองโดยใชคาความแปรปรวนแบบทางเดียว One way ANOVA 

แตกตางคาเฉลี่ยอัตรารอดตาย น้ําหนัก และความกวางกระดองตอวัสดุหลบซอน ของลูกปูในการทดลองที่ 

ความแตกตางคาเฉลี่ยอัตรารอดตาย น้ําหนัก และความกวางกระดองตอวัสดุหลบซอนที่มีความหนาแนนแตกต

ผลของวัสดุหลบซอนในการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ megalopa จนถึงระยะ 1stcrab 

พบวาลูกปูที่อนุบาลโดยไมมีวัสดุหลบซอนเปนชุดควบคุม และใสวัสดุหลบซอน 

และทรายทะเล มีน้ําหนักเฉลี่ย 0.056±0.013, 0.044±0.008, 0.046

0.657±0.032, 0.607±0.029, 0.608±0.039 และ 0.666±0

ซึ่งน้ําหนักและความกวางกระดองเฉลี่ยของลูกปูในแตละชุดการทดลองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

สวนอัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูในแตละชุดการทดลองอยูที่ 41.33±2.31, 66.00±2.00, 53.33±14.19 

ลูกปูในชุดการทดลองที่ใสกิ่งสนและสาหรายชอพริกไทย มีอัตรารอดตายเฉลี่ยตายสูงกวาใน

ที่ไมใสวัสดุหลบซอนและชุดที่มีทรายทะเลที่ปูพ้ืนถังทดลองอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) แตลูกปูที่อนุบาลโดย

หลบซอนและที่มีทรายทะเลที่ปูพ้ืนถังทดลอง มีอัตรารอดตายเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ใหอาหารเปนอารทีเมียตัวโตแชแข็ง 

% ของน้ําหนักตัวและมีการ

โซเดียมไบคารบอเนต 1 กิโลกรัมตอน้ํา 1 

การตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพน้ําระหวางการทดลองดําเนินการทุกครั้งกอนเปลี่ยนถายน้ํา โดยพารามิเตอรที่

โดยใชเครื่องมือวัดออกซิเจน ยี่หอ YSI 550 A 

TENMARS รุน TM - 205 

ATAGO รุน S/Mill  

inolab pH 720 

Potentiometric Titration (APHA, AWWA and WPCF, 1980) 

hypochlorite (Strickland and Parsons, 1972) 

diazotization method (Strickland and Parsons, 1972) 

นับจํานวนชั่งน้ําหนักและวัดความกวางกระดองของลูกปูทะเลที่เขาสูระยะ 1stcrab 

นับจํานวน ชั่งน้ําหนัก และวัดความกวางกระดองของลูกปูทะเลทุก 10 วัน โดยการลดน้ําในบอ

เพื่อนํามาคํานวณหาอัตรารอดและการเจริญเติบโต 

One way ANOVA เปรียบเทียบความ

แตกตางคาเฉลี่ยอัตรารอดตาย น้ําหนัก และความกวางกระดองตอวัสดุหลบซอน ของลูกปูในการทดลองที่ 1 และเปรียบเทียบ

ความแตกตางคาเฉลี่ยอัตรารอดตาย น้ําหนัก และความกวางกระดองตอวัสดุหลบซอนที่มีความหนาแนนแตกตางกันในการ

crab  

พบวาลูกปูที่อนุบาลโดยไมมีวัสดุหลบซอนเปนชุดควบคุม และใสวัสดุหลบซอน 3 ชนิด ไดแก 

046±0.017 และ 0.052±0.23 

0.105 เซนติเมตร ตามลําดับ 

นอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) ดังแสดงใน

41.33±2.31, 66.00±2.00, 53.33±14.19 และ

ลูกปูในชุดการทดลองที่ใสกิ่งสนและสาหรายชอพริกไทย มีอัตรารอดตายเฉลี่ยตายสูงกวาในชุด

แตลูกปูที่อนุบาลโดยไมใสวัสดุ

หลบซอนและที่มีทรายทะเลที่ปูพ้ืนถังทดลอง มีอัตรารอดตายเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) (ตาราง
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ตารางที่ 1 น้ําหนักและความกวางกระดองเฉลี่ยของลูกปูทะเล ระยะ
ตางกัน 

 

ตัวแปร/ชุดการ
ทดลอง 

ชุดการทดลองท่ี 

น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) 0.056±0.013

ความกวางกระดอง
เฉลี่ย (เซนติเมตร) 

0.657±0.032

หมายเหตุ ตัวอักษรยกกําลังท่ีเหมอืนกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ 
 
ตารางที่ 2 อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูทะเลระยะ 
 

ตัวแปร/ชุดการ
ทดลอง 

ชุดการทดลองท่ี 

อัตรารอดตาย 
เฉลี่ย (%) 

41.33±2.31

หมายเหตุ a b ตัวอักษรยกกําลังที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงวามคีวามแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ 
 

การทดลองที่ 2 ผลของความหนาแนนของวัสดุหลบซอนในการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ 

 การอนุบาลลูกปูทะเล พบวาชุดการทดลองที่ 

นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังนี้ วันที่ 10 

น้ําหนักเฉลี่ย 0.11±0.01, 0.14±0.03 และ

0.48±0.02 กรัม วันที่ 40 มีน้ําหนักเฉลี่ย 

1.52±0.13 และ 1.68±0.12 กรัม และวันที่ 

กวางกระดองของลูกปูทะเล ชุดการทดลองที่ 

นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังนี้ วันท่ี 10 

วันที่ 20 มีความกวางกระดองเฉลี่ย 0.88±0.03, 0.89±0.04 

เฉลี่ย 1.45±0.03, 1.48±0.04 และ 1.47±0.02 

และ 1.70±0.05 เซนติเมตร วันที่ 50 มีความกวางกระดองเฉลี่ย 

วันท่ี 60 มีความกวางกระดองเฉลี่ย 1.88±0.02, 2.48±0.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

น้ําหนักและความกวางกระดองเฉลี่ยของลูกปูทะเล ระยะ megalopa จนถึงระยะ 1stcrab 

ชุดการทดลองท่ี 1 ชุดการทดลองท่ี 2 ชุดการทดลองท่ี 3 ชุดการทดลองท่ี 

0.056±0.013a 0.044±0.008a 0.046±0.017a 0.052±0.023

0.657±0.032a 0.607±0.029a 0.608±0.039a 0.666±0.105

ตัวอักษรยกกําลังท่ีเหมอืนกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

ของลูกปูทะเลระยะ megalopa จนถึงระยะ 1st crab ที่ใชวัสดุหลบซอนตางกัน

ชุดการทดลองท่ี 1 ชุดการทดลองท่ี 2 ชุดการทดลองท่ี 3 ชุดการทดลองท่ี 

41.33±2.31a 66.00±2.00b 53.33±14.19b 

ตัวอักษรยกกําลังที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงวามคีวามแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ 

ผลของความหนาแนนของวัสดุหลบซอนในการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ 1stcrab ถึง ขนาด 

การอนุบาลลูกปูทะเล พบวาชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีน้ําหนักเฉลี่ยแตกตางกับชุดการทดลองที่ 

10 มีน้ําหนักเฉลี่ย 0.06±0.02, 0.06±0.01 และ 0.07±0.02 

และ 0.15±0.02 กรัม วันที่ 30 มีน้ําหนักเฉลี่ย 0.44±0.04, 0.47±

มีน้ําหนักเฉลี่ย 0.73±0.02, 0.84±0.05 และ0.90±0.08 กรัม วันที่ 50 มีหนักเฉลี่ย 

กรัม และวันที่ 60 มีน้ําหนักเฉลี่ย 1.31±0.09, 2.34±0.31 และ 2.94±0.01 

ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีความกวางกระดองเฉลี่ยแตกตางกับชุดการทดลองที่ 

10 มีความกวางกระดองเฉลี่ย 0.48±0.03, 0.47±0.03 และ 0.49±0.02 

0.88±0.03, 0.89±0.04 และ 0.94±0.03 เซนติเมตร วันที่ 30 

1.47±0.02 เซนติเมตร วันที่ 40 มีความกวางกระดองเฉลี่ย 1.63±0.01, 1.70±0.08 

มีความกวางกระดองเฉลี่ย 1.76±0.03, 1.97±0.09 และ 2.04±0.05 

1.88±0.02, 2.48±0.07 และ 2.52±0.04 เซนติเมตร (ตารางท่ี3) 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

crab ที่ใชวัสดุหลบซอน

ชุดการทดลองท่ี 4 

0.052±0.023a 

0.666±0.105a 

ตัวอักษรยกกําลังท่ีเหมอืนกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P>0.05) 

ที่ใชวัสดุหลบซอนตางกัน 

ชุดการทดลองท่ี 4 

48.00±10.00a 

ตัวอักษรยกกําลังที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงวามคีวามแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ (P>0.05) 

ถึง ขนาด 2.5 เซนติเมตร 

มีน้ําหนักเฉลี่ยแตกตางกับชุดการทดลองที่ 1 อยางมี

0.07±0.02 กรัม วันที่ 20 มี

0.44±0.04, 0.47±0.05 และ 

มีหนักเฉลี่ย 0.97±0.02, 

2.94±0.01 กรัม และความ

มีความกวางกระดองเฉลี่ยแตกตางกับชุดการทดลองที่ 1 อยางมี

0.49±0.02 เซนติเมตร, 

30 มีความกวางกระดอง

1.63±0.01, 1.70±0.08 

2.04±0.05 เซนติเมตร และ
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ตารางที่ 1 น้ําหนักและความกวางกระดองเฉลี่ยของลูกปูทะเล ระยะ
ตางกัน 

 

ตัวแปร/ชุดการ
ทดลอง 

ชุดการทดลองท่ี 

น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) 0.056±0.013

ความกวางกระดอง
เฉลี่ย (เซนติเมตร) 

0.657±0.032

หมายเหตุ ตัวอักษรยกกําลังท่ีเหมอืนกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ 
 
ตารางที่ 2 อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูทะเลระยะ 
 

ตัวแปร/ชุดการ
ทดลอง 

ชุดการทดลองท่ี 

อัตรารอดตาย 
เฉลี่ย (%) 

41.33±2.31

หมายเหตุ a b ตัวอักษรยกกําลังที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงวามคีวามแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ 
 

การทดลองที่ 2 ผลของความหนาแนนของวัสดุหลบซอนในการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ 

 การอนุบาลลูกปูทะเล พบวาชุดการทดลองที่ 

นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังนี้ วันที่ 10 

น้ําหนักเฉลี่ย 0.11±0.01, 0.14±0.03 และ

0.48±0.02 กรัม วันที่ 40 มีน้ําหนักเฉลี่ย 

1.52±0.13 และ 1.68±0.12 กรัม และวันที่ 

กวางกระดองของลูกปูทะเล ชุดการทดลองที่ 

นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังนี้ วันท่ี 10 

วันที่ 20 มีความกวางกระดองเฉลี่ย 0.88±0.03, 0.89±0.04 

เฉลี่ย 1.45±0.03, 1.48±0.04 และ 1.47±0.02 

และ 1.70±0.05 เซนติเมตร วันที่ 50 มีความกวางกระดองเฉลี่ย 

วันท่ี 60 มีความกวางกระดองเฉลี่ย 1.88±0.02, 2.48±0.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

น้ําหนักและความกวางกระดองเฉลี่ยของลูกปูทะเล ระยะ megalopa จนถึงระยะ 1stcrab 

ชุดการทดลองท่ี 1 ชุดการทดลองท่ี 2 ชุดการทดลองท่ี 3 ชุดการทดลองท่ี 

0.056±0.013a 0.044±0.008a 0.046±0.017a 0.052±0.023

0.657±0.032a 0.607±0.029a 0.608±0.039a 0.666±0.105

ตัวอักษรยกกําลังท่ีเหมอืนกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

ของลูกปูทะเลระยะ megalopa จนถึงระยะ 1st crab ที่ใชวัสดุหลบซอนตางกัน

ชุดการทดลองท่ี 1 ชุดการทดลองท่ี 2 ชุดการทดลองท่ี 3 ชุดการทดลองท่ี 

41.33±2.31a 66.00±2.00b 53.33±14.19b 

ตัวอักษรยกกําลังที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงวามคีวามแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ 

ผลของความหนาแนนของวัสดุหลบซอนในการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ 1stcrab ถึง ขนาด 

การอนุบาลลูกปูทะเล พบวาชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีน้ําหนักเฉลี่ยแตกตางกับชุดการทดลองที่ 

10 มีน้ําหนักเฉลี่ย 0.06±0.02, 0.06±0.01 และ 0.07±0.02 

และ 0.15±0.02 กรัม วันที่ 30 มีน้ําหนักเฉลี่ย 0.44±0.04, 0.47±

มีน้ําหนักเฉลี่ย 0.73±0.02, 0.84±0.05 และ0.90±0.08 กรัม วันที่ 50 มีหนักเฉลี่ย 

กรัม และวันที่ 60 มีน้ําหนักเฉลี่ย 1.31±0.09, 2.34±0.31 และ 2.94±0.01 

ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีความกวางกระดองเฉลี่ยแตกตางกับชุดการทดลองที่ 

10 มีความกวางกระดองเฉลี่ย 0.48±0.03, 0.47±0.03 และ 0.49±0.02 

0.88±0.03, 0.89±0.04 และ 0.94±0.03 เซนติเมตร วันที่ 30 

1.47±0.02 เซนติเมตร วันที่ 40 มีความกวางกระดองเฉลี่ย 1.63±0.01, 1.70±0.08 

มีความกวางกระดองเฉลี่ย 1.76±0.03, 1.97±0.09 และ 2.04±0.05 

1.88±0.02, 2.48±0.07 และ 2.52±0.04 เซนติเมตร (ตารางท่ี3) 
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crab ที่ใชวัสดุหลบซอน

ชุดการทดลองท่ี 4 

0.052±0.023a 

0.666±0.105a 

ตัวอักษรยกกําลังท่ีเหมอืนกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P>0.05) 

ที่ใชวัสดุหลบซอนตางกัน 

ชุดการทดลองท่ี 4 

48.00±10.00a 

ตัวอักษรยกกําลังที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงวามคีวามแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ (P>0.05) 

ถึง ขนาด 2.5 เซนติเมตร 

มีน้ําหนักเฉลี่ยแตกตางกับชุดการทดลองที่ 1 อยางมี

0.07±0.02 กรัม วันที่ 20 มี

0.44±0.04, 0.47±0.05 และ 

มีหนักเฉลี่ย 0.97±0.02, 

2.94±0.01 กรัม และความ

มีความกวางกระดองเฉลี่ยแตกตางกับชุดการทดลองที่ 1 อยางมี

0.49±0.02 เซนติเมตร, 

30 มีความกวางกระดอง

1.63±0.01, 1.70±0.08 

2.04±0.05 เซนติเมตร และ

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ตารางที่ 3 น้ําหนักและความกวางกระดองเฉลี่ยของลูกปูทะเล ระยะ
พริกไทยความหนาแนนตางกัน

 

ระยะเวลา น้ําหนัก (กรัม
อนุบาล
(วัน) 

ชุดการทดลอง
ที่ 1 

ชุดการทดลอง

0 0.008±0.002 0.009±0.001

10 0.060±0.017a 0.060 

20 0.107±0.006a 0.137 ±0.032

30 0.441 ±0.041a 0.467±0.048

40 0.729±0.022a 0.841 ±0.05

50 0.967±0.066a 1.521 ±0.127

60 1.311±0.091a 2.336 ±0.305
หมายเหต ุตัวอักษรยกกําลังท่ีเหมือนกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

*คาความกวางกระดองใชเวอรเนียรอานคาตัวเลข

 การอนุบาลลูกปูทะเลมีอัตรารอดตาย ในวันที่ 

20 มีคาเฉลี่ย 62.00±6.08, 79.30±1.15 

วันที่ 40 มีคาเฉลี่ย 29.30±4.16, 37.30±1.53 

34.00±1.73% วันที่ 60 มีคาเฉลี่ย 10.70±

รอดตายต่ํากวาชุดการทดลองที่ 2 และ

(ตารางท่ี 4) 
 
ตารางที่ 4  อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูทะเลระยะ 

หนาแนนตางกัน 

ระยะเวลา 

อนุบาล(วนั) ชุดการทดลองท่ี 

10 74.00±2.65

20 62.00±6.08

30 58.00±4.58

40 29.33±4.16

50 24.00±3.61

60 10.67±0.58
หมายเหต ุตัวอักษรยกกําลังท่ีเหมือนกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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น้ําหนักและความกวางกระดองเฉลี่ยของลูกปูทะเล ระยะ 1stcrab จนถึงขนาด 2.5 
พริกไทยความหนาแนนตางกัน 

กรัม)/ชุดการทดลอง ความกวางกระดอง 
ชุดการทดลอง 

ที่ 2 
ชุดการทดลอง 

ที่ 3 
ชุดการทดลอง 

ที่ 1 
ชุดการทดลอง

0.009±0.001 0.008±0.001 0.2* 

0.060 ±0.010b 0.067±0.015c 0.483±0.029a 0.470±0.030

0.137 ±0.032b 0.150±0.017c 0.883±0.031a 0.887±0.040

0.467±0.048b 0.482±0.021c 1.453±0.033a 1.480±0.041

0.841 ±0.05b 0.903±0.079c 1.629±0.014a 1.701±0.075

1.521 ±0.127b 1.680±0.122c 1.760±0.025a 1.967±0.088

2.336 ±0.305b 2.937±0.102c 1.882±0.017a 2.478±0.073
ตัวอักษรยกกําลังท่ีเหมือนกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

คาความกวางกระดองใชเวอรเนียรอานคาตัวเลข 

การอนุบาลลูกปูทะเลมีอัตรารอดตาย ในวันที่ 10 มีคาเฉลี่ย 74.00±2.65, 93.30±3.06

62.00±6.08, 79.30±1.15 และ 80.00±3.46% วันที่ 30 มีคาเฉลี่ย 58.00±4.58, 77.30±0.58 78.70±4.16

29.30±4.16, 37.30±1.53 และ 38.7±1.15% วันที่ 50 มีคาเฉลี่ย 24.00±3.61, 36.00±1.00 

10.70±0.58, 32.7±1.53 และ 34.00±1.73% ตามลําดับ ชุดการทดลองที่ 

และ3 แตกตางกันอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ตลอดระยะเวลาการอนุบาล

อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูทะเลระยะ 1stcrab จนถึงขนาด 2.5 เซนติเมตร ที่ใสสาหรายชอพริกไทยความ

อัตรารอดตายเฉลี่ย (%) 

ชุดการทดลองท่ี 1 ชุดการทดลองท่ี 2 ชุดการทดลองท่ี 

74.00±2.65a 93.33±3.06b 98.67±1.15

62.00±6.08a 79.33±1.15b 80.00±3.46

58.00±4.58a 77.33±0.58b 78.67±4.16

29.33±4.16a 37.33±1.53b 38.67±1.15

24.00±3.61a 36.00±1.00b 34.00±1.73

10.67±0.58a 32.67±1.53b 34.00±1.73
ตัวอักษรยกกําลังท่ีเหมือนกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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2.5 เซนติเมตร ที่ใสสาหรายชอ

 (เซนติเมตร)/ชุดการทดลอง 
ชุดการทดลอง 

ที ่2 
ชุดการทดลอง 

ที3่ 

0.2* 0.2* 

0.470±0.030b 0.487±0.023b 

0.887±0.040b 0.940±0.026b 

1.480±0.041b 1.465±0.020b 

1.701±0.075b 1.702±0.045b 

1.967±0.088b 2.040±0.053b 

2.478±0.073b 2.518±0.042b 

ตัวอักษรยกกําลังท่ีเหมือนกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

3.06 และ 98.70±1.15% วันที ่

.00±4.58, 77.30±0.58 78.70±4.16% 

24.00±3.61, 36.00±1.00 และ 

ตามลําดับ ชุดการทดลองที่ 1 มีคาอัตรา

ตลอดระยะเวลาการอนุบาล 

เซนติเมตร ที่ใสสาหรายชอพริกไทยความ 

ชุดการทดลองท่ี 3 

98.67±1.15b 

80.00±3.46b 

78.67±4.16b 

38.67±1.15b 

34.00±1.73b 

34.00±1.73b 

ตัวอักษรยกกําลังท่ีเหมือนกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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คุณภาพน้ําระหวางการทดลอง  

 คุณภาพน้ําตลอดการอนุบาลลูก พบวา

ระหวางการทดลอง 23 - 28 องศาเซลเซียส เฉลี่ย 

มิลลิกรัมตอลิตร  เฉลี่ย 6.83±0.51 มิลลิกรัมตอลิตร  ความเปนกรดดาง 

4300 ลักซ เฉลี่ย 3,062±95.10 ลักซ ปริมาณแอมโมเนียรวม 

ปริมาณไนไตรท 0.04 - 1.00 มิลลิกรัมตอลิตร เฉลี่ย 

เฉลี่ย 102.05±2.95 มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางที่ 
 
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยคณุภาพน้ําระหวางการอนุบาลลูกปูทะเล
 

ชุดการ
ทดลอง 

salinity 
(ppt) 

Do 
(mg/l) 

Temperature 

1 28.47 6.88 

2 28.47 6.86 

3 28.47 6.75 
 
สรุปและวิจารณผล 

 การอนุบาลระยะ megalopa จนถึงระยะ 

วัสดุหลบซอน ใชวัสดุกิ่งสน สาหรายชอพริกไทย และทรายทะเลที่ปูพื้นถังเปนที่หลบซอน มีน้ําหนักและความกวางกระดอง

เฉลี่ยไมแตกตางกัน อยางไรก็ตามลูกปูที่อนุบาลดวยวัสดุกิ่ง

และ 53.33±14.19 เปอรเซ็นต สูงกวาลูกปูในชุดการทดลองอื่น

การอนุบาลลู กปูทะ เล โดยวั สดุ กิ่ งสน ม านอวนเขี ย ว  และกอผนั งปูน เพิ่ มพื้ นที่ ผิ ว  

1st crab มีอัตรารอดตายสูงสุดที่ใชกิ่งสนเปนวัสดุหลบซอน มีคาเฉลี่ย 

ของใบสะสมอยูที่พ้ืนบอและปญหาในการรวบรวมผลผลิต จึงนําสาหรายชอพริกไทยมาใสเปนวัสดุหลบซอนที่มาอนุบาลลูกปู

ทะเล ระยะ 1st crab จนถึงขนาด 2.5 เซนติเมตร เนื่องจากปูทะเลมีพฤติกรรมหวงที่อยูอาศัย ชอบทํารายกันเอง และกิน

กันเอง ซึ่งสาหรายมีลักษณะทัลลัสแตกแขนงและเกาะตามพื้นทราย เปนแหลงหลบซอนอาศัยของสัตวน้ําวัยออนได และชวย

รักษาคุณภาพน้ํา จึงใสเปนวัสดุหลบซอนท่ีหนาแนนตางกั

 การอนุบาลลูกปูทะเล ระยะ 1stcrab

16 กิโลกรัมตอตารางเมตร เปนวัสดุหลบซอน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง

เทากับ 2.336±0.305, 2.937±0.102 กรัม และ

วัสดุหลบซอน (น้ําหนักและความกวางกระดองเฉลี่ย 

อนุบาลใสสาหรายชอพริกไทยทั้ง 2 ความหนาแนน มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 

กวาชุดที่ไมใสวัสดุหลบซอน (อัตรารอดตายเฉล่ีย 

อาภรณ (2553) การเลี้ยงปูทะเลจากระยะ 

กระชังที่ตึงแนบกับพื้นบอดิน ระยะเวลาเลี้ยง 

หลบซอนที่ความหนาแนน 0.2 กิโลกรัมตอตารางเมตร ซึ่งการใสวัสดุหลบซอนใหกับการอนุบาลลูกปูทะเลมีผลตออัตราการ

รอดตายตามรายงานของ DO Mirera and P

มิลลิเมตร) มีการกินกันเองสูงกวาลูกปูขนาดใหญ 
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คุณภาพน้ําตลอดการอนุบาลลูก พบวา ความเค็ม 28 - 30 สวนในพัน เฉลี่ย 28.47±1.83 

องศาเซลเซียส เฉลี่ย 24.39±0.11 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า 

มิลลิกรัมตอลิตร  ความเปนกรดดาง 8.01-8.28 เฉลี่ย 8.10±0.08

ปริมาณแอมโมเนียรวม 0.025 - 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร เฉลี่ย 0.03±0.02 

มิลลิกรัมตอลิตร เฉลี่ย 0.29±0.22 มิลลิกรัมตอลิตรคาความเปนดาง 80 -

ตารางที่ 5) 

คาเฉลี่ยคณุภาพน้ําระหวางการอนุบาลลูกปูทะเล 

water 
Temperature 

(oC) 
pH 

Light 
Indensity 

(lux) 

NH4
+ 

(mg/l) 
No

(mg/l)

24.86 8.16 2,964.71 0.05 0.04

25.06 8.14 3,154.71 0.00 0.37

25.04 8.01 3,067.45 0.03 0.46

จนถึงระยะ 1st crab โดยใชวัสดุหลบซอนตางกัน พบวาลูกปูทะเลที่อนุบาลโดยไมมี

วัสดุหลบซอน ใชวัสดุกิ่งสน สาหรายชอพริกไทย และทรายทะเลที่ปูพื้นถังเปนที่หลบซอน มีน้ําหนักและความกวางกระดอง

อยางไรก็ตามลูกปูที่อนุบาลดวยวัสดุกิ่งสนและสาหรายชอพริกไทย มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 

เปอรเซ็นต สูงกวาลูกปูในชุดการทดลองอื่น ๆ ซึ่งการศึกษากอนหนานี้ของวราภรณ

การอนุบาลลู กปูทะ เล โดยวั สดุ กิ่ งสน ม านอวนเขี ย ว  และกอผนั งปูน เพิ่ มพื้ นที่ ผิ ว  พบว าลู กปู ทะ เลระยะ

มีอัตรารอดตายสูงสุดที่ใชกิ่งสนเปนวัสดุหลบซอน มีคาเฉลี่ย 63.9±0.96 เปอรเซ็นต แตวัสดุชนิดนี้มีการหลุดรวง

ของใบสะสมอยูที่พ้ืนบอและปญหาในการรวบรวมผลผลิต จึงนําสาหรายชอพริกไทยมาใสเปนวัสดุหลบซอนที่มาอนุบาลลูกปู

เซนติเมตร เนื่องจากปูทะเลมีพฤติกรรมหวงที่อยูอาศัย ชอบทํารายกันเอง และกิน

กันเอง ซึ่งสาหรายมีลักษณะทัลลัสแตกแขนงและเกาะตามพื้นทราย เปนแหลงหลบซอนอาศัยของสัตวน้ําวัยออนได และชวย

รักษาคุณภาพน้ํา จึงใสเปนวัสดุหลบซอนท่ีหนาแนนตางกนั  

crab จนถึงขนาด 2.5 เซนติเมตร ใชสาหรายชอพริกไทยที่มีความหนาแนน 

เปนวัสดุหลบซอน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาลูกปูทะเลมีน้ําหนักและความกวางกระดองเฉลี่ย

กรัม และ 2.478±0.073, 2.518±0.042 เซนติเมตร แตกตางกับชุดการทดลองที่ไมใส

น้ําหนักและความกวางกระดองเฉลี่ย 1.311±0.091 กรัม และ1.882±0.17 เซนติเมตร

ความหนาแนน มีอัตรารอดตายเฉลี่ย (32.67±1.53 และ 34.00±1

อัตรารอดตายเฉล่ีย 10.67±0.58%) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากรายงานของชัยวัฒน

การเลี้ยงปูทะเลจากระยะ 1stcrab จนถึงขนาด 2.5 เซนติเมตร ที่ความหนาแนน 50 

กระชังที่ตึงแนบกับพื้นบอดิน ระยะเวลาเลี้ยง 31 วัน มีอัตรารอดตายเฉลี่ยสูงสุด 37.85% โดยใชสาหรายผมนางเปนวัสดุ

กิโลกรัมตอตารางเมตร ซึ่งการใสวัสดุหลบซอนใหกับการอนุบาลลูกปูทะเลมีผลตออัตราการ

DO Mirera and P - O Moksnes (2013) การเลี้ยงปูทะเลขนาดเล็ก (ความกวางกระดอง 

มีการกินกันเองสูงกวาลูกปูขนาดใหญ (ความกวางกระดอง 51 - 70 มิลลิเมตร) และการใสวัสดุหลบซอนใหกับ

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

83 สวนในพัน อุณหภูมิ

องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า 6.41 - 8.19

±0.08 ความเขมแสง 420 - 

0.03±0.02 มิลลิกรัมตอลิตร 

- 150 มิลลิกรัมตอลิตร

No2
- 

(mg/l) 
Alkalinity 

(mg/l) 

0.04 105.35 

0.37 101.14 

0.46 99.65 

โดยใชวัสดุหลบซอนตางกัน พบวาลูกปูทะเลที่อนุบาลโดยไมมี

วัสดุหลบซอน ใชวัสดุกิ่งสน สาหรายชอพริกไทย และทรายทะเลที่ปูพื้นถังเปนที่หลบซอน มีน้ําหนักและความกวางกระดอง

สนและสาหรายชอพริกไทย มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 66.00±2.00 

ซึ่งการศึกษากอนหนานี้ของวราภรณ และคณะ (2550) มี

พบว าลู กปู ทะ เลระยะ 

เปอรเซ็นต แตวัสดุชนิดนี้มีการหลุดรวง

ของใบสะสมอยูที่พ้ืนบอและปญหาในการรวบรวมผลผลิต จึงนําสาหรายชอพริกไทยมาใสเปนวัสดุหลบซอนที่มาอนุบาลลูกปู

เซนติเมตร เนื่องจากปูทะเลมีพฤติกรรมหวงที่อยูอาศัย ชอบทํารายกันเอง และกิน

กันเอง ซึ่งสาหรายมีลักษณะทัลลัสแตกแขนงและเกาะตามพื้นทราย เปนแหลงหลบซอนอาศัยของสัตวน้ําวัยออนได และชวย

ใชสาหรายชอพริกไทยที่มีความหนาแนน 8 และ 

พบวาลูกปูทะเลมีน้ําหนักและความกวางกระดองเฉลี่ย

แตกตางกับชุดการทดลองที่ไมใส

เซนติเมตร) และลูกปูทะเลที่

34.00±1.73% ตามลําดับ) สูง

จากรายงานของชัยวัฒน และ

50 ตัวตอตารางเมตร ใน

โดยใชสาหรายผมนางเปนวัสดุ

กิโลกรัมตอตารางเมตร ซึ่งการใสวัสดุหลบซอนใหกับการอนุบาลลูกปูทะเลมีผลตออัตราการ

ความกวางกระดอง 20 - 30

และการใสวัสดุหลบซอนใหกับ 



 O1 

192 

O40 

คุณภาพน้ําระหวางการทดลอง  

 คุณภาพน้ําตลอดการอนุบาลลูก พบวา

ระหวางการทดลอง 23 - 28 องศาเซลเซียส เฉลี่ย 

มิลลิกรัมตอลิตร  เฉลี่ย 6.83±0.51 มิลลิกรัมตอลิตร  ความเปนกรดดาง 

4300 ลักซ เฉลี่ย 3,062±95.10 ลักซ ปริมาณแอมโมเนียรวม 

ปริมาณไนไตรท 0.04 - 1.00 มิลลิกรัมตอลิตร เฉลี่ย 

เฉลี่ย 102.05±2.95 มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางที่ 
 
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยคณุภาพน้ําระหวางการอนุบาลลูกปูทะเล
 

ชุดการ
ทดลอง 

salinity 
(ppt) 

Do 
(mg/l) 

Temperature 

1 28.47 6.88 

2 28.47 6.86 

3 28.47 6.75 
 
สรุปและวิจารณผล 

 การอนุบาลระยะ megalopa จนถึงระยะ 

วัสดุหลบซอน ใชวัสดุกิ่งสน สาหรายชอพริกไทย และทรายทะเลที่ปูพื้นถังเปนที่หลบซอน มีน้ําหนักและความกวางกระดอง

เฉลี่ยไมแตกตางกัน อยางไรก็ตามลูกปูที่อนุบาลดวยวัสดุกิ่ง

และ 53.33±14.19 เปอรเซ็นต สูงกวาลูกปูในชุดการทดลองอื่น

การอนุบาลลู กปูทะ เล โดยวั สดุ กิ่ งสน ม านอวนเขี ย ว  และกอผนั งปูน เพิ่ มพื้ นที่ ผิ ว  

1st crab มีอัตรารอดตายสูงสุดที่ใชกิ่งสนเปนวัสดุหลบซอน มีคาเฉลี่ย 

ของใบสะสมอยูที่พ้ืนบอและปญหาในการรวบรวมผลผลิต จึงนําสาหรายชอพริกไทยมาใสเปนวัสดุหลบซอนที่มาอนุบาลลูกปู

ทะเล ระยะ 1st crab จนถึงขนาด 2.5 เซนติเมตร เนื่องจากปูทะเลมีพฤติกรรมหวงที่อยูอาศัย ชอบทํารายกันเอง และกิน

กันเอง ซึ่งสาหรายมีลักษณะทัลลัสแตกแขนงและเกาะตามพื้นทราย เปนแหลงหลบซอนอาศัยของสัตวน้ําวัยออนได และชวย

รักษาคุณภาพน้ํา จึงใสเปนวัสดุหลบซอนท่ีหนาแนนตางกั

 การอนุบาลลูกปูทะเล ระยะ 1stcrab

16 กิโลกรัมตอตารางเมตร เปนวัสดุหลบซอน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง

เทากับ 2.336±0.305, 2.937±0.102 กรัม และ

วัสดุหลบซอน (น้ําหนักและความกวางกระดองเฉลี่ย 

อนุบาลใสสาหรายชอพริกไทยทั้ง 2 ความหนาแนน มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 

กวาชุดที่ไมใสวัสดุหลบซอน (อัตรารอดตายเฉลี่ย 

อาภรณ (2553) การเลี้ยงปูทะเลจากระยะ 

กระชังที่ตึงแนบกับพื้นบอดิน ระยะเวลาเลี้ยง 

หลบซอนที่ความหนาแนน 0.2 กิโลกรัมตอตารางเมตร ซึ่งการใสวัสดุหลบซอนใหกับการอนุบาลลูกปูทะเลมีผลตออัตราการ

รอดตายตามรายงานของ DO Mirera and P

มิลลิเมตร) มีการกินกันเองสูงกวาลูกปูขนาดใหญ 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

คุณภาพน้ําตลอดการอนุบาลลูก พบวา ความเค็ม 28 - 30 สวนในพัน เฉลี่ย 28.47±1.83 

องศาเซลเซียส เฉลี่ย 24.39±0.11 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า 

มิลลิกรัมตอลิตร  ความเปนกรดดาง 8.01-8.28 เฉลี่ย 8.10±0.08

ปริมาณแอมโมเนียรวม 0.025 - 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร เฉลี่ย 0.03±0.02 

มิลลิกรัมตอลิตร เฉลี่ย 0.29±0.22 มิลลิกรัมตอลิตรคาความเปนดาง 80 -

ตารางที่ 5) 

คาเฉลี่ยคณุภาพน้ําระหวางการอนุบาลลูกปูทะเล 

water 
Temperature 

(oC) 
pH 

Light 
Indensity 

(lux) 

NH4
+ 

(mg/l) 
No

(mg/l)

24.86 8.16 2,964.71 0.05 0.04

25.06 8.14 3,154.71 0.00 0.37

25.04 8.01 3,067.45 0.03 0.46

จนถึงระยะ 1st crab โดยใชวัสดุหลบซอนตางกัน พบวาลูกปูทะเลที่อนุบาลโดยไมมี

วัสดุหลบซอน ใชวัสดุกิ่งสน สาหรายชอพริกไทย และทรายทะเลที่ปูพื้นถังเปนที่หลบซอน มีน้ําหนักและความกวางกระดอง

อยางไรก็ตามลูกปูที่อนุบาลดวยวัสดุกิ่งสนและสาหรายชอพริกไทย มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 

เปอรเซ็นต สูงกวาลูกปูในชุดการทดลองอื่น ๆ ซึ่งการศึกษากอนหนานี้ของวราภรณ

การอนุบาลลู กปูทะ เล โดยวั สดุ กิ่ งสน ม านอวนเขี ย ว  และกอผนั งปูน เพิ่ มพื้ นที่ ผิ ว  พบว าลู กปู ทะ เลระยะ

มีอัตรารอดตายสูงสุดที่ใชกิ่งสนเปนวัสดุหลบซอน มีคาเฉลี่ย 63.9±0.96 เปอรเซ็นต แตวัสดุชนิดนี้มีการหลุดรวง

ของใบสะสมอยูที่พ้ืนบอและปญหาในการรวบรวมผลผลิต จึงนําสาหรายชอพริกไทยมาใสเปนวัสดุหลบซอนที่มาอนุบาลลูกปู

เซนติเมตร เนื่องจากปูทะเลมีพฤติกรรมหวงที่อยูอาศัย ชอบทํารายกันเอง และกิน

กันเอง ซึ่งสาหรายมีลักษณะทัลลัสแตกแขนงและเกาะตามพื้นทราย เปนแหลงหลบซอนอาศัยของสัตวน้ําวัยออนได และชวย

รักษาคุณภาพน้ํา จึงใสเปนวัสดุหลบซอนท่ีหนาแนนตางกนั  

crab จนถึงขนาด 2.5 เซนติเมตร ใชสาหรายชอพริกไทยที่มีความหนาแนน 

เปนวัสดุหลบซอน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาลูกปูทะเลมีน้ําหนักและความกวางกระดองเฉลี่ย

กรัม และ 2.478±0.073, 2.518±0.042 เซนติเมตร แตกตางกับชุดการทดลองที่ไมใส

น้ําหนักและความกวางกระดองเฉลี่ย 1.311±0.091 กรัม และ1.882±0.17 เซนติเมตร

ความหนาแนน มีอัตรารอดตายเฉลี่ย (32.67±1.53 และ 34.00±1

อัตรารอดตายเฉลี่ย 10.67±0.58%) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากรายงานของชัยวัฒน

การเลี้ยงปูทะเลจากระยะ 1stcrab จนถึงขนาด 2.5 เซนติเมตร ที่ความหนาแนน 50 

กระชังที่ตึงแนบกับพื้นบอดิน ระยะเวลาเลี้ยง 31 วัน มีอัตรารอดตายเฉลี่ยสูงสุด 37.85% โดยใชสาหรายผมนางเปนวัสดุ

กิโลกรัมตอตารางเมตร ซึ่งการใสวัสดุหลบซอนใหกับการอนุบาลลูกปูทะเลมีผลตออัตราการ

DO Mirera and P - O Moksnes (2013) การเลี้ยงปูทะเลขนาดเล็ก (ความกวางกระดอง 

มีการกินกันเองสูงกวาลูกปูขนาดใหญ (ความกวางกระดอง 51 - 70 มิลลิเมตร) และการใสวัสดุหลบซอนใหกับ

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

83 สวนในพัน อุณหภูมิ

องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า 6.41 - 8.19

±0.08 ความเขมแสง 420 - 

0.03±0.02 มิลลิกรัมตอลิตร 

- 150 มิลลิกรัมตอลิตร

No2
- 

(mg/l) 
Alkalinity 

(mg/l) 

0.04 105.35 

0.37 101.14 

0.46 99.65 

โดยใชวัสดุหลบซอนตางกัน พบวาลูกปูทะเลที่อนุบาลโดยไมมี

วัสดุหลบซอน ใชวัสดุกิ่งสน สาหรายชอพริกไทย และทรายทะเลที่ปูพื้นถังเปนที่หลบซอน มีน้ําหนักและความกวางกระดอง

สนและสาหรายชอพริกไทย มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 66.00±2.00 

ซึ่งการศึกษากอนหนานี้ของวราภรณ และคณะ (2550) มี

พบว าลู กปู ทะ เลระยะ 

เปอรเซ็นต แตวัสดุชนิดนี้มีการหลุดรวง

ของใบสะสมอยูที่พ้ืนบอและปญหาในการรวบรวมผลผลิต จึงนําสาหรายชอพริกไทยมาใสเปนวัสดุหลบซอนที่มาอนุบาลลูกปู

เซนติเมตร เนื่องจากปูทะเลมีพฤติกรรมหวงที่อยูอาศัย ชอบทํารายกันเอง และกิน

กันเอง ซึ่งสาหรายมีลักษณะทัลลัสแตกแขนงและเกาะตามพื้นทราย เปนแหลงหลบซอนอาศัยของสัตวน้ําวัยออนได และชวย

ใชสาหรายชอพริกไทยที่มีความหนาแนน 8 และ 

พบวาลูกปูทะเลมีน้ําหนักและความกวางกระดองเฉลี่ย

แตกตางกับชุดการทดลองที่ไมใส

เซนติเมตร) และลูกปูทะเลที่

34.00±1.73% ตามลําดับ) สูง

จากรายงานของชัยวัฒน และ

50 ตัวตอตารางเมตร ใน

โดยใชสาหรายผมนางเปนวัสดุ

กิโลกรัมตอตารางเมตร ซึ่งการใสวัสดุหลบซอนใหกับการอนุบาลลูกปูทะเลมีผลตออัตราการ

ความกวางกระดอง 20 - 30

และการใสวัสดุหลบซอนใหกับ 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ลูกปูทะเลพบวามีการกินกันเองนอยลง ซึ่งการเลี้

กินกันเอง 

 

คําขอบคุณ 

 คณะกรรมการตรวจเอกสารวิชาการทุกทาน และผูอํานวยการศูนยวจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้าํชายฝง

จันทบุร ีและเจาหนาที่ทุกทานที่ใหความรวมมือในการดําเนินงานวิจัยฉบับนี้สําเร็

 

เอกสารอางอิง 

กฤตพล  ยังวนิชเศรษฐ, ชัยวัฒน  วิชัยวัฒนะ

การเพาะเลี้ยงและอนุบาลปูทะเลที่เมืองนาจาง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

พัฒนาดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง

ณ ภูแกวรีสอรทแอนดแอดเวนเจอรปารค เพชรบูรณ

กองเศรษฐกิจการประมง. 2545.ปริมาณการจับสัตวน้ําทั้งหมด จําแนกตามประเภทสัต

แหงประเทศไทย พ.ศ. 2542

10/2545. หนา 31. 

ชัยวัฒน วิชัยวัฒนะ และอาภรณ เทพพานิช

ระยะคราบแรก [1st Crab Stage] 

วิชาการฉบับที่ 8/2553. 13 

สถิติการประมงแหงประเทศไทย. 2554. 

หนังสือสถิติการประมงแหงประเทศไทย

ประมง, เอกสารฉบับท่ี 11/2556. 

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง, 

ความปลอดภัยดานอาหารประมง และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด

วราภรณแกวไทย, ชัยวัฒน วิชัยวัฒนะ และจินตนา มหาสวัสดิ์

พื้นท่ีผิวในบอซีเมนต. เอกสารวิชาการฉบับที่ 

Lewmanomont K. and H. Ogawa. 1995. Common Seaweed and Seagrasses of Thailand. Intergrated 

Promotion Technology Co.,Ltd. 163 

Mirera, D. and P - O Moksnes. 2013. Cannibalistic interactions of juvenile mud crabs 

effect of shelter and crab size. African Journal of Marine Science, 35

 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

ลูกปูทะเลพบวามีการกินกันเองนอยลง ซึ่งการเลี้ยงปูทะเลควรใสวัสดุหลบซอนและคัดแยกขนาดของลูกปูทะเล

คณะกรรมการตรวจเอกสารวิชาการทุกทาน และผูอํานวยการศูนยวจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้าํชายฝง

และเจาหนาที่ทุกทานที่ใหความรวมมือในการดําเนินงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

ชัยวัฒน  วิชัยวัฒนะ, รัชฎา ขาวหนูนา, กอบศักดิ์  เกตุเหมือน และสุรชาต ฉวีภักดิ์

การเพาะเลี้ยงและอนุบาลปูทะเลที่เมืองนาจาง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

พัฒนาดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง. ระหวางวันท่ี 

ณ ภูแกวรีสอรทแอนดแอดเวนเจอรปารค เพชรบูรณ. หนา 24 - 34. 

ปริมาณการจับสัตวน้ําทั้งหมด จําแนกตามประเภทสัตวน้ํา ป2535

2542. กองเศรษฐกิจการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ

และอาภรณ เทพพานิช. 2553. การเลี้ยงปูทะเล (Scylla paramamosain

Crab Stage] จนถึงขนาด 2.5 เซนติเมตร ที่ความหนาแนนตางกันในกระชังในบอดิน

8/2553. 13 หนา. 

. 2554. ปริมาณการจับสัตวน้ําทั้งหมด จําแนกตามประเภทสัตวน้ํา ป

หนังสือสถิติการประมงแหงประเทศไทย. กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง ศูนยสารสนเทศ กรม

11/2556. หนา 15. 

, กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา

ความปลอดภัยดานอาหารประมง และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2551. 

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 233 หนา. 

ชัยวัฒน วิชัยวัฒนะ และจินตนา มหาสวัสดิ์. 2550. การอนุบาลลูกปูทะเลโดยใสวัสดุหลบซอนและเพิ่ม

เอกสารวิชาการฉบับที่ 2/2550. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสุราษฎรธานี

Lewmanomont K. and H. Ogawa. 1995. Common Seaweed and Seagrasses of Thailand. Intergrated 

Promotion Technology Co.,Ltd. 163 pp.  

O Moksnes. 2013. Cannibalistic interactions of juvenile mud crabs 

effect of shelter and crab size. African Journal of Marine Science, 35 (4). 
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ยงปูทะเลควรใสวัสดุหลบซอนและคัดแยกขนาดของลูกปูทะเล เพื่อลดการ

คณะกรรมการตรวจเอกสารวิชาการทุกทาน และผูอํานวยการศูนยวจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้าํชายฝง

จลุลวงไปไดดวยด ี

กอบศักดิ์  เกตุเหมือน และสุรชาต ฉวีภักดิ.์ การศึกษาดูงาน

การเพาะเลี้ยงและอนุบาลปูทะเลที่เมืองนาจาง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม. ใน: การสัมมนาเรื่องการ

ระหวางวันท่ี 13 –16 มกราคม 2557. 

2535-2554. สถิติการประมง

กองเศรษฐกิจการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ. เอกสารฉบับที่

Scylla paramamosain Estampador, 1949) 

ที่ความหนาแนนตางกันในกระชังในบอดิน. เอกสาร

ปริมาณการจับสัตวน้ําทั้งหมด จําแนกตามประเภทสัตวน้ํา ป 2535 - 2554. 

กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง ศูนยสารสนเทศ กรม

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา, ศูนยประสานงาน

2551. วิธีวิเคราะหคุณภาพน้ํา. 

โดยใสวัสดุหลบซอนและเพิ่ม

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสุราษฎรธาน.ี 20 หนา. 

Lewmanomont K. and H. Ogawa. 1995. Common Seaweed and Seagrasses of Thailand. Intergrated 

O Moksnes. 2013. Cannibalistic interactions of juvenile mud crabs Scylla serrate: the 
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การศึกษาดุลออกซิเจนในการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบน้ําหมุนเวียน
 
เพ็ญศรี  เมืองเยาว1* ไวทัศน หนูกล่ํา1 ภรัณยู
1ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 
2 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝงนราธิวาส
 
บทคัดยอ 

 การศึกษาดุลออกซิเจนในการเลี้ยงปลากะพงขาว

35 ลบ.ม. จํานวน 4 บอ ของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 

เลี้ยงที่ระดับความหนาแนน 2,000 ตัวตอบอ

ejector pump) ขนาด 2 แรงมา อยางตอเนื่องตลอดเวลารวมกับการใชเคร่ืองพนอากาศขนาด 

ใหอาหารสําเร็จรูปสําหรับเล้ียงปลากะพงขาวในอัตรา 

ละลายน้ํา ปริมาณการใชออกซิเจน และการเพิ่มออกซิเจนของน้ํา จากจุดตางๆ ของระบบเลี้

ปริมาณการใชไฟฟา ในรอบเวลา 1 ชม. เดือนละ 

พลังงานที่ใชในการเติมอากาศในบอเลี้ยง ผลการศึกษา พบวา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในบอเลี้ยงทุกบอเริ่มตนมีคาเฉลี่ย 

เทากับ 4.89±0.90 มิลลิกรัมตอลิตร และออกซิเจนลดลงเมื่อเวลาผานไป 

4.10±0.81 มิลลิกรัมตอลิตร จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงออกซิเจนและการคํานวณดุลออกซิเจน พบวา มีออกซิเจนจาก

กระบวนการ ไดแก จากการเติมอากาศ การไหลของน้ําเขาสู

และ 0.10±0.14 กรัม/ชม./บอ ตามลําดับ

ทั้งหมด (171.12±31.56 กรัม/ชม./บอ) และพบวา การลดลงของออกซิเจเกิดขึ้นจาก 

ออกซิเจนของปลา, การหายใจของแพลงกตอน

หรือหลุดออกของออกซิเจนจากบอออกสูบรรยากาศ

1,080.67±34.78 กรัม/ชม./บอ ตามลําดับ

143.38±28.52กรัม/ชม./บอ ผลการศึกษานี้

ระหวางการเลี้ยงจากการที่ออกซิเจนแพรหรือหลุดออกสูบรรยากาศสุทธิ และเมื่อคํานวณคากําลังไฟฟาที่

และตนทุนพลังงาน พบวามีคาเทากับ 1,593

ปลา 1 กก.ดังนั้นออกซิเจนที่แพรหรือหลุดออกสูอากาศสามารถประมาณการเปนคากําลังไฟฟา

วัตต/ชั่วโมง/บอ คิดเปนสัดสวนพลังงานท่ีสูญเสียเฉลี่ย เทากับ 

จัดการเติมออกซิเจนใหเหมาะสมกับความตองการใชออกซิเจนภายในบอเลี้ยง จะสามารถลดตนทุนการผลผลิตปลากะพงขาว

ในระบบน้ําหมุนเวียนลงได จากการเพิ่มประสิทธิภาพของการจั

กก. ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาวิธีการจัดการใหอากาศของการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบน้ําหมุนเวียนของศูนยฯ เพื่อใหเกิดความ

คุมคาในเชิงพาณิชยตอไป   
 
คําสําคัญ : ปลากะพงขาว ดุลออกซิเจน ระบบน้ําหมุนเวียน
   
* ผูรับผิดชอบ : 1/19 หมู 3  ต. เขารปูชาง  อ. เมือง จ
E-mail : muangyaopensri@gmail.com 
 
 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การศึกษาดุลออกซิเจนในการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบน้ําหมุนเวียน 

ภรัณย ูถมพลกรัง1 นายนิคม ละอองศิริวงศ2 และ นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 6 (สงขลา), กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝงนราธิวาส, กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้าํชายฝง

ศึกษาดุลออกซิเจนในการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบน้ําหมุนเวียนไดดําเนินการในบอเลี้ยงปลากะพงขาวขนาด 

บอ ของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 6 (สงขลา) เปนเวลา 

ตัวตอบอ เพิ่มออกซิเจนในแตละบอเลี้ยงโดยใชเครื่องพนอากาศแบบจุม 

เนื่องตลอดเวลารวมกับการใชเคร่ืองพนอากาศขนาด 1 แรงมา เปนเวลา 

ใหอาหารสําเร็จรูปสําหรับเล้ียงปลากะพงขาวในอัตรา 2.5% ของน้ําหนักตัว วันละ 1 ครั้ง วัดและคํานวณปริมาณออกซิเจน

ละลายน้ํา ปริมาณการใชออกซิเจน และการเพิ่มออกซิเจนของน้ํา จากจุดตางๆ ของระบบเลี้ยงสัตวน้ําแบบหมุนเวียนและ

เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนํามาใชในการประเมินดุลออกซิเจนและการคํานวณตนทุน

พลังงานที่ใชในการเติมอากาศในบอเลี้ยง ผลการศึกษา พบวา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในบอเลี้ยงทุกบอเริ่มตนมีคาเฉลี่ย 

และออกซิเจนลดลงเมื่อเวลาผานไป 1 ชม. หลังจากใหอาหาร โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงออกซิเจนและการคํานวณดุลออกซิเจน พบวา มีออกซิเจนจาก

กระบวนการ ไดแก จากการเติมอากาศ การไหลของน้ําเขาสูบอเลี้ยง และการสังเคราะหแสง (1,162.50

ตามลําดับ) เพิ่มปริมาณออกซิเจนเขาไปในบอเลี้ยงเปนปริมาณออกซิเจนละลายน้ําเริ่มตน

และพบวา การลดลงของออกซิเจเกิดขึ้นจาก 4 กระบวนการ ไดแก

การหายใจของแพลงกตอน, ตะกอน และแบคทีเรีย, การไหลของน้ําออกจากบอเลี้ยงและ

ออกสูบรรยากาศสุทธิ (96.02±27.04, 8.29±7.54, 3.04±2.74

ตามลําดับ) จนทําใหออกซิเจนเหลืออยูในบอเลี้ยงหลังจากผานไป 

ผลการศึกษานี ้ชี้ใหเห็นวามีออกซิเจนจํานวนมากจากการเติมอากาศลงไปในบอสูญเสียออกไปใน

ระหวางการเลี้ยงจากการที่ออกซิเจนแพรหรือหลุดออกสูบรรยากาศสุทธิ และเมื่อคํานวณคากําลังไฟฟาที่

593.3±0.0 วัตต/ชั่วโมง/บอ หรือคิดเปนตนทุนเทากับ 32.06±17

ดังนั้นออกซิเจนที่แพรหรือหลุดออกสูอากาศสามารถประมาณการเปนคากําลังไฟฟาเฉลี่ยเทากับ 

คิดเปนสัดสวนพลังงานท่ีสูญเสียเฉลี่ย เทากับ 93.00±3.00% ของพลังงานท่ีใชในการเติมอากาศ หากสามารถ

กับความตองการใชออกซิเจนภายในบอเลี้ยง จะสามารถลดตนทุนการผลผลิตปลากะพงขาว

ในระบบน้ําหมุนเวียนลงได จากการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการใหอากาศเฉลี่ยเทากับ 29.60±15.71

ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาวิธีการจัดการใหอากาศของการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบน้ําหมุนเวียนของศูนยฯ เพื่อใหเกิดความ

ระบบน้ําหมุนเวียน ตนทุนพลังงานในการเติมอากาศ 
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เปนเวลา 5 เดือน ปลอยปลาลง

เพิ่มออกซิเจนในแตละบอเลี้ยงโดยใชเครื่องพนอากาศแบบจุม (Submersible 

แรงมา เปนเวลา 3ชม./วัน 

วัดและคํานวณปริมาณออกซิเจน

ยงสัตวน้ําแบบหมุนเวียนและ

เพื่อนํามาใชในการประเมินดุลออกซิเจนและการคํานวณตนทุน

พลังงานที่ใชในการเติมอากาศในบอเลี้ยง ผลการศึกษา พบวา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในบอเลี้ยงทุกบอเริ่มตนมีคาเฉลี่ย 

หลังจากใหอาหาร โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงออกซิเจนและการคํานวณดุลออกซิเจน พบวา มีออกซิเจนจาก 3

50±0.00, 11.20±3.79 

เพิ่มปริมาณออกซิเจนเขาไปในบอเลี้ยงเปนปริมาณออกซิเจนละลายน้ําเริ่มตน

กระบวนการ ไดแก การบริโภค

น้ําออกจากบอเลี้ยงและออกซิเจนแพร

74, 16.27±3.96 และ 

หลังจากผานไป 1 ชม. เทากับ 

ชี้ใหเห็นวามีออกซิเจนจํานวนมากจากการเติมอากาศลงไปในบอสูญเสียออกไปใน

ระหวางการเลี้ยงจากการที่ออกซิเจนแพรหรือหลุดออกสูบรรยากาศสุทธิ และเมื่อคํานวณคากําลังไฟฟาที่ใชในการเติมอากาศ 

06±17.41 บาท/ผลผลิต

เทากับ 1,480.5±47.6

ของพลังงานท่ีใชในการเติมอากาศ หากสามารถ

กับความตองการใชออกซิเจนภายในบอเลี้ยง จะสามารถลดตนทุนการผลผลิตปลากะพงขาว

71 บาท/ผลผลิตปลา 1 

ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาวิธีการจัดการใหอากาศของการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบน้ําหมุนเวียนของศูนยฯ เพื่อใหเกิดความ
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เพ็ญศรี  เมืองเยาว1* ไวทัศน หนูกล่ํา1 ภรัณยู
1ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 
2 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝงนราธิวาส
 
บทคัดยอ 

 การศึกษาดุลออกซิเจนในการเลี้ยงปลากะพงขาว

35 ลบ.ม. จํานวน 4 บอ ของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 

เลี้ยงที่ระดับความหนาแนน 2,000 ตัวตอบอ

ejector pump) ขนาด 2 แรงมา อยางตอเนื่องตลอดเวลารวมกับการใชเคร่ืองพนอากาศขนาด 

ใหอาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงปลากะพงขาวในอัตรา 

ละลายน้ํา ปริมาณการใชออกซิเจน และการเพิ่มออกซิเจนของน้ํา จากจุดตางๆ ของระบบเลี้
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พลังงานที่ใชในการเติมอากาศในบอเลี้ยง ผลการศึกษา พบวา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในบอเลี้ยงทุกบอเริ่มตนมีคาเฉลี่ย 
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ระหวางการเลี้ยงจากการที่ออกซิเจนแพรหรือหลุดออกสูบรรยากาศสุทธิ และเมื่อคํานวณคากําลังไฟฟาที่

และตนทุนพลังงาน พบวามีคาเทากับ 1,593

ปลา 1 กก.ดังนั้นออกซิเจนที่แพรหรือหลุดออกสูอากาศสามารถประมาณการเปนคากําลังไฟฟา

วัตต/ชั่วโมง/บอ คิดเปนสัดสวนพลังงานท่ีสูญเสียเฉลี่ย เทากับ 

จัดการเติมออกซิเจนใหเหมาะสมกับความตองการใชออกซิเจนภายในบอเลี้ยง จะสามารถลดตนทุนการผลผลิตปลากะพงขาว

ในระบบน้ําหมุนเวียนลงได จากการเพิ่มประสิทธิภาพของการจั

กก. ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาวิธีการจัดการใหอากาศของการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบน้ําหมุนเวียนของศูนยฯ เพื่อใหเกิดความ

คุมคาในเชิงพาณิชยตอไป   
 
คําสําคัญ : ปลากะพงขาว ดุลออกซิเจน ระบบน้ําหมุนเวียน
   
* ผูรับผิดชอบ : 1/19 หมู 3  ต. เขารูปชาง  อ. เมือง จ
E-mail : muangyaopensri@gmail.com 
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การศึกษาดุลออกซิเจนในการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบน้ําหมุนเวียน 

ภรัณย ูถมพลกรัง1 นายนิคม ละอองศิริวงศ2 และ นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 6 (สงขลา), กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝงนราธิวาส, กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้าํชายฝง

ศึกษาดุลออกซิเจนในการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบน้ําหมุนเวียนไดดําเนินการในบอเลี้ยงปลากะพงขาวขนาด 

บอ ของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 6 (สงขลา) เปนเวลา 

ตัวตอบอ เพิ่มออกซิเจนในแตละบอเลี้ยงโดยใชเครื่องพนอากาศแบบจุม 

เนื่องตลอดเวลารวมกับการใชเคร่ืองพนอากาศขนาด 1 แรงมา เปนเวลา 

ใหอาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงปลากะพงขาวในอัตรา 2.5% ของน้ําหนักตัว วันละ 1 ครั้ง วัดและคํานวณปริมาณออกซิเจน

ละลายน้ํา ปริมาณการใชออกซิเจน และการเพิ่มออกซิเจนของน้ํา จากจุดตางๆ ของระบบเลี้ยงสัตวน้ําแบบหมุนเวียนและ

เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนํามาใชในการประเมินดุลออกซิเจนและการคํานวณตนทุน

พลังงานที่ใชในการเติมอากาศในบอเลี้ยง ผลการศึกษา พบวา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในบอเลี้ยงทุกบอเริ่มตนมีคาเฉลี่ย 

และออกซิเจนลดลงเมื่อเวลาผานไป 1 ชม. หลังจากใหอาหาร โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงออกซิเจนและการคํานวณดุลออกซิเจน พบวา มีออกซิเจนจาก

กระบวนการ ไดแก จากการเติมอากาศ การไหลของน้ําเขาสูบอเลี้ยง และการสังเคราะหแสง (1,162.50

ตามลําดับ) เพิ่มปริมาณออกซิเจนเขาไปในบอเลี้ยงเปนปริมาณออกซิเจนละลายน้ําเริ่มตน

และพบวา การลดลงของออกซิเจเกิดขึ้นจาก 4 กระบวนการ ไดแก

การหายใจของแพลงกตอน, ตะกอน และแบคทีเรีย, การไหลของน้ําออกจากบอเลี้ยงและ

ออกสูบรรยากาศสุทธิ (96.02±27.04, 8.29±7.54, 3.04±2.74

ตามลําดับ) จนทําใหออกซิเจนเหลืออยูในบอเลี้ยงหลังจากผานไป 

ผลการศึกษานี ้ชี้ใหเห็นวามีออกซิเจนจํานวนมากจากการเติมอากาศลงไปในบอสูญเสียออกไปใน

ระหวางการเลี้ยงจากการที่ออกซิเจนแพรหรือหลุดออกสูบรรยากาศสุทธิ และเมื่อคํานวณคากําลังไฟฟาที่

593.3±0.0 วัตต/ชั่วโมง/บอ หรือคิดเปนตนทุนเทากับ 32.06±17

ดังนั้นออกซิเจนที่แพรหรือหลุดออกสูอากาศสามารถประมาณการเปนคากําลังไฟฟาเฉลี่ยเทากับ 

คิดเปนสัดสวนพลังงานท่ีสูญเสียเฉลี่ย เทากับ 93.00±3.00% ของพลังงานท่ีใชในการเติมอากาศ หากสามารถ

กับความตองการใชออกซิเจนภายในบอเลี้ยง จะสามารถลดตนทุนการผลผลิตปลากะพงขาว

ในระบบน้ําหมุนเวียนลงได จากการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการใหอากาศเฉลี่ยเทากับ 29.60±15.71

ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาวิธีการจัดการใหอากาศของการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบน้ําหมุนเวียนของศูนยฯ เพื่อใหเกิดความ

ระบบน้ําหมุนเวียน ตนทุนพลังงานในการเติมอากาศ 
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Oxygen Budget of Asian Seabass Cultured in a
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Abstract 

 A study on the oxygen budget of Asian seabass
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fish/pond. Aeration in each pond was maintained by continuously using a 2 horsepower submersible 

ejector pump (SEP) together with a 1 horsepower SEP for 3 hours per day
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e oxygen budget of Asian seabass (Lates calcarifer) cu

was conducted for 5 months in four 35 m3 ponds at the Coastal Aquaculture 

Research and Development Regional Center 6 (Songkhla). Asian seabass were stocked at a density of 2,000 

pond was maintained by continuously using a 2 horsepower submersible 

together with a 1 horsepower SEP for 3 hours per day. Fish were fed once per day with 

of total biomass. Once a month, dissolved oxygen and oxygen consu

several locations of the RAS and electricity consumption by the SEPs were measured and calculated on 

basis and used to evaluate the oxygen budget and to calculate the cost of aeration

dissolved oxygen in the water of the culture ponds initially averaged 4.89±0.90 mg

1 hour after feeding to an average of 4.10±0.81 mg/l. Three sources of oxygen supply:

,162.50±0.00, 11.20±3.79, 0.10±0.14 g/h/pond, respectively

oxygen to give an initial value of 171.12±31.56 g/h/pond for dissolved oxygen in the culture 

r sources of oxygen consumption: oxygen consumption by fish, by plankton, sediment and 

bacterial respiration, by water outflow, and by net oxygen loss from the pond water

,080.67±34.78 g/h/pond, respectively) were evaluated for consumption of

, resulting in a final supply of 143.38±28.52 g/h/pond

indicates that a large amount of the oxygen supplied by aeration had been lost 

while the fish were cultured. The calculated electric power consumption by 

aeration, and the aeration cost were 1,593.3±0.0 watt/h/pond and 32.06±17.41

Thus, the supply of oxygen that was lost from the pond by atmospheric diffusion was 

.6 watt/h/pond or 93.00±3.00 % of the total energy of aeration

t of seabass cultured in an RAS system could be reduced by about 

produced, if optimum aeration were supplied and the loss of oxygen to the atmosphere 

an efficient aeration management for the RAS system of the Coastal Aquaculture Research and
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, Coastal Aquaculture 

Narathiwat Coastal Aquaculture Research and Development Center, Coastal Aquaculture Research and 

cultured in a recirculating 

ponds at the Coastal Aquaculture 

ere stocked at a density of 2,000 

pond was maintained by continuously using a 2 horsepower submersible 

Fish were fed once per day with 

issolved oxygen and oxygen consumption and supply in 

asured and calculated on 

basis and used to evaluate the oxygen budget and to calculate the cost of aeration. The 

90 mg/l and decreased in 

Three sources of oxygen supply: aeration, water 

pond, respectively) were evaluated 

for dissolved oxygen in the culture 

oxygen consumption by fish, by plankton, sediment and 

low, and by net oxygen loss from the pond water (96.02±27.04, 

) were evaluated for consumption of 

pond dissolved oxygen. This 

indicates that a large amount of the oxygen supplied by aeration had been lost from the pondvia 

electric power consumption by 

41 Baht/kg fish produced, 

Thus, the supply of oxygen that was lost from the pond by atmospheric diffusion was 

of the total energy of aeration. The 

t of seabass cultured in an RAS system could be reduced by about 29.60±15.71 Baht/kg fish 

to the atmosphere minimized. Thus, 
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คํานํา 

ออกซิเจนละลายน้ําเปนตัวแปรคุณภาพน้ําที่มีความสําคัญ

เนื่องจากสัตวน้ําใชออกซิเจนในกระบวนการหายใจ

อาหาร การเติบโต และการสืบพันธุของสัตวน้ํา

สภาพของฟองอากาศเล็ก ๆ ในระหวางโมเล

รวดเร็ว  จึงตองใชเครื่องเพิ่มออกซิเจนในการนําเอาออกซิเจนลงไปเพิ่มใหกับสัตวน้ํา

มีรายงานปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในบอเพาะเลี้ยงกุงทะเลมีการเปลี่ยนแปลงในรอบ

โดยจะมีคาต่ําสุดในตอนเชาตรู และออกซิเจนละลายคอย

สังเคราะหแสง และมีปริมาณสูงสุดในแตละวันในชวงเย็น 

ของสิ่งมีชีวิตและปฏิกิริยาเคมี (Chemical

การเติมออกซิเจนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการแพรจากบรรยากาศ

ในการเลี้ยงปลา ปริมาณออกซิเจนที่นําไปใช

และการบริโภคออกซิเจน (oxygen consumption

ปลาและปจจัยอื่น ๆ ดังนั้นในการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจทั่วไป ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําควรมีคาอย

มก./ล. นอกจากนี้ ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอื่น ๆ เชน ในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลมีคําแนะนําเบื้องตนวาควรมีความเขมขน

ออกซิเจนละลายน้ําที่อยูในระดับมากกวา 

ความเขมขน 2.5 - 1.8 มก./ล. กุงจะ

กวา 2 มก./ล. จะทําใหกุงเครียด 

(Direkbusarakom and Danayadol

(จารุวัฒน และสมนึก, 2530)   

ในการเลี้ยงสัตวน้ําแบบหนาแนนสูง อัตราการบริโภคออกซิเจนของสัตวน้ํา และแบคทีเรียอาจมากกวาความสามารถ

ของอุปกรณเพิ่มออกซิเจนที่จะนําออกซิเจนจากบรรยากาศเขาไปสูน้ํา ในกรณีเชนนี้อาจต

การเพิ่มออกซิเจนในน้ําใหเพียงพอกับความตองการใชออกซิเจนในน้ํา ซึ่งปกติการเพิ่มออกซิเจนโดยใชออกซิเจนจาก

บรรยากาศทําใหน้ํามีออกซิเจนในน้ําอ่ิมตัวประมาณ 

ออกซิเจนบริสุทธิ์ สามารถทําใหออกซิเจนละลายลงไปในนํ้าเกินกวาจุดอิ่มตัวไดถึงไดถึง 

ในการจัดการใชอุปกรณจําเพาะเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ําใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคของสัตวน้ํานั้น

ตลอดเวลา แตการเพิ่มจํานวนของอุปกรณหรือการเ

การผลิตตามไปดวย โดยเฉพาะตนทุนดานพลังงาน 

สูงขึ้น การประยุกตใชอุปกรณเพื่อการจัดการออกซิเจนในบอเลี้ยง

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 

ตองการออกซิเจนในระบบนิเวศของบอเลี้ยงนั้น ๆ 

หลักการดุลออกซิเจน (Oxygen budget

เพื่อนําความรูที่ไดมาประยุกตใช เพื่อการจัดการออกซิเจนอยางมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงค 

1. เพื่อประเมินสัดสวนของออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นและถูกใชไปใน

2. เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงออกซิเจนในบอเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบน้ําหมุนเวียนโดยใช

(Oxygen budget) 
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ออกซิเจนละลายน้ําเปนตัวแปรคุณภาพน้ําที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของ

ออกซิเจนในกระบวนการหายใจและการเติบโต ระดับออกซิเจนละลายน้ําที่ต่ํามีผลตอการใชพลังงานการกิน

ของสัตวน้ํา  (Martínez - Palaciosand Ross, 1994) ออกซิเจน

ๆ ในระหวางโมเลกุลของน้ํา (Murphy, 2002) เมื่อสัตวน้ํานําไปใชออกซิเจนในน้ําจะหมดลงอยาง

รวดเร็ว  จึงตองใชเครื่องเพิ่มออกซิเจนในการนําเอาออกซิเจนลงไปเพิ่มใหกับสัตวน้ํา เพื่อใหเพียงพอตอการดํารงชีวิต

มีรายงานปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในบอเพาะเลี้ยงกุงทะเลมีการเปลี่ยนแปลงในรอบ

โดยจะมีคาต่ําสุดในตอนเชาตรู และออกซิเจนละลายคอย ๆ เพิ่มขึ้นหลังจากพระอาทิตยขึ้นและเริ่มมีแสงแดด เนื่องจากการ

สังเคราะหแสง และมีปริมาณสูงสุดในแตละวันในชวงเย็น แลวจึงคอย ๆ ลดปริมาณลงในเวลากลางคืน เนื่องจากการหายใจ

Chemical oxidation) ที่เกิดขึ้นในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Madenjian

การเติมออกซิเจนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการแพรจากบรรยากาศสูน้ําและการเติมอากาศจากเครื่องกลที่ใชพลังงาน  

ในการเลี้ยงปลา ปริมาณออกซิเจนที่นําไปใชไดเปนปจจัยวิกฤตสําหรับปลา โดยขึ้นอยูกับ

consumption) (Wheaton, 1977) ปริมาณออกซิเจนในน้ําที่ต่ํามีผลตอความเครียดของ

ในการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจทั่วไป ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําควรมีคาอย

นอกจากนี้ ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอื่น ๆ เชน ในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลมีคําแนะนําเบื้องตนวาควรมีความเขมขน

ออกซิเจนละลายน้ําที่อยูในระดับมากกวา 3.8 มก./ล. เพื่อใหกุงมีการเติบโตตามปกติ หากออกซิเจนละลายน้ํา

กุงจะมีการเติบโตลดลง (จารุวัฒน และสมนึก, 2530) และเมื่อออกซิเจนละลายน้ําในระดับต่ํา

จะทําใหกุงเครียด (Madenjian, 1990) ทําใหภูมิคุมกันของกุงลดลงและ

Danayadol, 1998) สวนระดับของออกซิเจนละลายน้ําระดับ 0.7 มก

ในการเลี้ยงสัตวน้ําแบบหนาแนนสูง อัตราการบริโภคออกซิเจนของสัตวน้ํา และแบคทีเรียอาจมากกวาความสามารถ

ของอุปกรณเพิ่มออกซิเจนที่จะนําออกซิเจนจากบรรยากาศเขาไปสูน้ํา ในกรณีเชนนี้อาจตองใชอุปกรณจําเพาะเพื่อเพิ่มอัตรา

การเพิ่มออกซิเจนในน้ําใหเพียงพอกับความตองการใชออกซิเจนในน้ํา ซึ่งปกติการเพิ่มออกซิเจนโดยใชออกซิเจนจาก

บรรยากาศทําใหน้ํามีออกซิเจนในน้ําอ่ิมตัวประมาณ 8.75 มก./ล. ในสภาวะที่อุณหภูมิ มากกวา 

สุทธิ์ สามารถทําใหออกซิเจนละลายลงไปในนํ้าเกินกวาจุดอิ่มตัวไดถึงไดถึง 43 มก./ล

ในการจัดการใชอุปกรณจําเพาะเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ําใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคของสัตวน้ํานั้น

ตลอดเวลา แตการเพิ่มจํานวนของอุปกรณหรือการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในนํ้าโดยใชอุปกรณจําเพาะนั้น

การผลิตตามไปดวย โดยเฉพาะตนทุนดานพลังงาน หากไมสามารถจัดการไดอยางเหมาะสมก็จะทําใหตนทุนการผลิตสัตวน้ํา

การประยุกตใชอุปกรณเพื่อการจัดการออกซิเจนในบอเลี้ยงเลี้ยงปลากะพงขาวระบบน้ํา

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 6 (สงขลา) จึงจําเปนตองอาศัยความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงออกซิเจน

ตองการออกซิเจนในระบบนิเวศของบอเลี้ยงนั้น ๆ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงออกแบบวิธีศึกษาการเปลี่ยนแปลงออกซิเจน

budget) ที่เปลี่ยนแปลงจากกระบวนการเพ่ิมและกระบวนการใชออกซิเจนภายในบอเล้ียง 

เพื่อการจัดการออกซิเจนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

สัดสวนของออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นและถูกใชไปในบอเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบน้ําหมุนเวียน

เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงออกซิเจนในบอเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบน้ําหมุนเวียนโดยใช
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การดํารงชีวิตของสัตวน้ําที่เพาะเลี้ยง 

ที่ต่ํามีผลตอการใชพลังงานการกิน

ออกซิเจนสามารถละลายอยูในน้ําใน

เมื่อสัตวน้ํานําไปใชออกซิเจนในน้ําจะหมดลงอยาง

เพื่อใหเพียงพอตอการดํารงชีวิต 

มีรายงานปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในบอเพาะเลี้ยงกุงทะเลมีการเปลี่ยนแปลงในรอบวัน (พุทธ และดุสิต, 2534) 

ๆ เพิ่มขึ้นหลังจากพระอาทิตยขึ้นและเริ่มมีแสงแดด เนื่องจากการ

ลดปริมาณลงในเวลากลางคืน เนื่องจากการหายใจ

Madenjian et al., 1987) มีมากกวา

และการเติมอากาศจากเครื่องกลที่ใชพลังงาน   
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3. เพื่อศึกษาตนทุนการใชพลังงานในการเติมอากาศใน

 

วิธดีําเนินการ 

1. สถานที่ทําการศึกษา 

ใชระบบน้ําหมุนเวียนของศูนยวิจัย

ปลา จํานวน 8 บอ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 

จากผาใบขนาดหนาพิเศษ  ยึดดวยโครงเหล็กขนาดหนา 

การศึกษาดุลออกซิเจนในครั้งน้ีใชขอมูลซึ่งเก็บจากการเลี้ยงปลากะพงขาวจํานวน 

2. การดําเนินการศึกษา 

ปลอยปลากะพงขาวขนาดเริ่มตน 

ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูป โปรตีน 40% สําหรับ

ในระหวางการเลี้ยง โดยสุมชั่งน้ําหนักเดือนละ 

ในบอเลี้ยง โดยใชเครื่องเติมอากาศแบบจุม 

รวมกับเครื่องเติมอากาศแบบจุม (Submersible

น.(หลังจากใหอาหารปลา) โดยที่ระยะเวล

(Preliminary) และเริ่มตนเก็บขอมูลเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงออกซิเจนและดุลออกซิเจนเดือนละ 

เลี้ยง 90, 120, 150, 180 และ 210 วัน เปนจํานวน 

3. การวัดปรมิาณออกซเิจนละลายน้าํ (Dissolved

วัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําในบอเลี้ยงดวยเครื่อง 

อาหาร) และเมื่อใหอาหารผานไป 1 ชม. ก็ยุติการประเมิน ในจุดตาง

 

 
ภาพท่ี 1 ตําแหนงท่ีวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําในบอเลี้ยง

 
 

 

 

จุดวัด DO บอ 1 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

เพื่อศึกษาตนทุนการใชพลังงานในการเติมอากาศในบอเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบน้ําหมุนเวียน 

วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 6 (สงขลา) ซึ่งประกอบดวย

ศูนยกลาง 5 เมตร ลึกตรงกลาง 2.5 เมตร ขอบ 2 เมตร ปริมาตรน้ํา 

หล็กขนาดหนา 1 นิ้ว มีทอน้ําออกตรงกลางขนาด 5 นิ้ว  เปนสถานที่ทดลอง

การศึกษาดุลออกซิเจนในครั้งน้ีใชขอมูลซึ่งเก็บจากการเลี้ยงปลากะพงขาวจํานวน 4 บอ(รูปที่ 1) 

 89.0±24.5 กรัม ในบอขนาด 35 ลบ.ม. ในอัตราความหนา

สําหรับปลากะพงขาว ในอัตรา 2.5% ของนํ้าหนักตัว วันละ 1 ครั้ง วัดการเติบโตของปลา

ในระหวางการเลี้ยง โดยสุมชั่งน้ําหนักเดือนละ 1 ครั้ง จนปลามีขนาด 700 - 800 กรัม ระหวางการเลี้ยงมีการจัดการออกซิเจน

เครื่องเติมอากาศแบบจุม (Submersible ejector pump) ขนาด 2 แรงมา เปดทํางานตลอด 

Submersible ejector pump) ขนาด 1 แรงมา เปดทํางานวันละ 3 ชม

โดยที่ระยะเวลาการเลี้ยง 0 - 90 วัน เปนชวงการศึกษาเบื้องตนเพื่อทดสอบวิธีการศึกษา 

และเริ่มตนเก็บขอมูลเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงออกซิเจนและดุลออกซิเจนเดือนละ 1 

วัน เปนจํานวน 5 ครั้ง ตามลําดับ  

Dissolved Oxygen ; DO) 

วัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําในบอเลี้ยงดวยเครื่อง DO meter ยี่หอ YSI รุน 57 โดยวัดที่เวลาเริ่มตน

ก็ยุติการประเมิน ในจุดตาง ๆ ที่กําหนดไวในภาพท่ี 1 

มาณออกซิเจนที่ละลายน้ําในบอเลี้ยงระบบเลี้ยงปลากะพงขาวความหนาแนนสูง 

จุดวัด DO บอ 2 จุดวัด DO บอ 3 

จุดวัด DO บอ 4 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ซึ่งประกอบดวย บอเลี้ยง

ปริมาตรน้ํา 35 ลบ.ม. ผนังบอทํา

นิ้ว  เปนสถานที่ทดลอง โดยใน

ในอัตราความหนาแนนที่ 2,000 ตัว/บอ 

ครั้ง วัดการเติบโตของปลา

ระหวางการเลี้ยงมีการจัดการออกซิเจน

แรงมา เปดทํางานตลอด 24 ชม. 

ชม. เวลา 9.00 – 12.00 

วัน เปนชวงการศึกษาเบื้องตนเพื่อทดสอบวิธีการศึกษา 

1 ครั้ง ที่ระยะเวลาการ

โดยวัดที่เวลาเริ่มตน (กอนให

 

ระบบเลี้ยงปลากะพงขาวความหนาแนนสูง  
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ระบบเลี้ยงปลากะพงขาวความหนาแนนสูง  

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

4. การคํานวณดุลออกซิเจน 

 คํานวณดุลออกซิเจน โดยใชปริมาณออกซิเจนที่เขาและออกจากบอเลี้ยงปลา และใชหลักการคํานวณดุลออกซิเจน 

(Oxygen budget) แบบ Static model

comment วาใหเปลี่ยนเปนคําอื่นคะ แตไมทราบจะใชคําวาอะไรดี

ของนํ้าจากระบบบําบัดน้ําขาสูบอเลี้ยง 

ในบอ เปน (4) ออกซิเจนละลายน้ําในบอเลี้ยง

อยู 3 แหลง คือ (5) การบริโภคออกซิเจนโดยการหายใจของปลา 

ตะกอน และแบคทีเรีย ซึ่งประเมินพรอมกันไมสา

ออกซิเจนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบอเลี้ยงปลา เปนปจจัยที่ลดปริมาณออกซิเจนเหลือเปน

ระยะเวลาการประเมิน 1 ชม. และโดยใชหลักการดุลออกซิเจนที่เพิ่

แปรตัวสุดทาย คือ (9) ปริมาณออกซิเจนแลกเปลี่ยนระหวางผิวน้ําในบอเลี้ยงและชั้นบรรยากาศสุทธิ

ออกของออกซิเจน) เปนตัวดุลสมการ

บรรยากาศเขาสูน้ําในบอเลี้ยง หรือหากมีคาเปนบวกแสดงวาออกซิเจนแพรหรือการหลุดออกจากผิวน้ําในบอออกสูชั้น

บรรยากาศ ซึ่งในการทําสมการดุลออกซิเจนในบอเลี้ยงปลา สามารถแสดงได ดังนี้

การเพิ่ม  (1) + (2) +

โดยในการตรวจวัดและคํานวณปรมิาณการเพิ่มหรือการใชออกซิเจนในแตละตัวแปรของสมการดลุออกซิเจน มี

รายละเอียดดังตอไปนี้  

(1) ออกซิเจนจากการเติมอากาศ

การเตมิอากาศในบอเลีย้งประกอบดวยเครื่องเติมอากาศ 

1. เครื่องเติมอากาศแบบจุม 

ประสิทธิภาพการเติมอากาศ (Standard oxygen transfer rate; SOTR

วัตต ตามขอมูลที่ระบุในรายการคุณสมบัติเฉพาะเครื่อง

 2. เครื่องเติมอากาศแบบจุม 

ประสิทธิภาพเติมอากาศ (Standard oxygen transfer rate; SOTR

ตามขอมูลที่ระบุในรายการคุณสมบัติเฉพาะเครื่อง

คํานวณปรมิาณออกซเิจนจากการเติมอากาศ 

 

(1) = 

 

เมื่อ (1) = ออกซิเจนจากการเตมิอากาศ

SOTR 2 hp = ประสิทธิภาพการเติมอากาศของเครื่อง 

SOTR 1 hp = ประสิทธิภาพการเติมอากาศของเครื่อง 

hr 2 hp = จํานวนช่ัวโมงการทํางานตอวันของเครื่อง เติมอากาศ 

hr 1 hp = จํานวนช่ัวโมงการทํางานตอวันของเครื่อง เติมอากาศ 

 

 

การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

คํานวณดุลออกซิเจน โดยใชปริมาณออกซิเจนที่เขาและออกจากบอเลี้ยงปลา และใชหลักการคํานวณดุลออกซิเจน 

Static model (Input = Output) ซึ่งออกซิเจนสามารถเขาสูน้ําบอเลี้ยงปลาได 

วาใหเปลี่ยนเปนคําอื่นคะ แตไมทราบจะใชคําวาอะไรดี) ไดแก (1) การเติมจากเครื่องเติมอากาศ 

ของนํ้าจากระบบบําบัดน้ําขาสูบอเลี้ยง (3) จากการจากการสังเคราะหแสง ซึ่งออกซิเจนท่ีเพิ่มเขาไปดังกลาว

ออกซิเจนละลายน้ําในบอเลี้ยง เมื่อเริ่มตนการประเมินสวนออกซิเจนที่สามารถหายไปหรือลดลงจากน้ําในบอมี

การบริโภคออกซิเจนโดยการหายใจของปลา (6) การบริโภคออกซิเจนโดยการหายใจของแพลงกตอนพื

ประเมินพรอมกันไมสามารถแยกออกมาได (7) การไหลของน้ําออกจากบอเลี้ยง 

ออกซิเจนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบอเลี้ยงปลา เปนปจจัยที่ลดปริมาณออกซิเจนเหลือเปน (8) ออกซิเจนละลายน้ําในบอเมื่อสิ้นสุด

และโดยใชหลักการดุลออกซิเจนที่เพิม่และใชใหไดสมดุลเทากัน ในการศึกษาครั้งนี้

ปริมาณออกซิเจนแลกเปลี่ยนระหวางผิวน้ําในบอเลี้ยงและชั้นบรรยากาศสุทธิ

เปนตัวดุลสมการ ซึ่งคาท่ีไดจะเปนคาจากการประเมิน และหากมีคาเปนลบแสดง

บรรยากาศเขาสูน้ําในบอเลี้ยง หรือหากมีคาเปนบวกแสดงวาออกซิเจนแพรหรือการหลุดออกจากผิวน้ําในบอออกสูชั้น

บรรยากาศ ซึ่งในการทําสมการดุลออกซิเจนในบอเลี้ยงปลา สามารถแสดงได ดังนี ้

) + (3) + (4) = การใช (5) + (6) + (7) + (8) ± (9)  

โดยในการตรวจวัดและคํานวณปรมิาณการเพิ่มหรือการใชออกซิเจนในแตละตัวแปรของสมการดลุออกซิเจน มี

ออกซิเจนจากการเติมอากาศ 

การเตมิอากาศในบอเลีย้งประกอบดวยเครื่องเติมอากาศ 2 ตัว ไดแก  

เครื่องเติมอากาศแบบจุม (Submersible ejector pump) ขนาด 2 แรงมา เปดทํางานตลอด 

Standard oxygen transfer rate; SOTR) เทากับ 1.1 KgO2/hr

ตามขอมูลที่ระบุในรายการคุณสมบัติเฉพาะเครื่อง 

เครื่องเติมอากาศแบบจุม (Submersible ejector pump) ขนาด 1 แรงมา เปดทํางานวันละ 

Standard oxygen transfer rate; SOTR)) เทากับ 0.5 KgO2/hr มีกําลังไฟฟาเทากับ

ตามขอมูลที่ระบุในรายการคุณสมบัติเฉพาะเครื่อง 

ณปรมิาณออกซเิจนจากการเติมอากาศ  (1) ตามสมการ  

SOTR 2 hpxhr 2 hp 
+ 

SOTR 1hpxhr 1 hp 
X 1000

24 24 

ออกซิเจนจากการเตมิอากาศ (gO2/hr/pond) 

ประสิทธิภาพการเติมอากาศของเครื่อง 2 แรงมา (kgO2/hr) 

ประสิทธิภาพการเติมอากาศของเครื่อง 1 แรงมา (kgO2/hr) 

จํานวนช่ัวโมงการทํางานตอวันของเครื่อง เติมอากาศ 2 แรงมา (hr) 

จํานวนช่ัวโมงการทํางานตอวันของเครื่อง เติมอากาศ 1 แรงมา (hr) 
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คํานวณดุลออกซิเจน โดยใชปริมาณออกซิเจนที่เขาและออกจากบอเลี้ยงปลา และใชหลักการคํานวณดุลออกซิเจน 

ารถเขาสูน้ําบอเลี้ยงปลาได 3 แหลง (มี 

การเติมจากเครื่องเติมอากาศ (2) จากการไหล

จากการจากการสังเคราะหแสง ซึ่งออกซิเจนท่ีเพิ่มเขาไปดังกลาวจะเขาไปละลายอยู

เมื่อเริ่มตนการประเมินสวนออกซิเจนที่สามารถหายไปหรือลดลงจากน้ําในบอมี

กซิเจนโดยการหายใจของแพลงกตอนพืช

การไหลของน้ําออกจากบอเลี้ยง ซึ่งการบริโภค

ออกซิเจนละลายน้ําในบอเมื่อสิ้นสุด

ในการศึกษาครั้งนี ้ไดกําหนดตัว

ปริมาณออกซิเจนแลกเปลี่ยนระหวางผิวน้ําในบอเลี้ยงและชั้นบรรยากาศสุทธิ (การแพรหรือการหลุด

และหากมีคาเปนลบแสดงวามีออกซิเจนแพรจากช้ัน

บรรยากาศเขาสูน้ําในบอเลี้ยง หรือหากมีคาเปนบวกแสดงวาออกซิเจนแพรหรือการหลุดออกจากผิวน้ําในบอออกสูชั้น

โดยในการตรวจวัดและคํานวณปรมิาณการเพิ่มหรือการใชออกซิเจนในแตละตัวแปรของสมการดลุออกซิเจน มี

แรงมา เปดทํางานตลอด 24 ชม. ใชคา

hr มีกําลังไฟฟาเทากับ 1,500 

แรงมา เปดทํางานวันละ 3 ชม. มี

มีกําลังไฟฟาเทากับ 746 วัตต 

1000 
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(2) ออกซิเจนที่ไหลเขาจากระบบบําบดัน้ําเขาสูบอเลี้ยง

วัดอัตราการไหลของนํ้าเขาสูบอเลีย้ง และคํานวณปริมาณออกซิเจนที่เขาบอเลี้

 

 

เมื่อ      (2) = ออกซิเจนจากการหมุนเวียนน้ําเขาสูบอเลี้ยง

WFR = อัตราการไหลของนํ้า (L/hr

DOt0= คาออกซิเจนละลายน้าํที่เขาสูบอเลีย้งท่ีเวลา

 

(3) ออกซิเจนจากการสังเคราะหแสง 

 วัดออกซิเจนจากการสังเคราะหแสงโดยใช

Production) โดย ดูดน้ําในบอเลี้ยงแตละบอใสในขวด 

DO เริ่มตน (DOt0) จากนั้นปดจุกใหแนน และนําไปบ

คํานวณออกซิเจนจากการสังเคราะหแสงจากสมการ

(3) = 
DOt1-D -

hr

 

เมื่อ      (3) = ออกซิเจนจากการสังเคราะหแสง

DOt0-D = ออกซิเจนละลายน้าํทีเ่วลา

DOt1-D= ออกซิเจนละลายน้ําที่เวลา

DOt0-L = ออกซิเจนละลายน้ําที่เวลา

DOt1-L= ออกซิเจนละลายน้ําที่เวลา

 hr= ระยะเวลาการบม (hr) 

 Vp= ปริมาตรน้ําในบอเลี้ยง (L) 

 

(4) ออกซิเจนละลายน้ําทั้งหมดในบอเลี้ยงเมื่อเริ่มตนการประเมิน

คํานวณปรมิาณออกซเิจนละลายของน้ําทั้งหมดในบอเลี้ยงเมื่อเริ่มตนการประเมินที่เวลา 

(4) = DO P

 

เมื่อ    (4) = ออกซิเจนละลายน้ําในบอเลี้ยงที่เวลา 

DO P0 = ออกซิเจนละลายน้ําในบอเลี้ยงท่ีเวลา

Vp= ปริมาตรน้ําในบอเลี้ยง (L) 

 

(5) ออกซิเจนถูกใชโดยการบริโภคของปลา

 คํานวณการบริโภคออกซิเจนของปลากะพงขาว 

บริโภคออกซเิจนที่ routine metabolism ของปลา 

  

 

(2) = 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ออกซิเจนที่ไหลเขาจากระบบบําบดัน้ําเขาสูบอเลี้ยง 

วัดอัตราการไหลของนํ้าเขาสูบอเลีย้ง และคํานวณปริมาณออกซิเจนที่เขาบอเลีย้งตามสมการดังนี้ 

ออกซิเจนจากการหมุนเวียนน้ําเขาสูบอเลี้ยง (gO2/hr/pond) 

hr/pond) 

คาออกซิเจนละลายน้าํที่เขาสูบอเลีย้งท่ีเวลาt0 (mg/L) 

ออกซิเจนจากการสังเคราะหแสง  

เจนจากการสังเคราะหแสงโดยใช Dark - light bottles ที่ใชในการศึกษาผลผลิตขึ้นตนในน้ํา 

โดย ดูดน้ําในบอเลี้ยงแตละบอใสในขวด Dark bottle และขวด Light bottle จนเต็ม (ไมใหเกิดฟองอากาศ

จากนั้นปดจุกใหแนน และนําไปบมในบอเลี้ยงเปนเวลา 24 ชม. จากนั้นนํามาวัด DO 

คํานวณออกซิเจนจากการสังเคราะหแสงจากสมการ 

- DOt0-D 
+ 

DOt1-L - DOt0-L 
/ 1000 x  Vp 

hr hr 

ออกซิเจนจากการสังเคราะหแสง(gO2/hr/pond) 

เวลา t0  (mg/L) ใน Dark bottle 

ออกซิเจนละลายน้ําที่เวลา t1 (mg/L) ใน Dark bottle 

ออกซิเจนละลายน้ําที่เวลา t0 (mg/L) ใน Dark bottle 

ออกซิเจนละลายน้ําที่เวลา t1 (mg/L) ใน Dark bottle 

ออกซิเจนละลายน้ําทั้งหมดในบอเลี้ยงเมื่อเริ่มตนการประเมิน 

คํานวณปรมิาณออกซเิจนละลายของน้ําทั้งหมดในบอเลี้ยงเมื่อเริ่มตนการประเมินที่เวลา t0 ตามสมการดังน้ี

DO P0 x Vp / 1,000 

ออกซิเจนละลายน้ําในบอเลี้ยงที่เวลา t0 (gO2/hr/pond) 

ออกซิเจนละลายน้ําในบอเลี้ยงท่ีเวลาt0 (mg/L) 

ออกซิเจนถูกใชโดยการบริโภคของปลา 

คํานวณการบริโภคออกซิเจนของปลากะพงขาว (Fish respiration) จากน้ําหนักปลาตามสมการความตองการ

ของปลา (จารุวัฒน และสมนึก, 2530) ดังนี ้

WFR x DOt0 / 1000 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ยงตามสมการดังนี้  

ที่ใชในการศึกษาผลผลิตขึ้นตนในน้ํา (Primary 

ไมใหเกิดฟองอากาศ) วัด 

DO อีกครั้ง (DOt1) 

ตามสมการดังน้ี 

จากน้ําหนักปลาตามสมการความตองการ
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(2) ออกซิเจนที่ไหลเขาจากระบบบําบดัน้ําเขาสูบอเลี้ยง

วัดอัตราการไหลของนํ้าเขาสูบอเลีย้ง และคํานวณปริมาณออกซิเจนที่เขาบอเลี้

 

 

เมื่อ      (2) = ออกซิเจนจากการหมุนเวียนน้ําเขาสูบอเลี้ยง

WFR = อัตราการไหลของนํ้า (L/hr

DOt0= คาออกซิเจนละลายน้าํที่เขาสูบอเลีย้งท่ีเวลา

 

(3) ออกซิเจนจากการสังเคราะหแสง 

 วัดออกซิเจนจากการสังเคราะหแสงโดยใช

Production) โดย ดูดน้ําในบอเลี้ยงแตละบอใสในขวด 

DO เริ่มตน (DOt0) จากนั้นปดจุกใหแนน และนําไปบ

คํานวณออกซิเจนจากการสังเคราะหแสงจากสมการ

(3) = 
DOt1-D -

hr

 

เมื่อ      (3) = ออกซิเจนจากการสังเคราะหแสง

DOt0-D = ออกซิเจนละลายน้าํทีเ่วลา

DOt1-D= ออกซิเจนละลายน้ําที่เวลา

DOt0-L = ออกซิเจนละลายน้ําที่เวลา

DOt1-L= ออกซิเจนละลายน้ําที่เวลา

 hr= ระยะเวลาการบม (hr) 

 Vp= ปริมาตรน้ําในบอเลี้ยง (L) 

 

(4) ออกซิเจนละลายน้ําทั้งหมดในบอเลี้ยงเมื่อเริ่มตนการประเมิน

คํานวณปรมิาณออกซเิจนละลายของน้ําทั้งหมดในบอเลี้ยงเมื่อเริ่มตนการประเมินที่เวลา 

(4) = DO P

 

เมื่อ    (4) = ออกซิเจนละลายน้ําในบอเลี้ยงที่เวลา 

DO P0 = ออกซิเจนละลายน้ําในบอเลี้ยงท่ีเวลา

Vp= ปริมาตรน้ําในบอเลี้ยง (L) 

 

(5) ออกซิเจนถูกใชโดยการบริโภคของปลา

 คํานวณการบริโภคออกซิเจนของปลากะพงขาว 

บริโภคออกซเิจนที่ routine metabolism ของปลา 

  

 

(2) = 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ออกซิเจนที่ไหลเขาจากระบบบําบดัน้ําเขาสูบอเลี้ยง 

วัดอัตราการไหลของนํ้าเขาสูบอเลีย้ง และคํานวณปริมาณออกซิเจนที่เขาบอเลีย้งตามสมการดังนี้ 

ออกซิเจนจากการหมุนเวียนน้ําเขาสูบอเลี้ยง (gO2/hr/pond) 

hr/pond) 

คาออกซิเจนละลายน้าํที่เขาสูบอเลีย้งท่ีเวลาt0 (mg/L) 

ออกซิเจนจากการสังเคราะหแสง  

เจนจากการสังเคราะหแสงโดยใช Dark - light bottles ที่ใชในการศึกษาผลผลิตขึ้นตนในน้ํา 

โดย ดูดน้ําในบอเลี้ยงแตละบอใสในขวด Dark bottle และขวด Light bottle จนเต็ม (ไมใหเกิดฟองอากาศ

จากนั้นปดจุกใหแนน และนําไปบมในบอเลี้ยงเปนเวลา 24 ชม. จากนั้นนํามาวัด DO 

คํานวณออกซิเจนจากการสังเคราะหแสงจากสมการ 

- DOt0-D 
+ 

DOt1-L - DOt0-L 
/ 1000 x  Vp 

hr hr 

ออกซิเจนจากการสังเคราะหแสง(gO2/hr/pond) 

เวลา t0  (mg/L) ใน Dark bottle 

ออกซิเจนละลายน้ําที่เวลา t1 (mg/L) ใน Dark bottle 

ออกซิเจนละลายน้ําที่เวลา t0 (mg/L) ใน Dark bottle 

ออกซิเจนละลายน้ําที่เวลา t1 (mg/L) ใน Dark bottle 

ออกซิเจนละลายน้ําทั้งหมดในบอเลี้ยงเมื่อเริ่มตนการประเมิน 

คํานวณปรมิาณออกซเิจนละลายของน้ําทั้งหมดในบอเลี้ยงเมื่อเริ่มตนการประเมินที่เวลา t0 ตามสมการดังน้ี

DO P0 x Vp / 1,000 

ออกซิเจนละลายน้ําในบอเลี้ยงที่เวลา t0 (gO2/hr/pond) 

ออกซิเจนละลายน้ําในบอเลี้ยงท่ีเวลาt0 (mg/L) 

ออกซิเจนถูกใชโดยการบริโภคของปลา 

คํานวณการบริโภคออกซิเจนของปลากะพงขาว (Fish respiration) จากน้ําหนักปลาตามสมการความตองการ

ของปลา (จารุวัฒน และสมนึก, 2530) ดังนี ้

WFR x DOt0 / 1000 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ยงตามสมการดังนี้  

ที่ใชในการศึกษาผลผลิตขึ้นตนในน้ํา (Primary 

ไมใหเกิดฟองอากาศ) วัด 

DO อีกครั้ง (DOt1) 

ตามสมการดังน้ี 

จากน้ําหนักปลาตามสมการความตองการ

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

(5) = 
( 0.69 x w

เมื่อ    (5) = อัตราการบริโภคออกซิเจนของปลา 

W = น้ําหนักปลาเฉลี่ย (g wet

N= จํานวนปลา 

 

(6) ออกซิเจนถูกใชโดยการหายใจของแพลงกตอน

วัดการหายใจของแพลงกตอนตะกอนและแบคทีเรี

bottleจนเต็มขวด (ไมใหเกิดฟองอากาศ

DO อีกครั้ง (DOt1) 

คํานวณการหายใจของแพลงกตอน

(6) = 
DOt1

เมื่อ     (6) = การหายใจของแพลงกตอนตะกอนและแบคทีเรีย

DOt0 = ออกซิเจนละลายน้ําที่เวลา

DOt1 = ออกซิเจนละลายน้ําที่เวลา

hr= ระยะเวลาการบม (hr) 

Vp= ปริมาตรน้ําในบอเลี้ยง 

 

(7) ออกซิเจนไหลออกจากบอ

วัดอัตราการไหลของนํ้าออกจากบอเลี้ยง 

6 ครั้งคํานวณปรมิาณออกซิเจนที่ออกจากบอเลี้ยง

(7) = WFR 

 

เมื่อ    (8) = ออกซิเจนจากการหมุนเวียนน้ําออกจากบอเลี้ยง

DOt0= คาออกซิเจนละลายน้าํที่เวลา

DOt1 = คาออกซิเจนละลายน้ําที่เวลา

WFR = อัตราการไหลของนํ้าออกจากบอเลี้ยง

 

(8) ออกซิเจนละลายน้ําในบอเลี้ยงท่ีเวลาสิ้นสุดการประเมิน 

คํานวณปรมิาณออกซเิจนละลายในบอเลี้ยงท่ีเวลา 

 

 

เมื่อ      (8) = ออกซิเจนละลายน้าํในบอเลี้ยงท่ีเวลา 

DO P1 = ออกซิเจนละลายน้ําในบอเลี้ยงท่ีเวลา

Vp= ปริมาตรน้ําในบอเลี้ยง 

(8) = DO P1x Vp

การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

69 x w0.72 ) x N 

1,000 

อัตราการบริโภคออกซิเจนของปลา (gO2/hr) 

g wet) 

ออกซิเจนถูกใชโดยการหายใจของแพลงกตอน, ตะกอน และแบคทีเรีย 

วัดการหายใจของแพลงกตอนตะกอนและแบคทีเรีย โดยใช Dark-light bottles โดยดูดน้ําในบอเลี้ยงใสขวด 

ไมใหเกิดฟองอากาศ) วัด DO เริ่มตน (Dot0)  แลวนําไปบมในบอเลี้ยงเปนเวลา 

คํานวณการหายใจของแพลงกตอน ตะกอน และแบคทีเรีย ตามสมการดังนี ้

1 - DOt0 
x 1000 x Vp 

hr 

การหายใจของแพลงกตอนตะกอนและแบคทีเรีย(gO2/hr/pond) 

ออกซิเจนละลายน้ําที่เวลาt0 (mg/L) 

ออกซิเจนละลายน้ําที่เวลาt1(mg/L) 

 

ปริมาตรน้ําในบอเลี้ยง (L) 

ออกซิเจนไหลออกจากบอเลี้ยงเขาสูระบบปดน้ําหมุนเวียน  

วัดอัตราการไหลของนํ้าออกจากบอเลี้ยง (ลิตร/ชม.) และวัดปริมาณออกซิเจนของน้ําที่ไหลออกทุก 

ปรมิาณออกซิเจนที่ออกจากบอเลี้ยง ตามสมการดังน้ี  

 x 
(DOt0 + DOt1 ) 

X 1000 
2 

กซิเจนจากการหมุนเวียนน้ําออกจากบอเลี้ยง(gO2/hr/pond) 

คาออกซิเจนละลายน้าํที่เวลาt0 (mg/L) 

ออกซิเจนละลายน้ําที่เวลาt1 (mg/L) 

อัตราการไหลของนํ้าออกจากบอเลี้ยง(L/hr) 

ออกซิเจนละลายน้ําในบอเลี้ยงท่ีเวลาสิ้นสุดการประเมิน t1 

จนละลายในบอเลี้ยงท่ีเวลา t1 ตามสมการดังนี ้

ออกซิเจนละลายน้าํในบอเลี้ยงท่ีเวลา t1 (gO2/hr/pond) 

ออกซิเจนละลายน้ําในบอเลี้ยงท่ีเวลาt1(mg/L) 

ปริมาตรน้ําในบอเลี้ยง (L) 

x Vp x 1,000  

 O1 

201 

O41 

โดยดูดน้ําในบอเลี้ยงใสขวด Dark 

แลวนําไปบมในบอเลี้ยงเปนเวลา 24 ชม. จากนั้นนํามาวัด 

และวัดปริมาณออกซิเจนของน้ําที่ไหลออกทุก 10 นาที จํานวน 
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O41 

(9) ปริมาณออกซิเจนแลกเปลี่ยนระหวางผิว

คํานวณปริมาณออกซิเจนแลกเปลี่ยนระหวางผิวน้ําและชั้นบรรยากาศสุทธิ โดยหลักของการดุลสมการตามสูตร 

ดังนี้   (9) = ((5) + (

 

5. การคํานวณคาพลังงานไฟฟาที่ใชในการเติมออกซิเจน

คํานวณพลังงานไฟฟาที่ใชจริง โดยการจดบันทึก ตามสูตร ดังนี้

พลังงานในการเติมอากาศ 
= 

(วัตต/กรมัออกซิเจน) 
 

คํานวณคาพลังงานไฟฟาตามสูตร ดังน้ี

คาพลังงานไฟฟาในการเติม

อากาศ (บาท/ชม.) 

 

หมายเหต ุอัตราคาไฟฟา คิดจากคาไฟฟาเฉลี่ยเปนเวลา 

(สงขลา) ซึ่งเทากับ 3.59 บาท

 

ผลการศึกษา 

1. การเปลีย่นแปลงปริมาณออกซิเจนที่เพิ่มและการใชออกซิเจนใน

1.1 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในบอเลี้ยงปลากะพงขาว

4.84±1.11, 4.85±1.00, 5.08±0.79 และ 

4.89±0.90มิลลิกรัมตอลิตรโดยในบางครั้งปริมาณออกซิเจน

อาหารปลาเสร็จผานไป 1 ชั่วโมง หลังจากเริ่มตนประเมิน

เทากบั 4.06±0.75, 3.51±0.40, 4.65±0.83

และในบางครั้งมีคาต่ํากวา 3.00 มิลลิกรัมตอลิตร

1.2 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนท่ีเพิ่มขึ้น

อากาศที่คาเทากันทุกบอ คือ 1,162.50±0.

คาเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการเลี้ยงที่ 90, 120, 150, 180 

10.88±1.91 กรัม/ชม./บอ ในบอ 1, 2, 3 

ออกซิเจนจากการสังเคราะหแสงของแพลงกตอนพืชในบอเลี้ยง

กรัม/ชม./บอ และเมื่อนําคาออกซิเจนละลายในน้ําในบอเลี้

(Initial stock) พบวา มีคาเทากับ 169.40±38

บอ 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ  

1.3 สําหรับออกซิเจนที่ถูกใชไปหรือ

แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาการเลี้ยงปลา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

107.10±20.48 กรัม/ชม./บอ ในบอ 1, 2, 3 

และแบคทีเรียเฉลี่ยรวม เทากับ 11.34±9.95

4.23 - 31.79 และ 2.24 - 31.69 กรัม/ชม./

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ปริมาณออกซิเจนแลกเปลี่ยนระหวางผิวน้ําและชั้นบรรยากาศสุทธิ (9) (หนวย : gO2/hr/

คํานวณปริมาณออกซิเจนแลกเปลี่ยนระหวางผิวน้ําและชั้นบรรยากาศสุทธิ โดยหลักของการดุลสมการตามสูตร 

) + (6) +(7) +(8)) – ((1) +(2) +(3) +(4)) 

การคํานวณคาพลังงานไฟฟาที่ใชในการเติมออกซิเจน 

ลังงานไฟฟาที่ใชจริง โดยการจดบันทึก ตามสูตร ดังนี ้

พลังงานที่ใชจริง (วัตต/ชม.) 

ออกซิเจนที่ไดจากการเติมอากาศ (กรัม/ชม.) 

คํานวณคาพลังงานไฟฟาตามสูตร ดังน้ี 

= 
พลังงานในการเติม

อากาศ (กิโลวัตต/ชม.) 
x อัตราคาไฟฟา (บาท/กิโลวตัต

อัตราคาไฟฟา คิดจากคาไฟฟาเฉลี่ยเปนเวลา 3 เดือนของศูนยวิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

บาท/กิโลวัตต  

ซิเจนที่เพิ่มและการใชออกซิเจนในบอเลี้ยงปลากะพงขาวระบบปดน้ําหมุนเวียน

ละลายน้ําในบอเลี้ยงปลากะพงขาว ทั้ง 4 บอ พบวา ปริมาณออกซิเจนเริ่มตนเฉลี่ย เทากับ 

และ 4.79±0.98 มิลลิกรัมตอลิตร ในบอ 1, 2, 3 และ 4 ตามลํา

ปริมาณออกซิเจนเริ่มตนมีคาต่ํากวา 4.00 มิลลิกรัมตอลิตร (

หลังจากเริ่มตนประเมิน พบวาปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในทุกบอลดลง และมีคาเฉลี่ย

83 และ 4.17±0.96 มิลลิกรัมตอลิตร เฉลี่ยรวม เทากับ 4.10±0

มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางท่ี 1) 

การเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนท่ีเพิ่มขึ้นในบอเลี้ยง พบวาออกซิเจนเพิ่มเขาสูบ

.00 กรัม/ชม./บอ (ตารางที่ 2) และออกซิเจนที่ไหลจากบอบําบัด

, 120, 150, 180 และ 210 วัน เทากับ 15.70±4.66, 13.75±4.08

3 และ 4 ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 11.20±3.79 

ของแพลงกตอนพืชในบอเลี้ยง พบวามีปริมาณนอยมากโดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 

ออกซิเจนละลายในน้ําในบอเลี้ยงที่เวลาเริ่มตนมาคํานวณเปนปริมาณออกซิเจนเริ่มตนทั้งหมด 

40±38.87, 169.63±34.97, 177.68±27.50 และ 167.77±34

สําหรับออกซิเจนที่ถูกใชไปหรือไหลออกจากบอเลี้ยง (ตารางที่ 2) จากการบริโภคของปลา

แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาการเลี้ยงปลา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 68.27±19.09, 109.29±24.68, 

3 และ 4 ตามลําดับ และออกซิเจนที่ถูกใชไปโดยการหายใจของแพลงกตอนตะกอน

95 กรัม/ชม./บอ ซึ่งมีคาเฉลี่ยคอนขางต่ํา อยูระหวาง 1.58 - 

./บอ ในบอ 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับสําหรับออกซิเจนละลายในน้ําในบอเลี้ยงเมื่อ

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

/pond) 

คํานวณปริมาณออกซิเจนแลกเปลี่ยนระหวางผิวน้ําและชั้นบรรยากาศสุทธิ โดยหลักของการดุลสมการตามสูตร 

กิโลวตัต) 

ฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต  6 

ระบบปดน้ําหมุนเวียน 

พบวา ปริมาณออกซิเจนเริ่มตนเฉลี่ย เทากับ 

ตามลําดับ เฉลี่ยรวม เทากับ 

(ตารางที่ 1) ซึ่งเมื่อให

ในทุกบอลดลง และมีคาเฉลี่ย

10±0.81 มิลลิกรัมตอลิตร

เขาสูบอเลี้ยงจากการเติม

ไหลจากบอบําบัดเขาสูบอเลี้ยงมี

08, 15.54±2.72 และ 

 กรัม/ชม./บอ สําหรับ

มีปริมาณนอยมากโดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 0.10±0.14 

มาคํานวณเปนปริมาณออกซิเจนเริ่มตนทั้งหมด 

77±34.15 กรัม/ชม./บอ ใน

การบริโภคของปลากะพงขาวพบวา มี

, 99.44±26.99 และ 

ตามลําดับ และออกซิเจนที่ถูกใชไปโดยการหายใจของแพลงกตอนตะกอน

 16.58, 2.27 - 15.06, 

สําหรับออกซิเจนละลายในน้ําในบอเลี้ยงเมื่อ
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(9) ปริมาณออกซิเจนแลกเปลี่ยนระหวางผิว

คํานวณปริมาณออกซิเจนแลกเปลี่ยนระหวางผิวน้ําและชั้นบรรยากาศสุทธิ โดยหลักของการดุลสมการตามสูตร 

ดังนี้   (9) = ((5) + (

 

5. การคํานวณคาพลังงานไฟฟาที่ใชในการเติมออกซิเจน

คํานวณพลังงานไฟฟาที่ใชจริง โดยการจดบันทึก ตามสูตร ดังนี้

พลังงานในการเติมอากาศ 
= 

(วัตต/กรมัออกซิเจน) 
 

คํานวณคาพลังงานไฟฟาตามสูตร ดังน้ี

คาพลังงานไฟฟาในการเติม

อากาศ (บาท/ชม.) 

 

หมายเหต ุอัตราคาไฟฟา คิดจากคาไฟฟาเฉลี่ยเปนเวลา 

(สงขลา) ซึ่งเทากับ 3.59 บาท

 

ผลการศึกษา 

1. การเปลีย่นแปลงปริมาณออกซิเจนที่เพิ่มและการใชออกซิเจนใน

1.1 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในบอเลี้ยงปลากะพงขาว

4.84±1.11, 4.85±1.00, 5.08±0.79 และ 

4.89±0.90มิลลิกรัมตอลิตรโดยในบางครั้งปริมาณออกซิเจน

อาหารปลาเสร็จผานไป 1 ชั่วโมง หลังจากเริ่มตนประเมิน

เทากบั 4.06±0.75, 3.51±0.40, 4.65±0.83

และในบางครั้งมีคาต่ํากวา 3.00 มิลลิกรัมตอลิตร

1.2 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนท่ีเพิ่มขึ้น

อากาศที่คาเทากันทุกบอ คือ 1,162.50±0.

คาเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการเลี้ยงที่ 90, 120, 150, 180 

10.88±1.91 กรัม/ชม./บอ ในบอ 1, 2, 3 

ออกซิเจนจากการสังเคราะหแสงของแพลงกตอนพืชในบอเลี้ยง

กรัม/ชม./บอ และเมื่อนําคาออกซิเจนละลายในน้ําในบอเลี้

(Initial stock) พบวา มีคาเทากับ 169.40±38

บอ 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ  

1.3 สําหรับออกซิเจนที่ถูกใชไปหรือ

แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาการเลี้ยงปลา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

107.10±20.48 กรัม/ชม./บอ ในบอ 1, 2, 3 

และแบคทีเรียเฉลี่ยรวม เทากับ 11.34±9.95

4.23 - 31.79 และ 2.24 - 31.69 กรัม/ชม./

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ปริมาณออกซิเจนแลกเปลี่ยนระหวางผิวน้ําและชั้นบรรยากาศสุทธิ (9) (หนวย : gO2/hr/

คํานวณปริมาณออกซิเจนแลกเปลี่ยนระหวางผิวน้ําและชั้นบรรยากาศสุทธิ โดยหลักของการดุลสมการตามสูตร 

) + (6) +(7) +(8)) – ((1) +(2) +(3) +(4)) 

การคํานวณคาพลังงานไฟฟาที่ใชในการเติมออกซิเจน 

ลังงานไฟฟาที่ใชจริง โดยการจดบันทึก ตามสูตร ดังนี ้

พลังงานที่ใชจริง (วัตต/ชม.) 

ออกซิเจนที่ไดจากการเติมอากาศ (กรัม/ชม.) 

คํานวณคาพลังงานไฟฟาตามสูตร ดังน้ี 

= 
พลังงานในการเติม

อากาศ (กิโลวัตต/ชม.) 
x อัตราคาไฟฟา (บาท/กิโลวตัต

อัตราคาไฟฟา คิดจากคาไฟฟาเฉลี่ยเปนเวลา 3 เดือนของศูนยวิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

บาท/กิโลวัตต  

ซิเจนที่เพิ่มและการใชออกซิเจนในบอเลี้ยงปลากะพงขาวระบบปดน้ําหมุนเวียน

ละลายน้ําในบอเลี้ยงปลากะพงขาว ทั้ง 4 บอ พบวา ปริมาณออกซิเจนเริ่มตนเฉลี่ย เทากับ 

และ 4.79±0.98 มิลลิกรัมตอลิตร ในบอ 1, 2, 3 และ 4 ตามลํา

ปริมาณออกซิเจนเริ่มตนมีคาต่ํากวา 4.00 มิลลิกรัมตอลิตร (

หลังจากเริ่มตนประเมิน พบวาปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในทุกบอลดลง และมีคาเฉลี่ย

83 และ 4.17±0.96 มิลลิกรัมตอลิตร เฉลี่ยรวม เทากับ 4.10±0

มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางท่ี 1) 

การเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนท่ีเพิ่มขึ้นในบอเลี้ยง พบวาออกซิเจนเพิ่มเขาสูบ

.00 กรัม/ชม./บอ (ตารางที่ 2) และออกซิเจนที่ไหลจากบอบําบัด

, 120, 150, 180 และ 210 วัน เทากับ 15.70±4.66, 13.75±4.08

3 และ 4 ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 11.20±3.79 

ของแพลงกตอนพืชในบอเลี้ยง พบวามีปริมาณนอยมากโดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 

ออกซิเจนละลายในน้ําในบอเลี้ยงที่เวลาเริ่มตนมาคํานวณเปนปริมาณออกซิเจนเริ่มตนทั้งหมด 

40±38.87, 169.63±34.97, 177.68±27.50 และ 167.77±34

สําหรับออกซิเจนที่ถูกใชไปหรือไหลออกจากบอเลี้ยง (ตารางที่ 2) จากการบริโภคของปลา

แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาการเลี้ยงปลา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 68.27±19.09, 109.29±24.68, 

3 และ 4 ตามลําดับ และออกซิเจนที่ถูกใชไปโดยการหายใจของแพลงกตอนตะกอน

95 กรัม/ชม./บอ ซึ่งมีคาเฉลี่ยคอนขางต่ํา อยูระหวาง 1.58 - 

./บอ ในบอ 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับสําหรับออกซิเจนละลายในน้ําในบอเลี้ยงเมื่อ

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

/pond) 

คํานวณปริมาณออกซิเจนแลกเปลี่ยนระหวางผิวน้ําและชั้นบรรยากาศสุทธิ โดยหลักของการดุลสมการตามสูตร 

กิโลวตัต) 

ฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต  6 

ระบบปดน้ําหมุนเวียน 

พบวา ปริมาณออกซิเจนเริ่มตนเฉลี่ย เทากับ 

ตามลําดับ เฉลี่ยรวม เทากับ 

(ตารางที่ 1) ซึ่งเมื่อให

ในทุกบอลดลง และมีคาเฉลี่ย

10±0.81 มิลลิกรัมตอลิตร

เขาสูบอเลี้ยงจากการเติม

ไหลจากบอบําบัดเขาสูบอเลี้ยงมี

08, 15.54±2.72 และ 

 กรัม/ชม./บอ สําหรับ

มีปริมาณนอยมากโดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 0.10±0.14 

มาคํานวณเปนปริมาณออกซิเจนเริ่มตนทั้งหมด 

77±34.15 กรัม/ชม./บอ ใน

การบริโภคของปลากะพงขาวพบวา มี

, 99.44±26.99 และ 

ตามลําดับ และออกซิเจนที่ถูกใชไปโดยการหายใจของแพลงกตอนตะกอน

 16.58, 2.27 - 15.06, 

สําหรับออกซิเจนละลายในน้ําในบอเลี้ยงเมื่อ

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

เวลาผานไป 1 ชม. มีคาเทากับ 142

3 และ 4 ตามลําดับ  

2. ดุลออกซิเจนในบอเลี้ยงปลากะพงขาวระบบปดน้ําหมุนเวียน

จากการคํานวณดุลออกซิเจนเฉลี่ยทั้ง 

เทากับออกซิเจนที่ถูกใชหรือไหลออกจากระบบ พบวา มีออกซิเจนเขาสูบอเลี้ยงโดยการเติมอากาศ การ

บอเลี้ยง การสังเคราะหแสง และปริมาณ

และ 171.12±31.56 กรัม/ชม./บอ ตามลํา

บอเลี้ยงสูบรรยากาศมีคาสูงในทุกบอที่ทําการศึกษา โดยจากการคํานวณ พบวา การแพร

เลี้ยงสูบรรยากาศ เฉลี่ยเทากับ 1,113

บอ 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ (ตารางที่ 

แพลงกตอนตะกอนและแบคทีเรีย การ

สิ้นสุดการประเมิน และปริมาณออกซิเจน

11.34±9.95,16.27±3.96, 143.38±28

 
ตารางที่ 1 ปริมาณออกซิเจน ในบอเลี้ยงปลากะพงขาวระบบปดน้ําหมุนเวี

ใหอาหารผานไปครบ 1 ชั่วโมง

บอ อายุปลา (วัน) 

1 

90 
120 
150 
180 
210 
เฉลี่ย 

2 

90 
120 
150 
180 
210 
เฉลี่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

142.10±26.39, 122.85±13.88, 162.63±29.21 และ 145.95±33

ในบอเลี้ยงปลากะพงขาวระบบปดน้ําหมุนเวียน 

จากการคํานวณดุลออกซิเจนเฉลี่ยทั้ง 4 บอ โดยใชหลักการ static model กลาวคือ ออกซิเจน

ออกจากระบบ พบวา มีออกซิเจนเขาสูบอเลี้ยงโดยการเติมอากาศ การ

ปริมาณออกซิเจนละลายในบอเลี้ยงเริ่มตน เทากับ 1,162.50±0

บอ ตามลําดับ และออกซิเจนมีการไหลออกจากบอเลี้ยงโดยการแพรหรือหลุดออกจากผิวน้ําใน

สูบรรยากาศมีคาสูงในทุกบอที่ทําการศึกษา โดยจากการคํานวณ พบวา การแพรหรือหลุดออก

1,113.30±18.15, 1,092.04±22.06, 1,055.79±36.54 และ 1,061

ตารางที่ 3) นอกจากนี ้พบวา มีออกซิเจนถูกใชโดยการบริโภคของปลา

แพลงกตอนตะกอนและแบคทีเรีย การไหลออกของน้ําจากบอเลี้ยงสูระบบบําบัดปริมาณออกซิเจนเหลืออยูในบอเลี้ยง

ออกซิเจนที่แพรหรือหลุดออกจากบอเลี้ยงสูบรรยากาศเฉลี่ยรวม

38±28.52 และ 1,080.67±34.78 กรัม/ชม./บอ ตามลําดับ (ภาพที่ 

ปริมาณออกซิเจน ในบอเลี้ยงปลากะพงขาวระบบปดน้ําหมุนเวยีนจํานวน 4 บอ ณ เวลาเริ่มตนการประเมิน และหลังจาก
ชั่วโมง ที่ระยะเวลาการเลี้ยง 90, 120, 150, 180 และ 210 วัน 

ปริมาณออกซิเจน (มก./ล.) 
เร่ิมตนการประเมิน ระยะเวลาการประเมินผานไป

3.97 3.57
5.82 4.6
5.90 4.73
3.42 2.98
5.10 4.42

4.84±1.11 4.06±0
3.90 3.23
5.82 3.85
5.73 3.75
3.70 2.95
5.08 3.77

4.85±1.00 3.51±0

 O1 

203 

O41 

95±33.46 กรัม/บอ ในบอ 1, 2, 

กลาวคือ ออกซิเจนที่เพิ่มเขาไปในระบบ

ออกจากระบบ พบวา มีออกซิเจนเขาสูบอเลี้ยงโดยการเติมอากาศ การไหลจากบอบําบัดเขาสู

50±0.00, 11.20±3.79, 0.10±0.14 

จากบอเลี้ยงโดยการแพรหรือหลุดออกจากผิวน้ําใน

หรือหลุดออกของออกซิเจนออกจากบอ

1,061.54±29.50 กรัม/ชม./บอ ใน

โดยการบริโภคของปลากะพงขาว, การหายใจของ

ออกซิเจนเหลืออยูในบอเลี้ยงหลังจาก

สูบรรยากาศเฉลี่ยรวมเทากับ 96.02±27.04, 

ภาพที่ 2) 

ณ เวลาเริ่มตนการประเมิน และหลังจาก

ผานไปครบ 1 ชม  
57 
60 
73 
98 
42 
0.75 

23 
85 
75 
95 
77 
0.40 



 O1 

204 

O41 

บอ อายุปลา (วัน) 
เร่ิมตน

 

3 

90 
120 
150 
180 
210 
เฉลี่ย 

4 

90 
120 
150 
180 
210 
เฉลี่ย 

 เฉลี่ยรวม 

 
ตารางที่ 2 ปริมาณออกซิเจนที่เพิ่มเขาสูบอเลี้ยง

จํานวน 4 บอ ที่ระยะเวลาการเลี้ยง 

บอ 
อายุปลา

(วัน) 

(1) 

การเติมอากาศ 

1 

90 1,162.50 

120 1,162.50 

150 1,162.50 

180 1,162.50 

210 1,162.50 

เฉลีย่ 1,162.50±0.00 

2 

90 1,162.50 

120 1,162.50 

150 1,162.50 

180 1,162.50 

210 1,162.50 

เฉลีย่ 1,162.50±0.00 
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ปริมาณออกซิเจน (มก./ล.) 
เร่ิมตนการประเมิน ระยะเวลาการประเมินผานไปครบ 1 

5.75 5.23 
4.90 3.92 
6.03 5.82 
4.27 4.05 
4.43 4.22 

5.08±0.79 4.65±0.83 
5.53 4.93 
4.82 3.70 
5.97 5.38 
3.88 3.77 
3.77 3.07 

4.79±0.98 4.17±0.96 
4.89±0.90 4.10±0.81 

เขาสูบอเลี้ยง (input) จากแหลงตาง ๆ ในบอเลี้ยงปลากะพงขาวระบบปดน้ําหมุนเวียน
ที่ระยะเวลาการเลี้ยง 90, 120, 150, 180 และ 210 วัน 

ปริมาณออกซเิจนทีเ่พิ่มเขาสูบอเลีย้ง (กรัม/ชัว่โมง/บอ) 

(2) (3) (4) 

การไหลของน้ําจาก
บอบําบัดน้าํเขาสูบอ

เลี้ยง 

การสังเคราะห
แสง 

ปริมาณออกซเิจน
ละลายน้ําเริ่มตนในบอ
เลี้ยง (Initial Stock

18.35 0.05 138.83 

8.77 0.32 203.58 

13.12 0.00 206.50 

18.19 0.00 119.58 

20.04 0.00 178.50 

15.70±4.66 0.07±0.14 169.40±38

16.08 0.00 136.50 

7.69 0.00 203.58 

11.50 0.23 200.67 

15.94 0.03 129.50 

17.56 0.23 177.92 

13.75±4.08 0.10±0.12 169.63±34

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

1 ชม  

ๆ ในบอเลี้ยงปลากะพงขาวระบบปดน้ําหมุนเวียน

 

ปริมาณออกซเิจน
ละลายน้ําเริ่มตนในบอ

Initial Stock) 

รวม 

 1,319.74  

 1,375.17  

 1,382.12  

 1,300.27  

 1,361.04  

40±38.87 1,347.67  

 1,315.08  

 1,373.77  

 1,374.90  

 1,307.97  

 1,358.21  

63±34.97 1,345.98  



 O1 

204 

O41 

บอ อายุปลา (วัน) 
เร่ิมตน

 

3 

90 
120 
150 
180 
210 
เฉลี่ย 

4 

90 
120 
150 
180 
210 
เฉลี่ย 

 เฉลี่ยรวม 

 
ตารางที่ 2 ปริมาณออกซิเจนที่เพิ่มเขาสูบอเลี้ยง

จํานวน 4 บอ ที่ระยะเวลาการเลี้ยง 

บอ 
อายุปลา

(วัน) 

(1) 

การเติมอากาศ 

1 

90 1,162.50 

120 1,162.50 

150 1,162.50 

180 1,162.50 

210 1,162.50 

เฉลีย่ 1,162.50±0.00 

2 

90 1,162.50 

120 1,162.50 

150 1,162.50 

180 1,162.50 

210 1,162.50 

เฉลีย่ 1,162.50±0.00 
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ปริมาณออกซิเจน (มก./ล.) 
เร่ิมตนการประเมิน ระยะเวลาการประเมินผานไปครบ 1 

5.75 5.23 
4.90 3.92 
6.03 5.82 
4.27 4.05 
4.43 4.22 

5.08±0.79 4.65±0.83 
5.53 4.93 
4.82 3.70 
5.97 5.38 
3.88 3.77 
3.77 3.07 

4.79±0.98 4.17±0.96 
4.89±0.90 4.10±0.81 

เขาสูบอเลี้ยง (input) จากแหลงตาง ๆ ในบอเลี้ยงปลากะพงขาวระบบปดน้ําหมุนเวียน
ที่ระยะเวลาการเลี้ยง 90, 120, 150, 180 และ 210 วัน 

ปริมาณออกซเิจนทีเ่พิ่มเขาสูบอเลีย้ง (กรัม/ชัว่โมง/บอ) 

(2) (3) (4) 

การไหลของน้ําจาก
บอบําบัดน้าํเขาสูบอ

เลี้ยง 

การสังเคราะห
แสง 

ปริมาณออกซเิจน
ละลายน้ําเริ่มตนในบอ
เลี้ยง (Initial Stock

18.35 0.05 138.83 

8.77 0.32 203.58 

13.12 0.00 206.50 

18.19 0.00 119.58 

20.04 0.00 178.50 

15.70±4.66 0.07±0.14 169.40±38

16.08 0.00 136.50 

7.69 0.00 203.58 

11.50 0.23 200.67 

15.94 0.03 129.50 

17.56 0.23 177.92 

13.75±4.08 0.10±0.12 169.63±34
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1 ชม  

ๆ ในบอเลี้ยงปลากะพงขาวระบบปดน้ําหมุนเวียน

 

ปริมาณออกซเิจน
ละลายน้ําเริ่มตนในบอ

Initial Stock) 

รวม 

 1,319.74  

 1,375.17  

 1,382.12  

 1,300.27  

 1,361.04  

40±38.87 1,347.67  

 1,315.08  

 1,373.77  

 1,374.90  

 1,307.97  

 1,358.21  

63±34.97 1,345.98  

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

บอ 
อายุปลา

(วัน) 

(1) 

การเติมอากาศ

 

3 

90 1,162.50

120 1,162.50

150 1,162.50

180 1,162.50

210 1,162.50

เฉลีย่ 1,162.50±0

4 

90 1,162.50

120 1,162.50

150 1,162.50

180 1,162.50

210 1,162.50

เฉลีย่ 1,162.50±0

 
ตารางที่ 3 ปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช

ปดน้ําหมุนเวียน ท่ีระยะเวลาการเลี้ยง 

บอ 
อายุ
ปลา
(วัน) 

(5) 
การบริโภค
ของปลา 

การหายใจ
ของแพลงก
ตอน
และแบคทีเรีย

1 

90 43.75 
120 55.10 
150 71.68 
180 78.94 
210 91.88 
เฉลีย่ 68.27±19.09 6.

2 

90 74.08 
120 95.59 
150 116.43 
180 123.66 
210 136.70 
เฉลีย่ 109.29±24.6 7.
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ปริมาณออกซเิจนทีเ่พิ่มเขาสูบอเลีย้ง (กรัม/ชัว่โมง

(2) (3) 

การเติมอากาศ การไหลของน้ําจาก
บอบําบัดน้าํเขาสูบอ

เลี้ยง 

การสังเคราะห
แสง 

ปริมาณออกซเิจน
ละลายน้ําเริ่มตนในบอ
เลี้ยง (Initial Stock

50 13.23 0.29 201

50 14.44 0.29 171

50 20.21 0.00 211

50 15.42 0.00 149

50 14.40 0.00 155

50±0.00 15.54±2.72 0.12±0.16 177.68±27

50 9.26 0.00 193

50 10.11 0.10 168

50 14.15 0.00 208

50 10.79 0.00 135

50 10.08 0.39 131

50±0.00 10.88±1.91 0.10±0.17 167.77±34

ถูกใช/ออกจากบอเลี้ยง (out put) โดยกระบวนการตาง ๆ ในบอเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบ
น้ําหมุนเวียน ท่ีระยะเวลาการเลี้ยง 90, 120, 150, 180 และ 210 วัน 

ปริมาณออกซเิจนที่ถูกใชหรือไหลออกจากบอเลีย้ง (กรัม/ชัว่โมง

(6) (7) (8) 
การหายใจ
ของแพลงก
ตอน ตะกอน
และแบคทีเรีย 

การ
หมุนเวยีน
น้ําออกจาก

บอ 

ออกซิเจนละลายน้ําที่
เหลือในบอเลีย้ง

หลังจากสิ้นสุดการ
ประเมิน (Final stock) 

หรือหลุดออกจาก

บรรยากาศสุทธิ

1.72 15.16 124.83 
7.42 20.96 161.00 
16.58 21.40 165.67 
3.15 12.88 104.42 
1.58 19.15 154.58 

.09± 6.32 17.91±3.7 142.10±26.39 1,113
6.04 12.58 113.17 
15.06 17.04 134.75 
7.05 16.72 131.25 
2.27 11.72 103.25 
4.94 15.60 131.83 

.07± 4.81 14.73±2.4 122.85±13.88 1,092

 O1 

205 

O41 

ชัว่โมง/บอ) 

(4)  

ปริมาณออกซเิจน
ละลายน้ําเริ่มตนในบอ

Initial Stock) 

รวม 

201.25 1,377.27  

171.50 1,348.74  

211.17 1,393.87  

149.33 1,327.25  

155.17 1,332.07  

68±27.50 1,355.84  

193.67 1,365.43  

168.58 1,341.29  

208.83 1,385.48  

135.92 1,309.21  

131.83 1,304.81  

7±34.15 1,341.24  

ๆ ในบอเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบ

ชัว่โมง/บอ) 

(9)  
ออกซิเจนแพร

หรือหลุดออกจาก
บอเลีย้งสู

บรรยากาศสุทธิ 

รวม 

1,134.27 1,319.74  
1,130.70 1,375.17  
1,106.79 1,382.12  
1,100.89 1,300.27  
1,093.84 1,361.04  

1,113.30±18.15 1,347.67  
1,109.22 1,315.08  
1,111.33 1,373.77  
1,103.44 1,374.90  
1,067.06 1,307.97  
1,069.13 1,358.21  

1,092.04±22.06 1,345.98  
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บอ 
อายุ
ปลา
(วัน) 

ปริมาณออกซเิจนที่

(5) (6) 
การบริโภคของ

ปลา 
การหายใจ
ของแพลงก
ตอน ตะกอน
และแบคทีเรีย

 

3 

90 66.70 22.46
120 86.52 8.75 
150 93.55 31.79
180 112.72 4.23 
210 137.70 24.01
เฉลีย่ 99.44±26.99 18.25± 11

4 

90 81.47 2.24 
120 99.31 8.94 
150 104.62 31.69
180 112.59 5.37 
210 137.49 21.39
เฉลีย่ 107.10±20.4 13.93±12

 

 
 
ภาพท่ี 2 ดุลออกซิเจน (ก./บอ/ชม.) ในบอเลี้ยงปลากะพงขาวระบบปดน้ําหมุนเวียนเฉลี่ยจาก 

เลี้ยง 90, 120, 150, 180 และ 210 

หมายเหตุ (1)= การเติมอากาศ, (2) = การไหลของน้ําจากบอบําบัดเขาสูบอเลี้ยง
ออกซิเจนในบอเลี้ยงทั้งหมดในบอ
แพลงกตอนตะกอนและแบคทีเรีย
ทั้งหมดในบอเลี้ยงเมื่อสิ้นสุดการประเมิน

 

3. สัดสวนของออกซิเจนทีเ่พิม่และใชในบอเลี้ยงปลาเทียบกับปรมิาณออกซิเจนท้ังหมดที่เวลาเริม่ตน

จากการคํานวณ พบวา ออกซิเจนจากการเติมอากาศมีสัดสวนสูงท่ีสุด เทากับ

666.73±101.06 และ 716.72±146.95% ในบอท่ี 

สําหรับออกซิเจนที่ไดจากการไหลของนํ้าจากระบบบําบัดเข

และ 6.63±1.28 ในบอที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ โดยมีสัดสวนเฉลี่ยรวม เทากับ 

(1) 1,162.50 

(2) 11.20 

(3) 0.10 

(4) 

ออกซิเจนเพ่ิมในบอเลี้ยง

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ปริมาณออกซเิจนทีถู่กใชหรือไหลออกจากบอเลีย้ง (กรัม/ชัว่โมง/บอ)

(7) (8) (9
การหายใจ
ของแพลงก

ตะกอน
และแบคทีเรีย 

การ
หมุนเวยีน
น้ําออกจาก

บอ 

ออกซิเจนละลายน้ําที่
เหลือในบอเลีย้ง

หลังจากสิ้นสุดการ
ประเมิน (Final stock) 

ออกซิเจนแพร
หรือหลุดออกจาก

บอเลีย้งสู
บรรยากาศสุทธิ

46 22.28 183.17 1,082.
 17.89 137.08 1,098.

79 24.04 203.58 1,040.
 16.87 141.75 1,051.

01 17.55 147.58 1,005.
± 11.41 19.73±3.22 162.63±29.21 1,055.79±36

 14.87 172.67 1,094.
 12.10 129.50 1,091.

69 16.12 188.42 1,044.
 10.87 131.83 1,048.

39 9.71 107.33 1,028.
12.31 12.73±2.70 145.95±33.46 1,061.54±29

ในบอเลี้ยงปลากะพงขาวระบบปดน้ําหมุนเวียนเฉลี่ยจาก 5 ครั้ง ที่ศึกษา 
210 วัน) 

การไหลของน้ําจากบอบําบัดเขาสูบอเลี้ยง, (3) = การสังเคราะหแสง
ออกซิเจนในบอเลี้ยงทั้งหมดในบอเลี้ยงเมื่อเริ่มตนการประเมิน (5) = การบริโภคของปลา, 
แพลงกตอนตะกอนและแบคทีเรีย, (7) = การไหลของน้ําออกจากบอเขาสูระบบบําบัด, (8)
ทั้งหมดในบอเลี้ยงเมื่อสิ้นสุดการประเมินและ (9) = ออกซิเจนแพรหรือหลุดออกออกจากบอเลี้ยงสูบรรยากาศสุทธิ

เพิม่และใชในบอเลี้ยงปลาเทียบกับปรมิาณออกซิเจนท้ังหมดที่เวลาเริม่ตน 

ากการคํานวณ พบวา ออกซิเจนจากการเติมอากาศมีสัดสวนสูงท่ีสุด เทากับ 718.94±179.52

ในบอท่ี 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ โดยมีสัดสวนเฉลี่ยรวมเทากับ 

ออกซิเจนที่ไดจากการไหลของนํ้าจากระบบบําบัดเขาสูบอเลี้ยงมีสัดสวนเทากับ 10.06±4.60, 8.

ตามลําดับ โดยมีสัดสวนเฉลี่ยรวม เทากับ 8.56±3.14% ซึ่งบางครั้ง

) 171.12 (8)143.38 

(5) 96.02 

(9) 
1,080.67 

ออกซิเจนเพ่ิมในบอเลี้ยง ออกซิเจนถกูใช/ไหลออกจากบอเลี้ยง
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) 

9)  
ออกซิเจนแพร

หรือหลุดออกจาก
บอเลีย้งสู

บรรยากาศสุทธิ 

รวม 

.66 1,377.27 

.49 1,348.74 

.91 1,393.87 

.68 1,327.25 

.23 1,332.07 
79±36.54 1,355.84 

.19 1,365.43  

.44 1,341.29  

.63 1,385.48  

.55 1,309.21  

.88 1,304.81  
54±29.50 1,341.24  

ที่ศึกษา (ที่ระยะเวลาการ

การสังเคราะหแสง, (4) = ปริมาณ
 (6) = การหายใจของ
) = ปริมาณออกซิเจน

ออกซิเจนแพรหรือหลุดออกออกจากบอเลี้ยงสูบรรยากาศสุทธิ 

52, 710.61±154.02, 

เทากับ 703.25±137.67% 

.69±3.77, 8.83±1.44 

ครั้งมีคาต่ํา เชน ในบอ 

(7) 16.27 

(6) 11.34 

ไหลออกจากบอเลี้ยง 



 O1 
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บอ 
อายุ
ปลา
(วัน) 

ปริมาณออกซเิจนที่

(5) (6) 
การบริโภคของ

ปลา 
การหายใจ
ของแพลงก
ตอน ตะกอน
และแบคทีเรีย

 

3 

90 66.70 22.46
120 86.52 8.75 
150 93.55 31.79
180 112.72 4.23 
210 137.70 24.01
เฉลีย่ 99.44±26.99 18.25± 11

4 

90 81.47 2.24 
120 99.31 8.94 
150 104.62 31.69
180 112.59 5.37 
210 137.49 21.39
เฉลีย่ 107.10±20.4 13.93±12

 

 
 
ภาพท่ี 2 ดุลออกซิเจน (ก./บอ/ชม.) ในบอเลี้ยงปลากะพงขาวระบบปดน้ําหมุนเวียนเฉลี่ยจาก 

เลี้ยง 90, 120, 150, 180 และ 210 

หมายเหตุ (1)= การเติมอากาศ, (2) = การไหลของน้ําจากบอบําบัดเขาสูบอเลี้ยง
ออกซิเจนในบอเลี้ยงทั้งหมดในบอ
แพลงกตอนตะกอนและแบคทีเรีย
ทั้งหมดในบอเลี้ยงเมื่อสิ้นสุดการประเมิน

 

3. สัดสวนของออกซิเจนทีเ่พิม่และใชในบอเลี้ยงปลาเทียบกับปรมิาณออกซิเจนท้ังหมดที่เวลาเริม่ตน

จากการคํานวณ พบวา ออกซิเจนจากการเติมอากาศมีสัดสวนสูงท่ีสุด เทากับ

666.73±101.06 และ 716.72±146.95% ในบอท่ี 

สําหรับออกซิเจนที่ไดจากการไหลของนํ้าจากระบบบําบัดเข

และ 6.63±1.28 ในบอที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ โดยมีสัดสวนเฉลี่ยรวม เทากับ 

(1) 1,162.50 

(2) 11.20 

(3) 0.10 

(4) 

ออกซิเจนเพ่ิมในบอเลี้ยง
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ปริมาณออกซเิจนทีถู่กใชหรือไหลออกจากบอเลีย้ง (กรัม/ชัว่โมง/บอ)

(7) (8) (9
การหายใจ
ของแพลงก

ตะกอน
และแบคทีเรีย 

การ
หมุนเวยีน
น้ําออกจาก

บอ 

ออกซิเจนละลายน้ําที่
เหลือในบอเลีย้ง

หลังจากสิ้นสุดการ
ประเมิน (Final stock) 

ออกซิเจนแพร
หรือหลุดออกจาก

บอเลีย้งสู
บรรยากาศสุทธิ

46 22.28 183.17 1,082.
 17.89 137.08 1,098.

79 24.04 203.58 1,040.
 16.87 141.75 1,051.

01 17.55 147.58 1,005.
± 11.41 19.73±3.22 162.63±29.21 1,055.79±36

 14.87 172.67 1,094.
 12.10 129.50 1,091.

69 16.12 188.42 1,044.
 10.87 131.83 1,048.

39 9.71 107.33 1,028.
12.31 12.73±2.70 145.95±33.46 1,061.54±29

ในบอเลี้ยงปลากะพงขาวระบบปดน้ําหมุนเวียนเฉลี่ยจาก 5 ครั้ง ที่ศึกษา 
210 วัน) 

การไหลของน้ําจากบอบําบัดเขาสูบอเลี้ยง, (3) = การสังเคราะหแสง
ออกซิเจนในบอเลี้ยงทั้งหมดในบอเลี้ยงเมื่อเริ่มตนการประเมิน (5) = การบริโภคของปลา, 
แพลงกตอนตะกอนและแบคทีเรีย, (7) = การไหลของน้ําออกจากบอเขาสูระบบบําบัด, (8)
ทั้งหมดในบอเลี้ยงเมื่อสิ้นสุดการประเมินและ (9) = ออกซิเจนแพรหรือหลุดออกออกจากบอเลี้ยงสูบรรยากาศสุทธิ

เพิม่และใชในบอเลี้ยงปลาเทียบกับปรมิาณออกซิเจนท้ังหมดที่เวลาเริม่ตน 

ากการคํานวณ พบวา ออกซิเจนจากการเติมอากาศมีสัดสวนสูงท่ีสุด เทากับ 718.94±179.52

ในบอท่ี 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ โดยมีสัดสวนเฉลี่ยรวมเทากับ 

ออกซิเจนที่ไดจากการไหลของนํ้าจากระบบบําบัดเขาสูบอเลี้ยงมีสัดสวนเทากับ 10.06±4.60, 8.

ตามลําดับ โดยมีสัดสวนเฉลี่ยรวม เทากับ 8.56±3.14% ซึ่งบางครั้ง

) 171.12 (8)143.38 

(5) 96.02 

(9) 
1,080.67 

ออกซิเจนเพ่ิมในบอเลี้ยง ออกซิเจนถกูใช/ไหลออกจากบอเลี้ยง

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

) 

9)  
ออกซิเจนแพร

หรือหลุดออกจาก
บอเลีย้งสู

บรรยากาศสุทธิ 

รวม 

.66 1,377.27 

.49 1,348.74 

.91 1,393.87 

.68 1,327.25 

.23 1,332.07 
79±36.54 1,355.84 

.19 1,365.43  

.44 1,341.29  

.63 1,385.48  

.55 1,309.21  

.88 1,304.81  
54±29.50 1,341.24  

ที่ศึกษา (ที่ระยะเวลาการ

การสังเคราะหแสง, (4) = ปริมาณ
 (6) = การหายใจของ
) = ปริมาณออกซิเจน

ออกซิเจนแพรหรือหลุดออกออกจากบอเลี้ยงสูบรรยากาศสุทธิ 

52, 710.61±154.02, 

เทากับ 703.25±137.67% 

.69±3.77, 8.83±1.44 

ครั้งมีคาต่ํา เชน ในบอ 

(7) 16.27 

(6) 11.34 

ไหลออกจากบอเลี้ยง 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

2 ที่ระยะเวลาการเลี้ยง 120 วัน พบวา

สัดสวนนอยมากตลอดการศึกษา โดย

เมื่อพิจารณาออกซิเจนที่ถูกใชไป

42.15±16.22, 66.31±19.69, 58.42±22

58.63±22.23% โดยออกซิเจนที่ถูกใชไปโดยการหายใจของแพลงตอน

เทากับ 6.39±5.29%  

นอกจากนี้ ผลการศึกษายัง

เทากับ 688.36±171.10, 666.66±140

เทียบกับออกซิเจนในบอเลี้ยงเริ่มตน 

 

4. ตนทุนการใชพลังงานเติมออกซิเจน

จากการศึกษาและคํานวณ

120, 150, 180 และ 210 วัน (ตารางท่ี 

2 แรงมา เปดทํางานตลอด 24 ชม. 

ทํางานวันละ 3 ชม. สามารถเติมออกซิเจนได

1,593.3±0.0 วัตต/ชั่วโมง/บอ หรือคิดเปนพลังงานเทากับ 

ไฟฟาที่ใช พบวามีคาเฉลี่ย เทากับ 5.

ปลาเปนเวลา 8 เดือน คิดเปนคาพลังงานไฟฟาที่ตองใช เฉลี่ยเทากับ 

คาพลังงานไฟฟาตอผลผลิตปลา 1 กิโลกรัม เฉลี่ย เทากับ 

เมื่อคํานวณคาพลังงานและคาไฟฟาที่สูญเสียจาก

ที่แสดงไว (ตารางที่ 4) พบวา สูญเสียพลังงานเฉลี่ย เทากับ 

กิโลวัตต/เดือน/บอ คิดเปนสัดสวนพลังงานที่สูญเสียเฉลี่ย เทากับ 

ออกซิเจนแพรหรือหลุดออกจากบอเลี้ยง

ตนทุนคาไฟฟาที่สูญเสียตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 

29.60±15.71 บาท/กิโลกรัม 

 

วจิารณผลการทดลอง 

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนเขาและออกในบอเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบน้ําหมุนเวียน พบวา การ

บริโภคออกซิเจนของปลาเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเลี้ยง โดยในชวงแรก 

ประมาณ 50% ของปริมาณออกซิเจนในบอเลี้ยง และมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนในชวงทายของการเลี้ยง 

ซึ่งมีปริมาณการบริโภคมากกวาปริม

กะพงขาวเพิ่มขึ้นมีปริมาณความตองการออกซิเจนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งระดับออกซิเจนมีผลตอความเครียดของปลา 

1977), ระบบภูมิคุมกัน และการเจริญเติบโต 

Danayadol, 1998) ดังนั้นในการจัดการออกซิเจนควรมีการปรับเปลี่ยนตามปริมาณการตองการออกซิเจนของปลาภายในบอ

เลี้ยงและควรมีการจัดการออกซิเจนที่ดี

การใหอาหารเลี้ยงปลาทําใหเกิดการปลอยของเสียใ

ขับถายของปลาและจากอาหารที่สูญเสียในระหวาการใหอาหาร

เหลานี้จะถูกเปลี่ยนสภาพมาเปนสารอาหารสะสมอยูในแหลงเลี้ยง ของเสียจากการเพาะเลี้ยงหลายชนิด

การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

วัน พบวา มีสัดสวนต่ําเพียง 3.78% และสําหรับออกซิเจนเพิ่มจากการสังเคราะหแสง พบวา

ตลอดการศึกษา โดยมีคาเฉลี่ยรวมเพียง 0.06% เทานั้น (ภาพที่ 3) 

เมื่อพิจารณาออกซิเจนที่ถูกใชไปโดยแหลงตาง ๆ พบวา การใชออกซิเจนจาก

42±22.98 และ 67.64±25.56% ในบอที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ และเฉลี่ยรวม

ถูกใชไปโดยการหายใจของแพลงตอน, ตะกอน และแบคทีเรียมีคาต่ํา สัดสวนเฉลี่ยรวม 

ผลการศึกษายังพบวา ปริมาณออกซิเจนที่แพรหรือหลุดออกจากบอเลี้ยงสูบร

66±140.18, 604.70±86.60 และ652.91±123.89% ในบอ 1,

 

เติมออกซิเจนในบอเลี้ยงปลากะพงขาวระบบปดน้ําหมุนเวียน 

จากการศึกษาและคํานวณตนทุนการใชพลังงานในการเติมอากาศในบอเลี้ยงทั้ง 4 บอ ที่ระยะเวลาการเลี้ยง 

ตารางท่ี 3) พบวาจากการใชเครื่องเติมอากาศแบบจุม (Submersible

 รวมกับเครื่องเติมอากาศแบบจุม (Submersible ejector 

สามารถเติมออกซิเจนไดเทากับ 1,162.50±0.00 กรัม ออกซิเจน/ชม./บอ ใชพลังงานทั้งหมดเฉลี่ย เทากับ

บอ หรือคิดเปนพลังงานเทากับ 1,147.1±0.0 กิโลวัตต/เดือน/บอ และเมื่อคํานวณเป

.73±0.00 บาท/ชั่วโมง/บอ หรือคิดเปน 4,123.22±0.00 บาท

เดือน คิดเปนคาพลังงานไฟฟาที่ตองใช เฉลี่ยเทากับ 32,945.86±0.00 บาท/8 

กิโลกรัม เฉลี่ย เทากับ 32.06±17.41 บาท/กิโลกรัม 

เมื่อคํานวณคาพลังงานและคาไฟฟาที่สูญเสียจากการแพรหรือการหลุดออกของออกซิเจนจากบอสูบรรยากาศตามขอมูล

พบวา สูญเสียพลังงานเฉลี่ย เทากับ 1,480.5±47.6 วัตต/ชั่วโมง/บอ หรือเทากับ 

คิดเปนสัดสวนพลังงานที่สูญเสียเฉลี่ย เทากับ 93.00±3.00% และเมื่อคํานวณคาไฟฟาที่สูญเสียไปจาก

จากบอเลี้ยงสูบรรยากาศ พบวา มีคาเฉลี่ย เทากับ 1,147.1±0.0 

ตนทุนคาไฟฟาที่สูญเสียตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 8 เดือน เฉลี่ยเทากับ 30,663.73±986.77 บาท

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนเขาและออกในบอเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบน้ําหมุนเวียน พบวา การ

ริโภคออกซิเจนของปลาเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเลี้ยง โดยในชวงแรก (ที่ระยะเวลาเลี้ยง 90 วัน

ของปริมาณออกซิเจนในบอเลี้ยง และมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนในชวงทายของการเลี้ยง 

ซึ่งมีปริมาณการบริโภคมากกวาปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูในบอเลี้ยง โดยที่ชวงทายของการเลี้ยงที่มวลชีวภาพของปลา

กะพงขาวเพิ่มขึ้นมีปริมาณความตองการออกซิเจนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งระดับออกซิเจนมีผลตอความเครียดของปลา 

น และการเจริญเติบโต (จารุวัฒน และสมนึก, 2530; Madenjian, 1990; Direxbusarakom and 

ดังนั้นในการจัดการออกซิเจนควรมีการปรับเปลี่ยนตามปริมาณการตองการออกซิเจนของปลาภายในบอ

เลี้ยงและควรมีการจัดการออกซิเจนที่ดี เพื่อไมใหปลามีสภาวะของการขาดออกซิเจน 

การใหอาหารเลี้ยงปลาทําใหเกิดการปลอยของเสียในรูปสารประกอบคารบอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส

ารที่สูญเสียในระหวาการใหอาหารออกสูน้ําและสิ่งแวดลอม (Olsen

เหลานี้จะถูกเปลี่ยนสภาพมาเปนสารอาหารสะสมอยูในแหลงเลี้ยง ของเสียจากการเพาะเลี้ยงหลายชนิด
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จากการสังเคราะหแสง พบวา มี

การใชออกซิเจนจากการบริโภคของปลาคิดเปน 

ตามลําดับ และเฉลี่ยรวมเทากับ 

ตะกอน และแบคทีเรียมีคาต่ํา สัดสวนเฉลี่ยรวม 

จากบอเลี้ยงสูบรรยากาศ มีสัดสวนสูงที่สุด

, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ เมื่อ

บอ ที่ระยะเวลาการเลี้ยง 90, 

Submersible ejector pump) ขนาด 

 pump) ขนาด 1 แรงมา เปด

บอ ใชพลังงานทั้งหมดเฉลี่ย เทากับ

และเมื่อคํานวณเปนคาพลังงาน

บาท/เดือน/บอ ซึ่งในกรณีที่เลี้ยง

8 เดือน/บอ และคิดเปนตนทุน

จากบอสูบรรยากาศตามขอมูล

บอ หรือเทากับ 1,066.4±34.3

และเมื่อคํานวณคาไฟฟาที่สูญเสียไปจาก

 กิโลวัตต/เดือน/บอซึ่งคิดเปน

บาท/8 เดือน/บอ หรือเทากับ 

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนเขาและออกในบอเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบน้ําหมุนเวียน พบวา การ

วัน) ปริมาณการบริโภคคิดเปน

ของปริมาณออกซิเจนในบอเลี้ยง และมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนในชวงทายของการเลี้ยง (ที่ระยะเวลาเลี้ยง 210 วัน) 

าณออกซิเจนที่ละลายอยูในบอเลี้ยง โดยที่ชวงทายของการเลี้ยงที่มวลชีวภาพของปลา

กะพงขาวเพิ่มขึ้นมีปริมาณความตองการออกซิเจนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งระดับออกซิเจนมีผลตอความเครียดของปลา (Wheaton 

njian, 1990; Direxbusarakom and 

ดังนั้นในการจัดการออกซิเจนควรมีการปรับเปลี่ยนตามปริมาณการตองการออกซิเจนของปลาภายในบอ

นรูปสารประกอบคารบอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส จากการ

Olsen and Olsen, 2008) ของเสีย

เหลานี้จะถูกเปลี่ยนสภาพมาเปนสารอาหารสะสมอยูในแหลงเลี้ยง ของเสียจากการเพาะเลี้ยงหลายชนิด เชน แอมโมเนียและ
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ไนไตรท เปนสารประกอบที่เปนพิษกับสัตวน้ําประเภทปลา และกระตุนการเติบโตของแพลงกตอนพืช 

และถูกยอยสลายดวยแบคทีเรียในบอเลี้ยง 

การเลี้ยงปลาแบบหนาแนนสูงของเสียเหลานี้

เลี้ยงใหมีประสิทธิภาพจึงตองมีการใชระบบเลี้ยงปลาแบบบําบัดน้ําหมุนเวียน

เลี้ยงปลากะพงขาวในระบบปดน้ําหมุนเวียนมีปริมาณการสังเคราะห

แพลงกตอนพืชและแบคทีเรีย ในบอเลี้ยงมีคาต่ํามาก แสดงใหเห็นวา ระบบน้ําหมุนเวียนที่ทําการศึกษามีการควบคุมปริมาณ

แบคทีเรีย ตะกอน และแพลงกตอนไดดี ทําใหไมเกิดการเจริญเติบโตหรือเพิ่มปริมาณจนมีผลเสียในการแยงการใชออกซิเจ

บอเลี้ยง เนื่องจากการบริโภคออกซิเจนของสิ่งมีชีวิตหนึ่ง

อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงสัตวน้ําในบอดิน พบวาการหายใจของตะกอนดินและน้ํามีคาสูงถึงประมาณ 

โดยสัตวน้ํามีการใชออกซิเจนเพียงประมาณ 

1987; Madenjian, 1990) ดังนั้น จึงเปนขอไดเปรียบของการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบน้ําหมุนเวียนแบบบอผาใบที่ทําการศึกษาใน

ครั้งนี้ที่มีระบบบําบัดน้ํา ทําใหสามารถลดการใชออกซิเจนในบอเ

แพลงกตอน จนมีสัดสวนต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณออกซิเจนที่มีอยูในบอเลี้ยง ทําใหการจัดการเพิ่มออกซิเจนในบอ

เลี้ยงปลาสามารถเนนไปใหเพียงพอกับความตองการออกซิเจนของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงเปนหลัก 

จากผลการศึกษาดุลออกซิเจน พบวา วิธีการจัดการเติมอากาศในบอเลี้ยง โดยการใชเครื่องเติมอากาศ 

เครื่องเติมอากาศแบบจุม (Submersible ejector

แบบจุม (Submersible ejector pump) ขนาด 

เลี้ยงไดในปริมาณสูงถึงประมาณ 700% ซึ่งหากออกซิเจนทั้งหมดนี้ละลายอยูในน้ําทั้งหมด จะทําใหน้ําในบอเลี้ยงปลามี

ออกซิเจน เทากับ 35 มิลลิกรัม/ลิตร หรือประมาณ 

ออกซิเจนที่คํานวณไดจากศึกษาในครั้งนี้พบวา ออกซิเจนที่เพิ่มจากเครื่องเติมอากาศนั้นเติมอากาศมาก

ชั่วโมง ซึ่งมากเกินความตองการใชออกซิเจนของบอเลี้ยงปลาที่มีคาเฉลี่ย

ออกซิเจนในบอเลี้ยงปลากะพงขาวถูกเพิ่มเขามาในบอเลี้ยงมากเกินไป การเพิ่มออกซิเจนดวยเครื่องเติมอากาศแบบจุมนั้น 

ความสามารถในการละลายของออกซิเจนขึ้นอยูกับขนาดของบอท่ีใช ความลึก และตําแหนงการวางเครื่อง  โดยปกติเครื่องเติม

อากาศแบบจุมไดถูกออกแบบมาเพื่อใชเพิ่มอากาศและทําให

เสีย โดยในคูมือแนะนําวาเครื่องเติมอากาศแบบจุมขนาด

เทากับ 64 ลูกบาศกเมตร (Hcppump. 2011

หมุนเวียนที่มีขนาด 35 ลบ.ม. มีขนาดเล็กไมเหมาะกับกําลังของเครื่องเติมอากาศและปริมาตรน้ําที่นอยทําใหฟองอากาศที่

เกิดขึ้นในบอเลี้ยงปลาไมสามารถอยูในน้ําไดนาน

เลี้ยงปลาไดหมด ซึ่งจากผลการศึกษา พบวา ถึงแมวาระดับออกซิเจนในบอเลี้ยงมีคาเฉลี่ยประมาณ 

กวาจุดอิ่มตัว แตยังพบวาออกซิเจนสุทธิมีการหลุดออกจากบอเลี้ยง โดยที่การอัดอากาศที่มีกําลังสูง ทําใหออกซิเจนละลายไม

ทัน จึงออกมาในรูปของฟองอากาศ ซึ่งสามารถคงอยูในน้ํา

รวมทั้งความตองการออกซิเจนภายในบอเลี้ยงปลาที่นอยกวาความสามารถในการเพิ่มออกซิเจนของเครื่องเติมอากาศ ดังนั้น

ออกซิเจนที่ใหมีโอกาสที่จะหลุดออกไปเชนนี้ ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมสอดคลองกับผลการคํา

ชี้ใหเห็นวา การเติมอากาศรูปแบบน้ีทําใหเกิดการสูญเสียออกซิเจนที่เพิ่มเขาไปในบอเลี้ยงปลา

ออกจากบอเลี้ยงกลับออกมาสูบรรยากาศในปริมาณสูงมากกวา 

เมื่อพิจารณาตนทุนในการเติมอาก

รวมถึงคาพลังงานที่ใชเติมอากาศมากเกินไปจนออกซิเจนสูญเสียไปจากการที่ออกซิเจนแพรหรือหลุดออกจากบอเลี้

บรรยากาศ คิดเปนคาไฟฟาเทากับ 30,663.73

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

เปนสารประกอบที่เปนพิษกับสัตวน้ําประเภทปลา และกระตุนการเติบโตของแพลงกตอนพืช (

 ทําใหแบคทีเรียเติบโตเพิ่มจํานวนมากขึ้นในระบบ (Moriarty, 1997

สียเหลานี ้กระตุนใหเกิดความตองการใชออกซิเจนจํานวนมากในบอเลี้ยงปลา ในการจัดการ

เลี้ยงใหมีประสิทธิภาพจึงตองมีการใชระบบเลี้ยงปลาแบบบําบัดน้ําหมุนเวียน (Chen et al., 2002) การศึกษาครั้งนี้ พบวา บอ

เลี้ยงปลากะพงขาวในระบบปดน้ําหมุนเวียนมีปริมาณการสังเคราะหแสงของแพลงกตอนพืช และการห

แพลงกตอนพืชและแบคทีเรีย ในบอเลี้ยงมีคาต่ํามาก แสดงใหเห็นวา ระบบน้ําหมุนเวียนที่ทําการศึกษามีการควบคุมปริมาณ

แบคทีเรีย ตะกอน และแพลงกตอนไดดี ทําใหไมเกิดการเจริญเติบโตหรือเพิ่มปริมาณจนมีผลเสียในการแยงการใชออกซิเจ

บอเลี้ยง เนื่องจากการบริโภคออกซิเจนของสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ๆ มีผลตอสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ดวย (Anongponyoskun

อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงสัตวน้ําในบอดิน พบวาการหายใจของตะกอนดินและน้ํามีคาสูงถึงประมาณ 

จนเพียงประมาณ 10% ของออกซิเจนทั้งหมดเทานั้น (พุทธ และคณะ, 2543

ดังนั้น จึงเปนขอไดเปรียบของการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบน้ําหมุนเวียนแบบบอผาใบที่ทําการศึกษาใน

ทําใหสามารถลดการใชออกซิเจนในบอเลี้ยงปลาจากการใชออกซิเจนของแบคทีเรีย ตะกอน

แพลงกตอน จนมีสัดสวนต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณออกซิเจนที่มีอยูในบอเลี้ยง ทําใหการจัดการเพิ่มออกซิเจนในบอ

เลี้ยงปลาสามารถเนนไปใหเพียงพอกับความตองการออกซิเจนของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงเปนหลัก  

ษาดุลออกซิเจน พบวา วิธีการจัดการเติมอากาศในบอเลี้ยง โดยการใชเครื่องเติมอากาศ 

ejector pump) ขนาด 2 แรงมา เปดทํางานตลอด 24 ชม. 

ขนาด 1 แรงมา เปดทํางานวันละ 3 ชม. สามารถคํานวณการเติมอากาศเขาสูบอ

ซึ่งหากออกซิเจนทั้งหมดนี้ละลายอยูในน้ําทั้งหมด จะทําใหน้ําในบอเลี้ยงปลามี

หรือประมาณ 5 เทาของระดับอิ่มตัวของออกซิเจนละลายน้ํา และเมื่อพิจารณาถึ

ออกซิเจนที่คํานวณไดจากศึกษาในครั้งนี้พบวา ออกซิเจนที่เพิ่มจากเครื่องเติมอากาศนั้นเติมอากาศมาก

จนของบอเลี้ยงปลาที่มีคาเฉลี่ยเพียง 96.02 กรัม/ชั่วโมง ผลการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวา 

ยงปลากะพงขาวถูกเพิ่มเขามาในบอเลี้ยงมากเกินไป การเพิ่มออกซิเจนดวยเครื่องเติมอากาศแบบจุมนั้น 

ความสามารถในการละลายของออกซิเจนขึ้นอยูกับขนาดของบอท่ีใช ความลึก และตําแหนงการวางเครื่อง  โดยปกติเครื่องเติม

อากาศแบบจุมไดถูกออกแบบมาเพื่อใชเพิ่มอากาศและทําใหตะกอนแขวนลอยอยูในนํ้าไดนาน ซึ่งเหมาะสมสําหรับบอบําบัดน้ํา

เสีย โดยในคูมือแนะนําวาเครื่องเติมอากาศแบบจุมขนาด 2 แรงมา เหมาะสมสําหรับบอขนาด 4x4x4 

2011) ดังนั้นจึงอาจเปนไปไดวา ปริมาณของบอเลี้ยงปลากะพงขาว

มีขนาดเล็กไมเหมาะกับกําลังของเครื่องเติมอากาศและปริมาตรน้ําที่นอยทําใหฟองอากาศที่

เกิดขึ้นในบอเลี้ยงปลาไมสามารถอยูในน้ําไดนาน เพื่อทําใหออกซิเจนจากเครื่องเพิ่มอากาศสามารถละลายลงไปในน้ําของบอ

ารศึกษา พบวา ถึงแมวาระดับออกซิเจนในบอเลี้ยงมีคาเฉลี่ยประมาณ 4 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งต่ํา

กวาจุดอิ่มตัว แตยังพบวาออกซิเจนสุทธิมีการหลุดออกจากบอเลี้ยง โดยที่การอัดอากาศที่มีกําลังสูง ทําใหออกซิเจนละลายไม

จึงออกมาในรูปของฟองอากาศ ซึ่งสามารถคงอยูในน้ําไดระยะสั้น และมีการลอยขึ้นสูผิวน้ําแลวหลุดออกจากผิวน้ําได 

รวมทั้งความตองการออกซิเจนภายในบอเลี้ยงปลาที่นอยกวาความสามารถในการเพิ่มออกซิเจนของเครื่องเติมอากาศ ดังนั้น

ออกซิเจนที่ใหมีโอกาสที่จะหลุดออกไปเชนนี้ ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมสอดคลองกับผลการคํา

ชี้ใหเห็นวา การเติมอากาศรูปแบบน้ีทําใหเกิดการสูญเสียออกซิเจนที่เพิ่มเขาไปในบอเลี้ยงปลา โดยการพบวา

ออกจากบอเลี้ยงกลับออกมาสูบรรยากาศในปริมาณสูงมากกวา 90% ของออกซิเจนท่ีเติมเขาสูบอเลี้ยง 

เมื่อพิจารณาตนทุนในการเติมอากาศ พบวา มีตนทุนเทากับ 32 บาทตอปลา 1 กิโลกรัม ซึ่งตนทุนดังกลาวเปนตนทุน

รวมถึงคาพลังงานที่ใชเติมอากาศมากเกินไปจนออกซิเจนสูญเสียไปจากการที่ออกซิเจนแพรหรือหลุดออกจากบอเลี้

73บาท/8 เดือน/บอ หรือเทากับประมาณ 29 บาทตอปลา 1 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

(Troell et al. 2009) 

Moriarty, 1997) ซึ่งในระบบ

กระตุนใหเกิดความตองการใชออกซิเจนจํานวนมากในบอเลี้ยงปลา ในการจัดการ

การศึกษาครั้งนี้ พบวา บอ

แสงของแพลงกตอนพืช และการหายใจของตะกอน 

แพลงกตอนพืชและแบคทีเรีย ในบอเลี้ยงมีคาต่ํามาก แสดงใหเห็นวา ระบบน้ําหมุนเวียนที่ทําการศึกษามีการควบคุมปริมาณ

แบคทีเรีย ตะกอน และแพลงกตอนไดดี ทําใหไมเกิดการเจริญเติบโตหรือเพิ่มปริมาณจนมีผลเสียในการแยงการใชออกซิเจนใน

Anongponyoskun et al., 2012) 

อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงสัตวน้ําในบอดิน พบวาการหายใจของตะกอนดินและน้ํามีคาสูงถึงประมาณ 90% 

2543; Madenjian et al., 

ดังนั้น จึงเปนขอไดเปรียบของการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบน้ําหมุนเวียนแบบบอผาใบที่ทําการศึกษาใน

ลี้ยงปลาจากการใชออกซิเจนของแบคทีเรีย ตะกอน และ

แพลงกตอน จนมีสัดสวนต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณออกซิเจนที่มีอยูในบอเลี้ยง ทําใหการจัดการเพิ่มออกซิเจนในบอ

ษาดุลออกซิเจน พบวา วิธีการจัดการเติมอากาศในบอเลี้ยง โดยการใชเครื่องเติมอากาศ 2 ตัว ไดแก 

. และเครื่องเติมอากาศ

สามารถคํานวณการเติมอากาศเขาสูบอ

ซึ่งหากออกซิเจนทั้งหมดนี้ละลายอยูในน้ําทั้งหมด จะทําใหน้ําในบอเลี้ยงปลามี

ระดับอิ่มตัวของออกซิเจนละลายน้ํา และเมื่อพิจารณาถึงดุล

ออกซิเจนที่คํานวณไดจากศึกษาในครั้งนี้พบวา ออกซิเจนที่เพิ่มจากเครื่องเติมอากาศนั้นเติมอากาศมากถึง 1,224.98 กรัม/

ชั่วโมง ผลการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวา 

ยงปลากะพงขาวถูกเพิ่มเขามาในบอเลี้ยงมากเกินไป การเพิ่มออกซิเจนดวยเครื่องเติมอากาศแบบจุมนั้น 

ความสามารถในการละลายของออกซิเจนขึ้นอยูกับขนาดของบอท่ีใช ความลึก และตําแหนงการวางเครื่อง  โดยปกติเครื่องเติม

ซึ่งเหมาะสมสําหรับบอบําบัดน้ํา

4x4x4 เมตร หรือปริมาตร 

ดังนั้นจึงอาจเปนไปไดวา ปริมาณของบอเลี้ยงปลากะพงขาวระบบปดน้ํา

มีขนาดเล็กไมเหมาะกับกําลังของเครื่องเติมอากาศและปริมาตรน้ําที่นอยทําใหฟองอากาศที่

เพื่อทําใหออกซิเจนจากเครื่องเพิ่มอากาศสามารถละลายลงไปในน้ําของบอ

มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งต่ํา

กวาจุดอิ่มตัว แตยังพบวาออกซิเจนสุทธิมีการหลุดออกจากบอเลี้ยง โดยที่การอัดอากาศที่มีกําลังสูง ทําใหออกซิเจนละลายไม

ไดระยะสั้น และมีการลอยขึ้นสูผิวน้ําแลวหลุดออกจากผิวน้ําได 

รวมทั้งความตองการออกซิเจนภายในบอเลี้ยงปลาที่นอยกวาความสามารถในการเพิ่มออกซิเจนของเครื่องเติมอากาศ ดังนั้น

ออกซิเจนที่ใหมีโอกาสที่จะหลุดออกไปเชนนี้ ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมสอดคลองกับผลการคํานวณดุลออกซิเจนที่

โดยการพบวามีออกซิเจนหลุด

กิโลกรัม ซึ่งตนทุนดังกลาวเปนตนทุน

รวมถึงคาพลังงานที่ใชเติมอากาศมากเกินไปจนออกซิเจนสูญเสียไปจากการที่ออกซิเจนแพรหรือหลุดออกจากบอเลี้ยงสู

1 กิโลกรัม ซึ่งในกรณีนี้ 



 O1 

208 

O41 

ไนไตรท เปนสารประกอบที่เปนพิษกับสัตวน้ําประเภทปลา และกระตุนการเติบโตของแพลงกตอนพืช 

และถูกยอยสลายดวยแบคทีเรียในบอเลี้ยง 

การเลี้ยงปลาแบบหนาแนนสูงของเสียเหลานี้

เลี้ยงใหมีประสิทธิภาพจึงตองมีการใชระบบเลี้ยงปลาแบบบําบัดน้ําหมุนเวียน

เลี้ยงปลากะพงขาวในระบบปดน้ําหมุนเวียนมีปริมาณการสังเคราะห

แพลงกตอนพืชและแบคทีเรีย ในบอเลี้ยงมีคาต่ํามาก แสดงใหเห็นวา ระบบน้ําหมุนเวียนที่ทําการศึกษามีการควบคุมปริมาณ

แบคทีเรีย ตะกอน และแพลงกตอนไดดี ทําใหไมเกิดการเจริญเติบโตหรือเพิ่มปริมาณจนมีผลเสียในการแยงการใชออกซิเจ

บอเลี้ยง เนื่องจากการบริโภคออกซิเจนของสิ่งมีชีวิตหนึ่ง

อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงสัตวน้ําในบอดิน พบวาการหายใจของตะกอนดินและน้ํามีคาสูงถึงประมาณ 

โดยสัตวน้ํามีการใชออกซิเจนเพียงประมาณ 

1987; Madenjian, 1990) ดังนั้น จึงเปนขอไดเปรียบของการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบน้ําหมุนเวียนแบบบอผาใบที่ทําการศึกษาใน

ครั้งนี้ที่มีระบบบําบัดน้ํา ทําใหสามารถลดการใชออกซิเจนในบอเ

แพลงกตอน จนมีสัดสวนต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณออกซิเจนที่มีอยูในบอเลี้ยง ทําใหการจัดการเพิ่มออกซิเจนในบอ

เลี้ยงปลาสามารถเนนไปใหเพียงพอกับความตองการออกซิเจนของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงเปนหลัก 

จากผลการศึกษาดุลออกซิเจน พบวา วิธีการจัดการเติมอากาศในบอเลี้ยง โดยการใชเคร่ืองเติมอากาศ 

เครื่องเติมอากาศแบบจุม (Submersible ejector

แบบจุม (Submersible ejector pump) ขนาด 

เลี้ยงไดในปริมาณสูงถึงประมาณ 700% ซึ่งหากออกซิเจนทั้งหมดนี้ละลายอยูในน้ําทั้งหมด จะทําใหน้ําในบอเลี้ยงปลามี

ออกซิเจน เทากับ 35 มิลลิกรัม/ลิตร หรือประมาณ 

ออกซิเจนที่คํานวณไดจากศึกษาในครั้งนี้พบวา ออกซิเจนที่เพิ่มจากเครื่องเติมอากาศนั้นเติมอากาศมาก

ชั่วโมง ซึ่งมากเกินความตองการใชออกซิเจนของบอเลี้ยงปลาที่มีคาเฉลี่ย

ออกซิเจนในบอเลี้ยงปลากะพงขาวถูกเพิ่มเขามาในบอเลี้ยงมากเกินไป การเพิ่มออกซิเจนดวยเครื่องเติมอากาศแบบจุมนั้น 

ความสามารถในการละลายของออกซิเจนขึ้นอยูกับขนาดของบอท่ีใช ความลึก และตําแหนงการวางเครื่อง  โดยปกติเครื่องเติม

อากาศแบบจุมไดถูกออกแบบมาเพื่อใชเพิ่มอากาศและทําให

เสีย โดยในคูมือแนะนําวาเครื่องเติมอากาศแบบจุมขนาด

เทากับ 64 ลูกบาศกเมตร (Hcppump. 2011

หมุนเวียนที่มีขนาด 35 ลบ.ม. มีขนาดเล็กไมเหมาะกับกําลังของเครื่องเติมอากาศและปริมาตรน้ําที่นอยทําใหฟองอากาศที่

เกิดขึ้นในบอเลี้ยงปลาไมสามารถอยูในน้ําไดนาน

เลี้ยงปลาไดหมด ซึ่งจากผลการศึกษา พบวา ถึงแมวาระดับออกซิเจนในบอเลี้ยงมีคาเฉลี่ยประมาณ 

กวาจุดอิ่มตัว แตยังพบวาออกซิเจนสุทธิมีการหลุดออกจากบอเลี้ยง โดยที่การอัดอากาศที่มีกําลังสูง ทําใหออกซิเจนละลายไม

ทัน จึงออกมาในรูปของฟองอากาศ ซึ่งสามารถคงอยูในน้ํา

รวมทั้งความตองการออกซิเจนภายในบอเลี้ยงปลาที่นอยกวาความสามารถในการเพิ่มออกซิเจนของเครื่องเติมอากาศ ดังนั้น

ออกซิเจนที่ใหมีโอกาสที่จะหลุดออกไปเชนนี้ ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมสอดคลองกับผลการคํา

ชี้ใหเห็นวา การเติมอากาศรูปแบบน้ีทําใหเกิดการสูญเสียออกซิเจนที่เพิ่มเขาไปในบอเลี้ยงปลา

ออกจากบอเลี้ยงกลับออกมาสูบรรยากาศในปริมาณสูงมากกวา 

เมื่อพิจารณาตนทุนในการเติมอาก

รวมถึงคาพลังงานที่ใชเติมอากาศมากเกินไปจนออกซิเจนสูญเสียไปจากการที่ออกซิเจนแพรหรือหลุดออกจากบอเลี้

บรรยากาศ คิดเปนคาไฟฟาเทากับ 30,663.73

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

เปนสารประกอบที่เปนพิษกับสัตวน้ําประเภทปลา และกระตุนการเติบโตของแพลงกตอนพืช (

 ทําใหแบคทีเรียเติบโตเพิ่มจํานวนมากขึ้นในระบบ (Moriarty, 1997

สียเหลานี ้กระตุนใหเกิดความตองการใชออกซิเจนจํานวนมากในบอเลี้ยงปลา ในการจัดการ

เลี้ยงใหมีประสิทธิภาพจึงตองมีการใชระบบเลี้ยงปลาแบบบําบัดน้ําหมุนเวียน (Chen et al., 2002) การศึกษาครั้งนี้ พบวา บอ

เลี้ยงปลากะพงขาวในระบบปดน้ําหมุนเวียนมีปริมาณการสังเคราะหแสงของแพลงกตอนพืช และการห

แพลงกตอนพืชและแบคทีเรีย ในบอเลี้ยงมีคาต่ํามาก แสดงใหเห็นวา ระบบน้ําหมุนเวียนที่ทําการศึกษามีการควบคุมปริมาณ

แบคทีเรีย ตะกอน และแพลงกตอนไดดี ทําใหไมเกิดการเจริญเติบโตหรือเพิ่มปริมาณจนมีผลเสียในการแยงการใชออกซิเจ

บอเลี้ยง เนื่องจากการบริโภคออกซิเจนของสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ๆ มีผลตอสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ดวย (Anongponyoskun

อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงสัตวน้ําในบอดิน พบวาการหายใจของตะกอนดินและน้ํามีคาสูงถึงประมาณ 

จนเพียงประมาณ 10% ของออกซิเจนทั้งหมดเทานั้น (พุทธ และคณะ, 2543

ดังนั้น จึงเปนขอไดเปรียบของการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบน้ําหมุนเวียนแบบบอผาใบที่ทําการศึกษาใน

ทําใหสามารถลดการใชออกซิเจนในบอเลี้ยงปลาจากการใชออกซิเจนของแบคทีเรีย ตะกอน

แพลงกตอน จนมีสัดสวนต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณออกซิเจนที่มีอยูในบอเลี้ยง ทําใหการจัดการเพิ่มออกซิเจนในบอ

เลี้ยงปลาสามารถเนนไปใหเพียงพอกับความตองการออกซิเจนของปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงเปนหลัก  

ษาดุลออกซิเจน พบวา วิธีการจัดการเติมอากาศในบอเลี้ยง โดยการใชเคร่ืองเติมอากาศ 

ejector pump) ขนาด 2 แรงมา เปดทํางานตลอด 24 ชม. 

ขนาด 1 แรงมา เปดทํางานวันละ 3 ชม. สามารถคํานวณการเติมอากาศเขาสูบอ

ซึ่งหากออกซิเจนทั้งหมดนี้ละลายอยูในน้ําทั้งหมด จะทําใหน้ําในบอเลี้ยงปลามี

หรือประมาณ 5 เทาของระดับอิ่มตัวของออกซิเจนละลายน้ํา และเมื่อพิจารณาถึ

ออกซิเจนที่คํานวณไดจากศึกษาในครั้งนี้พบวา ออกซิเจนที่เพิ่มจากเครื่องเติมอากาศนั้นเติมอากาศมาก

จนของบอเลี้ยงปลาที่มีคาเฉลี่ยเพียง 96.02 กรัม/ชั่วโมง ผลการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวา 

ยงปลากะพงขาวถูกเพิ่มเขามาในบอเลี้ยงมากเกินไป การเพิ่มออกซิเจนดวยเครื่องเติมอากาศแบบจุมนั้น 

ความสามารถในการละลายของออกซิเจนขึ้นอยูกับขนาดของบอท่ีใช ความลึก และตําแหนงการวางเครื่อง  โดยปกติเครื่องเติม

อากาศแบบจุมไดถูกออกแบบมาเพื่อใชเพิ่มอากาศและทําใหตะกอนแขวนลอยอยูในนํ้าไดนาน ซึ่งเหมาะสมสําหรับบอบําบัดน้ํา

เสีย โดยในคูมือแนะนําวาเครื่องเติมอากาศแบบจุมขนาด 2 แรงมา เหมาะสมสําหรับบอขนาด 4x4x4 

2011) ดังนั้นจึงอาจเปนไปไดวา ปริมาณของบอเลี้ยงปลากะพงขาว

มีขนาดเล็กไมเหมาะกับกําลังของเครื่องเติมอากาศและปริมาตรน้ําที่นอยทําใหฟองอากาศที่

เกิดขึ้นในบอเลี้ยงปลาไมสามารถอยูในน้ําไดนาน เพื่อทําใหออกซิเจนจากเครื่องเพิ่มอากาศสามารถละลายลงไปในน้ําของบอ

ารศึกษา พบวา ถึงแมวาระดับออกซิเจนในบอเลี้ยงมีคาเฉลี่ยประมาณ 4 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งต่ํา

กวาจุดอิ่มตัว แตยังพบวาออกซิเจนสุทธิมีการหลุดออกจากบอเลี้ยง โดยที่การอัดอากาศที่มีกําลังสูง ทําใหออกซิเจนละลายไม

จึงออกมาในรูปของฟองอากาศ ซึ่งสามารถคงอยูในน้ําไดระยะสั้น และมีการลอยขึ้นสูผิวน้ําแลวหลุดออกจากผิวน้ําได 

รวมทั้งความตองการออกซิเจนภายในบอเลี้ยงปลาที่นอยกวาความสามารถในการเพิ่มออกซิเจนของเครื่องเติมอากาศ ดังนั้น

ออกซิเจนที่ใหมีโอกาสที่จะหลุดออกไปเชนนี้ ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมสอดคลองกับผลการคํา

ชี้ใหเห็นวา การเติมอากาศรูปแบบน้ีทําใหเกิดการสูญเสียออกซิเจนที่เพิ่มเขาไปในบอเลี้ยงปลา โดยการพบวา

ออกจากบอเลี้ยงกลับออกมาสูบรรยากาศในปริมาณสูงมากกวา 90% ของออกซิเจนท่ีเติมเขาสูบอเลี้ยง 

เมื่อพิจารณาตนทุนในการเติมอากาศ พบวา มีตนทุนเทากับ 32 บาทตอปลา 1 กิโลกรัม ซึ่งตนทุนดังกลาวเปนตนทุน

รวมถึงคาพลังงานที่ใชเติมอากาศมากเกินไปจนออกซิเจนสูญเสียไปจากการที่ออกซิเจนแพรหรือหลุดออกจากบอเลี้

73บาท/8 เดือน/บอ หรือเทากับประมาณ 29 บาทตอปลา 1 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

(Troell et al. 2009) 

Moriarty, 1997) ซึ่งในระบบ

กระตุนใหเกิดความตองการใชออกซิเจนจํานวนมากในบอเลี้ยงปลา ในการจัดการ

การศึกษาครั้งนี้ พบวา บอ

แสงของแพลงกตอนพืช และการหายใจของตะกอน 

แพลงกตอนพืชและแบคทีเรีย ในบอเลี้ยงมีคาต่ํามาก แสดงใหเห็นวา ระบบน้ําหมุนเวียนที่ทําการศึกษามีการควบคุมปริมาณ

แบคทีเรีย ตะกอน และแพลงกตอนไดดี ทําใหไมเกิดการเจริญเติบโตหรือเพิ่มปริมาณจนมีผลเสียในการแยงการใชออกซิเจนใน

Anongponyoskun et al., 2012) 

อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงสัตวน้ําในบอดิน พบวาการหายใจของตะกอนดินและน้ํามีคาสูงถึงประมาณ 90% 

2543; Madenjian et al., 

ดังนั้น จึงเปนขอไดเปรียบของการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบน้ําหมุนเวียนแบบบอผาใบที่ทําการศึกษาใน

ลี้ยงปลาจากการใชออกซิเจนของแบคทีเรีย ตะกอน และ

แพลงกตอน จนมีสัดสวนต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณออกซิเจนที่มีอยูในบอเลี้ยง ทําใหการจัดการเพิ่มออกซิเจนในบอ

ษาดุลออกซิเจน พบวา วิธีการจัดการเติมอากาศในบอเลี้ยง โดยการใชเคร่ืองเติมอากาศ 2 ตัว ไดแก 

. และเครื่องเติมอากาศ

สามารถคํานวณการเติมอากาศเขาสูบอ

ซึ่งหากออกซิเจนทั้งหมดนี้ละลายอยูในน้ําทั้งหมด จะทําใหน้ําในบอเลี้ยงปลามี

ระดับอิ่มตัวของออกซิเจนละลายน้ํา และเมื่อพิจารณาถึงดุล

ออกซิเจนที่คํานวณไดจากศึกษาในครั้งนี้พบวา ออกซิเจนที่เพิ่มจากเครื่องเติมอากาศนั้นเติมอากาศมากถึง 1,224.98 กรัม/

ชั่วโมง ผลการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวา 

ยงปลากะพงขาวถูกเพิ่มเขามาในบอเลี้ยงมากเกินไป การเพิ่มออกซิเจนดวยเครื่องเติมอากาศแบบจุมนั้น 

ความสามารถในการละลายของออกซิเจนขึ้นอยูกับขนาดของบอท่ีใช ความลึก และตําแหนงการวางเครื่อง  โดยปกติเครื่องเติม

ซึ่งเหมาะสมสําหรับบอบําบัดน้ํา

4x4x4 เมตร หรือปริมาตร 

ดังนั้นจึงอาจเปนไปไดวา ปริมาณของบอเลี้ยงปลากะพงขาวระบบปดน้ํา

มีขนาดเล็กไมเหมาะกับกําลังของเครื่องเติมอากาศและปริมาตรน้ําที่นอยทําใหฟองอากาศที่

เพื่อทําใหออกซิเจนจากเครื่องเพิ่มอากาศสามารถละลายลงไปในน้ําของบอ

มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งต่ํา

กวาจุดอิ่มตัว แตยังพบวาออกซิเจนสุทธิมีการหลุดออกจากบอเลี้ยง โดยที่การอัดอากาศที่มีกําลังสูง ทําใหออกซิเจนละลายไม

ไดระยะสั้น และมีการลอยขึ้นสูผิวน้ําแลวหลุดออกจากผิวน้ําได 

รวมทั้งความตองการออกซิเจนภายในบอเลี้ยงปลาที่นอยกวาความสามารถในการเพิ่มออกซิเจนของเครื่องเติมอากาศ ดังนั้น

ออกซิเจนที่ใหมีโอกาสที่จะหลุดออกไปเชนนี้ ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมสอดคลองกับผลการคํานวณดุลออกซิเจนที่

โดยการพบวามีออกซิเจนหลุด

กิโลกรัม ซึ่งตนทุนดังกลาวเปนตนทุน

รวมถึงคาพลังงานที่ใชเติมอากาศมากเกินไปจนออกซิเจนสูญเสียไปจากการที่ออกซิเจนแพรหรือหลุดออกจากบอเลี้ยงสู

1 กิโลกรัม ซึ่งในกรณีนี้ 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

หากสามารถปรับลดการใชพลังงานลงใหเหมาะสมเทาท่ีความตองการออกซิเจนในบอท่ีเพ่ิมข้ึนตามมวลชีวภาพของปลาและ

ของเสียท่ีเกิดข้ึนในบอ ซึ่งเปนแนวทางท่ีทําใหสามารถลดการสูญเสียพลังงานในการเติมอากาศลงได ซึ่งหากสามารถลดได

ท้ังหมดก็จะสามารถลดตนทุนการเลี้ยงปลาลงไดประมาณ 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 การศึกษาพบวา ระบบเลี้ยงปลากะพงขาวแบบปดนํ้าหมุนเวียนของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 

เขต 6 สงขลา สามารถควบคุมปริมาณตะกอน แพลงกตอน และแบคทีเรีย

เติมออกซิเจนโดยใชเครื่องเติมออกซิเจนแบบ 

แรงมา มีการเติมออกซิเจนในปริมาณสูงมากเกินไป เมื่อเทียบกับขนาดบอเลี้ยงท่ีมีปริมาณ 

กรวยและความตองการออกซิเจนของบอเลี้ยงท่ีต่ํากวาความสามารถในการเพ่ิมออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ ทําใหเกิดการ

แพรหรือหลุดออกของออกซิเจนจากบอเลี้ยงสูบรรยากาศ และเกิดการสูญเสียพลังงานในการเติมอากาศเฉลี่ยมากกวา 

ของออกซิเจนท่ีเขาสูบอเลี้ยงซึ่ง คิดเปนตนทุนค

พัฒนาการเติมออกซิเจนท่ีเหมาะสมสําหรับบอเลี้ยงปลากะพงขาวท่ีมีโครงสรางเชนเดียวกับของศูนยฯ เพ่ือใหสามารถจัดการ

การเติมออกซิเจนท่ีเหมาะสม ซึ่งจะเปนการลดตนทุนการใชพลังงาน สงผลใหสามารถลดตนทุน
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บอ 3 (การเพิ่มออกซิเจน)

การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

หากสามารถปรับลดการใชพลังงานลงใหเหมาะสมเทาท่ีความตองการออกซิเจนในบอท่ีเพ่ิมข้ึนตามมวลชีวภาพของปลาและ

ของเสียท่ีเกิดข้ึนในบอ ซึ่งเปนแนวทางท่ีทําใหสามารถลดการสูญเสียพลังงานในการเติมอากาศลงได ซึ่งหากสามารถลดได

งหมดก็จะสามารถลดตนทุนการเลี้ยงปลาลงไดประมาณ 29 บาทตอกิโลกรัม 

การศึกษาพบวา ระบบเลี้ยงปลากะพงขาวแบบปดนํ้าหมุนเวียนของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 

สงขลา สามารถควบคุมปริมาณตะกอน แพลงกตอน และแบคทีเรีย ใหมีการใชออกซิเจนในระดับต่ํา และรูปแบบการ

เติมออกซิเจนโดยใชเครื่องเติมออกซิเจนแบบ Submersible ejector pump ขนาด 2 แรงมา ทํางานรวมกับเครื่องขนาด 

แรงมา มีการเติมออกซิเจนในปริมาณสูงมากเกินไป เมื่อเทียบกับขนาดบอเลี้ยงท่ีมีปริมาณ 35 ลบ

ความตองการออกซิเจนของบอเลี้ยงท่ีต่ํากวาความสามารถในการเพ่ิมออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ ทําใหเกิดการ

แพรหรือหลุดออกของออกซิเจนจากบอเลี้ยงสูบรรยากาศ และเกิดการสูญเสียพลังงานในการเติมอากาศเฉลี่ยมากกวา 

ของออกซิเจนท่ีเขาสูบอเลี้ยงซึ่ง คิดเปนตนทุนคาพลังงานเทากับ 29 บาท/ผลผลิตปลา 1 กก

พัฒนาการเติมออกซิเจนท่ีเหมาะสมสําหรับบอเลี้ยงปลากะพงขาวท่ีมีโครงสรางเชนเดียวกับของศูนยฯ เพ่ือใหสามารถจัดการ

ซึ่งจะเปนการลดตนทุนการใชพลังงาน สงผลใหสามารถลดตนทุนการเลี้ยงไดในอนาคต
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หากสามารถปรับลดการใชพลังงานลงใหเหมาะสมเทาท่ีความตองการออกซิเจนในบอท่ีเพ่ิมข้ึนตามมวลชีวภาพของปลาและ

ของเสียท่ีเกิดข้ึนในบอ ซึ่งเปนแนวทางท่ีทําใหสามารถลดการสูญเสียพลังงานในการเติมอากาศลงได ซึ่งหากสามารถลดได

การศึกษาพบวา ระบบเลี้ยงปลากะพงขาวแบบปดนํ้าหมุนเวียนของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 

ออกซิเจนในระดับต่ํา และรูปแบบการ

แรงมา ทํางานรวมกับเครื่องขนาด 1 

ลบ.ม. และมีลักษณะทรงลึกกน

ความตองการออกซิเจนของบอเลี้ยงท่ีต่ํากวาความสามารถในการเพ่ิมออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ ทําใหเกิดการ

แพรหรือหลุดออกของออกซิเจนจากบอเลี้ยงสูบรรยากาศ และเกิดการสูญเสียพลังงานในการเติมอากาศเฉลี่ยมากกวา 90% 

กก. ดังน้ัน จึงควรศึกษาและ

พัฒนาการเติมออกซิเจนท่ีเหมาะสมสําหรับบอเลี้ยงปลากะพงขาวท่ีมีโครงสรางเชนเดียวกับของศูนยฯ เพ่ือใหสามารถจัดการ

การเลี้ยงไดในอนาคต 
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ภาพท่ี 3 ปริมาณสัดสวนออกซิเจน (% ของออกซิเจนในบอเลี้ยงเมื่อเริ่มตนศึกษา

ออกไปจากบอเลี้ยงปลา ((1) = การเติมอากาศ
บริโภคของปลา (6) = การหายใจของแพลงกตอนตะกอนและแบคทีเรีย
ออกซิเจนท้ังหมดในบอเลี้ยงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการประเมิน
บรรยากาศสุทธิ) ในบอเลี้ยงปลากะพงขาวระบบปดนํ้าหมุ
ตนการประเมิน (4) โดยเฉลี่ยจากการศึกษาจํานวน 

 
ตารางท่ี 3 ตนทุนการใชพลังงานในการเติมอากาศในบอเลี้ยง

120, 150, 180 และ 210 วัน 
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บอ 4 (การเพิ่มออกซิเจน)

บอ ออกซิเจน
จากการ

เติมอากาศ 

พลังงานในการเตมิ
อากาศ 

 
กรัม/ชม./

บอ 
วัตต/

ชม./บอ 

กิโลวัตต
เดือน/

บอ 

1 
1,162.5 
±0.0 

1,593.3
±0.0 

1,147.1
±0.0 

2 
1,162.5 
±0.0 

1,593.3
±0.0 

1,147.1
±0.0 

3 
1,162.5 
±0.0 

1,593.3
±0.0 

1,147.1
±0.0 

4 
1,162.5 
±0.0 

1,593.3
±0.0 

1,147.1
±0.0 

เฉล่ีย
รวม 
4 บอ 

1,162.5 
±0.0 

1,593.3
±0.0 

1,147.
±0.0 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ของออกซิเจนในบอเลี้ยงเมื่อเริ่มตนศึกษา) จากแหลงตางๆท่ีเพ่ิมเขาไป และถูกใช
การเติมอากาศ, (2) = การหมุนเวียนนํ้าเขาบอ, (3) = การสังเคราะหแสง

การหายใจของแพลงกตอนตะกอนและแบคทีเรีย, (7) = การหมุนเวียนนํ้าออกจากบอ
ออกซิเจนท้ังหมดในบอเลี้ยงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการประเมิน และ (9) = ออกซิเจนแพรหรือหลุดออกจากบอเลี้ยงสู

ในบอเลี้ยงปลากะพงขาวระบบปดนํ้าหมนุเวียนเทียบกับปริมาณออกซิเจนท้ังหมดในบอเลี้ยงเมื่อ
โดยเฉลี่ยจากการศึกษาจํานวน 5 ครั้ง ท่ีระยะเวลาการเลี้ยง 90, 120, 150, 180 

ตนทุนการใชพลังงานในการเติมอากาศในบอเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบนํ้าหมุนเวียนท่ีระยะเวลาการเลี้ยง 
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บอ 4 (การใช/ไหลออกของออกซิเจน)

พลังงานในการเติม คาพลังงานไฟฟาท่ีใช
ในการเติมอากาศ 

คาพลังงาน
ไฟฟาท่ีใชใน

การเติม
อากาศตลอด
ระยะเวลา

ผลผลิตปลาท่ี
เพ่ิมขึ้น 

กิโลวัตต/
/
 

บาท/
ชม./บอ 

บาท/เดือน/
บอ 

บาท/8 
เดือน/บอ 

กก./เดือน/บอ

1
 

5.73 
±0.00 

4,123.22 
±0.00 

32,945.86 
±0.00 

135.28±43.93

1
 

5.73 
±0.00 

4,123.22 
±0.00 

32,945.86 
±0.00 

173.34±67.89

1
 

5.73 
±0.00 

4,123.22 
±0.00 

32,945.86 
±0.00 

190.04±90.09

1
 

5.73 
±0.00 

4,123.22 
±0.00 

32,945.86 
±0.00 

154.57±105.05

.1
 

5.73 
±0.00 

4,123.22
±0.00 

32,945.86 
±0.00 

163.31±74.74

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

 

จากแหลงตางๆท่ีเพ่ิมเขาไป และถูกใช/ไหล
การสังเคราะหแสง, (5) = การ

การหมุนเวียนนํ้าออกจากบอ (8) = 
ออกซิเจนแพรหรือหลุดออกจากบอเลี้ยงสู

ออกซิเจนท้ังหมดในบอเลี้ยงเมื่อเริ่มตน
180 และ 210 วัน 

ปลากะพงขาวในระบบนํ้าหมุนเวียนท่ีระยะเวลาการเลี้ยง 90, 

(8) (9)

ผลผลิตปลาท่ี ตนทุนคา
พลังงาน

ไฟฟา/ผลผลิต
ปลา 1 กก. 

บอ บาท/กก. 

93 33.21±11.59 

89 27.89±14.49 

09 28.22±19.58 

05 38.89±26.09 

74 32.06±17.41 
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ภาพท่ี 3 ปริมาณสัดสวนออกซิเจน (% ของออกซิเจนในบอเลี้ยงเมื่อเริ่มตนศึกษา

ออกไปจากบอเลี้ยงปลา ((1) = การเติมอากาศ
บริโภคของปลา (6) = การหายใจของแพลงกตอนตะกอนและแบคทีเรีย
ออกซิเจนท้ังหมดในบอเลี้ยงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการประเมิน
บรรยากาศสุทธิ) ในบอเลี้ยงปลากะพงขาวระบบปดนํ้าหมุ
ตนการประเมิน (4) โดยเฉลี่ยจากการศึกษาจํานวน 

 
ตารางท่ี 3 ตนทุนการใชพลังงานในการเติมอากาศในบอเลี้ยง

120, 150, 180 และ 210 วัน 
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บอ 4 (การเพิ่มออกซิเจน)

บอ ออกซิเจน
จากการ

เติมอากาศ 

พลังงานในการเติม
อากาศ 

 
กรัม/ชม./

บอ 
วัตต/

ชม./บอ 

กิโลวัตต
เดือน/

บอ 

1 
1,162.5 
±0.0 

1,593.3
±0.0 

1,147.1
±0.0 

2 
1,162.5 
±0.0 

1,593.3
±0.0 

1,147.1
±0.0 

3 
1,162.5 
±0.0 

1,593.3
±0.0 

1,147.1
±0.0 

4 
1,162.5 
±0.0 

1,593.3
±0.0 

1,147.1
±0.0 

เฉล่ีย
รวม 
4 บอ 

1,162.5 
±0.0 

1,593.3
±0.0 

1,147.
±0.0 
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ของออกซิเจนในบอเลี้ยงเมื่อเริ่มตนศึกษา) จากแหลงตางๆท่ีเพ่ิมเขาไป และถูกใช
การเติมอากาศ, (2) = การหมุนเวียนนํ้าเขาบอ, (3) = การสังเคราะหแสง

การหายใจของแพลงกตอนตะกอนและแบคทีเรีย, (7) = การหมุนเวียนนํ้าออกจากบอ
ออกซิเจนท้ังหมดในบอเลี้ยงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการประเมิน และ (9) = ออกซิเจนแพรหรือหลุดออกจากบอเลี้ยงสู

ในบอเลี้ยงปลากะพงขาวระบบปดนํ้าหมนุเวียนเทียบกับปริมาณออกซิเจนท้ังหมดในบอเลี้ยงเมื่อ
โดยเฉลี่ยจากการศึกษาจํานวน 5 ครั้ง ท่ีระยะเวลาการเลี้ยง 90, 120, 150, 180 

ตนทุนการใชพลังงานในการเติมอากาศในบอเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบนํ้าหมุนเวียนท่ีระยะเวลาการเลี้ยง 

0

200

400

600

800

1000

(4) (5) (6) (7) (

บอ 4 (การใช/ไหลออกของออกซิเจน)

พลังงานในการเติม คาพลังงานไฟฟาท่ีใช
ในการเติมอากาศ 

คาพลังงาน
ไฟฟาท่ีใชใน

การเติม
อากาศตลอด
ระยะเวลา

ผลผลิตปลาท่ี
เพ่ิมขึ้น 

กิโลวัตต/
/
 

บาท/
ชม./บอ 

บาท/เดือน/
บอ 

บาท/8 
เดือน/บอ 

กก./เดือน/บอ

1
 

5.73 
±0.00 

4,123.22 
±0.00 

32,945.86 
±0.00 

135.28±43.93

1
 

5.73 
±0.00 

4,123.22 
±0.00 

32,945.86 
±0.00 

173.34±67.89

1
 

5.73 
±0.00 

4,123.22 
±0.00 

32,945.86 
±0.00 

190.04±90.09

1
 

5.73 
±0.00 

4,123.22 
±0.00 

32,945.86 
±0.00 

154.57±105.05

.1
 

5.73 
±0.00 

4,123.22
±0.00 

32,945.86 
±0.00 

163.31±74.74
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จากแหลงตางๆท่ีเพ่ิมเขาไป และถูกใช/ไหล
การสังเคราะหแสง, (5) = การ

การหมุนเวียนนํ้าออกจากบอ (8) = 
ออกซิเจนแพรหรือหลุดออกจากบอเลี้ยงสู

ออกซิเจนท้ังหมดในบอเลี้ยงเมื่อเริ่มตน
180 และ 210 วัน 

ปลากะพงขาวในระบบนํ้าหมุนเวียนท่ีระยะเวลาการเลี้ยง 90, 

(8) (9)

ผลผลิตปลาท่ี ตนทุนคา
พลังงาน

ไฟฟา/ผลผลิต
ปลา 1 กก. 

บอ บาท/กก. 

93 33.21±11.59 

89 27.89±14.49 

09 28.22±19.58 

05 38.89±26.09 

74 32.06±17.41 
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ตารางท่ี 4 พลังงานและคาพลังงานไฟฟาท่ีสูญเสียจากออกซิเจน
เลี้ยง 90, 120, 150, 180 
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 กรัม/ชม./บอ 
วัตต/

ชม./บอ 
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180 และ 210 วัน 

สมนึก กบิลรัมย. 2530. การบริโภคออกซิเจนเปรียบเทียบของกุงกุลาดํา

ท่ีถูกบีบตาและปกติ. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 13/2530.  สถานีประมงนํ้ากรอยจังหวัดระยอง

52 หนา. 

ชัชวาล อินทรมนตรี และลักขณา ละอองศิริวงศ . 2543. การบริโภคออกซิเจนในบอเลี้ยงกุงกุลาดําท่ีมี

เอกสารวิชาการฉบับท่ี ๔/๒๕๔๓. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงทะเลฝงอาวไทย

ทธ  สองแสงจินดา  และดุสิต  ตันวิไลย. 2534. การแพรกระจายและการเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้าในบอ

เลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนา. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 1/2534. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง

Choksuchart, J. Salaenoi and P. Arenyakananda. 2012. Dissolved

Litopepaeus vannamei) culture in earthen ponds. Kasetsart Journal 

Losordo, and R. Malone. 2002. Recirculating systems, effluents and treatments

inJ. R. Tomasso,ed. Aquaculture and the Environmentinthe

AChapter of the World Aquaculture Society, BatonRouge,
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ออกซิเจนหลุดออกออก

ของออกซิเจน 

สัดสวน
พลังงานท่ี
สูญเสียจาก
ออกซิเจน
หลุดออก
ออกของ
ออกซิเจน 

คาพลังงานไฟฟาท่ี
สูญเสียออกซิเจนหลุด
ออกออกของออกซิเจน 

คาพลังงาน

การเล้ียง 

กิโลวัตต/
เดือน/บอ 

% 
บาท/ชม./

บอ 
บาท/เดือน/

บอ 

1,098.6 
±17.9 

95.8±1.6 
5.48 
±0.09 

3,948.70 
±64.37 

31

1,077.6 
±21.8 

93.9±1.9 
5.37 
±0.11 

3,873.29 
±78.23 

30

1,041.8 
±36.1 

90.8±3.1 
5.19 
±0.18 

3,744.75 
±129.60 

29
±

1,047.5 
±29.1 

91.3±2.5 
5.22 
±0.15 

3,765.12 
±104.64 

30

1,066.4 
±34.3 

93.00±3.00 
5.32 
±0.17 

3,832.97 
±123.35 

30
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จากบอเลี้ยงสูบรรยากาศท่ีระยะเวลาการ

การบริโภคออกซิเจนเปรียบเทียบของกุงกุลาดํา Penaeus monodon 
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คาพลังงาน
ไฟฟาท่ี
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ตลอด

ระยะเวลา
การเล้ียง 8 

เดือน 

ตนทุนคา
พลังงาน
ไฟฟาท่ี
สูญเสีย/

ผลผลิตปลา 
1 กก. 

บาท/8 
เดือน/บอ 

บาท/กก. 

31,589.63 
±514.96 

31.71 
±11.08 

30,986.34 
±625.87 

25.96 
±13.04 

29,957.97 
±1,036.83 

25.51 
±17.53 

30,120.98 
±837.09 

35.21 
±23.36 

30,663.73 
±986.77 

29.60 
±15.71 
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ความถี่ที่เหมาะสมในการใหอาหารของการเลี้ยงปลาตะกรับ
ในกระชังท่ีแขวนในระบบน้ําหมุนเวียน
 
วลีรัตน มูสิกะสังข1 โสมลดา ประเสริฐสม
1สํานักงานประมงจังหวัดปทุมธาน ี
2กลุมบริหารงานวิจัย กองแผนงาน 
3สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุร ี
4ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 
 
บทคัดยอ 

การศึกษาความถี่ที่เหมาะสมในการใหอาหารสําเร็จรูปของการเลี้ยงปลาตะกรับ

1766) ในกระชังในระบบน้ําหมุนเวียน

ดําเนินการทดลองเปนระยะเวลา 6 

5.76±0.77 เซนติเมตร มาเลี้ยงในกระชังขนาด

อาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับปลาทะเล

71.68±29.31 และ 62.02±24.45 

อัตราเติบโตจําเพาะ 1.26±0.69, 1.35±0.46 

99.58±0.37, 100 และ 99.72±0.26

เพิ่มตอวันและอัตราแลกเนื้อ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

จําเพาะและอัตรารอด ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

ตอวัน เปนความถี่ที่เหมาะสมในการเลี้ยง

อาหารที่ความถี ่2 ครั้งตอวัน ใหกําไรสูงสุด
 
คําสําคัญ : ปลาตะกรับ การเลีย้งปลาในกระชัง ความถี่การใหอาหาร
   

* ผูรับผดิชอบ : ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
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ความถี่ที่เหมาะสมในการใหอาหารของการเลี้ยงปลาตะกรับ (Scatophagus argus
ในกระชังท่ีแขวนในระบบน้ําหมุนเวียน 

โสมลดา ประเสริฐสม2 ชัชวาล อนิทรมนตรี3 และ กฤษณา องอาจ4 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 6 (สงขลา) 

การศึกษาความถี่ที่เหมาะสมในการใหอาหารสําเร็จรูปของการเลี้ยงปลาตะกรับ(Scatophagus

ในกระชังในระบบน้ําหมุนเวียน โดยใชความถี่ในการใหอาหารแตกตางกัน 3 ระดับคือ 

6 เดือน โดยนําปลาตะกรับที่มีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน 6.30±2.10

มาเลี้ยงในกระชังขนาด 2x2x2 เมตร จํานวน 9 กระชัง ใชอัตราการปลอย

ลาทะเล เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาปลาตะกรับมีน้ําหนักสุดทายเฉลี่ย

 กรัม ความยาวสุดทายเฉลี่ย 11.76±1.38, 12.29±1.54 

1.26±0.69, 1.35±0.46 และ 1.27±0.78% ตอวัน อัตราแลกเนื้อ 1.91, 1.97 

99.72±0.26% ตามลําดับ เมื่อทําการวิเคราะหทางสถิติ พบวาน้ําหนักสุดทายเฉลี่ย

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนคาความยาวสุดทายเฉลี่ย 

ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) จากการทดลองครั้งนี ้สรุปไดวาความถ่ีในการใหอาหาร

เปนความถี่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาตะกรับในกระชังในระบบน้ําหมุนเวียน สําหรับตนทุนผลตอบแทน พบวา

ใหกําไรสูงสุด 

การเลีย้งปลาในกระชัง ความถี่การใหอาหาร 

ศาลากลางจังหวัดปทุมธาน ีอ.เมือง จ.ปทุมธาน ี12000 Email : mwaleerat@yahoo.com
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Scatophagus argus Linnaeus, 

 1, 2 และ 3 ครั้งตอวัน ได

6.30±2.10 กรัม ความยาวเฉลี่ย 

ใชอัตราการปลอย 50 ตัว/ตารางเมตร ให

มีน้ําหนักสุดทายเฉลี่ย 60.66±23.48, 

54 และ 11.58±1.43 เซนติเมตร 

1.97 และ 3.18 และมีอัตรารอด 

พบวาน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยเปอรเซนตน้ําหนัก

สวนคาความยาวสุดทายเฉลี่ย อัตราเติบโต

สรุปไดวาความถ่ีในการใหอาหาร 2 ครั้ง

ในระบบน้ําหมุนเวียน สําหรับตนทุนผลตอบแทน พบวาการให

: mwaleerat@yahoo.com 
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Abstract 

The study on growth of spotted scat (

was carried out in water recalculating pond for 6 months. The feeding frequencies of artificial pellet were 

three treatments: one, two and three times a day

and 5.76±0.77 cm. were stocked 50 individuals per m

average final weight and lengths was 

11.58±1.43 cm. for treatment 1, 2 and 3 respectively. The specific growth rates were 

and 1.27±0.78% per day, the food conversion ratios were 

99.58±0.37, 100 and 99.72±0.26% respe

percent daily weight gain and food conversion ratios were significantly different (P<

final lengths, specific growth rate and survival rates was not significantly different (P>0.05). In conclusion, the 

most suitable feeding frequency was twice a day. 

twice a day could be recommended. 
 
Key words : Scatophagus argus, spotted scat, 
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spotted scat (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) cultured in 9 floating cages 

was carried out in water recalculating pond for 6 months. The feeding frequencies of artificial pellet were 

three treatments: one, two and three times a day. The fishes with average weight and length of 

cm. were stocked 50 individuals per m2 in 2x2x2 m. cage. The result indicated that the 

average final weight and lengths was 60.66±23.48, 71.68±29.31, 62.02±24.45g. and 11.76

cm. for treatment 1, 2 and 3 respectively. The specific growth rates were 1.26±0.69, 1.35±0.46 

% per day, the food conversion ratios were 1.91, 1.97 and 3.18. The survival rates were 

respectively. The statistical analysis indicated that final weight, average 

percent daily weight gain and food conversion ratios were significantly different (P<0.05). On the other hand, 

final lengths, specific growth rate and survival rates was not significantly different (P>0.05). In conclusion, the 

most suitable feeding frequency was twice a day. Considering to the maximum refund, 
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

คํานํา 

ปลาตะกรับ Scatophagus argus

ตัง และยังมีช่ือเรียกอื่น ๆ เชน กระทะ แปบลาย ชื่อในแวดวงปลาสวยงามเรียกวา เสือดาว ตามลักษณะลวดลายบนลําตัว ปลา

ตะกรับเปนปลาทะเลที่สามารถปรับตัวอาศัยไดทั้งน้ํากรอยและน้ําจืด ในประเทศไทยพบไดทั่วไปในบริเวณน้ํากรอย เชน 

บริเวณปากแมน้ํา นากุง และชายฝงทะเล  

กันในบริเวณทะเลสาบสงขลา (อังสุนีย

มากกวาปลาตะกรับจากแหลงอื่น จึงนิยมนําปลาตะกรับมาทําแกงสม

สงขลา จากการที่นิยมบริโภคปลาตะกรับ

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 

เพาะพันธุปลาตะกรับเปนผลสําเร็จ โด

ในบอกุงกุลาดําที่ท้ิงราง หรือเลี้ยงรวมกับปลากะพงขาวได  โดยทํากระชังเลี้ยงปลาตะกรับใหอยูรอบนอกของกระชังปลากะพง

ขาว  ใชเศษอาหารที่เหลือจากใหปลากะพงขาวเปนอาหาร พบวาแมปลาตะกรับ

เศษอาหารที่ตกคาง และกินสาหรายที่ติดอยูขางกระชัง เปนการชวยทําความสะอาดกระชังปลากะพงขาว ชวยในการใหน้ํา

หมุนเวียนเขาสูกระชังไดดีขึ้น อยางไรก็ตาม

แผนในการใหอาหารที่เหมาะสม (feeding schedule) 

และขนาดของปลา รวมทั้งจํานวนความถี่ในการใหอาหารปลาซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโต

ตองการความถี่ในการใหอาหาร 1 ครั้งตอวัน 

ครั้งตอวัน (De Silva and Anderson, 1995, Goddard, 1996) 

และประสิทธิภาพการใชอาหาร ซึ่งจะทําใหคาใชจายในการผลิตสูงขึ้น

เลี้ยงปลาเชนกัน โดยชวงเวลาที่เหมาะสมขึ้นกับปริมาณออกซิเจน

2543) อยางไรก็ตาม การเลี้ยงปลาทั่วไปจะใหอาหารเวลากลางวัน

เชงิพาณิชยนั้นการลดตนทุนการผลิตเปนสิ่งที่ควรคํานึงถึงอยางยิ่ง

กะพงขาวท่ีเลี้ยงแบบใหกินอาหารสําเร็จรูปทุกวัน มีอัตราการเติบโตจําเพาะสูงกวาแบบใหกินอาหารวันเวนวันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ แตการใหอาหารทุกวันมีตนทุนการเลี้ยงที่สูงกวาแบบกินอาหารวันเวนวัน 

rockfish (Sebastes schlegeli) ที่ไดรับอาหาร

เนื่องจากยังไมมีขอมูลทางวิชาการที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบ

ทดลองครั้งนี ้จึงไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความถี่ในการใหอาหาร

 

วัตถุประสงค 

ศึกษาการเติบโตของปลาตะกรับที่เลี้ยงดวยความถี่ในการใหอาหารที่เหมาะสมในกระชังที่แขวนในระบบน้ําหมุนเวยีน

 

วิธีดําเนินการ 

1. การวางแผนการทดลองและวิธีดําเนินการ

นําลูกปลาตะกรับขนาด 1 

มาเลี้ยงในบอระบบน้ําหมุนเวียนที่กลุมเพาะพันธุสัตวน้ําชายฝง โดย

กระชัง ที่ขึงไวในบอที่เตรียมระบบน้ําหมุนเวียนไวเรียบรอยแลว 

การศึกษาครั้งนี้มีความเค็มประมาณ 

ปลาตะกรับประมาณ 10% ในแตละกระชังทุกเดือน โดยเลี้ยงเปนระยะเวลา 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) มีชื่อสามัญ spotted scat ชื่อทองถ่ินของภาคใต คือ  ปลาขี้

ๆ เชน กระทะ แปบลาย ชื่อในแวดวงปลาสวยงามเรียกวา เสือดาว ตามลักษณะลวดลายบนลําตัว ปลา

ตะกรับเปนปลาทะเลที่สามารถปรับตัวอาศัยไดทั้งน้ํากรอยและน้ําจืด ในประเทศไทยพบไดทั่วไปในบริเวณน้ํากรอย เชน 

บริเวณปากแมน้ํา นากุง และชายฝงทะเล  (วิมล, 2518) พบไดทั้งฝงอาวไทยและอันดามัน เปนปลาที่ไดรับความนิยมบริโภค

อังสุนีย, 2539) ปลาตะกรับที่อาศัยอยูในทะเลสาบสงขลานั้น เนื้อปลามีความนุมและมัน

มากกวาปลาตะกรับจากแหลงอื่น จึงนิยมนําปลาตะกรับมาทําแกงสม ซึ่งเปนเมนูเด็ดตามรานอาหารและภัตตาคารในจัง

สงขลา จากการที่นิยมบริโภคปลาตะกรับ ซึ่งจับจากธรรมชาติโดยตลอด ทําใหปริมาณจากธรรมชาติลงลงอยางตอเนื่อง 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 6 (สงขลา) (ชื่อเดิม สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

เพาะพันธุปลาตะกรับเปนผลสําเร็จ โดยใชวิธีการผสมเทียม และสามารถผลิตลูกปลาตะกรับใหกับเกษตรกรที่สนใจนําไปเลี้ยง

ในบอกุงกุลาดําที่ท้ิงราง หรือเลี้ยงรวมกับปลากะพงขาวได  โดยทํากระชังเลี้ยงปลาตะกรับใหอยูรอบนอกของกระชังปลากะพง

ขาว  ใชเศษอาหารที่เหลือจากใหปลากะพงขาวเปนอาหาร พบวาแมปลาตะกรับเจริญเติบโตชา แตมีผลคือปลาตะกรับชวยกิน

เศษอาหารที่ตกคาง และกินสาหรายที่ติดอยูขางกระชัง เปนการชวยทําความสะอาดกระชังปลากะพงขาว ชวยในการใหน้ํา

อยางไรก็ตาม การศึกษาแนวทางในการเลี้ยงปลาตะกรับในดานตาง

(feeding schedule) ซึ่งมีความสําคัญตอประสิทธิภาพการผลิต

และขนาดของปลา รวมทั้งจํานวนความถี่ในการใหอาหารปลาซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโต เชน 

ครั้งตอวัน สวนปลากดอเมริกัน (Ictalurus punctatus) ตองการความถี่ในการใหอาหาร

(De Silva and Anderson, 1995, Goddard, 1996) ถาปลาไดรับอาหารไมเหมาะสมจะมีผลกระทบตอการเติบโต

ซึ่งจะทําใหคาใชจายในการผลิตสูงขึ้น นอกจากนี้ เวลาในการใหอาหารก็มีความสําคัญตอการ

โดยชวงเวลาที่เหมาะสมขึ้นกับปริมาณออกซิเจน อุณหภูมิ และอาจขึ้นกับแสงในชวงกลางวันกลางคืน

การเลี้ยงปลาทั่วไปจะใหอาหารเวลากลางวัน เนื่องจากมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน

งพาณิชยนั้นการลดตนทุนการผลิตเปนสิ่งที่ควรคํานึงถึงอยางยิ่ง จากการศึกษาของโสมลดา และวลีรัตน 

กะพงขาวท่ีเลี้ยงแบบใหกินอาหารสําเร็จรูปทุกวัน มีอัตราการเติบโตจําเพาะสูงกวาแบบใหกินอาหารวันเวนวันอยางมีนัยสําคัญ

ตนทุนการเลี้ยงที่สูงกวาแบบกินอาหารวันเวนวัน Lee et al. (2000) 

ที่ไดรับอาหาร 1 และ 2 ครั้งตอวัน มีอัตราการเติบโตดีกวาปลาที่ใหอาหาร

เนื่องจากยังไมมีขอมูลทางวิชาการที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบ และแบบแผนการใหอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยง

จึงไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความถี่ในการใหอาหาร เพื่อเปนการลดตนทุนการเลี้ยงปลาตะกรับ

ศึกษาการเติบโตของปลาตะกรับที่เลี้ยงดวยความถี่ในการใหอาหารที่เหมาะสมในกระชังที่แขวนในระบบน้ําหมุนเวยีน

การวางแผนการทดลองและวิธีดําเนินการ 

1 นิ้ว ที่ไดจากโรงเพาะฟกของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 

มาเลี้ยงในบอระบบน้ําหมุนเวียนที่กลุมเพาะพันธุสัตวน้ําชายฝง โดยปลอยปลาลงในกระชังขนาด 

ที่ขึงไวในบอที่เตรียมระบบน้ําหมุนเวียนไวเรียบรอยแลว โดยปลอยในอัตรา 50 ตัวตอตารางเมตร ซึ่งน้ําในบอที่ใชใน

มประมาณ 25 สวนในพัน ในการใหอาหารใชอาหารสําเร็จรูป ใหปลากินอาหารจนอิ่ม 

ในแตละกระชังทุกเดือน โดยเลี้ยงเปนระยะเวลา 6 เดือน  
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ชื่อทองถ่ินของภาคใต คือ  ปลาขี้

ๆ เชน กระทะ แปบลาย ชื่อในแวดวงปลาสวยงามเรียกวา เสือดาว ตามลักษณะลวดลายบนลําตัว ปลา
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ศึกษาการเติบโตของปลาตะกรับที่เลี้ยงดวยความถี่ในการใหอาหารที่เหมาะสมในกระชังที่แขวนในระบบน้ําหมุนเวยีน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 6 (สงขลา) 

ปลอยปลาลงในกระชังขนาด 2x2x1 เมตร จํานวน 9 
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 การวางแผนการทดลองเลี้ยงปลาตะกรับ

ชุดการทดลองท่ี 1 วันละ 

ชุดการทดลองท่ี 2 วันละ 

ชุดการทดลองท่ี 3 วันละ 

2. การวิเคราะหการเติบโต 

 วิเคราะหผลการศึกษาของความถี่ที่เหมาะสมของอาหารตอการเจริ

ละวัน นับจํานวนปลาที่ตาย (กรณีมีปลาตาย

ทดลองคํานวณ น้ําหนักเพิ่มตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการกินอาหาร อัตราแลกเนื้อ และอัตราการรอดข

ปลา รวมทั้งตนทุนของอาหารของการเลี้ยงปลาตะกรับตามชุดการทดลองที่กําหนด ดังนี้  

น้ําหนักเพิ่มตอวัน (Average diary growth) 

 

=     

 

อัตราการเติบโตจําเพาะ (specific growth rate,

 

 =   [

 

โดยที ่ W2  =  น้ําหนักเฉลี่ย

 W1  =  น้ําหนักเฉลี่ย

    ln  =  ลอการิธึมฐานธรรมชาติ 

 

อัตราการกินอาหาร (% ตอวัน

 

=   

 

อัตราแลกเนื้อ (feed conversion ratio)

 

=     

 

อัตรารอด (survival rate)  หนวยเปนเปอรเซ็นต

 

=     

       

ผลตอบแทน หนวยเปนบาท 

= ยอดขาย 

3. การวิเคราะหคณุภาพน้ํา 

กอนการใหอาหารในชวงเชาทุกวันทําการวัดความเค็มภายในกระชัง

กรดดาง (pH) และอุณหภูมิน้ําดวยเครื่องวัด

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

การวางแผนการทดลองเลี้ยงปลาตะกรับ โดยมีความถี่ในการใหอาหารแบงเปน 3 ชุด ๆ ละ 

วันละ 1 ครั้ง (เวลา 09.00 น.) 

วันละ 2 ครั้ง (เวลา 09.00 น. และ 13.00 น.) 

วันละ 3 ครั้ง (เวลา 09.00 น. 13.00 น. และ 17.00 น.) 

วิเคราะหผลการศึกษาของความถี่ที่เหมาะสมของอาหารตอการเจริญเติบโตของปลาตะกรับ บันทึกอาหารที่ปลากินแต

กรณีมีปลาตาย) ทุกเดือนทําการชั่งน้ําหนัก - วัดความยาวปลา 30 ตัวตอกระชัง เมื่อสิ้นสุดการ

ทดลองคํานวณ น้ําหนักเพิ่มตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการกินอาหาร อัตราแลกเนื้อ และอัตราการรอดข

ปลา รวมทั้งตนทุนของอาหารของการเลี้ยงปลาตะกรับตามชุดการทดลองที่กําหนด ดังนี้   

(Average diary growth) หนวยเปนกรัมตอวัน 

=      

      

(specific growth rate, SGR) หนวยเปนเปอรเซ็นตตอวัน 

=   [        ] X   100 

น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) เมื่อเวลาสิ้นสุดการทดลองของแตละชวง (t2) 

น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) เมื่อเวลาเริม่ตนการทดลอง ของแตละชวง (t1)

ลอการิธึมฐานธรรมชาติ (natural logarithm) 

ตอวัน)  

=    

(feed conversion ratio) 

=      

หนวยเปนเปอรเซ็นต  

=          X 100 

        

 

ยอดขาย - ตนทุนผันแปรรวม   

กอนการใหอาหารในชวงเชาทุกวันทําการวัดความเค็มภายในกระชัง โดยใช Salino - refractometer

และอุณหภูมิน้ําดวยเครื่องวัด pH (WTW) ออกซิเจนละลายน้ํา ดวยเครื่องวัดออกซิเจน 

จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

จํานวนปลาเมื่อเริม่ตนการทดลอง 

น้ําหนักอาหารแหงที่ปลากิน (กรัม) 
น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น (กรัม) 

 ln( W2 ) - ln( W1 )  
         (t2 - t1) 
 

น้ําหนักอาหารเฉลี่ยที่ปลากินตอวนั (กรัม) X  100

(น้ําหนักปลาเริ่มตน + น้ําหนักปลาสุดทาย)/2

 

นน.ปลาสดุทาย - นน.ปลาเริ่มตน 

จํานวนวันที่เลี้ยง 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ๆ ละ 3 ซ้ํา ดังนี ้

ญเติบโตของปลาตะกรับ บันทึกอาหารที่ปลากินแต

ตัวตอกระชัง เมื่อสิ้นสุดการ

ทดลองคํานวณ น้ําหนักเพิ่มตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการกินอาหาร อัตราแลกเนื้อ และอัตราการรอดของ

  

) 

ctometer วัดความเปน

 และทุก 1 เดือน เก็บ

100 

2 
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100 

2 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ตัวอยางนํ้าในกระชังที่เลี้ยงปลา เพื่อนําไปวิเคราะหคุณภาพน้ําในหองปฏิบัติการคือ ปริมาณสารอาหารในน้ํา ไดแก แอมโมเนีย

รวมทั้งหมด ไนเตรท และไนไตรท ตามวิธีของ
 

4. การวิเคราะหทางสถิต ิ 

รวบรวมขอมูลการเจริญเติบโตของปลาตะกรับระหวางการทดลอง ดังนี้ เปอรเซ็นตนํ้า

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราแลกเนื้อ อัตราการกินอาหาร อัตราการรอดของปลา และองคประกอบทางเคมีของเนื้อ

ปลาตะกรับ แลววิเคราะหความแปรปรวนของคาดังกลาวขางตนดวยวิธี 

ของแตละทรีตเมนต โดยวิธีของ Tukey’s Test 

 

ผลการศึกษา 

จากการที่นําปลาตะกรับที่มีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน

กระชังขนาด 2x2x2 เมตร จํานวน 9 

อาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับปลาทะเลชนิดลอยน้ํา

อาหาร 1 ครั้งตอวัน, ความถี่ในการใหอาหาร

รายละเอียดในการศึกษาดังตอไปนี้ 

1. การเติบโต  

1.1 น้ําหนักเฉลี่ย  

      เมื่อเริ่มตนการทดลอง

หลังจากทําการเลี้ยงเปนระยะเวลา 

62.02±24.45 กรัม ตามลําดับ เมื่อนํามาทําการวิเคราะหทางสถิติ

การทดลองที่ 3 ไมมีความแตกตางกัน 

ชุดการทดลองท่ี 2 อยางมีนัยสําคัญ 

1.2 ความยาวเฉลี่ย 

     เมื่อเริ่มตนการทดลอง

เซนติเมตร หลังจากทําการเลี้ยงเปนระยะเวลา 

และ 11.58±1.43 เซนติเมตร ตามลําดับ 

แตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  

1.3 เปอรเซนตน้ําหนักเพิ่มตอวัน

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวา ปลาตะกรับในชุดการทดลองที่ 

0.30±0.06, 0.36±0.05 และ 0.31±0.08

น้ําหนักของชุดการทดลองที่ 1 และ 

แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ

1.4 อัตราการเติบโตจําเพาะ

                เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวา ปลาตะกรับในชุดการทดลองที่ 

1.26±0.69% ตอวัน, 1.35±0.46% 

พบวา อัตราเติบโตจําเพาะของทั้ง 3 
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งปลา เพื่อนําไปวิเคราะหคุณภาพน้ําในหองปฏิบัติการคือ ปริมาณสารอาหารในน้ํา ไดแก แอมโมเนีย

รวมทั้งหมด ไนเตรท และไนไตรท ตามวิธีของ Strickland and Parsons (1972) 

รวบรวมขอมูลการเจริญเติบโตของปลาตะกรับระหวางการทดลอง ดังนี้ เปอรเซ็นตนํ้า

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราแลกเนื้อ อัตราการกินอาหาร อัตราการรอดของปลา และองคประกอบทางเคมีของเนื้อ

ปลาตะกรับ แลววิเคราะหความแปรปรวนของคาดังกลาวขางตนดวยวิธี ANOVA จากนั้นเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย

Tukey’s Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

จากการที่นําปลาตะกรับที่มีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน 6.30±2.10 กรัม ความยาวเฉล่ีย 5.76

9 กระชัง ที่ขึงไวในระบบน้ําหมุนเวียน เปนเวลา 6 เดือน โดยปลอยกระชังละ

อาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับปลาทะเลชนิดลอยน้ํา โดยใชความถี่ในการใหอาหารแตกตางกัน 3

ความถี่ในการใหอาหาร 2 ครั้งตอวัน และความถี่ในการใหอาหาร 3 ครั้งตอวัน

เมื่อเริ่มตนการทดลอง น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ยของปลาตะกรับที่นํามาใชทดลองมีคา

หลังจากทําการเลี้ยงเปนระยะเวลา 6 เดือน ปลาตะกรับมีน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยเทากับ 60.66±

กรัม ตามลําดับ เมื่อนํามาทําการวิเคราะหทางสถิติ พบวาน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยของชุดการทดลองที่ 

ไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) แตน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยทั้ง 2 ชุดการทดลองนี้มีความแตกตางกันทางสถิติกับ

 (P<0.05) 

เมื่อเริ่มตนการทดลอง ความยาวเริ่มตนเฉลี่ยของปลาตะกรับที่นํามาใชทดลองมีคา

หลังจากทําการเลี้ยงเปนระยะเวลา 6 เดือน ปลาตะกรับมีความยาวสุดทายเฉลี่ยเทากับ

เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 1) พบวาความยาวสุดทายเฉลี่ยของปลาทั้ง 

เปอรเซนตน้ําหนักเพิ่มตอวัน  

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวา ปลาตะกรับในชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีน้ําหนักเพิ่มตอตัวตอวันไดเทากับ 

0.31±0.08 กรัมตอวัน ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) เมื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติ

และ 3 ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)

แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) กับชุดการทดลองที ่2  

อัตราการเติบโตจําเพาะ 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวา ปลาตะกรับในชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีอัตราเติบโตจําเพาะเท

% ตอวัน และ 1.27±0.78% ตอวัน ตามลําดับ (ตารางที่ 1

 ชุดการทดลอง ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  
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งปลา เพื่อนําไปวิเคราะหคุณภาพน้ําในหองปฏิบัติการคือ ปริมาณสารอาหารในน้ํา ไดแก แอมโมเนีย

รวบรวมขอมูลการเจริญเติบโตของปลาตะกรับระหวางการทดลอง ดังนี้ เปอรเซ็นตนํ้าหนักเพิ่ม น้ําหนักเพิ่มตอวัน 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราแลกเนื้อ อัตราการกินอาหาร อัตราการรอดของปลา และองคประกอบทางเคมีของเนื้อ

จากนั้นเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

5.76±0.77 เซนติเมตร มาเลี้ยงใน

เดือน โดยปลอยกระชังละ 200 ตัว ให

3 ระดับ คือ ความถี่ในการให

ครั้งตอวัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองมี

ที่นํามาใชทดลองมีคา  6.30±2.10 กรัม 

±23.48, 71.68±29.31 และ 

พบวาน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยของชุดการทดลองที่ 1 และ ชุด

ชุดการทดลองนี้มีความแตกตางกันทางสถิติกับ

ความยาวเริ่มตนเฉลี่ยของปลาตะกรับที่นํามาใชทดลองมีคา 5.76±0.77 

มีความยาวสุดทายเฉลี่ยเทากับ 11.76±1.38, 12.29±1.54 

 3 ชุดการทดลอง ไมมีความ

มีน้ําหนักเพิ่มตอตัวตอวันไดเทากับ 

เมื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติ พบวาเปอรเซ็นตของ

(P>0.05) แตทั้ง 2 ชุดการทดลอง

มีอัตราเติบโตจําเพาะเทากับ 

1) เมื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติ
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1.5 อัตราแลกเนื้อ 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวา ปลาตะกรับในชุดการทดลองที่ 

และ 3.18 ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติ

นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตทั้ง 2 ชุดการทดลอ

1.6 อัตรารอด 

อัตรารอดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาปลาตะกรับในชุดการทดลองที่ 

99.58±0.37, 100 และ 99.72±0.26 ตามลําดับ เปอรเซ็นต ตามลําดับ

ทั้ง 3 ชุดการทดลอง ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

 
ตารางที่ 1  การเติบโต ผลผลิต ปลาตะกรับที่เลี้ยงในกระชังที่แขวนในบอดิน
          

พารามิเตอร 

น้ําหนัก 

เฉลี่ยเริ่มตน (ก.) 

เฉลี่ยสุดทาย (ก.) 

ความยาว 

เฉลี่ยเริ่มตน (ซม.) 

เฉลี่ยสุดทาย (ซม.) 

การเติบโต 

นน.เพิ่มตอวัน (ก.ตอวัน) 

อัตราเตบิโตจาํเพาะ (% ตอวัน) 

อัตราการกินอาหาร (% ตอวัน) 

อัตราแลกเนื้อ 

อัตราการรอด (%) 

หมายเหตุ  คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในบรรทัดเดียวกัน แสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 

 

2. คุณภาพน้ํา 

คุณภาพของน้ําตลอดระยะเวลาในการศึกษา

25.94 – 30.71 ppt อุณหภูมิอยูในชวง 28.80 

ในชวง 5.52 – 5.93 มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียรวมทั้งหมดมีคา

0.59 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณไนเตรทมีคา

 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวา ปลาตะกรับในชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีอัตราแลกเนื้อเทากับ 

ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะหทางสถิต ิพบวาอัตราแลกเนื้อชุดการทดลองที่ 1 และ 2 ไมมีความแตกตางกันอยางมี

ชุดการทดลองแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) กับชุดการทดลองที่

อัตรารอดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาปลาตะกรับในชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 

ตามลําดับ เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติ พบวาอัตรารอดของปลา

ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 

การเติบโต ผลผลิต ปลาตะกรับที่เลี้ยงในกระชังที่แขวนในบอดิน 

ความถี่ในการใหอาหาร 

1 มื้อ 2 มื้อ 

  

6.30±2.10 a 6.30±2.10 a 6.30±2.10

60.66 ±  23.48 a 71.68 ± 29.31 b 62.02

  

5.76 ± 0.77 a 5.76 ± 0.77 a 5.76 

11.76 ± 1.38 a 12.29 ± 1.54 a 11.58

  

0.30±0.06  a 0.36±0.05  a 0.31±0.08 

1.26±0.69 a 1.35±0.46 a 1.27±0.78

1.90 a 2.00±0.86 a 

1.91  a 1.97  a 

99.58±0.37 a 100 a 99.72±0.26 

คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในบรรทัดเดียวกัน แสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

คุณภาพของน้ําตลอดระยะเวลาในการศึกษา 6 เดือน พบวาคุณภาพน้ําของการทดลอง มีพิสัยความเค็มอยูในชวง 

80 – 29.93 องศาเซลเซียล พีเอชอยูในชวง 8.17 – 8.26 และออกซิเจนละลายอยู

แอมโมเนียรวมทั้งหมดมีคา 1.30 - 2.22 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณไนไตรทมีคา

และปริมาณไนเตรทมีคา 2.44 - 5.19 มิลลิกรัมตอลิตร  

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

มีอัตราแลกเนื้อเทากับ 1.91, 1.97 

ไมมีความแตกตางกันอยางมี

กับชุดการทดลองที ่3  

3 มีอัตรารอดเทากับ 

บวาอัตรารอดของปลา

3 มื้อ 

 

6.30±2.10 a 

62.02 ± 24.45 a 

 

5.76 ± 0.77 a 

11.58 ± 1.43 a 

 

0.31±0.08  a 

1.27±0.78 a 

3.17 b 

3.18  b 

99.72±0.26 a 

คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในบรรทัดเดียวกัน แสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    

พบวาคุณภาพน้ําของการทดลอง มีพิสัยความเค็มอยูในชวง 

และออกซิเจนละลายอยู

ปริมาณไนไตรทมีคา 0.44 - 
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1.5 อัตราแลกเนื้อ 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวา ปลาตะกรับในชุดการทดลองที่ 

และ 3.18 ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติ

นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตทั้ง 2 ชุดการทดลอ

1.6 อัตรารอด 

อัตรารอดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาปลาตะกรับในชุดการทดลองที่ 

99.58±0.37, 100 และ 99.72±0.26 ตามลําดับ เปอรเซ็นต ตามลําดับ

ทั้ง 3 ชุดการทดลอง ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

 
ตารางที่ 1  การเติบโต ผลผลิต ปลาตะกรับที่เลี้ยงในกระชังที่แขวนในบอดิน
          

พารามิเตอร 

น้ําหนัก 

เฉลี่ยเริ่มตน (ก.) 

เฉลี่ยสุดทาย (ก.) 

ความยาว 

เฉลี่ยเริ่มตน (ซม.) 

เฉลี่ยสุดทาย (ซม.) 

การเติบโต 

นน.เพิ่มตอวัน (ก.ตอวัน) 

อัตราเตบิโตจาํเพาะ (% ตอวัน) 

อัตราการกินอาหาร (% ตอวัน) 

อัตราแลกเนื้อ 

อัตราการรอด (%) 

หมายเหตุ  คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในบรรทัดเดียวกัน แสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 

 

2. คุณภาพน้ํา 

คุณภาพของน้ําตลอดระยะเวลาในการศึกษา

25.94 – 30.71 ppt อุณหภูมิอยูในชวง 28.80 

ในชวง 5.52 – 5.93 มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียรวมทั้งหมดมีคา

0.59 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณไนเตรทมีคา
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เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวา ปลาตะกรับในชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีอัตราแลกเนื้อเทากับ 

ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะหทางสถิต ิพบวาอัตราแลกเนื้อชุดการทดลองที่ 1 และ 2 ไมมีความแตกตางกันอยางมี

ชุดการทดลองแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) กับชุดการทดลองที่

อัตรารอดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาปลาตะกรับในชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 

ตามลําดับ เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติ พบวาอัตรารอดของปลา

ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 

การเติบโต ผลผลิต ปลาตะกรับที่เลี้ยงในกระชังที่แขวนในบอดิน 

ความถี่ในการใหอาหาร 

1 มื้อ 2 มื้อ 

  

6.30±2.10 a 6.30±2.10 a 6.30±2.10

60.66 ±  23.48 a 71.68 ± 29.31 b 62.02

  

5.76 ± 0.77 a 5.76 ± 0.77 a 5.76 

11.76 ± 1.38 a 12.29 ± 1.54 a 11.58

  

0.30±0.06  a 0.36±0.05  a 0.31±0.08 

1.26±0.69 a 1.35±0.46 a 1.27±0.78

1.90 a 2.00±0.86 a 

1.91  a 1.97  a 

99.58±0.37 a 100 a 99.72±0.26 

คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในบรรทัดเดียวกัน แสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

คุณภาพของน้ําตลอดระยะเวลาในการศึกษา 6 เดือน พบวาคุณภาพน้ําของการทดลอง มีพิสัยความเค็มอยูในชวง 

80 – 29.93 องศาเซลเซียล พีเอชอยูในชวง 8.17 – 8.26 และออกซิเจนละลายอยู

แอมโมเนียรวมทั้งหมดมีคา 1.30 - 2.22 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณไนไตรทมีคา

และปริมาณไนเตรทมีคา 2.44 - 5.19 มิลลิกรัมตอลิตร  
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มีอัตราแลกเนื้อเทากับ 1.91, 1.97 

ไมมีความแตกตางกันอยางมี

กับชุดการทดลองที ่3  

3 มีอัตรารอดเทากับ 

บวาอัตรารอดของปลา

3 มื้อ 

 

6.30±2.10 a 

62.02 ± 24.45 a 

 

5.76 ± 0.77 a 

11.58 ± 1.43 a 

 

0.31±0.08  a 

1.27±0.78 a 

3.17 b 

3.18  b 

99.72±0.26 a 

คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในบรรทัดเดียวกัน แสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    

พบวาคุณภาพน้ําของการทดลอง มีพิสัยความเค็มอยูในชวง 

และออกซิเจนละลายอยู

ปริมาณไนไตรทมีคา 0.44 - 
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3. ตนทุนและกําไร 

ศึกษาตนทุนกําไรของการเลี้ยงปลาตะกรับในกระชัง 

สิ้นสุดการทดลอง พบวา การใหอาหารปลาตะกรับที่ความถี่

 
ตารางที่ 2 ตนทุนและกําไรตอกระชังของปลาตะกรับ
 

 

คาลูกปลา (บาท) 

คาอาหาร (บาท) 

คากระชัง (บาท) 

รวมตนทุน (บาท) 

ขายได (บาท) 

กําไร (บาท) 

กําไร % 

หมายเหต ุตนทุนขางตนไมรวมคาแรงงาน ไฟฟาและตนทุนคงที่

 
วิจารณผล 

จากการที่นําปลาตะกรับมาเลี้ยงในกระชังที่กางไวในบอระบบน้ําหมุนเวียน

50 ตัว/ตารางเมตร ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับปลาทะเลชนิดลอยน้ํา

ความถี่ในการใหอาหาร 1 ครั้งตอวัน

การทดลอง พบวาความถี่ในการใหอาหาร

อยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

ขนาด 1-1.5 เซนติเมตร พบวาการใหอาหาร

(ปลากินพืชและสัตว) น้ําหนักเริ่มตน

(2002) พบวาการใหอาหารวันละ 2 

บัญญัติ (2553) ทดลองเลี้ยงปลาดุกทะเล

เจริญเติบโตในเชิงน้ําหนักดีกวาอยางมีนัยสําคัญกับปลาที่ใหอาหาร

ครั้งตอวัน ปลาจะสามารถกินอาหารไดมากขึ้น

ความถี่ของการใหอาหารปลานั้น พบวาการใหอาหารมากครั้งจะตองใชปริมาณอาหารเปนจํานวนมากในการเลี้ยง

ปลา ซึ่งการทดลองในครั้งนี ้พบวาปลาตะกรับในชุดการทดลองที่ 

1 และ 2 (ตารางท่ี 1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ในชุดการทดลองที่ 1 และ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ประสิทธิภาพการดูดซึมและการใชประโยชนไดจากอาหารลดลง

อาหารที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากการใหอาหารวันละ
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ศึกษาตนทุนกําไรของการเลี้ยงปลาตะกรับในกระชัง โดยใชความถี่ในการใหอาหารแตกตางกัน

การใหอาหารปลาตะกรับที่ความถี ่2 ครั้งตอวัน ใหกําไรสูงสุดเทากับ 51.48 %

ตนทุนและกําไรตอกระชังของปลาตะกรับโดยใชความถีใ่นการใหอาหารแตกตางกัน 3

ความถี่ในการใหอาหาร 

1 มื้อ 2 มื้อ 

1,000 1,000 

1,033.25 1,295 

1,500 1,500 

3,533.25 3,795 

4,832.25 5,748.75 

1,299 1,953.75 

36.77 51.48 

ตนทุนขางตนไมรวมคาแรงงาน ไฟฟาและตนทุนคงที ่

จากการที่นําปลาตะกรับมาเลี้ยงในกระชังที่กางไวในบอระบบน้ําหมุนเวียน เปนเวลา 6

ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับปลาทะเลชนิดลอยน้ํา โดยใชความถี่ในการใหอาหารแตกตางกัน

 ความถี่ในการใหอาหาร 2 ครั้งตอวัน และความถี่ในการใหอาหาร

พบวาความถี่ในการใหอาหาร 2 ครั้งตอวัน ทําใหปลาตะกรับมีการเจริญเติบโตในดานน้ํา

สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุพจน และคณะ (2530) ที่ไดทดลองอนุบาลปลากะพงขาว 

พบวาการใหอาหาร 2 ครั้ง ปลาเจริญเติบโตดีท่ีสุด สุภาพร และคณะ 

น้ําหนักเริ่มตน 4.16 กรัม เมื่อใหอาหาร 1 ครั้งตอวัน จะโตชากวาใหอาหารวันละ 

2 ครั้ง สําหรับปลา yellowtail flounder เปนความถี่ของการใหอาหารที่เหมาะสมที่สุด

ทดลองเลี้ยงปลาดุกทะเล พบวาปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยความถี่ในการใหอาหาร

เจริญเติบโตในเชิงน้ําหนักดีกวาอยางมีนัยสําคัญกับปลาที่ใหอาหาร 1 ครั้งตอวัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการที่แบงอาหารให

ปลาจะสามารถกินอาหารไดมากขึ้น  

รปลานั้น พบวาการใหอาหารมากครั้งจะตองใชปริมาณอาหารเปนจํานวนมากในการเลี้ยง

ปลาตะกรับในชุดการทดลองที่ 3 มีอัตราการกินอาหารสูงกวาปลาตะกรับในชุดการทดลองที่ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) และพบวาปลาตะกรับในชุดการทดลองท่ี 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) อีกดวย ซึ่งการใหอาหารมากครั้งเกินไปในแตละวันจะทําให

ประสิทธิภาพการดูดซึมและการใชประโยชนไดจากอาหารลดลง ดังนั้น การใหอาหารวันละ 2 ครั้ง

เนื่องจากการใหอาหารวันละ 2 ครั้ง จะทําใหอาหารเคลื่อนที่ผานระบบทางเดินอาหารไมเร็วหรือชา
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โดยใชความถี่ในการใหอาหารแตกตางกัน 3 ระดับ คือ เมื่อ

51.48 % ตามตารางที่ 2 

3 ระดับ 

3 มื้อ 

1,000 

1,766.25 

1,500 

4,266.25 

4,948 

681.75 

15.98 

6 เดือน โดยใชอัตราการปลอย 

โดยใชความถี่ในการใหอาหารแตกตางกัน 3 ระดับ คือ 

และความถี่ในการใหอาหาร 3 ครั้งตอวัน เมื่อสิ้นสุด

ทําใหปลาตะกรับมีการเจริญเติบโตในดานน้ําหนักเฉลี่ยสุดทายสูงสุด

ที่ไดทดลองอนุบาลปลากะพงขาว (ปลากินเนื้อ) 

และคณะ (2549) ทดลองเลี้ยงปลาอีกง 

จะโตชากวาใหอาหารวันละ 2 ครั้ง Dwyer et. al. 

เปนความถี่ของการใหอาหารที่เหมาะสมที่สุด 

พบวาปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยความถี่ในการใหอาหาร 2 ครั้งตอวัน มีอัตราการ

ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการที่แบงอาหารให 2 

รปลานั้น พบวาการใหอาหารมากครั้งจะตองใชปริมาณอาหารเปนจํานวนมากในการเลี้ยง

ปลาตะกรับในชุดการทดลองที่ 

ปลาตะกรับในชุดการทดลองท่ี 3 มีอัตราแลกเนื้อสูงกวา

ซึ่งการใหอาหารมากครั้งเกินไปในแตละวันจะทําให

ครั้ง จึงเปนความถี่ของการให

จะทําใหอาหารเคลื่อนที่ผานระบบทางเดินอาหารไมเร็วหรือชา
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เกินไป สงผลใหการยอยและการดูดซึมอาหารมีประสิทธิภาพดีขึ้น จากการทดลองปลาตะกรับที่ไดรับอาหาร 

อัตราเติบโตจําเพาะสูงสุด (ตารางท่ี 1)  

การศึกษาในครั้งนี้พบวาอัตรารอดของปลาตะกรับมีแนวโนมคอนขางสูงทั้ง 

ความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ทั้งนี้ 

สอดคลองกับการศึกษาของ ธํารงค (2541) ซึ่งรายงานวา

Cho and Lovell (2002) พบวารูปแบบของการใหอาหารไมมีผลตออัตราการรอดของปลา

เชนเดียวกันการศึกษาของ Rabe and Brown (2000) 

flounder ไมมีผลตออัตรารอดของปลา 

สําหรับคุณภาพของน้ําที่ศึกษาดาน

ทั้งหมด ไนไตรท และไนเตรท ในทุกกลุมการทดลองมีคาไมแตกตางกันและอยู

1990)  

การศึกษาครั้งนี้ สรุปไดวาความถี่ในการใหอาหาร

กระชังท่ีแขวนในระบบน้ําหมุนเวียน เพราะเปนระดับที่ทําให

พบวา การเลี้ยงปลาตะกรับในกระชังที่แขวนในระบบน้ําหมุนเวียนที่ใหอาหาร

สงเสริมใหเกษตรกรนําปลาตะกรับไปเลี้ยงเปนอาชีพ

ประหยัดตนทุนดานไฟฟา และเนื่องจากปลาตะกรับ

เดือน เกษตรกรสามารถคัดเลือกปลาที่มีขนาดใหญสงขายตลาดกอน
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

สงผลใหการยอยและการดูดซึมอาหารมีประสิทธิภาพดีขึ้น จากการทดลองปลาตะกรับที่ไดรับอาหาร 

การศึกษาในครั้งนี้พบวาอัตรารอดของปลาตะกรับมีแนวโนมคอนขางสูงทั้ง 3 ชุดการทดลอง 

 อัตราการรอดไมไดขึ้นอยูกับชนิดของอาหารและ/หรือเวลาในการใหอาหาร

ซึ่งรายงานวา ความถี่ของการใหอาหารไมมีผลตออัตราการรอดของปลากดเหลือง

พบวารูปแบบของการใหอาหารไมมีผลตออัตราการรอดของปลา Channel catfish 

Rabe and Brown (2000) ที่รายงานวาความถี่และการจํากัดการใหอาหารปลา

สําหรับคุณภาพของน้ําที่ศึกษาดานความเค็ม อุณภูมิน้ํา ความเปนกรด - ดาง ปริมาณออกซิเจนละลาย

ในทุกกลุมการทดลองมีคาไมแตกตางกันและอยูในระดับที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงปลา 

สรุปไดวาความถี่ในการใหอาหาร 2 ครั้งตอวัน เปนความถี่ที่เหมาะสมในการเลี้ยง

เพราะเปนระดับที่ทําใหปลาตะกรับมีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด 

ในกระชังที่แขวนในระบบน้ําหมุนเวียนที่ใหอาหารในความถี่ 2 ครั้งตอวัน ใหกําไรสูงสุด 

เปนอาชีพนั้น สามารถแนะนําใหเกษตรกรเลี้ยงในบอดินขนาดเล็ก

และเนื่องจากปลาตะกรับในแตละรุนมีอัตราการเจริญเติบโตไมเทากันทุกตัว เมื่อเลี้ยงไดประมาณ 

เกษตรกรสามารถคัดเลือกปลาที่มีขนาดใหญสงขายตลาดกอน เพื่อประหยัดตนทุนดานอาหาร 

การศึกษาการใหอาหารและความถี่ในการใหอาหารของการเลี้ยงปลากดเหลือง

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ปตตานี. 26 หนา. 

การศึกษาความหนาแนนและความถี่ในการใหอาหารปลาดุกทะเล (Plotosus canius

รวมบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

. 

การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาตะกรับ. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กรุงเทพมหานคร. 84 หนา. 

โภชนศาสตรสัตวและการใหอาหารสัตวน้ํา. พิมพครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผลของความถี่ในการใหอาหารปลากะพงขาวขนาดเล็กท่ีเลี้ยงในกระชัง. เอกสารวิชาการฉบับที่

สถาบันเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงแหงชาต ิกรมประมง. 2530. 

และมาลัย อิ่มศิลป. การเลี้ยงปลาอีกงในกระชังดวย ความถี่ในการใหอาหารตางกัน

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดเพชรบุรี กรมประมง. 2549. 

โสมลดา ประเสริญสม และวลีรัตน  มูสิกะสังข. 2548. ผลของความถี่การใหอาหารสําเร็จรูปตอการเจริญเติบโตของปลากะพง

ที่เลี้ยงในกระชังใหไดขนาดตลาด เอกสารวิชาการฉบับที ่40/2548. 

กรมประมง. 16 หนา. 
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สงผลใหการยอยและการดูดซึมอาหารมีประสิทธิภาพดีขึ้น จากการทดลองปลาตะกรับที่ไดรับอาหาร 2 ครั้งตอวัน จึงมี

ชุดการทดลอง (ตารางที่ 1) และไมมี

หรือเวลาในการใหอาหาร 

ความถี่ของการใหอาหารไมมีผลตออัตราการรอดของปลากดเหลือง 

Channel catfish แตอยางใด 

ที่รายงานวาความถี่และการจํากัดการใหอาหารปลา yellowtail 

ปริมาณออกซิเจนละลาย แอมโมเนีย

ในระดับที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงปลา (Boyd, 

เปนความถี่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาตะกรับใน

 เมื่อศึกษาตนทุนกําไร 

ใหกําไรสูงสุด แตในการ

นั้น สามารถแนะนําใหเกษตรกรเลี้ยงในบอดินขนาดเล็ก เพื่อเปนการ

มีอัตราการเจริญเติบโตไมเทากันทุกตัว เมื่อเลี้ยงไดประมาณ 4 

การศึกษาการใหอาหารและความถี่ในการใหอาหารของการเลี้ยงปลากดเหลือง. ภาควิชาเทคโนโลยี

Plotosus canius) ที่เลี้ยงใน

รวมบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร การประชุมทาง

วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. 
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ความถี่ในการใหอาหารตางกัน. 
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เกินไป สงผลใหการยอยและการดูดซึมอาหารมีประสิทธิภาพดีขึ้น จากการทดลองปลาตะกรับที่ไดรับอาหาร 
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ผลการเสริมวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหารตอการพัฒนารังไขของแมพันธุปลาตะกรับ
 
วลีรัตน มูสิกะสังข1 มาวิทย อัศวอารีย2 กฤษณา องอาจ
และ จูอะดี พงศมณีรัตน6 
1สํานักงานประมงจังหวัดปทุมธาน ี
2ศูนยวิจยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝงจันทบุรี
3ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 
4ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 
5กลุมบริหารงานวิจัย กองแผนงาน 
6ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
 
บทคัดยอ 

 การศึกษาผลการเสริมวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหารตอการพัฒนารังไขของแมพันธุปลาตะกรับวางแผนการ

ทดลองแบบสุมตลอด (completely randomized design; CRD) 

ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา (replication) ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ผลิตสําหรับปลาทะเลชนิดลอยน้ําเสริมดวย

วิตามินอ ีซึ่งทุกชุดการทดลองใหวิตามินอี 0.29 

1 กก.อาหาร ตามลําดับ ใชปลาตะกรับที่มีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน

นํามาเลี้ยงในกระชังขนาด 2x2x1.5 เมตร ที่แขวน

และตัวเมียอยางละ 25 ตัว เปนเวลา 60 วัน โดย

และแอสตาแซนทินที่ใชน้ัน ไมมีผลตอการเติบโตของพอแมปลา

ปลาตะกรับในทุกชุดการทดลองมีการพัฒนาของ

5, 8 และ 11 ตัวสวนความสมบูรณของไขในระยะที่ 

อัตรา 1.81 กรัมตอ 1 กก.อาหาร จึงเปนระดับที่เพียงพอตอการ
 
คําสําคัญ : ปลาตะกรับ วิตามินอ ีแอสตาแซนทิน
   
* ผูรับผดิชอบ : ศาลากลางจังหวัดปทุมธาน ี
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ผลการเสริมวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหารตอการพัฒนารังไขของแมพันธุปลาตะกรับ

กฤษณา องอาจ3 จิระยุทธ ร่ืนศิริกุล4 โสมลดา ประเสริฐสม5  

ชายฝงจันทบุร ี
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 6 (สงขลา) 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 6 (สงขลา) 

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

การศึกษาผลการเสริมวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหารตอการพัฒนารังไขของแมพันธุปลาตะกรับวางแผนการ

(completely randomized design; CRD) โดยแบงชุดการทดลองเปน 3 ชุดการทดลอง

ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ผลิตสําหรับปลาทะเลชนิดลอยน้ําเสริมดวย

0.29 กรัมตอ 1 กก.อาหาร และแอสตาแซนทินในอัตรา 1.12, 1.81 

ปลาตะกรับที่มีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน 143.45±5.14 กรัม ความยาวเฉลี่ย 15

แขวนในบอระบบน้ําหมุนเวียนจํานวน 9 กระชัง โดยปลอยกระชังละ

วัน โดยใหปลากินอาหารจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง ผลการทดลองพบวา

ไมมีผลตอการเติบโตของพอแมปลาตะกรับ แตระดับวิตามินอีและแอสตาแซนทิน

พัฒนาของไขปลา โดยพบวาทั้ง 3 ชุดการทดลอง แมปลามีระยะของไขปลา ระยะที่ 

ระยะที่ 5 เฉลี่ย 43, 77.50 และ 60% ตามลําดับ ดังน้ัน การเสริม

จึงเปนระดับที่เพียงพอตอการพัฒนารังไขของแมพันธุปลาตะกรับ 

แอสตาแซนทิน 

 อ.เมือง จ.ปทุมธาน ี12000 E-mail : mwaleerat@yahoo.com
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การศึกษาผลการเสริมวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหารตอการพัฒนารังไขของแมพันธุปลาตะกรับวางแผนการ

ชุดการทดลอง (treatment) 

ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ผลิตสําหรับปลาทะเลชนิดลอยน้ําเสริมดวยแอสตาแซนทิน และ

1.12, 1.81 และ 4.56 กรัมตอ 

15.99±0.41 เซนติเมตร 

โดยปลอยกระชังละ 50 ตัว มีตัวผู

การทดลองพบวา ระดับของวิตามินอี

วิตามินอีและแอสตาแซนทินที่ใชกลับมีผลใหแม

มปลามีระยะของไขปลา ระยะที่ 5 รวม 

ดังน้ัน การเสริมแอสตาแซนทินใน

: mwaleerat@yahoo.com 



 O1 

222 

O43 

ผลการเสริมวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหารตอการพัฒนารังไขของแมพันธุปลาตะกรับ
 
วลีรัตน มูสิกะสังข1 มาวิทย อัศวอารีย2 กฤษณา องอาจ
และ จูอะดี พงศมณีรัตน6 
1สํานักงานประมงจังหวัดปทุมธาน ี
2ศูนยวิจยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝงจันทบุรี
3ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 
4ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 
5กลุมบริหารงานวิจัย กองแผนงาน 
6ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
 
บทคัดยอ 

 การศึกษาผลการเสริมวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหารตอการพัฒนารังไขของแมพันธุปลาตะกรับวางแผนการ

ทดลองแบบสุมตลอด (completely randomized design; CRD) 

ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา (replication) ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ผลิตสําหรับปลาทะเลชนิดลอยน้ําเสริมดวย

วิตามินอ ีซึ่งทุกชุดการทดลองใหวิตามินอี 0.29 

1 กก.อาหาร ตามลําดับ ใชปลาตะกรับที่มีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน

นํามาเลี้ยงในกระชังขนาด 2x2x1.5 เมตร ที่แขวน

และตัวเมียอยางละ 25 ตัว เปนเวลา 60 วัน โดย

และแอสตาแซนทินที่ใชน้ัน ไมมีผลตอการเติบโตของพอแมปลา

ปลาตะกรับในทุกชุดการทดลองมีการพัฒนาของ

5, 8 และ 11 ตัวสวนความสมบูรณของไขในระยะที่ 

อัตรา 1.81 กรัมตอ 1 กก.อาหาร จึงเปนระดับที่เพียงพอตอการ
 
คําสําคัญ : ปลาตะกรับ วิตามินอ ีแอสตาแซนทิน
   
* ผูรับผดิชอบ : ศาลากลางจังหวัดปทุมธาน ี
 
 

 
 

 
 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ผลการเสริมวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหารตอการพัฒนารังไขของแมพันธุปลาตะกรับ

กฤษณา องอาจ3 จิระยุทธ ร่ืนศิริกุล4 โสมลดา ประเสริฐสม5  

ชายฝงจันทบุร ี
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 6 (สงขลา) 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 6 (สงขลา) 

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

การศึกษาผลการเสริมวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหารตอการพัฒนารังไขของแมพันธุปลาตะกรับวางแผนการ

(completely randomized design; CRD) โดยแบงชุดการทดลองเปน 3 ชุดการทดลอง

ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ผลิตสําหรับปลาทะเลชนิดลอยน้ําเสริมดวย

0.29 กรัมตอ 1 กก.อาหาร และแอสตาแซนทินในอัตรา 1.12, 1.81 

ปลาตะกรับที่มีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน 143.45±5.14 กรัม ความยาวเฉลี่ย 15

แขวนในบอระบบน้ําหมุนเวียนจํานวน 9 กระชัง โดยปลอยกระชังละ

วัน โดยใหปลากินอาหารจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง ผลการทดลองพบวา

ไมมีผลตอการเติบโตของพอแมปลาตะกรับ แตระดับวิตามินอีและแอสตาแซนทิน

พัฒนาของไขปลา โดยพบวาทั้ง 3 ชุดการทดลอง แมปลามีระยะของไขปลา ระยะที่ 

ระยะที่ 5 เฉลี่ย 43, 77.50 และ 60% ตามลําดับ ดังน้ัน การเสริม

จึงเปนระดับที่เพียงพอตอการพัฒนารังไขของแมพันธุปลาตะกรับ 

แอสตาแซนทิน 

 อ.เมือง จ.ปทุมธาน ี12000 E-mail : mwaleerat@yahoo.com

 

 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ผลการเสริมวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหารตอการพัฒนารังไขของแมพันธุปลาตะกรับ 

 

การศึกษาผลการเสริมวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหารตอการพัฒนารังไขของแมพันธุปลาตะกรับวางแผนการ

ชุดการทดลอง (treatment) 

ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ผลิตสําหรับปลาทะเลชนิดลอยน้ําเสริมดวยแอสตาแซนทิน และ

1.12, 1.81 และ 4.56 กรัมตอ 

15.99±0.41 เซนติเมตร 

โดยปลอยกระชังละ 50 ตัว มีตัวผู

การทดลองพบวา ระดับของวิตามินอี

วิตามินอีและแอสตาแซนทินที่ใชกลับมีผลใหแม

มปลามีระยะของไขปลา ระยะที่ 5 รวม 

ดังน้ัน การเสริมแอสตาแซนทินใน

: mwaleerat@yahoo.com 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

Effect of Dietary Vitamin E and Astaxanthin on Ovary Development of Spotted Scat 
(Scatophagus argus Linnaeus, 1766

Waleerat Musikasung1 , Mavit Assavaaree
Somlada Prasertsom5 and Juadee Pongmaneerat
1Pathum Thani Fisheries Provincial Office
2Chanthaburi Coastal Aquaculture Research and Development Center
3Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 6 (Songkhla)
4Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 6 (Songkhla)
5Research Administration Group, Planning Division
6General Inspection Ministry of Agriculture and Cooperatives
 
Abstract 

Effect of dietary vitamin E and astaxanthin on ovary development of spotted scat was studied.

A completely randomized design (CRD) was used. The experiment was divided into 

experiment of 3 replications feeding of artificial pellet with different 

of experiment were fed with vitamin E supplemented with 

and 4.56 g. per kg feed respectively. The parent spotted scat fr

per cage (with 25 males and 25

recalculating pond for 2 months. The 

grams and 15.99±0.41 centimeters. All fishes

and astaxanthin had no effect on different in spotted scat growth. But vitamin E and Astaxanthin had the 

effect on the ovary development. We found there a

5, 8 and 11 females and stage 5 of gonad development was about

3 respectively. 
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Effect of dietary vitamin E and astaxanthin on ovary development of spotted scat was studied.

A completely randomized design (CRD) was used. The experiment was divided into 

feeding of artificial pellet with different astaxanthin was undertaken

of experiment were fed with vitamin E supplemented with 0.2 g/kg and astaxanthin at the rate of 1.1

per kg feed respectively. The parent spotted scat from bloodstock were stocked 50 individuals 

males and 25 females) and were cultured in 9 cages with 2

recalculating pond for 2 months. The spotted scat had an average initial weight and length of 

centimeters. All fishes were fed diet twice daily. The results indicated that 

and astaxanthin had no effect on different in spotted scat growth. But vitamin E and Astaxanthin had the 

effect on the ovary development. We found there are spotted scat with gonad development in stages 

females and stage 5 of gonad development was about 43, 77.50 and 60

argus, spotted scat, vitamin E, astaxanthin   
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Effect of Dietary Vitamin E and Astaxanthin on Ovary Development of Spotted Scat 

Ruensirikul4 , 

Effect of dietary vitamin E and astaxanthin on ovary development of spotted scat was studied. 

A completely randomized design (CRD) was used. The experiment was divided into 3 treatments. The 

was undertaken. All batches 

g/kg and astaxanthin at the rate of 1.12, 1.18 

were stocked 50 individuals 

2x2x1.5 meters floated in 

had an average initial weight and length of 143.45± 5.14 

results indicated that vitamin E 

and astaxanthin had no effect on different in spotted scat growth. But vitamin E and Astaxanthin had the 

development in stages 5for 

60% in treatment 1, 2 and 

Town Hall Muang District, Pathum Thani Province 12000  
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คํานํา 

กรมประมงโดยสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สามารถผสมเทียมและเพาะพันธุปลาตะกรับไดแลวเมื่อ ป 

2549 (จิระยุทธ และคณะ, 2551) แตในปจจุบันการเพาะพันธุปลาตะกรับยังตองอาศัยพอแมพันธุจากธรรมชาติ เนื่องจากยังไม

มีการเพาะเลี้ยงพอแมพันธุเชิงพาณิชย (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

การเพาะเลี้ยงข้ึนมาทดแทนการจับจากธรรมชาติ 

วางไขแลว ผนังไขจะแตกออกกอนที่ปลาจะฟกออกเปนตัว

บางอยางท่ีแตกตางจากปลาในธรรมชาติ   

วิตามินอีเปนสารที่ชวยในการพัฒนาระบ

พอแมพันธุ  ปลาอาจขาดวิตามินอี ซึ่งโดยปกติ

นําไปใชในระหวางการเรงการพัฒนารังไขที่เกิดขึ้นจากการฉีดฮอรโมนหรือการเลี้ยงใ

การใหปลาไดรับอาหารที่เหมาะสมนั้น จะตองเตรียมอาหารสําเร็จที่มีคุณคาทางอาหารครบถวนเหมาะกับความตองการในชวง

การพัฒนารังไข โดยการเสริมวิตามินอีเขาไปในระหวางการเลี้ยงในวัยเจริญพันธุ  ตั้งแตกอนฤดูกาลวางไข  เพื่อใ

เครียดมีความสมบูรณ  และทําใหระบบสืบพันธุของปลามีการพัฒนาดีขึ้น  ซึ่งจะสงผลใหแมปลามีไขแกเพ่ิมขึ้นและมีปริมาณไข

ที่มีคุณภาพมากขึ้น สวนการใหวิตามินอีในอาหารที่ระดับต่ํา

อัตราการฟกต่ําและลูกปลามีอัตราการรอดต่ําดวย

ทําใหอัตรารอดของลูกปลาสูงข้ึน 

คารโรทีนอยดซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญในไขปลา 

ระหวางการเรงการพัฒนารังไข ดังนั้นการเสริมแอสตาแซนทินซึ่งเปนคารโรทีนอยดชนิดหนึ่งในอาหารปลาในระดับที่เหมาะสม

ทําใหไขปลามีคุณภาพดีขึ้นกอนนํามาผสมเทียมหรือขยายพันธุโดยวิธีธรรมชาติ  ซึ่งผลการจัดการดังกลาวจะทําใหสามารถ

เตรียมแมพันธุปลาที่มีคุณภาพและพรอมในการนํามาขยายพันธุตอไป แอสตาแซนทินมี

สามารถนําเอาคารโรตินอยดที่สะสมในเนื้อยายเขาไปสะสมในผิว และไขในชวงที่ใกลจะผสมพันธุวางไข 

Kalinowski et al., 2005) ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะพันธุ

แอสตาแซนทินและวิตามินอีซึ่งมีความสําคัญตอชวยในการทํางานของระบบตางๆ

ในปลาไดเหมือนกับในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม  ทํา

เพื่อผลิตลูกปลาตะกรับไดอยางตอเนื่องหรือเพียงพอกับความตองการ ทั้งสามารถพัฒนาเปนการเลี้ยงปลาตะกรับในเชิง

พาณิชยสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําตอไป

 

วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาผลของการเสริมวิตามินอี 

พันธุปลาตะกรับ 

 

วิธีดําเนินการ 

1. การวางแผนการทดลอง 

นําปลาตะกรับขนาดพอแมพันธุจากโรงเลี้ยงปลาของกลุมงานวิจัยการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําชายฝง มาเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียน โดย

ระบบน้ําหมุนเวียนที่มีขนาด 14x20x1.6 เมตร 

บอท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มีความเค็มประมาณ 

อาหารสําเร็จรูปชนิดลอยน้ําที่ผลิตเอง โดยเลี้ยงเปนเวลา 
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กรมประมงโดยสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สามารถผสมเทียมและเพาะพันธุปลาตะกรับไดแลวเมื่อ ป 

แตในปจจุบันการเพาะพันธุปลาตะกรับยังตองอาศัยพอแมพันธุจากธรรมชาติ เนื่องจากยังไม

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง, 2551) เพื่อพัฒนาพอแมพันธุปลาตะกรับจาก

รมชาติ จากการนําพอแมพันธุที่ไดจากการเลี้ยงมาเพาะพันธุ ปรากฏวาเมื่อแมปลา

วางไขแลว ผนังไขจะแตกออกกอนที่ปลาจะฟกออกเปนตัว (Meyers, 1994) และพอแมปลาที่มาจากการเลี้ยงมีสารอาหาร

วิตามินอีเปนสารที่ชวยในการพัฒนาระบบสืบพันธุของปลาเพศเมีย  ในการเลี้ยงปลาตะกรับในที่ลอมขังเพื่อใหเปน

ซึ่งโดยปกติแมปลาไดรับวิตามินอีจากธรรมชาติ เพื่อนําไปสะสมในรางกาย และสามารถ

นําไปใชในระหวางการเรงการพัฒนารังไขที่เกิดขึ้นจากการฉีดฮอรโมนหรือการเลี้ยงใหมีไขแกไดโดยธรรมชาติในบอเลี้ยง 

จะตองเตรียมอาหารสําเร็จที่มีคุณคาทางอาหารครบถวนเหมาะกับความตองการในชวง

โดยการเสริมวิตามินอีเขาไปในระหวางการเลี้ยงในวัยเจริญพันธุ  ตั้งแตกอนฤดูกาลวางไข  เพื่อใ

เครียดมีความสมบูรณ  และทําใหระบบสืบพันธุของปลามีการพัฒนาดีขึ้น  ซึ่งจะสงผลใหแมปลามีไขแกเพ่ิมขึ้นและมีปริมาณไข

ที่มีคุณภาพมากขึ้น สวนการใหวิตามินอีในอาหารที่ระดับต่ํา ทําใหจํานวนปลาที่สามารถวางไขไดมีนอย

อัตราการฟกต่ําและลูกปลามีอัตราการรอดต่ําดวย ทั้งนี้ พบวาปริมาณวิตามินอีในอาหารจะถูกลําเลียงไปยังรังไข

คารโรทีนอยดซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญในไขปลา  แมปลาจะนําไปสะสมในรางกายของแมปลาและนําไปใชใ

ระหวางการเรงการพัฒนารังไข ดังนั้นการเสริมแอสตาแซนทินซึ่งเปนคารโรทีนอยดชนิดหนึ่งในอาหารปลาในระดับที่เหมาะสม

ทําใหไขปลามีคุณภาพดีขึ้นกอนนํามาผสมเทียมหรือขยายพันธุโดยวิธีธรรมชาติ  ซึ่งผลการจัดการดังกลาวจะทําใหสามารถ

อมในการนํามาขยายพันธุตอไป แอสตาแซนทินมีสารประกอบคารโรตินอยด

ที่สะสมในเนื้อยายเขาไปสะสมในผิว และไขในชวงที่ใกลจะผสมพันธุวางไข 

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะพันธุ เพื่อใหไดลูกปลาปริมาณมากขึ้น ดังนั้น

แอสตาแซนทินและวิตามินอีซึ่งมีความสําคัญตอชวยในการทํางานของระบบตางๆ ในรางกายหลายระบบ

ทําใหปลามีความสมบูรณเพศและพรอมตอการนํามาเพาะขยายพันธุในโรงเพาะ

เพื่อผลิตลูกปลาตะกรับไดอยางตอเนื่องหรือเพียงพอกับความตองการ ทั้งสามารถพัฒนาเปนการเลี้ยงปลาตะกรับในเชิง

พาณิชยสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําตอไป 

เพื่อศึกษาผลของการเสริมวิตามินอี 1 ระดับ และแอสตาแซนทิน 3 ระดับตอการพัฒนารังไข  และคุณภาพไข

นําปลาตะกรับขนาดพอแมพันธุจากโรงเลี้ยงปลาของกลุมงานวิจัยการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําชายฝง มาเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียน โดยปลอยปลาลงในกระชังขนาด 2x2x1.5 เมตร จํานวน 9

เมตร โดยปลอยในอัตรา 50 ตัวตอกระชัง (ตัวผูและตัวเมียอยางละ 

บอท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มีความเค็มประมาณ 28 - 33 สวนในพัน ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง แตละครั้งใหปลากินอาหารจนอิ่ม ใช

เอง โดยเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน แบงการทดลองวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

กรมประมงโดยสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สามารถผสมเทียมและเพาะพันธุปลาตะกรับไดแลวเมื่อ ป 

แตในปจจุบันการเพาะพันธุปลาตะกรับยังตองอาศัยพอแมพันธุจากธรรมชาติ เนื่องจากยังไม

เพื่อพัฒนาพอแมพันธุปลาตะกรับจาก

การนําพอแมพันธุที่ไดจากการเลี้ยงมาเพาะพันธุ ปรากฏวาเมื่อแมปลา

และพอแมปลาที่มาจากการเลี้ยงมีสารอาหาร

บสืบพันธุของปลาเพศเมีย  ในการเลี้ยงปลาตะกรับในที่ลอมขังเพื่อใหเปน

เพื่อนําไปสะสมในรางกาย และสามารถ

ขแกไดโดยธรรมชาติในบอเลี้ยง และ

จะตองเตรียมอาหารสําเร็จที่มีคุณคาทางอาหารครบถวนเหมาะกับความตองการในชวง

โดยการเสริมวิตามินอีเขาไปในระหวางการเลี้ยงในวัยเจริญพันธุ  ตั้งแตกอนฤดูกาลวางไข  เพื่อใหปลาไม

เครียดมีความสมบูรณ  และทําใหระบบสืบพันธุของปลามีการพัฒนาดีขึ้น  ซึ่งจะสงผลใหแมปลามีไขแกเพ่ิมขึ้นและมีปริมาณไข

ทําใหจํานวนปลาที่สามารถวางไขไดมีนอย และคุณภาพของไขมี

พบวาปริมาณวิตามินอีในอาหารจะถูกลําเลียงไปยังรังไข ซึ่งมีผลชวย

แมปลาจะนําไปสะสมในรางกายของแมปลาและนําไปใชใน

ระหวางการเรงการพัฒนารังไข ดังนั้นการเสริมแอสตาแซนทินซึ่งเปนคารโรทีนอยดชนิดหนึ่งในอาหารปลาในระดับที่เหมาะสม

ทําใหไขปลามีคุณภาพดีขึ้นกอนนํามาผสมเทียมหรือขยายพันธุโดยวิธีธรรมชาติ  ซึ่งผลการจัดการดังกลาวจะทําใหสามารถ

คารโรตินอยด ซึ่งปลา

ที่สะสมในเนื้อยายเขาไปสะสมในผิว และไขในชวงที่ใกลจะผสมพันธุวางไข (Meyers, 1994 และ 

ดังนั้นเราสามารถเสริม 

ะบบ รวมทั้งระบบสืบพันธุ

ใหปลามีความสมบูรณเพศและพรอมตอการนํามาเพาะขยายพันธุในโรงเพาะฟก 

เพื่อผลิตลูกปลาตะกรับไดอยางตอเนื่องหรือเพียงพอกับความตองการ ทั้งสามารถพัฒนาเปนการเลี้ยงปลาตะกรับในเชิง

และคุณภาพไขของแม

นําปลาตะกรับขนาดพอแมพันธุจากโรงเลี้ยงปลาของกลุมงานวิจัยการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง

9 กระชัง ที่ขึงไวในบอ

ตัวผูและตัวเมียอยางละ 25 ตัว) ซึ่งน้ําใน

แตละครั้งใหปลากินอาหารจนอิ่ม ใช

วัน แบงการทดลองวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด 



 O1 

224 

O43 

คํานํา 

กรมประมงโดยสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สามารถผสมเทียมและเพาะพันธุปลาตะกรับไดแลวเมื่อ ป 

2549 (จิระยุทธ และคณะ, 2551) แตในปจจุบันการเพาะพันธุปลาตะกรับยังตองอาศัยพอแมพันธุจากธรรมชาติ เนื่องจากยังไม

มีการเพาะเลี้ยงพอแมพันธุเชิงพาณิชย (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

การเพาะเลี้ยงข้ึนมาทดแทนการจับจากธรรมชาติ 

วางไขแลว ผนังไขจะแตกออกกอนที่ปลาจะฟกออกเปนตัว

บางอยางท่ีแตกตางจากปลาในธรรมชาติ   

วิตามินอีเปนสารที่ชวยในการพัฒนาระบ

พอแมพันธุ  ปลาอาจขาดวิตามินอี ซึ่งโดยปกติ

นําไปใชในระหวางการเรงการพัฒนารังไขที่เกิดขึ้นจากการฉีดฮอรโมนหรือการเลี้ยงใ

การใหปลาไดรับอาหารที่เหมาะสมนั้น จะตองเตรียมอาหารสําเร็จที่มีคุณคาทางอาหารครบถวนเหมาะกับความตองการในชวง

การพัฒนารังไข โดยการเสริมวิตามินอีเขาไปในระหวางการเลี้ยงในวัยเจริญพันธุ  ตั้งแตกอนฤดูกาลวางไข  เพื่อใ

เครียดมีความสมบูรณ  และทําใหระบบสืบพันธุของปลามีการพัฒนาดีขึ้น  ซึ่งจะสงผลใหแมปลามีไขแกเพ่ิมขึ้นและมีปริมาณไข

ที่มีคุณภาพมากขึ้น สวนการใหวิตามินอีในอาหารที่ระดับต่ํา

อัตราการฟกต่ําและลูกปลามีอัตราการรอดต่ําดวย

ทําใหอัตรารอดของลูกปลาสูงข้ึน 

คารโรทีนอยดซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญในไขปลา 

ระหวางการเรงการพัฒนารังไข ดังนั้นการเสริมแอสตาแซนทินซึ่งเปนคารโรทีนอยดชนิดหนึ่งในอาหารปลาในระดับที่เหมาะสม

ทําใหไขปลามีคุณภาพดีขึ้นกอนนํามาผสมเทียมหรือขยายพันธุโดยวิธีธรรมชาติ  ซึ่งผลการจัดการดังกลาวจะทําใหสามารถ

เตรียมแมพันธุปลาที่มีคุณภาพและพรอมในการนํามาขยายพันธุตอไป แอสตาแซนทินมี

สามารถนําเอาคารโรตินอยดที่สะสมในเนื้อยายเขาไปสะสมในผิว และไขในชวงที่ใกลจะผสมพันธุวางไข 

Kalinowski et al., 2005) ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะพันธุ

แอสตาแซนทินและวิตามินอีซึ่งมีความสําคัญตอชวยในการทํางานของระบบตางๆ

ในปลาไดเหมือนกับในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม  ทํา

เพื่อผลิตลูกปลาตะกรับไดอยางตอเนื่องหรือเพียงพอกับความตองการ ทั้งสามารถพัฒนาเปนการเลี้ยงปลาตะกรับในเชิง

พาณิชยสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําตอไป

 

วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาผลของการเสริมวิตามินอี 

พันธุปลาตะกรับ 

 

วิธีดําเนินการ 

1. การวางแผนการทดลอง 

นําปลาตะกรับขนาดพอแมพันธุจากโรงเลี้ยงปลาของกลุมงานวิจัยการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําชายฝง มาเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียน โดย

ระบบน้ําหมุนเวียนที่มีขนาด 14x20x1.6 เมตร 

บอท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มีความเค็มประมาณ 

อาหารสําเร็จรูปชนิดลอยน้ําที่ผลิตเอง โดยเลี้ยงเปนเวลา 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

กรมประมงโดยสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สามารถผสมเทียมและเพาะพันธุปลาตะกรับไดแลวเมื่อ ป 

แตในปจจุบันการเพาะพันธุปลาตะกรับยังตองอาศัยพอแมพันธุจากธรรมชาติ เนื่องจากยังไม

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง, 2551) เพื่อพัฒนาพอแมพันธุปลาตะกรับจาก

รมชาติ จากการนําพอแมพันธุที่ไดจากการเลี้ยงมาเพาะพันธุ ปรากฏวาเมื่อแมปลา

วางไขแลว ผนังไขจะแตกออกกอนที่ปลาจะฟกออกเปนตัว (Meyers, 1994) และพอแมปลาที่มาจากการเลี้ยงมีสารอาหาร

วิตามินอีเปนสารที่ชวยในการพัฒนาระบบสืบพันธุของปลาเพศเมีย  ในการเลี้ยงปลาตะกรับในที่ลอมขังเพื่อใหเปน

ซึ่งโดยปกติแมปลาไดรับวิตามินอีจากธรรมชาติ เพื่อนําไปสะสมในรางกาย และสามารถ

นําไปใชในระหวางการเรงการพัฒนารังไขที่เกิดขึ้นจากการฉีดฮอรโมนหรือการเลี้ยงใหมีไขแกไดโดยธรรมชาติในบอเลี้ยง 

จะตองเตรียมอาหารสําเร็จที่มีคุณคาทางอาหารครบถวนเหมาะกับความตองการในชวง

โดยการเสริมวิตามินอีเขาไปในระหวางการเลี้ยงในวัยเจริญพันธุ  ตั้งแตกอนฤดูกาลวางไข  เพื่อใ

เครียดมีความสมบูรณ  และทําใหระบบสืบพันธุของปลามีการพัฒนาดีขึ้น  ซึ่งจะสงผลใหแมปลามีไขแกเพ่ิมขึ้นและมีปริมาณไข

ที่มีคุณภาพมากขึ้น สวนการใหวิตามินอีในอาหารที่ระดับต่ํา ทําใหจํานวนปลาที่สามารถวางไขไดมีนอย

อัตราการฟกต่ําและลูกปลามีอัตราการรอดต่ําดวย ทั้งนี้ พบวาปริมาณวิตามินอีในอาหารจะถูกลําเลียงไปยังรังไข

คารโรทีนอยดซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญในไขปลา  แมปลาจะนําไปสะสมในรางกายของแมปลาและนําไปใชใ

ระหวางการเรงการพัฒนารังไข ดังนั้นการเสริมแอสตาแซนทินซึ่งเปนคารโรทีนอยดชนิดหนึ่งในอาหารปลาในระดับที่เหมาะสม

ทําใหไขปลามีคุณภาพดีขึ้นกอนนํามาผสมเทียมหรือขยายพันธุโดยวิธีธรรมชาติ  ซึ่งผลการจัดการดังกลาวจะทําใหสามารถ

อมในการนํามาขยายพันธุตอไป แอสตาแซนทินมีสารประกอบคารโรตินอยด

ที่สะสมในเนื้อยายเขาไปสะสมในผิว และไขในชวงที่ใกลจะผสมพันธุวางไข 

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะพันธุ เพื่อใหไดลูกปลาปริมาณมากขึ้น ดังนั้น

แอสตาแซนทินและวิตามินอีซึ่งมีความสําคัญตอชวยในการทํางานของระบบตางๆ ในรางกายหลายระบบ

ทําใหปลามีความสมบูรณเพศและพรอมตอการนํามาเพาะขยายพันธุในโรงเพาะ

เพื่อผลิตลูกปลาตะกรับไดอยางตอเนื่องหรือเพียงพอกับความตองการ ทั้งสามารถพัฒนาเปนการเลี้ยงปลาตะกรับในเชิง

พาณิชยสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําตอไป 

เพื่อศึกษาผลของการเสริมวิตามินอี 1 ระดับ และแอสตาแซนทิน 3 ระดับตอการพัฒนารังไข  และคุณภาพไข

นําปลาตะกรับขนาดพอแมพันธุจากโรงเลี้ยงปลาของกลุมงานวิจัยการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําชายฝง มาเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียน โดยปลอยปลาลงในกระชังขนาด 2x2x1.5 เมตร จํานวน 9

เมตร โดยปลอยในอัตรา 50 ตัวตอกระชัง (ตัวผูและตัวเมียอยางละ 

บอท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มีความเค็มประมาณ 28 - 33 สวนในพัน ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง แตละครั้งใหปลากินอาหารจนอิ่ม ใช

เอง โดยเลี้ยงเปนเวลา 60 วัน แบงการทดลองวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

กรมประมงโดยสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สามารถผสมเทียมและเพาะพันธุปลาตะกรับไดแลวเมื่อ ป 

แตในปจจุบันการเพาะพันธุปลาตะกรับยังตองอาศัยพอแมพันธุจากธรรมชาติ เนื่องจากยังไม

เพื่อพัฒนาพอแมพันธุปลาตะกรับจาก

การนําพอแมพันธุที่ไดจากการเลี้ยงมาเพาะพันธุ ปรากฏวาเมื่อแมปลา

และพอแมปลาที่มาจากการเลี้ยงมีสารอาหาร

บสืบพันธุของปลาเพศเมีย  ในการเลี้ยงปลาตะกรับในที่ลอมขังเพื่อใหเปน

เพื่อนําไปสะสมในรางกาย และสามารถ

ขแกไดโดยธรรมชาติในบอเลี้ยง และ

จะตองเตรียมอาหารสําเร็จที่มีคุณคาทางอาหารครบถวนเหมาะกับความตองการในชวง

โดยการเสริมวิตามินอีเขาไปในระหวางการเลี้ยงในวัยเจริญพันธุ  ตั้งแตกอนฤดูกาลวางไข  เพื่อใหปลาไม

เครียดมีความสมบูรณ  และทําใหระบบสืบพันธุของปลามีการพัฒนาดีขึ้น  ซึ่งจะสงผลใหแมปลามีไขแกเพ่ิมขึ้นและมีปริมาณไข

ทําใหจํานวนปลาที่สามารถวางไขไดมีนอย และคุณภาพของไขมี

พบวาปริมาณวิตามินอีในอาหารจะถูกลําเลียงไปยังรังไข ซึ่งมีผลชวย

แมปลาจะนําไปสะสมในรางกายของแมปลาและนําไปใชใน

ระหวางการเรงการพัฒนารังไข ดังนั้นการเสริมแอสตาแซนทินซึ่งเปนคารโรทีนอยดชนิดหนึ่งในอาหารปลาในระดับที่เหมาะสม

ทําใหไขปลามีคุณภาพดีขึ้นกอนนํามาผสมเทียมหรือขยายพันธุโดยวิธีธรรมชาติ  ซึ่งผลการจัดการดังกลาวจะทําใหสามารถ

คารโรตินอยด ซึ่งปลา

ที่สะสมในเนื้อยายเขาไปสะสมในผิว และไขในชวงที่ใกลจะผสมพันธุวางไข (Meyers, 1994 และ 

ดังนั้นเราสามารถเสริม 

ะบบ รวมทั้งระบบสืบพันธุ

ใหปลามีความสมบูรณเพศและพรอมตอการนํามาเพาะขยายพันธุในโรงเพาะฟก 

เพื่อผลิตลูกปลาตะกรับไดอยางตอเนื่องหรือเพียงพอกับความตองการ ทั้งสามารถพัฒนาเปนการเลี้ยงปลาตะกรับในเชิง

และคุณภาพไขของแม

นําปลาตะกรับขนาดพอแมพันธุจากโรงเลี้ยงปลาของกลุมงานวิจัยการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง

9 กระชัง ที่ขึงไวในบอ

ตัวผูและตัวเมียอยางละ 25 ตัว) ซึ่งน้ําใน

แตละครั้งใหปลากินอาหารจนอิ่ม ใช

วัน แบงการทดลองวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

(completely randomized design; CRD) 

ซ้ํา (replication) ดังนี ้

ชุดการทดลองท่ี 1 วิตามิน อี 

ชุดการทดลองท่ี 2 วิตามิน อี 

ชุดการทดลองท่ี 3 วิตามิน อี 

 

2. สูตรอาหารสําเร็จรูป 

อาหารที่ใชในการทดลองนั้น ผลิตเองตามสูตรของกลุมงานวิจัยการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จัดเตรียมโดยผสมอาหารให

เขากัน ใชน้ําผสมในอัตราสวนอาหาร 

อุณหภูมิ 800C นาน 24 ชั่วโมง ซึ่งอาหารสําเร็จรูปดังกลาวมีสวนผสมของระดับโปรตีน 

ตอกิโลกรัมอาหาร ตามกฤษณา และคณะ 
 
ตารางที ่1 สูตรอาหารสําเร็จรูปปลาตะกรับที่เสริมดวยวิ
 

วัสดุอาหาร (กรัม/กิโลกรัม

ปลาปน  

ตับปลาหมึกปน 

กากถัวเหลือง 

แปงขาวเจา 

แปงสาล ี

น้ํามันถั่วเหลือง 

น้ํามันปลา 

วิตามินรวม 

แรธาตุรวม 

วิตามินซ ี

วิตามินอ ี 

เอสตาแซนติน  

รวม (กิโลกรัม) 
 

3. การเติบโตของปลาตะกรับ 

ระหวางการทดลองบันทึกปริมาณอาหารที่ปลากินแตละวัน 

ทดลองทุกตัว โดยวัดความยาวดวยไมบรรทัดหนวยเปนเซนติเมตร  ชั่งน้ําหนักปลาโดยใชเครื่องชั่งหนวยเปนกรัม และเมื่อ

สิ้นสุดการทดลองคํานวณหาคา 

  

 น้ําหนักเพิ่ม 

 ความยาวสุทธิ 

การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

(completely randomized design; CRD) โดยแบงชุดการทดลองเปน 3 ชุดการทดลอง (treatment) 

วิตามิน อี 0.29 กรัม และแอสตาแซนทิน 1.12  กรัม/กิโลกรัมอาหาร

วิตามิน อี 0.29 กรัม และแอสตาแซนทิน 1.81 กรัม/กิโลกรัมอาหาร

วิตามิน อี 0.29 กรัม และแอสตาแซนทิน 4.56 กรัม/กิโลกรัมอาหาร

อาหารที่ใชในการทดลองนั้น ผลิตเองตามสูตรของกลุมงานวิจัยการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จัดเตรียมโดยผสมอาหารให

เขากัน ใชน้ําผสมในอัตราสวนอาหาร 1 กิโลกรัม/น้ํา 300 มล. เมื่อผสมอาหารใหเขากันแลวนําไปอัดเม็ด เสร็จแลวเขาตูอบที่

ชั่วโมง ซึ่งอาหารสําเร็จรูปดังกลาวมีสวนผสมของระดับโปรตีน 43.52 %

และคณะ (ติดตอสวนตัว) สวนแอสตาแซนทิน และสวนผสมอาหารสําเร็จรูปมีสูตร ดังนี้

ปลาตะกรับที่เสริมดวยวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหาร 

กิโลกรัม) สูตร 1 สูตร 2 

450 450 

120 120 

70 70 

148 147 

120 120 

20 20 

40 40 

10 10 

10 10 

10 10 

0.29 0.29 

1.12 1.81 

1,000 1,000 

ระหวางการทดลองบันทึกปริมาณอาหารที่ปลากินแตละวัน ในแตละเดือนทําการชั่งน้ําหนัก

ทดลองทุกตัว โดยวัดความยาวดวยไมบรรทัดหนวยเปนเซนติเมตร  ชั่งน้ําหนักปลาโดยใชเครื่องชั่งหนวยเปนกรัม และเมื่อ

น้ําหนักเพิ่ม = น้ําหนักสุดทาย – น้ําหนักเริ่มตน 

ความยาวสุทธิ = ความยาวสุดทาย – ความยาวเริ่มตน 
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(treatment) ชุดการทดลองละ 3 

กิโลกรัมอาหาร 

กิโลกรัมอาหาร 

กิโลกรัมอาหาร 

อาหารที่ใชในการทดลองนั้น ผลิตเองตามสูตรของกลุมงานวิจัยการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จัดเตรียมโดยผสมอาหารให

เมื่อผสมอาหารใหเขากันแลวนําไปอัดเม็ด เสร็จแลวเขาตูอบที่

% ใชวิตามินอีในอัตรา 0.2 กรัม

สวนแอสตาแซนทิน และสวนผสมอาหารสําเร็จรูปมีสูตร ดังนี ้

สูตร 3 

450 

120 

70 

146 

120 

20 

40 

10 

10 

10 

0.29 

4.56 

1,000 

ในแตละเดือนทําการชั่งน้ําหนัก-วัดความยาวปลาที่

ทดลองทุกตัว โดยวัดความยาวดวยไมบรรทัดหนวยเปนเซนติเมตร  ชั่งน้ําหนักปลาโดยใชเครื่องชั่งหนวยเปนกรัม และเมื่อ
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4. การพัฒนาของรังไขและคณุภาพไขปลา  

ระหวางการทดลองมีการมีการตรวจสอบความแตกตางระหวางเพศ  

ความแตกตางของตัวผูและตัวเมียสังเกตจากรูปรางภายนอกบริเวณโหนกหัว 

เมื่อพบปลาตัวเมียที่ทองเปงอูม ทําการสุมตรวจแมปลาเพื่อดูการพัฒนาของรังไข เมื่อแมปลามีไขเขาสูระยะที่สามารถเพาะพันธุ

ได ซึ่งมีขนาดไขมากกวา 400 ไมครอน (มาวิทย และคณะ

ฮอรโมนเพื่อกระตุนใหแมปลาวางไข โดยฉีดฮอรโมนสังเคราะห 

วางไข ตามวิธีของ จิระยุทธ และคณะ (2551

ระยะของไขปลา (ระยะที่ 3 ไขปลามีสีเหลือง

5 เปนระยะสมบูรณเพศไขปลามีสีเหลืองเขม เม็

เปอรเซ็นตไขดี (viable egg) ที่มีรูปรางกลม 

 

5. การวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

กอนการใหอาหารในชวงเชาทุกวันทําการวัดความเค็ม

(pH) และอุณหภูมิน้ําดวยเครื่องวัด pH (WTW)

ที่เลี้ยงปลา เพื่อนําไปวิเคราะหคุณภาพน้ําในหองปฏิบัติการคือ ปริมาณสารอาหารในน้ํา ไดแก แอมโมเนียรวมทั้งหมด ไนเตรท 

และไนไตรท ตามวิธีของ Strickland and Parsons (1972)

 

6.การวิเคราะหทางสถิติ  

รวบรวมขอมูลการเติบโตของปลาตะกรับระ

ดวยวิธี ANOVA จากนั้นเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของแตละทรีตเมนต โดยวิธีของ 

เชื่อมั่น 95 % โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

 

ผลการศึกษา 

จากการที่ทดลองนําปลาตะกรับที่มีน้ํา

ความยาวเฉลี่ย 15.99±0.41, 16.00±0.05 และ

กระชัง ที่ขึงไวในระบบน้ําหมุนเวียน เปนเวลา 

อาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ผลิตสําหรับปลาทะเลชนิดลอยน้ําเสริมดวย

ละครั้งใหปลากินอาหารจนอิ่ม เมื่อสิ้นสุดการทดลองมีรายละเอียดในการศึกษา ตาม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

 

ระหวางการทดลองมีการมีการตรวจสอบความแตกตางระหวางเพศ  (sexual dimorphism) 

ความแตกตางของตัวผูและตัวเมียสังเกตจากรูปรางภายนอกบริเวณโหนกหัว (snout) ตามวิธีการของ Barry 

เมื่อพบปลาตัวเมียที่ทองเปงอูม ทําการสุมตรวจแมปลาเพื่อดูการพัฒนาของรังไข เมื่อแมปลามีไขเขาสูระยะที่สามารถเพาะพันธุ

มาวิทย และคณะ, 2547) ก็จะแยกแมปลามาเลี้ยงในถังขนาด 

ระตุนใหแมปลาวางไข โดยฉีดฮอรโมนสังเคราะห 20 ไมโครกรัมตอน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม เพื่อกระตุนใหแมปลา

2551) เมื่อแมปลาตกไขก็ทําการรีดไข พรอมทั้งตรวจเช็คจํานวนแมปลาที่ตกไข และ

ไขปลามีสีเหลืองออน เม็ดไขแตละเม็ดยังไมแยกจากกัน ระยะที่ 4 ไขปลามีสีเหลืองเขมขึ้น ระยะที่ 

เปนระยะสมบูรณเพศไขปลามีสีเหลืองเขม เม็ดไขแตละเม็ดแยกจากกัน ระยะที่  6 ไขปลามีสีเหลืองซีด

ที่มีรูปรางกลม (spherical) และโปรงแสง (translucent) (Chereguini et al

กอนการใหอาหารในชวงเชาทุกวันทําการวัดความเค็ม โดยใช Salino - reflectometer

pH (WTW) ออกซิเจนละลายน้ํา ดวยเครื่องวัดออกซิเจน และทุก 1 

ที่เลี้ยงปลา เพื่อนําไปวิเคราะหคุณภาพน้ําในหองปฏิบัติการคือ ปริมาณสารอาหารในน้ํา ไดแก แอมโมเนียรวมทั้งหมด ไนเตรท 

Strickland and Parsons (1972) 

รวบรวมขอมูลการเติบโตของปลาตะกรับระหวางการทดลอง แลววิเคราะหความแปรปรวนของคาดังกลาวขางตน

จากนั้นเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของแตละทรีตเมนต โดยวิธีของ Tukey’s Test 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

จากการที่ทดลองนําปลาตะกรับที่มีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน 143.45±5.14, 143.45±5.14 และ 

และ 16.33 ± 2.28  เซนติเมตร มาเลี้ยงในกระชังขนาด 2x2x1.5 

เปนเวลา 3 เดือน โดยปลอยกระชังละ 50 ตัว มีตัวผูและตัวเมียอยางละ 

อาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ผลิตสําหรับปลาทะเลชนิดลอยน้ําเสริมดวยแอสตาแซนทิน และวิตามินอี โดยใหอาหารวันละ 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองมีรายละเอียดในการศึกษา ตามตารางท่ี 2  ดังตอไปนี้

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

sexual dimorphism) ของปลาตะกรับ โดย

Barry and Fast (1988)  

เมื่อพบปลาตัวเมียที่ทองเปงอูม ทําการสุมตรวจแมปลาเพื่อดูการพัฒนาของรังไข เมื่อแมปลามีไขเขาสูระยะที่สามารถเพาะพันธุ

ก็จะแยกแมปลามาเลี้ยงในถังขนาด 1 ตัน ทําการฉีด

กิโลกรัม เพื่อกระตุนใหแมปลา

เมื่อแมปลาตกไขก็ทําการรีดไข พรอมทั้งตรวจเช็คจํานวนแมปลาที่ตกไข และ

ไขปลามีสีเหลืองเขมขึ้น ระยะที่ 

ไขปลามีสีเหลืองซีด) รวมทั้งตรวจสอบ

et al., 1999) 

reflectometer วัดความเปนกรดดาง 

1 เดือน เก็บตัวอยางน้ํา

ที่เลี้ยงปลา เพื่อนําไปวิเคราะหคุณภาพน้ําในหองปฏิบัติการคือ ปริมาณสารอาหารในน้ํา ไดแก แอมโมเนียรวมทั้งหมด ไนเตรท 

หวางการทดลอง แลววิเคราะหความแปรปรวนของคาดังกลาวขางตน

Tukey’s Test ที่ระดับความ

 140.72±16.02 กรัม 

2x2x1.5 เมตร จํานวน 9 

ตัวผูและตัวเมียอยางละ 25 ตัว ให

ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง แต

ดังตอไปนี้ 
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4. การพัฒนาของรังไขและคณุภาพไขปลา  

ระหวางการทดลองมีการมีการตรวจสอบความแตกตางระหวางเพศ  

ความแตกตางของตัวผูและตัวเมียสังเกตจากรูปรางภายนอกบริเวณโหนกหัว 

เมื่อพบปลาตัวเมียที่ทองเปงอูม ทําการสุมตรวจแมปลาเพื่อดูการพัฒนาของรังไข เมื่อแมปลามีไขเขาสูระยะที่สามารถเพาะพันธุ

ได ซึ่งมีขนาดไขมากกวา 400 ไมครอน (มาวิทย และคณะ

ฮอรโมนเพื่อกระตุนใหแมปลาวางไข โดยฉีดฮอรโมนสังเคราะห 

วางไข ตามวิธีของ จิระยุทธ และคณะ (2551

ระยะของไขปลา (ระยะที่ 3 ไขปลามีสีเหลือง

5 เปนระยะสมบูรณเพศไขปลามีสีเหลืองเขม เม็

เปอรเซ็นตไขดี (viable egg) ที่มีรูปรางกลม 

 

5. การวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

กอนการใหอาหารในชวงเชาทุกวันทําการวัดความเค็ม

(pH) และอุณหภูมิน้ําดวยเครื่องวัด pH (WTW)

ที่เลี้ยงปลา เพื่อนําไปวิเคราะหคุณภาพน้ําในหองปฏิบัติการคือ ปริมาณสารอาหารในน้ํา ไดแก แอมโมเนียรวมทั้งหมด ไนเตรท 

และไนไตรท ตามวิธีของ Strickland and Parsons (1972)

 

6.การวิเคราะหทางสถิติ  

รวบรวมขอมูลการเติบโตของปลาตะกรับระ

ดวยวิธี ANOVA จากนั้นเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของแตละทรีตเมนต โดยวิธีของ 

เชื่อมั่น 95 % โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

 

ผลการศึกษา 

จากการที่ทดลองนําปลาตะกรับที่มีน้ํา

ความยาวเฉลี่ย 15.99±0.41, 16.00±0.05 และ

กระชัง ที่ขึงไวในระบบน้ําหมุนเวียน เปนเวลา 

อาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ผลิตสําหรับปลาทะเลชนิดลอยน้ําเสริมดวย

ละครั้งใหปลากินอาหารจนอิ่ม เมื่อสิ้นสุดการทดลองมีรายละเอียดในการศึกษา ตาม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

 

ระหวางการทดลองมีการมีการตรวจสอบความแตกตางระหวางเพศ  (sexual dimorphism) 

ความแตกตางของตัวผูและตัวเมียสังเกตจากรูปรางภายนอกบริเวณโหนกหัว (snout) ตามวิธีการของ Barry 

เมื่อพบปลาตัวเมียที่ทองเปงอูม ทําการสุมตรวจแมปลาเพื่อดูการพัฒนาของรังไข เมื่อแมปลามีไขเขาสูระยะที่สามารถเพาะพันธุ

มาวิทย และคณะ, 2547) ก็จะแยกแมปลามาเลี้ยงในถังขนาด 

ระตุนใหแมปลาวางไข โดยฉีดฮอรโมนสังเคราะห 20 ไมโครกรัมตอน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม เพื่อกระตุนใหแมปลา

2551) เมื่อแมปลาตกไขก็ทําการรีดไข พรอมทั้งตรวจเช็คจํานวนแมปลาที่ตกไข และ

ไขปลามีสีเหลืองออน เม็ดไขแตละเม็ดยังไมแยกจากกัน ระยะที่ 4 ไขปลามีสีเหลืองเขมขึ้น ระยะที่ 

เปนระยะสมบูรณเพศไขปลามีสีเหลืองเขม เม็ดไขแตละเม็ดแยกจากกัน ระยะที่  6 ไขปลามีสีเหลืองซีด

ที่มีรูปรางกลม (spherical) และโปรงแสง (translucent) (Chereguini et al

กอนการใหอาหารในชวงเชาทุกวันทําการวัดความเค็ม โดยใช Salino - reflectometer

pH (WTW) ออกซิเจนละลายน้ํา ดวยเครื่องวัดออกซิเจน และทุก 1 

ที่เลี้ยงปลา เพื่อนําไปวิเคราะหคุณภาพน้ําในหองปฏิบัติการคือ ปริมาณสารอาหารในน้ํา ไดแก แอมโมเนียรวมทั้งหมด ไนเตรท 

Strickland and Parsons (1972) 

รวบรวมขอมูลการเติบโตของปลาตะกรับระหวางการทดลอง แลววิเคราะหความแปรปรวนของคาดังกลาวขางตน

จากนั้นเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของแตละทรีตเมนต โดยวิธีของ Tukey’s Test 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

จากการที่ทดลองนําปลาตะกรับที่มีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน 143.45±5.14, 143.45±5.14 และ 

และ 16.33 ± 2.28  เซนติเมตร มาเลี้ยงในกระชังขนาด 2x2x1.5 

เปนเวลา 3 เดือน โดยปลอยกระชังละ 50 ตัว มีตัวผูและตัวเมียอยางละ 

อาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ผลิตสําหรับปลาทะเลชนิดลอยน้ําเสริมดวยแอสตาแซนทิน และวิตามินอี โดยใหอาหารวันละ 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองมีรายละเอียดในการศึกษา ตามตารางท่ี 2  ดังตอไปนี้
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sexual dimorphism) ของปลาตะกรับ โดย

Barry and Fast (1988)  

เมื่อพบปลาตัวเมียที่ทองเปงอูม ทําการสุมตรวจแมปลาเพื่อดูการพัฒนาของรังไข เมื่อแมปลามีไขเขาสูระยะที่สามารถเพาะพันธุ

ก็จะแยกแมปลามาเลี้ยงในถังขนาด 1 ตัน ทําการฉีด

กิโลกรัม เพื่อกระตุนใหแมปลา

เมื่อแมปลาตกไขก็ทําการรีดไข พรอมทั้งตรวจเช็คจํานวนแมปลาที่ตกไข และ

ไขปลามีสีเหลืองเขมขึ้น ระยะที่ 

ไขปลามีสีเหลืองซีด) รวมทั้งตรวจสอบ

et al., 1999) 

reflectometer วัดความเปนกรดดาง 

1 เดือน เก็บตัวอยางน้ํา

ที่เลี้ยงปลา เพื่อนําไปวิเคราะหคุณภาพน้ําในหองปฏิบัติการคือ ปริมาณสารอาหารในน้ํา ไดแก แอมโมเนียรวมทั้งหมด ไนเตรท 

หวางการทดลอง แลววิเคราะหความแปรปรวนของคาดังกลาวขางตน

Tukey’s Test ที่ระดับความ

 140.72±16.02 กรัม 

2x2x1.5 เมตร จํานวน 9 

ตัวผูและตัวเมียอยางละ 25 ตัว ให

ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง แต

ดังตอไปนี้ 
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การเติบโต 
ตารางที่ 2  การเติบโตของปลาตะกรับที่เสริมดวยวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหาร
 

พารามิเตอร 

ความยาว  

เฉลี่ยเริ่มตน (ก./ตัว) 15

เฉลี่ยสุดทาย (ก./ตัว) 17.41

น้ําหนัก 

เฉลี่ยเริ่มตน (ซม.) 14

เฉลี่ยสุดทาย (ซม.) 191.48

 

ผลของแอสตาแซนทิน และวิตามินอี ตอการพัฒนารังไข

จากการทดลองใหปลาตะกรับกินอาหารที่มีระดับแอสตาแซนทิน และวิตามินอี

พบวาในทุกชุดการทดลองแมปลาตะกรับมีการฟอรมไขในระยะที่ 

ดังตารางที่ 3 โดยชุดการทดลองที่ 1 

ระยะที่ 4 ถึง 6 รวม 19 ตัว และชุดการทดลองท่ี 

3 มีจํานวนแมปลาที่มีไขระยะที่ 5 มากที่สุดจํานวน 
 
ตารางที่ 3  แสดงจํานวนระยะการพัฒนาของรังไขขอแมปลาตะกรับที่เสริมดวยวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหาร
 

ระยะไข

 

ผลของแอสตาแซนทิน และวิตามินอี 

หลังจากแมปลาวางไข ทําการตรวจสอบความสมบูรณของไขแมปลาตะกรับ พบวาชุดการทดลองที่ 

ของไขปลาระยะที่ 5 ที่เปนระยะสมบูรณเพศ รวม 

รวม 8 ตัวเฉลี่ย 77.50% และชุดการทดลองที่

ทดลองท่ี 2 มีจํานวนที่มีไข มีความสมบูรณของไข และเปอรเซ็นตไขดีมีจํานวนสูงที่สุด 
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การเติบโตของปลาตะกรับที่เสริมดวยวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหาร 

ชุดการทดลอง 
1 2 

  

15.99 ± 0.41 a 16.00 ± 0.05 a 16

17.41 ± 0.01 a 18.41 ± 2.10 a 17

  

143.45 ± 5.14 a 141.89 ± 4.08 a 140

191.48 ± 0.99 a 188.47 ± 16.68 a 191

ผลของแอสตาแซนทิน และวิตามินอี ตอการพัฒนารังไข 

จากการทดลองใหปลาตะกรับกินอาหารที่มีระดับแอสตาแซนทิน และวิตามินอี แตกตางกันเปนระยะเวลา 

พบวาในทุกชุดการทดลองแมปลาตะกรับมีการฟอรมไขในระยะที่ 4 และ 5 ที่เปนระยะสมบูรณเพศ โดยระยะไขจะแตกตางกัน

1 มีระยะของไขปลา ระยะที่ 3 ถึง 6 รวม 18 ตัว ชุดการทดลองที่ 

และชุดการทดลองท่ี 3 มีระยะของไขปลา ระยะที่ 4 และ 5 รวม 29 

มากที่สุดจํานวน 11 ตัว รองลงมาคือ ชุดการทดลองท่ี 2 และ 

แสดงจํานวนระยะการพัฒนาของรังไขขอแมปลาตะกรับที่เสริมดวยวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหาร

ชุดการทดลอง 

ระยะไข 1 2 3 

3 2  0  0 

4 10 8 18 

5 5 8 11 

6 1 3 0  

  18 19 29 

ผลของแอสตาแซนทิน และวิตามินอี ตอคุณภาพไข 

หลังจากแมปลาวางไข ทําการตรวจสอบความสมบูรณของไขแมปลาตะกรับ พบวาชุดการทดลองที่ 

ยะสมบูรณเพศ รวม 5 ตัวเฉลี่ย 43% ชุดการทดลองที่ 2 แมปลามีระยะของไขปลาระยะที่ 

และชุดการทดลองที่ 3 แมปลามีระยะของไขปลาระยะที่ 5 รวม 11 

มีจํานวนที่มีไข มีความสมบูรณของไข และเปอรเซ็นตไขดีมีจํานวนสูงที่สุด (ตารางท่ี 4

 O1 

227 

O43 

3 

16.33 ± 2.28 a 

17.43 ± 0.19 a 

 

140.72 ± 16.02 a 

191.21 ± 8.75 a 

แตกตางกันเปนระยะเวลา 60 วัน 

ที่เปนระยะสมบูรณเพศ โดยระยะไขจะแตกตางกัน

ชุดการทดลองที่ 2  มีระยะของไขปลา 

29 ตัว ซึ่งปลาในชุดการทดลองที่ 

และ 1 ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 

แสดงจํานวนระยะการพัฒนาของรังไขขอแมปลาตะกรับที่เสริมดวยวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหาร 

หลังจากแมปลาวางไข ทําการตรวจสอบความสมบูรณของไขแมปลาตะกรับ พบวาชุดการทดลองที่ 1 แมปลามีระยะ

แมปลามีระยะของไขปลาระยะที่ 5 

11 ตัวเฉลี่ย 60%  ดังนั้นชุดการ

4)  



 O1 

228 

O43 

ตารางที่ 4  แสดงระยะการพัฒนาของรังไข และ
 

ระยะไข 

3 

4 

5 

6 

 

คุณภาพน้ําในบอระบบน้ําหมุนเวียน 

 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําระหวางการเลี้ยงปลาตะกรับ พบวา

เซลเซียส  ความเค็ม 28 - 33 สวนในพันสวน ความเปนกรดเปนดางของน้ํา 

มิลลิกรัมตอลิตร ความเปนดางของน้ํา 106 -

0.122 - 1.989 มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางท่ี 5)
 
ตารางที่ 5 คุณภาพน้ําในบอระบบน้ําหมุนเวียนที่เลี้ยงปลาตะกรับที่เสริมดวยวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหาร
 

         พารามิเตอร

อุณหภูมิ (องศาเซลเซยีส

ความเค็ม (สวนในพันสวน

ออกซิเจนละลายน้ํา 

ความเปนกรดเปนดาง

อัลคาไลนิตี้ 

แอมโมเนียรวม 

ไนไตรท (มิลลิกรัมตอลติร

 
วิจารณผล 
การเติบโต 

จากการที่นําปลาตะกรับมาเลี้ยงในกระชังที่กางไวในบอระบบน้ําหมุนเวียน
50 ตัว/กระชัง โดยใหอาหารวันละ 2 ครั้ง แตละครั้งใหปลากินอาหารจนอิ่ม 
ลอยน้ํา โดยทุกชุดการทดลองใชวิตามินอีในอัตรา 
และ 4.56 กรัม/1 กิโลกรัมอาหาร ตามลําดับ พบวาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาตะกรับที่มีน้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย
188.47±16.68 และ 191.21±8.75 กรัม 
ตามลําดับ ทั้งน้ําหนักและความยาวในทุกชุดการทดลองไม
วิตามินอีในอาหารไมมีผลตอการเติบโต 

 
ผลของวิตามินอีตอการพัฒนาของรังไข 

เมื่อเลี้ยงปลาครบ 60 วัน พบแมปลาที่มีไขระยะที่ 
ที่ศึกษาผลของวิตามินอีในอาหารตอการเติบโต การพัฒนารังไข และคุณภาพไขของแมพันธุปลาตะกรับที่ไดจากการเพาะเลี้ยง
อายุ 4 - 5 เดือน เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปเสริม

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

แสดงระยะการพัฒนาของรังไข และ%ไขดีของแมปลาตะกรับที่เสริมดวยวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหาร

ชุดการทดลอง 

1 2 3 

62.5 0   0 

58.8 a 54.38 a 79.17 b 

43 a 77.5 c 60 b 

95 61.67 0  

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําระหวางการเลี้ยงปลาตะกรับ พบวา มีคาพิสัยดังนี้  อุณหภูมิของน้ํา 

สวนในพันสวน ความเปนกรดเปนดางของน้ํา 7.87 - 8.29 ออกซิเจนละลายในน้ํา 

- 156 มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียรวม 0.038 - 0.894 มิลลิกรัมตอลิตร ไนไตรท 

)    

คุณภาพน้ําในบอระบบน้ําหมุนเวียนที่เลี้ยงปลาตะกรับที่เสริมดวยวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหาร

พารามิเตอร     คาพิสัย 

องศาเซลเซยีส) 27.3 - 28.3 

สวนในพันสวน) 28 - 33 

ออกซิเจนละลายน้ํา (มลิลิกรัมตอลิตร) 5.7 - 7.8 

ความเปนกรดเปนดาง 7.87 - 8.29 

อัลคาไลนิตี้ (มลิลิกรัมตอลิตร) 106 - 156 

แอมโมเนียรวม (มลิลิกรัมตอลิตร) 0.038 - 0.894 

มิลลิกรัมตอลติร) 0.122 - 1.989 

จากการที่นําปลาตะกรับมาเลี้ยงในกระชังที่กางไวในบอระบบน้ําหมุนเวียน เปนเวลา 60 วัน โดยใชอัตราการปลอย
แตละครั้งใหปลากินอาหารจนอิ่ม ใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ผลิตสําหรับปลาทะเลชนิด

ทุกชุดการทดลองใชวิตามินอีในอัตรา 0.29 กรัม/1กิโลกรัมอาหาร เสริมดวยแอสตาแซนทิน
ตามลําดับ พบวาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาตะกรับที่มีน้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย

 ความยาวเฉลี่ยสุดทาย 17.41±0.01,18.41±2.10 และ17
ตามลําดับ ทั้งน้ําหนักและความยาวในทุกชุดการทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ  (p>0.05) ดังนั้นการเสริม

วัน พบแมปลาที่มีไขระยะที่ 5 ทุกชุดการทดลอง สอดคลองกับ กฤษณา
ที่ศึกษาผลของวิตามินอีในอาหารตอการเติบโต การพัฒนารังไข และคุณภาพไขของแมพันธุปลาตะกรับที่ไดจากการเพาะเลี้ยง

เดือน เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปเสริมวิตามินอี 100, 200 และ 400 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม
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ไขดีของแมปลาตะกรับที่เสริมดวยวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหาร 

มีคาพิสัยดังนี้  อุณหภูมิของน้ํา 27.3 - 28.3 องศา

ออกซิเจนละลายในน้ํา 5.7 - 7.8 

มิลลิกรัมตอลิตร ไนไตรท 

คุณภาพน้ําในบอระบบน้ําหมุนเวียนที่เลี้ยงปลาตะกรับที่เสริมดวยวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหาร 

วัน โดยใชอัตราการปลอย 
ใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ผลิตสําหรับปลาทะเลชนิด

แอสตาแซนทินในอัตรา 1.12, 1.81 
ตามลําดับ พบวาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาตะกรับที่มีน้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย 191.48±0.99, 

17.43±0.19 เซนติเมตร 
ดังนั้นการเสริมแอสตาแซนทิน และ

ทุกชุดการทดลอง สอดคลองกับ กฤษณา และคณะ (2555) 
ที่ศึกษาผลของวิตามินอีในอาหารตอการเติบโต การพัฒนารังไข และคุณภาพไขของแมพันธุปลาตะกรับที่ไดจากการเพาะเลี้ยง

กิโลกรัม พบวาดัชนีความ
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ตารางที่ 4  แสดงระยะการพัฒนาของรังไข และ
 

ระยะไข 
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คุณภาพน้ําในบอระบบน้ําหมุนเวียน 

 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําระหวางการเลี้ยงปลาตะกรับ พบวา

เซลเซียส  ความเค็ม 28 - 33 สวนในพันสวน ความเปนกรดเปนดางของน้ํา 

มิลลิกรัมตอลิตร ความเปนดางของน้ํา 106 -

0.122 - 1.989 มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางท่ี 5)
 
ตารางที่ 5 คุณภาพน้ําในบอระบบน้ําหมุนเวียนที่เลี้ยงปลาตะกรับที่เสริมดวยวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหาร
 

         พารามิเตอร

อุณหภูมิ (องศาเซลเซยีส

ความเค็ม (สวนในพันสวน

ออกซิเจนละลายน้ํา 

ความเปนกรดเปนดาง

อัลคาไลนิตี้ 

แอมโมเนียรวม 

ไนไตรท (มิลลิกรัมตอลติร

 
วิจารณผล 
การเติบโต 

จากการที่นําปลาตะกรับมาเลี้ยงในกระชังที่กางไวในบอระบบน้ําหมุนเวียน
50 ตัว/กระชัง โดยใหอาหารวันละ 2 ครั้ง แตละครั้งใหปลากินอาหารจนอิ่ม 
ลอยน้ํา โดยทุกชุดการทดลองใชวิตามินอีในอัตรา 
และ 4.56 กรัม/1 กิโลกรัมอาหาร ตามลําดับ พบวาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาตะกรับที่มีน้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย
188.47±16.68 และ 191.21±8.75 กรัม 
ตามลําดับ ทั้งน้ําหนักและความยาวในทุกชุดการทดลองไม
วิตามินอีในอาหารไมมีผลตอการเติบโต 

 
ผลของวิตามินอีตอการพัฒนาของรังไข 

เมื่อเลี้ยงปลาครบ 60 วัน พบแมปลาที่มีไขระยะที่ 
ที่ศึกษาผลของวิตามินอีในอาหารตอการเติบโต การพัฒนารังไข และคุณภาพไขของแมพันธุปลาตะกรับที่ไดจากการเพาะเลี้ยง
อายุ 4 - 5 เดือน เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปเสริม

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

แสดงระยะการพัฒนาของรังไข และ%ไขดีของแมปลาตะกรับที่เสริมดวยวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหาร

ชุดการทดลอง 

1 2 3 

62.5 0   0 

58.8 a 54.38 a 79.17 b 

43 a 77.5 c 60 b 

95 61.67 0  

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําระหวางการเลี้ยงปลาตะกรับ พบวา มีคาพิสัยดังนี้  อุณหภูมิของน้ํา 

สวนในพันสวน ความเปนกรดเปนดางของน้ํา 7.87 - 8.29 ออกซิเจนละลายในน้ํา 

- 156 มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียรวม 0.038 - 0.894 มิลลิกรัมตอลิตร ไนไตรท 

)    

คุณภาพน้ําในบอระบบน้ําหมุนเวียนที่เลี้ยงปลาตะกรับที่เสริมดวยวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหาร

พารามิเตอร     คาพิสัย 

องศาเซลเซยีส) 27.3 - 28.3 

สวนในพันสวน) 28 - 33 

ออกซิเจนละลายน้ํา (มลิลิกรัมตอลิตร) 5.7 - 7.8 

ความเปนกรดเปนดาง 7.87 - 8.29 

อัลคาไลนิตี้ (มลิลิกรัมตอลิตร) 106 - 156 

แอมโมเนียรวม (มลิลิกรัมตอลิตร) 0.038 - 0.894 

มิลลิกรัมตอลติร) 0.122 - 1.989 

จากการที่นําปลาตะกรับมาเลี้ยงในกระชังที่กางไวในบอระบบน้ําหมุนเวียน เปนเวลา 60 วัน โดยใชอัตราการปลอย
แตละครั้งใหปลากินอาหารจนอิ่ม ใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ผลิตสําหรับปลาทะเลชนิด

ทุกชุดการทดลองใชวิตามินอีในอัตรา 0.29 กรัม/1กิโลกรัมอาหาร เสริมดวยแอสตาแซนทิน
ตามลําดับ พบวาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาตะกรับที่มีน้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย

 ความยาวเฉลี่ยสุดทาย 17.41±0.01,18.41±2.10 และ17
ตามลําดับ ทั้งน้ําหนักและความยาวในทุกชุดการทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ  (p>0.05) ดังนั้นการเสริม

วัน พบแมปลาที่มีไขระยะที่ 5 ทุกชุดการทดลอง สอดคลองกับ กฤษณา
ที่ศึกษาผลของวิตามินอีในอาหารตอการเติบโต การพัฒนารังไข และคุณภาพไขของแมพันธุปลาตะกรับที่ไดจากการเพาะเลี้ยง

เดือน เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปเสริมวิตามินอี 100, 200 และ 400 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม
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ไขดีของแมปลาตะกรับที่เสริมดวยวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหาร 

มีคาพิสัยดังนี้  อุณหภูมิของน้ํา 27.3 - 28.3 องศา

ออกซิเจนละลายในน้ํา 5.7 - 7.8 

มิลลิกรัมตอลิตร ไนไตรท 

คุณภาพน้ําในบอระบบน้ําหมุนเวียนที่เลี้ยงปลาตะกรับที่เสริมดวยวิตามินอีและแอสตาแซนทินในอาหาร 

วัน โดยใชอัตราการปลอย 
ใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ผลิตสําหรับปลาทะเลชนิด

แอสตาแซนทินในอัตรา 1.12, 1.81 
ตามลําดับ พบวาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาตะกรับที่มีน้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย 191.48±0.99, 

17.43±0.19 เซนติเมตร 
ดังนั้นการเสริมแอสตาแซนทิน และ

ทุกชุดการทดลอง สอดคลองกับ กฤษณา และคณะ (2555) 
ที่ศึกษาผลของวิตามินอีในอาหารตอการเติบโต การพัฒนารังไข และคุณภาพไขของแมพันธุปลาตะกรับที่ไดจากการเพาะเลี้ยง

กิโลกรัม พบวาดัชนีความ

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป

สมบูรณเพศพบสูงสุดในปลาตะกรับที่เสริมวิตามินอี 
ประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุของแมปลา ทําใหการพัฒนารังไขสมบูรณ 
กฤษณา และคณะ (2555) พบวาแมปลาที่วางไขมีเพียง 
วางไขทุกตัว ดังนั้นวิตามินอีมีผลแคทําใหแมปลามีไขท่ีสมบูรณมีปริมาณไขเพิ่มมากขึ้น 
et al (1985) ที่ทดลองใหอาหารแมพันธุปลาเรด
และเสริมวิตามินอี แมปลามีปริมาณไขเพิ่มจาก 

 
ผลของแอสตาแซนทินตอการพัฒนาของรังไข 

สําหรับผลของแอสตาแซนทิน พบวา เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาในทุกชุดการทดลองแมปลาที่มีไขระยะที่ 
สามารถวางไขไดทุกตัว  เพราะแอสตาแซนทินมีผลทําใหแมปลาสามารถมีการพัฒนาไขปลาใหมีคุณภาพดีขึ้น 
มากขึ้น (Watanabe and Vassallo
Atlantic  cod ดวยอาหารที่เสริม 
73.7 มิลลิกรัมตออาหารแหง 1 กิโลกรัม
พัฒนารังไข แมปลาจะนําเอาแอสตาแซนทิน
และมีจํานวนไขมากขึ้น (Meyers, 1994
ของไขระยะที่  5 มีเปอรเซ็นตไขดีมากที่สุด 
กิโลกรัมอาหารก็เพียงพอตอความตองการของปลาตะกรับ

   
เอกสารอางอิง 
กฤษณา  องอาจ วลีรัตน มูสิกะสังข  เพ็ญศรี  เมืองเยาว  และจิระ

การพัฒนารังไข และคุณภาพไขของแมพันธุปลาตะกรับ 
วิชาการฉบับที่ 11/2555. 

ปยะ  จุฬาวิทยานุกูล . 2530. การศึกษาผลของวิตามินอีตอการฟอรมไขของปลากะรัง
การเพาะเลี้ยงปลากะรัง 23
122-129. 

มาวิทย  อัศวอารีย, ธเนศ  ศรีถกล, ลออ  ชูศรีรัตน  แล
อัตราสวนเพศ  และความดกไขของปลาตะกรับ 
เอกสารวิชาการฉบับที่ 58/

จิระยุทธ  รื่นศิริกุล, มาวิทย  อัศวอารีย
ตะกรับ , Scatophagus  argus
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ปลาตะกรับ (Scatophagus
com/index.php?option=com_co

Harlioglu, M. Mustafa and Barim, Ozden. 2004. The effect of dietary vitamin E on the pleopodal egg and  
stage-1 juvenile numbers of freshwater crayfish 
Aquaculture, 236: 267-

Izquierdo, M. S., H. Fernández
reproductive performance of fish. Aquaculture, 197: 25

Jarin  Sawanboonchun, William J
supplementation with astaxanthin on egg quality in Atlantic cod broodstock (
Aquaculture, 283: 97-101.
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สมบูรณเพศพบสูงสุดในปลาตะกรับที่เสริมวิตามินอี 200 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม เพราะการเสริมวิตามินอียังมีผลตอ
ประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุของแมปลา ทําใหการพัฒนารังไขสมบูรณ (Izquierdo et al., 2001

พบวาแมปลาที่วางไขมีเพียง 1 ตัว สวนการทดลองครั้งนี้ พบวาแมปลาที่มีไขระยะที่ 
วางไขทุกตัว ดังนั้นวิตามินอีมีผลแคทําใหแมปลามีไขท่ีสมบูรณมีปริมาณไขเพิ่มมากขึ้น (ปยะ, 2530

ที่ทดลองใหอาหารแมพันธุปลาเรด - ซีบรีมเปนเวลา 26 วัน พบวาการใหอาหารเม็ดที่ใชปลาปนเปนแหลงโปรตีน
และเสริมวิตามินอี แมปลามีปริมาณไขเพิ่มจาก 42.7% เปน 77.9%   

ตอการพัฒนาของรังไข และเปอรเซ็นตไขดี 
สําหรับผลของแอสตาแซนทิน พบวา เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาในทุกชุดการทดลองแมปลาที่มีไขระยะที่ 

สามารถวางไขไดทุกตัว  เพราะแอสตาแซนทินมีผลทําใหแมปลาสามารถมีการพัฒนาไขปลาใหมีคุณภาพดีขึ้น 
(Watanabe and Vassallo - Agius,  2003) เชนเดียวกับ Jarin  et al. (2008) ไดทดลองเลี้ยงพอแมพันธุปลา 

ดวยอาหารที่เสริม astaxanthin เปรียบเทียบกับไมเสริม พบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่เสริม 
กิโลกรัม เปนเวลา 2 เดือน ทําใหคุณภาพไขและผลผลิตลูกปลาดีขึ้น เพราะในระหวางการ

งไข แมปลาจะนําเอาแอสตาแซนทินที่สะสมในเนื้อยายเขาไปสะสมในไข เพื่อทําใหไขมีความสมบูรณ และมีคุณภาพดี 
Meyers, 1994 และ Kalinowski et al., 2005) และในชุดการทดลอง ที่ 

มีเปอรเซ็นตไขดีมากที่สุด 77.5% ดังนั้นสามารถสรุปไดวาการเสริมแอสตาแซนทินในระดับ 
กิโลกรัมอาหารก็เพียงพอตอความตองการของปลาตะกรับ 

กฤษณา  องอาจ วลีรัตน มูสิกะสังข  เพ็ญศรี  เมืองเยาว  และจิระยุทธ  รื่นศิริกุล. 2555. ผลการเสริมวิตามินอีในอาหารตอ
การพัฒนารังไข และคุณภาพไขของแมพันธุปลาตะกรับ (Scatophagus  argus  

. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กรมประมง. 19 หนา
การศึกษาผลของวิตามินอีตอการฟอรมไขของปลากะรัง. สรุปผลการประชุมทบทวนผลงานวิจัย

23-25 กุมภาพันธ 2530 ณ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จังหวัดสงขลา

ลออ  ชูศรีรัตน  และทรงฤทธิ์  โชติธรรมโม. 2547. ฤดูกาลวางไข  ขนาดความสมบูรณเพศ  
อัตราสวนเพศ  และความดกไขของปลาตะกรับ (Scatophagus argus, Linnaeus)

/2547. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  กรมประมง
มาวิทย  อัศวอารีย, เยาวนิตย  ดนยดล  และละออ  ชูศรีรัตน. 2551. ความสําเร็จในการผสมเทียมปลา
Scatophagus  argus  Linnaeus, 1766 โดยใชฮอรโมน LHRHa . เอกสารวิชาการฉบับที่ 

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 20 หนา
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oประสิทธิผลของอาหารแหงสําเร็จรูปเสริม
Scylla paramamosain (Estampador, 1949)
 
รชัฎา ขาวหนูนา1* จูอะดี พงศมณีรัตน
1ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนลาง
2กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4กองตรวจการประมง กรมประมง 
 
บทคัดยอ 

 การทดลองครั้งนี้ดําเนินการโดยสุมปูทะเลเพศเมียชนิดปูขาว 

(early developing stage) ที่จับจากอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี นํามาทดลองเลี้ยงดวยอาหารแหงสําเร็จรูปในบอ

คอนกรีตขนาด 3.2 ตารางเมตร เปนเวลา 

ทดลองท่ี 1 ใชอาหารแหงสําเร็จรูปไมเสริม

ที่ระดับความเขมขน 50 มก./กก. และ

สําเร็จรูปเสริม astaxanthin ความเขมขน 

ทดลอง โดยมีการพัฒนารังไขในระยะสมบูรณ

รอยละ 25 สวนปูทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารแหงสําเร็จรูปไมเสริม

มก./กก. มีการพัฒนารังไขในระยะกําลังพัฒนา

รอยละ 50 เชนเดียวกันทั้ง  2 ชุดการทดลอง ขนาดเสนผานศูนยกลางเซลลไขและปริมาณความเข

carotenoids) ที่สะสมในรังไขของปูทะเลมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันมากกับคา 

(R2 = 0.9358 และ R2 = 0.9704 

เดียวกันมากเชนเดียวกนักับขนาดเสนผานศูนยกลางเซลลไข 

ผลที่ไดจากการทดลองในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาการเสริม 

อาหารแหงสําเร็จรูปเลี้ยงแมพันธุปูทะเล สงผลตอการเสริมสรางการพัฒนารังไขของปูทะเลชนิดปูขาว อยางไรก็ตาม 

ทะเลในระยะมีไขนอกกระดองทุกชุดการทดลอง

คําสําคัญ : ปูทะเล อาหารแหงสําเร็จรูป สารสีรวม
   
*ผูรับผดิชอบ : 79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บอยาง อ
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ประสิทธิผลของอาหารแหงสําเร็จรูปเสริม Astaxanthin ตอการพัฒนารังไขของปูทะเลชนิด
Estampador, 1949) 

พงศมณีรัตน2 ชุติมา  ตันติกิตติ3 และ กอเกียรต ิกูลแกว4 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

การทดลองครั้งนี้ดําเนินการโดยสุมปูทะเลเพศเมียชนิดปูขาว (Scylla paramamosain

ที่จับจากอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี นํามาทดลองเลี้ยงดวยอาหารแหงสําเร็จรูปในบอ

เปนเวลา 90 วัน โดยแบงการทดลองเปน 3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 

ใชอาหารแหงสําเร็จรูปไมเสริม astaxanthin ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 ใชอาหารแหงสําเร็จรูปเสริม

และ 100 มก./กก. ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาปูทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารแหง

ความเขมขน 100 มก./กก. มีการพัฒนารังไขดีกวาปูที่เลี้ยงดวยอาหารแหงสําเร็จรูปอีก 

ทดลอง โดยมีการพัฒนารังไขในระยะสมบูรณ (late maturing stage) รอยละ 75 และระยะสมบูรณเต็มที่

สวนปูทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารแหงสําเร็จรูปไมเสริม astaxanthin และเสริม astaxanthin

มีการพัฒนารังไขในระยะกําลังพัฒนา (developing stage) รอยละ 50 และระยะเริ่มสมบูรณ

ชุดการทดลอง ขนาดเสนผานศูนยกลางเซลลไขและปริมาณความเข

ที่สะสมในรังไขของปูทะเลมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันมากกับคา GSI (Gonado

0.9704 ตามลําดับ)  นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณสารสีรวมที่สะสมในรังไขมีความสัมพันธในทิศทาง

นกับขนาดเสนผานศูนยกลางเซลลไข (R2 = 0.9171) 

ผลที่ไดจากการทดลองในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาการเสริม astaxanthin ที่ระดับความเขมขน 

อาหารแหงสําเร็จรูปเลี้ยงแมพันธุปูทะเล สงผลตอการเสริมสรางการพัฒนารังไขของปูทะเลชนิดปูขาว อยางไรก็ตาม 

ทะเลในระยะมีไขนอกกระดองทุกชุดการทดลอง 
 

ปูทะเล อาหารแหงสําเร็จรูป สารสีรวม 

บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 E-mail : krsilvery@gmail.com
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ตอการพัฒนารังไขของปูทะเลชนิด 

Scylla paramamosain) ระยะรังไขเริ่มพัฒนา 

ที่จับจากอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี นํามาทดลองเลี้ยงดวยอาหารแหงสําเร็จรูปในบอ

ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 4 ซ้ํา ชุดการ

ใชอาหารแหงสําเร็จรูปเสริม astaxanthin 

ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาปูทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารแหง

มีการพัฒนารังไขดีกวาปูที่เลี้ยงดวยอาหารแหงสําเร็จรูปอีก 2 ชุดการ

และระยะสมบูรณเต็มที่ (maturing stage) 

astaxanthin ที่ระดับความเขมขน 50 

และระยะเริ่มสมบูรณ (early maturing stage) 

ชุดการทดลอง ขนาดเสนผานศูนยกลางเซลลไขและปริมาณความเขมขนของสารสีรวม (total 

GSI (Gonado-Somatic Index) 

นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณสารสีรวมที่สะสมในรังไขมีความสัมพันธในทิศทาง

ที่ระดับความเขมขน 100 มก./กก. ใน

อาหารแหงสําเร็จรูปเลี้ยงแมพันธุปูทะเล สงผลตอการเสริมสรางการพัฒนารังไขของปูทะเลชนิดปูขาว อยางไรก็ตาม ไมพบปู

krsilvery@gmail.com 
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Efficacy of Formulated Diet Supplemented with Astaxanthin on Ovarian Development of 
Mud Crab, Scylla paramamosain
 
Rachada Kaonoona1*, Juadee Pongmaneerat
1Southern Gulf Fisheries Research andDevelopmentCenter (Songkhla)
2Ministry of Agriculture and Cooperatives
3Faculty of Natural Resources, Prince of Songkhla University
4General Inspection Division, Department of Fisheries
 
Abstract 

 The early developing stage ovary of female mud crabs, 

Don Bay, Surat Thani Province, were sampled and kept in 3.2

experiment was designed as three treatments with four replications including the formulated diet with no 

astaxanthin added and the formulated diets 

feeding the crabs.  After 90 days of cultured period, t

crabs fed with 100 mg/kg astaxanthin supplemented diet 

others. The gonad development of mud crabs fed with 100 mg/kg

maturing stage (75%) and late maturing stage (25

diets were early maturing stage (50%) and developing stage (50

carotenoid was highly correlated to GSI (Gonado

It was also revealed that the ovary carotenoids

0.9171).  

 The finding of this study showed that the formulated diet supplemented with 100 mg/kg

astaxanthin could improve mud crab ovary development.  However, t

found in this experiment. 
 
Key words : Mud crab, formulated diet, total carotenoids
   
*Corresponding author : 79/1 Wichianchom Rd., Bo
E-mail : krsilvery@gmail.com 
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The early developing stage ovary of female mud crabs, Scylla paramamosain

Don Bay, Surat Thani Province, were sampled and kept in 3.2 m2 of concrete tanks for this study.

experiment was designed as three treatments with four replications including the formulated diet with no 

added and the formulated diets supplemented with 50 mg/kg and 100 mg/kg

feeding the crabs.  After 90 days of cultured period, the results showed that the ovary maturation of mud 

astaxanthin supplemented diet was more developed than those fed 

. The gonad development of mud crabs fed with 100 mg/kg astaxanthin supplemented diet

turing stage (75%) and late maturing stage (25%), while that of crabs fed with the other two formulated 

%) and developing stage (50%).  The oocyte diameter and total ovary 

carotenoid was highly correlated to GSI (Gonado-Somatic Index) (R2 = 0.9358 and R2 = 0.9704, respectively).

It was also revealed that the ovary carotenoids was positively correlated to the oocyte diameter 

The finding of this study showed that the formulated diet supplemented with 100 mg/kg

astaxanthin could improve mud crab ovary development.  However, there was no berried female crab 

Mud crab, formulated diet, total carotenoids 
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0.9171).  

 The finding of this study showed that the formulated diet supplemented with 100 mg/kg

astaxanthin could improve mud crab ovary development.  However, t

found in this experiment. 
 
Key words : Mud crab, formulated diet, total carotenoids
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Efficacy of Formulated Diet Supplemented with Astaxanthin on Ovarian Development of 
Scylla paramamosain (Estampador, 1949) 

Juadee Pongmaneerat2 , Chutima Tantikitti3 and Kokiat Kulkaew
andDevelopmentCenter (Songkhla) 

Ministry of Agriculture and Cooperatives 
Faculty of Natural Resources, Prince of Songkhla University 
General Inspection Division, Department of Fisheries 

The early developing stage ovary of female mud crabs, Scylla paramamosain

Don Bay, Surat Thani Province, were sampled and kept in 3.2 m2 of concrete tanks for this study.

experiment was designed as three treatments with four replications including the formulated diet with no 

added and the formulated diets supplemented with 50 mg/kg and 100 mg/kg

feeding the crabs.  After 90 days of cultured period, the results showed that the ovary maturation of mud 

astaxanthin supplemented diet was more developed than those fed 

. The gonad development of mud crabs fed with 100 mg/kg astaxanthin supplemented diet

turing stage (75%) and late maturing stage (25%), while that of crabs fed with the other two formulated 

%) and developing stage (50%).  The oocyte diameter and total ovary 

carotenoid was highly correlated to GSI (Gonado-Somatic Index) (R2 = 0.9358 and R2 = 0.9704, respectively).

It was also revealed that the ovary carotenoids was positively correlated to the oocyte diameter 

The finding of this study showed that the formulated diet supplemented with 100 mg/kg

astaxanthin could improve mud crab ovary development.  However, there was no berried female crab 

Mud crab, formulated diet, total carotenoids 

: 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000  
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การแทนที่ปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล 
ในอาหารกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus
 
ชัชวาลี ชัยศรี1* บุษบา ทองแดง1 พรเทพ ดูเหมาะ
1ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝงเพชรบรุี
 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้เพื่อทราบระดับที่เหมาะสมในการแทนที่ปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล และเสริมกรดอะมิโน

กุงขาวแวนนาไม โดยศึกษาการเจริญเติบโต

ระดับตาง ๆ จํานวน 9 สูตร  สูตรที่ 1 

ปน 10% สูตรที่ 6 และ 7 มีปลาปน 

9% และสูตรที่ 3, 5, 7 และ 9 แทนที่ดวยสาหรายผักกาดทะเล 

โดยสุมกุงขาวแวนนาไมขนาด 4.57 -

27 ตู  สุมกุงทดลองท่ีอัตราความหนาแนน 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวากุงขาวแวนนาไมที่ไดรับอาหารซึ่ง

10 และ 0% มีการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ 

22% (p>0.05) นอกจากนี้ยังพบวาอัตรารอดตายของกุงขาวแวนนาไมทั้ง 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาอาหารกุงขาวแวนนาไมสามารถลดปริมาณปลาปนใหเปน 

9% และเสริมดวยกรดอะมิโนที่จําเปนในปริมาณ
 

คําสําคัญ : กุงขาวแวนนาไม การแทนท่ีปลาปน สาหรายผักกาดทะเล
   
*ผูรับผิดชอบ : 122 หมู 1 ต.แหลมผักเบี้ย
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การแทนที่ปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh, 1823) และเสริมกรดอะมิโน
Litopenaeus vannamei  Boone, 1931) 

พรเทพ ดูเหมาะ1 และ มนทกานติ ทามติ้น1 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝงเพชรบรุ ี

การวิจัยนี้เพื่อทราบระดับที่เหมาะสมในการแทนที่ปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล และเสริมกรดอะมิโน

โดยศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุงขาวแวนนาไมที่เลี้ยงดวยอาหาร

1 เปนสูตรควบคุมมีปลาปน 22% สูตรที่ 2 และ 3 มีปลาปน 

มีปลาปน 5% สูตรที่ 8 และ 9 มีปลาปน 0% สูตรที่ 2, 4, 6 และ 8 แทนที่ดวยสาหรายผักกาดทะเล 

แทนที่ดวยสาหรายผักกาดทะเล 12%  ทุกสูตรเสริมดวยกรดอะมิโนที่จําเปนใหมีปริมาณเทากัน 

- 4.63 กรัม ลงทดลองในตูกระจกขนาด 50x90x45 เซนติเมตร บรรจุน้ํา 

สุมกุงทดลองท่ีอัตราความหนาแนน 20 ตัวตอตู ใหอาหาร 3 มื้อ ทําการทดลองเปนเวลา 8 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวากุงขาวแวนนาไมที่ไดรับอาหารซึ่งแทนที่ดวยสาหรายผักกาดทะเล 

มีการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และไมแตกตางจากกุงขาวที่ไดรับอาหาร

นอกจากนี้ยังพบวาอัตรารอดตายของกุงขาวแวนนาไมทั้ง 9 ชุดการทดลอง ไมแตกตางกันทางสถิติ 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาอาหารกุงขาวแวนนาไมสามารถลดปริมาณปลาปนใหเปน 0% และแทนที่ดวยสา

เสริมดวยกรดอะมิโนที่จําเปนในปริมาณที่เหมาะสม ไมมีผลตอการเจริญเติบโตของกุงขาว 

การแทนท่ีปลาปน สาหรายผักกาดทะเล 

แหลมผักเบี้ย อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 76100 E-mail : aquafeed.p

  

 O1 

233 

O45 

และเสริมกรดอะมิโน 

การวิจัยนี้เพื่อทราบระดับที่เหมาะสมในการแทนที่ปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล และเสริมกรดอะมิโนในอาหาร

ที่เลี้ยงดวยอาหาร ซึ่งมีปริมาณปลาปนที่

มีปลาปน 15% สูตรที่ 4 และ 5 มีปลา

แทนที่ดวยสาหรายผักกาดทะเล 

ทุกสูตรเสริมดวยกรดอะมิโนที่จําเปนใหมีปริมาณเทากัน 

เซนติเมตร บรรจุน้ํา 180 ลิตร จํานวน 

8 สัปดาห  

แทนที่ดวยสาหรายผักกาดทะเล 9% และมีปลาปน 15, 

และไมแตกตางจากกุงขาวที่ไดรับอาหารสูตรควบคุมมีที่ปลาปน 

ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

และแทนที่ดวยสาหรายผักกาดทะเล 

 

aquafeed.p@gmail.com 



 O1 

234 

O45 

Fishmeal Replacement with Sea Lettuce 
Supplement in Pacific White Shrimp (

 
Chatchawalee Chaisri1*, Bussaba Tongdang
1Phetchaburi Coastal Aquaculture Research and Development Center
 

Abstract 
The purpose of this study was to determine the appropriate level to replace fishmeal with sea 

lettuce (Ulva rigida) and amino acid supplements in diet of Pacific White Shrimp. Experimental diets included 

control diet that formula with 22% fish meal, Diet 1. Diet 2 and 3 with 15% fish meal, Diet 4 and 5 with 10% 

fish meal, Diet 6 and 7 with 5% fish meal, Diet 8 and 9 without fish

with sea lettuce 9% and Diet 3, 5, 7 and 9 replaced with sea lettuce 12%. All diets, except the control diet, 

were supplemented with amino acids essential to have an equal amount. Shrimp with weight ranged from 

4.57 - 4.63 gram were used in the experiment and were stocked at 20 individuals per aquaria of 50x90x

cm. Three aquariums were assigned to each treatment of experiment.  Shrimp were fed at satiation level 

three times a day for 8 weeks.   

 At the end of trial, it was found that the growth of shrimp fed with control diet (22% fish meal) and 

shrimp fed with 9% sea lettuce and contained 15, 10 and 0% fish meal in diet were not significantly different 

(p >0.05). Those were also not significant difference from sh

addition, the result in all diets showed that survival rate of shrimp was not significant different (p>0.05). The 

results of this study showed that the fish meal in diet of Pacific White Shrimp could be reduc

replacement of 9% sea lettuce and suitable amount of essential amino acids. 

 
Key words : Pacific White Shrimp, Fishmeal replacement, Sea lettuce
   
*Corresponding author : 122 Moo 1, Laem Pakbia, Ban Laem District, Phetchaburi Province 76100. 
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Fishmeal Replacement with Sea Lettuce (Ulva rigida C. Agardh, 1823) and Amino Acid 
Supplement in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei  Boone, 1931) Feed

Bussaba Tongdang1 , Pontap Dumauo1 and Montakan Tamtin
Phetchaburi Coastal Aquaculture Research and Development Center 

The purpose of this study was to determine the appropriate level to replace fishmeal with sea 

acid supplements in diet of Pacific White Shrimp. Experimental diets included 

control diet that formula with 22% fish meal, Diet 1. Diet 2 and 3 with 15% fish meal, Diet 4 and 5 with 10% 

fish meal, Diet 6 and 7 with 5% fish meal, Diet 8 and 9 without fish meal in diet. Diet 2, 4, 6 and 8 replaced 

with sea lettuce 9% and Diet 3, 5, 7 and 9 replaced with sea lettuce 12%. All diets, except the control diet, 

were supplemented with amino acids essential to have an equal amount. Shrimp with weight ranged from 

4.63 gram were used in the experiment and were stocked at 20 individuals per aquaria of 50x90x

cm. Three aquariums were assigned to each treatment of experiment.  Shrimp were fed at satiation level 

al, it was found that the growth of shrimp fed with control diet (22% fish meal) and 

shrimp fed with 9% sea lettuce and contained 15, 10 and 0% fish meal in diet were not significantly different 

(p >0.05). Those were also not significant difference from shrimp fed with 22% fish meal in control diet. In 

addition, the result in all diets showed that survival rate of shrimp was not significant different (p>0.05). The 

results of this study showed that the fish meal in diet of Pacific White Shrimp could be reduc

replacement of 9% sea lettuce and suitable amount of essential amino acids.  

Pacific White Shrimp, Fishmeal replacement, Sea lettuce 
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C. Agardh, 1823) and Amino Acid 
Boone, 1931) Feed 

and Montakan Tamtin1 

The purpose of this study was to determine the appropriate level to replace fishmeal with sea 

acid supplements in diet of Pacific White Shrimp. Experimental diets included 

control diet that formula with 22% fish meal, Diet 1. Diet 2 and 3 with 15% fish meal, Diet 4 and 5 with 10% 

meal in diet. Diet 2, 4, 6 and 8 replaced 

with sea lettuce 9% and Diet 3, 5, 7 and 9 replaced with sea lettuce 12%. All diets, except the control diet, 

were supplemented with amino acids essential to have an equal amount. Shrimp with weight ranged from 

4.63 gram were used in the experiment and were stocked at 20 individuals per aquaria of 50x90x45 

cm. Three aquariums were assigned to each treatment of experiment.  Shrimp were fed at satiation level 

al, it was found that the growth of shrimp fed with control diet (22% fish meal) and 

shrimp fed with 9% sea lettuce and contained 15, 10 and 0% fish meal in diet were not significantly different 

rimp fed with 22% fish meal in control diet. In 

addition, the result in all diets showed that survival rate of shrimp was not significant different (p>0.05). The 

results of this study showed that the fish meal in diet of Pacific White Shrimp could be reduced to 0% by 

: 122 Moo 1, Laem Pakbia, Ban Laem District, Phetchaburi Province 76100.  
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Abstract 
The purpose of this study was to determine the appropriate level to replace fishmeal with sea 

lettuce (Ulva rigida) and amino acid supplements in diet of Pacific White Shrimp. Experimental diets included 

control diet that formula with 22% fish meal, Diet 1. Diet 2 and 3 with 15% fish meal, Diet 4 and 5 with 10% 

fish meal, Diet 6 and 7 with 5% fish meal, Diet 8 and 9 without fish

with sea lettuce 9% and Diet 3, 5, 7 and 9 replaced with sea lettuce 12%. All diets, except the control diet, 

were supplemented with amino acids essential to have an equal amount. Shrimp with weight ranged from 

4.57 - 4.63 gram were used in the experiment and were stocked at 20 individuals per aquaria of 50x90x

cm. Three aquariums were assigned to each treatment of experiment.  Shrimp were fed at satiation level 

three times a day for 8 weeks.   

 At the end of trial, it was found that the growth of shrimp fed with control diet (22% fish meal) and 

shrimp fed with 9% sea lettuce and contained 15, 10 and 0% fish meal in diet were not significantly different 

(p >0.05). Those were also not significant difference from sh

addition, the result in all diets showed that survival rate of shrimp was not significant different (p>0.05). The 

results of this study showed that the fish meal in diet of Pacific White Shrimp could be reduc

replacement of 9% sea lettuce and suitable amount of essential amino acids. 
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Fishmeal Replacement with Sea Lettuce (Ulva rigida C. Agardh, 1823) and Amino Acid 
Supplement in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei  Boone, 1931) Feed

Bussaba Tongdang1 , Pontap Dumauo1 and Montakan Tamtin
Phetchaburi Coastal Aquaculture Research and Development Center 

The purpose of this study was to determine the appropriate level to replace fishmeal with sea 

acid supplements in diet of Pacific White Shrimp. Experimental diets included 

control diet that formula with 22% fish meal, Diet 1. Diet 2 and 3 with 15% fish meal, Diet 4 and 5 with 10% 

fish meal, Diet 6 and 7 with 5% fish meal, Diet 8 and 9 without fish meal in diet. Diet 2, 4, 6 and 8 replaced 

with sea lettuce 9% and Diet 3, 5, 7 and 9 replaced with sea lettuce 12%. All diets, except the control diet, 

were supplemented with amino acids essential to have an equal amount. Shrimp with weight ranged from 

4.63 gram were used in the experiment and were stocked at 20 individuals per aquaria of 50x90x

cm. Three aquariums were assigned to each treatment of experiment.  Shrimp were fed at satiation level 

al, it was found that the growth of shrimp fed with control diet (22% fish meal) and 

shrimp fed with 9% sea lettuce and contained 15, 10 and 0% fish meal in diet were not significantly different 

(p >0.05). Those were also not significant difference from shrimp fed with 22% fish meal in control diet. In 

addition, the result in all diets showed that survival rate of shrimp was not significant different (p>0.05). The 

results of this study showed that the fish meal in diet of Pacific White Shrimp could be reduc

replacement of 9% sea lettuce and suitable amount of essential amino acids.  
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The purpose of this study was to determine the appropriate level to replace fishmeal with sea 

acid supplements in diet of Pacific White Shrimp. Experimental diets included 

control diet that formula with 22% fish meal, Diet 1. Diet 2 and 3 with 15% fish meal, Diet 4 and 5 with 10% 

meal in diet. Diet 2, 4, 6 and 8 replaced 

with sea lettuce 9% and Diet 3, 5, 7 and 9 replaced with sea lettuce 12%. All diets, except the control diet, 

were supplemented with amino acids essential to have an equal amount. Shrimp with weight ranged from 

4.63 gram were used in the experiment and were stocked at 20 individuals per aquaria of 50x90x45 

cm. Three aquariums were assigned to each treatment of experiment.  Shrimp were fed at satiation level 

al, it was found that the growth of shrimp fed with control diet (22% fish meal) and 

shrimp fed with 9% sea lettuce and contained 15, 10 and 0% fish meal in diet were not significantly different 

rimp fed with 22% fish meal in control diet. In 

addition, the result in all diets showed that survival rate of shrimp was not significant different (p>0.05). The 

results of this study showed that the fish meal in diet of Pacific White Shrimp could be reduced to 0% by 
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คํานํา 

กุงขาวแวนนาไมหรือกุงขาวแปซิฟก

แพรหลายในเขตทวีปอเมริกาใต ซึ่งกรมประมงได

ในประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา 

ดีและเปนกุงที่เลี้ยงไดทั้งในระบบธรรมชาติและระบบกึ่งหนาแนน 

ซากแพลงกตอน ตะกอนสารอินทรีย สัตวหนาดิน ตลอดจนอาหารเม็ดสําเร็จรูปไดดี

เลี้ยงกุงทะเลเปนอยางมาก จนในปจจุบันการเลี้ยงกุงทะเลของประเทศไทยสวนใหญนิยมเลี้ยงกุงขาวเปนสัตวน้ําช

หนึ่ง ทดแทนการเลี้ยงกุงกุลาดําและกุงแชบวยในทุกพ้ืนที่ท่ัวประเทศ 

ปลาปนเปนแหลงโปรตีนที่ถูกยอมรับวาดีที่สุดสําหรับการผลิตอาหารสัตว เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนสูง 

จําเปนที่สมดุล มีประสิทธิภาพการยอย

ราคาเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง จากการที่

และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เชน ปรากฏการณ 

ปนลดลงประมาณ 20 - 30% (Hardy, 2006) 

เปนอาหารสัตวและการใชปลาเปดเลี้ยงปลาทะเล

น้ําและเกษตรกรที่ผลิตอาหารใชเองตองปรับสูตรอาหารเพื่อลดผลกระทบ

มากขึ้น ทั้งเพื่อลดตนทุนการผลิตเนื่องจากปลาปนหายากขึ้นและมีราคาแพง และเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม นอกจากนี้

โปรตีนจากกากถั่วเหลืองท่ีนํามาใชทดแทนปลาปนมีแนวโนมปรับราคาสูงขึ้นเชนกัน การวิจัยและพัฒนาเพื่อหาวัตถุดิบอาหาร

จากแหลงใหม ๆ สําหรับใชในการผลิตอาหารกุงจึงเปนสิ่งสําคัญ 

สาหรายผักกาดทะเล (Ulvarigida

ดานอื่น เชน วิตามิน แรธาตุ และสารสี ตลอดจน

ประเทศไทยมีผูรูจักสาหรายชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นและมีการศึกษา

การบําบัดน้ํา ตลอดจนการสกัดสาร

เพชรบุรี สามารถผลิตสาหรายชนิดนี้ไดในปริมาณมาก ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวเพื่อนําไปตอยอดการใชประโยชนได จากการศึกษา

ของมนทกานติ และคณะ (2559) พบวาสาหรายผักกาดทะเล

แวนนาไม ซึ่งสามารถนําสาหรายผักกาดทะเลมาใชเปนสวนผสมในอาหาร

จากการใชกากถ่ัวเหลืองสัดสวน 17 -

ดังนั้นการศึกษาระดับที่เหมาะสมในการแทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเลและเสริมกรดอะมิโนในอาหารกุงขาว

แวนนาไม เพื่อลดการใชปลาปนใหนอยที่สุด หรือไมใชปลาปนในการผลิตอาหารสําหรับกุงขาวแวนนาไม

สําหรับเปนขอมูลในการเลือกใชวัตถุดิบที่เห

ตอการพัฒนาอาหารเม็ดสําเร็จรูปใหมีประสิทธิภาพ ชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม และเปนการสนับสนุนใหอุตสาหกรรมการเลี้ยง

กุงขาวแวนนาไมซึ่งเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจที่สําคัญมีความยั่งยืนตอไป

 

วัตถุประสงค 

เพื่อทราบระดับที่เหมาะสมในการแทนที่ปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล และเสริมกรดอะมิโน

 

 

 

 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

กุงขาวแวนนาไมหรือกุงขาวแปซิฟก มีชื่อวิทยาศาสตรวา Litopenaeus vannamei

กรมประมงไดอนุญาตใหนําเขาพอแมพันธุกุงขาวแวนนาไมมา

เปนตนมา (ทรงทรัพย, 2552) เนื่องจากเปนกุงที่เลี้ยงงายและมีความทนทานตอสภาพแวดลอมได

และเปนกุงที่เลี้ยงไดทั้งในระบบธรรมชาติและระบบกึ่งหนาแนน สามารถกินอาหารไดหลากหลายทั้งพืชและสัตว 

ตะกอนสารอินทรีย สัตวหนาดิน ตลอดจนอาหารเม็ดสําเร็จรูปไดดี จึงไดรับความนิยมเลี้ยงจากเกษตรกรผู

เลี้ยงกุงทะเลเปนอยางมาก จนในปจจุบันการเลี้ยงกุงทะเลของประเทศไทยสวนใหญนิยมเลี้ยงกุงขาวเปนสัตวน้ําช

ทดแทนการเลี้ยงกุงกุลาดําและกุงแชบวยในทุกพ้ืนที่ท่ัวประเทศ (www.nicaonline.com) 

ปลาปนเปนแหลงโปรตีนที่ถูกยอมรับวาดีที่สุดสําหรับการผลิตอาหารสัตว เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนสูง 

การยอยอาหารในสัตวสูง และเปนสารดึงดูดการกินที่ดี (NRC, 1993) 

เพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง จากการที่ผลผลิตปลาปนลดลง เนื่องจากปริมาณปลาธรรมชาติลดลงจากการทําประมงเกินขนาด

และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เชน ปรากฏการณ El Niño ทําใหปริมาณการจับปลาในบางปลดลง สงผลใหปริมาณปลา

30% (Hardy, 2006) นอกจากนี้ในปจจุบันกระแสโลกไมสนับสนุนการจับปลามา

เลี้ยงปลาทะเล (Naylor et al., 2000; Fox et al., 2004) ทําใหทั้งโ

น้ําและเกษตรกรที่ผลิตอาหารใชเองตองปรับสูตรอาหารเพื่อลดผลกระทบดังกลาว ปจจุบันมีการลดปลาปนในอาหารสัตวน้ํา

มากขึ้น ทั้งเพื่อลดตนทุนการผลิตเนื่องจากปลาปนหายากขึ้นและมีราคาแพง และเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม นอกจากนี้

ลืองท่ีนํามาใชทดแทนปลาปนมีแนวโนมปรับราคาสูงขึ้นเชนกัน การวิจัยและพัฒนาเพื่อหาวัตถุดิบอาหาร

ใชในการผลิตอาหารกุงจึงเปนสิ่งสําคัญ  

Ulvarigida) นอกจากจะมีศักยภาพเปนแหลงโปรตีนทางเลือกแลว 

และสารสี ตลอดจนมีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ทางภูมิคุมกัน (Cruz

ประเทศไทยมีผูรูจักสาหรายชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นและมีการศึกษาวิจัยกันอยางแพรหลายดานตาง ๆ ไดแก 

การบําบัดน้ํา ตลอดจนการสกัดสารที่มีผลตอภูมิคุมกัน อีกทั้งในปจจุบันศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

เพชรบุรี สามารถผลิตสาหรายชนิดนี้ไดในปริมาณมาก ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวเพื่อนําไปตอยอดการใชประโยชนได จากการศึกษา

พบวาสาหรายผักกาดทะเลมีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกุงขาว

แวนนาไม ซึ่งสามารถนําสาหรายผักกาดทะเลมาใชเปนสวนผสมในอาหารกุงขาวแวนนาไมไดสูงถึง 

- 20%  

ดังนั้นการศึกษาระดับที่เหมาะสมในการแทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเลและเสริมกรดอะมิโนในอาหารกุงขาว

แวนนาไม เพื่อลดการใชปลาปนใหนอยที่สุด หรือไมใชปลาปนในการผลิตอาหารสําหรับกุงขาวแวนนาไม

สําหรับเปนขอมูลในการเลือกใชวัตถุดิบที่เหมาะสมในสูตรอาหารสําเร็จรูปสําหรับกุงขาวแวนนาไม

ตอการพัฒนาอาหารเม็ดสําเร็จรูปใหมีประสิทธิภาพ ชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม และเปนการสนับสนุนใหอุตสาหกรรมการเลี้ยง

กุงขาวแวนนาไมซึ่งเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจที่สําคัญมีความยั่งยืนตอไป 

ทราบระดับที่เหมาะสมในการแทนที่ปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล และเสริมกรดอะมิโน
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vannamei เปนกุงพื้นเมืองที่เลี้ยงกัน

มาขยายพันธุ เพื่อการเพาะเลี้ยง

เนื่องจากเปนกุงที่เลี้ยงงายและมีความทนทานตอสภาพแวดลอมได

สามารถกินอาหารไดหลากหลายทั้งพืชและสัตว 

จึงไดรับความนิยมเลี้ยงจากเกษตรกรผู

เลี้ยงกุงทะเลเปนอยางมาก จนในปจจุบันการเลี้ยงกุงทะเลของประเทศไทยสวนใหญนิยมเลี้ยงกุงขาวเปนสัตวน้ําชายฝงอันดับ

 

ปลาปนเปนแหลงโปรตีนที่ถูกยอมรับวาดีที่สุดสําหรับการผลิตอาหารสัตว เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนสูง มีกรดอะมิโน

(NRC, 1993) อยางไรก็ตามปลาปนมี

เนื่องจากปริมาณปลาธรรมชาติลดลงจากการทําประมงเกินขนาด

ทําใหปริมาณการจับปลาในบางปลดลง สงผลใหปริมาณปลา

ในปจจุบันกระแสโลกไมสนับสนุนการจับปลามาผลิตปลาปน เพื่อใช

ทําใหทั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว

ปจจุบันมีการลดปลาปนในอาหารสัตวน้ํา

มากขึ้น ทั้งเพื่อลดตนทุนการผลิตเนื่องจากปลาปนหายากขึ้นและมีราคาแพง และเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม นอกจากนี้

ลืองท่ีนํามาใชทดแทนปลาปนมีแนวโนมปรับราคาสูงขึ้นเชนกัน การวิจัยและพัฒนาเพื่อหาวัตถุดิบอาหาร

มีศักยภาพเปนแหลงโปรตีนทางเลือกแลว ยังมีคุณคาทางโภชนาการ

Cruz-Suarez et al., 2008) ใน

ดานตาง ๆ ไดแก อนุกรมวิธาน การเลี้ยง 

อีกทั้งในปจจุบันศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

เพชรบุรี สามารถผลิตสาหรายชนิดนี้ไดในปริมาณมาก ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวเพื่อนําไปตอยอดการใชประโยชนได จากการศึกษา

มีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกุงขาว

แวนนาไมไดสูงถึง 6 - 12% และไมแตกตาง

ดังนั้นการศึกษาระดับที่เหมาะสมในการแทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเลและเสริมกรดอะมิโนในอาหารกุงขาว

แวนนาไม เพื่อลดการใชปลาปนใหนอยที่สุด หรือไมใชปลาปนในการผลิตอาหารสําหรับกุงขาวแวนนาไม จึงเปนเรื่องที่นาสนใจ

แวนนาไม ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่ง

ตอการพัฒนาอาหารเม็ดสําเร็จรูปใหมีประสิทธิภาพ ชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม และเปนการสนับสนุนใหอุตสาหกรรมการเลี้ยง

ทราบระดับที่เหมาะสมในการแทนที่ปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล และเสริมกรดอะมิโนในอาหารกุงขาวแวนนาไม 
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วิธีดําเนินการ 

1. แบบแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด

รอดตาย ของกุงขาวแวนนาไมที่เลี้ยงดวยอาหารซึ่งแทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเลที่ระดับตางๆ และเสริม กรดอะมิโน 

จํานวน 9 สูตร ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา ดังนี ้

ชุดการทดลองท่ี 1 อาหาร

ชุดการทดลองท่ี 2 ปลาปน 

ชุดการทดลองที่ 3 ปลาปน 

ชุดการทดลองท่ี 4 ปลาปน 

ชุดการทดลองท่ี 5 ปลาปน 

ชุดการทดลองท่ี 6 ปลาปน 

ชุดการทดลองท่ี 7 ปลาปน 

ชุดการทดลองท่ี 8 ปลาปน 

ชุดการทดลองท่ี 9 ปลาปน 

2. การเตรียมสาหรายทะเล 

สูบน้ําทะเลจากบอพักน้ําท่ีมีการตกตะกอนของนํ้าทะเลธรรมชาติในเบื้องตน มาใสในบอคอนกรีตขนาด 

เมตร บรรจุน้ํา 25 ตัน ภายในบอมีระบบการใหอากาศดวยหัวทรายและระบบการใหอากาศแบบ

(air - lifted) นําสาหรายผักกาดทะเลลงไปเลี้ยง

สาหรายไดรับแสงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต จากนั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตสาห

เปนเวลา 6 ชั่วโมง นําไปใชเปนวัตถุดิบอาหารทดลอง

3. การเตรียมสัตวทดลอง 

นําลูกกุงขาวแวนนาไมระยะ PL 7

จากนั้นคอย ๆ ปรับเปนอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับ

ที่มีขนาดกลางและมีจํานวนมากท่ีสุด มาสุมลงทดลองในตูกระจกสําหรับทดลองจํานวนกุงตูละ 

4. การผลิตอาหารทดลอง 

ชั่งสวนผสมของแตละสูตรอาหาร

เพื่อใหวัตถุดิบอาหารมีขนาดสม่ําเสมอกันและ

ปริมาณนอย ไดแก วิตามินตาง ๆ สารเหนียว สารกันหืน เปนตน โดยใช

ปริมาณมากขึ้นตามลําดับ กอนนําไปคลุกเคลาใหเขากันอีกครั้งในเครื่อง 

30% ตามดวยวัตถุดิบอาหารจําพวกน้ํามัน ไดแก น้ํามันปลา และเลซิทินแลวผสม

วัตถุดิบอาหารที่ผสมแลวไปอัดดวยเครื่องบด

เสนอาหารหักออกเปนทอน ๆ นําไปเขาตูอบท่ีอุณหภูมิ 

ชวงการทดลอง อาหารทดลองสวนหนึ่งถูกแบงไปวิเคร
 

 
 
 
 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

สุมตลอด (CRD, Completely Randomized Design) โดยศึกษาการเจริญเติบโต

รอดตาย ของกุงขาวแวนนาไมที่เลี้ยงดวยอาหารซึ่งแทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเลที่ระดับตางๆ และเสริม กรดอะมิโน 

 

อาหารสูตรพื้นฐาน (ชุดควบคุม) 

ปลาปน 15%สาหรายผักกาดทะเล 9% 

ปลาปน 15%สาหรายผักกาดทะเล 12% 

ปลาปน 10%สาหรายผักกาดทะเล 9% 

ปลาปน 10%สาหรายผักกาดทะเล 12% 

ปลาปน 5%สาหรายผักกาดทะเล 9% 

ปลาปน 5%สาหรายผักกาดทะเล 12% 

ปลาปน 0%สาหรายผักกาดทะเล 9% 

ปลาปน 0%สาหรายผักกาดทะเล 12% 

สูบน้ําทะเลจากบอพักน้ําท่ีมีการตกตะกอนของนํ้าทะเลธรรมชาติในเบื้องตน มาใสในบอคอนกรีตขนาด 

ภายในบอมีระบบการใหอากาศดวยหัวทรายและระบบการใหอากาศแบบใชลมดึงน้ําขึ้นทางทอ

ลงไปเลี้ยงดวยวิธีสอดในตาขาย หลังคาคลุมบอดวยตาขายพรางแสง 

สาหรายไดรับแสงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต จากนั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตสาหรายผักกาดทะเลและอบใหแหงที่อุณหภูมิ 

นําไปใชเปนวัตถุดิบอาหารทดลอง 

PL 7 - 8 มาอนุบาลตอดวยอารทีเมียตัวเต็มวัย เปนระยะเวลาประมาณ 

ปรับเปนอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับกุงขาวแวนนาไม เมื่อกุงมีขนาดน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 

มาสุมลงทดลองในตูกระจกสําหรับทดลองจํานวนกุงตูละ 20 ตัว 

แตละสูตรอาหาร (ตารางที่ 1) ที่ผานการบดละเอียดและรอนผานตะแกรงขนาด 

และทําใหการผสมอาหารเปนเนื้อเดียวกันไดดีจากนั้นผสมวัตถุดิบ

ๆ สารเหนียว สารกันหืน เปนตน โดยใชแกลบเปนสื่อ ตอมาจึงผสมวัต

ปริมาณมากขึ้นตามลําดับ กอนนําไปคลุกเคลาใหเขากันอีกครั้งในเครื่อง Hobart mixer แลวผสมน้ําใหมีความชื้นประมาณ 

อาหารจําพวกน้ํามัน ไดแก น้ํามันปลา และเลซิทินแลวผสมตออีกประมาณ 5 -

ไปอัดดวยเครื่องบดอัดอาหารเม็ดผานหนาแวนขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 มิลลิเมตร เกลี่ยดวยมือให

ๆ นําไปเขาตูอบท่ีอุณหภูมิ 60oC เมื่ออาหารแหงเก็บใสถุงแลวเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 

ชวงการทดลอง อาหารทดลองสวนหนึ่งถูกแบงไปวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีตาง ๆ ตอไป 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

การเจริญเติบโต อัตรา

รอดตาย ของกุงขาวแวนนาไมที่เลี้ยงดวยอาหารซึ่งแทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเลที่ระดับตางๆ และเสริม กรดอะมิโน 

สูบน้ําทะเลจากบอพักน้ําท่ีมีการตกตะกอนของนํ้าทะเลธรรมชาติในเบื้องตน มาใสในบอคอนกรีตขนาด 4.5x4.5x1.5 

ใชลมดึงน้ําขึ้นทางทอ 

ดวยวิธีสอดในตาขาย หลังคาคลุมบอดวยตาขายพรางแสง 60% เพื่อให

และอบใหแหงที่อุณหภูมิ 60๐C 

มาอนุบาลตอดวยอารทีเมียตัวเต็มวัย เปนระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห 

แวนนาไม เมื่อกุงมีขนาดน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 4 - 5 กรัม คัดลูกกุง

ที่ผานการบดละเอียดและรอนผานตะแกรงขนาด 500 ไมครอน 

วัตถุดิบอาหารแหงที่มี

วัตถุดิบอาหารแหงที่มี

แลวผสมน้ําใหมีความชื้นประมาณ 

- 10 นาที จากนั้นนํา

มิลลิเมตร เกลี่ยดวยมือให

เมื่ออาหารแหงเก็บใสถุงแลวเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ -20oC ตลอด
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วิธีดําเนินการ 

1. แบบแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด

รอดตาย ของกุงขาวแวนนาไมที่เลี้ยงดวยอาหารซึ่งแทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเลที่ระดับตางๆ และเสริม กรดอะมิโน 

จํานวน 9 สูตร ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา ดังนี ้

ชุดการทดลองท่ี 1 อาหาร

ชุดการทดลองท่ี 2 ปลาปน 

ชุดการทดลองที่ 3 ปลาปน 

ชุดการทดลองท่ี 4 ปลาปน 

ชุดการทดลองท่ี 5 ปลาปน 

ชุดการทดลองท่ี 6 ปลาปน 

ชุดการทดลองท่ี 7 ปลาปน 

ชุดการทดลองท่ี 8 ปลาปน 

ชุดการทดลองท่ี 9 ปลาปน 

2. การเตรียมสาหรายทะเล 

สูบน้ําทะเลจากบอพักน้ําท่ีมีการตกตะกอนของนํ้าทะเลธรรมชาติในเบื้องตน มาใสในบอคอนกรีตขนาด 

เมตร บรรจุน้ํา 25 ตัน ภายในบอมีระบบการใหอากาศดวยหัวทรายและระบบการใหอากาศแบบ

(air - lifted) นําสาหรายผักกาดทะเลลงไปเลี้ยง

สาหรายไดรับแสงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต จากนั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตสาห

เปนเวลา 6 ชั่วโมง นําไปใชเปนวัตถุดิบอาหารทดลอง

3. การเตรียมสัตวทดลอง 

นําลูกกุงขาวแวนนาไมระยะ PL 7

จากนั้นคอย ๆ ปรับเปนอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับ

ที่มีขนาดกลางและมีจํานวนมากท่ีสุด มาสุมลงทดลองในตูกระจกสําหรับทดลองจํานวนกุงตูละ 

4. การผลิตอาหารทดลอง 

ชั่งสวนผสมของแตละสูตรอาหาร

เพื่อใหวัตถุดิบอาหารมีขนาดสม่ําเสมอกันและ

ปริมาณนอย ไดแก วิตามินตาง ๆ สารเหนียว สารกันหืน เปนตน โดยใช

ปริมาณมากขึ้นตามลําดับ กอนนําไปคลุกเคลาใหเขากันอีกครั้งในเครื่อง 

30% ตามดวยวัตถุดิบอาหารจําพวกน้ํามัน ไดแก น้ํามันปลา และเลซิทินแลวผสม

วัตถุดิบอาหารที่ผสมแลวไปอัดดวยเครื่องบด

เสนอาหารหักออกเปนทอน ๆ นําไปเขาตูอบท่ีอุณหภูมิ 

ชวงการทดลอง อาหารทดลองสวนหนึ่งถูกแบงไปวิเคร
 

 
 
 
 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

สุมตลอด (CRD, Completely Randomized Design) โดยศึกษาการเจริญเติบโต

รอดตาย ของกุงขาวแวนนาไมที่เลี้ยงดวยอาหารซึ่งแทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเลที่ระดับตางๆ และเสริม กรดอะมิโน 

 

อาหารสูตรพื้นฐาน (ชุดควบคุม) 

ปลาปน 15%สาหรายผักกาดทะเล 9% 

ปลาปน 15%สาหรายผักกาดทะเล 12% 

ปลาปน 10%สาหรายผักกาดทะเล 9% 

ปลาปน 10%สาหรายผักกาดทะเล 12% 

ปลาปน 5%สาหรายผักกาดทะเล 9% 

ปลาปน 5%สาหรายผักกาดทะเล 12% 

ปลาปน 0%สาหรายผักกาดทะเล 9% 

ปลาปน 0%สาหรายผักกาดทะเล 12% 

สูบน้ําทะเลจากบอพักน้ําท่ีมีการตกตะกอนของนํ้าทะเลธรรมชาติในเบื้องตน มาใสในบอคอนกรีตขนาด 

ภายในบอมีระบบการใหอากาศดวยหัวทรายและระบบการใหอากาศแบบใชลมดึงน้ําขึ้นทางทอ

ลงไปเลี้ยงดวยวิธีสอดในตาขาย หลังคาคลุมบอดวยตาขายพรางแสง 

สาหรายไดรับแสงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต จากนั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตสาหรายผักกาดทะเลและอบใหแหงที่อุณหภูมิ 

นําไปใชเปนวัตถุดิบอาหารทดลอง 

PL 7 - 8 มาอนุบาลตอดวยอารทีเมียตัวเต็มวัย เปนระยะเวลาประมาณ 

ปรับเปนอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับกุงขาวแวนนาไม เมื่อกุงมีขนาดน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 

มาสุมลงทดลองในตูกระจกสําหรับทดลองจํานวนกุงตูละ 20 ตัว 

แตละสูตรอาหาร (ตารางที่ 1) ที่ผานการบดละเอียดและรอนผานตะแกรงขนาด 

และทําใหการผสมอาหารเปนเนื้อเดียวกันไดดีจากนั้นผสมวัตถุดิบ

ๆ สารเหนียว สารกันหืน เปนตน โดยใชแกลบเปนสื่อ ตอมาจึงผสมวัต

ปริมาณมากขึ้นตามลําดับ กอนนําไปคลุกเคลาใหเขากันอีกครั้งในเครื่อง Hobart mixer แลวผสมน้ําใหมีความชื้นประมาณ 

อาหารจําพวกน้ํามัน ไดแก น้ํามันปลา และเลซิทินแลวผสมตออีกประมาณ 5 -

ไปอัดดวยเครื่องบดอัดอาหารเม็ดผานหนาแวนขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 มิลลิเมตร เกลี่ยดวยมือให

ๆ นําไปเขาตูอบท่ีอุณหภูมิ 60oC เมื่ออาหารแหงเก็บใสถุงแลวเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 

ชวงการทดลอง อาหารทดลองสวนหนึ่งถูกแบงไปวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีตาง ๆ ตอไป 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

การเจริญเติบโต อัตรา

รอดตาย ของกุงขาวแวนนาไมที่เลี้ยงดวยอาหารซึ่งแทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเลที่ระดับตางๆ และเสริม กรดอะมิโน 

สูบน้ําทะเลจากบอพักน้ําท่ีมีการตกตะกอนของนํ้าทะเลธรรมชาติในเบื้องตน มาใสในบอคอนกรีตขนาด 4.5x4.5x1.5 

ใชลมดึงน้ําขึ้นทางทอ 

ดวยวิธีสอดในตาขาย หลังคาคลุมบอดวยตาขายพรางแสง 60% เพื่อให

และอบใหแหงที่อุณหภูมิ 60๐C 

มาอนุบาลตอดวยอารทีเมียตัวเต็มวัย เปนระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห 

แวนนาไม เมื่อกุงมีขนาดน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 4 - 5 กรัม คัดลูกกุง

ที่ผานการบดละเอียดและรอนผานตะแกรงขนาด 500 ไมครอน 

วัตถุดิบอาหารแหงที่มี

วัตถุดิบอาหารแหงที่มี

แลวผสมน้ําใหมีความชื้นประมาณ 

- 10 นาที จากนั้นนํา

มิลลิเมตร เกลี่ยดวยมือให

เมื่ออาหารแหงเก็บใสถุงแลวเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ -20oC ตลอด

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ตารางที่ 1 สวนประกอบในอาหารสูตรพื้นฐาน

Ingredients 

Thai Fish Meal (60 %Protein) 
Shrimp head meal 
Squid powder meal 
Ulva rigida 
Soybean Meal 
Corn Gluten Meal  
Rice hull  
Wheat gluten 
wheat flour 
Soybean oil 
Tuna Oil 
CMC 
Choline Chloride (50%) 
Vitamin Premix 
Trace Mineral Premix 
Stay C 35% 
Vit E (50%) 
BHT 
Lecithin 
Lysine 
Methionine 
Arginine 
  
หมายเหตุ  * วิตามินผสม (กรัมตอกิโลกรัมวิตามินผสม

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, 

** แรธาตุผสม (กรัมตอกิโลกรัมแรธาตุผสม
MnSO4•H2O 100.0, MgSO
ละเอียด) 370.0 กรัม 
 

5. การวิเคราะหองคประกอบทางเคมี

วิเคราะหองคประกอบทางเคมีอยางหยาบของอาหารทดลอง ไดแก โปรตีน

เครื่อง TruSpec CN Carbon/Nitrogen Determination 

วิเคราะหหาปริมาณไขมันรวมโดยใชเทคนิค 

ยี่หอ LECO วิเคราะหหาปริมาณความชื้น 

ดวยเครื่อง HPLC (Agilent 1100 series)

 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

สูตรพื้นฐาน (กรัม/100 กรัมอาหาร)  

Diet 
1 2 3 4 5 6 
22 15 15 10 10 5 
8 8 8 8 8 8 
5 5 5 5 5 5 
0 9 12 9 12 9 
15 15 15 15 15 15 
0 0 0 3 3 6 

7.93 4.53 1.39 5.83 2.63 3.03 
6 6 6 6 6 6 
26 26 26 26 26 30 
2 2 2 2 2 2 
0 0.7 0.77 1.1 1.2 1.5 
1 1 1 1 1 1 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
4 4 4 4 4 4 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

2 2 2 2 2 2 
0 0.25 0.3 0.4 0.45 0.55 
0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
0 0.35 0.37 0.5 0.55 0.75 

100 100 100 100 100 100 
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, 

(K 50%) 26.0, และ filler (รําขาวละเอียด) 220.6 กรัม 
กรัมตอกิโลกรัมแรธาตุผสม) ประกอบดวย CoCl2 2.5, CuSO4•5H2O 25.0, FeSO

O 100.0, MgSO4•7H2O 100.0, NaSeO3 (selenium) 0.5, ZnSO4 200.0, KI 2.0 

การวิเคราะหองคประกอบทางเคมี 

วิเคราะหองคประกอบทางเคมีอยางหยาบของอาหารทดลอง ไดแก โปรตีนโดยวิเคราะหหาปริมาณไนโตรเจนรวมดวย

TruSpec CN Carbon/Nitrogen Determination ยี่หอ LECO  วิธี In - house method based on  AOAC (

วิเคราะหหาปริมาณไขมันรวมโดยใชเทคนิค SFE (Supercritical Fluid Extraction) ดวยเครื่อง 

ความชื้น เถา และไฟเบอร ตามวิธีของ AOAC (2012) วิเคราะหชนิดและปริมาณกรดอะมิโน

HPLC (Agilent 1100 series) ดวยวิธี Post column  
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7 8 9 
5 0 0 
8 8 8 
5 6 6 
12 9 12 
15 18 17 
6 6.5 6 
0 3.13 1.38 
6 6 6 

29.88 30 30 
2 2 2 

1.6 1.7 1.8 
1 1 1 

0.3 0.3 0.3 
0.5 0.5 0.5 
4 4 4 

0.1 0.1 0.1 
0.15 0.15 0.15 
0.02 0.02 0.02 

2 2 2 
0.6 0.65 0.7 
0.1 0.15 0.15 
0.75 0.8 0.9 
100 100 100 

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, 

O 25.0, FeSO4•7H2O 200.0, 
200.0, KI 2.0 และ filler (รําขาว

วิเคราะหหาปริมาณไนโตรเจนรวมดวย

house method based on  AOAC (2012) 

ดวยเครื่อง Fat Extractor TFE 2000 

วิเคราะหชนิดและปริมาณกรดอะมิโน
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6. การเตรียมระบบทดลอง 

สูบน้ําทะเลจากบอพักน้ํา ซึ่งมีสาหรายทะเลชวยดูดซับสารอาหาร นํามาพักในบอพักน้ําคอนกรีตขนาด 

ระบบใหอากาศผานหัวทรายและมีโปรตีนสกิมเมอรชวยในการบําบัดของเสียที่อยูในรูปตะกอนแขวนลอยเปนเวลา 

จากนั้นจึงผสมดวยน้ําจืดใหมีความเค็ม 25 สวนในพันสวน ฆาเชื้อและกําจัดโลหะหนักดวยคลอรีนผงอัตราสวน 

สวน ใหอากาศอยางแรงเปนเวลา 1 วัน กอนปดอากาศเพื่อใหของเสียตกตะกอน ยายน้ําสวนใสไปบอกลางแจงและใหอากาศ

อยางแรงเปนเวลา 5 - 7 วัน เพื่อสลายคลอรีนที่ยัง

เหมาะสมแลว จึงนําไปพักเก็บไวในบอที่มีหลังคาคลุม

ทดลองกุงขาวแวนนาไมในตูกระจกขนาด 

แลว จํานวน 180 ลิตร จากนั้นสุมกุงขาวแวนไมลงทดลองตูละ 

ทอนสั้น ๆ 4 อัน สําหรับเปนที่หลบซอน 

7. การทดลองและเก็บขอมูล 

ใหอาหารสูตรพื้นฐานประมาณ 3 วัน เพื่อใหกุงปรับสภาพและคุนเคยกับระบบทดลอง จากนั้นใหอาหารทดลอง

ละ 3 ตู วันละ 2 มื้อ เวลา 08.00 12.00 น

ความตองการของกุงโดยดูจากอาหารที่เหลือ 

เปลี่ยนถายน้ําสัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อกระตุนการลอกคราบของกุง 

ระหวางการทดลอง ทําการชั่งน้ําหนักเพื่อดูการเจริญเติบโต และนับจํานวนตัวเพื่อหาอัตรารอดตาย ทุก 

เปนระยะเวลา 8 สัปดาห ตรวจวัดคุณภาพน้ําในตู

เปนกรด - ดาง วัดคาดวยเครื่อง pH meter ปริมาณแอมโมเนียรวมและไนไตรทและความเปนดาง 

ประมง (2551) 

8. การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายจากการทดลองมาวิเคราะหทางสถิติ เพื่อหาความแตกตางระหวางชุดการ

ทดลองดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 

แตกตางของคาเฉลี่ยระหวางชุดการทดลองตามวิธีของ 

1981) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

ผลการศึกษา 

องคประกอบทางเคมีในอาหารทดลองจํานวน 

สูตร 1 (สูตรพื้นฐาน) มีปริมาณโปรตีนและไขมันสูงที่สุดคือ 

ปริมาณโปรตีนใกลเคียงกันอยูในชวง 43.07 

ปนดวยสาหรายผักกาดทะเล 12% มีปริมาณโปรตีนใกลเคียงกันคือ 

ปริมาณไขมันใกลเคียงกันอยูในชวง 8.15 – 8.88% 

12.03 – 14.62 และ 3.22 – 3.79% ตามลําดับทั้งนี้ปริมาณคารโบไฮเดรตไดมาจากการคํานวณ 

เถา + ไฟเบอร)] ดังนั้นอาหารสูตร 1 ที่มีคาปริมาณโปรตีนและไขมันสูง จึงมีคา

ปริมาณคารโบไฮเดรตของอาหารสูตร 2-9 มีคาใกลเคียงกันอยูในชวง 
 
 
 
 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ซึ่งมีสาหรายทะเลชวยดูดซับสารอาหาร นํามาพักในบอพักน้ําคอนกรีตขนาด 

ระบบใหอากาศผานหัวทรายและมีโปรตีนสกิมเมอรชวยในการบําบัดของเสียที่อยูในรูปตะกอนแขวนลอยเปนเวลา 

สวนในพันสวน ฆาเชื้อและกําจัดโลหะหนักดวยคลอรีนผงอัตราสวน 

วัน กอนปดอากาศเพื่อใหของเสียตกตะกอน ยายน้ําสวนใสไปบอกลางแจงและใหอากาศ

วัน เพื่อสลายคลอรีนที่ยังตกคาง น้ําที่ผานการตรวจสอบการตกคางของคลอรีนและมีคุณภาพน้ํา

เหมาะสมแลว จึงนําไปพักเก็บไวในบอที่มีหลังคาคลุม เพื่อใชในการเลี้ยงกุงทดลอง 

ตูกระจกขนาด 45x90x45 ซม.จํานวน 27 ตู บรรจุน้ําเค็มซึ่งผานการฆาเชื้อดวยคลอรีน

สุมกุงขาวแวนไมลงทดลองตูละ 20 ตัว ใหอากาศผานหัวทราย 2 หัวตอตู และใสทอพีวีซีตัดเปน

วัน เพื่อใหกุงปรับสภาพและคุนเคยกับระบบทดลอง จากนั้นใหอาหารทดลอง

น. และ 17.00 น. ในอัตรา 3 – 5% น้ําหนักตัวตอวัน ปริมาณอาหารจะปรับตาม

ความตองการของกุงโดยดูจากอาหารที่เหลือ ทําความสะอาดพื้นตูทดลอง รวมทั้งกําจัดเศษอาหารที่เหลือ

เพื่อกระตุนการลอกคราบของกุง  

ทําการชั่งน้ําหนักเพื่อดูการเจริญเติบโต และนับจํานวนตัวเพื่อหาอัตรารอดตาย ทุก 

ตรวจวัดคุณภาพน้ําในตูทดลองทุก ๆ สัปดาห เวลา 8.00 – 9.00 น. โดยคาที่ตรวจวัด

ปริมาณแอมโมเนียรวมและไนไตรทและความเปนดาง (alkalinity) 

นําขอมูลการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายจากการทดลองมาวิเคราะหทางสถิติ เพื่อหาความแตกตางระหวางชุดการ

ามแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way analysis of variance; ANOVA) และเปรียบเทียบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยระหวางชุดการทดลองตามวิธีของ Tukey’s HSD multiple comparisons test

องคประกอบทางเคมีในอาหารทดลองจํานวน 9 สูตร (ตารางที่ 2)  มีคาความชื้นอยูในชวง 5.

มีปริมาณโปรตีนและไขมันสูงที่สุดคือ 47.83 และ 9.24% ตามลําดับ อาหารสูตร 

 – 44.53% และอาหารสูตร 7 และ 9 เปนสูตรที่ไมมีปลาปนและมีการแทนที่ปลา

มีปริมาณโปรตีนใกลเคียงกันคือ 42.01 และ 41.94% ตามลําดับ อาหารสูตร 

8.88% สําหรับปริมาณเถาและเยื่อใยมีคาใกลเคียงกันทั้ง 9 สูตร คือมีคาอยูในชวง 

ตามลําดับทั้งนี้ปริมาณคารโบไฮเดรตไดมาจากการคํานวณ [100 

ที่มีคาปริมาณโปรตีนและไขมันสูง จึงมีคาปริมาณคารโบไฮเดรตต่ําสุดคือ 

มีคาใกลเคียงกันอยูในชวง 29.60 - 33.82% 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ซึ่งมีสาหรายทะเลชวยดูดซับสารอาหาร นํามาพักในบอพักน้ําคอนกรีตขนาด 30ตัน มี

ระบบใหอากาศผานหัวทรายและมีโปรตีนสกิมเมอรชวยในการบําบัดของเสียที่อยูในรูปตะกอนแขวนลอยเปนเวลา 7 วัน 

สวนในพันสวน ฆาเชื้อและกําจัดโลหะหนักดวยคลอรีนผงอัตราสวน 30 สวนในลาน

วัน กอนปดอากาศเพื่อใหของเสียตกตะกอน ยายน้ําสวนใสไปบอกลางแจงและใหอากาศ

ตกคาง น้ําที่ผานการตรวจสอบการตกคางของคลอรีนและมีคุณภาพน้ํา

น้ําเค็มซึ่งผานการฆาเชื้อดวยคลอรีน

หัวตอตู และใสทอพีวีซีตัดเปน

วัน เพื่อใหกุงปรับสภาพและคุนเคยกับระบบทดลอง จากนั้นใหอาหารทดลองสูตร

น้ําหนักตัวตอวัน ปริมาณอาหารจะปรับตาม

เหลือตกคางทุกวันและ

ทําการชั่งน้ําหนักเพื่อดูการเจริญเติบโต และนับจํานวนตัวเพื่อหาอัตรารอดตาย ทุก 2 สัปดาห 

โดยคาที่ตรวจวัด ไดแก ความ

(alkalinity) ตามวิธีของกรม

นําขอมูลการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายจากการทดลองมาวิเคราะหทางสถิติ เพื่อหาความแตกตางระหวางชุดการ

และเปรียบเทียบความ

Tukey’s HSD multiple comparisons test (Sokal and Rohlf, 

.57 - 9.70% อาหาร

ตามลําดับ อาหารสูตร 2 - 6 และสูตร 8 มี

เปนสูตรที่ไมมีปลาปนและมีการแทนที่ปลา

ตามลําดับ อาหารสูตร 2 - 9 มี

สูตร คือมีคาอยูในชวง 

[100 – (โปรตีน + ไขมัน + 

ปริมาณคารโบไฮเดรตต่ําสุดคือ 25.30% และ



 O1 

238 

O45 

6. การเตรียมระบบทดลอง 

สูบน้ําทะเลจากบอพักน้ํา ซึ่งมีสาหรายทะเลชวยดูดซับสารอาหาร นํามาพักในบอพักน้ําคอนกรีตขนาด 

ระบบใหอากาศผานหัวทรายและมีโปรตีนสกิมเมอรชวยในการบําบัดของเสียที่อยูในรูปตะกอนแขวนลอยเปนเวลา 

จากนั้นจึงผสมดวยน้ําจืดใหมีความเค็ม 25 สวนในพันสวน ฆาเชื้อและกําจัดโลหะหนักดวยคลอรีนผงอัตราสวน 

สวน ใหอากาศอยางแรงเปนเวลา 1 วัน กอนปดอากาศเพื่อใหของเสียตกตะกอน ยายน้ําสวนใสไปบอกลางแจงและใหอากาศ

อยางแรงเปนเวลา 5 - 7 วัน เพื่อสลายคลอรีนที่ยัง

เหมาะสมแลว จึงนําไปพักเก็บไวในบอที่มีหลังคาคลุม

ทดลองกุงขาวแวนนาไมในตูกระจกขนาด 

แลว จํานวน 180 ลิตร จากนั้นสุมกุงขาวแวนไมลงทดลองตูละ 

ทอนสั้น ๆ 4 อัน สําหรับเปนที่หลบซอน 

7. การทดลองและเก็บขอมูล 

ใหอาหารสูตรพื้นฐานประมาณ 3 วัน เพื่อใหกุงปรับสภาพและคุนเคยกับระบบทดลอง จากนั้นใหอาหารทดลอง

ละ 3 ตู วันละ 2 มื้อ เวลา 08.00 12.00 น

ความตองการของกุงโดยดูจากอาหารที่เหลือ 

เปลี่ยนถายน้ําสัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อกระตุนการลอกคราบของกุง 

ระหวางการทดลอง ทําการชั่งน้ําหนักเพื่อดูการเจริญเติบโต และนับจํานวนตัวเพื่อหาอัตรารอดตาย ทุก 

เปนระยะเวลา 8 สัปดาห ตรวจวัดคุณภาพน้ําในตู

เปนกรด - ดาง วัดคาดวยเครื่อง pH meter ปริมาณแอมโมเนียรวมและไนไตรทและความเปนดาง 

ประมง (2551) 

8. การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายจากการทดลองมาวิเคราะหทางสถิติ เพื่อหาความแตกตางระหวางชุดการ

ทดลองดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 

แตกตางของคาเฉลี่ยระหวางชุดการทดลองตามวิธีของ 

1981) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

ผลการศึกษา 

องคประกอบทางเคมีในอาหารทดลองจํานวน 

สูตร 1 (สูตรพื้นฐาน) มีปริมาณโปรตีนและไขมันสูงที่สุดคือ 

ปริมาณโปรตีนใกลเคียงกันอยูในชวง 43.07 

ปนดวยสาหรายผักกาดทะเล 12% มีปริมาณโปรตีนใกลเคียงกันคือ 

ปริมาณไขมันใกลเคียงกันอยูในชวง 8.15 – 8.88% 

12.03 – 14.62 และ 3.22 – 3.79% ตามลําดับทั้งนี้ปริมาณคารโบไฮเดรตไดมาจากการคํานวณ 

เถา + ไฟเบอร)] ดังนั้นอาหารสูตร 1 ที่มีคาปริมาณโปรตีนและไขมันสูง จึงมีคา

ปริมาณคารโบไฮเดรตของอาหารสูตร 2-9 มีคาใกลเคียงกันอยูในชวง 
 
 
 
 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ซึ่งมีสาหรายทะเลชวยดูดซับสารอาหาร นํามาพักในบอพักน้ําคอนกรีตขนาด 

ระบบใหอากาศผานหัวทรายและมีโปรตีนสกิมเมอรชวยในการบําบัดของเสียที่อยูในรูปตะกอนแขวนลอยเปนเวลา 

สวนในพันสวน ฆาเชื้อและกําจัดโลหะหนักดวยคลอรีนผงอัตราสวน 

วัน กอนปดอากาศเพื่อใหของเสียตกตะกอน ยายน้ําสวนใสไปบอกลางแจงและใหอากาศ

วัน เพื่อสลายคลอรีนที่ยังตกคาง น้ําที่ผานการตรวจสอบการตกคางของคลอรีนและมีคุณภาพน้ํา

เหมาะสมแลว จึงนําไปพักเก็บไวในบอที่มีหลังคาคลุม เพื่อใชในการเลี้ยงกุงทดลอง 

ตูกระจกขนาด 45x90x45 ซม.จํานวน 27 ตู บรรจุน้ําเค็มซึ่งผานการฆาเชื้อดวยคลอรีน

สุมกุงขาวแวนไมลงทดลองตูละ 20 ตัว ใหอากาศผานหัวทราย 2 หัวตอตู และใสทอพีวีซีตัดเปน

วัน เพื่อใหกุงปรับสภาพและคุนเคยกับระบบทดลอง จากนั้นใหอาหารทดลอง

น. และ 17.00 น. ในอัตรา 3 – 5% น้ําหนักตัวตอวัน ปริมาณอาหารจะปรับตาม

ความตองการของกุงโดยดูจากอาหารที่เหลือ ทําความสะอาดพื้นตูทดลอง รวมทั้งกําจัดเศษอาหารที่เหลือ

เพื่อกระตุนการลอกคราบของกุง  

ทําการชั่งน้ําหนักเพื่อดูการเจริญเติบโต และนับจํานวนตัวเพื่อหาอัตรารอดตาย ทุก 

ตรวจวัดคุณภาพน้ําในตูทดลองทุก ๆ สัปดาห เวลา 8.00 – 9.00 น. โดยคาที่ตรวจวัด

ปริมาณแอมโมเนียรวมและไนไตรทและความเปนดาง (alkalinity) 

นําขอมูลการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายจากการทดลองมาวิเคราะหทางสถิติ เพื่อหาความแตกตางระหวางชุดการ

ามแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way analysis of variance; ANOVA) และเปรียบเทียบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยระหวางชุดการทดลองตามวิธีของ Tukey’s HSD multiple comparisons test

องคประกอบทางเคมีในอาหารทดลองจํานวน 9 สูตร (ตารางที่ 2)  มีคาความชื้นอยูในชวง 5.

มีปริมาณโปรตีนและไขมันสูงที่สุดคือ 47.83 และ 9.24% ตามลําดับ อาหารสูตร 

 – 44.53% และอาหารสูตร 7 และ 9 เปนสูตรที่ไมมีปลาปนและมีการแทนที่ปลา

มีปริมาณโปรตีนใกลเคียงกันคือ 42.01 และ 41.94% ตามลําดับ อาหารสูตร 

8.88% สําหรับปริมาณเถาและเยื่อใยมีคาใกลเคียงกันทั้ง 9 สูตร คือมีคาอยูในชวง 

ตามลําดับทั้งนี้ปริมาณคารโบไฮเดรตไดมาจากการคํานวณ [100 

ที่มีคาปริมาณโปรตีนและไขมันสูง จึงมีคาปริมาณคารโบไฮเดรตต่ําสุดคือ 

มีคาใกลเคียงกันอยูในชวง 29.60 - 33.82% 
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ซึ่งมีสาหรายทะเลชวยดูดซับสารอาหาร นํามาพักในบอพักน้ําคอนกรีตขนาด 30ตัน มี

ระบบใหอากาศผานหัวทรายและมีโปรตีนสกิมเมอรชวยในการบําบัดของเสียที่อยูในรูปตะกอนแขวนลอยเปนเวลา 7 วัน 

สวนในพันสวน ฆาเชื้อและกําจัดโลหะหนักดวยคลอรีนผงอัตราสวน 30 สวนในลาน

วัน กอนปดอากาศเพื่อใหของเสียตกตะกอน ยายน้ําสวนใสไปบอกลางแจงและใหอากาศ

ตกคาง น้ําที่ผานการตรวจสอบการตกคางของคลอรีนและมีคุณภาพน้ํา

น้ําเค็มซึ่งผานการฆาเชื้อดวยคลอรีน

หัวตอตู และใสทอพีวีซีตัดเปน

วัน เพื่อใหกุงปรับสภาพและคุนเคยกับระบบทดลอง จากนั้นใหอาหารทดลองสูตร

น้ําหนักตัวตอวัน ปริมาณอาหารจะปรับตาม

เหลือตกคางทุกวันและ

ทําการชั่งน้ําหนักเพื่อดูการเจริญเติบโต และนับจํานวนตัวเพื่อหาอัตรารอดตาย ทุก 2 สัปดาห 

โดยคาที่ตรวจวัด ไดแก ความ

(alkalinity) ตามวิธีของกรม

นําขอมูลการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายจากการทดลองมาวิเคราะหทางสถิติ เพื่อหาความแตกตางระหวางชุดการ

และเปรียบเทียบความ

Tukey’s HSD multiple comparisons test (Sokal and Rohlf, 

.57 - 9.70% อาหาร

ตามลําดับ อาหารสูตร 2 - 6 และสูตร 8 มี

เปนสูตรที่ไมมีปลาปนและมีการแทนที่ปลา

ตามลําดับ อาหารสูตร 2 - 9 มี

สูตร คือมีคาอยูในชวง 

[100 – (โปรตีน + ไขมัน + 

ปริมาณคารโบไฮเดรตต่ําสุดคือ 25.30% และ
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ตารางที่ 2 องคประกอบทางเคมีอยางหยาบของอาหารทดลอง

 

จากตารางท่ี 3 พบวาปริมาณอารจินีนในสูตร 

อารจินีนในสูตรอาหาร ในขณะที่ปริมาณไลซีนและเมทไธโอนีนในอาหารทดลองมีคาอยูในชวงใกลเคียงกันทุกสูตร คือ 

2.33% และ 1.58 - 1.75% ตามลําดับ  อยางไรก็ตามปริมาณของกรดอะมิโนจําเปน และกรด

ทดลองท้ัง 9 สูตร มีคาใกลเคียงกันอยูในชวง 

รวมมีคาอยูในชวง ใกลเคียงกันดวย คือ

ทั้งหมด (ΣEAA/ΣAA) มีคาอยูในชวง 

คาอยูในชวง 0.74 - 0.79 ซึ่งมีคาใกลเคียงกันในอาหารทดลองทั้ง 

ผลการเจริญเติบโตของกุงขาวแวนนาไมที่เลี้ยงดวยอาหารทดลองจํานวน 

นํามาใชทดลองมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 4

การทดลองที่ 8 สัปดาห กุงท่ีเลี้ยงดวยอาหารทดลองสูตรที่ 

11.02, 12.63 และ 11.75 กรัม ตามลําดับ และมีน้ําหนักเพิ่ม 

174.13 และ 160.89% ตามลําดับ  

 
ตารางที่ 3 ชนิดและปรมิาณของกรดอะมโินใน
 

ชนิด 
กรดอะมิโน สูตร 1 สูตร 2

Essential amino acids (EAA) 
Arginine 2.32+0.40 2.58+0.17
Histidine 1.05+0.13 1.00+0.09
Isoleucine 1.58+0.25 1.53+0.08
Leucine 2.94+0.48 2.84+0.15
Lysine 2.16+0.38 2.22+0.19
Methionine 1.62+0.29 1.67+0.07
Phenylalanine 1.92+0.32 1.91+0.13
Threonine 1.79+0.25 1.74+0.17
Valine 1.77+0.28 1.72+0.10

 
  

 
 
 

Diet 
Moisture 

(%) Protein
1 8.60 ± 0.20 47.83 ± 0.15
2 5.97 ± 0.06 44.45 ±  0.15
3 5.57 ± 0.05 43.49 ± 0.08
4 5.92 ± 0.05 44.53 ± 
5 6.35 ± 0.06 43.63 ± 0.09
6 7.58 ± 0.05 43.52 ± 0.10
7 7.84 ± 0.17 42.01 ± 0.17
8 8.56 ± 0.14 43.07 ± 0.09
9 9.70 ± 0.14 41.94 ± 0.15
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องคประกอบทางเคมีอยางหยาบของอาหารทดลอง 

  

พบวาปริมาณอารจินีนในสูตร 1 - 9 มีคาอยูในชวง 2.32 - 3.16% ซึ่งมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณการใส

อารจินีนในสูตรอาหาร ในขณะที่ปริมาณไลซีนและเมทไธโอนีนในอาหารทดลองมีคาอยูในชวงใกลเคียงกันทุกสูตร คือ 

ตามลําดับ  อยางไรก็ตามปริมาณของกรดอะมิโนจําเปน และกรด

ตร มีคาใกลเคียงกันอยูในชวง 16.67 - 18.71 และ 21.71 - 23.82% ตามลําดับ ทําใหปริมาณของกรดอะมิโน

อยูในชวง ใกลเคียงกันดวย คือ 38.6 1- 42.53% นอกจากนั้นยังมีผลใหสัดสวนปริมาณกรดอะมิโนจําเปนตอกรดอะมิโน

มีคาอยูในชวง 0.43 - 0.44 และปริมาณกรดอะมิโนจําเปนตอกรดอะมิโนไมจําเปน 

ซึ่งมีคาใกลเคียงกันในอาหารทดลองทั้ง 9 สูตร 

ผลการเจริญเติบโตของกุงขาวแวนนาไมที่เลี้ยงดวยอาหารทดลองจํานวน 9 สูตร (ตารางท่ี 

4.57 - 4.63 กรัมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ผลการศึกษาพบวา เมื่อสิ้นสุด

กุงท่ีเลี้ยงดวยอาหารทดลองสูตรที่ 1 - 9 มีน้ําหนักเฉลี่ย 12.47, 13.36, 

กรัม ตามลําดับ และมีน้ําหนักเพิ่ม 170.52, 189.94, 160.51, 181.16

ชนิดและปรมิาณของกรดอะมโินในอาหารทดลอง 

ปริมาณกรดอะมิโน (กรัม/100 กรัมตัวอยาง) 

2 สูตร 3 สูตร 4 สูตร 5 สูตร 6 สูตร 

0.17 2.66+0.16 2.57+0.58 2.62+0.30 2.90+0.28 2.88+
0.09 1.00+0.23 0.97+0.16 0.99+0.15 1.00+0.17 0.99+
0.08 1.53+0.11 1.46+0.30 1.43+0.27 1.52+0.18 1.50+
0.15 2.84+0.15 2.88+0.64 2.85+0.57 3.25+0.41 3.21+
0.19 2.27+0.12 2.02+0.28 2.06+0.41 2.13+0.17 2.19+
0.07 1.69+0.13 1.66+0.39 1.58+0.33 1.70+0.24 1.66+
0.13 1.93+0.12 1.86+0.41 1.89+0.39 2.07+0.20 2.04+
0.17 1.73+0.12 1.66+0.30 1.63+0.38 1.72+0.19 1.68+
0.10 1.72+0.10 1.65+0.33 1.62+0.32 1.71+0.22 1.70+

    

Proximate composition (% dry matter)
Protein Total Fat Ash Fiber

47.83 ± 0.15 9.24 ±0.10 13.84 ± 0.05 3.79 ± 0.13
44.45 ±  0.15 8.15 ± 0.18 14.10 ± 0.02 3.70 ± 0.13
43.49 ± 0.08 8.88 ± 0.10 14.62 ± 0.06 3.39 ± 0.04
44.53 ± 0.12 8.73 ± 0.13 13.80 ± 0.03 3.22 ± 0.18
43.63 ± 0.09 8.85 ± 0.06 14.02 ± 0.04 3.54 ± 0.01
43.52 ± 0.10 8.71 ± 0.03 12.28 ± 0.02 3.52 ± 0.02
42.01 ± 0.17 8.22 ± 0.10 12.64 ± 0.03 3.51 ± 0.03
43.07 ± 0.09 8.59 ± 0.09 11.53 ± 0.02 3.57 ± 0.11
41.94 ± 0.15 8.52 ± 0.08 12.03 ± 0.02 3.73 ± 0.13
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ซึ่งมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณการใส

อารจินีนในสูตรอาหาร ในขณะที่ปริมาณไลซีนและเมทไธโอนีนในอาหารทดลองมีคาอยูในชวงใกลเคียงกันทุกสูตร คือ 2.02 - 

ตามลําดับ  อยางไรก็ตามปริมาณของกรดอะมิโนจําเปน และกรดอะมิโนไมจําเปนในอาหาร

ตามลําดับ ทําใหปริมาณของกรดอะมิโน

นอกจากนั้นยังมีผลใหสัดสวนปริมาณกรดอะมิโนจําเปนตอกรดอะมิโน

และปริมาณกรดอะมิโนจําเปนตอกรดอะมิโนไมจําเปน (ΣEAA/ΣNEAA) มี

ตารางท่ี 4) น้ําหนักเริ่มตนของกุงที่

ผลการศึกษาพบวา เมื่อสิ้นสุด

, 12.05, 12.88, 11.71, 12.57, 

16, 155.53, 168.55, 139.40, 

สูตร 7 สูตร 8 สูตร 9 

+0.21 2.92+0.03 3.16+0.39 
+0.07 0.98+0.05 1.00+0.07 
+0.04 1.53+0.05 1.58+0.16 
+0.13 3.23+0.09 3.31+0.37 
+0.15 2.20+0.04 2.33+0.35 
+0.09 1.74+0.07 1.75+0.18 
+0.06 2.04+0.05 2.10+0.23 
+0.15 1.64+0.07 1.73+0.09 
+0.14 1.68+0.00 1.75+0.18 

   

Proximate composition (% dry matter) 
Fiber Carbohydrate 

3.79 ± 0.13 25.30 
3.70 ± 0.13 29.60 
3.39 ± 0.04 29.62 
3.22 ± 0.18 29.71 
3.54 ± 0.01 29.96 
3.52 ± 0.02 31.97 
3.51 ± 0.03 33.62 
3.57 ± 0.11 33.24 
3.73 ± 0.13 33.82 
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ชนิด 
กรดอะมิโน สูตร 1 สูตร 2 สูตร 

Non-essential amino acids (NEAA) 
Alanine 2.25+0.36 2.15+0.13 2.16
Aspartic acid 3.65+0.57 3.56+0.46 3.51
Cysteine 0.47+0.08 0.46+0.01 0.47
Glutamic acid 8.32+1.42 8.16+0.78 8.14
Glycine 2.58+0.42 2.39+0.19 2.36
Proline 2.65+0.55 2.59+0.13 2.60
Serine 2.07+0.30 2.04+0.20 2.03
Tyrosine 0.61+0.12 0.57+0.05 0.62
Taurine 0.60+0.05 0.60+0.06 0.60
ΣEAA  17.15 17.21 17.37

ΣNEAA  23.20 22.52 22.50

ΣEAA/ΣAA 0.43 0.43 0.44

ΣEAA/ΣNEAA 0.74 0.76 0.77
% Total  40.35 39.73 39.87

 
ตารางที่ 4 ผลการเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุงขาวแวนนาไมที่เลี้ยงดวยอาหารทดลอง 
 

อาหารทดลอง น้ําหนักเฉลี่ย 
สูตร เริ่มตน 
1 4.61+0.09a 
2 4.61+0.03a 
3 4.63+0.03a 
4 4.58+0.15a 
5 4.58+0.09a 
6 4.62+0.09a 
7 4.61+0.09a 
8 4.61+0.09a 
9 4.57+0.08a 

หมายเหตุ  ตัวอักษรที่แตกตางกันในคอลัมนเดยีวกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ
 

กุงท่ีเลี้ยงดวยอาหารทดลองสูตรที่ 

สูตรที่ 4 และ 8 ซึ่งมีคารองลงมา และกุงที่ไดรับอาหารทดลองสูตรที่ 

(p>0.05) กับสูตรที ่1 และ 6 นอกจากน้ี กุงที่ไดรับอาหารทดลองสูตรที่ 

5 และ 9 ในขณะที่กุงที่ไดรับอาหารทดลองสูตรที่ 

สําหรับอัตรารอดของกุงที่เลี้ยงดวยอาหารทดลอ

ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ปริมาณกรดอะมิโน (กรัม/100 กรัมตัวอยาง) 

สูตร 3 สูตร 4 สูตร 5 สูตร 6 สูตร 7 

2.16+0.10 2.11+0.49 2.08+0.43 2.23+0.27 2.21+0.15 
3.51+0.31 3.34+0.71 3.34+0.86 3.48+0.44 3.43+0.42 
0.47+0.03 0.49+0.02 0.48+0.17 0.54+0.08 0.56+0.09 
8.14+0.43 8.10+1.90 7.98+1.92 9.02+1.17 8.90+0.81 
2.36+0.09 2.17+0.48 2.10+0.45 2.10+0.25 2.03+0.14 
2.60+0.19 2.57+0.63 2.59+0.54 2.88+0.44 2.85+0.20 
2.03+0.11 1.98+0.38 1.98+0.45 2.15+0.25 2.12+0.20 
0.62+0.08 0.56+0.11 0.58+0.17 0.57+0.11 0.57+0.14 
0.60+0.02 0.56+0.04 0.58+0.02 0.56+0.02 0.57+0.01 

17.37 16.73 16.67 18.00 17.85 
22.50 21.88 21.71 23.53 23.24 
0.44 0.43 0.43 0.43 0.43 
0.77 0.76 0.77 0.76 0.77 
39.87 38.61 38.38 41.53 41.09 

ผลการเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุงขาวแวนนาไมที่เลี้ยงดวยอาหารทดลอง 9 สูตรในระยะเวลา 

น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) น้ําหนักเพ่ิม  อัตรารอด
สุดทาย (%) 

12.47+0.30bc 170.52+7.80bcd 91.67
13.36+0.29a 189.94+7.61a 88.33
12.05+0.24cd 160.51+3.39cd 86.67
12.88+0.32ab 181.16+2.05ab 91.67
11.71+0.12de 155.53+3.71de 86.67
12.57+0.18bc 168.55+7.52bcd 86.67
11.02+0.14e 139.40+2.31e 91.67
12.63+0.19bc 174.13+2.81abc 91.67
11.75+0.30d 160.89+3.39cd 86.67

ตัวอักษรที่แตกตางกันในคอลัมนเดยีวกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิต ิ(p<0.05) 

กุงท่ีเลี้ยงดวยอาหารทดลองสูตรที่ 2 มีผลการเจริญเติบโตสูงท่ีสุดและแตกตางทางสถิติ (p<0.05)

ซึ่งมีคารองลงมา และกุงที่ไดรับอาหารทดลองสูตรที่ 4 และ 8 มีคาการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ

กุงที่ไดรับอาหารทดลองสูตรที่ 1 มีคาการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติกับสูตร 

ในขณะที่กุงที่ไดรับอาหารทดลองสูตรที่ 7 มีคาการเจริญเติบโตต่ําที่สุดและแตกตางทางสถิติกับทุกสูตร ยกเวนสูตรที่ 

สําหรับอัตรารอดของกุงที่เลี้ยงดวยอาหารทดลองทั้ง 9 สูตร อยูในชวง 86.67 - 91.67% ซึ่งมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

สูตร 8 สูตร 9 

2.14+0.06 2.22+0.23 
3.29+0.16 3.53+0.24 
0.58+0.08 0.59+0.11 
8.89+0.24 9.29+0.77 
1.95+0.03 2.02+0.18 
2.77+0.06 2.81+0.27 
2.08+0.08 2.20+0.16 
0.58+0.11 0.60+0.04 
0.55+0.06 0.56+0.01 

17.96 18.71 
22.83 23.82 
0.44 0.44 
0.79 0.79 
40.79 42.53 

สูตรในระยะเวลา 8 สัปดาห 

อัตรารอด 
(%) 

91.67+2.89a 
88.33+2.89a 
86.67+2.89a 
91.67+2.89a 
86.67+2.89a 
86.67+2.89a 
91.67+5.77a 
91.67+2.89a 
86.67+2.89a 

(p<0.05)  

(p<0.05) กับทุกสูตร ยกเวน

มีคาการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ 

มีคาการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติกับสูตร 3, 

มีคาการเจริญเติบโตต่ําที่สุดและแตกตางทางสถิติกับทุกสูตร ยกเวนสูตรที่ 5 

ซึ่งมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 
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ชนิด 
กรดอะมิโน สูตร 1 สูตร 2 สูตร 

Non-essential amino acids (NEAA) 
Alanine 2.25+0.36 2.15+0.13 2.16
Aspartic acid 3.65+0.57 3.56+0.46 3.51
Cysteine 0.47+0.08 0.46+0.01 0.47
Glutamic acid 8.32+1.42 8.16+0.78 8.14
Glycine 2.58+0.42 2.39+0.19 2.36
Proline 2.65+0.55 2.59+0.13 2.60
Serine 2.07+0.30 2.04+0.20 2.03
Tyrosine 0.61+0.12 0.57+0.05 0.62
Taurine 0.60+0.05 0.60+0.06 0.60
ΣEAA  17.15 17.21 17.37

ΣNEAA  23.20 22.52 22.50

ΣEAA/ΣAA 0.43 0.43 0.44

ΣEAA/ΣNEAA 0.74 0.76 0.77
% Total  40.35 39.73 39.87

 
ตารางที่ 4 ผลการเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุงขาวแวนนาไมที่เลี้ยงดวยอาหารทดลอง 
 

อาหารทดลอง น้ําหนักเฉลี่ย 
สูตร เริ่มตน 
1 4.61+0.09a 
2 4.61+0.03a 
3 4.63+0.03a 
4 4.58+0.15a 
5 4.58+0.09a 
6 4.62+0.09a 
7 4.61+0.09a 
8 4.61+0.09a 
9 4.57+0.08a 

หมายเหตุ  ตัวอักษรที่แตกตางกันในคอลัมนเดยีวกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ
 

กุงท่ีเลี้ยงดวยอาหารทดลองสูตรที่ 

สูตรที่ 4 และ 8 ซึ่งมีคารองลงมา และกุงที่ไดรับอาหารทดลองสูตรที่ 

(p>0.05) กับสูตรที ่1 และ 6 นอกจากน้ี กุงที่ไดรับอาหารทดลองสูตรที่ 

5 และ 9 ในขณะที่กุงที่ไดรับอาหารทดลองสูตรที่ 

สําหรับอัตรารอดของกุงที่เลี้ยงดวยอาหารทดลอ

ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ปริมาณกรดอะมิโน (กรัม/100 กรัมตัวอยาง) 

สูตร 3 สูตร 4 สูตร 5 สูตร 6 สูตร 7 

2.16+0.10 2.11+0.49 2.08+0.43 2.23+0.27 2.21+0.15 
3.51+0.31 3.34+0.71 3.34+0.86 3.48+0.44 3.43+0.42 
0.47+0.03 0.49+0.02 0.48+0.17 0.54+0.08 0.56+0.09 
8.14+0.43 8.10+1.90 7.98+1.92 9.02+1.17 8.90+0.81 
2.36+0.09 2.17+0.48 2.10+0.45 2.10+0.25 2.03+0.14 
2.60+0.19 2.57+0.63 2.59+0.54 2.88+0.44 2.85+0.20 
2.03+0.11 1.98+0.38 1.98+0.45 2.15+0.25 2.12+0.20 
0.62+0.08 0.56+0.11 0.58+0.17 0.57+0.11 0.57+0.14 
0.60+0.02 0.56+0.04 0.58+0.02 0.56+0.02 0.57+0.01 

17.37 16.73 16.67 18.00 17.85 
22.50 21.88 21.71 23.53 23.24 
0.44 0.43 0.43 0.43 0.43 
0.77 0.76 0.77 0.76 0.77 
39.87 38.61 38.38 41.53 41.09 

ผลการเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุงขาวแวนนาไมที่เลี้ยงดวยอาหารทดลอง 9 สูตรในระยะเวลา 

น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) น้ําหนักเพ่ิม  อัตรารอด
สุดทาย (%) 

12.47+0.30bc 170.52+7.80bcd 91.67
13.36+0.29a 189.94+7.61a 88.33
12.05+0.24cd 160.51+3.39cd 86.67
12.88+0.32ab 181.16+2.05ab 91.67
11.71+0.12de 155.53+3.71de 86.67
12.57+0.18bc 168.55+7.52bcd 86.67
11.02+0.14e 139.40+2.31e 91.67
12.63+0.19bc 174.13+2.81abc 91.67
11.75+0.30d 160.89+3.39cd 86.67

ตัวอักษรที่แตกตางกันในคอลัมนเดยีวกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิต ิ(p<0.05) 

กุงท่ีเลี้ยงดวยอาหารทดลองสูตรที่ 2 มีผลการเจริญเติบโตสูงท่ีสุดและแตกตางทางสถิติ (p<0.05)

ซึ่งมีคารองลงมา และกุงที่ไดรับอาหารทดลองสูตรที่ 4 และ 8 มีคาการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ

กุงที่ไดรับอาหารทดลองสูตรที่ 1 มีคาการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติกับสูตร 

ในขณะที่กุงที่ไดรับอาหารทดลองสูตรที่ 7 มีคาการเจริญเติบโตต่ําที่สุดและแตกตางทางสถิติกับทุกสูตร ยกเวนสูตรที่ 

สําหรับอัตรารอดของกุงที่เลี้ยงดวยอาหารทดลองทั้ง 9 สูตร อยูในชวง 86.67 - 91.67% ซึ่งมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

สูตร 8 สูตร 9 

2.14+0.06 2.22+0.23 
3.29+0.16 3.53+0.24 
0.58+0.08 0.59+0.11 
8.89+0.24 9.29+0.77 
1.95+0.03 2.02+0.18 
2.77+0.06 2.81+0.27 
2.08+0.08 2.20+0.16 
0.58+0.11 0.60+0.04 
0.55+0.06 0.56+0.01 

17.96 18.71 
22.83 23.82 
0.44 0.44 
0.79 0.79 
40.79 42.53 

สูตรในระยะเวลา 8 สัปดาห 

อัตรารอด 
(%) 

91.67+2.89a 
88.33+2.89a 
86.67+2.89a 
91.67+2.89a 
86.67+2.89a 
86.67+2.89a 
91.67+5.77a 
91.67+2.89a 
86.67+2.89a 

(p<0.05)  

(p<0.05) กับทุกสูตร ยกเวน

มีคาการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ 

มีคาการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติกับสูตร 3, 

มีคาการเจริญเติบโตต่ําที่สุดและแตกตางทางสถิติกับทุกสูตร ยกเวนสูตรที่ 5 

ซึ่งมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

1

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 ผลการเจริญเติบโต (นํ้าหนักเพ่ิม

ผลวิเคราะหคุณภาพนํ้าในตูทดลองระหวางการศึกษาทดลองเปนระยะเวลา 

ในชวง 25 - 28 ppt พีเอชมีคาในชวง

0.0335 - 0.1538 mg/l ไนไตรทมีคาในชวง

(กรมประมง, 2549) 

 

สรุปและวิจารณผล 

ในการผลิตอาหารสัตวนํ้าเปนท่ีทราบกันดีอยูแลววาปลาปนเปนแหลงโปรตีนจากสัตวท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด และ

กากถ่ัวเหลืองปนก็เปนแหลงโปรตีนจากพืชท่ีนิยมใชกัน

กากถ่ัวเหลืองปน แตจากการศึกษาของ 

ประสิทธิภาพการยอยโปรตีนต่ํากวาการใชกากถ่ัวเหลืองปนในอาหารกุง จะเห็นไดวามีการศึกษาตา

โปรตีนสําหรับทดแทนปลาปนในอาหารสัตวนํ้า โดยโปรตีนจากถ่ัวเหลืองและจากเศษท้ิงตาง

และปรับปรุงสูตรอาหารสําหรับกุง เน่ืองจากกุงขาวแวนนาไม

โดยมีแนวโนมไปทางกินพืช และพบวากุงขาวแวนนาไมยอมรับกากถ่ัวเหลืองไดในระดับสูงถึง 

หมึกปนและเคซีนเปนหลัก (Cuzon 

โปรตีน ทําใหสามารถลดระดับโปรตีนในอาหาร

รวมกับคอนกลูเทนในอาหารกุงขาวแวนนาไมได 

4.8% ตามลําดับ (Amaya et al.. 2007) 

28 วันพบวากุงขาวมีการเจริญเติบโตและอัตราแลกเน้ือดี และมีสีแดงเขมเมื่อตม 

การศึกษาประสิทธิภาพการยอยสาหรายทะเลและวัตถุดิบโปรตีนในอาหารของกุงขาวแวนนาไมของชัชวาลี 

และคณะ (2560) พบวากุงขาวแวนน

เปลือกปนไดดี นอกจากน้ีการศึกษาของมนทกานติ และคณะ 

เสริมในอาหารกุงขาวแวนนาไม เพ่ือลดการใชปลาปนไดและใหผลไมแตกตางจากการใชก

ผักกาดทะเลท่ีสามารถเสริมในอาหารไดอยูในชวง 

อาหารท่ีมีปลาปน 22% และไมแตกตางจากกุงขาวแวนนาไมท่ีไดรับอาหารท่ีมีกากถ่ัวเหลืองเปนสวนผสม 

นํ้าหนักเพ่ิม (%) 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 

2 3 4 5 6 7

w 0-2 w 0-4 w 0-6 w 0-8

นํ้าหนักเพ่ิม) ของกุงขาวแวนนาไมท่ีไดรับอาหารทดลองทุก 2 สัปดาห

ผลวิเคราะหคุณภาพนํ้าในตูทดลองระหวางการศึกษาทดลองเปนระยะเวลา 8 สัปดาห มีคาดังน้ี ความเค็มมีคา

พีเอชมีคาในชวง 7.89 - 8.56 ความเปนดางมีคาในชวง 112 - 135 mg/l 

ไนไตรทมีคาในชวง 0.0258 - 0.0897 mg/l ซึ่งมีคาอยูในระดับมาตรฐานการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม 

ในการผลิตอาหารสัตวนํ้าเปนท่ีทราบกันดีอยูแลววาปลาปนเปนแหลงโปรตีนจากสัตวท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด และ

กากถ่ัวเหลืองปนก็เปนแหลงโปรตีนจากพืชท่ีนิยมใชกันมากเชนกัน โดยปลาปนจะมีคุณสมบัติของการเปนแหลงโปรตีนท่ีดีกวา

กากถ่ัวเหลืองปน แตจากการศึกษาของ Akiyama et al. (1989) และ Brunson et al. (1997) 

ประสิทธิภาพการยอยโปรตีนต่ํากวาการใชกากถ่ัวเหลืองปนในอาหารกุง จะเห็นไดวามีการศึกษาตา

โปรตีนสําหรับทดแทนปลาปนในอาหารสัตวนํ้า โดยโปรตีนจากถ่ัวเหลืองและจากเศษท้ิงตาง ๆ มักถูกเลือก

เน่ืองจากกุงขาวแวนนาไม (L. vannamei) จัดเปนสัตวท่ีกินท้ังพืชและสัตว 

โดยมีแนวโนมไปทางกินพืช และพบวากุงขาวแวนนาไมยอมรับกากถ่ัวเหลืองไดในระดับสูงถึง 30

 et al., 2004) นอกจากน้ีกุงขาวแวนนาไมยังสามารถใชแปงไดในระดับสูงและชวยสํารอง

โปรตีน ทําใหสามารถลดระดับโปรตีนในอาหารลงเหลือ 30% (Arena, 2004) และสามารถแทนท่ีปลาปนดวยกากถ่ัวเหลือง

รวมกับคอนกลูเทนในอาหารกุงขาวแวนนาไมได 100% โดยมีสัดสวนกากถ่ัวเหลืองและคอนกลูเท

. 2007) การผสม Ulva clathrata ในอาหาร 33 g/kg เลี้ยงกุงขาวแวนนาไมเปนระยะเวลา

วันพบวากุงขาวมีการเจริญเติบโตและอัตราแลกเน้ือดี และมีสีแดงเขมเมื่อตม (Cruz - Suarez 

การศึกษาประสิทธิภาพการยอยสาหรายทะเลและวัตถุดิบโปรตีนในอาหารของกุงขาวแวนนาไมของชัชวาลี 

พบวากุงขาวแวนนาไมสามารถยอยสาหรายผักกาดทะเล หมึกปน คอนกลูเทน และกากถ่ัวเหลืองกะเทาะ

เปลือกปนไดดี นอกจากน้ีการศึกษาของมนทกานติ และคณะ (2559) พบวาสามารถใชสาหรายผักกาดทะเลเปนวัตถุดิบโปรตีน

เสริมในอาหารกุงขาวแวนนาไม เพ่ือลดการใชปลาปนไดและใหผลไมแตกตางจากการใชกากถ่ัวเหลือง โดยสัดสวนของสาหราย

ผักกาดทะเลท่ีสามารถเสริมในอาหารไดอยูในชวง 6 - 12% ซึ่งสามารถลดปลาปนในอาหารได 

และไมแตกตางจากกุงขาวแวนนาไมท่ีไดรับอาหารท่ีมีกากถ่ัวเหลืองเปนสวนผสม 
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อาหารทดลองสูตรที ่8 9

สัปดาห 

สัปดาห มีคาดังน้ี ความเค็มมีคา

135 mg/l แอมโมเนียรวมมีคาในชวง 

ซึ่งมีคาอยูในระดับมาตรฐานการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม 

ในการผลิตอาหารสัตวนํ้าเปนท่ีทราบกันดีอยูแลววาปลาปนเปนแหลงโปรตีนจากสัตวท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด และ

มากเชนกัน โดยปลาปนจะมีคุณสมบัติของการเปนแหลงโปรตีนท่ีดีกวา

. (1997) ท่ีพบวาปลาปนใหคา

ประสิทธิภาพการยอยโปรตีนต่ํากวาการใชกากถ่ัวเหลืองปนในอาหารกุง จะเห็นไดวามีการศึกษาตางๆ ท่ีพยายามหาแหลง

ๆ มักถูกเลือก เพ่ือนํามาใชศึกษา

จัดเปนสัตวท่ีกินท้ังพืชและสัตว (Omnivorous) 

30 - 40% เมื่อใชโปรตีนจาก 

นอกจากน้ีกุงขาวแวนนาไมยังสามารถใชแปงไดในระดับสูงและชวยสํารอง

และสามารถแทนท่ีปลาปนดวยกากถ่ัวเหลือง

สัดสวนกากถ่ัวเหลืองและคอนกลูเทนในอาหารเทากับ 39.6 และ 

เลี้ยงกุงขาวแวนนาไมเปนระยะเวลา

Suarez et al., 2008) 

การศึกษาประสิทธิภาพการยอยสาหรายทะเลและวัตถุดิบโปรตีนในอาหารของกุงขาวแวนนาไมของชัชวาลี 

าไมสามารถยอยสาหรายผักกาดทะเล หมึกปน คอนกลูเทน และกากถ่ัวเหลืองกะเทาะ

พบวาสามารถใชสาหรายผักกาดทะเลเปนวัตถุดิบโปรตีน

ากถ่ัวเหลือง โดยสัดสวนของสาหราย

ซึ่งสามารถลดปลาปนในอาหารได 14% ซึ่งใหผลไมแตกตางจาก

และไมแตกตางจากกุงขาวแวนนาไมท่ีไดรับอาหารท่ีมีกากถ่ัวเหลืองเปนสวนผสม 17 และ 20% 
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(p>0.05) ท้ังน้ีอายุของสาหรายผักกาดทะเลท่ีเหมาะสมตอการนํามาเปนวัตถุดิบโปรตีนควรมีอายุมากกวา 

เน่ืองจากผลวิเคราะหโปรตีนในสาหรายผักกาดทะเลท่ีมีอายุ 

ผักกาดทะเลสามารถใชเปนแหลงโปรตีนทางเลือกไดและจากคุณคาทางโภชนาการ

อาหารท่ีดีและมีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมสําหรับใชเปนสวนผสมในอาหารของกุงขาวแวนนาไม 

จากผลการศึกษาขางตน เมื่อนํามาศึกษาการแทนท่ีปลาปนดวยสาห

และกากถ่ัวเหลืองปนเปนวัตถุดิบโปรตีนหลัก รวมกับการเสริมกรดอะมิโนในปริมาณท่ีเหมาะสม พบวากุงขาวแวนนาไมท่ีไดรับ

อาหารทดลองสูตรท่ี 2, 4 และ 8 ซึ่งแทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล 

การเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

กันทางสถิติ (p>0.05) กับสูตรท่ี 1 ซึ่งเปนสูตรพ้ืนฐานและสูตรท่ี 

ปน 5% แสดงใหเห็นวาแมอาหารสูตรท่ี 1 ซึ่งมีปลาปน 

ใหเหมาะสม ทําใหผลการเจริญเติบโตของกุงไมแตกตางกัน เน่ืองจากมีคาสัดสวนกรดอะมิโนจําเปนตอกรดอะมิโนไมจําเปนใน

อาหารทดลองแตละสูตรอยูในชวง 0.74 - 0.79 

กุงขาวแวนนาไมท่ีไดรับอาหารทดลองสูตรท่ี 

และมีปลาปน 15, 10, 5 และ 0% ตามลําดับ แมมีผลการเจริญเติบโตต่ํากวากุงขาวแวนนาไ

และ 8 แตไมแตกตางกันทางสถิติกับกุงขาวแวนนาไมท่ีไดรับอาหารทดลองสูตรท่ี 

ตายของกุงขาวแวนนาไมท้ัง 9 ชุดการทดลอง

คณะ (2559) ท่ีพบวาสาหรายผักกาดทะเลสามารถนํามาเสริมในอาหารกุงขาวแวนนาไมไดถึง 

ตาง ๆ ท่ีนํามาผสมในอาหาร จะมีชนิดหรือปริมาณกรดอะมิโนเปนองคประกอบท่ีแตกตางกันไป ทําใหโปรตีนมีคุณภาพ

แตกตางกัน และมีผลตอการเจริญเติบโต (

(Tacon and Barg, 1998) ซึ่งมีคุณคาทางอาหารสูงกวาแหลงโปรตีนท้ังจากสัตวและพืชบก และเปนแหลงของกรดอะมิโน

จําเปน กรดไขมันจําเปน วิตามินแรธาตุและชวยกระตุนความอยากกินอาหาร 

สาหรายผักกาดทะเลซึ่งอุดมไปดวยวิตามินและเกลือแรชนิดตาง

เชนเดียวกันกับรายงานของ Rajapakse and Kim (2011) 

arginine, alanine, glutamic acid และ 

นาสนใจ 

ดังน้ันการแทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเลของการศึกษาครั้งน้ี

สามารถลดปริมาณปลาปนใหเปน 0% แลวแทนท่ีดวยสาหรายผักก

เหมาะสม ไมมีผลตอการเจริญเติบโตและการ

นอกจากน้ีควรทําการศึกษาดานภูมิคุมกันโรคเพ่ิมเติมเพ่ือใหผลการศึกษาสมบูรณและชัดเจนยิ่งข้ึน

 

คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณ องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน

ท่ีใหการสนับสนุนทุนสําหรับงานศึกษาวิจัยน้ี ขอบคุณ 

ขาราชการและเจาหนาท่ีของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงเพชรบุรีและศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

อาหารสัตวนํ้าชลบุรีทุกทาน ท่ีมีสวนชวยใหการศึกษาวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี

 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 

ท้ังน้ีอายุของสาหรายผักกาดทะเลท่ีเหมาะสมตอการนํามาเปนวัตถุดิบโปรตีนควรมีอายุมากกวา 

เน่ืองจากผลวิเคราะหโปรตีนในสาหรายผักกาดทะเลท่ีมีอายุ 8 สัปดาห มีโปรตีนอยูในชวง 19.83 - 22

ผักกาดทะเลสามารถใชเปนแหลงโปรตีนทางเลือกไดและจากคุณคาทางโภชนาการ จึงจัดไดวาสาหรายผักกาดทะเลเปนวัสดุ

อาหารท่ีดีและมีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมสําหรับใชเปนสวนผสมในอาหารของกุงขาวแวนนาไม  

เมื่อนํามาศึกษาการแทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล โดยใชหมึกปน คอนกลูเทน

และกากถ่ัวเหลืองปนเปนวัตถุดิบโปรตีนหลัก รวมกับการเสริมกรดอะมิโนในปริมาณท่ีเหมาะสม พบวากุงขาวแวนนาไมท่ีไดรับ

แทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล 9% และมีปลาปน 15, 10 และ

(p>0.05) และกุงท่ีไดรับอาหารทดลองสูตรท่ี 4 และ 8 มีคาการเจริญเติบโตไมแตกตาง

ซึ่งเปนสูตรพ้ืนฐานและสูตรท่ี 6 ซึ่งแทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล 

ซึ่งมีปลาปน 22% และมีปริมาณโปรตีนสูงท่ีสุดคือ 47.83% แตเมื่อเสริมกรดอะมิโน

ใหเหมาะสม ทําใหผลการเจริญเติบโตของกุงไมแตกตางกัน เน่ืองจากมีคาสัดสวนกรดอะมิโนจําเปนตอกรดอะมิโนไมจําเปนใน

79 ซึ่งมีคาสูงกวา 0.67 ในความตองการของกุงทะเล (Iwasaki and Harada, 1985)

กุงขาวแวนนาไมท่ีไดรับอาหารทดลองสูตรท่ี 3, 5, 7 และ 9 ซึ่งแทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล 

ตามลําดับ แมมีผลการเจริญเติบโตต่ํากวากุงขาวแวนนาไมท่ีรับอาหารทดลองสูตรท่ี 

แตไมแตกตางกันทางสถิติกับกุงขาวแวนนาไมท่ีไดรับอาหารทดลองสูตรท่ี 1 (สูตรพ้ืนฐาน) นอกจากน้ียังพบวาอัตรารอด

ชุดการทดลอง ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งสอดคลองกับรายงานของมนทกาน

ท่ีพบวาสาหรายผักกาดทะเลสามารถนํามาเสริมในอาหารกุงขาวแวนนาไมไดถึง 12% ท้ังน้ีแหลงวัตถุดิบโปรตีน

ท่ีนํามาผสมในอาหาร จะมีชนิดหรือปริมาณกรดอะมิโนเปนองคประกอบท่ีแตกตางกันไป ทําใหโปรตีนมีคุณภาพ

(วีรพงศ, 2536) โดยแหลงโปรตีนจากสัตวทะเล อาทิเชน ปลาปน กุงปน หมึกปน 

ซึ่งมีคุณคาทางอาหารสูงกวาแหลงโปรตีนท้ังจากสัตวและพืชบก และเปนแหลงของกรดอะมิโน

จําเปน กรดไขมันจําเปน วิตามินแรธาตุและชวยกระตุนความอยากกินอาหาร (Allen and Arnold, 2000)

สาหรายผักกาดทะเลซึ่งอุดมไปดวยวิตามินและเกลือแรชนิดตาง ๆ เชน วิตามินบี วิตามินซี เปนตน (สุวรรณา และคณะ

and Kim (2011) ท่ีกลาววาโดยท่ัวไปในสาหรายทะเลจะมีกรดอะมิโนชนิด

และ aspartic acid ในปริมาณสูง ทําใหสาหรายผักกาดทะเลเปนโปรตีนทางเลือกท่ี

ดังน้ันการแทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเลของการศึกษาครั้งน้ี สรุปไดวาอาหารกุงขาวแวนนาไม

แลวแทนท่ีดวยสาหรายผักกาดทะเล 9% และเสริมดวยกรดอะมิโนท่ีจําเปนในปริมาณ

เหมาะสม ไมมีผลตอการเจริญเติบโตและการแทนท่ีดวยสาหรายผักกาดทะเล 12% ไมมีผลตออัตรารอดของกุงขาว

นอกจากน้ีควรทําการศึกษาดานภูมิคุมกันโรคเพ่ิมเติมเพ่ือใหผลการศึกษาสมบูรณและชัดเจนยิ่งข้ึน 

ขอขอบคุณ องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan International Cooperation Agency) 

ท่ีใหการสนับสนุนทุนสําหรับงานศึกษาวิจัยน้ี ขอบคุณ Dr. Shuichi Satoh และ Dr. Yutaka Haga ในการใหคําปรึกษา 

ขาราชการและเจาหนาท่ีของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงเพชรบุรีและศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

อาหารสัตวนํ้าชลบุรีทุกทาน ท่ีมีสวนชวยใหการศึกษาวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561 O1 

ท้ังน้ีอายุของสาหรายผักกาดทะเลท่ีเหมาะสมตอการนํามาเปนวัตถุดิบโปรตีนควรมีอายุมากกวา 1 เดือนข้ึนไป 

22.4% ดังน้ันสาหราย

จึงจัดไดวาสาหรายผักกาดทะเลเปนวัสดุ

รายผักกาดทะเล โดยใชหมึกปน คอนกลูเทน

และกากถ่ัวเหลืองปนเปนวัตถุดิบโปรตีนหลัก รวมกับการเสริมกรดอะมิโนในปริมาณท่ีเหมาะสม พบวากุงขาวแวนนาไมท่ีไดรับ

และ 0% ตามลําดับ มี

มีคาการเจริญเติบโตไมแตกตาง

แทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล 9% และมีปลา

แตเมื่อเสริมกรดอะมิโน

ใหเหมาะสม ทําใหผลการเจริญเติบโตของกุงไมแตกตางกัน เน่ืองจากมีคาสัดสวนกรดอะมิโนจําเปนตอกรดอะมิโนไมจําเปนใน

(Iwasaki and Harada, 1985)  

แทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล 12% 

มท่ีรับอาหารทดลองสูตรท่ี 2, 4, 6 

นอกจากน้ียังพบวาอัตรารอด

ซึ่งสอดคลองกับรายงานของมนทกานติ และ

ท้ังน้ีแหลงวัตถุดิบโปรตีน

ท่ีนํามาผสมในอาหาร จะมีชนิดหรือปริมาณกรดอะมิโนเปนองคประกอบท่ีแตกตางกันไป ทําใหโปรตีนมีคุณภาพ

โดยแหลงโปรตีนจากสัตวทะเล อาทิเชน ปลาปน กุงปน หมึกปน 

ซึ่งมีคุณคาทางอาหารสูงกวาแหลงโปรตีนท้ังจากสัตวและพืชบก และเปนแหลงของกรดอะมิโน

rnold, 2000) ขณะเดียวกัน

สุวรรณา และคณะ, 2552) 

ท่ีกลาววาโดยท่ัวไปในสาหรายทะเลจะมีกรดอะมิโนชนิด glycine, 

ในปริมาณสูง ทําใหสาหรายผักกาดทะเลเปนโปรตีนทางเลือกท่ี

สรุปไดวาอาหารกุงขาวแวนนาไม

เสริมดวยกรดอะมิโนท่ีจําเปนในปริมาณท่ี

ไมมีผลตออัตรารอดของกุงขาวแวนนาไม 

Japan International Cooperation Agency)  

ในการใหคําปรึกษา รวมถึง

ขาราชการและเจาหนาท่ีของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงเพชรบุรีและศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
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(p>0.05) ท้ังน้ีอายุของสาหรายผักกาดทะเลท่ีเหมาะสมตอการนํามาเปนวัตถุดิบโปรตีนควรมีอายุมากกวา 

เน่ืองจากผลวิเคราะหโปรตีนในสาหรายผักกาดทะเลท่ีมีอายุ 

ผักกาดทะเลสามารถใชเปนแหลงโปรตีนทางเลือกไดและจากคุณคาทางโภชนาการ

อาหารท่ีดีและมีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมสําหรับใชเปนสวนผสมในอาหารของกุงขาวแวนนาไม 

จากผลการศึกษาขางตน เมื่อนํามาศึกษาการแทนท่ีปลาปนดวยสาห

และกากถ่ัวเหลืองปนเปนวัตถุดิบโปรตีนหลัก รวมกับการเสริมกรดอะมิโนในปริมาณท่ีเหมาะสม พบวากุงขาวแวนนาไมท่ีไดรับ

อาหารทดลองสูตรท่ี 2, 4 และ 8 ซึ่งแทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล 

การเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

กันทางสถิติ (p>0.05) กับสูตรท่ี 1 ซึ่งเปนสูตรพ้ืนฐานและสูตรท่ี 

ปน 5% แสดงใหเห็นวาแมอาหารสูตรท่ี 1 ซึ่งมีปลาปน 

ใหเหมาะสม ทําใหผลการเจริญเติบโตของกุงไมแตกตางกัน เน่ืองจากมีคาสัดสวนกรดอะมิโนจําเปนตอกรดอะมิโนไมจําเปนใน

อาหารทดลองแตละสูตรอยูในชวง 0.74 - 0.79 

กุงขาวแวนนาไมท่ีไดรับอาหารทดลองสูตรท่ี 

และมีปลาปน 15, 10, 5 และ 0% ตามลําดับ แมมีผลการเจริญเติบโตต่ํากวากุงขาวแวนนาไ

และ 8 แตไมแตกตางกันทางสถิติกับกุงขาวแวนนาไมท่ีไดรับอาหารทดลองสูตรท่ี 

ตายของกุงขาวแวนนาไมท้ัง 9 ชุดการทดลอง

คณะ (2559) ท่ีพบวาสาหรายผักกาดทะเลสามารถนํามาเสริมในอาหารกุงขาวแวนนาไมไดถึง 

ตาง ๆ ท่ีนํามาผสมในอาหาร จะมีชนิดหรือปริมาณกรดอะมิโนเปนองคประกอบท่ีแตกตางกันไป ทําใหโปรตีนมีคุณภาพ

แตกตางกัน และมีผลตอการเจริญเติบโต (

(Tacon and Barg, 1998) ซึ่งมีคุณคาทางอาหารสูงกวาแหลงโปรตีนท้ังจากสัตวและพืชบก และเปนแหลงของกรดอะมิโน

จําเปน กรดไขมันจําเปน วิตามินแรธาตุและชวยกระตุนความอยากกินอาหาร 

สาหรายผักกาดทะเลซึ่งอุดมไปดวยวิตามินและเกลือแรชนิดตาง

เชนเดียวกันกับรายงานของ Rajapakse and Kim (2011) 

arginine, alanine, glutamic acid และ 

นาสนใจ 

ดังน้ันการแทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเลของการศึกษาครั้งน้ี

สามารถลดปริมาณปลาปนใหเปน 0% แลวแทนท่ีดวยสาหรายผักก

เหมาะสม ไมมีผลตอการเจริญเติบโตและการ

นอกจากน้ีควรทําการศึกษาดานภูมิคุมกันโรคเพ่ิมเติมเพ่ือใหผลการศึกษาสมบูรณและชัดเจนยิ่งข้ึน

 

คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณ องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน

ท่ีใหการสนับสนุนทุนสําหรับงานศึกษาวิจัยน้ี ขอบคุณ 

ขาราชการและเจาหนาท่ีของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงเพชรบุรีและศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

อาหารสัตวนํ้าชลบุรีทุกทาน ท่ีมีสวนชวยใหการศึกษาวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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ท้ังน้ีอายุของสาหรายผักกาดทะเลท่ีเหมาะสมตอการนํามาเปนวัตถุดิบโปรตีนควรมีอายุมากกวา 

เน่ืองจากผลวิเคราะหโปรตีนในสาหรายผักกาดทะเลท่ีมีอายุ 8 สัปดาห มีโปรตีนอยูในชวง 19.83 - 22

ผักกาดทะเลสามารถใชเปนแหลงโปรตีนทางเลือกไดและจากคุณคาทางโภชนาการ จึงจัดไดวาสาหรายผักกาดทะเลเปนวัสดุ

อาหารท่ีดีและมีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมสําหรับใชเปนสวนผสมในอาหารของกุงขาวแวนนาไม  

เมื่อนํามาศึกษาการแทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล โดยใชหมึกปน คอนกลูเทน

และกากถ่ัวเหลืองปนเปนวัตถุดิบโปรตีนหลัก รวมกับการเสริมกรดอะมิโนในปริมาณท่ีเหมาะสม พบวากุงขาวแวนนาไมท่ีไดรับ

แทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล 9% และมีปลาปน 15, 10 และ

(p>0.05) และกุงท่ีไดรับอาหารทดลองสูตรท่ี 4 และ 8 มีคาการเจริญเติบโตไมแตกตาง

ซึ่งเปนสูตรพ้ืนฐานและสูตรท่ี 6 ซึ่งแทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล 

ซึ่งมีปลาปน 22% และมีปริมาณโปรตีนสูงท่ีสุดคือ 47.83% แตเมื่อเสริมกรดอะมิโน

ใหเหมาะสม ทําใหผลการเจริญเติบโตของกุงไมแตกตางกัน เน่ืองจากมีคาสัดสวนกรดอะมิโนจําเปนตอกรดอะมิโนไมจําเปนใน

79 ซึ่งมีคาสูงกวา 0.67 ในความตองการของกุงทะเล (Iwasaki and Harada, 1985)

กุงขาวแวนนาไมท่ีไดรับอาหารทดลองสูตรท่ี 3, 5, 7 และ 9 ซึ่งแทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล 

ตามลําดับ แมมีผลการเจริญเติบโตต่ํากวากุงขาวแวนนาไมท่ีรับอาหารทดลองสูตรท่ี 

แตไมแตกตางกันทางสถิติกับกุงขาวแวนนาไมท่ีไดรับอาหารทดลองสูตรท่ี 1 (สูตรพ้ืนฐาน) นอกจากน้ียังพบวาอัตรารอด

ชุดการทดลอง ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งสอดคลองกับรายงานของมนทกาน

ท่ีพบวาสาหรายผักกาดทะเลสามารถนํามาเสริมในอาหารกุงขาวแวนนาไมไดถึง 12% ท้ังน้ีแหลงวัตถุดิบโปรตีน

ท่ีนํามาผสมในอาหาร จะมีชนิดหรือปริมาณกรดอะมิโนเปนองคประกอบท่ีแตกตางกันไป ทําใหโปรตีนมีคุณภาพ

(วีรพงศ, 2536) โดยแหลงโปรตีนจากสัตวทะเล อาทิเชน ปลาปน กุงปน หมึกปน 

ซึ่งมีคุณคาทางอาหารสูงกวาแหลงโปรตีนท้ังจากสัตวและพืชบก และเปนแหลงของกรดอะมิโน

จําเปน กรดไขมันจําเปน วิตามินแรธาตุและชวยกระตุนความอยากกินอาหาร (Allen and Arnold, 2000)

สาหรายผักกาดทะเลซึ่งอุดมไปดวยวิตามินและเกลือแรชนิดตาง ๆ เชน วิตามินบี วิตามินซี เปนตน (สุวรรณา และคณะ

and Kim (2011) ท่ีกลาววาโดยท่ัวไปในสาหรายทะเลจะมีกรดอะมิโนชนิด

และ aspartic acid ในปริมาณสูง ทําใหสาหรายผักกาดทะเลเปนโปรตีนทางเลือกท่ี

ดังน้ันการแทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเลของการศึกษาครั้งน้ี สรุปไดวาอาหารกุงขาวแวนนาไม

แลวแทนท่ีดวยสาหรายผักกาดทะเล 9% และเสริมดวยกรดอะมิโนท่ีจําเปนในปริมาณ

เหมาะสม ไมมีผลตอการเจริญเติบโตและการแทนท่ีดวยสาหรายผักกาดทะเล 12% ไมมีผลตออัตรารอดของกุงขาว

นอกจากน้ีควรทําการศึกษาดานภูมิคุมกันโรคเพ่ิมเติมเพ่ือใหผลการศึกษาสมบูรณและชัดเจนยิ่งข้ึน 

ขอขอบคุณ องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan International Cooperation Agency) 

ท่ีใหการสนับสนุนทุนสําหรับงานศึกษาวิจัยน้ี ขอบคุณ Dr. Shuichi Satoh และ Dr. Yutaka Haga ในการใหคําปรึกษา 

ขาราชการและเจาหนาท่ีของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงเพชรบุรีและศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

อาหารสัตวนํ้าชลบุรีทุกทาน ท่ีมีสวนชวยใหการศึกษาวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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ท้ังน้ีอายุของสาหรายผักกาดทะเลท่ีเหมาะสมตอการนํามาเปนวัตถุดิบโปรตีนควรมีอายุมากกวา 1 เดือนข้ึนไป 

22.4% ดังน้ันสาหราย

จึงจัดไดวาสาหรายผักกาดทะเลเปนวัสดุ

รายผักกาดทะเล โดยใชหมึกปน คอนกลูเทน

และกากถ่ัวเหลืองปนเปนวัตถุดิบโปรตีนหลัก รวมกับการเสริมกรดอะมิโนในปริมาณท่ีเหมาะสม พบวากุงขาวแวนนาไมท่ีไดรับ

และ 0% ตามลําดับ มี

มีคาการเจริญเติบโตไมแตกตาง

แทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล 9% และมีปลา

แตเมื่อเสริมกรดอะมิโน

ใหเหมาะสม ทําใหผลการเจริญเติบโตของกุงไมแตกตางกัน เน่ืองจากมีคาสัดสวนกรดอะมิโนจําเปนตอกรดอะมิโนไมจําเปนใน

(Iwasaki and Harada, 1985)  

แทนท่ีปลาปนดวยสาหรายผักกาดทะเล 12% 

มท่ีรับอาหารทดลองสูตรท่ี 2, 4, 6 

นอกจากน้ียังพบวาอัตรารอด

ซึ่งสอดคลองกับรายงานของมนทกานติ และ

ท้ังน้ีแหลงวัตถุดิบโปรตีน

ท่ีนํามาผสมในอาหาร จะมีชนิดหรือปริมาณกรดอะมิโนเปนองคประกอบท่ีแตกตางกันไป ทําใหโปรตีนมีคุณภาพ

โดยแหลงโปรตีนจากสัตวทะเล อาทิเชน ปลาปน กุงปน หมึกปน 

ซึ่งมีคุณคาทางอาหารสูงกวาแหลงโปรตีนท้ังจากสัตวและพืชบก และเปนแหลงของกรดอะมิโน

rnold, 2000) ขณะเดียวกัน

สุวรรณา และคณะ, 2552) 

ท่ีกลาววาโดยท่ัวไปในสาหรายทะเลจะมีกรดอะมิโนชนิด glycine, 

ในปริมาณสูง ทําใหสาหรายผักกาดทะเลเปนโปรตีนทางเลือกท่ี

สรุปไดวาอาหารกุงขาวแวนนาไม

เสริมดวยกรดอะมิโนท่ีจําเปนในปริมาณท่ี

ไมมีผลตออัตรารอดของกุงขาวแวนนาไม 

Japan International Cooperation Agency)  

ในการใหคําปรึกษา รวมถึง
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การเพาะพันธุ์ปลาซิวตาเขียวโดยใช้อัตราส่วนเพศที่ต่างกัน 
 
ณัฐชพงศ์ เพชรฤทธิ์* 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืสตลู กรมประมง 

 

บทคัดย่อ 
 การเพาะพันธุ์ปลาซิวตาเขียว Microdevario kubotai Kottelat & Witte, 1999 ได้ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ าจืดสตูล ในระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2557 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด โดยใช้อัตราส่วน
เพศที่ต่างกันเป็นปัจจัยกระตุ้นให้แม่ปลาวางไข่ ได้แก่  อัตราส่วนเพศเมียต่อเพศผู้  1:1, 1:2 และ 1:3 ตัว ตามล าดับ  
ผลการทดลองพบว่า จ านวนครั้งในการวางไข่เฉลี่ยเท่ากับ 4.00+0.41, 4.25+0.48 และ 4.25+0.48 ครั้ง ตามล าดับ จ านวน 
ไข่รวมเฉลี่ยเท่ากับ 177.00+19.07, 191.75+30.90 และ 159.75+22.39 ฟอง ตามล าดับ อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยเท่ากับ 
65.56+1.49, 65.14+1.10 และ 64.50+1.66 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ อัตราการฟักเฉลี่ยเท่ากับ 57.40+1.36, 54.05+1.30 
และ 55.39+0.93 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ อัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 54.51+0.73, 58.17+1.27 และ 57.26+0.91 
เปอร์ เซ็นต์  ตามล าดับ และจ านวนลูกปลารวมเท่ากับ 36.00+3.34, 39.00+5.92 และ 33.00+5.46 ตัว ตามล าดับ  
จากการวิเคราะห์ทางสถิติของจ านวนครั้งในการวางไข่เฉลี่ย จ านวนไข่รวมเฉลี่ย จ านวนลูกปลารวมเฉลี่ย  อัตราการปฏิสนธิ
เฉลี่ย อัตราการฟักเฉลี่ย และอัตราการรอดตายเฉลี่ย พบว่าทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ส าหรับ
พัฒนาการของคัพภะและลูกปลาวัยอ่อนพบว่าไข่ปลาซิวตาเขียวเป็นประเภทไข่จมไม่ติดกับวัสดุ มีรูปร่างกลม สีขาวใส ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.70 - 0.80 มิลลิเมตร ฟักออกเป็นตัวใช้เวลา 20 ช่ัวโมง 9 นาที ที่อุณหภูมิน้ า 25.0 - 28.0 องศาเซลเซียส 
ลูกปลาแรกฟักมีความยาว 2.10 - 2.30 มิลลิเมตร พัฒนาการจากลูกปลาวัยอ่อนจนมีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยใช้เวลา 60 วัน 
โดยมีความยาว 20.49 มิลลิเมตร ในด้านต้นทุนการผลิต เท่ากับ 8.79, 8.79 และ 11.09 บาทต่อตัว ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
จากจ านวนครั้งในการวางไข่ จ านวนไข่รวม อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก อัตราการรอดตาย จ านวนลูกปลารวมที่ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ และต้นทุนการผลิต สรุปได้ว่าการเพาะพันธุ์ปลาซิวตาเขียวควรใช้อัตราส่วนเพศเมียต่อเพศผู้ในอัตรา 1 :1 ตัว 
เหมาะสมที่สุด  
 

ค าส าคัญ : ปลาซิวตาเขียว  การเพาะพันธุ์  อัตราส่วนเพศ 
   
*ผู้รับผดิชอบ : หมู่ 7 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทร 0 7477 5455 E-mail : natch08@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ตีพิมพ์เผยแพรเ่ป็นเอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 21/2559 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืด  
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Breeding of Microdevario kubotai Kottelat & Witte, 1999 on Different Sex Ratio 
 

Natchapong Petchrit* 
Satun Inland Aquaculture Research and Development Center 
 
Abstract 

 Study on breeding of Microdevario kubotai Kottelat & Witte, 1999 was conducted at Satun 
Inland Fisheries Research and Development Center during August - September 2014, The experiment was 
completely randomized in design on different sex ratio by female per male  1:1, 1:2 and 1:3; 
respectively. The results showed that number of time on spawning were averaged 4.00+0.41, 4.25+0.48 
and 4.25+0.48, respectively. The average number of eggs were 177.00+19.07, 191.75+30.90 and 
159.75+22.39, respectively. The average fertilization rate were 65.56+1.49, 65.14+1.10 and 64.50+1.66 
percent, respectively. The average hatching rate were 57.40+1.36, 54.05+1.30 and 55.39+0.93 percent, 
respectively. The average survival rate were 54.51+0.73, 58.17+1.27 and 57.26+0.91 percent, respectively, 
and number of fingerling were 36.00+3.34, 39.00+5.92 and 33.00+5.46, respectively. The statistic 
analysis showed number of time on spawning, number of eggs, number of fingerling, average fertilization 
rate, average hatching rate and average survival rate were not  significantly difference (p>0.05).  
The characteristic of eggs was non adhesive demersal egg, round, clear with 0.70 - 0.80 mm of diameter. 
Incubation period was 20 hours 9 minute after fertilization at water temperature range of 25.0 - 28.0 ๐C. 
Newly hatched fry had average total length between 2.10 - 2.30 mm. The external morphology likewise 
adult was 60 days with average length 20.49 mm. The cost of unit were 8.79, 8.79 and 11.09 Baht/fish, 
respectively. This study concluded that the breeding of Microdevario kubotai Kottelat & Witte, 1999  
should be sex ratio by female per male 1:1 because there was not significantly difference in term of number 
of time on spawning, number of eggs, fertilization rate, hatching rate, survival rate, number of fingerling and 
the low cost of unit. 
 

Key words : Microdevario kubotai, breeding, sex ratio  
    
*Corresponding author : Moo 7, Kampaeng, Langu, Satun 91110 Tel. 0 7477 5455 
E-mail : natch08@hotmail.com 
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ผลของสารละลายธาตุอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตของรากด าใบยาว Microsorium pteropus (Blume) Ching 
ในระบบไร้ดิน 
 
รัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์*  กาญจนรี พงษ์ฉวี  และวรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย 
กลุ่มวิจัยสัตว์น  าสวยงามและพรรณไม้น  า 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของสารละลายธาตุอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตของรากด าใบยาว Microsorium pteropus (Blume) 
Ching ในระบบไร้ดิน โดยน าต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี ยงเนื อเยื่ออายุ 10 สัปดาห์ มาปรับสภาพพืชก่อนย้ายออกปลูกเป็น
ระยะเวลา 3 วัน จากนั นน ามาปลูกเลี ยงในระบบการปลูกพรรณไม้น  าแบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชใน  
รางปลูกระดับลึก (Deep flow technique, DFT) ประกอบด้วย การทดลองที่ 1 ศึกษาระดับค่าการน าไฟฟ้าของสารละลาย
ธาตุอาหาร 4 ระดับ ได้แก่ 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 mS/cm และการทดลองที่ 2 ศึกษาชนิดของธาตุเหล็กคีเลต 3 ชนิด ได้แก่ 
การใช้ธาตุเหล็ก Fe-EDTA, Fe-DTPA และ Fe-EDDHA ท าการทดลองชุดการทดลองละ 3 ซ  า ซ  าละ 40 ต้น เป็นระยะเวลา 
16 สัปดาห์  

ผลการทดลองพบว่า ระดับค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหาร 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 mS/cm ให้ผล 
การเจริญเติบโตด้านน  าหนัก ความสูง ความกว้างใบ และจ านวนรากไม่แตกต่างกัน (p>0.05) อย่างไรก็ตาม รากด าใบยาวที่
เลี ยงด้วยระดับค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหาร 0.5 mS/cm มีจ านวนใบและความยาวใบที่ใกล้เคียงกับรากด าใบยาว
ที่เลี ยงด้วยระดับค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหาร  1.0 และ 1.5 mS/cm (p>0.05) แต่มีจ านวนใบและความยาวใบ
สูงกว่าที่ระดับค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหาร 2.0 mS/cm อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) การเลี ยงรากด าใบยาวที่
ระดับค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหาร 0.5 mS/cm จึงเป็นระดับค่าความน าไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารระดับ
น้อยที่สุด ที่ท าให้ต้นรากด าใบยาวมีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุด โดยน  าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 2.00±0.107 กรัม จ านวนใบสุดท้าย
เฉลี่ย 13.32±0.667 ใบ ความกว้างใบสุดท้ายเฉลี่ย 1.65±0.043 เซนติเมตร ความยาวใบสุดท้ายเฉลี่ย 9.22±0.350 เซนติเมตร 
และจ านวนรากสุดท้ายเฉลี่ย 25.42±1.590 ราก ส่วนการทดลองชนิดของธาตุเหล็ก พบว่า Fe-EDTA, Fe-DTPA และ  
Fe-EDDHA ให้ผลการเจริญเติบโตด้านน  าหนัก ความสูง จ านวนใบ ความกว้างใบ และความยาวใบไม่แตกต่างกัน  (p>0.05) 
อย่างไรก็ตาม รากด าใบยาวท่ีเลี ยงชุดการทดลองที่มีธาตุเหล็ก Fe-DTPA และ Fe-EDDHA มีจ านวนรากที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยใกล้เคียง
กัน (p>0.05) แต่สูงกว่าการเลี ยงในชุดการทดลองที่มีธาตุเหล็ก Fe-EDTA อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) การเลี ยงรากด าใบยาว
ด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มีธาตุเหล็ก Fe-DTPA และ Fe-EDDHA จึงมีความเหมาะสมมากที่สุดที่ท าให้ต้นรากด าใบยาวมี 
การเจริญเติบโตได้ดีที่สุด โดยมีน  าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 1.90±0.083 และ 1.88±0.058 กรัม ตามล าดับ จ านวนใบสุดท้ายเฉลี่ย 
14.73±0.859 และ 13.66±0.781 ใบ ตามล าดับ ความกว้างใบสุดท้ายเฉลี่ย 1.44±0.039 และ 1.45±0.035 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ความยาวใบสุดท้ายเฉลี่ย 9.42±0.206 และ 9.39±0.181 เซนติเมตร ตามล าดับ จ านวนรากสุดท้ายเฉลี่ย 
22.88±1.170 และ 23.65±1.162 ราก ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : รากด าใบยาว การปลกูพืชโดยไม่ใช้ดิน สารละลายธาตุอาหาร 
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Effect of Nutrient Solution on Growth of Java Fern Microsorium pteropus (Blume) Ching 
in Soilless Culture System 
 
Ratthapat Pradissan*,  Kanchanaree Pongchawee and Wannada Pipatcharoenchai 
Aquatic Plant and Ornamental Fish Research Group 
 
Abstract 

Effect of nutrient solution on growth of Java fern Microsorium pteropus (Blume) Ching in soilless culture 
system was studied by using tissue culture plantlets 10 weeks old. The plantlets were ex vitro acclimatized 
for 3 days. The purpose of this research was to determine an appropriate electrical conductivity (EC) and 
iron chelate of nutrient solution for Java fern production in Deep flow technique (DFT). Experiment 1; the 
plantlets were cultured using 4 various concentrations (0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 mS/cm electrical conductivity, 
EC) of nutrient solution in the soilless system for 16 weeks. Experiment 2; the plantlets were cultured using 
3 various iron chelate (Fe-EDTA, Fe-DTPA and Fe-EDDHA) on the appropriate nutrient solution concentrations 
in the soilless culture system for 16 weeks. 

The results of plantlets to nutrient solution culture by different EC found that the final weight, final 
height, final leaf width, final number of root were not significantly (p>0.05). However, the final number of 
leaves and final leaf length of plants in nutrient solution with 0.5 mS/cm EC to the 1.0 and 1.5 mS/cm EC 
were similar (p>0.05) but higher than 2.0 mS/cm EC significantly (p<0.05). Soilless culture of Java fern  
by controlling 0.5 mS/cm EC was the appropriate nutrient solution concentrations. The Java fern  
were 2.00±0.1 07 g in average weight, 13.32±0.667 in number of leaves, 1.65±0.043 cm in leaf width,  
9.22±0.350 cm in leaf length and 25.42±1.590 in number of roots. After conduct by using 3 various  
iron chelate in nutrient solution, the results found that the final weight, final height, final number of  
leaves, final leaf width and final leaf length were not significantly different (p>0.05). However, the final 
number of roots in nutrient solution with Fe-DTPA and Fe-EDDHA were similar (p>0.05) but higher than  
the Fe-EDTA significantly (p<0.05). The Fe-DTPA and Fe-EDDHA in nutrient solution were the appropriate  
iron chelate. The Java fern were averaged weight of 1.90±0.083 and 1.88±0.058 g, respectively. The average 
number of leaves were 14.73±0.859 and 13.66±0.781, respectively. The average leaf width were 1.44±0.039 
and 1.45±0.035 cm, respectively. The average leaf length were 9.42±0.206 and 9.39±0.181 cm, respectively 
and the average number of roots were 22.88±1.170 and 23.65±1.162, respectively. 
 
Key words : Java fern Microsorium pteropus (Blume) Ching, soilless culture system, nutrient solution 
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in Soilless Culture System 
 
Ratthapat Pradissan*,  Kanchanaree Pongchawee and Wannada Pipatcharoenchai 
Aquatic Plant and Ornamental Fish Research Group 
 
Abstract 

Effect of nutrient solution on growth of Java fern Microsorium pteropus (Blume) Ching in soilless culture 
system was studied by using tissue culture plantlets 10 weeks old. The plantlets were ex vitro acclimatized 
for 3 days. The purpose of this research was to determine an appropriate electrical conductivity (EC) and 
iron chelate of nutrient solution for Java fern production in Deep flow technique (DFT). Experiment 1; the 
plantlets were cultured using 4 various concentrations (0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 mS/cm electrical conductivity, 
EC) of nutrient solution in the soilless system for 16 weeks. Experiment 2; the plantlets were cultured using 
3 various iron chelate (Fe-EDTA, Fe-DTPA and Fe-EDDHA) on the appropriate nutrient solution concentrations 
in the soilless culture system for 16 weeks. 

The results of plantlets to nutrient solution culture by different EC found that the final weight, final 
height, final leaf width, final number of root were not significantly (p>0.05). However, the final number of 
leaves and final leaf length of plants in nutrient solution with 0.5 mS/cm EC to the 1.0 and 1.5 mS/cm EC 
were similar (p>0.05) but higher than 2.0 mS/cm EC significantly (p<0.05). Soilless culture of Java fern  
by controlling 0.5 mS/cm EC was the appropriate nutrient solution concentrations. The Java fern  
were 2.00±0.1 07 g in average weight, 13.32±0.667 in number of leaves, 1.65±0.043 cm in leaf width,  
9.22±0.350 cm in leaf length and 25.42±1.590 in number of roots. After conduct by using 3 various  
iron chelate in nutrient solution, the results found that the final weight, final height, final number of  
leaves, final leaf width and final leaf length were not significantly different (p>0.05). However, the final 
number of roots in nutrient solution with Fe-DTPA and Fe-EDDHA were similar (p>0.05) but higher than  
the Fe-EDTA significantly (p<0.05). The Fe-DTPA and Fe-EDDHA in nutrient solution were the appropriate  
iron chelate. The Java fern were averaged weight of 1.90±0.083 and 1.88±0.058 g, respectively. The average 
number of leaves were 14.73±0.859 and 13.66±0.781, respectively. The average leaf width were 1.44±0.039 
and 1.45±0.035 cm, respectively. The average leaf length were 9.42±0.206 and 9.39±0.181 cm, respectively 
and the average number of roots were 22.88±1.170 and 23.65±1.162, respectively. 
 
Key words : Java fern Microsorium pteropus (Blume) Ching, soilless culture system, nutrient solution 
   
*Corresponding author : 50 Kaset-Klang, Chatuchuk, Bangkok 10900 E-mail : ratthapatp@hotmail.co.th 
 
 
 
Note : Published as Technical Paper No. 20/2017 Inland Fisheries Research and Development Division 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2561 O1 

251 

P03 

การอนุบาลปลาสเตอร์ เจี ยนลูกผสม Huso dauricus (Georgi, 1775)  × Acipenser schrenckii  
(J.F. Brandt, 1869) ด้วยอัตราความหนาแน่นและชนิดอาหารแตกต่างกันที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
ดอยด าตามพระราชด าริ 
 
วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์*  สมพร กันธิยะวงค ์ และระพีพร ดวงสุวรรณ์ 
ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 1 (เชียงใหม่) 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาการอนุบาลลูกปลาสเตอร์เจียนลูกผสม ซึ่งเป็นปลาลูกผสมระหว่างปลา Kaluga sturgeon (Huso dauricus 
Georgi, 1775) เพศเมีย และปลา Amur sturgeon (Acipenser schrenckii J.F. Brandt, 1869) เพศผู้ เพื่อเปรียบเทียบผล
ของอัตราความหนาแน่นและชนิดอาหารที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลา แบ่งเป็น 2 การทดลอง 
ได้แก่ การทดลองที่ 1 การอนุบาลด้วยความหนาแน่นต่างกัน 4 ระดับ คือ 300, 400, 500 และ 600 ตัวต่อตารางเมตร เริ่ม 
การทดลองเมื่อลูกปลาอายุ 7 วัน สิ้นสุดการทดลองเมื่อลูกปลาอายุ 28 วัน รวมระยะเวลาการอนุบาล 21 วัน และการทดลอง
ที่ 2 การอนุบาลด้วยชนิดอาหารแตกต่างกัน 2 ชุดการทดลอง คือ ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลด้วยไข่แดงต้มสุกร่วมกับไรแดง
และอาหารส าเร็จรูปโปรตีน 40 % ชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลด้วยอาร์ทีเมียฟักออกใหม่ร่วมกับไรแดงและอาหารส าเร็จรูป
โปรตีน 40 % เริ่มการทดลองเมื่อลูกปลาอายุ 7 วัน สิ้นสุดการทดลองเมื่อลูกปลาอายุ 35 วัน ใช้เวลาอนุบาล 28 วัน ด าเนินการ
ที่ กลุ่มงานประมง โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยด าตามพระราชด าริ อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2558  

เม่ือสิ้นสุดการทดลองพบว่า การทดลองที่ 1 ลูกปลาที่อนุบาลด้วยความหนาแน่น 300, 400, 500 และ 600 ตัว 
ต่อตารางเมตร มีการเจริญเติบโตโดยความยาวเฉลี่ย 5.71±0.06, 5.71±0.05, 5.86±0.06 และ 5.99±0.11 เซนติเมตร น้ าหนัก
เฉลี่ย 1.21±0.06, 1.34±0.12, 1.40±0.02 และ 1.40±0.05 กรัม อัตรารอดเฉลี่ย 88.96±2.02, 88.28±3.76, 93.29±1.47 
และ 95.0±1.51 เปอร์เซ็นต์ และมีต้นทุนการอนุบาล 17.83±0.40, 17.30±0.73, 16.58±0.26 และ 16.18±0.26 บาท/ตัว 
ตามล าดับ การอนุบาลด้วยอัตราความหนาแน่น 500 และ 600 ตัวต่อตารางเมตร มีการเจริญเติบโตโดยความยาวเฉลี่ยสูงที่สุด
แตกต่างกับการอนุบาลด้วยอัตราความหนาแน่น 300 และ 400 ตัวต่อตารางเมตร (p<0.05) การอนุบาลด้วยอัตรา 
ความหนาแน่น 600 ตัวต่อตารางเมตร มีการเจริญเติบโตโดยความยาวเพิ่มต่อวันเฉลี่ยสูงที่สุดแตกต่างกับการอนุบาลด้วยอัตรา
ความหนาแน่น 300 400 และ 500 ตัวต่อตารางเมตร (p<0.05) และการอนุบาลด้วยอัตราความหนาแน่น 500 และ 600 ตัว
ต่อตารางเมตร มีการเจริญเติบโตโดยน้ าหนักเฉลี่ย น้ าหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ยและอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะเฉลี่ยสูงแตกต่าง
กับการอนุบาลด้วยอัตราความหนาแน่น 300 ตัวต่อตารางเมตร แต่ไม่แตกต่างจากที่อัตราความหนาแน่น 400 ตัวต่อตารางเมตร 
(p>0.05) และการอนุบาลด้วยอัตราความหนาแน่น 600 ตัวต่อตารางเมตร มีอัตรารอดตายเฉลี่ยสูงที่สุดแตกต่างกับการอนุบาล
ด้วยอัตราความหนาแน่น 300 และ 400 ตัวต่อตารางเมตร (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างจากอัตราความหนาแน่น 500 ตัว 
ต่อตารางเมตร (p>0.05) ส่วนการทดลองที่ 2 พบว่า ลูกปลาที่อนุบาลในชุดการทดลองที่ 1 ที่ได้รับไข่แดงต้มสุกร่วมกับไรแดง
และอาหารส าเร็จรูปโปรตีน 40% และชุดการทดลองที่ 2 ที่ได้รับอาร์ทีเมียฟักออกใหม่ร่วมกับไรแดงและอาหารส าเร็จรูป
โปรตีน 40% มีการเจริญเติบโตโดยความยาวเฉลี่ย 7.27±0.33 และ 8.77±0.29 เซนติเมตร น้ าหนักเฉลี่ย 2.14±0.26 และ 
3.35±0.29 กรัม อัตรารอดเฉลี่ย 62.67±6.43 และ 80.33±15.95 เปอร์เซ็นต์ และมีต้นทุนการอนุบาล 40.11±3.91 และ 
37.51±8.38 บาท/ตัว ตามล าดับ ลูกปลาในชุดการทดลองที่ 2 มีการเจริญเติบโตสูงกว่าลูกปลาในชุดการทดลองที่ 1 (p<0.05) 
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และมีอัตรารอดไม่แตกต่างกัน (p>0.05) จากผลการทดลองสรุปได้ว่าการอนุบาลลูกปลาสเตอร์เจียนลูกผสมด้วยอัตรา 
ความหนาแน่น 600 ตัวต่อตารางเมตร โดยให้อาร์ทีเมียฟักออกใหม่ร่วมกับไรแดงและอาหารส าเร็จรูปโปรตีน 40% เป็นอาหาร 
เหมาะสมที่สุดในการทดลองนี้ 
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Nursing of Hybrid Sturgeon, Huso dauricus (Georgi, 1775)  × Acipenser schrenckii (J.F. Brandt, 
1869)  with Different Stocking Densities and Feeds at Ban Lek Nai Pa Yai Doi Dum Royal 
Initiative Project 
 
Witsanuporn Ratanatrivong*,  Somporn Kantiyawong  and Rapeeporn Doungsuwan 
Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 1 (Chiang Mai) 
 
Abstract 

Two experiments were set up to evaluate the effects of stocking density and diets on growth  
rate and survival rate of hybrid sturgeon larvae which crossed dreeding between female Kaluga sturgeon  
(Haso dauricus Georgi, 1775) and male Amur sturgeon (Acipenser schrenckii J.F. Brandt, 1968). The first 
experiment, nursing on the 7 days of age fish with different four stocking densities of 300, 400, 500 and 600 
fish/m2 for 21 days. The 7 - 35 days of age fish larvae were fed with two different diets, treatment 1 was 
diet comprised of cooked egg yolk, Moina sp. and 40% crude protein and treatment 2 was diet comprised 
of Artemia, Moina sp. and 40%  crude protein. The experiments were conducted at Ban Lek Nai Pa Yai Doi 
Dum Royal Initiative Project, Wiang Haeng District, Chiang Mai Province during July and September 2015. 

Results of the first experiment showed the fish had the average final total length of 5.71±0.06, 
5.71±0.05, 5.86±0.06 and 5.99±0.11 cm and the average final body weight of 1.21±0.06, 1.34±0.12, 1.40±0.02 
and 1.40±0.05 g. The average survival rates were 88 .96±2 . 0 2 , 88.28±3.76, 93.29±1.47 and 95.0±1.51%.  
The production costs were 17.83±0.40, 17.30±0.73, 16.58±0.26 and 16.18±0.26 Baht per fish, respectively. 
Statistically, the fish stocking of 500 and 600 fish/m2 showed the highest average of final total length and 
was significantly different from fish stocking of 300 and 400 fish/m2 (p<0.05). The fish stocking of 600 fish/m2 
resulted the highest average daily length and was significantly different from fish stocks of 300 400 and  
500 fish/m2 (p<0.05). At fish stocking of 500 and 600 fish/m2, fish showed higher average of final body weight, 
daily weight gain and specific growth rate with significantly difference from fish stocking of 300 fish/m2 

(p<0.05), but was not different from fish stocking of 400 fish/m2 ( p>0.05). The highest average survival rate 
of fish stocking of 600 fish/m2 were significantly different from fish stocking of 300 and 400 fish/m2 (p<0.05) 
but non significantly different from fish stocks 500 fish/m2 (p>0.05) 

In the second experiment, the fish had the average final total length of 7.27±0.33 and 8.77±0.29 cm 
and the average final body weight of 2.14±0.26 and 3.35±0.29 g. The average survival rates were 62.67±6.43 
and 80.33±15.95%. The production costs were 40.11±3.91 and 37.51±8.38 Baht per fish, respectively.  
The fish fed diets in treatment 2 (Artemia, Moina sp. and 40% crude protein diets) resulted higher significantly 
growth rate than those the fish fed diets in treatment 1 (cooked eg yolk, Moina sp. and 40% crude protein 
diets) (p<0.05). However, there were no significant difference on survival rate of the fish fed diets in  
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treatment 1 and 2 (p>0.05). In conclusion, in this study the optimum stocking density and feed for nursing 
hybrid sturgeon were 600 fish/m2 and the Artemia, Moina sp. and 40% crude protein diets, respectively. 
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การใช้จุลินทรีย์อีเอ็มควบคุมความเป็นพิษของไนโตรเจนในน ้าเพื่อการอนุบาลลูกปลาสายยู 
 

สมบัติ สิงห์ส1ี* และ ปรเมษฐ์ มุสิการุณ2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดอ านาจเจรญิ 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดเขต 12 (สงขลา) 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มเพื่อควบคุมความเป็นพิษของไนโตรเจนในน้ าในการอนุบาลลูกปลาสายยู ด าเนินการที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนครพนมและฟาร์มเอกชน แบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง (experiment) โดยวางแผน 
การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design, CRD) แต่ละการทดลองแบ่งเป็น 3 ชุดการทดลอง (treatment) 
ชุดการทดลองที่ 1 เปลี่ยนถ่ายน้ า 50 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาตรน้ า ทุก 2 วัน ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 ใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม  
อัตรา 0.5 และ 1 มิลลิลิตรต่อลิตร ทุก 2 วัน การทดลองที่ 1 ปล่อยลูกปลาสายยูอายุ 2 วัน ท่ีความหนาแน่น 15 ตัวต่อลิตร  
ในตู้กระจกขนาด 45X90X40 เซนติเมตร จ านวน 12 ตู้ มีน้ าหนักเฉลี่ย 0.002±0.000 กรัม และมีความยาวเฉลี่ย 0.622±0.00 
เซนติเมตร ทดลองเป็นเวลา 15 วัน พบว่า ชุดการทดลองที่  1 - 3 มีอัตรารอดตายเท่ากับ 81.67±2.50, 76.67±2.20 และ 
85.28±2.10 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 1 และ 3 แตกต่างจากชุดการทดลองที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) มีน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 0.146±0.017, 0.146±0.018 และ 0.143±0.017 กรัม ตามล าดับ ความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 
2.002±0.076, 2.007±0.086 และ 1.998± 0.079 เซนติเมตร ตามล าดับ อัตราการเจริญเติบโตต่อวันด้านน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 
0.963±0.005, 0.971±0.002 และ 0.943±0.005 มิลลิกรัมต่อวัน ตามล าดับ และอัตราการเจริญเติบโตต่อวันด้านความยาวเฉลี่ย
เท่ากับ 0.092±0.000, 0.092±0.000 และ 0.092±0.000 เซนติ เมตรต่อวัน ตามล าดับ  ซึ่ งพบว่า มีขนาดและอัตราการ
เจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และมีต้นทุนการผลิตลูกปลาต่อตัวเท่ากับ 0.54, 0.57 และ 0.52 บาท ตามล าดับ 
การทดลองที่ 2 ปล่อยลูกปลาอายุ 18 วัน ที่ความหนาแน่น 10 ตัวต่อลิตร ในตู้กระจกขนาด 45X 90X40 เซนติเมตร จ านวน 
12 ตู้ มีน้ าหนักเฉลี่ย 0.148±0.011 กรัม และมีความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น 2.007±0.042 เซนติเมตร ทดลองเป็นเวลา 22 วัน พบว่า 
ชุดการทดลองที่  1 - 3 มีอั ตรารอดตายเท่ ากับ 76.57±2.58, 67.63±1.81 และ 81.20±3.20 เปอร์ เซ็ นต์  ตามล าดับ  
ชุดการทดลองที่  1 และ 3 แตกต่างจากชุดการทดลองที่  2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) มีน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 
0.629±0.040, 0.733±0.073 และ 0.614±0.073 กรัม ตามล าดับ มีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 3.920±0.115, 4.09±0.121  
และ 3.888±0.129 เซนติเมตร ตามล าดับ มีอัตราการเจริญเติบโตต่อวันด้านน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 0.022±0.002, 0.030±0.002 
และ 0.022±0.001 กรัมต่อวัน ตามล าดับ อัตราการเจริญเตบิโตต่อวันด้านความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 0.078±0.004, 0.091±0.003 
และ 0.075±0.002 เซนติเมตรต่อวัน ซึ่งพบว่าขนาดและอัตราการเจริญเติบโตของชุดการทดลองที่ 1 และ 3 แตกต่างจาก 
ชุดการทดลองที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีต้นทุนการผลิตลูกปลาต่อตัวเท่ากับ 0.77, 0.87 และ 0.73 บาท 
ตามล าดับ การทดลองในครั้งนี้ สรุปได้ว่าการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มที่เหมาะสมต่อการควบคุมความเป็นพิษของไนโตรเจนในน้ าเพื่อการ
อนุบาลลูกปลาสายยูอายุ 2 และ 18 วัน คือ ใช้อีเอ็ม ในอัตรา 1 มิลลิลิตรต่อลิตร ทุก 2 วัน ซึ่งให้ผลใกล้เคียงกับการเปลี่ยนถ่าย
น้ า 50 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาตรน้ า ทุก 2 วัน 
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Using of the Effective Microorganism (EM) in Controlling Water Nitrogen Toxicity for 
Pangasius conchophilus Nursing 
 
Sombut Singsee1* and Poramat Musikarun2 
1Amnatcharoen Inland Aquaculture Research and Development Center 
2Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 12 (Songkhla) 
 
Abstract 

Using of the Effective Microorganism (EM) in controlling water nitrogen toxicity for Pangasius 
conchophilus nursing was conducted at Nakhonphanom Inland Fisheries Research and Development Center 
and private farm. Two experiments were designed in completely randomized design (CRD). Each experiment 
was designed into 3 treatments. 1st treatment: exchange 50% of water volume every 2 days, 2nd and 3rd 
treatment: apply 0.5 and 1 ml/L of EM every 2 days. The 1st experiment, 2 days old larvae were released in 
twelve 45X90X40 cm aquaria at 15 larvae/aquarium. The average initial weight and length were 0.002±0.000 
g and 0.622±0.00 cm, respectively. Within 15 days, It was found that 1st- 3rd treatment gave survival rate 
81.67±2.50, 76.67±2.20 and 85.28±2.10%, respectively, and 1st and 3rd treatment were significantly different 
(p<0.05) with 2nd treatment. Average final weight were 0.146±0.017, 0.146±0.018 and 0.143±0.017 g, 
respectively; average final length were 0.092±0.000, 0.092±0.000 and 0.092±0.000 cm, respectively; average 
daily weight gain were 0.963±0.005, 0.971±0.002 and 0.943±0.005 mg/day and average daily length gain were 
0.092±0.000, 0.092±0.000 and 0.092±0.000 cm/day. And there was no significant difference in size and growth 
rate (p>0.05). Unit cost were 0.54, 0.57 and 0.52 Baht/larva, respectively. The 2nd experiment, 18 days old 
larvae were released in twelve 45X90X40 cm aquaria at 10 larvae/aquarium. The average initial weight and 
length were 0.148±0.011 g and 2.007±0.042 cm, respectively. Within 22 days, It was found that 1st- 3rd 
treatment gave survival rate 76.57±2.58, 67.63±1.81 and 81.20±3.20%, respectively, and 1st and 3rd treatment 
were significantly different (p<0.05) with 2nd treatment. Average final weight were 0.629±0.040, 0.733±0.073 
and 0.614±0.073 g, respectively; average final length were 3.920±0.115, 4.09±0.121 and 3.888±0.129 cm, 
respectively; average daily weight gain were 0.022±0.002, 0.030±0.002 and 0.022±0.001 g/day and average 
daily length gain were 0.078±0.004, 0.091±0.003 and 0.075±0.002 cm/day. And 1st and 3rd treatment were 
significantly different with 2nd treatment (p<0.05). Unit cost were 0.77, 0.87 and 0.73 baht/larva, respectively. 
In conclusion, the suitable utilization of EM in controlling water nitrogen toxicity for 2 and 18 days old of 
Pangasius conchophilus nursing was 1 ml/L of EM in every 2 days which gave the same result with 
exchanging 50% of water volume in every 2 days. 
 
Key words : Effective Microorganism (EM), water nitrogen toxicity, Pangasius conchophilus 
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คัพภะและพัฒนาการของลูกปลาหนวดพราหมณ์หนวดเจ็ดเส้น 
 
ประสิทธิ์ นิยมไทย* 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดือุทัยธานี 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคัพภะและพัฒนาการของลูกปลาหนวดพราหมณ์หนวดเจ็ดเส้น Polynemus longipectoralis (Weber & de 
Beaufort, 1922) ที่ได้จากการเพาะพันธุ์โดยวิธีผสมเทียมแบบแห้งดัดแปลง จากพ่อแม่พันธุ์ที่รวบรวมจากแม่น้ าสะแกกรัง 
จังหวัดอุทัยธานี ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอุทัยธานี ระหว่างเดือนธันวาคม 2554 ถึงเดือน
เมษายน 2555 การศึกษาพัฒนาการของคัพภะเริ่มจากไข่ปฏิสนธิจนกระทั่งฟักออกเป็นตัว ศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะภายนอกของลูกปลาหนวดพราหมณ์หนวดเจ็ดเส้น ตั้งแต่ระยะลูกปลาวัยอ่อนที่ถุงอาหารส ารองปรากฏอยู่ (yolk sac 
stage) ถึงระยะลูกปลาขนาดเล็ก (juvenile stage) เมื่อมีอายุ 35 วัน ผลการศึกษาพบว่า ไข่ปลาหนวดพราหมณ์หนวดเจ็ดเส้น 
เป็นไข่ลอยมีหยดน้ ามัน สีเหลือง ลักษณะกลมใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.71±0.04 มิลลิเมตร ใช้ระยะเวลาในการฟัก
เป็นตัว 12 ช่ัวโมง 34 นาที ที่อุณหภูมิน้ า 26 - 27 องศาเซลเซียส ส่วนพัฒนาการของลูกปลาในระยะที่มีถุงอาหารส ารอง
ปรากฏอยู่ พบว่า ลูกปลาแรกฟักมีล าตัวใส รูปร่างเพรียวยาว ความยาวเฉลี่ย 1.43±0.04 มิลลิเมตร ส่วนหัวยังแนบติดอยู่กับ 
ถุงอาหารส ารอง ถงุไข่แดงยุบเมื่ออายุประมาณ 3 วัน มีความกว้างของปากลูกปลาเฉลี่ย 0.35±0.05 มิลลิเมตร ลูกปลามีการพัฒนา
ครีบอกเป็นเส้น ๆ อายุ 23 วัน และลูกปลาพัฒนาจนกระทั่งมีอวัยวะสมบูรณ์เหมือนพ่อแม่เมื่ออายุ 35 วัน ขนาดความยาว 
20.41 มิลลิเมตร  
 
ค าส าคัญ : ปลาหนวดพราหมณ์หนวดเจ็ดเส้น คัพภะ พัฒนาการ 
   
*ผู้รับผดิชอบ : ต.สะแกกรัง อ.เมอืง จ.อุทัยธานี 61000 โทร. 0 5698 0587 8 
E-mail : pn9999999@gmail.com 
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The Embryonic and Larvae Development of Paradise Threadfin Polynemus longipectoralis 
(Weber & de Beaufort, 1922) 
 
Prasit  Niyomthai* 
Uthaitani Inland Fisheries Research and Development Center 
 
Abstract 

The study on embryonic and larval development of Paradise Threadfin Polynemus longipectoralis 
(Weber & de Beaufort, 1922) was carried out at Uthaitani Inland Fisheries Research and Development Center 
during December 2011 - April 2012. Paradise Threadfin brood stock was collected from Sakaekrang river, 
Uthaithani province. And artificial breeding were used by artificial fertilization modified dry method.  
The study on embryonic was started from fertilization until hatching. Larval from yolk sac stage were 
developed and external changed to juvenile stage (35 day - old). Paradise Threadfin eggs was yellow 
buoyant egg, and spherical in shape with a diameter of 0.71±0.04 mm. The hatching was occurred within 
12 hours and 34 minutes at 26 - 27 ºC water temperature. The development of larval during yolk sac 
stage showed that the newly hatched larval had clear elongated body with 1.43±0.04 mm in length and 
the yolk sac was completely absorbed after 3 days of hatching. Mouth size of three days old larval were 
0.35±0.05 mm. The larval had seven filament of pelvic fin in 23 days and fully developed in 35 days with 
total length of 20.41 mm. 
 
Key words : Paradise Threadfin Polynemus longipectoralis Weber & de Beaufort (1922), Embryonic,  

      Development 
   
*Corresponding author : Sakaekrang, Mueang, Uthaithani 61000 Tel. 0 5698 0587-8 
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การเลี้ยงปลารากกล้วยให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในบ่อซีเมนต์ด้วยอาหารต่างกัน 
 
จุฑาทิพย์ โลกิตสถาพร*  ณัฏฐพงษ์ บุณยัษเฐียร  และอรรถพล โลกิตสถาพร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดล าปาง 
 
บทคัดย่อ 

การเลี ยงปลารากกล้วยเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในบ่อซีเมนต์ด้วยอาหารต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ ไรแดง เนื อปลาสดสับ  
และอาหารผงส าเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดล าปาง ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยรวบรวมปลารากกล้วยจากธรรมชาติ มาเลี ยงในบ่อซีเมนต์
กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ด้วยอัตราความหนาแน่น 20 ตัวต่อบ่อในสัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 1:1 เพศผู้มีความยาว
เริ่มต้นเฉลี่ย 9.28+0.66 เซนติเมตร น  าหนักเฉลี่ย 3.90+0.79 กรัม ตัวเมียความยาวเฉลี่ย 10.92+0.62 เซนติเมตร น  าหนัก
เฉลี่ย 6.37+1.26 กรัม พบว่า ปลาเพศผู้มีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 9.59±0.77, 9.59±0.74 และ 9.36±0.62 เซนติเมตร 
น  าหนักเฉลี่ยสุดท้ายเท่ากับ 4.37±2.01, 3.84±0.75 และ 3.93±0.54 กรัม ตามล าดับ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) น  าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.0015±0.0009, 0.0010±0.0009 และ 0.0083±0.0004 กรัม 
พบว่า อาหารผงส าเร็จรูปมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับไรแดง และปลาสดสับ อัตราการเจริญ 
เติบโตจ าเพาะเท่ากับ 0.23+0.16, 0.05+0.04 และ 0.22+0.11 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน พบว่า เนื อปลาสดสับมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับไรแดง และอาหารผงส าเร็จรูป สัดส่วนความสมบูรณ์เพศ และอัตรารอดตาย มีความ
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ส าหรับปลาเพศเมีย มีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 11.66±0.65, 11.1±0.76 
และ 10.81±0.65 เซนติเมตร และน  าหนักสุดท้ายเฉลี่ย เท่ากับ 8.49±0.14, 7.18±1.19 และ 6.99±0.96 กรัม โดยไรแดง  
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับเนื อปลาสดสับและ อาหารผงส าเร็จรูป น  าหนักที่เพิ่มขึ นเฉลี่ยต่อวัน 
เนื อปลาสดสับมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับไรแดง และอาหารผงส าเร็จรูป อัตราการเจริญเติบโต
จ าเพาะ เท่ากับ 0.15+0.09, 0.11+0.09 และ 0.83+0.04 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน พบว่า อาหารผงส าเร็จรูป มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับไรแดง และเนื อปลาสดสับ สัดส่วนความสมบูรณ์เพศ เท่ากับ  100.00±0.00, 88.00±4.47, 
92.00±4.47 เปอร์เซ็นต์ พบว่าไรแดง มีสัดส่วนความสมบูรณ์เพศสูงกว่าเนื อปลาสดสับ และอาหารผงส าเร็จรูป อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และอัตรารอดตายทั ง 3 ชนิดอาหาร มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
ดังนั นจึงสรุปได้ว่า อาหารทั ง 3 ชนิด มีความเหมาะสมต่อการเลี ยงปลารากกล้วยทั งเพศผู้ และเพศเมีย ให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ 
และอาหารที่ดีที่สุดควรเลี ยงด้วยไรแดง 
 
ค าส าคัญ : ปลารากกล้วย การเลี ยง อาหาร พ่อแม่พันธ์ุ 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 103 หมู่ที่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ. ล าปาง 52000 โทร. 0 5482 5594 
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Brood Stock Culture of Acantopsis choirorhynchos (Bleeker, 1854) with Different Feeds 
in Cement Tanks 
 
Juthatip Lokitsathaporn*, Nutthapong punyashthira and Atthaphol Lokitsathaporn 
Lampang Inland Fisheries Research and Development Center 
 
Abstract 

Rearing of Horse-face loach Acantopsis choirorhynchos (Bleeker, 1854) for broodstocks with Moina sp., 
Fresh fish fillet and Powered feed 40% crude protein was studied at Lampang Inland Fisheries Research 
and Development Center during February to July 2017, for 6 months. Wild male Horse-face loach of 
9.28+0.66 cm average length and 3.90+0.79 g average body weight and female of 10.92+0.62 cm average 
length and 6.37+1.26 g. were reared in Round cement tank of 1 meter diameter density of 20/tank by  
1:1, male : female ratio. The results showed that in male, the average total length, average body weight 
were 9.59+0.77, 9.59+0.74 and 9.36+0.62 cm; 4.37+2.01, 3.84+0.75 and 3.93+0.54 g respectively and  
no statistical significant difference among treatments ( p>0.05) . Daily weight gain were 0.0015+0.0009, 
0.0010+0.0009 and 0.0083+0.0004 g respectively Powered feed statistical significant difference ( p<0.05) 
among treatments with Moina sp. and Fresh fish fillet. Specific growth rate were 0.23+0.16, 0.05+0.04 and 
0.22+0.11 percentage per day, respectively. Fresh fish fillet showed statistical significant difference among 
treatments (p<0.05)  with Moina sp. and Powered feed. Sex ratio and survival rate found no statistical 
significant difference among treatments (p>0.05). In female, the average total length, average body weight 
were 11.66+0.65, 11.17+0.76 and 10.81+0.65 cm; 8.49+0.14, 7.18+1.19 and 6.99+0.96 g, respectively. 
Moina sp. showed statistical significant difference among treatments (p<0.05)  with Fresh fish fillet and 
Powered feed; average body weight of fish fed by Fresh fish fillet showed significant difference among 
treatments (p<0.05)  with Moina sp. and Powered feed. Specific growth rate were 0.15+0.09, 0.11+0.09  
and 0.83+0.04 percentage per day, respectively. It was found Powered feed statistical significant difference 
among treatments (p<0.05) with Moina sp. and Fresh fish fillet. Sex ratio were 100.00+0.00, 88.00+4.47 and 
92.00+4.47 percentage, respectively. It was found Moina sp. feeding showed sex ratio more than Fresh fish 
fillet and Powered feed in significant difference among treatments (p<0.05). Survival rate in 3 treatments 
showed no statistical significant difference among treatments (p>0.05). Therefore, it was concluded that all 
three types of food were suitable for breeding male and female fish as breeders. And the best feed was 
Moina sp. 
 
Key words : Acntopis choirorhynchos (Bleeker, 1854), rearing, food, broodstocks 
   
*Corresponding author : 103 Moo 1 Nichompatana, muang, Lampang 52000 Tel. 0 5482 5594 
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พัฒนาการของลูกปลาหมอบัตเตอร์วัยอ่อน 
 
สิริวรรณ สุขศรี* และนคร พิลา 

กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนเิวศแหล่งน  าจดื 
 
บทคัดย่อ 

ปลาหมอบัตเตอร์ (Tilapia buttikoferi) เป็นสัตว์น  าต่างถิ่นที่รุกรานปลาต่างถิ่นชนิดนี มีความสามารถในการปรับตัว
และแพร่พันธุ์ในแหล่งน  าธรรมชาติได้ โดยจากการส ารวจที่อ่างเก็บน  าเขื่อนศรีนครินทร์พบแม่ปลาหมอบัตเตอร์ที่มีการอม  
ลูกปลาอยู่ในปาก ท าการศึกษาพัฒนาการของลูกปลาหมอบัตเตอร์เปรียบเทียบกับลูกปลาหมอช้างเหยียบ (Pristolepis fasciata) 
ซึ่งเป็นปลาท้องถิ่นและมีการกระจายพันธุ์ในพื นที่อ่างเก็บน  าเขื่อนศรีนครินทร์พบว่าลูกปลาหมอบัตเตอร์มีพัฒนาการที่เร็วกว่า 
โดยในระยะลูกปลาขนาดเล็กลูกปลาหมอบัตเตอร์ขนาดความยาว 3.50 - 3.90 เซนติเมตร ในขณะที่ลูกปลาหมอช้างเหยียบ 
ในระยะเดียวกัน มีขนาดความยาว 4.20 - 4.50 เซนติเมตร 
 
ค าส าคัญ : ปลาหมอบัตเตอร ์อ่างเก็บน  าเขื่อนศรีนครินทร ์
   
*ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหล่งน  าจืด 
E-mail : siriwan.suksri@gmail.com  
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Abstract 
 African mouthbrooders (Tilapia buttikoferi) is invasive alien species with the ability to adapt and 
breed in natural water sources. The survey at Srinakarin reservoir found that the African mouth brooders 
with the larvae in its mouth. When comparing the development of larvae between Tilapia buttikoferi and 
Pristolepis fasciata, a local fish, Tilapia buttikoferi provide developed faster. In juvenile stage, Tilapia 
buttikoferi long 3.50 - 3.90 centimeters but Pristolepis fasciata long 4.20 - 4.50 centimeters. 
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ค าน า  
ปลาหมอบัตเตอร์ มี ช่ือสามัญว่า African mouthbrooders หรือ Speckled tilapias อยู่ ใน วงศ์ปลาหมอสี 

(Cichlidae) ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 40 เซนติเมตร ปลาหมอบัตเตอร์เป็นสัตว์น  าต่างถิ่น  มีถิ่นก าเนิดในทวีปแอฟริกาแถบ
ตะวันตก และพบมากที่สุดท่ีประเทศไลบีเรีย นอกจากนี ยังมีรายงานการแพร่กระจายนอกถิ่นก าเนิดในหลายประเทศ เช่น 
ญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกา (Mito and Uesugi, 2004; Sanders et al., 2014) 

แม้จะไม่มีรายช่ือในทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่พบว่ารุกรานแล้ว มีแนวโน้มรุกราน และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นท่ีรุกรานของ
โลกทั งที่เข้ามาแล้วและยังไม่เข้ามาในประเทศไทย (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552)  
แต่มีรายงานการพบปลาหมอบัตเตอร์ในแหล่งน  าธรรมชาติของประเทศไทยจ านวนมาก นอกจากนี ปลาหมอบัตเตอร์ยังมีกฏหมาย
ในการควบคุมตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดชนิดสัตว์น  าที่ห้ามน าเข้า ส่งออก น าผ่านหรือเพาะเลี ยง 
พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2561 

ในประเทศไทยมีรายงานการพบจ านวนปลาหมอบัตเตอร์มากที่สุดที่อ่างเก็บน  าเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 
จากรายงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดกาญจนบุรี พบว่าการแพร่กระจายของปลาหมอบัตเตอร์ในอ่างเก็บน  า  
เขื่อนศรีนครินทร์เกิดขึ นจากในปี พ.ศ.2546 มีเกษตรกรจากกรุงเทพฯ ได้น าปลาหมอบัตเตอร์มาเลี ยงในกระชังขนาด 3x3 เมตร 
จ านวน 30 กระชัง กระชังละ 20 ตัวรวม 600 ตัวที่บ้านพุน  าเปรี ยว ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวัสดิ์ โดยมีพ่อค้าคนกลาง
น าลูกพันธุ์มาให้แล้วบอกว่าจะรับซื อคืนเพื่อไปจ าหน่ายเป็นปลาสวยงาม แต่เมื่อปลาโตแล้วไม่ยอมรับซื อคืนจึงปล่อยลงสู่แหล่งน  า 
อ่างเก็บน  าเขื่อนศรีนครินทร์สร้างโดยการปิดกั นแม่น  าแควใหญ่ที่บริเวณบ้านเจ้าเณร ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี มีพื นที่ 419 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 262,875 ไร่ มีความลึกเฉลี่ย 42 เมตร มีล าน  าท่ีส าคัญหลายสายไหลลง
สู่อ่างเก็บน  า เช่น ห้วยแม่ขมิ น ห้วยขาแข้ง ห้วยแม่วง ห้วยเกรียงไกร และห้วยแม่พลู เป็นต้น (จังหวัดกาญจนบุรี และคณะ
ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550) 

จากการศึกษาประชากรและการแพร่กระจายของปลาหมอบัตเตอร์ในอ่างเก็บน  าเขื่อนศรีนครินทร์ภายใต้ชุดโครงการ
เดียวกัน พบตัวอย่างปลาหมอบัตเตอร์ที่ส ารวจได้จากการส ารวจด้วยอวนตาถี่  แพรับซื อปลาจากชาวประมง และปลาที่จับได้
จากชาวประมงในพื นที่อ่างเก็บน  าเขื่อนศรีนครินทร์ มีขนาดความยาวเหยียดตั งแต่ 9.75 - 390 มิลลิเมตร และปลาขนาดเล็ก
ที่สุดที่พบเป็นลูกปลาขนาดเล็กและยังคงมีถุงไข่แดงติดอยู่ ซึ่งตัวอย่างดังกล่าวได้จากการสุ่มตัวอย่างด้วยอวนตาถี่ โดยพบที ่
จุดส ารวจบ้านปากล า ต.เขาโจด วันที่ 2 มกราคม 2556 ซึ่งแสดงว่าลูกปลาขนาดเล็กนั นสามารถพบได้ในแหล่งน  าธรรมชาติ 
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ 

ปัจจุบันปลาหมอบัตเตอร์ในอ่างเก็บน  าเขื่อนศรีนครินทร์มีจ านวนมากจนกลายเป็นชนิดเด่นของแหล่งน  า การศึกษา
เกี่ยวกับลูกปลาวัยอ่อนจะเป็นข้อมูลที่บ่งชี ถึงความสามารถของชนิดพันธุ์ปลาต่างถิ่นที่หลุดรอดลงสู่แหล่งน  าธรรมชาติแล้วมี
ความส าเร็จในการแพร่พันธุ์และขยายประชากรในแหล่งน  า เปรียบเทียบกับลูกปลาหมอช้างเหยียบและปลาแรดซึ่งเป็นชนิด
พันธุ์พื นเมืองของไทย รวมถึงเปรียบเทียบกับปลานิลซึ่งเป็นปลาต่างถิ่นซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกับปลาหมอบัตเตอร์ด้วย 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาพัฒนาการของลูกปลาหมอบัตเตอร์วัยอ่อน เปรียบเทียบกับลูกปลานิล ลูกปลาหมอช้างเหยียบ และลูกปลาแรด 
โดยใช้ตัวอย่างลูกปลาที่สุ่มตัวอย่างจากการส ารวจเขื่อนศรีนครินทร์ 
 
วิธีด าเนินการ 
 1. ส ารวจบริเวณพื นที่อ่างเก็บน  าเขื่อนศรีนครินทร์โดยการรวบรวมข้อมูลจากชาวประมง และแพรับซื อปลาเพื่อ
ประเมินแหล่งอาศัยของปลาหมอบัตเตอร์ 
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 2. ท าการวางลอบในบริเวณที่เหมาะสมเพื่อรวบรวมลูกปลาหมอบัตเตอร์  ตัวอย่างที่ได้ท าการรักษาสภาพตัวอย่าง 
โดยสารละลายฟอร์มาลินความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์ 
 3. ศึกษาพัฒนาการและลักษณะเด่นของลูกปลาหมอบัตเตอร์ที่ห้องปฏิบัติการของกลุ่มงานวิจัยความหลากหลาย  
ทางชีวภาพสัตว์น  าจืด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน  าจืด ตัวอย่างที่ท าการศึกษาเรียบร้อยแล้วท าการเปลี่ยนน  ายา
รักษาสภาพเป็นสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 70 และลงทะเบียนตัวอย่างเลขทะเบียน NIFI_L 1114-1116 
เพื่อเป็นตัวอย่างอ้างอิงที่ห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น  าอ้างอิง 
 

 
 
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุดส ารวจ และจุดเก็บข้อมูลจากแพรับซื อปลาในอ่างเก็บน  าเขื่อนศรีนครินทร์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 

ถึงกันยายน 2556  
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ผลการศึกษา 
การจ าแนกทางอนุกรมวิธาน 
Kingdom Animalia 
  Phylum   Chordata 
     Class     Actinopterygii 
       Order        Perciformes 
         Family          Cichlidae 
           Genus        Tilapia Smith, 1840 
              Species Tilapia buttikoferi (Hubrecht, 1881) 
 
ลักษณะทางอนกุรมวิธาน 
 ริมฝีปากบนหนากว่าริมฝีปากล่างแต่มีความยาวเสมอกัน ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างยาวไม่ถึงขอบด้านหน้าของ
ลูกตา บริเวณแผ่นปิดกระพุ้งแก้มมีเกล็ด 5 - 6 แถว ล าตัวแบนข้าง (compressiform) ล าตัวสีด าหรือเทาเข้ม มีแถบสีเหลือง
พาดตามแนวตั ง จ านวน 7 แถบ แถบแรกบริเวณอยู่บริเวณหลังขอบตาส่วนแถบสุดท้ายอยู่บริเวณฐานของครีบหาง ในแหล่งน  า
ธรรมชาติบางครั งแถบสีเหลืองจะมีสีซีดจางจนเกือบเป็นสีเทา เนื่องจากความเข้มของสีขึ นอยู่กับสภาพแวดล้อมและอาหาร 
ขอบครีบหลัง ครีบก้นและครีบหางมีแถบสีเหลืองอ่อนขนาดเล็ก ในบางครั งอาจเห็นเป็นแถบใส ก้านครีบอกเป็นก้านครีบอ่อน
แบบไม่แตกแขนง จ านวน 1 ก้าน และเป็นก้านครีบอ่อนแบบแตกแขนง จ านวน 15 - 16 ก้าน ก้านครีบหลังเป็นแบบ 2 ตอน 
ตอนหน้าเป็นก้านครีบแข็ง จ านวน 13 - 15 ก้าน ตอนที่สองเป็นก้านครีบอ่อนแบบแตกแขนงจ านวน 14 - 16 ก้าน ก้านครีบท้อง
มีก้านครีบอ่อนแบบไม่แตกแขนงจ านวน 1 ก้าน และก้านครีบอ่อนแบบแตกแขนงจ านวน 5 - 6 ก้าน ก้านครีบก้นมีก้านครีบแข็ง  
3 ก้าน และก้านครีบอ่อนแบบแตกแขนงจ านวน 10 - 11 ก้าน ก้านครีบหางแพนบนเป็นก้านครีบแบบอ่อนไม่แตกแขนง 
จ านวน 2 ก้าน และก้านครีบแบบแตกแขนง จ านวน 8 ก้าน แพนบนเป็นก้านครีบแบบอ่อนไม่แตกแขนง จ านวน 3 ก้าน และ
ก้านครีบแบบแตกแขนง จ านวน 9 ก้าน ครีบหางมีรูปร่างแบบตัดตรง (truncate) เกล็ดเป็นแบบไซคลอยด์ (cycloid) เส้นข้างล าตัว
มีจ านวน 2 เส้น ไม่เช่ือมต่อกัน เกล็ดบนเส้นข้างล าตัวเส้นบนมีจ านวน 18 - 20 เกล็ด และเส้นล่างมีจ านวน 10 - 12 เกล็ด 
 
พัฒนาการของลูกปลาหมอบัตเตอร์ 
 ลูกปลาหมอบัตเตอร์ จ านวน 30 ตัว ปลาหมอบัตเตอร์เป็นปลาที่แม่ปลามีการดูแลลูกอยู่ในปาก เก็บตัวอย่างจาก  
การเคาะปากแม่ปลาขนาด 28 เซนติเมตร ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างด้วยอวนตาถี่ (ภาพที่ 2) ลูกปลามีขนาดความยาวเหยียด 
1.11 - 1.38 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 1.25±0.07 เซนติเมตร เป็นลูกปลาวัยอ่อนระยะหลัง เมื่อเปรียบเทียบกับปลานิล 
ซึ่งเป็นปลาในวงศ์เดียวกันพบว่าปลานิลจากการเพาะพันธุ์ขนาดความยาวเหยียด 1.10 - 1.42 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 
1.22±0.09 เซนติเมตร มีอายุ 24 วัน ลูกปลาหมอบัตเตอร์มีพัฒนาการของก้านครีบอก ครีบหลัง ครีบก้นและครีบหางแล้ว 
ส่วนครีบท้องเริ่มพัฒนาแต่ยังไม่มีการพัฒนาของก้านครีบ จมูกเริ่มพัฒนาแต่ยังไม่มีการแบ่งช่องจมูก จุดสีด าปรากฏขึ น  
บนล าตัวที่ส่วนหัว แผ่นปิดกระพุ้งแก้ม และปรากฏขึ นบนล าตัวโดยพบหนาแน่นบริเวณตอนหน้าของล าตัว ส่วนตอนท้ายของ
ล าตัวปรากฏเป็นกลุ่มจุดสีด าขนาดใหญ่ (ภาพที่ 3 ก.) 
 ลูกปลาหมอบัตเตอร์ จ านวน 25 ตัว เก็บตัวอย่างจากอวนตาถี่ มีขนาดความยาวเหยียด 1.79  - 2.34 เซนติเมตร  
ความยาวเฉลี่ย 1.96±0.55 เซนติเมตร เป็นลูกปลาวัยอ่อนระยะหลัง เมื่อเปรียบเทียบกับปลานิลพบว่าขนาดความยาวเหยียด  
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เป็น 2 ช่องแล้ว มีจุดสีด าหนาแน่นขึ นบริเวณหัวและแผ่นปิดกระพุ้งแก้ม รวมทั งบริเวณโคนครีบหาง (ภาพที่ 3 ข.) 
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 ลูกปลาหมอบัตเตอร์ จ านวน 15 ตัว เก็บตัวอย่างจากลอบและอวนตาถี่ มีขนาดความยาวเหยียด 3.50  - 3.90 
เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 3.70±0.16 เซนติเมตร เป็นระยะลูกปลาขนาดเล็ก ลูกปลาหมอบัตเตอร์มีพัฒนาการของก้านครีบ
ทุกครีบสมบูรณ์แล้ว มีเกล็ดขึ นปกคลุมล าตัว ล าตัวมีสีเหลือง มีแถบสีด าตามแนวตั งพาดผ่านบนล าตัวจนถึงปลายหางจ านวน  
7 - 8 แถบ แถบแรกเริ่มจากส่วนหัวด้านบนของลูกตา พาดผ่านลูกตาลงมาทางด้านล่างของหัว ส่วนแถบสุดท้ายพาดผ่าน
บริเวณหาง (ภาพที่ 3 ค.) สีเหลืองของล าตัวและแถบสีด าที่ปรากฏในลูกปลาแต่ละตัวจะมีสีเข้มหรือจางไม่เท่ากันขึ นอยู่กับ
อาหารและสภาพแวดล้อม 
 

 
 

ภาพที่ 2 ปลาหมอบัตเตอร์ที่จับได้จากอวนตาถี่ 
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ภาพที่ 3 พัฒนาการของลูกปลาหมอบัตเตอร์ (Tilapia buttikoferi) 
 
ในอ่างเก็บน  าเขื่อนศรีนครินทร์พบลูกปลาจากการสุ่มตัวอย่างท่ีมีรูปร่างและสีสันคล้ายกับลูกปลาหมอบัตเตอร์ ได้แก่ 
 1. ปลานิล พบลูกปลาที่มีพัฒนาการในระยะลูกปลาวัยอ่อนระยะหลงัและลูกปลาขนาดเล็ก 
 2. ปลาหมอช้างเหยียบ พบลูกปลาที่มีพัฒนาการในระยะลูกปลาขนาดเล็ก 
 3. ปลาแรด พบลูกปลาที่มีพัฒนาการในระยะลูกปลาขนาดเล็ก 
 
ปลานิล 

มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) มีช่ือสามัญคือ Nile tilapia อยู่ในวงศ์ปลาหมอสี 
(Cichlidae) ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับปลาหมอบัตเตอร์ มีถิ่นก าเนิดจากทวีปแอฟริกา มีขนาดความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ลูกปลานิล 
ที่พบจากการสุ่มตัวอย่างด้วยอวนตาถี่เป็นลูกปลาวัยอ่อนระยะหลังและลูกปลาขนาดเล็ก 
 ลูกปลานิลวัยอ่อนระยะหลัง จ านวน 10 ตัว มีขนาดความยาวเหยียด 0.83 - 2.63 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 
1.44±0.52 เซนติเมตร รูจมูกพัฒนาเป็นรูเดียวขนาดใหญ่ ลูกปลามีจุดสีด าทางด้านหลังของล าตัว เริ่มเห็นเป็นแถบแนวตั งแต่
ความยาวของแถบสียังไม่ถึงด้านท้อง เริ่มมีการพัฒนาจุดสีด าขนาดใหญ่บนครีบหลัง ครีบหางมีแถบสีด าจาง ๆ ปรากฏขึ น  

ข. 

ค. 

1 มม. 

1 มม. 

2 มม. 

ก. 
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(ภาพที่ 4 ก.) เมื่อเปรียบเทียบกับปลานิลจากการเพาะพันธุ์พบว่าขนาดความยาวและพัฒนาการดังกล่าวพบในลูกปลานิลที่มี
อายุ 12 - 30 วัน 
 ลูกปลานิลขนาดเล็ก จ านวน 35 ตัว มีขนาดความยาวเหยียด 2.30 - 3.42 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 3.0±0.31 
เซนติเมตร รูจมูกมีการพัฒนาผนังกั นแบ่งรูจมูกเป็น 2 รู แถบสีด าทางแนวตั งบนล าตัวทางด้านหลังยาวลงมาจนถึงด้านท้อง  
จุดสีด าขนาดใหญ่บนครีบหลังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน แถบสีด าแนวตั งบนครีบหางปรากฏให้เห็นเด่นชัดจ านวน 5 แถบ 
(ภาพที่ 4 ข.) เมื่อเปรียบเทียบกับปลานิลจากการเพาะพันธุ์พบว่าขนาดความยาวและพัฒนาการดังกล่าว ลูกปลามีอายุ 35 วัน
ขึ นไป 
 

 
 

 

 
 
ภาพที่ 4 พัฒนาการของลูกปลานิล (Oreochromis niloticus) 
  

ก. 

ข. 

5 มม. 

5 มม. 
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ก. 

ข. 

5 มม. 
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ปลาหมอช้างเหยียบ 
 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pristolepis fasciata (Bleeker, 1851) มีช่ือสามัญคือ Malayan leaffish อยู่ในวงศ์ปลาหมอ
ช้างเหยียบ (Pristolepididae) เป็นปลาพื นเมืองของไทยและเป็นชนิดเด่นท่ีพบในอ่างเก็บน  าเขื่อนศรีนครินทร์ มีขนาดความยาว
สูงสุด 20 เซนติเมตร ลูกปลาหมอช้างเหยียบที่พบจากการสุ่มตัวอย่างด้วยอวนตาถี่เป็นลูกปลาขนาดเล็ก พบจ านวน 18 ตัว  
มีขนาดความยาวเหยียด 2.63 - 5.20 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 3.98±0.88 เซนติเมตร ลูกปลามีการพัฒนาจุดสีด าตลอด 
ทั งล าตัวตั งแต่หัวไปจนถึงคอดหาง และมีจุดสีด าหนาแน่นทางด้านหลังของล าตัว มีแถบสีด าตามแนวตั งตั งแต่หลังจนถึง 
ส่วนท้อง (ภาพที่ 5) เมื่อเปรียบเทียบกับปลาหมอช้างเหยียบจากการเพาะพันธุ์พบว่าขนาดความยาวและพัฒนาการดังกล่าวพบใน
ลูกปลาหมอช้างเหยียบที่มีอายุมากกว่า 35 วัน เนื่องจากลูกปลาอายุ 35 วัน มีความยาวเหยียด 1.83 เซนติเมตร 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 5 ลูกปลาหมอช้างเหยียบ (Pristolepis fasciata) ในระยะลกูปลาขนาดเล็ก 
  

5 มม. 
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ปลาแรด 
 มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Osphronemus goramy Lacepède, 1801 มีช่ือสามัญคือ Giant gourami อยู่ในวงศ์ปลาแรด 
(Osphronemidae) เป็นปลาพื นเมืองของไทยและเป็นชนิดที่พบในอ่างเก็บน  าเขื่อนศรีนครินทร์เช่นเดียวกับปลาหมอ
ช้างเหยียบ มีขนาดความยาวสูงสุด 70 เซนติเมตร ลูกปลาแรดจ านวน 7 ตัว พบจากการสุ่มตัวอย่างด้วยลอบเป็นระยะลูกปลา
ขนาดเล็ก มีขนาดความยาวเหยียด 1.96 - 4.84 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 3.19±1.03 เซนติเมตร ส่วนหัวของลูกปลาและ
จะงอยปากค่อนข้างยาว มีแถบสีด าตามแนวตั งตั งแต่หลังจนถึงส่วนท้องอย่างชัดเจน (ภาพที่ 5) เมื่อเปรียบเทียบกับปลาแรด
จากการเพาะพันธุ์พบว่าขนาดความยาวและพัฒนาการดังกล่าวพบในลูกปลาแรดที่มีอายุมากกว่า 35 วัน เนื่องจากลูกปลาอายุ 
35 วัน มีความยาวเหยียด 1.80 เซนติเมตร 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 6 ลูกปลาแรด (Osphronemus goramy) ในระยะลูกปลาขนาดเล็ก 
  

5 มม. 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
ปลาหมอบัตเตอร์ (Tilapia buttikoferi) เป็นปลาต่างถิ่นที่สามารถสืบพันธุ์ในแหล่งน  าธรรมชาติของไทยได้เป็นอย่างดี 

ลูกปลามีอัตรารอดสูงเนื่องจากในขณะที่เป็นวัยอ่อนพัฒนาการยังไม่สมบูรณ์  แม่ปลาจะอมลูกปลาไว้ในปาก และจะอ้าปาก
ปล่อยลูกปลาออกมาเป็นระยะเพื่อให้ลูกปลาหากิน หลังจากลูกปลามีพัฒนาการสมบูรณ์สามารถด ารงชีวิตด้วยตนเองได้แล้ว  
แม่ปลาจึงเลิกดูแล 

เมื่อเปรียบเทียบกับปลาท้องถิ่นของไทยท่ีพบในอ่างเก็บน  าเขื่อนศรีนครินทร์ พบว่าจากรายงานท่ีเคยมีรายงานการพบ
ปลาหมอช้างเหยียบเป็นปลาชนิดเด่นแต่เมื่อมีการกระจายพันธุ์ของปลาหมอบัตเตอร์ท าให้ปลาหมอช้างเหยียบมีจ านวนลดลง 
ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่ พฤติกรรมของปลาหมอบัตเตอร์ที่หวงแหล่งอาศัยและก้าวร้าวมากจึงท าร้ายปลาอื่น 
ที่เข้ามาในอาณาเขต ปลาทั งสองชนิดนี เป็นปลาที่อาศัยอยู่บริเวณพื นท้องน  า (demersal) ขนาดความยาวล าตัวสูงสุดของ 
ปลาหมอบัตเตอร์ยาวกว่าปลาหมอช้างเหยียบ โดยปลาหมอบัตเตอร์มีขนาดความยาวสูงสุด 30.8 เซนติเมตร ส่วนปลาหมอ
ช้างเหยียบ มีขนาดความยาวสูงสุด 20 เซนติเมตร นอกจากนี ปลาหมอบัตเตอร์ยังสามารถสืบพันธุ์วางไข่ได้ตลอดปี เนื่องจาก
การส ารวจ 4 ครั งในรอบปีสามารถพบลูกปลาในระยะลูกปลาขนาดเล็ก มีขนาดยาวประมาณ 4 – 5 เซนติเมตรได้ทุกครั ง 
ในขณะที่มีการศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาหมอช้างเหยียบในกว๊านพะเยาโดย สุธิดาและเมธา (2548) พบว่าฤดูกาล
สืบพันธุ์ของปลาเพศเมียจ านวน 268 ตัว อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม นอกจากนี  พัฒนาการของลูกปลาหมอบัตเตอร์
ยังเร็วกว่าลูกปลาหมอช้างเหยียบ โดยพิจารณาจากลูกปลาหมอบัตเตอร์ที่สุ่มตัวอย่างได้มีขนาดความยาว 3.50 - 3.90 เซนติเมตร 
มีพัฒนาการอยู่ในระยะลูกปลาขนาดเล็ก ในขณะที่ลูกปลาหมอช้างเหยียบ มีพัฒนาการอยู่ในระยะลูกปลาขนาดเล็กมีขนาด
ความยาว 4.20 - 4.50 เซนติเมตร 
 
เอกสารอ้างอิง 
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Sanders,S., C. Castiglione and M.Hoff. 2014 Risk Assessment Mapping Program: RAMP. US Fish  and Wildlife  
 Service. 
Termvidchakorn, A. and K.G. Hortle. 2013. A guide to larvae and juveniles of some common fish species 
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การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามโดยใช้ผักกระเฉดเป็นที่หลบซ่อน 
 
พิธเนตร์ อุทัศน์1*  และนายวชิระ กว้างขวาง2 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืด เขต 2 (สุพรรณบุรี) 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืด เขต 2 (นครสวรรค์) 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษารูปแบบการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม โดยศึกษาอิทธิพลของ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 ระดับความหนาแน่น  
2, 4 และ 6 ตัวต่อลิตร ปัจจัยที่ 2 รูปแบบที่หลบซ่อน ไม่มีที่หลบซ่อนและมีที่หลบซ่อน (ผักกระเฉด) ของอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม
จากระยะ Post Larvae (PL) ถึง PL20 (อายุ 20 วัน) ทดลองในตู้กระจกขนาด กว้างxยาวxสูง เท่ากับ 0.30x0.60x0.40 เมตร 
ระดับน  าลึก 0.30 เมตร ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปส าหรับลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ ตลอด
ระยะเวลาทดลอง โดยให้วันละ 2 ครั ง (09.00 น. และ 15.00 น.) ด าเนินการทดลองที่หน่วยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมง
น  าจืดเขื่อนปากมูล ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  

ผลการทดลองพบว่า ระดับความหนาแน่นและรูปแบบที่หลบซ่อนมีอิทธิพลร่วมต่ออัตราการรอดตาย อัตรา 
การเจริญเติบโตจ าเพาะ และอัตราแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อของลูกกุ้งก้ามกราม (p<0.05) และพบว่า อัตราการรอดตาย 
อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ และอัตราแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อของลูกกุ้งก้ามกรามท่ีระดับความหนาแน่น 2 ตัวต่อลิตร 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับระดับความหนาแน่น 4 ตัวต่อลิตร แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
กับระดับความหนาแน่น 6 ตัวต่อลิตร โดยที่ระดับความหนาแน่น 2, 4 และ  6 ตัวต่อลิตร มีอัตราการรอดตาย เท่ากับ 
79.01±2.88, 69.37±3.20 และ 63.07±5.88 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ มีอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ เท่ากับ 10.36±0.48, 
9.59±0.26 และ 9.25±0.11 เปอร์เซ็นต์/วัน ตามล าดับ และมีอัตราแลกเนื อ เท่ากับ 1.19±0.13, 1.39±0.09 และ 1.50±0.04 
ตามล าดับ และพบว่าการมีที่หลบซ่อน (ผักกระเฉด) มีอัตราการรอดตาย อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ และอัตราแลกเนื อ 
ของลูกกุ้งก้ามกรามดีกว่าการไม่มีที่หลบซ่อนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยการไม่มีที่หลบซ่อน และมีที่หลบซ่อน  
(ผักกระเฉด) มีอัตราการรอดตาย เท่ากับ 61.95±3.40 และ 79.01±1.77 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ เท่ากับ 
9.29±0.14 และ 10.18±0.34 เปอร์เซ็นต์/วัน ตามล าดับ และอัตราแลกเนื อ เท่ากับ 1.49±0.05 และ 1.23±0.09 ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : กุ้งก้ามกราม บ่อซีเมนต์ การอนุบาล ท่ีหลบซ่อน ความหนาแน่น 
   
*ผู้รับผดิชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจดืสุพรรณบุรี 8 ม.5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบรุี 72000  
โทร 0 3544 0257 E-mail : utat5@hotmail.com  
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การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามโดยใช้ผักกระเฉดเป็นที่หลบซ่อน 
 
พิธเนตร์ อุทัศน์1*  และนายวชิระ กว้างขวาง2 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืด เขต 2 (สุพรรณบุรี) 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืด เขต 2 (นครสวรรค์) 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษารูปแบบการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม โดยศึกษาอิทธิพลของ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 ระดับความหนาแน่น  
2, 4 และ 6 ตัวต่อลิตร ปัจจัยที่ 2 รูปแบบที่หลบซ่อน ไม่มีที่หลบซ่อนและมีที่หลบซ่อน (ผักกระเฉด) ของอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม
จากระยะ Post Larvae (PL) ถึง PL20 (อายุ 20 วัน) ทดลองในตู้กระจกขนาด กว้างxยาวxสูง เท่ากับ 0.30x0.60x0.40 เมตร 
ระดับน  าลึก 0.30 เมตร ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปส าหรับลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ ตลอด
ระยะเวลาทดลอง โดยให้วันละ 2 ครั ง (09.00 น. และ 15.00 น.) ด าเนินการทดลองที่หน่วยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมง
น  าจืดเขื่อนปากมูล ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  

ผลการทดลองพบว่า ระดับความหนาแน่นและรูปแบบที่หลบซ่อนมีอิทธิพลร่วมต่ออัตราการรอดตาย อัตรา 
การเจริญเติบโตจ าเพาะ และอัตราแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อของลูกกุ้งก้ามกราม (p<0.05) และพบว่า อัตราการรอดตาย 
อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ และอัตราแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อของลูกกุ้งก้ามกรามที่ระดับความหนาแน่น 2 ตัวต่อลิตร 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับระดับความหนาแน่น 4 ตัวต่อลิตร แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
กับระดับความหนาแน่น 6 ตัวต่อลิตร โดยที่ระดับความหนาแน่น 2, 4 และ  6 ตัวต่อลิตร มีอัตราการรอดตาย เท่ากับ 
79.01±2.88, 69.37±3.20 และ 63.07±5.88 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ มีอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ เท่ากับ 10.36±0.48, 
9.59±0.26 และ 9.25±0.11 เปอร์เซ็นต์/วัน ตามล าดับ และมีอัตราแลกเนื อ เท่ากับ 1.19±0.13, 1.39±0.09 และ 1.50±0.04 
ตามล าดับ และพบว่าการมีที่หลบซ่อน (ผักกระเฉด) มีอัตราการรอดตาย อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ และอัตราแลกเนื อ 
ของลูกกุ้งก้ามกรามดีกว่าการไม่มีที่หลบซ่อนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยการไม่มีที่หลบซ่อน และมีที่หลบซ่อน  
(ผักกระเฉด) มีอัตราการรอดตาย เท่ากับ 61.95±3.40 และ 79.01±1.77 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ เท่ากับ 
9.29±0.14 และ 10.18±0.34 เปอร์เซ็นต์/วัน ตามล าดับ และอัตราแลกเนื อ เท่ากับ 1.49±0.05 และ 1.23±0.09 ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : กุ้งก้ามกราม บ่อซีเมนต์ การอนุบาล ท่ีหลบซ่อน ความหนาแน่น 
   
*ผู้รับผดิชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจดืสุพรรณบุรี 8 ม.5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบรุี 72000  
โทร 0 3544 0257 E-mail : utat5@hotmail.com  
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Nursing Giant Freshwater Prawn, Macrobrachium Rosenbergii (de Man, 1879) by Water 
Mimosa Shelter 
 
Pittanet U-tat1*  and Wachira Kwangkhwang2 
1Suphanburi Inland Fisheries Research and Development Center 
2Inland Fisheries Research and Development Regional Center 2 (Nakhon Sawan) 
 
Abstract 

The study of Nursing Giant Freshwater Prawn,  Macrobrachium Rosenbergii (de Man, 1879)  with 
water mimosa shelter was designed in glass aquarium of 0.30x0.60x0.4 meter with 3 different stocking rate 
at 2 PLs l-1, 4 PLs l-1 and 6 PLs l-1 and with 2 different Nursing including not-shelter, and with Water Mimosa 
shelter.  Prawns were fed with a 40%  protein at apparent satiation two times daily (9 AM and 3 PM) . 
The experiment was conducted in Ubon Ratchathani Inland Fisheries Research and Development Center. 

The results showed that the survival rate, the specific growth rate and the feed conversion ratio 
was interaction (p<0.05) between the different stocking rate and the not-shelter/water mimosa shelter, 
the different stocking rates at 2, 4 and 6 PLs l-1 showed the survival rate of 79.01±2.88 , 69.37±3.20 and 
63.07±5.88  percentages, the specific growth rate were 10.36±0.48, 9.59±0.26 and 9.25±0.11 percentages/day 
and the feed conversion Ratio were 1.19±0.13, 1.39±0 .09 and 1.50±0.04, respectively. It was found that  
the survival rate, the specific growth rate and the feed conversion ratio in the different stocking of 2 and 4 PLs l-1 
were not significant different (p>0.05), but 2 PLs l-1 were significant higher than of 6 PLs l-1 (p<0.05). Nursing 
with water mimosa shelter was found that the survival rate, specific growth rate and feed conversion ratio 
were significant higher than not-shelter ( p<0. 05) . The not-shelter and water mimosa shelter showed  
the survival rate of 61.95±3.40 and 79.01±1.77 percentages, the specific growth rate were 9.29±0.14 and 
10.18±0.34 percentages/day and the feed conversion ratio were 1.49±0.05 and 1.23±0.09, respectively. 

 
Key words : Giant Freshwater, Glass Aquarium  tank, Nursing, shelter, Stocking rate 
   
*Corresponding author : Suphanburi Inland Fisheries Research and Development Center. 8 Moo 5 
Donprotong sub-district, Moung district, Suphanburi province 72000 Tel. 0 354 4 0257  
E-mail : utat5@hotmail.com 
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การใช้สาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตในอาหารปลาตะกรับ (Scatophagus argus 
Linnaeus, 1766) จากขนาดความยาว 1 นิ้วจนถึงขนาดความยาว 4 นิ้ว 
 
กฤษณา องอาจ*  จิระยุทธ ร่ืนศิริกุล และอรัญญา อัศวอารีย์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ประสิทธิภาพของอาหาร อัตรารอดตาย และ
องค์ประกอบทางเคมีของปลาตะกรับที่ได้รับอาหาร 5 สูตร ได้แก่อาหารที่ไม่มีส่วนผสมของสาหร่ายผมนาง (สูตรควบคุม) และ
อาหารที่มีส่วนผสมของสาหร่ายผมนางเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตในปริมาณ 5 , 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ระยะเวลา
เลี้ยง 14 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลาตะกรับชุดควบคุมและชุดที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีสาหร่ายผมนางเป็นส่วนผสม 
5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ มีการเติบโต ประสิทธิภาพของอาหาร อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ และเปอร์เซ็นต์น้ าหนักเพิ่ม  
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่าสูงกว่าปลาตะกรับที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายผมนาง 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P< 0.05) แต่อัตราการกินอาหาร อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และอัตราการรอดไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
ในทุกชุดการทดลอง ส าหรับองค์ประกอบทางเคมีของปลาตะกรับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ปลาตะกรับที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ทดลองชุดควบคุมและอาหารทดลองที่ผสมสาหร่ายผมนาง 5, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์มีค่าใกล้เคียงกัน จากการทดลองครั้งนี้
สรุปได้ว่า สามารถใช้สาหร่ายผมนางเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตในอาหารปลาตะกรับได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ โดยมีผลการเจริญเติบโต 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ประสิทธิภาพของอาหาร อัตรารอด และองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลาตะกรับไม่แตกต่าง
จากชุดควบคุม 
 
ค าส าคัญ : ปลาตะกรับ สาหร่ายผมนาง แหล่งคาร์โบไฮเดรต อาหารสัตว์น้ า 
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การใช้สาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตในอาหารปลาตะกรับ (Scatophagus argus 
Linnaeus, 1766) จากขนาดความยาว 1 นิ้วจนถึงขนาดความยาว 4 นิ้ว 
 
กฤษณา องอาจ*  จิระยุทธ ร่ืนศิริกุล และอรัญญา อัศวอารีย์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ประสิทธิภาพของอาหาร อัตรารอดตาย และ
องค์ประกอบทางเคมีของปลาตะกรับที่ได้รับอาหาร 5 สูตร ได้แก่อาหารที่ไม่มีส่วนผสมของสาหร่ายผมนาง (สูตรควบคุม) และ
อาหารท่ีมีส่วนผสมของสาหร่ายผมนางเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตในปริมาณ 5 , 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ระยะเวลา
เลี้ยง 14 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลาตะกรับชุดควบคุมและชุดที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีสาหร่ายผมนางเป็นส่วนผสม 
5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ มีการเติบโต ประสิทธิภาพของอาหาร อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ และเปอร์เซ็นต์น้ าหนักเพิ่ม  
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่าสูงกว่าปลาตะกรับที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายผมนาง 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P< 0.05) แต่อัตราการกินอาหาร อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และอัตราการรอดไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
ในทุกชุดการทดลอง ส าหรับองค์ประกอบทางเคมีของปลาตะกรับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ปลาตะกรับที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ทดลองชุดควบคุมและอาหารทดลองที่ผสมสาหร่ายผมนาง 5, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์มีค่าใกล้เคียงกัน จากการทดลองครั้งนี้
สรุปได้ว่า สามารถใช้สาหร่ายผมนางเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตในอาหารปลาตะกรับได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ โดยมีผลการเจริญเติบโต 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ประสิทธิภาพของอาหาร อัตรารอด และองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลาตะกรับไม่แตกต่าง
จากชุดควบคุม 
 
ค าส าคัญ : ปลาตะกรับ สาหร่ายผมนาง แหล่งคาร์โบไฮเดรต อาหารสัตว์น้ า 
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Use of Gracilaria fisheri as Carbohydrate Source in Diet for Spotted Scat (Scatophagus argus 
Linnaeus, 1766) from 1 inch to 4 inches. 
 
Kritsana Ong-art*,  Jirayuth Ruensirikul  and Aranya Assavaaree 
Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 6 (Songkhla) 
 
Abstract 
 The experiment on growth, food conversion ratio, feed efficiency, survival rate and chemical 
composition of the spotted scat (Scatophagus argus) fed with 5 diets was conducted. The control diet was 
a formula without adding of Gracilaria fisheri and the others were the diets that replaced with G. fisheri 5, 
10, 15 and 20 percent as carbohydrate source. The experimental period was 14 weeks. At the end of  
the experiment, there were no significant differences on the growth, feed efficiency, growth rate and weight 
gain of the spotted scat fed with the control diet and the diets containing 5 and 10 percent of G. fisheri 
and these were higher than the values obtained from fish fed with the diets containing 15 and 20 percent 
of G. fisheri (p<0.05). Feeding, food conversion and survival rate were not significantly different (p>0.05) 
among treatments. The chemical compositions of fish at the end of experiment showed similarity in fish 
fed with all diets. In conclusion up to 10% of Gracilaria fisheri could be used as a source of carbohydrate 
to replace using of starch in the diet for spotted scat (Scatophagus argus) without any significant 
differences on growth, food conversion ratio, survival rate and chemical composition with the control diet. 
 
Key words : Spotted scat, Gracilaria fisheri, Carbohydrate source, Aquaculture feed 
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ค าน า 
ปลาตะกรับ Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) เป็นปลาท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบสงขลา (อังสุนีย์, 2539) 

เป็นปลาที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ทั้งในตลาดปลาสวยงามและปลาเนื้อส าหรับการบริโภค เนื่องจากเป็นปลาเนื้อขาว  
มีรสชาติดีนิยมน ามาบริโภคกันมากในจังหวัดพัทลุงและสงขลาที่มีพื้นที่ติดกับทะเลสาบสงขลาโดยเฉพาะปลาที่มีไข่แก่ ซึ่งจาก
การสอบถามชาวประมงเมื่อปี 2557 พบว่ามีราคาสูงถึง 300 - 400 บาทต่อกิโลกรัม ปลาตะกรับเป็นปลากินทั้งพืชและสัตว์ 
(Omnivorous fish) ซึ่งจากการศึกษาของ Sivan and Radhakrishnan (2011) รายงานว่าในกระเพาะอาหารของปลาตะกรับ
มีพวกสาหร่ายและซากเน่าเปื่อยมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบไดอะตอมและอาหารที่เป็นพวกสัตว์และแพลงก์ตอนสัตว์ เช่น  
โรติเฟอร์ โคพีพอด ลูกปลาขนาดเล็ก ไข่ปลา ครัสตาเซียน หอยสองฝา และพวกโพลิคีต อีกด้วย แสดงให้เห็นว่าปลาตะกรับ
เป็นปลาที่กินทั้งพืชและสัตว์ แต่จะกินอาหารพวกพืชเป็นหลัก เช่นเดียวกับรายงานของ Wongchinawit (2007) ที่รายงานว่า 
ปลาตะกรับเป็นพวก Omnivorous fish และ วลีรัตน์ และ คณะ (2549) รายงานว่าปลาตะกรับเป็นปลาที่กินอาหารได้ 
ทุกประเภท ทั้งสัตว์ สาหร่าย และแพลงก์ตอนพืช 

คาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งให้พลังงานแก่สิ่งมีชีวิต เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด พบมากในพืชเกิดขึ้น
จากขบวนการสังเคราะห์แสง พลังงานเหล่านี้ ได้สะสมอยู่ในพืช วัตถุดิบจากพืชที่นิยมใช้ในการท าอาหารคือแป้ง เมื่อสัตว์น้ ากิน
เข้าไปก็ท าให้ได้พลังงานส าหรับใช้ในการด ารงชีวิต และสามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นไขมันเพื่อเก็บเป็นพลังงานส ารอง (ธนาภรณ์, 2557) 
ส่วนสารเหนียวเป็นสารประสานอาหาร ช่วยท าให้อาหารสัตว์น้ ามีความคงทนในน้ าได้นาน การใช้สารเหนียวจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการท าอาหารสัตว์น้ าท่ีกินอาหารช้า 

สาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) เป็นสาหร่ายกลุ่มสีแดง ดิวิช่ันโรโดไฟต้า (Division Rhodophyta) คลาสโรโดไฟซี 
(Class Rhodophyceae) พบได้ในหลายประเทศ เช่น ชิลี แอฟริกาใต้ บราซิล จีน ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เม็กซิโก เป็นต้น 
ส าหรับประเทศไทยพบแพร่กระจายอยู่ ตามชายฝั่งของอ่าวไทยและอันดามัน บริเวณจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ระนอง ปัตตานี และนราธิวาส เป็นต้น (สุรภีร์, 2543) สาหร่ายผมนาง 
มีประโยชน์สามารถใช้เป็นอาหารโดยตรงของมนุษย์และสัตว์ อังคนาวรรณ และคณะ (2553) พบว่าสาหร่ายผมนางมีปริมาณ
โปรตีน ไขมัน เถ้า เยื่อใย และคาร์โบไฮเดรต เท่ากับ 11.09, 0.96, 13.54, 1.08 และ 74.41 กรัมต่อ 100 กรัมน้ าหนักแห้ง 
ตามล าดับ นอกจากนี้สาหร่ายผมนางยังมีส่วนประกอบของวุ้นที่มีคุณสมบัติ เป็นสารเหนียวหรือสารประสานอาหาร (Binder) 
เป็นองค์ประกอบ เป็นสารที่ช่วยท าให้อาหารสัตว์น้ ามีความคงทนอยู่ในน้ าได้นาน อีกทั้งท าให้อาหารเคลื่อนที่ได้ช้าลงถูกย่อย 
ได้มากขึ้น ดูดซึมได้ดีขึ้น (ธนาภรณ์, 2557) มีผลท าให้สัตว์น้ ามีอัตราการเจริญเติบโตดีขึ้นส าหรับอาหารส าเร็จรูปที่ผลิตเพื่อ
อนุบาล และเลี้ยงปลาที่กินทั้งพืชและสัตว์ ดังเช่นปลาตะกรับโดยเฉพาะยังมีน้อย การให้อาหารปลาตะกรับในปัจจุบันยังใช้
อาหารปลาทะเล อาหารปลาน้ าจืดหรืออาหารกุ้งส าเร็จรูปที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด การให้อาหารในลักษณะนี้อาจท าให้  
ปลาตะกรับขาดสารอาหารบางอย่างได้ ประกอบกับสาหร่ายทะเลเป็นอาหารหลักอย่างหนึ่งของปลาตะกรับในธรรมชาติ  
(วลีรัตน์ และคณะ, 2549) ดังนั้นการใช้สาหร่ายผมนางแห้งซึ่งมีคาร์โบไฮเดรต 74.41% โดยมีค่าใกล้เคียงกับคาร์โบไฮเดรต 
ในแป้งสาลีซึ่งมี 74 - 76% เป็นส่วนประกอบในอาหารปลาตะกรับทดแทนคาร์โบไฮเดรตจากแป้งสาลีอาจสามารถช่วยให้  
ปลาได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมากขึ้น การใช้สาหร่ายผมนางเป็นส่วนผสมในอาหารปลาตะกรับจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะ
เปน็วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นปัจจุบันมีการเลี้ยงในบ่อดินซึ่งเป็นบ่อกุ้งร้างในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากน้ียังเป็นการสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงสาหร่ายผมนางให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีและจังหวัดใกล้เคียง 
 
วัตถุประสงค์ 
 ศึกษาผลของการใช้สาหร่ายผมนางทดแทนคาร์โบไฮเดรตจากแป้งสาลีในอาหารในปริมาณต่างกันต่อการเติบโต 
ประสิทธิภาพของอาหาร และอัตรารอดตายของปลาตะกรับที่เลี้ยงในระบบน้ าหมุนเวียน 
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ค าน า 
ปลาตะกรับ Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) เป็นปลาท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบสงขลา (อังสุนีย์, 2539) 

เป็นปลาที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ทั้งในตลาดปลาสวยงามและปลาเนื้อส าหรับการบริโภค เนื่องจากเป็นปลาเนื้อขาว  
มีรสชาติดีนิยมน ามาบริโภคกันมากในจังหวัดพัทลุงและสงขลาที่มีพื้นที่ติดกับทะเลสาบสงขลาโดยเฉพาะปลาที่มีไข่แก่ ซึ่งจาก
การสอบถามชาวประมงเมื่อปี 2557 พบว่ามีราคาสูงถึง 300 - 400 บาทต่อกิโลกรัม ปลาตะกรับเป็นปลากินทั้งพืชและสัตว์ 
(Omnivorous fish) ซึ่งจากการศึกษาของ Sivan and Radhakrishnan (2011) รายงานว่าในกระเพาะอาหารของปลาตะกรับ
มีพวกสาหร่ายและซากเน่าเปื่อยมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบไดอะตอมและอาหารที่เป็นพวกสัตว์และแพลงก์ตอนสัตว์ เช่น  
โรติเฟอร์ โคพีพอด ลูกปลาขนาดเล็ก ไข่ปลา ครัสตาเซียน หอยสองฝา และพวกโพลิคีต อีกด้วย แสดงให้เห็นว่าปลาตะกรับ
เป็นปลาที่กินทั้งพืชและสัตว์ แต่จะกินอาหารพวกพืชเป็นหลัก เช่นเดียวกับรายงานของ Wongchinawit (2007) ที่รายงานว่า 
ปลาตะกรับเป็นพวก Omnivorous fish และ วลีรัตน์ และ คณะ (2549) รายงานว่าปลาตะกรับเป็นปลาที่กินอาหารได้ 
ทุกประเภท ทั้งสัตว์ สาหร่าย และแพลงก์ตอนพืช 

คาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งให้พลังงานแก่สิ่งมีชีวิต เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด พบมากในพืชเกิดขึ้น
จากขบวนการสังเคราะห์แสง พลังงานเหล่านี้ ได้สะสมอยู่ในพืช วัตถุดิบจากพืชที่นิยมใช้ในการท าอาหารคือแป้ง เมื่อสัตว์น้ ากิน
เข้าไปก็ท าให้ได้พลังงานส าหรับใช้ในการด ารงชีวิต และสามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นไขมันเพื่อเก็บเป็นพลังงานส ารอง (ธนาภรณ์, 2557) 
ส่วนสารเหนียวเป็นสารประสานอาหาร ช่วยท าให้อาหารสัตว์น้ ามีความคงทนในน้ าได้นาน การใช้สารเหนียวจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการท าอาหารสัตว์น้ าท่ีกินอาหารช้า 

สาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) เป็นสาหร่ายกลุ่มสีแดง ดิวิช่ันโรโดไฟต้า (Division Rhodophyta) คลาสโรโดไฟซี 
(Class Rhodophyceae) พบได้ในหลายประเทศ เช่น ชิลี แอฟริกาใต้ บราซิล จีน ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เม็กซิโก เป็นต้น 
ส าหรับประเทศไทยพบแพร่กระจายอยู่ ตามชายฝั่งของอ่าวไทยและอันดามัน บริเวณจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ระนอง ปัตตานี และนราธิวาส เป็นต้น (สุรภีร์, 2543) สาหร่ายผมนาง 
มีประโยชน์สามารถใช้เป็นอาหารโดยตรงของมนุษย์และสัตว์ อังคนาวรรณ และคณะ (2553) พบว่าสาหร่ายผมนางมีปริมาณ
โปรตีน ไขมัน เถ้า เยื่อใย และคาร์โบไฮเดรต เท่ากับ 11.09, 0.96, 13.54, 1.08 และ 74.41 กรัมต่อ 100 กรัมน้ าหนักแห้ง 
ตามล าดับ นอกจากนี้สาหร่ายผมนางยังมีส่วนประกอบของวุ้นที่มีคุณสมบัติ เป็นสารเหนียวหรือสารประสานอาหาร (Binder) 
เป็นองค์ประกอบ เป็นสารท่ีช่วยท าให้อาหารสัตว์น้ ามีความคงทนอยู่ในน้ าได้นาน อีกทั้งท าให้อาหารเคลื่อนที่ได้ช้าลงถูกย่อย 
ได้มากขึ้น ดูดซึมได้ดีขึ้น (ธนาภรณ์, 2557) มีผลท าให้สัตว์น้ ามีอัตราการเจริญเติบโตดีขึ้นส าหรับอาหารส าเร็จรูปที่ผลิตเพื่อ
อนุบาล และเลี้ยงปลาที่กินทั้งพืชและสัตว์ ดังเช่นปลาตะกรับโดยเฉพาะยังมีน้อย การให้อาหารปลาตะกรับในปัจจุบันยังใช้
อาหารปลาทะเล อาหารปลาน้ าจืดหรืออาหารกุ้งส าเร็จรูปที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด การให้อาหารในลักษณะนี้อาจท าให้  
ปลาตะกรับขาดสารอาหารบางอย่างได้ ประกอบกับสาหร่ายทะเลเป็นอาหารหลักอย่างหนึ่งของปลาตะกรับในธรรมชาติ  
(วลีรัตน์ และคณะ, 2549) ดังนั้นการใช้สาหร่ายผมนางแห้งซึ่งมีคาร์โบไฮเดรต 74.41% โดยมีค่าใกล้เคียงกับคาร์โบไฮเดรต 
ในแป้งสาลีซึ่งมี 74 - 76% เป็นส่วนประกอบในอาหารปลาตะกรับทดแทนคาร์โบไฮเดรตจากแป้งสาลีอาจสามารถช่วยให้  
ปลาได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมากขึ้น การใช้สาหร่ายผมนางเป็นส่วนผสมในอาหารปลาตะกรับจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะ
เปน็วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นปัจจุบันมีการเลี้ยงในบ่อดินซึ่งเป็นบ่อกุ้งร้างในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากน้ียังเป็นการสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงสาหร่ายผมนางให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีและจังหวัดใกล้เคียง 
 
วัตถุประสงค์ 
 ศึกษาผลของการใช้สาหร่ายผมนางทดแทนคาร์โบไฮเดรตจากแป้งสาลีในอาหารในปริมาณต่างกันต่อการเติบโต 
ประสิทธิภาพของอาหาร และอัตรารอดตายของปลาตะกรับที่เลี้ยงในระบบน้ าหมุนเวียน 
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วิธีด าเนินการ 
1. สถานท่ีและการวางแผนการทดลอง 

ทดลองที่โรงปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ต.เขารูปช้าง  
อ.เมือง จ.สงขลา เป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design)  
แบ่งออกเป็น 5 สูตร สูตรละ 3 ซ้ า ดังนี ้
สูตรที่ 1 ชุดควบคุม ไม่ใส่สาหร่ายผมนาง + แป้งสาลี 20% 
สูตรที่ 2 ใส่สาหร่ายผมนางในอาหาร 5% + แป้งสาลี 15% 
สูตรที ่3 ใส่สาหร่ายผมนางในอาหาร 10% + แป้งสาลี 10% 
สูตรที ่4 ใส่สาหร่ายผมนางในอาหาร 15% + แป้งสาลี 5% 
สูตรที ่5 ใส่สาหร่ายผมนางในอาหาร 20% + แป้งสาลี 0% 
2. อาหารและการเตรียมอาหาร 
 อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาตะกรับเป็นอาหารที่ผลิตขึ้นเองด้วยส่วนผสมตามตารางที่  1 ส าหรับแหล่งคาร์โบไฮเดรต 
ในการศึกษาครั้งนี้ทดแทนด้วยสาหร่ายผมนางโดย เริ่มจากเตรียมสาหร่ายผมนางโดยคัดเปลือกหอยและเพรียงที่ติดมา  
กับสาหร่ายออกให้หมด แล้วน ามาล้างน้ าให้สะอาด ผึ่งแดดให้แห้งแล้วน าไปอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 4 ช่ัวโมง 
น ามาสับและบดให้ละเอียด ร่อนด้วยตะแกรงเบอร์ 40  mesh (ขนาดตา 0.793 มิลลิเมตร) แล้วใช้ทดแทนแป้งสาลี  
น าส่วนประกอบของอาหารมาคลุกเคล้าแล้วใส่น้ า จากนั้นน าเข้าเครื่องอัดออกมาเป็นท่อนสั้น  ๆ น าอาหารที่ได้ดังกล่าวไป
อบแห้งที่อุณหภูมิ 60 - 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 6 ช่ัวโมง แล้วเก็บอาหารทดลองไว้ในตู้เย็น น าตัวอย่างอาหารแต่ละชุด  
การทดลองมาวิเคราะห์หาปริมาณ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เถ้า และความช้ืนตามวิธีของ AOAC (1980)  
 
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของอาหารทดลอง 

ส่วนประกอบ 
ปริมาณ (เปอร์เซ็นต์) 

สูตรที1่ สูตรที2่ สูตรที3่ สูตรที4่ สูตรที5่ 
ปลาป่น (60%) 30 30 30 30 30 

ตับปลาหมึกป่น 6 6 6 6 6 

แป้งสาล ี 20 15 10 5 0 

สาหร่ายผมนางแห้ง 0 5 10 15 20 

กากถ่ัวเหลือง 15 15 15 15 15 

ปลายข้าว 6 6 6 6 6 

น้ ามันถั่วเหลือง 10 10 10 10 10 

น้ ามันตับปลา 10 10 10 10 10 

วิตามินรวม 1 1 1 1 1 

แร่ธาตุรวม 1 1 1 1 1 

วิตามินซ ี 1 1 1 1 1 
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3. การทดลอง 
น าลูกพันธุ์ปลาตะกรับขนาดความยาว 2 - 3 เซนติเมตร ที่ได้จากการเพาะพันธุ์โดยวิธีฉีดฮอร์โมนผสมเทียม 

ที่โรงเพาะฟักศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) มาเลี้ยงไว้ในถังพลาสติกขนาด 1 ,000 ลิตร 
จ านวน 3 ถัง ถังละ 500 ตัว ฝึกให้กินอาหารชุดควบคุมที่ไม่ได้มีสาหร่ายผมนางเป็นส่วนผสมเป็นเวลา 1 เดือน เมื่อเริ่มการทดลอง
ปล่อยลูกปลาน ้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 10.13±0.44 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 6.4±0.1 เซนติเมตร ลงในถังทดลองจ านวน 15 ถัง 
ขนาด 500 ลิตร (บรรจุน ้า 400 ลิตร) จ านวน 40 ตัวต่อถัง โดยถังทดลองแต่ละถังต่อเข้ากับระบบน้ าหมุนเวียนชุด เดียวกัน 
ใช้น้ าทะเลความเค็ม 15 - 20 พีพีที มีการไหลเวียน 30-35 ลิตร/นาที ใช้เนื้ออวนในการบ าบัดน้ า และให้อากาศผ่านหัวทราย 
ถังละ 1 หัว เลี้ยงเป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ (98 วัน) ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เช้า 09.00 น. บ่าย 14.00 น. โดยให้อย่างเพียงพอ
จนปลากินอิ่ม และมีการดูดตะกอนของเสียที่หลงเหลือและตกค้าง วันละ 1 ครั้งตอนบ่ายหลังให้อาหารประมาณ 30 นาที  
4. การเก็บข้อมูล 

ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสุ่มตัวอย่างปลาทดลอง 50% (ถังละ 20 ตัว) มาท าการช่ังน้ าหนักและวัดความยาว 
ทุก 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งบันทึกปริมาณอาหารที่กินในแต่ละวันและบันทึกจ านวนปลาที่ตายหรือจ านวนปลาที่เหลือรอดเพื่อน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ผลของการทดลองต่อการเติบโต อัตราการรอด ประสิทธิภาพอาหาร และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อและหลัง
สิ้นสุดการทดลอง สุ่มตัวอย่างปลาตะกรับจากแต่ละถังทดลอง ถังละ 5 ตัว เพื่อน าไปวิเคราะห์หาความช้ืน ตัวอย่างปลาที่เหลือ
น าไปบดให้ละเอียด อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี (Proximate analysis) ได้แก่ 
โปรตีน ไขมัน เถ้า และความช้ืน 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ค านวณหาน้ าหนักปลาที่เพิ่มข้ึนเฉลี่ย อัตราการเติบโตจ าเพาะ อัตราการรอด อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ อัตรา
การกินอาหาร ประสิทธิภาพของอาหาร และประสิทธิภาพการใช้โปรตีน ดังน้ี 

น้ าหนักปลาที่เพิ่มข้ึนเฉลี่ย (กรมั/ตัว)  =  (น้ าหนักเฉลี่ยสดุท้าย - น้ าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น) 

6. การตรวจคุณภาพน้ า 
ตรวจคุณภาพของน้ าก่อนเริ่มทดลอง และทุก 2 สัปดาห์ อุณหภูมิใช้ thermometer ความเค็มใช้ salinometer

ความเป็นกรดเป็นด่างใช้ pH-meter ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าใช้ DO-meter แอมโมเนียรวมใช้วิธี phenol hypochlorite 
ไนไตรท์ ใช้วิธี  diazotization method (Strickland and Parsons, 1972) และไนเตรทโดยใช้ Cadmium reduction 
column แล้ววัดปริมาณไนโตรเจนในรูปของไนไตรท์ (APHA, 1985) 
  

อัตราการเติบโตจ าเพาะ (เปอร์เซน็ต์/วัน)  = 
(ln น้ าหนักเฉลี่ยสุดท้าย - ln น้ าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น) 

x 100 
ระยะเวลาในการทดลอง (วัน) 

อัตรารอด (%)  = 
จ านวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

x 100 
จ านวนปลาเริ่มต้น 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR)  = 
ปริมาณน้ าหนักอาหารที่ปลากิน 

น้ าหนักปลาที่เพ่ิมขึ้น 

ประสิทธิภาพของอาหาร (Feed efficiency)  = 
น้ าหนักปลาที่เพ่ิมขึ้น 

น้ าหนักอาหาร (แห้ง) ที่ปลากิน 

ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (Protein efficiency)  = 
น้ าหนักปลาที่เพ่ิมขึ้น (กรมั) 

ปริมาณโปรตีนที่กิน 
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3. การทดลอง 
น าลูกพันธุ์ปลาตะกรับขนาดความยาว 2 - 3 เซนติเมตร ที่ได้จากการเพาะพันธุ์โดยวิธีฉีดฮอร์โมนผสมเทียม 

ที่โรงเพาะฟักศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) มาเลี้ยงไว้ในถังพลาสติกขนาด 1 ,000 ลิตร 
จ านวน 3 ถัง ถังละ 500 ตัว ฝึกให้กินอาหารชุดควบคุมที่ไม่ได้มีสาหร่ายผมนางเป็นส่วนผสมเป็นเวลา 1 เดือน เมื่อเริ่มการทดลอง
ปล่อยลูกปลาน ้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 10.13±0.44 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 6.4±0.1 เซนติเมตร ลงในถังทดลองจ านวน 15 ถัง 
ขนาด 500 ลิตร (บรรจุน ้า 400 ลิตร) จ านวน 40 ตัวต่อถัง โดยถังทดลองแต่ละถังต่อเข้ากับระบบน้ าหมุนเวียนชุด เดียวกัน 
ใช้น้ าทะเลความเค็ม 15 - 20 พีพีที มีการไหลเวียน 30-35 ลิตร/นาที ใช้เนื้ออวนในการบ าบัดน้ า และให้อากาศผ่านหัวทราย 
ถังละ 1 หัว เลี้ยงเป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ (98 วัน) ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เช้า 09.00 น. บ่าย 14.00 น. โดยให้อย่างเพียงพอ
จนปลากินอิ่ม และมีการดูดตะกอนของเสียที่หลงเหลือและตกค้าง วันละ 1 ครั้งตอนบ่ายหลังให้อาหารประมาณ 30 นาที  
4. การเก็บข้อมูล 

ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสุ่มตัวอย่างปลาทดลอง 50% (ถังละ 20 ตัว) มาท าการช่ังน้ าหนักและวัดความยาว 
ทุก 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งบันทึกปริมาณอาหารที่กินในแต่ละวันและบันทึกจ านวนปลาที่ตายหรือจ านวนปลาที่เหลือรอดเพื่อน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ผลของการทดลองต่อการเติบโต อัตราการรอด ประสิทธิภาพอาหาร และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อและหลัง
สิ้นสุดการทดลอง สุ่มตัวอย่างปลาตะกรับจากแต่ละถังทดลอง ถังละ 5 ตัว เพื่อน าไปวิเคราะห์หาความช้ืน ตัวอย่างปลาที่เหลือ
น าไปบดให้ละเอียด อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี (Proximate analysis) ได้แก่ 
โปรตีน ไขมัน เถ้า และความช้ืน 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ค านวณหาน้ าหนักปลาที่เพิ่มข้ึนเฉลี่ย อัตราการเติบโตจ าเพาะ อัตราการรอด อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ อัตรา
การกินอาหาร ประสิทธิภาพของอาหาร และประสิทธิภาพการใช้โปรตีน ดังน้ี 

น้ าหนักปลาที่เพิ่มข้ึนเฉลี่ย (กรมั/ตัว)  =  (น้ าหนักเฉลี่ยสดุท้าย - น้ าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น) 

6. การตรวจคุณภาพน้ า 
ตรวจคุณภาพของน้ าก่อนเริ่มทดลอง และทุก 2 สัปดาห์ อุณหภูมิใช้ thermometer ความเค็มใช้ salinometer

ความเป็นกรดเป็นด่างใช้ pH-meter ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าใช้ DO-meter แอมโมเนียรวมใช้วิธี phenol hypochlorite 
ไนไตรท์ ใช้วิธี  diazotization method (Strickland and Parsons, 1972) และไนเตรทโดยใช้ Cadmium reduction 
column แล้ววัดปริมาณไนโตรเจนในรูปของไนไตรท์ (APHA, 1985) 
  

อัตราการเติบโตจ าเพาะ (เปอร์เซน็ต์/วัน)  = 
(ln น้ าหนักเฉลี่ยสุดท้าย - ln น้ าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น) 

x 100 
ระยะเวลาในการทดลอง (วัน) 

อัตรารอด (%)  = 
จ านวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

x 100 
จ านวนปลาเริ่มต้น 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR)  = 
ปริมาณน้ าหนักอาหารที่ปลากิน 

น้ าหนักปลาที่เพ่ิมขึ้น 

ประสิทธิภาพของอาหาร (Feed efficiency)  = 
น้ าหนักปลาที่เพ่ิมขึ้น 

น้ าหนักอาหาร (แห้ง) ที่ปลากิน 

ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (Protein efficiency)  = 
น้ าหนักปลาที่เพ่ิมขึ้น (กรมั) 

ปริมาณโปรตีนที่กิน 
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7. การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลการทดลอง 
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของปริมาณสาหร่ายผมนางต่อตัวแปรน้ าหนัก น้ าหนักเพิ่มต่อวัน อัตราการเติบโตจ าเพาะ อัตรา 
การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ อัตราการกินอาหาร และประสิทธิภาพอาหารในแบบสุ่มตลอด และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple rang test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  
 
ผลการศึกษา 

จากการทดลองใช้สาหร่ายผมนางเป็นแหล่งคารโ์บไฮเดรตทดแทนแป้งสาลีในอาหารปลาตะกรับ ที่ระดับต่าง ๆ ได้แก่
อาหารชุดควบคุม (ไม่ผสมสาหร่ายผมนาง) และอาหารที่ผสมสาหร่ายผมนาง 5, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  
โดยเปรียบเทียบอัตราการเติบโต อัตราการแลกเนื้อ ประสิทธิภาพของอาหาร อัตราการรอด และองค์ประกอบทางเคมีของปลาตะกรับ 
เป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ พบว่า องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลองทั้ง 5 สูตรมีปริมาณโปรตีนประมาณ 41 - 45% 
ไขมัน 9 - 16% เถ้า 13 - 16% คาร์โบไฮเดรต ประมาณ 19 - 28% และความช้ืนประมาณ 5 - 7% ดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมขีองอาหารทดลองที่ใช้สาหร่ายผมนางเป็นแหล่งคารโ์บไฮเดรตทดแทนแป้งสาลี 

สูตรอาหาร 
ส่วนประกอบ(%) 

โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เถ้า ความชื้น 

สูตร 1 41.88 28.63 9.14 13.06 7.29 

สูตร 2 44.08 25.74 10.01 14.16 6.01 

สูตร 3 42.85 19.10 15.71 15.32 7.02 

สูตร 4 45.17 19.23 12.01 16.33 7.26 

สูตร 5 43.13 20.09 16.33 15.35 5.10 
 
การเติบโต (Growth) 

การเติบโตของปลาตะกรับในด้านน ้าหนักและความยาวในทุกชุดการทดลองเมื่ อเริ่มการทดลองไม่แตกต่างกัน 
ทางสถิติ (P>0.05) โดยมีน ้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 9.72 - 10.66 กรัม และมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 6.3 - 6.5 เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุด
การทดลองพบว่าปลาตะกรับที่เลี้ยงด้วยอาหารชุดควบคุม (สูตรที่ 1) อาหารผสมสาหร่ายผมนาง 5 เปอร์เซ็นต์ (สูตรที่ 2)  
และอาหารผสมสาหร่ายผมนาง 10 เปอร์เซ็นต์ (สูตรที่ 3) มีน้ าหนักเฉลี่ยสุดท้าย น้ าหนักเพิ่มต่อตัว น้ าหนักเพิ่มต่อวัน 
และความยาวสุดท้ายไม่แตกต่างกัน แต่มีค่าแตกต่างจากปลาตะกรับท่ีเลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายผมนาง 15 (สูตรที่ 4) และ 
20 เปอร์เซ็นต์ (สูตรที่  5) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P <0.05) ส่วนปลาตะกรับที่ เลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายผมนาง  
10 เปอร์เซ็นต์ (สูตรที่ 3) พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับปลาตะกรับท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสูตรที่ 4 (P >0.05) แต่แตกต่างกับ
สูตรที่ 5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P <0.05) (ตารางที่ 3) ส าหรับอัตราการเติบโตจ าเพาะในชุดควบคุม อาหารผสมสาหร่าย
ผมนาง 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ไม่แตกต่างกันแต่แตกต่างจากชุดที่ผสมสาหร่ายผมนาง 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P <0.05) (ตารางที่ 3) ซึ่งการเติบโตทั้งด้านน้ าหนักและความยาวพบว่าในชุดควบคุมสูงที่สุด รองลงมาชุดที่ผสม
สาหร่ายผมนาง 5, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ (ภาพที่ 1 และ 2) 
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ประสิทธิภาพของอาหาร (Feed Efficiency) 
จากการทดลองพบว่าประสิทธิภาพของอาหารในชุดควบคุมและที่ มีส่วนผสมของสาหร่ายผมนาง 5 และ 10 

เปอร์เซ็นต์ไม่แตกต่างกันแต่แตกต่างจากชุดที่มีส่วนผสมของสาหร่ายผมนาง 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P <0.05) ส่วนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 3)  โดยมีค่าต่ าสุดในชุดควบคุม 
ตามด้วยชุดที่มีสาหร่ายผมนาง 5, 10, 20 และ 15 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 
 
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (Protein Efficiency) 

จากการทดลองพบว่าประสิทธิภาพการใช้โปรตีนของปลาในชุดการทดลองที่มีส่วนผสมของสาหร่ายผมนาง 5 และ 
10 เปอร์เซ็นต์ไม่แตกต่างจากชุดควบคุมแต่แตกต่างจากชุดที่มีสาหร่ายผมนางเป็นส่วนผสม 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P <0.05) (ตารางที่ 3) 
 
อัตรารอด (Survival rate) 

อัตรารอดของปลาตะกรับตลอดระยะเวลา 14 สัปดาห์ ในทุกชุดการทดลองพบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
โดยปลาตะกรับมีอัตราการรอด 79.2 - 100 เปอร์เซ็นต์ โดยในสัปดาห์ที่ 4 ปลาในชุดการทดลองที่ผสมสาหร่ายผมนาง  
15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ปลาเริ่มมีอาการตัวด่างเป็นแผลด้านข้างล าตัว บริเวณท้องมีสีด าแต่ไม่มีปลาตาย ปลาเริ่มตาย 
ในสัปดาห์ที่ 11 ซึ่งชุดการทดลองที่ 4 มีอัตราการรอดต่ าสุดรองลงมาคือชุดการทดลองที่ 5 ส่วนชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3  
มีอัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3) 

 
ตารางท่ี 3 อัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพของอาหารและอัตรารอดของปลาตะกรับที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีสาหร่ายผมนาง

เป็นส่วนประกอบ 5 ระดับระยะเวลาเลี้ยง 14 สัปดาห์ 

ตัวแปรที่ทดสอบ 
อาหารที่ใช้ทดลอง 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สตร 4 สูตร 5 

น้ าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น (ก./ตัว) 10.54 ± 0.52a 9.72 ± 0.88a 9.91 ± 0.73a 10.66 ± 0.29a 9.81 ± 0.41a 

น้ าหนักเฉลี่ยสุดท้าย (ก./ตัว) 52.75 ± 1.97a 49.02 ± 7.65a 45.65 ± 4.64ab 38.65 ± 5.07bc 35.71 ± 2.70c 

ความยาวเริ่มต้น (ซม.) 6.5 ± 0.1a 6.3 ± 0.2a 6.3 ± 0.3a 6.5 ± 0.1a 6.3 ± 0.1a 

ความยาวสุดท้าย (ซม.) 11.1 ± 0.3a 10.8 ± 0.6a 10.5 ± 0.3ab 10 ± 0.5bc 9.7 ± 0.3c 

น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ย (ก./ตัว) 42.21 ± 1.67a 39.30 ± 6.89a 35.74 ± 3.66ab 27.99 ± 4.78bc 25.90 ± 3.01c 

น้ าหนักเพิ่มต่อวัน (ก./ตัว/วัน) 0.43 ± 0.02a 0.40 ± 0.07a 0.36 ± 0.04ab 0.29 ± 0.05bc 0.26 ± 0.03c 

อัตราการเติบโตจ าเพาะ (%/วัน) 1.64 ± 0.04a 1.65 ± 0.09a 1.56 ± 0.03a 1.31 ± 0.16b 1.32 ± 0.11b 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 2.47 ± 0.08a 2.66 ± 0.47a 2.73 ± 0.22a 5.55 ± 3.96a 4.79 ± 1.95a 

ประสิทธิภาพของอาหาร 0.41 ± 0.01a 0.38 ± 0.07ab 0.36 ± 0.03abc 0.24 ± 0.13bc 0.23 ± 0.08c 

ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน 1.01 ±0.04 a 0.89 ± 0.16 a 0.83 ± 0.09 a 0.62 ± 0.12 b 0.60 ± 0.07 b 

อัตราการรอด (%) 100a 100a 100a 79.2a 85a 
หมายเหตุ a b c ตัวอักษรแถวเดียวกันในแนวนอนท่ีเหมือนกัน แสดงว่าค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)      
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ประสิทธิภาพของอาหาร (Feed Efficiency) 
จากการทดลองพบว่าประสิทธิภาพของอาหารในชุดควบคุมและที่ มีส่วนผสมของสาหร่ายผมนาง 5 และ 10 

เปอร์เซ็นต์ไม่แตกต่างกันแต่แตกต่างจากชุดที่มีส่วนผสมของสาหร่ายผมนาง 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P <0.05) ส่วนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 3)  โดยมีค่าต่ าสุดในชุดควบคุม 
ตามด้วยชุดที่มีสาหร่ายผมนาง 5, 10, 20 และ 15 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 
 
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (Protein Efficiency) 

จากการทดลองพบว่าประสิทธิภาพการใช้โปรตีนของปลาในชุดการทดลองที่มีส่วนผสมของสาหร่ายผมนาง 5 และ 
10 เปอร์เซ็นต์ไม่แตกต่างจากชุดควบคุมแต่แตกต่างจากชุดที่มีสาหร่ายผมนางเป็นส่วนผสม 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P <0.05) (ตารางที่ 3) 
 
อัตรารอด (Survival rate) 

อัตรารอดของปลาตะกรับตลอดระยะเวลา 14 สัปดาห์ ในทุกชุดการทดลองพบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
โดยปลาตะกรับมีอัตราการรอด 79.2 - 100 เปอร์เซ็นต์ โดยในสัปดาห์ที่ 4 ปลาในชุดการทดลองที่ผสมสาหร่ายผมนาง  
15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ปลาเริ่มมีอาการตัวด่างเป็นแผลด้านข้างล าตัว บริเวณท้องมีสีด าแต่ไม่มีปลาตาย ปลาเริ่มตาย 
ในสัปดาห์ที่ 11 ซึ่งชุดการทดลองที่ 4 มีอัตราการรอดต่ าสุดรองลงมาคือชุดการทดลองที่ 5 ส่วนชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3  
มีอัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3) 

 
ตารางท่ี 3 อัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพของอาหารและอัตรารอดของปลาตะกรับที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีสาหร่ายผมนาง

เป็นส่วนประกอบ 5 ระดับระยะเวลาเลี้ยง 14 สัปดาห์ 

ตัวแปรที่ทดสอบ 
อาหารที่ใช้ทดลอง 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สตร 4 สูตร 5 

น้ าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น (ก./ตัว) 10.54 ± 0.52a 9.72 ± 0.88a 9.91 ± 0.73a 10.66 ± 0.29a 9.81 ± 0.41a 

น้ าหนักเฉลี่ยสุดท้าย (ก./ตัว) 52.75 ± 1.97a 49.02 ± 7.65a 45.65 ± 4.64ab 38.65 ± 5.07bc 35.71 ± 2.70c 

ความยาวเริ่มต้น (ซม.) 6.5 ± 0.1a 6.3 ± 0.2a 6.3 ± 0.3a 6.5 ± 0.1a 6.3 ± 0.1a 

ความยาวสุดท้าย (ซม.) 11.1 ± 0.3a 10.8 ± 0.6a 10.5 ± 0.3ab 10 ± 0.5bc 9.7 ± 0.3c 

น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ย (ก./ตัว) 42.21 ± 1.67a 39.30 ± 6.89a 35.74 ± 3.66ab 27.99 ± 4.78bc 25.90 ± 3.01c 

น้ าหนักเพิ่มต่อวัน (ก./ตัว/วัน) 0.43 ± 0.02a 0.40 ± 0.07a 0.36 ± 0.04ab 0.29 ± 0.05bc 0.26 ± 0.03c 

อัตราการเติบโตจ าเพาะ (%/วัน) 1.64 ± 0.04a 1.65 ± 0.09a 1.56 ± 0.03a 1.31 ± 0.16b 1.32 ± 0.11b 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 2.47 ± 0.08a 2.66 ± 0.47a 2.73 ± 0.22a 5.55 ± 3.96a 4.79 ± 1.95a 

ประสิทธิภาพของอาหาร 0.41 ± 0.01a 0.38 ± 0.07ab 0.36 ± 0.03abc 0.24 ± 0.13bc 0.23 ± 0.08c 

ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน 1.01 ±0.04 a 0.89 ± 0.16 a 0.83 ± 0.09 a 0.62 ± 0.12 b 0.60 ± 0.07 b 

อัตราการรอด (%) 100a 100a 100a 79.2a 85a 
หมายเหตุ a b c ตัวอักษรแถวเดียวกันในแนวนอนท่ีเหมือนกัน แสดงว่าค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)      
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ภาพที่ 1 อัตราการเจรญิเติบโตด้านน้ าหนักของปลาตะกรับที่เลีย้งดว้ยอาหารผสมสาหร่ายผมนางต่างกัน 
 
 

 
ภาพที่ 2 อัตราการเจรญิเติบโตด้านความยาวของปลาตะกรับท่ีเลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายผมนางตา่งกัน 
 
องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลาตะกรับ 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปริมาณโปรตีน และความช้ืนของเนื้อปลาตะกรับชุดควบคุมและชุดที่ผสมสาหร่ายผมนาง 
5, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์มีค่าใกล้เคียงกัน แต่อาหารสูตรที่ผสมสาหร่ายผมนาง 20 เปอร์เซ็นต์  มีปริมาณเถ้าสูงกว่า 
ชุดการทดลองอื่นในขณะที่ปริมาณไขมนัต่ ากว่าชุดการทดลองอื่น ส่วนปริมาณไขมันในเนื้อมีแนวโน้มลดลงเมื่อมีสาหร่ายในสูตร
อาหารเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4 องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลาตะกรับหลังจากเลี้ยงด้วยอาหารทดลองที่ใช้สาหร่ายผมนางเป็นแหล่ง  
 คาร์โบไฮเดรตต่างกัน เป็นเวลา 14 สัปดาห์ 

สูตรอาหาร 
ส่วนประกอบ(%) 

โปรตีน ไขมัน เถ้า ความชื้น 

สูตรที่ 1 19.49 10.01 1.48 70.36 

สูตรที่ 2 18.96 8.98 1.56 71.83 

สูตรที่ 3 18.63 9.63 1.41 70.51 

สูตรที่ 4 19.03 8.22 1.47 72.52 

สูตรที่ 5 19.03 8.00 1.89 72.14 
 
คุณภาพน้ า 
 การเลี้ยงปลาตะกรับโดยใช้สาหร่ายผมนางเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตในอาหารปลาตะกรับ ที่ระดับต่าง ๆ 5 ระดับ 
ในถังที่มีการหมุนเวียนน้ า พบว่าคุณภาพน้ าในแต่ละชุดการทดลองเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงดังนี้ อุณหภูมิของน้ า 27.0 - 28.1  
องศาเซลเซียส ความเค็ม 15 - 19 ส่วนในพันส่วน ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ า 7.0 - 7.6 ออกซิเจนละลายในน้ า 4.9 - 6.3 
มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียรวม 0.023 - 0.780 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรท์ 0.014 - 0.912 มิลลิกรัมต่อลิตร และไนเตรท 
0.043 - 3.224 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงสัตว์น้ า 
 
สรุปและวิจารณ์ผล  
 การใช้สาหร่ายผมนางเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตในอาหารทดลองส าหรับเลี้ยงปลาตะกรับเพื่อทดแทนคาร์โบไฮเดรต
จากแป้งสาลีที่ระดับ 0, 5, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ (98 วัน) ในครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า  
การผลิตอาหารส าหรับเลี้ยงปลาตะกรับสามารถใช้สาหร่ายผมนางเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตได้ 5 - 10 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ท าให้
น้ าหนักเฉลี่ยสุดท้าย ความยาวเฉลี่ยสุดท้าย น้ าหนักเพิ่มเฉลีย่ น้ าหนักเพิ่มต่อวัน อัตราการเติบโตจ าเพาะและประสทิธิภาพของ
อาหารของปลาตะกรับแตกต่างจากชุดควบคุม ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับ Nasser et al. (2016) ที่พบว่าอาหารส าหรับเลี้ยง
ปลาดุกแอฟริกาที่มีสาหร่าย Gracilaria arcuata เป็นส่วนผสม 10 เปอร์เซ็นต์ ท าให้น้ าหนักสุดท้าย น้ าหนักเพิ่ม อัตรา 
การเติบโตจ าเพาะ และการกินอาหารสูงไม่แตกต่างจากชุดควบคุมแต่แตกต่างจากชุดที่มีสาหร่ายเป็นส่วนผสม 20 และ 30 
เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P< 0.05) เช่นเดียวกับ Soler-Vila et al.(2009) ซึ่งรายงานว่าน้ าหนักสุดท้ายของ 
ปลาเทราต์ที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีสาหร่ายสีแดง Porphyra dioica เป็นส่วนผสม 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ไม่แตกต่างจาก 
ชุดควบคุมแต่แตกต่างจากชุดที่มีสาหร่ายเป็นส่วนผสม 15 เปอร์เซ็นต์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) Appler (1985) 
พบว่าการเติบโตและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์โปรตีนในปลานิลมีค่าสูงเมื่อเลี้ยงด้วยสาหร่ายน้ าจืด Hydrodictyon 
reticulatum 5 เปอร์เซ็นต์และการเจริญเติบโตลดลงเมื่อปริมาณสาหร่ายในอาหารเพิ่มขึ้น  Davies et al. (1997) แสดง 
ให้เห็นว่าการใช้สาหร่าย Porphyra purpurea ในระดับ 16 และ 33 เปอร์เซ็นต์เป็นส่วนผสมในอาหารปลากระบอก ท าให้
การเจริญเติบโตลดลง ข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องตามการทดลองในครั้งนี้ท่ีพบว่าในอาหารปลาตะกรับที่มีสาหร่ายผมนางมากกว่า 
10 เปอร์เซ็นต์ ท าให้การเจริญเติบโตและประสิทธิภาพของอาหารลดลง ซึ่งตรงกันข้ามกับ (El-Sayed, 1994) ที่พบว่าสามารถ
ใช้สาหร่ายเกลียวทองในอาหารปลา Rhabdosar gussarba ได้ถึง 75 เปอร์เซ็นต์โดยไม่ท าให้การเจริญเติบโต และ
ประสิทธิภาพของอาหารลดลงผลการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการใช้สาหร่ายในอาหารสัตว์น้ าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ โดยที่คุณค่า
ทางโภชนาการของสาหร่ายท าให้มีผลโดยรวมต่อการเจริญเติบโต (Valente et al.,2006) 
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ตารางที่ 4 องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลาตะกรับหลังจากเลี้ยงด้วยอาหารทดลองที่ใช้สาหร่ายผมนางเป็นแหล่ง  
 คาร์โบไฮเดรตต่างกัน เป็นเวลา 14 สัปดาห์ 

สูตรอาหาร 
ส่วนประกอบ(%) 

โปรตีน ไขมัน เถ้า ความชื้น 

สูตรที่ 1 19.49 10.01 1.48 70.36 

สูตรที่ 2 18.96 8.98 1.56 71.83 

สูตรที่ 3 18.63 9.63 1.41 70.51 

สูตรที่ 4 19.03 8.22 1.47 72.52 

สูตรที่ 5 19.03 8.00 1.89 72.14 
 
คุณภาพน้ า 
 การเลี้ยงปลาตะกรับโดยใช้สาหร่ายผมนางเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตในอาหารปลาตะกรับ ที่ระดับต่าง ๆ 5 ระดับ 
ในถังที่มีการหมุนเวียนน้ า พบว่าคุณภาพน้ าในแต่ละชุดการทดลองเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงดังนี้ อุณหภูมิของน้ า 27.0 - 28.1  
องศาเซลเซียส ความเค็ม 15 - 19 ส่วนในพันส่วน ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ า 7.0 - 7.6 ออกซิเจนละลายในน้ า 4.9 - 6.3 
มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียรวม 0.023 - 0.780 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรท์ 0.014 - 0.912 มิลลิกรัมต่อลิตร และไนเตรท 
0.043 - 3.224 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงสัตว์น้ า 
 
สรุปและวิจารณ์ผล  
 การใช้สาหร่ายผมนางเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตในอาหารทดลองส าหรับเลี้ยงปลาตะกรับเพื่อทดแทนคาร์โบไฮเดรต
จากแป้งสาลีที่ระดับ 0, 5, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ (98 วัน) ในครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า  
การผลิตอาหารส าหรับเลี้ยงปลาตะกรับสามารถใช้สาหร่ายผมนางเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตได้ 5 - 10 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ท าให้
น้ าหนักเฉลี่ยสุดท้าย ความยาวเฉลี่ยสุดท้าย น้ าหนักเพิ่มเฉลีย่ น้ าหนักเพิ่มต่อวัน อัตราการเติบโตจ าเพาะและประสทิธิภาพของ
อาหารของปลาตะกรับแตกต่างจากชุดควบคุม ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับ Nasser et al. (2016) ที่พบว่าอาหารส าหรับเลี้ยง
ปลาดุกแอฟริกาที่มีสาหร่าย Gracilaria arcuata เป็นส่วนผสม 10 เปอร์เซ็นต์ ท าให้น้ าหนักสุดท้าย น้ าหนักเพิ่ม อัตรา 
การเติบโตจ าเพาะ และการกินอาหารสูงไม่แตกต่างจากชุดควบคุมแต่แตกต่างจากชุดที่มีสาหร่ายเป็นส่วนผสม 20 และ 30 
เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P< 0.05) เช่นเดียวกับ Soler-Vila et al.(2009) ซึ่งรายงานว่าน้ าหนักสุดท้ายของ 
ปลาเทราต์ที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีสาหร่ายสีแดง Porphyra dioica เป็นส่วนผสม 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ไม่แตกต่างจาก 
ชุดควบคุมแต่แตกต่างจากชุดที่มีสาหร่ายเป็นส่วนผสม 15 เปอร์เซ็นต์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) Appler (1985) 
พบว่าการเติบโตและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์โปรตีนในปลานิลมีค่าสูงเมื่อเลี้ยงด้วยสาหร่ายน้ าจืด Hydrodictyon 
reticulatum 5 เปอร์เซ็นต์และการเจริญเติบโตลดลงเมื่อปริมาณสาหร่ายในอาหารเพิ่มขึ้น  Davies et al. (1997) แสดง 
ให้เห็นว่าการใช้สาหร่าย Porphyra purpurea ในระดับ 16 และ 33 เปอร์เซ็นต์เป็นส่วนผสมในอาหารปลากระบอก ท าให้
การเจริญเติบโตลดลง ข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องตามการทดลองในครั้งนี้ท่ีพบว่าในอาหารปลาตะกรับที่มีสาหร่ายผมนางมากกว่า 
10 เปอร์เซ็นต์ ท าให้การเจริญเติบโตและประสิทธิภาพของอาหารลดลง ซึ่งตรงกันข้ามกับ (El-Sayed, 1994) ที่พบว่าสามารถ
ใช้สาหร่ายเกลียวทองในอาหารปลา Rhabdosar gussarba ได้ถึง 75 เปอร์เซ็นต์โดยไม่ท าให้การเจริญเติบโต และ
ประสิทธิภาพของอาหารลดลงผลการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการใช้สาหร่ายในอาหารสัตว์น้ าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ โดยที่คุณค่า
ทางโภชนาการของสาหร่ายท าให้มีผลโดยรวมต่อการเจริญเติบโต (Valente et al.,2006) 
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 ในการศึกษาครั้งนี้อาหารที่มีสาหร่ายผมนางเป็นส่วนผสม 3 ระดับคือ 0, 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่าง 
ในแง่ของการเติบโต และประสิทธิภาพการใช้โปรตีน โดยทั่วไปสาหร่ายทะเลหลายชนิดเช่น Cystoseira barbata (Azaza  
et al., 2008) Ulva rigida (Valente et al., 2006) และ Gracilaria cernea (Wassefet al., 2005) ที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ 
ส่งผลให้การเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารลดลง อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้การเติบโตของปลาตะกรับที่ได้รับอาหาร
ที่มีสาหร่ายผมนางเป็นส่วนผสม 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ไม่แตกต่างจากชุดควบคุม ซึ่งข้อมูลคล้ายกับที่ทดลองในปลา Red sea 
bream และปลา Black sea bream (Kallaet al., 2008) อาจอธิบายได้ว่าปลาตะกรับมีศักยภาพในการกินสาหร่ายได้ 
นอกจากนี้ยังพบว่าระดับสาหร่ายที่เหมาะสมในอาหารปลาอาจขึ้นอยู่กับนิสัยการกินของปลาและชนิดของสาหร่าย ในการทดลอง
ครั้งนี้ระดับของสาหร่ายผมนางที่ 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ท าให้การเติบโตของปลาตะกรับแตกต่างจากชุดควบคุม สอดคล้องกับ 
Xuan et al. (2013) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อใส่สาหร่าย Gracilaria lemaneiformis ในอาหารปลา Black sea bream ที่ระดับ 
20 เปอร์เซ็นต์ ท าให้การเจริญเติบโตไม่ดี 
 นอกจากนี้ยังพบว่าปลาตะกรับที่ได้รับอาหารที่มีการทดแทนแป้งสาลีด้วยสาหร่ายผมนางในระดับที่เพิ่มขึ้น  
มีแนวโน้มท าให้ปริมาณโปรตีน และไขมันในตัวปลาน้อยกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรควบคุม และเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
การศึกษาของ Hiskia et al. (2011) ในปลา yellow croaker ที่พบว่าปลาที่ได้รับอาหารที่มีการทดแทนด้วยสาหร่ายในระดับที่
เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มท าให้ปริมาณโปรตีน และไขมันในตัวปลาลดลง ทั้งนี้เนื่องจากการใช้วัตถุดิบจากพืชในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นส่งผลท า
ให้ขาดสารอาหารบางชนิดที่มีปริมาณน้อยในพืช เช่น เมทไธโอนีน ท าให้สัตว์น้ าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างโปรตีนได้
น้ อย (NRC,1993) ซึ่ งสอดคล้องกับ  Valente et al. (2006) ที่ รายงานว่าปริมาณ ไขมัน ในปลา European sea bass 
(Dicentrarchus labrax) ที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของสาหร่าย G. cornea 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าลดลงเมื่อเทียบกับชุดควบคุม 
และที่มีสาหร่ายเป็นส่วนผสม 5 เปอร์เซ็นต์ การทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าสามารถใช้สาหร่ายผมนางเป็นแหล่ง
คาร์โบไฮเดรตเพื่อทดแทนแป้งสาลีในอาหารส าหรับเลี้ยงปลาตะกรับได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ท าให้การเติบโต ประสิทธิภาพ
ของอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการของปลาตะกรับลดลง 
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โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในแม่น ้าจันทบุรี 
 
แสงเดือน นาคสุวรรณ1*  จงกล บุญงาม2  มัลลิกา วรรณประภา3  สุชาติ ผ่ึงฉิมพลี4  และวรมิตร ศิลปชัย1 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดระยอง 
3ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงชลบุร ี
4ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี 

 
บทคัดยอ่ 
 การศึกษาโครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในแม่น้ าจันทบุรีด าเนินการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือ 
อวนทับตลิ่งและชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา คือ 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร จาก 6 จุดส ารวจ และ 4 เที่ยวส ารวจ 
ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556 ข้อมูลที่ได้น าไปวิเคราะห์และน าเสนอความหลากหลาย ความชุกชุม 
ลักษณะโครงสร้าง และการแพร่กระจายของประชาคมปลา รวมทั้งการเปรียบเทียบการจัดกลุ่มของโครงสร้างประชาคมปลา  
ของตัวอย่างสุ่ม 
 ผลการศึกษาพบแม่น้ าจันทบุรีมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลารวม 116 ชนิด 49 วงศ์ จ าแนกเป็นพันธุ์ปลาน้ าจืด 
49 ชนิด 19 วงศ์ และพันธุ์ปลาน้ ากร่อย 57 ชนิด 34 วงศ์ โดยพบพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาตะเพียนมีจ านวนชนิดมากที่สุดรวม  
22 ชนิด มีปริมาณความชุกชุมในระดับปานกลางค่อนข้างต่ าโดยมีค่าผลผลิตปลาต่อพื้นที่เฉลี่ย 5.37+3.02 กิโลกรัมต่อไร่  
และผลจับต่อการลงแรงของชุดเครื่องมือข่ายเฉลี่ย 201+124 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โครงสร้างกลุ่มปลา 
โดยน้ าหนักและจ านวนประกอบด้วยพันธุ์ปลาในกลุ่มปลาอื่น ๆ มากท่ีสุดร้อยละ 66.14 และ 69.27 และโครงสร้างประชาคม
ปลาโดยรวมที่ร้อยละสะสมร้อยละ 80 ประกอบด้วยพันธุ์ปลาจ านวน 22 ชนิด และ 17 ชนิด ตามล าดับ 
 การศึกษาลักษณะประชาคมปลาโดยดัชนีบ่งช้ีสภาพนิเวศน์พบมีค่าในระดับปานกลางโดยมีดัชนีความมากชนิดเฉลี่ย 
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ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 
 
ค้าส้าคัญ : แม่น้ าจันทบุรี ประชาคมปลา โครงสร้างและการแพร่กระจาย 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 44/1 หมู่ 11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 20210 โทร. 0 3834 1166 
 E-mail : sangdoenn@fisheries.go.th 
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Abstract 

A study on structure and distribution of fish community in the Chanthaburi River was conducted 
with fish sampling by seine net and a set of gillnet (20, 30, 40, 55, 70 and 90 mm). Field survey was conducted 
during December 2012 to August 2013 from 6 stations 4 sampling periods.  All data were analysed to 
identify fish diversity, abundance, fish community structure and distribution, and also comparison of 
community structure by multivariate analysis. 

The study indicated there were 116 fish species from 49 families found which Cyprinids was the most 
dominant group of 22 species. The freshwater fish diversity was retained as 49 species from 19 families 
and the brackish water fish diversity was 57 species from 34 families. The abundance was estimated at 
medium to low level with average abundance per area of 5.37+3.02 kg/rai and catch per unit of effort of 
gillnets of 201+124 g/100 m2/night. The majority of fish group structure in term of fish weight and number 
which consisted of fishes in miscellaneous group were 66.14%  and 69.27% . Whereas total community 
structure at accumulative rate was 80% and comprised of fish 22 and 17 species, respectively.  

The characteristic of fish community structure by ecological indices showed a moderate value by 
richness, evenness and diversity indices as 2.76+0.20, 0.63+0.09 and 2.75+0.40, respectively. The pattern of 
rank species abundance curve of community structure showed the different pattern of the dominant 
species group at station 3, 4 and 6 in some sampling period. An average of Bray–Curtis similarity index of 
all fish community data was 26.76%. The clustering of fish community structure was divided into 2 groups 
according to the differences of sampling stations.  Group 1 and 2 were in the same of the average  
Bray–Curtis similarity index at 50.35% and 37.91%, respectively. Nuchequula gerreoides, Parambassis siamensis, 
Puntigrus tetrazona and Rasbora trilineata were the dominant fish species which could indicate the difference 
between two groups. 

 
Key words : Chanthaburi river, fish community, structure and distribution  
   
*Corresponding author : 44/1 Moo 11 Bangphra Sub-district, Sriracha District, Chonburi  Province 20210  
Tel. 0 3834 1166 E-mail : sangdoenn@fisheries.go.th 
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การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจสังคมของการเลี้ยงปลานิลในกระชังของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร 
 
วิระวรรณ ระยัน1*  นงนุช สุวรรณเพ็ง2  ศิราณี งอยจันทร์ศรี1  มารุต ทรัพย์สุขส าราญ1  และกฤษณา เขามีทอง3 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจดืเขต 3 (สกลนคร) 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดร้อยเอ็ด 
3ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ ์
 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม สภาพและปัญหาของการเลี ยงปลานิลในกระชังของ
เกษตรกรในจังหวัดสกลนคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร 92 ราย จากทะเบียนเกษตรกรปี 2547 - 2554 ใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2554 การวิเคราะห์ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS for Windows ใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ Scheffe test 

ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาย มีอายุเฉลี่ย 47.2 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา แหล่งเงินทุน 
ท่ีใหญ่ที่สุดของเกษตรกร คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยเกษตรกรมีหนี สินเฉลี่ย 147,032.61 บาท  
แหล่งเลี ยงปลานิลในกระชังส่วนใหญ่อยู่ในล าน  าและแม่น  า ห่างจากบ้านเกษตรกรเฉลี่ย 1.9 กิโลเมตร เกษตรกรมีประสบการณ์
การเลี ยงปลานิลในกระชังเฉลี่ย 6 ปี ส่วนมากเลี ยงปลานิลเนื่องจากรายได้ดี และเพื่อนบ้านแนะน า กระชังเลี ยงปลานิลมีขนาด
เฉลี่ย 10.6 ตารางเมตร มีจ านวนกระชังเฉลี่ย 11.3 กระชังต่อราย เกษตรกรปล่อยปลาลงเลี ยงเฉลี่ย 32.7 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
เริ่มเลี ยงปลาขนาดเฉลี่ย 36.2 กรัม ราคาตัวละ 4.3 บาท เกษตรกรส่วนใหญ่ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปวันละ 3 ครั ง และส่วนมาก
ประสบปัญหาปลาเป็นโรคระหว่างการเลี ยง โดยมีแหล่งให้ค าแนะน าเรื่องโรคจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของเอกชน เกษตรกรจับ
ปลาขนาดเฉลี่ย 851.4 กรัม ส่วนมากจ าหน่ายปลาให้กับพ่อค้าที่มารับซื อและบริษัท มีผลผลิตเฉลี่ย 9,210.8 กิโลกรัมต่อปี 
รายได้ที่เป็นเงินสดเฉลี่ย 686,394.8 บาทต่อปี ต้นทุนด าเนินการเฉลี่ย 597,432.6 บาทต่อปี รายได้สุทธิเฉลี่ย 124,464 บาท
ต่อปี ปัญหาในการเลี ยงปลาที่พบในระดับมาก ได้แก่ คุณภาพน  าไม่เหมาะสม และน  าขุ่น  

ภาพรวมความต้องการของเกษตรกรด้านความรู้เกี่ยวกับการเลี ยงปลาอยู่ในระดับน้อย ส าหรับรูปแบบการส่งเสริม  
ที่เกษตรกรต้องการในระดับมาก ได้แก่ การฝึกอบรม การเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ การเย่ียมเกษตรกรที่กระชัง และการดูงาน
เกษตรกรผู้ประสบความส าเร็จ เกษตรกรต้องการการสนับสนุนการผลิตในระดับมากในเรื่อง การตรวจสอบสุขภาพสัตว์น  า  
การให้ค าแนะน าเรื่องการรักษาโรค การสนับสนุนพันธุ์ปลา การสนับสนุนอาหาร และการติดต่อเรื่องยาและสารเคมี 

ผลการเปรียบเทียบความต้องการของเกษตรกรจ าแนกตาม รายได้จากการเลี ยงปลานิลในกระชัง ประสบการณ์เลี ยง
ปลานิลในกระชัง และจ านวนกระชังเลี ยงปลานิลของเกษตรกร พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
ทั งด้านความรู้ รูปแบบบริการส่งเสริมการเลี ยงปลา และการสนับสนุนการผลิตของเกษตรกร แต่พบว่าเกษตรกรที่มีอายุต่างกัน
มีความต้องการไม่แตกต่างกันในทุกด้าน 

 
ค าส าคัญ : ปลานลิ เศรษฐกิจสังคม กระชัง จังหวัดสกลนคร 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 1535 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 0 4271 1447  
E-mail : wirawanry@yahoo.com  
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Abstract 
 The research objectives were to study socioeconomic status; status and problem of tilapia cage 
culture in Sakon Nakhon Province. Data were collected during May to September 2011 through interview 
of 92 farmers listed in farmers registration of the year 2004 - 2011. The data were subsequently analysed 
by SPSS program for Windows and the results expressed in term of frequency, percentage, standard 
deviation, t-test and Scheffetest. 
 The results showed that most farmers are male, average age 47.2 years with primary education. 
Largest source of funding to farmers was Bank of Agriculture and Agricultural Co-operatives with average 
debt of 147,032.61 Baht. Most of farmers reared fish in cage in the rivers which their cages were far from 
home for average of 1.9 kilometers. The farmers had experiences of tilapia cage culture for 6 years in 
average. Motivation in tilapia cage culture were good returns and introduced by neighborhood. The cages 
were sized in average of 10.6 m2 and average cage number per household were 11.3. The farmers were 
rearing sex reversal tilapia, stocking rate was 32.7 fishes/m3, average stocking size was 36.2 gram with price 
4.3 Baht per fish, and fish was fed 3 times per day. During culture period most of farmers faced disease 
problem however, they obtained advice from sales of private company. Average weight harvested fish was 
851.4 grams, 79.3 percent of farmers sold wholesale to the dealers and private company at their farms. 
Average production, cost of production and net profit were 89,210.8 kilograms/year, 686,394.8 Baht/year 
and 597,432.6 Baht/year, respectively. Most problems in culture were unsuitable water quality and turbid 
water. 
 In overview, there was needs of farmers on fish culture knowledge at low level. For extension 
methods, farmers needed training at high level followed by contacts to technician, cage site visiting and 
study tour to the successful farms. Farmers also needed support their culture on fish health monitoring, 
fish seeds, fish feed, and contact for drug and chemical.The results of farmers’ needs comparison farmers  
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which classified by income derived from tilapia cage culture, experience on Tilapia cage culture and  
the number of cages in farm, were found that there were significant difference in knowledges, extension 
services on fish culture, and production support, however, different age of farmers showed different needs 
in all dimensions. 
 
Key words : Oreochromis niloticus (Linn), socioeconomics, cage culture, Sakon Nakhon Province 
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การเปลี่ยนแปลงอุทกวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ปลาบางชนิดในแม่น ้า
สงคราม 
 
พิสิฐ ภูมิคง*  รศ. ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ  บุญส่ง ศรีเจริญธรรม  ฎีกา รัตนช้านอง  วสันต์ ตรุวรรณ และประมุข ฤาแก้วมา 
กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนเิวศแหล่งน  าจดื 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงอุทกวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ปลาในแม่น  า
สงคราม แบ่งเป็น 5 จุดส ารวจ โดยสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือ 2 ชนิด ได้แก่อวนทับตลิ่ง และกระแสไฟฟ้า จุดส ารวจละ 2 ซ  า  
สุ่มตัวอย่างทุก 2 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2551 ถึงมิถุนายน 2552 จ านวน 6 ครั ง พบว่า ปลากดเหลือง จ านวน  
224 ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน  าหนักดังสมการ  W = 0.000016 L2.86  ปลาตะโกกจ านวน 319 ตัวอย่าง  
มีความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน  าหนักตัว  ดังสมการ W = 0.0000077 L3.03  ค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์  (Kn)  
ของปลากดเหลือง มีค่าสูงสุด 1.14 ในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน และต่ าสุด 0.93 ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็นฤดูฝน 
ในเดือนเมษายน ซึ่งแตกต่างปลาตะโกกค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ (Kn) สูงสุด 1.14 ในเดือนเมษายน ในช่วงเปลี่ยนฤดู 
จากฤดูแล้งเป็นฤดูฝน และต่ าสุด 0.95 ช่วงฤดูแล้งในเดือนกุมภาพันธ์ และค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์  (GSI)  
ของปลากดเหลืองมีค่าอยู่ระหว่าง 2.82-19.14 เปอร์เซ็นต์ เริ่มมีค่าสูงขึ นในเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม แล้วต่ าลง 
ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน ส่วนปลาตะโกกมีค่า GSI อยู่ระหว่าง 13.77 - 15.27 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าสูงในช่วง 
เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนอย่างชัดเจน และการวิเคราะห์คุณสมบัติน  า และอิทธิพลทางกายภาพของแหล่งน  าที่มีผล  
ต่อค่าชีววิทยาการสืบพันธ์ พบว่าปลากดเหลือง และปลาตะโกก มีความสัมพันธ์แบบผันแปรตรงกับความลึก  ความเร็ว
กระแสน  า Fee Carbon Dioxide (Fee CO2 ) ค่าความโปร่งแสงและ NO2 มีสัมพันธ์สูงในเดือนสิงหาคมและตุลาคม 
 
ค้าส้าคัญ : ฤดูวางไข่ปลา แม่น  าสงคราม 
   
*ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหล่งน  าจืด เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 0 2579 9526 E-mail : pisitpoo@yahoo.com  
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การเปลี่ยนแปลงอุทกวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ปลาบางชนิดในแม่น ้า
สงคราม 
 
พิสิฐ ภูมิคง*  รศ. ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ  บุญส่ง ศรีเจริญธรรม  ฎีกา รัตนช้านอง  วสันต์ ตรุวรรณ และประมุข ฤาแก้วมา 
กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนเิวศแหล่งน  าจดื 
 
บทคัดย่อ 
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ค้าส้าคัญ : ฤดูวางไข่ปลา แม่น  าสงคราม 
   
*ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหล่งน  าจืด เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 0 2579 9526 E-mail : pisitpoo@yahoo.com  
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The Influence of Hydrological and Environmental Variation to Sex Organ Development 
of Some Fish in Songkhram River 
 
Pisit Phomkong*,  Tuantong Jutagate,  Boonsong Sricharoendham,  Deeka Ratanachamnong, 
Wasan Taruwan  and Pramook Rukaewma 
Inland Fisheries Resource and Ecosystems Assessment Group 
 
Abstract 

The study on the influence of hydrological and environment variation to sex organ development of 
some fish in Songkhram River was conducted during August 2008 to June 2010. Six fish sampling were carried 
out every 2 months by shore seine net and  electro fishing with two replication in each sampling area.  
The results showed 224 of Hemibagrus nemurus (Valenciennes, 1840); Hene and 319 Cyclocheilichthys  
enoplos Bleeker, 1850; Cyen were sampled. Their relationships between total length and body weight were  
W = 0.000016 L2.86 and W=0.0000077 L 3.03 respectively. The relative condition factor (Kn) of Hene fish showed 
the highest value of 1.14 in August during rainy season and the lowest value of 0.93 in April during transition 
from dry season to rainy season. The relative condition factor (Kn) of Cyen fish showed the difference from  
the Kn of Hene fish at the highest value of 1.14 in April during transition from dry season to rainy season and 
the lowest value of 0.95 in February during dry season. The Gonadosomatic index (GSI) of Hene fish was varied 
from 2.82 to 19.14% and were higher in September to December and then lower in February to June. The GSI 
of Cyen fish was varied from 13.77 to 15.27% with high value during April to June obviously. The assessment of 
water condition and influence of water body physical to reproductive biology of Hene and Cyen fish in  
Songkhram  River were showed variable correlation to depth, current speed, Free Carbon Dioxide (Free CO2), 
transparency and NO2, high correlation was showed in August and October. 
 
Keywords : Hydrological and Environment Variation, Fish Sex Organ Development and Songkhram River 
   
*Corresponding author : Inland Fisheries Resource and Ecosystems Assessment Group, Chatuchak 
Bangkok 10900 Tel. 0 2579 9526 E-mail : pisitpoo@yahoo.com 
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ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลู กปลาวัยอ่อน และลูกปลา ในล้าน ้าพุ ง  
จังหวัดสกลนคร 
 
ประมุข ฤาแก้วมา1*  นิศาชล ฤาแก้วมา2  ธนวัฒน์ ชัชวาลธาตรี3  วรปรัชญ์ เหาะเจริญ1  และประดิษฐ์ จันทาม3ี 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) 
2มหาวิทยาลัยราชมงคลอสีาน วิทยาเขตสกลนคร 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดเขต 3 (สกลนคร) 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาในล าน  าพุง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมืออวนลากลูกปลา ระหว่าง
เดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 พบว่า พบชนิดพันธุ์ปลารวม 39 ชนิด 17 วงศ์ จ าแนกเป็นชนิด ลูกปลาในวงศ์
ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มีความหลากชนิดมากที่สุดจ านวน 15 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 38.46 รองลงมาพบวงศ์ละ 3 ชนิด  
คิดเป็นร้อยละ 7.69 ได้แก่ วงศ์ปลาหลด (Mastacembelidae) วงศ์ปลากริม (Belontiidae) และวงศ์ปลาผีเสื อ (Balitoridae) 
และพบวงศ์ละ 2 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 5.13 ได้แก่ วงศ์ปลาหมู (Cobitidae) และวงศ์ปลาแขยง (Bagridae) ส่วนท่ีพบวงศ์ละชนิด
คิดเป็นร้อยละ 2.56 ได้แก่ วงศ์ปลากราย (Notopteridae) วงศ์ปลาซิวแก้ว (Chupeidae) วงศ์ปลาชะโอน (Sirulidae)  
วงศ์ปลากระทุงเหว (Belonidae) วงศ์ปลาแป้น (Ambassidae) วงศ์ปลาหมอช้างเหยียบ (Pristolepididae) วงศ์ปลาบู่ 
(Eleotridae) วงศ์ปลาบู่แคระ (Gobiidae) วงศ์ปลาหมอ (Anabantidae) วงศ์ปลาช่อน (Channidae) และวงศ์ปลาปักเป้า 
(Tetraodontidae) โดยพบลูกปลาตามจุดส ารวจมีปริมาณเฉลี่ย 1,184.70 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร 

โดยพบการแพร่กระจายในจุดส ารวจที่ 13 มีความชุกชุมของลูกปลาสูงสุด เฉลี่ย 229.12 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร 
แต่มีความแปรปรวนสูงแสดงว่ามีความชุกชุมแตกต่างกันมากในแต่ละเดือนส ารวจ รองลงมาได้แก่ จุดส ารวจท่ี 8, 12, 11, 9, 6, 
7, 10, 5, 2, 3 และ จุดส ารวจท่ี 4 พบมีความชุกชุมของลูกปลาเฉลี่ย 169.42, 158.85, 140.26, 127.09, 89.57, 83.13, 81.98, 
40.18, 22.42, 22.07 และ 10.49 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร ตามล าดับ ส่วนจุดส ารวจท่ีมีความชุกชุมของลูกปลาน้อยท่ีสุด ได้แก่ 
จุดส ารวจที่ 1 มีความชุกชุมของลูกปลาเฉลี่ย 10.21 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร  

ส่วนตามเดือนส ารวจพบว่าในเดือนมิถุนายน 2559 มีความชุกชุมของลูกปลาสูงสุดเฉลี่ย 421.36 ตัว ต่อ 100  
ตารางเมตร รองลงมา ได้แก่ เดือนกันยายน 2559 และธันวาคม 2558 พบความชุกชุมของลูกปลาเฉลี่ย 396.01 และ 233.90 ตัว
ต่อ 100 ตารางเมตร ตามล าดับ ส่วนเดือนมีนาคม 2559 พบความชุกชุมของลูกปลาน้อยที่สุดเฉลี่ย 133.43 ตัวต่อ 100  
ตารางเมตร และดัชนีบ่งชี ทางนิเวศวิทยา พบค่าดัชนีความชุกชุมหรือดัชนีความมากชนิด มีค่าเฉลี่ยตามจุดส ารวจ 5.89+1.10 
ดัชนีความเท่าเทียม มีค่าเฉลี่ยตามจุดส ารวจ 0.90+0.03 และดัชนีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยตามจุดส ารวจ 2.46+0.27  
 
ค้าส้าคัญ : ลูกปลาวัยอ่อน ลูกปลา ความหลากหลาย ความชุกชุม การแพร่กระจาย ล าน  าพุง 
   
*ผู้รับผดิชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจดืขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์)  มหาวิทยาลัยราชมงคลอสีาน วิทยาเขตสกลนคร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดเขต 3 (สกลนคร)  
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(Tetraodontidae) โดยพบลูกปลาตามจุดส ารวจมีปริมาณเฉลี่ย 1,184.70 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร 

โดยพบการแพร่กระจายในจุดส ารวจที่ 13 มีความชุกชุมของลูกปลาสูงสุด เฉลี่ย 229.12 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร 
แต่มีความแปรปรวนสูงแสดงว่ามีความชุกชุมแตกต่างกันมากในแต่ละเดือนส ารวจ รองลงมาได้แก่ จุดส ารวจท่ี 8, 12, 11, 9, 6, 
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ค้าส้าคัญ : ลูกปลาวัยอ่อน ลูกปลา ความหลากหลาย ความชุกชุม การแพร่กระจาย ล าน  าพุง 
   
*ผู้รับผดิชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจดืขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์)  มหาวิทยาลัยราชมงคลอสีาน วิทยาเขตสกลนคร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดเขต 3 (สกลนคร)  
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Diversity, Abundance and Distribution of Fish (Juvenile) in Nam Pung River Sakon Nakhon 
Province 
 
Pramook Rukaewma1*,  Nisachol Ruekaewma2,  Thanawat Chatchawatthatri3,  Worapat Horjalearn1 
and Pradit Jantame3 

1Khon Kaen Inland Fisheries Research and Development Center (Ubolratana Reservoir) 
2Rajamangala University of Technology Isan SakonNakhon Campus 
3Inland Fisheries Research and Development Regional Center 3 (Sakon Nakhon) 
 
Abstract 
 Study on species diversity of fish larvae and juvenile in Nampung River, was carried out in 13 stations 
from December 2015 to September 2016 with 4 field surveys. The results showed 2 orders, 17 families 
and 39 species of fish larvae were found in Nampung River. The highest family composition was Cyprinidae 
(15 sp., 38.46%) followed by Mastacembelidae Belontiidae and Balitoridae (3 sp., 7.69%) and Cobitidae, Bagridae  
(2 sp., 5.13%), and Notopteridae Chupeidae Sirulidae Belonidae Ambassidae Pristolepididae Eleotridae Gobiidae 
Anabantidae Channidae and Tetraodontidae (1 sp., 2.56%) respectively. The larvae and juvenile were found 
at survey stations in average of 1,184.70 fish per 100 square meters. 
 In the fourth survey, it was found the highest abundance of fish larvae and juvenile at station 13th 
with the average of 229.12 fish per 100 square meters, followed by stations 8, 12, 11, 9, 6, 7, 10, 5, 2, 3 
and 4 respectively, the average abundance of fish larvae and juvenile were 169.42, 158.85, 140.26, 127.09, 
89.57, 83.13, 81.98, 40.18, 22.42, 22.07 and 10.49 fish per 100 square meters, respectively. The lowest 
abundance of fish larvae and juvenile was the station 1 with the average of 10.21 fish per 100 square 
meters. 
 According to the month of survey, the highest abundance of fish larvae and juvenile were 
averaged 421.36 fish per 100 square meters in June 2016, followed by 396.01 and 233.90 fish per 100 
square meters in September 2016 and December 2015, respectively. In March 2016 it was found the lowest 
abundance of fish larvae and juvenile in average of 133.43 fish per 100 square meters. Ecological indicator 
Index, the richness Index, equitability index, and the diversity index were averaged of 5.89+1.10, 0.90+0.03, 
and 2.46 +0.27, respectively. 
 
Key Words : Diversity, Abundance, Distribution, Fish Larvae, Juvenile, NamPung River 
   
*Corresponding author : Khon Kaen Inland Fisheries Research and Development Center (Ubolratana Reservoir) 
Rajamangala University of Technology Isan SakonNakhon Campus  and Inland Fisheries Research and 
Development Regional Center 3 (Sakon Nakhon) 
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 ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของสัตว์หน้าดินและสัตว์ยึดเกาะในพรุควนเคร็ง 

 
เพ็ญประภา แพวิเศษ* 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดพัทลุง 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของสัตว์หน้าดินและสัตว์ยึดเกาะในพรุควนเคร็ง 
เก็บข้อมูลจ านวน 7 จุด ตั งแต่เดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556 พบสัตว์หน้าดินจ านวน 3 ไฟลัม (Phylum) ได้แก่ 
Annelida, Arthropoda, และ Mollusca  ซึ่งจ าแนกได้ 9 ชั น (Class) 20 ล าดับ (Order) 48 วงศ์ (family) โดยจ าแนกเป็น 
สัตว์หน้าดินในกลุ่มตัวอ่อนแมลง (ชั น Insecta) มากที่สุด 30 วงศ์ รองลงมาได้แก่ชั น Malacostraca และ Gastropoda)  
พบชั นละ 5 วงศ์ ชั น Oligochaeta และ Arachnida พบชั นละ 2 วงศ์ ชั น Clitellata, Branchiopoda, Chilopoda และ 
Maxillopoda พบจ านวนวงศ์มากที่สุดในจุดส ารวจที่ 5 (30) วงศ์ และพบน้อยที่สุดในจุดส ารวจที่ 6 (18 วงศ์) พบมากที่สุด 
ในเดือนธันวาคม 2555 (37 วงศ์) และพบน้อยท่ีสุดในเดือนสิงหาคม 2556 (28 วงศ์ ) โดยพบมากที่สุดในจุดส ารวจที่ 7  
(เฉลี่ย 705.45 ตัวต่อตารางเมตร) และพบน้อยที่สุดในจุดส ารวจที่ 4 (เฉลี่ย 1,011.64 ตัวต่อตารางเมตร) พบน้อยที่สุดในเดือน
ธันวาคม 2555 (เฉลี่ย 175.73 ตัวต่อตารางเมตร) สัตว์หน้าดินกลุ่มริ นน  าจืดวงศ์ Chironmidae มีค่าความถี่ของการส ารวจพบ
มากที่สุด (ร้อยละ 100 ของจ านวนครั งในการส ารวจทั งหมด) ค่าดัชนี ความมากชนิด ดัชนีความเท่าเทียม  และดัชนี 
ความหลากหลาย พบมากที่สุดบริเวณผิวน  าเฉลี่ย 2.97±0.39, 0.73±0.04 และ 2.53±0.13 ตามล าดับ ส่วนปริมาณธาตุอาหาร
ในตะกอนดิน พบมากท่ีสุดเที่ยวส ารวจเดือนสิงหาคม 2556 เฉลี่ย 7.93±6.05 และพบน้อยที่สุดเดือนเมษายน 2556 เฉลี่ย 
5.02±2.47 รวมถึงพบค่าออร์โธฟอสเฟตในน  ามีความสัมพันธ์กับกลุ่มแมลงชีปะขาววงศ์ Potamanthidae และกลุ่มหอย 
ฝาเดียว วงศ์ Amblemidae สูงมากในเดือนเมษายน 2556 และกลุ่มแมลงชีปะขาววงศ์ Potamanthidae ความสัมพันธ์ 
กับค่าความโปร่งแสงของน  า กลุ่มไรแดงวงศ์ Moinidae มีความสัมพันธ์กับแอมโมเนียรวมในน  า สูงมากในเดือนสิงหาคม 2556 
 
ค าส าคัญ : ความหลากหลาย ความชุกชุม การแพร่กระจาย สัตว์หน้าดิน สัตว์ยึดเกาะ พรุควนเคร็ง 
   
*ผู้รับผดิชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจดืพัทลุง ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 
โทร. 0 7482 9886 E-mail : ifphatthalung@gmail.com  



 O1 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2561 O1 

294 

P14 
 
 ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของสัตว์หน้าดินและสัตว์ยึดเกาะในพรุควนเคร็ง 

 
เพ็ญประภา แพวิเศษ* 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดพัทลุง 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของสัตว์หน้าดินและสัตว์ยึดเกาะในพรุควนเคร็ง 
เก็บข้อมูลจ านวน 7 จุด ตั งแต่เดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556 พบสัตว์หน้าดินจ านวน 3 ไฟลัม (Phylum) ได้แก่ 
Annelida, Arthropoda, และ Mollusca  ซึ่งจ าแนกได้ 9 ชั น (Class) 20 ล าดับ (Order) 48 วงศ์ (family) โดยจ าแนกเป็น 
สัตว์หน้าดินในกลุ่มตัวอ่อนแมลง (ชั น Insecta) มากที่สุด 30 วงศ์ รองลงมาได้แก่ชั น Malacostraca และ Gastropoda)  
พบชั นละ 5 วงศ์ ชั น Oligochaeta และ Arachnida พบชั นละ 2 วงศ์ ชั น Clitellata, Branchiopoda, Chilopoda และ 
Maxillopoda พบจ านวนวงศ์มากที่สุดในจุดส ารวจที่ 5 (30) วงศ์ และพบน้อยที่สุดในจุดส ารวจที่ 6 (18 วงศ์) พบมากที่สุด 
ในเดือนธันวาคม 2555 (37 วงศ์) และพบน้อยท่ีสุดในเดือนสิงหาคม 2556 (28 วงศ์ ) โดยพบมากที่สุดในจุดส ารวจที่ 7  
(เฉลี่ย 705.45 ตัวต่อตารางเมตร) และพบน้อยที่สุดในจุดส ารวจที่ 4 (เฉลี่ย 1,011.64 ตัวต่อตารางเมตร) พบน้อยที่สุดในเดือน
ธันวาคม 2555 (เฉลี่ย 175.73 ตัวต่อตารางเมตร) สัตว์หน้าดินกลุ่มริ นน  าจืดวงศ์ Chironmidae มีค่าความถี่ของการส ารวจพบ
มากที่สุด (ร้อยละ 100 ของจ านวนครั งในการส ารวจทั งหมด) ค่าดัชนี ความมากชนิด ดัชนีความเท่าเทียม  และดัชนี 
ความหลากหลาย พบมากที่สุดบริเวณผิวน  าเฉลี่ย 2.97±0.39, 0.73±0.04 และ 2.53±0.13 ตามล าดับ ส่วนปริมาณธาตุอาหาร
ในตะกอนดิน พบมากที่สุดเที่ยวส ารวจเดือนสิงหาคม 2556 เฉลี่ย 7.93±6.05 และพบน้อยที่สุดเดือนเมษายน 2556 เฉลี่ย 
5.02±2.47 รวมถึงพบค่าออร์โธฟอสเฟตในน  ามีความสัมพันธ์กับกลุ่มแมลงชีปะขาววงศ์ Potamanthidae และกลุ่มหอย 
ฝาเดียว วงศ์ Amblemidae สูงมากในเดือนเมษายน 2556 และกลุ่มแมลงชีปะขาววงศ์ Potamanthidae ความสัมพันธ์ 
กับค่าความโปร่งแสงของน  า กลุ่มไรแดงวงศ์ Moinidae มีความสัมพันธ์กับแอมโมเนียรวมในน  า สูงมากในเดือนสิงหาคม 2556 
 
ค าส าคัญ : ความหลากหลาย ความชุกชุม การแพร่กระจาย สัตว์หน้าดิน สัตว์ยึดเกาะ พรุควนเคร็ง 
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Diversity, Abundance and Distribution of Benthic Fauna and Periphyton in Kuan Kreng Peatswamp 
 
Penprapa Phaeviset* 
Phatthalung Inland Fisheries Research and Development Center 
 
Abstract 
 A study on Diversity, Abundance and Distribution of Benthic Fauna and Periphyton in Kuan Kreng 
Peatswamp was conducted in 7 sampling stations, from December 2 0 13 to August 2 0 14. There were  
3 phyla, including Annelida, Arthropoda and Mollusca, classified into 9 classes, 20 orders and 48 families.  
Class Insecta was the main composition (30 families), followed by class Malacostraca and Gastropoda  
(5 classes per family), Class Oligochaeta and Arachnida (2 classes per family), Class Clitellata, Branchiopoda, 
Chilopoda and Maxillopoda. The fifth station showed the most diversity (30 families), the sixth station 
showed the least (18 families). In December 2013 was the most diversity (37 families), in August 2014 was 
the least (28 families). The seventh station had highest abundance (average 705.45 individual per square meters), 
the fourth station had the lowest (average 38 .33  individual per square meters). The highest abundance 
was in April 2014 (average 1,011.64 individual per square meters), and the lowest was in December 2013 
(average 175.33 individual per square meters). The Tubifex worm of family Chironmidae showed the highest 
frequency of occurrence ( 100 percentage of the total surveying times). The average of richness index, 
evenness index and diversity index area were shown the highest at water surface at 2.97±0.39, 0.73±0.04 
and 2.53±0.13, respectively. The nutrient content of sediment in August 2014 showed the most diversity 
(average 7.93±6.05 individual per square meters) , in April 2014 showed the least (average 5.02±2.47 
individual per square meters). In April 2014 it was found high relation between phosphorus (PO4) in water 
and the number of benthic fauna of Family Potawanthidae and Amblemidae. In August 2014 it was found 
high relation between the transparency of water and number of benthic fauna of Family Potawanthidae,  
and between Ammonia in water and number of benthic fauna of Family Moinidae. 
 
Key words : Diversity, Abundance, Distribution, Benthic Fauna, Periphyton, Kuan Kreng Peatswamp 
   
*Corresponding author : Phatthalung Inland Fisheries Research and Development Center 
Lampam Sub-district, Muang District, Phatthalung Province 93000 Tel. 0 7482 9886  
E-mail : ifphatthalung@gmail.com 
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 ความหลากหลายของสัตว์น ้าในล้าธารพื นที่สูงเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

 
สมพร กันธิยะวงค*์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 1 (เชียงใหม่) 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาความหลากหลายของสัตว์น้ าในล าธารพื้นที่สูงเขตจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการในพื้นที่ 8 ล าธาร ได้แก่ 
ห้วยแม่ลาย ห้วยแม่สายน้อย ห้วยเมืองก๋าย ห้วยแม่แฮ ห้วยแม่กากอง ห้วยน้ าริม ห้วยแม่ก๋อนหลวง และห้วยแม่กลางหลวง  
ซึ่งมีระดับความสูงของที่ตั้งล าธารอยู่ระหว่าง 557 – 1,247 ม.รทก. ท าการส ารวจและรวบรวมข้อมูลล าธารละ 3 ครั้งต่อปี 
ในช่วงฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน โดยมีระยะเวลาด าเนินการรวม 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2558 ปีละ 2 ล าธาร ด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างจากการใช้กระไฟฟ้าร่วมกับอวนตาถี่  

ผลการศึกษาพบบริเวณล าธารพื้นที่สูงเขตจังหวัดเชียงใหม่มีสัตว์น้ า 3 ประเภท จ านวน 6 อันดับ 13 วงศ์ 29 ชนิด 
จ าแนกเป็นกลุ่มสัตว์น้ าประเภทปลา 4 อันดับ 10 วงศ์ 25 ชนิด กลุ่มสัตว์น้ าประเภทที่ม ีกระดองแข็งจ าพวกปูและกุ้ง 1 อันดับ 
2 วงศ์ 2 ชนิด และกลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 1 อันดับ 1 วงศ์ 2 ชนิด สถานภาพของสัตว์น้ าที่พบส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ปลา 
ทีส่ามารถพบทั่วไป 24 ชนิด เป็นพันธุป์ลาเฉพาะถิ่น 3 ชนิด ได้แก่ ปลาค้างคาว ซึ่งมีสถานภาพใกล้สูญพันธ์ุ ปลาซิวใบไผ่แม่แตง 
และปลาซิวใบไผ่เจ็ดสี มีสถานภาพพบน้อย และเป็นพันธุ์ปลาต่างถิ่น 2 ชนิด ได้แก่ ปลาดุกบิ๊กอุย และปลาไน ชนิดพันธุ์ปลาที่พบ
ในทุกพื้นที่ล าธารที่ส ารวจคือ ปลาค้อ ส่วนการศึกษาความชุกชุมของสัตว์น้ าพบห้วยเมืองก๋ายมีความชุกชุมโดยจ านวนสูงสุด
เฉลี่ย 443 ตัวต่อไร่ และห้วยน้ าริมมีความชุกชุมโดยน้ าหนักสูงสุดเฉลี่ย 3,919 กรัมต่อไร่ พันธุ์ปลาที่มีความชุกชุมเป็นชนิดเด่น
โดยจ านวน ได้แก่ ปลาค้อ ปลาแก้มช้ า ปลาจาดห้วย ปลาซิวใบไผ่เจ็ดสี และปลาเลียหิน พันธุ์ปลาที่มีความชุกชุมเป็นชนิดเด่น
โดยน้ าหนัก ได้แก่ ปลาจาด ปลาพลวงหิน ปลาแก้มช้ า และปลาปีกเหลือง โดยพบมีค่าดัชนีความมากชนิด ความเท่าเทียม และ
ความหลากหลายเฉลี่ย 1.31+0.56, 0.74+0.12 และ 2.30+0.61 ตามล าดับ บริเวณล าธารที่พบมีชนิดพันธุ์ปลาคล้ายคลึงกัน
สูงมากกว่าที่ระดับร้อยละ 60 ได้แก่ ห้วยน้ าริม ห้วยแม่สายน้อย ห้วยแม่ลาย และห้วยเมืองก๋าย ชนิดปลาที่บ่งช้ีถึงความ
แตกต่างระหว่างกลุ่ม ได้แก่ ปลาพลวงหิน ปลาค้างคาว ปลาตะเพียนน้ าตก และปลาดุกบิ๊กอุย ภายใต้บริบทของล าธารพื้นที่สูง
แนวทางการดูแลรักษาและจัดการให้มีการเพิ่มผลผลิตของสัตว์น้ าควรมุ่งเน้นในรูปแบบของการสร้างกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าท่ียั่งยืนต่อไป 
 
ค้าส้าคัญ : สัตว์น้ า ความหลากหลาย ความชุกชุม ล าธารพื้นที่สูง 
   
*ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 90 ม.12 ต.หนองหาร อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม่ 50290 โทร. 0 5349 8428 E-mail : somkae08@gmail.com 
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การศึกษาความหลากหลายของสัตว์น้ าในล าธารพื้นที่สูงเขตจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการในพื้นที่ 8 ล าธาร ได้แก่ 
ห้วยแม่ลาย ห้วยแม่สายน้อย ห้วยเมืองก๋าย ห้วยแม่แฮ ห้วยแม่กากอง ห้วยน้ าริม ห้วยแม่ก๋อนหลวง และห้วยแม่กลางหลวง  
ซึ่งมีระดับความสูงของที่ตั้งล าธารอยู่ระหว่าง 557 – 1,247 ม.รทก. ท าการส ารวจและรวบรวมข้อมูลล าธารละ 3 ครั้งต่อปี 
ในช่วงฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน โดยมีระยะเวลาด าเนินการรวม 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2558 ปีละ 2 ล าธาร ด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างจากการใช้กระไฟฟ้าร่วมกับอวนตาถี่  

ผลการศึกษาพบบริเวณล าธารพื้นที่สูงเขตจังหวัดเชียงใหม่มีสัตว์น้ า 3 ประเภท จ านวน 6 อันดับ 13 วงศ์ 29 ชนิด 
จ าแนกเป็นกลุ่มสัตว์น้ าประเภทปลา 4 อันดับ 10 วงศ์ 25 ชนิด กลุ่มสัตว์น้ าประเภทที่ม ีกระดองแข็งจ าพวกปูและกุ้ง 1 อันดับ 
2 วงศ์ 2 ชนิด และกลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 1 อันดับ 1 วงศ์ 2 ชนิด สถานภาพของสัตว์น้ าที่พบส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ปลา 
ทีส่ามารถพบทั่วไป 24 ชนิด เป็นพันธุป์ลาเฉพาะถิ่น 3 ชนิด ได้แก่ ปลาค้างคาว ซึ่งมีสถานภาพใกล้สูญพันธ์ุ ปลาซิวใบไผ่แม่แตง 
และปลาซิวใบไผ่เจ็ดสี มีสถานภาพพบน้อย และเป็นพันธุ์ปลาต่างถิ่น 2 ชนิด ได้แก่ ปลาดุกบิ๊กอุย และปลาไน ชนิดพันธุ์ปลาที่พบ
ในทุกพื้นที่ล าธารที่ส ารวจคือ ปลาค้อ ส่วนการศึกษาความชุกชุมของสัตว์น้ าพบห้วยเมืองก๋ายมีความชุกชุมโดยจ านวนสูงสุด
เฉลี่ย 443 ตัวต่อไร่ และห้วยน้ าริมมีความชุกชุมโดยน้ าหนักสูงสุดเฉลี่ย 3,919 กรัมต่อไร่ พันธุ์ปลาที่มีความชุกชุมเป็นชนิดเด่น
โดยจ านวน ได้แก่ ปลาค้อ ปลาแก้มช้ า ปลาจาดห้วย ปลาซิวใบไผ่เจ็ดสี และปลาเลียหิน พันธุ์ปลาที่มีความชุกชุมเป็นชนิดเด่น
โดยน้ าหนัก ได้แก่ ปลาจาด ปลาพลวงหิน ปลาแก้มช้ า และปลาปีกเหลือง โดยพบมีค่าดัชนีความมากชนิด ความเท่าเทียม และ
ความหลากหลายเฉลี่ย 1.31+0.56, 0.74+0.12 และ 2.30+0.61 ตามล าดับ บริเวณล าธารที่พบมีชนิดพันธุ์ปลาคล้ายคลึงกัน
สูงมากกว่าที่ระดับร้อยละ 60 ได้แก่ ห้วยน้ าริม ห้วยแม่สายน้อย ห้วยแม่ลาย และห้วยเมืองก๋าย ชนิดปลาที่บ่งช้ีถึงความ
แตกต่างระหว่างกลุ่ม ได้แก่ ปลาพลวงหิน ปลาค้างคาว ปลาตะเพียนน้ าตก และปลาดุกบิ๊กอุย ภายใต้บริบทของล าธารพื้นที่สูง
แนวทางการดูแลรักษาและจัดการให้มีการเพิ่มผลผลิตของสัตว์น้ าควรมุ่งเน้นในรูปแบบของการสร้างกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าท่ียั่งยืนต่อไป 
 
ค้าส้าคัญ : สัตว์น้ า ความหลากหลาย ความชุกชุม ล าธารพื้นที่สูง 
   
*ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 90 ม.12 ต.หนองหาร อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม่ 50290 โทร. 0 5349 8428 E-mail : somkae08@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ตีพิมพ์เผยแพรเ่ป็นเอกสารวิชาการฉบับที่ 1/2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ าจืด

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2561 O1 

297 

P15 

Diversity of Aquatic Animals in Highland Stream Area, Chiang Mai Province 
 
Somporn Kantiyawong* 
Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 1 (Chiang Mai) 
 
Abstract 

The diversity of aquatic animals in eight highland streams in Chiang Mai province was studied namely 
Huai Maesainoi, Huai Maelai, Huai Muangkai, Huai Maehair, Huai Maekakong, Huai Namrim, Huai Maekonluang 
and Huai Maeklangluang. The study areas located ranging from 557 - 1,247 meters above the mean sea level. 
Three surveys in each stream were carried out during the winter, summer and rainy season during 2012 - 2015. 
Data collection was conducted with two streams a year by using electrofishing combined with seine net. 

The result indicated that there were 6 orders, 13 families and 29 species found in the study area. 
The classification of fish group was represented in 4 orders 10 families and 25 species. Crustaceans group 
was belonging to 1 order 2 families 2 species and amphibian group was showed 1 order 1 family 2 species. 
The biodiversity status consisted of 24 common species, 3 endemic species as Oreoglanis siamensis, 
Devario maetaengensis and Danio albolineatus. There were two alien species of Clarias hybrid (Clarias 
gariepinus x Clarias microcephalus) and Cyprinus carpio. Schistura sp. was only one species that was 
found at all survey sites. The highest fish abundance was found in Huai Muangkai with an average of  
443 individual/rai and Huai Namrim with an average of 3,919 g/rai. The highest dominant species by number 
were Schistura sp., Systomus rubripinnis, Poropuntius bantamensis, Danio albolineatus, Garra cambodgiensis 
and by weight was Poropuntius bantamensis, Neolissochilus stracheyi, Systomus rubripinnis, Mystacoleucus 
marginatus. Richness, evenness and diversity indices were averaged at 1.31+0.56, 0.74+0.12 and 2.30+0.61, 
respectively. The way to maintain or increase the productivity of aquatic animals in highland stream for 
sustainable utilization should be done by strengthening and building a community participation process in 
all their activities. 

 
Key words : Aquatic animals, Diversity, Abundance, Highland stream 
   
*Corresponding author : Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 1 (Chiang Mai) 
90 Moo 12, Nonghan Sub-district, Sansai District, Chiang Mai Province 50290 Tel. 0 5349 8428 
E-mail : somkae08@gmail.com 
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 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคตายด่วน (Acute Hepatopancretic Necrosis Disease) ในกุ้งขาว 

(Litopeneaus vannamei, Boone 1931) ในจังหวัดระยองและจันทบุรี 
 
จิราพร เกษรจันทร์1*  สมพิศ แย้มเกษม2  ธิดาพร ฉวีภักดิ3์  และวิศณุ บุญญาวิวัฒน์4 
1ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝั่งระยอง 

3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี 
4คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาหาความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคตายด่วน (Acute Hepatopancretic Necrosis 
Disease; AHPND) ของกุ้งขาวในจังหวัดระยองและจันทบุรี ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2555 เป็นการศึกษาแบบ 
cross-sectional study โดยการเก็บข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective data) จากฟาร์มและบ่อเลี้ยงกุ้ง ด าเนินการสุ่มตัวอย่าง
ฟาร์มและบ่อเลี้ยงกุ้งด้วยวิธีการสุ่ม 2 ข้ันตอน (Two-stage Random Sampling) ได้ฟาร์มกุ้งจ านวน 76 ฟาร์มและบ่อเลี้ยง
กุ้งจ านวน 228 บ่อ เพื่อสอบถามข้อมูลวิธีการจัดการฟาร์ม การเลี้ยงและผลผลิตจากเกษตรกรโดยใช้แบบสอบถาม  
ผลการศึกษาพบว่าความชุกท่ีระดับบ่อเลี้ยงของโรคตายด่วนคิดเป็นร้อยละ 33.4 (95% CI=26.9 - 40.9%) เมื่อท าการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคตายด่วน ด้วยวิธีวิเคราะห์ตัวแปรแบบตัวแปรรวม  (multivariate logistic 
regression) พบวา่ปัจจัยเสี่ยงที่เพ่ิมโอกาสให้เกิดโรคตายด่วนในระดับบ่อเลี้ยงมี 2 ปัจจัย คือ แหล่งที่มาของลูกกุ้ง และปริมาณ
อาหารเม็ดส าเร็จรูปที่ให้เพิ่มมากขึ้นในช่วง 1 เดือนแรก ขณะที่ความเสี่ยงในระดับฟาร์ม คือฟาร์มที่อยู่ใกล้เคียงกับฟาร์มเกิด
โรค จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคตายด่วนมากกว่าฟาร์มที่อยู่ไกลออกไป นอกจากนี้ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็น
ว่าน้ าอาจเป็นสื่อน าในการกระจายเช้ือก่อโรคตายด่วน 
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cross-sectional study โดยการเก็บข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective data) จากฟาร์มและบ่อเลี้ยงกุ้ง ด าเนินการสุ่มตัวอย่าง
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ผลการศึกษาพบว่าความชุกท่ีระดับบ่อเลี้ยงของโรคตายด่วนคิดเป็นร้อยละ 33.4 (95% CI=26.9 - 40.9%) เมื่อท าการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคตายด่วน ด้วยวิธีวิเคราะห์ตัวแปรแบบตัวแปรรวม  (multivariate logistic 
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อาหารเม็ดส าเร็จรูปที่ให้เพิ่มมากขึ้นในช่วง 1 เดือนแรก ขณะที่ความเสี่ยงในระดับฟาร์ม คือฟาร์มที่อยู่ใกล้เคียงกับฟาร์มเกิด
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Abstract 

The cross-sectional study aimed to investigate the prevalence and risk factors related to Acute 
Hepatopancretic Necrosis Disease (AHPND) in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei, Boone 1931)  
in Rayong and Chantaburi provinces during 1 January to 30 June 2012. Applying two-stage random 
sampling, 76 farms and 228 ponds were randomly selected. Retrospective data using the structured 
questionnaires were used to collect information on shrimp farm management, cultivation techniques and 
shrimp production. As the results, the prevalence of AHPND at pond level was 33.4% (95% CI=26.9 - 40.9%). 
From multivariate logistic regression analysis, 2 risk factors at pond level which significantly associated to 
increase risk of AHPND when presented were the stocking of post larva from some hatcheries and  
the increasing of total feed within 1 month period per 100,000 PLs after releasing PLs into the pond.  
The occurrence of AHPND outbreak in nearby farm (s) was the farm level factor that increased more risk of 
disease in shrimp farm. This finding also indicated that water-borne might be a possible potential 
transmission route of the pathogen. 

 
Key words : EMS/AHPND, shrimp, prevalence, risk factors 
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การประเมินผลแนวทางปฏิบั ติ ในการจัดการที่ เหมาะสมเพื่ อลดความเสี่ ยงของการเกิด โรค  
Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) 
 
จิราพร เกษรจันทร์1*  ชุติมา ขมวิลัย2  สมพิศ แย้มเกษม3  และวิศณุ บุญญาวิวัฒน์4 
1ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง 
2กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝั่งระยอง 
4คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 
บทคัดย่อ 

ผลจากการศึกษาเชิงปริมาณของข้อมูลความชุก ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค Acute Hepatopancreatic Necrosis 
Disease (AHPND) ในฟาร์มและบ่อเลี้ยงกุ้ง และความสัมพันธ์ของบ่อเกิดโรคกับปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงที่ผ่านมา พบว่า  
แหล่งของลูกกุ้ง ระยะเวลาที่ลูกกุ้งอยู่ในโรงเพาะฟัก ความหนาแน่นในการลงกุ้ง และปริมาณอาหารเม็ดส าเร็จรูปที่ให้ในช่วง  
1 เดือนแรกหลังปล่อยเลี้ยง (กิโลกรัม/100,000 ตัว) คือปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค AHPND ขณะที่การพักน้ า
ในบ่อพักน้ า การกรองน้ าก่อนเข้าบ่อเลี้ยง และการใช้จุลินทรีย์ในการเตรียมบ่อและระหว่างเลี้ยง คือปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยง
ของการเกิดโรค AHPND จากข้อมูลดังกล่าวคณะผู้วิจัยได้จัดท าแนวทางปฏิบัติในการจัดการฟาร์มส าหรับเกษตรกรเพื่อ  
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรค  AHPND ขึ้น พร้อมกับท าการประเมินผล โดยศึกษาเปรียบเทียบ 2 แบบคือ (1) ศึกษา
เปรียบเทียบฟาร์มและบ่อเดียวกันโดยใช้ผลการเลี้ยงรุ่นก่อนหน้า (ชุดควบคุม) เทียบกับผลการเลี้ยงในรุ่นที่มีการใช้แนวทาง
ปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND และ (2) ศึกษาเปรียบเทียบฟาร์มที่ใช้แนวทาง
ปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND และฟาร์มที่ไม่ได้ใช้ (ชุดควบคุม) ที่อยู่ในพื้นที่ 
การเลี้ยงและช่วงเวลาการเลี้ยงเดียวกัน (±1 เดือน) ข้อมูลที่สนใจศึกษาเปรียบเทียบคือ กุ้งเป็นโรค  AHPND หรือไม่ 
ในระยะเวลา 35 วันหลังปล่อยกุ้งลงบ่อ วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ one way ANOVA (p-value <0.05) ท าการศึกษา 
และเก็บข้อมูลในจังหวัดระยอง พบว่า ผลการเลี้ยงรุ่นก่อนหน้าของบ่อเดียวกันพบบ่อกุ้งเป็นโรค AHPND 42.9% ขณะที่ 
ผลการเลี้ยงในรุ่นที่ปฏิบัติตามค าแนะน าพบโรค AHPND เพียง 13.6% บ่อที่ปฏิบัติตามค าแนะน าเป็นโรค AHPND น้อยกว่า 
บ่อควบคุม 3.88 เท่า ขณะที่ผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลของบ่อเลี้ยงกุ้งในฟาร์มที่ใช้แนวทางปฏิบัติในการจัดการ  
ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND กับข้อมูลของบ่อควบคุมที่ไม่ได้ใช้แนวทางดังกล่าว ที่อยู่ในพ้ืนท่ีการเลี้ยง
และช่วงเวลาการเลี้ยงเดียวกัน (±1 เดือน) ไม่พบความแตกต่างในการเกิดโรค AHPND ของบ่อท่ีปฏิบัติตามค าแนะน าเทียบกับ
บ่อควบคุม การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า บ่อกุ้งที่เลี้ยงตามค าแนะน าเป็นโรค  AHPND น้อยกว่าบ่อควบคุม 3.88 เท่า 
ดังนั้น แนวทางปฏิบัติในการจัดการการเลี้ยงที่เหมาะสมที่จัดท าขึ้นนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร 
ในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND 
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Abstract 
 Results of the qualitative analysis of prevalence, risk factors in shrimp farms and ponds and 
relationship between high risk factors and the occurrence of AHPND at pond level from our previous 
studies indicated that sources of post larva (PLs), time interval of PLs in hatchery, stocking density and 
feeding rate during first month after stocking (kg/100,000 shrimp) were the risk factors of AHPND whereas 
using water in the clarifier for cultivation, filtration of water before use and applying probiotics during 
cultivation were reduced the risks of AHPND. Therefore, the proper management practices to reduce risks 
of AHPND were prepared. The practices were evaluated in shrimp farms in Rayong province. Two sets of 
study, (1) Comparison of its results from the previous cultivation using his own pond management (control 
group) and the proper pond management practices to reduce risks of AHPND at the same farm and pond, 
and (2) Comparison of shrimp farms using the proper management practices to reduce risks of AHPND and 
his own management (control group) in the same area and the same period (±1 month), were studied 
Point of interest in these comparative studies was the appearance of AHPND observed within 35 days after 
releasing PLs into the pond. One way ANOVA (p<0.05) was used for data analysis. Shrimp ponds from 
previous cultivation using his own pond management (control group) had AHPND at 42.9% whereas  
the results of the same farm and pond using the proper pond management practices recommended had 
AHPND at 13.6%. Shrimp ponds that followed our recommendation had AHPND less than 3.88 times 
compared to the control group. No significant different (p<0.05) was observed between shrimp farms using 
the proper pond management practices and using their own management (control group) in the same 
area and the same period (±1 month). In this study, we demonstrated that shrimp ponds that followed 
our recommendation had AHPND less than 3.88 times compared to the control group. Therefore,  
the proper pond management practices recommended in this study was proved to be useful for shrimp 
farmers to reduce risks of AHPND. 
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ค าน า 
โรค Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) หรือโรคตายด่วนพบในกุ้ งกุลาด า (Penaeus 

monodon) กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) และกุ้งขาวจีน (Litopenaeus chinenisis) ที่เลี้ยงในประเทศจีน 
เวียดนาม มาเลเซีย และประเทศไทย (FAO, 2013) ลักษณะอาการที่พบคือ จะพบกุ้งป่วยในช่วง 10 - 30 วันหลังปล่อยเลี้ยงใน
บ่อเป็นส่วนใหญ่ ระยะแรกกุ้งไม่แสดงอาการผิดปกติอย่างเด่นชัด ไม่พบกุ้งเกยขอบบ่อ หลังจากนั้นจะพบกุ้งตายในยอและก้นบ่อ 
และอาจมีการตายสูงถึง 100% กุ้งป่วยมีอาการว่ายน้ าเฉื่อย เซื่องซึม กินอาหารลดลง ตัวซีดไปจนถึงขาว ตับและตับอ่อน  
ขนาดเล็กลีบ สีซีด และอาจพบจุดหรือแถบปื้นสีด าที่ตับและตับอ่อนของกุ้งป่วย เมื่อบี้ตับและตับอ่อนด้วยนิ้วจะค่อนเหนียว  
ไม่เละเหลว กุ้งป่วยส่วนใหญ่จะเปลือกนิ่มและล าไส้ว่าง ลักษณะรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยาที่พบคือ มีการเสื่อมสภาพของตับ
และตับอ่อนอย่างเฉียบพลัน (NACA, 2012 a,b) Tran et al. (2013) แยกเช้ือแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์
ที่สร้างสารพิษได้จากกระเพาะอาหารของกุ้งป่วยและระบุว่าเป็นสาเหตุของโรคตายด่วน V. Parahaemolyticus ที่เป็นเช้ือก่อโรคนี้
มียีนเฉพาะอยู่บน plasmid ที่สร้างสารพิษ (Sirikharin et al. 2014; Tinwonggeret al. 2014) สารพิษนี้เหมือนกับสารพิษ
ชนิด Photorhabdus Pir toxins จัดเป็น insecticidal toxins (Tinwonggeret al. 2014, Sirikharinet al. 2015) อย่างไรก็ตาม 
เช้ือ V. Parahaemolyticus ที่ก่อโรค AHPND นั้นไม่ท าให้เกิดอาการท้องร่วง (gastroenteritis) ในคน เนื่องจากไม่พบการสร้าง 
thermostable direct hemolysin (TDH) หรือ TDH-related hemolysin (TRH) (FAO, 2013) จากการพบสาเหตุของโรค
ดังกล่าวจึงมีการเปลี่ยนช่ือโรคตายด่วนหรือกลุ่มอาการของโรคเป็น “Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease หรือ 
AHPND” (FAO, 2013) มีการออกแบบ primers จากยีนท่ีสร้างสารพิษของเช้ือก่อโรค AHPND ในกุ้งทะเล ส าหรับใช้ในการตรวจ
วินิจฉัยโรคด้วยเทคนิค polymerase chain reaction (PCR) (Sirikharin et al. 2014; Tinwonggeret al. 2014)  

โรค AHPND แพร่เข้าสู่ประเทศไทยทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศที่จังหวัดระยองและจันทบุรีตั้งแต่ปลายปี 2554 
และได้รับการพิสูจน์ยืนยันโรคเมื่อต้นปี 2555 โรค AHPND แพร่กระจายสู่แหล่งเลี้ยงกุ้งอื่น ๆ ท่ัวประเทศในปี 2555 - 2556 
(Flefel, 2012; Kasornchandra, 2012) สร้างความเสียหายให้ท้ังกับภาคการผลิตและการแปรรูปอย่างมาก การระบาดของ
โรค AHPND เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง จึงจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเกิดโรคและแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับเกษตรกรเพื่อหยุดยั้งการระบาดของโรค การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นน าปัจจัยเสี่ยงที่ได้ท าการศึกษาไว้
แล้วมาจัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งส าหรับป้องกัน 
ควบคุมและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค AHPND  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. จัดท าแนวทางปฏิบัติในการจดัการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND  
 2. ประเมินผลแนวทางปฏิบตัิในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ท าการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลในการจัดท าแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค  AHPND 
ส าหรับเกษตรกร มีขั้นตอนการศึกษาวิจัย ดังนี ้
1. จัดท าแนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค Acute Hepatopancreatic Necrosis 
Disease (AHPND)  

ผลจากการศึกษาปริมาณความชุก การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ในฟาร์มและบ่อเลี้ยงกุ้งด้วยวิธี 
Cross sectional study และ Cohort study และการหาความสัมพันธ์ของบ่อเกิดโรคกับปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงด้วย lowess 
smoother plot ที่ผ่านมา พบว่า แหล่งของลูกกุ้ง ระยะเวลาที่ลูกกุ้งอยู่ในโรงเพาะฟัก ความหนาแน่นในการลงกุ้ง และปริมาณ
อาหารเม็ดส าเร็จรูปที่ให้ในช่วง 1 เดือนแรกหลังปล่อยเลี้ยง (กิโลกรัม/100,000 ตัว) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค 
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AHPND ขณะที่การพักน้ าในบ่อพักน้ า การกรองน้ าก่อนเข้าบ่อเลี้ยง และการใช้จุลินทรีย์ในระหว่างการเลี้ยงเพื่อควบคุม
ปริมาณแบคทีเรียในระหว่างการเลีย้ง คือปัจจัยท่ีช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ขณะที่การหาความสัมพันธ์ของบ่อ
เกิดโรคกับปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงพบว่า ช่วงอายุลูกกุ้งที่เหมาะสมที่จะอยู่ในโรงเพาะฟักไม่ควรเกิน  PL12 ซึ่งความหนาแน่น 
ที่เหมาะสมในการกุ้งเท่ากับ 100,000 ตัวต่อไร่ หรือประมาณ 120,000 ตัวต่อไร่เมื่อรวมตัวแถม และปริมาณอาหารที่เหมาะสม
ส าหรับลูกกุ้งตั้งแต่เริ่มปล่อยจนถึงอายุครบ 1 เดือน (กิโลกรัมอาหาร/กุ้ง 100,000 ตัว) หรือถึงวันท่ีกุ้งแสดงอาการ ไม่ควรเกิน 
120 กิโลกรัม จากนั้น น าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค AHPND ที่ได้ดังกล่าวข้างต้นจัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อลด
ความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ในบ่อเลี้ยงกุ้ง 
2. ค านวณจ านวนตัวอย่างบ่อกุ้ง (sample size calculation) ที่จะใช้ศึกษา  

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การศึกษาแบบ Cox proportional hazards model ก าหนดให้ฟาร์มที่ปฏิบัติตามค าแนะน า
อย่างเคร่งครัดมีผลการเลี้ยงดีกว่าฟาร์มควบคุม 2.5 เท่า (Hazard ratio = 0.4, power = 0.8, significant level = 0.05)  
3. ก าหนด case definition ของปัญหา AHPND  
 เพื่อความชัดเจนในการเก็บตัวอย่างกุ้งได้ก าหนดค าจ ากัดความของปัญหา AHPNS ดังนี้ ระดับบ่อเลี้ยง จะต้องพบ
การตายของกุ้งในบ่อไม่น้อยกว่าน้อยกว่า 40% ในเวลา 5 - 7 วัน อายุกุ้งที่พบเป็นโรคอยู่ระหว่าง 10 - 35 วันหลังปล่อยเลี้ยง 
ตับและตับอ่อนหดตัว (atrophy) อย่างชัดเจน การเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อ (histopathology) พบการท าลาย
และเสื่อมสภาพอย่างรุนแรงของเนื้อเยื่อตับและตับอ่อนตามที่ Lightner (2012) รายงานไว้ 
4. วิธีประเมินผล 
 การประเมินผลเป็นการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มที่ปฏิบัติตามแนวทางในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง  
การเกิดโรค AHPND และกลุ่มควบคุม ท าการคัดเลือกจ านวนบ่อเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรในจังหวัดระยอง โดยศึกษาเปรียบเทียบ  
2 แบบ ข้อมูลที่สนใจศึกษาเปรียบเทียบ คือ “กุ้งเป็นโรค AHPND หรือไม่ในระยะเวลา 35 วันหลังปล่อยกุ้งลงเลี้ยง” (พิจารณา
ตาม case definition) พิสูจน์ยืนยันการเกิดโรคด้วยผลทาง histology หรือ PCR และไม่พบการติดโรคไวรัสชนิดอื่นที่มีผล 
ให้กุ้งตายจ านวนมาก ดังนี ้

4.1 เปรียบเทียบข้อมูลในฟาร์มและบ่อเดี่ยวกันโดยใช้ผลการเลี้ยงของรุ่นก่อนหน้าโดยใช้ผลการเลี้ยงของรุ่นก่อนหน้า 
ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND เทียบกับการเลี้ยงในรุ่นที่มี
การใช้แนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค AHPND โดยมีจ านวนบ่อที่ศึกษาทั้งหมด 68 บ่อ 
แบ่งเป็นบ่อท่ีปฏิบัติตามค าแนะน า 41 บ่อ และบ่อควบคุม 27 บ่อ 

4.2 เปรียบเทียบในฟาร์มที่ใช้แนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND
และฟาร์มที่ไม่ได้ใช้ที่อยู่ในพื้นที่การเลี้ยงโดยเปรียบเทียบข้อมูลของบ่อเลี้ยงกุ้งในฟาร์มที่ใช้แนวทางปฏิบัติในการจัดการ  
ที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND เทียบกับข้อมูลของบ่อเลี้ยงกุ้งจากฟาร์มที่ไม่ได้ใช้ปฏิบัติในการจัดการ 
ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ที่อยู่ในพื้นที่การเลี้ยงและช่วงเวลาการเลี้ยงเดียวกัน (±1 เดือน)  
โดยมีจ านวนบ่อที่ศึกษาทั้งหมด 63 บ่อ เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งที่ปฏิบัติตามค าแนะน าจ านวน 41 บ่อ และบ่อเลี้ยงกุ้งที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าจ านวน 22 บ่อ 
5. การวิเคราะห์ทางสถิติ  

แสดงผลเป็นความชุกของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ one way ANOVA ที่แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญที่ p-value <0.05  
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ผลการศึกษา 
1. จัดท าแนวปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ในฟาร์มที่ท าการศึกษา 

จัดท าค าแนะน าแนวทางปฏิบัติในการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ในบ่อเลี้ยงกุ้ง โดยมีปัจจัย
เสี่ยงที่ต้องค านึงถึง 5 ล าดับแรกที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค AHPND (การศึกษา cross 
sectional study และ case control study ของการศึกษาท่ีผ่านมา) ได้แก่ 

1. คุณภาพลูกกุ้ง หลีกเลี่ยงการใช้ลูกกุ้งจากโรงเพาะฟักท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง เลือกลูกกุ้งที่มีความแข็งแรง 
มีตับและตับอ่อนท่ีสมบูรณ์ และไม่มีการติดเช้ือโรคสาเหตุของ AHPND 

2. เช้ือแบคทีเรียในลูกกุ้งและกุ้งเลี้ยง ก าจัดหรือลดการปนเปื้อนของเช้ือแบคทีเรียในตัวลูกกุ้ง และควบคุมเช้ือ
แบคทีเรียในตัวกุ้งระหว่างการเลี้ยง 

3. การเตรียมบ่อโดยเน้นการเตรียมอาหารธรรมชาติและการใช้จุลินทรีย์ควบคุมคุณภาพน้ า 
4. จัดสมดุลเชื้อแบคทีเรียในน้ าเน้นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ เพิ่มจ านวนได้เร็วเพื่อควบคุมกลุ่มแบคทีเรียก่อโรค 
5. ปริมาณอาหารเม็ดส าเร็จรูปที่ให้เริ่มให้อาหารลูกกุ้ง 7 – 10 วันหลังปล่อยเลี้ยง โดยที่ปริมาณอาหารรวมใน  

1 เดือนแรก ไม่ควรเกิน 120  กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารธรรมชาติในบ่อ) 
รายละเอียดค าแนะน าแนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ปรากฏใน

ภาคผนวก 
2. การศึกษาเปรียบเทียบ 2 แบบ 

2.1 เปรียบเทียบในฟาร์มและบ่อเดียวกัน 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบในฟาร์มและบ่อเดียวกัน โดยใช้ผลการเลี้ยงของรุ่นก่อนหน้าที่ไม่ได้ด าเ นินการ 

ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND (ชุดควบคุม) เปรียบเทียบกับผลการเลี้ยง 
ในรุ่นที่ใช้แนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND โดยมีจ านวนบ่อที่ศึกษาทั้งหมด 
68 บ่อ แบ่งเป็นบ่อที่ปฏิบัติตามค าแนะน า 41 บ่อ และบ่อควบคุม 27 บ่อ ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ ผลการเลี้ยงรุ่นก่อนหน้า
ของบ่อเดียวกันพบบ่อกุ้งเป็นโรค AHPND 42.9% ในขณะที่ผลการเลี้ยงในรุ่นที่ปฏิบัติตามค าแนะน าพบโรค  AHPND  
เพียง 13.6% บ่อที่ปฏิบัติตามค าแนะน าเป็นโรค AHPND น้อยกว่าบ่อควบคุม คิดเป็น 1/0.258=3.88 เท่า (ค่า OR=0.258,  
P-value=0.011, 95% CI = 0.091-0.731) 

2.2 ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลของบ่อเลี้ยงกุ้ง 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลของบ่อเลี้ยงกุ้งในฟาร์มที่ใช้แนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสม  

เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND กับข้อมูลของบ่อเลี้ยงกุ้งจากฟาร์มที่ไม่ได้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ 
ในการจัดการที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND (ชุดควบคุม) ที่อยู่ในพื้นที่การเลี้ยงและช่วงเวลาการเลี้ยง
เดียวกัน (±1 เดือน) มีจ านวนบ่อที่ศึกษาทั้งหมด 63 บ่อ แบ่งเป็นบ่อที่ปฏิบัติตามค าแนะน า 41 บ่อ และบ่อควบคุม 22 บ่อ  
ผลการวิเคราะห์ ไม่พบความแตกต่างในการเป็นโรค AHPND ของบ่อที่ปฏิบัติตามค าแนะน าเทียบกับบ่อควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญที่ p<0.05 (ค่า OR = 0.69, P-value = 0.528, 95% CI = 0.220-2.174) 

 
วิจารณ์ผล 

แนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ส าหรับเกษตรกรที่จัดท าขึ้นนี้
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค AHPND โดยเน้นความส าคัญกับคุณภาพลูกกุ้ง ควบคุมสมดุลจุลินทรีย์ในบ่อ ให้ความส าคัญ
ต่อวัฏจักรไนโตรเจนและปริมาณแอมโมเนียในบ่อ เตรียมอาหารธรรมชาติก่อนปล่อยเลี้ยง การใช้จุลินทรีย์บ าบัดพื้นบ่อ และ
การควบคุมปริมาณอาหารที่ให้ในช่วง 1 เดือนแรก ทั้งนี้เป็นผลมาจากการศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ที่พบ 
จากการศึกษาวิจัยแบบภาพตัดตามขวาง (cross sectional study) และการศึกษาแบบ cohort study ของคณะผู้วิจัยที่ผ่านมา 
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เดียวกัน (±1 เดือน) มีจ านวนบ่อที่ศึกษาทั้งหมด 63 บ่อ แบ่งเป็นบ่อที่ปฏิบัติตามค าแนะน า 41 บ่อ และบ่อควบคุม 22 บ่อ  
ผลการวิเคราะห์ ไม่พบความแตกต่างในการเป็นโรค AHPND ของบ่อที่ปฏิบัติตามค าแนะน าเทียบกับบ่อควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญที่ p<0.05 (ค่า OR = 0.69, P-value = 0.528, 95% CI = 0.220-2.174) 

 
วิจารณ์ผล 

แนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ส าหรับเกษตรกรที่จัดท าขึ้นนี้
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค AHPND โดยเน้นความส าคัญกับคุณภาพลูกกุ้ง ควบคุมสมดุลจุลินทรีย์ในบ่อ ให้ความส าคัญ
ต่อวัฏจักรไนโตรเจนและปริมาณแอมโมเนียในบ่อ เตรียมอาหารธรรมชาติก่อนปล่อยเลี้ยง การใช้จุลินทรีย์บ าบัดพื้นบ่อ และ
การควบคุมปริมาณอาหารที่ให้ในช่วง 1 เดือนแรก ทั้งนี้เป็นผลมาจากการศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ที่พบ 
จากการศึกษาวิจัยแบบภาพตัดตามขวาง (cross sectional study) และการศึกษาแบบ cohort study ของคณะผู้วิจัยที่ผ่านมา 
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ผลจากการประเมินและวิเคราะห์ความแตกต่างของผลการเลี้ยงกุ้งบ่อเดียวกันในรุ่นที่ผ่านมา (บ่อควบคุม) เทียบกับบ่อที่ใช้
แนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ที่ได้แนะน าให้เกษตรกรปฏิบัติตาม พบว่า
ผลการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรดีขึ้นอย่างมาก โดยที่ผลการเลี้ยงรุ่นก่อนหน้าของบ่อเดียวกันพบบ่อกุ้งเป็นโรค AHPND 42.9% 
ในขณะที่ผลการเลี้ยงในรุ่นที่ปฏิบัติตามค าแนะน าพบโรค AHPND เพียง 13.6% โดยมีค่า odd ratio ของบ่อกุ้งรุ่นที่ปฏิบัติ 
ตามค าแนะน าเป็นโรค AHPND น้อยกว่าบ่อควบคุมถึง 3.88 เท่า ขณะที่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเลี้ยงของบ่อท่ีใช้แนวทาง
ปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND เทียบกับบ่อควบคุมที่ผู้เลี้ยงปฏิบัติตามแนวทางของ
ตนเอง โดยเป็นบ่อท่ีอยู่ในพื้นท่ีการเลี้ยงและช่วงเวลาการเลี้ยงเดียวกัน (±1 เดือน) กับบ่อท่ีท าการศึกษา ไม่พบความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ (P-value<0.05) ระหว่างบ่อที่ใช้แนวทางปฏิบัติตามค าแนะน าและบ่อควบคุม เนื่องจากในระหว่าง 
ท าการเก็บข้อมูล เกษตรกรเลี้ยงกุ้งที่เป็นกลุ่มควบคุมบางส่วนมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงกุ้งในระหว่างการเลี้ยง 
โดยที่ผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมวิธีการเลี้ยงได้อย่างต่อเนื่อง เพราะเกษตรกรพยายามหาวิธีที่จะรักษาชีวิตกุ้ งและ  
เพื่อความอยู่รอดของเกษตรกรเอง วิธีการเลี้ยงท่ีปรับเปลี่ยนไปนั้นได้มาจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเกษตรกรตามสื่อและ
งานสัมมนาต่าง ๆ แนวทางที่เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยน ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการท าความสะอาดและจัดการพื้นบ่อ 
การตากบ่อและก าจัดเลนก้นบ่อเพื่อก าจัดของเสียใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดด่าง งดการสูบน้ าตรงแต่จะใช้น้ าจาก
บ่อพักน้ าใช้กากน้ าตาลในการคุมพีเอช มีการช าลูกกุ้งและตรวจคุณภาพลูกกุ้งก่อนปล่อย แนวปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกับแนวปฏิบัติที่ผู้วิจัยก าลังด าเนินการทดสอบและประเมินผลอยู่ ถึงแม้ว่า แนวทางที่เกษตรกรด าเนินการนั้นจะใกล้เคียง
กับที่คณะผู้วิจัยได้แนะน าให้เกษตรกรกลุ่มทดสอบได้ทดลองใช้ แต่วิธีที่คณะผู้วิจัยแนะน านั้นเน้นเรื่ องการปรับสมดุล 
การอยู่ร่วมกันของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในบ่อ การก าจัดของเสียส่วนเกินในบ่อเลี้ยงกุ้งโดยการใช้จุลินทรีย์และการควบคุมปริมาณ
ไนโตรเจนในบ่อเลี้ยง ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรไม่ได้ให้ความส าคัญเท่าที่ควร (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่) จะเห็นได้ว่า  
เมื่อเกษตรกรปฏิบัติตามค าแนะน าท าให้การพบโรค AHPND ลดลงเหลือเพียง 13.6% De Schryver et al. (2014) กล่าวว่า 
กลยุทธ์ในการจัดการจุลินทรีย์ (microbial management strategies) ในบ่อเลี้ยงกุ้งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด 
โรค AHPND ซึ่งกลยุทธ์ในการจัดการจุลินทรีย์ตามที่กล่าวถึงนั้น มุ่งเน้นที่สมดุลธรรมชาติในบ่อเลี้ยงเป็นหลัก และอาจเป็น
กุญแจส าคัญที่ช่วยลดความเสีย่งของการระบาดของโรค AHPND ได้ จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงส่วนใหญ่จะเสียสมดุล เนื่องจาก
มีปริมาณอาหารที่ละลายอยู่ในน้ าจ านวนมากเมื่อเทียบกับแหล่งน้ าธรรมชาติ เพราะเกษตรกรมีการให้อาหารปริมาณมาก 
อาหารส่วนใหญ่จะละลายน้ าและกลายเป็นอาหารของแบคทีเรีย ท าให้ เช้ือแบคทีเรียเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว  
Moriarty (1997) กล่าวถึงการจัดการจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในน้ าในบ่อเลี้ยง โดยอาศัยหลักการเข้าถึงแหล่งอาหารของจุลินทรีย์
และปริมาณจุลินทรยี์ที่มีอยู่ในบ่อนั้น ๆ ถ้าในบ่อที่มีจ านวนสารอาหารเข้มข้น/เซลล์ และมีจ านวนเชื้อจุลินทรีย์ที่แข่งขันกันน้อย 
พวกที่เจริญได้เร็วจะเข้าแย่งชิงพื้นที่และเพิ่มจ านวนเป็นกลุ่มใหญ่โดดเด่นออกมา ดังนั้น Moriarty (1997) จึงแนะน าว่า 
การควบคุมปริมาณเช้ือแบคทีเรียกลุ่มเจริญเร็วจ าเป็นต้องลดความเข้มข้นหรือปริมาณสารอาหารในบ่อ จึงจะสามารถควบคุม
สมดุลจุลินทรีย์ในบ่อได้ ซึ่งในบ่อเลี้ยงส่วนใหญ่มักจะมีความเข้มข้นสารอาหารสูง จึงเป็นโอกาสที่เช้ือก่อโรคซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นพวกโตเร็ว เจริญได้ดีและเพิ่มจ านวนมากในบ่อส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ าโดยเฉพาะสัตว์น้ าวัยอ่อนเกิดความเครียดและป่วยได้ง่าย  
การเติมจุลินทรีย์ probiotics เพื่อก าจัดของเสียส่วนเกินและควบคุมปริมาณไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทาง  
ในการควบคุมจุลินทรีย์ในบ่อได้ นอกจากนี้ De Schryveret al. (2014) ยังได้กล่าวถึงการศึกษาวิจัยของนักวิจัยที่ท าการศึกษา
บ่อกุ้งที่มี copepods พบว่าบ่อที่มี copepods อยู่มักเป็นโรค AHPND น้อยกว่า เนื่องจาก copepods จะกินช่วยแบคทีเรีย
และแพลงก์ตอนพืชลักษณะดังกล่าว จัดเป็นสมดุลธรรมชาติแบบ mature/stable ecosystem ดังนั้น การเตรียมอาหาร
ธรรมชาติจึงมีส่วนช่วยควบคุมปริมาณแบคทีเรียในบ่อเลี้ยงกุ้งด้วยอีกทางหนึ่ง 
 แนวทางปฏิบัติในการจัดการที่ เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ที่จัดท าขึ้นในครั้งนี้  
ให้ความส าคัญกับการจัดการบ่อ การจัดการบ่อมีส่วนส าคัญต่อการเกิดโรคในสัตว์น้ ารวมถึงโรค AHPND ด้วย จากการศึกษา
พบว่าการพักน้ าในบ่อพักจะช่วยป้องกันโรค AHPND ได้ เพราะบ่อพักน้ าจะท าหน้าท่ีเป็นที่เก็บน้ าส ารองส าหรับเติมในบ่อเลี้ยง
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โดยไม่จ าเป็นต้องน าน้ าเข้ามาจากแหล่งน้ าโดยตรง ซึ่งน้ าตรงที่ไม่ผ่านการพักที่น าเข้าสู่บ่อเลี้ยงอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อก่อ
โรคท าให้กุ้งเกิดโรคขึ้นได้ ดังนั้น การมีบ่อพักน้ าจึงช่วยลดความเสี่ยงที่จะน าเช้ือโรคจากภายนอกเข้าสู่ระบบการเลี้ยง ขณะที่
การกรองน้ าก่อนเข้าบ่อเลี้ยงจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ได้เช่นเดียวกัน เพราะการกรองน้ าจะช่วยกรองเอา
ตะกอนออกไปด้วย ซึ่งเชื้อแบคทีเรียมักจะยึดเกาะกับตะกอนเมื่อตะกอนถูกกรองออกไปเท่ากับช่วยลดปริมาณเช้ือแบคทีเรีย
ด้วยเช่นกัน Lio-Po et al. (2005) รายงานว่าชุมชนแบคทีเรีย (bacterial community) ที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงที่สมดุลจะช่วยลด
ระดับเช้ือกลุ่มวิบริโอและลดการตายของกุ้งได้ จากที่กล่าวมาคณะผู้วิจัยได้น าเสนอแนวทางปฏิบัติให้กับเกษตรกรในการลด
ความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ในกุ้งขาว เป็นการป้องกันโรคและลดโอกาสที่เชื้อแบคทีเรียจะเข้าท าอันตรายต่อกุ้งด้วย
การลดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ 
 
สรุป 

แนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ที่คณะผู้วิจัยจัดท าขึ้น เป็นผล 
มาจากการศึกษาปัจจัยเสี่ยงในฟาร์มและบ่อเลี้ยงกุ้ งของเกษตรกรระหว่างที่มีการระบาดของโรคตายด่วน (AHPND)  
โดยท าการศึกษาแบบภาพตัดตามขวาง (cross sectional study) และแบบ cohort study โดยอาศัยหลักการควบคุม
จุลินทรีย์ในบ่อให้มีความสมดุล ให้ความส าคัญต่อวัฏจักรไนโตรเจนและปริมาณแอมโมเนียในบ่อ การเตรียมอาหารธรรมชาติ
ก่อนปล่อยเลี้ยงเป็นการคืนสู่ระบบธรรมชาติบ าบัดเพิ่มความแข็งแรงให้กับลูกกุ้ง มีการควบคุมเช้ือแบคทีเรียในระหว่างการเลีย้ง 
ลดโอกาสที่เช้ือแบคทีเรียจะเข้าท าอันตรายต่อกุ้งด้วยการลดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีเป็นสาเหตุโน้มน าให้กุ้งอ่อนแอ 
และเป็นช่องทางให้เช้ือก่อโรคเข้าท าอันตรายได้ง่าย สรุปขั้นตอนต่าง ๆ ของแนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลด
ความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ได้ดังนี้ 

 
การด าเนินงาน ขั้นตอนปฏิบัต ิ
การจัดการเลนก้นบ่อ รวมเลนออกจากบ่อเก็บในบ่อพัก ตากบ่อให้แห้ง หรือไมเ่อาเลนออกแต่จะกระจายเลน 

โดยเติมน้ าประมาณ 30 - 40 ซม ไถ พรวน หรือคราดโซ่ให้ท่ัวบ่อ 

การบ าบัดสารอินทรีย์ท่ีพ้ืนบ่อ ปรับพีเอชเลนก้นบ่อให้ เป็นกลางโดยใช้วัสดุปูนใส่จุลินทรีย์ย่อยสลายให้ทั่วบ่อวัด
แอมโมเนียประมาณ 0.5 - 1.0 ppm ถ้าแอมโมเนียยังสูงอยู่ ให้คราดพื้นบ่อและเติม
จุลินทรีย์ซ้ า ทิ้งไว้ 2 - 3 วัน ท าซ้ าจนกว่าจะได้แอมโมเนียไม่เกิน 1.0 ppm  

คราดโซ่ คราดโซ่ทุกวันเช้า เย็น  
เติมน้ าเข้าบ่อเลี้ยง กรองน้ าจากบ่อพัก ก าจัดพาหะ ใส่สารฆ่าเช้ือเท่าที่จ าเป็นในกรณีที่บ่อเคยเป็นโรคมาก่อน 

แต่ถ้าไม่เคยก็ไม่จ าเป็นต้องใช้สารฆ่าเช้ือปรับพีเอชน้ าให้อยู่ที่ 7.8 - 8.2 ด้วยวัสดุปูน 
สร้างอาหารธรรมชาติ ใส่กากน้ าตาล 20 ลิตรต่อไร่ และจุลินทรีย์ ปม.1 ในอัตรา 100 ลิตรต่อไร่ เตรียมน้ าหมัก

เพื่อท าสีน้ าและสร้างอาหารธรรมชาติ โดยใช้สูตรน้ าหมัก เช่น ร า+อาหารกุ้ง+กากน้ าตาล+
จุลินทรีย์ หรือ ปลาป่น+จุลินทรีย์+น้ า หรือ ปุ๋ยอินทรีย์หมัก+ปลาป่นต้ม+ร าต้ม รักษา
ระดับแอมโมเนียรวมในบ่อ 0.5 - 1 ppm 

คุณภาพลูกกุ้ง ควรผ่านการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรค AHPND ด้วยวิธีพีซีอาร์ และลูกกุ้ง 
มีความแข็งแรง ได้รับการตรวจสุขภาพและทดสอบความทนทานต่อความเครียดตาม
มาตรฐานของกรมประมงหรือห้องปฏิบัติการที่เช่ือถือได้ 
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โดยไม่จ าเป็นต้องน าน้ าเข้ามาจากแหล่งน้ าโดยตรง ซึ่งน้ าตรงที่ไม่ผ่านการพักที่น าเข้าสู่บ่อเลี้ยงอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อก่อ
โรคท าให้กุ้งเกิดโรคขึ้นได้ ดังนั้น การมีบ่อพักน้ าจึงช่วยลดความเสี่ยงที่จะน าเช้ือโรคจากภายนอกเข้าสู่ระบบการเลี้ยง ขณะที่
การกรองน้ าก่อนเข้าบ่อเลี้ยงจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ได้เช่นเดียวกัน เพราะการกรองน้ าจะช่วยกรองเอา
ตะกอนออกไปด้วย ซึ่งเชื้อแบคทีเรียมักจะยึดเกาะกับตะกอนเมื่อตะกอนถูกกรองออกไปเท่ากับช่วยลดปริมาณเช้ือแบคทีเรีย
ด้วยเช่นกัน Lio-Po et al. (2005) รายงานว่าชุมชนแบคทีเรีย (bacterial community) ที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงที่สมดุลจะช่วยลด
ระดับเช้ือกลุ่มวิบริโอและลดการตายของกุ้งได้ จากที่กล่าวมาคณะผู้วิจัยได้น าเสนอแนวทางปฏิบัติให้กับเกษตรกรในการลด
ความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ในกุ้งขาว เป็นการป้องกันโรคและลดโอกาสที่เชื้อแบคทีเรียจะเข้าท าอันตรายต่อกุ้งด้วย
การลดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ 
 
สรุป 

แนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ที่คณะผู้วิจัยจัดท าขึ้น เป็นผล 
มาจากการศึกษาปัจจัยเสี่ยงในฟาร์มและบ่อเลี้ยงกุ้ งของเกษตรกรระหว่างที่มีการระบาดของโรคตายด่วน (AHPND)  
โดยท าการศึกษาแบบภาพตัดตามขวาง (cross sectional study) และแบบ cohort study โดยอาศัยหลักการควบคุม
จุลินทรีย์ในบ่อให้มีความสมดุล ให้ความส าคัญต่อวัฏจักรไนโตรเจนและปริมาณแอมโมเนียในบ่อ การเตรียมอาหารธรรมชาติ
ก่อนปล่อยเลี้ยงเป็นการคืนสู่ระบบธรรมชาติบ าบัดเพิ่มความแข็งแรงให้กับลูกกุ้ง มีการควบคุมเช้ือแบคทีเรียในระหว่างการเลีย้ง 
ลดโอกาสที่เช้ือแบคทีเรียจะเข้าท าอันตรายต่อกุ้งด้วยการลดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีเป็นสาเหตุโน้มน าให้กุ้งอ่อนแอ 
และเป็นช่องทางให้เช้ือก่อโรคเข้าท าอันตรายได้ง่าย สรุปขั้นตอนต่าง ๆ ของแนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลด
ความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ได้ดังนี้ 

 
การด าเนินงาน ขั้นตอนปฏิบัต ิ
การจัดการเลนก้นบ่อ รวมเลนออกจากบ่อเก็บในบ่อพัก ตากบ่อให้แห้ง หรือไมเ่อาเลนออกแต่จะกระจายเลน 

โดยเติมน้ าประมาณ 30 - 40 ซม ไถ พรวน หรือคราดโซ่ให้ท่ัวบ่อ 

การบ าบัดสารอินทรีย์ท่ีพ้ืนบ่อ ปรับพีเอชเลนก้นบ่อให้ เป็นกลางโดยใช้วัสดุปูนใส่จุลินทรีย์ย่อยสลายให้ทั่วบ่อวัด
แอมโมเนียประมาณ 0.5 - 1.0 ppm ถ้าแอมโมเนียยังสูงอยู่ ให้คราดพื้นบ่อและเติม
จุลินทรีย์ซ้ า ทิ้งไว้ 2 - 3 วัน ท าซ้ าจนกว่าจะได้แอมโมเนียไม่เกิน 1.0 ppm  

คราดโซ่ คราดโซ่ทุกวันเช้า เย็น  
เติมน้ าเข้าบ่อเลี้ยง กรองน้ าจากบ่อพัก ก าจัดพาหะ ใส่สารฆ่าเช้ือเท่าที่จ าเป็นในกรณีที่บ่อเคยเป็นโรคมาก่อน 

แต่ถ้าไม่เคยก็ไม่จ าเป็นต้องใช้สารฆ่าเช้ือปรับพีเอชน้ าให้อยู่ที่ 7.8 - 8.2 ด้วยวัสดุปูน 
สร้างอาหารธรรมชาติ ใส่กากน้ าตาล 20 ลิตรต่อไร่ และจุลินทรีย์ ปม.1 ในอัตรา 100 ลิตรต่อไร่ เตรียมน้ าหมัก

เพื่อท าสีน้ าและสร้างอาหารธรรมชาติ โดยใช้สูตรน้ าหมัก เช่น ร า+อาหารกุ้ง+กากน้ าตาล+
จุลินทรีย์ หรือ ปลาป่น+จุลินทรีย์+น้ า หรือ ปุ๋ยอินทรีย์หมัก+ปลาป่นต้ม+ร าต้ม รักษา
ระดับแอมโมเนียรวมในบ่อ 0.5 - 1 ppm 

คุณภาพลูกกุ้ง ควรผ่านการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรค AHPND ด้วยวิธีพีซีอาร์ และลูกกุ้ง 
มีความแข็งแรง ได้รับการตรวจสุขภาพและทดสอบความทนทานต่อความเครียดตาม
มาตรฐานของกรมประมงหรือห้องปฏิบัติการที่เช่ือถือได้ 
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การปล่อยลูกกุ้ง ปล่อยลูกกุ้งที่ระยะ P12 - 13 ไม่เกิน 120,000 ตัว/ไร่ (รวมตัวแถม) ช าลูกกุ้งก่อนปล่อย
เลี้ยง อัตราส่วน 100,000 ตัวต่อน้ า 100 คิว ให้ออกซิเจนอย่างเพียงพอ สร้างอาหาร
ธรรมชาติในบ่อช าก่อนปล่อยกุ้ง ตรวจวัดคุณภาพน้ า ใส่จุลินทรีย์ คุมแอมโมเนียไม่เกิน  
1 ppm pH อยู่ในช่วง 7.8 - 8.0 ช ากุ้งนาน 25 - 30 วัน จึงปล่อยลงบ่อใหญ่ที่ปรับสภาพ
น้ าให้ใกล้เคียงกับสภาพของบ่อช า 
 
ในกรณีที่ไม่ได้ช ากุ้ง ลูกกุ้งในช่วง 10 - 15 วันแรกควรกินอาหารธรรมชาติเป็นหลัก  
เริ่มให้อาหารส าเร็จเมื่ออาหารธรรมชาติลดปริมาณลง โดยที่อาหารรวมใน 1 เดือนแรก 
ไม่ควรเกิน 150 กก.ลูกกุ้งต่อ 1 แสนตัว 

รักษาสมดุลของจุลนิทรีย์ภายใน
น้ าระหว่างการเลี้ยงกุ้ง 

ส่งเสริมวัฏจักรการท างานของจุลินทรีย์โดยเฉพาอย่างยิ่ง ‘วัฏจักรไนโตรเจน’ จะท าให้
ปริมาณของแบคทีเรียก่อโรคและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ภายในน้ าอยู่ในภาวะสมดุลเติม 
ปม.1 ทุก 3 - 5 วัน เพื่อช่วยการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ตกค้างในบ่อถ้าพบว่ามีเชื้อ 
แบคทีเรีย กลุ่ม Vibrio จ านวนมากให้เติมกากน้ าตาล 20 ลิตรต่อ/ไร่ 

การควบคุมเชื้อแบคทีเรียในตัว
กุ้งระหว่างการเลี้ยง 

เสริมอาหารกุ้งด้วยโปรไบโอติกชนิดที่ผ่านการหมักแล้วหรือผสมสมุนไพรหรือสารสกัด
จากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย เช่น ข่า กระเทียม และอื่น ๆ 
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ภาคผนวก : ค าแนะน าแนวทางปฏิบัติในการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ในบ่อเลี้ยงกุ้ง 
1. การจัดการพื้นบ่อเลี้ยงหลังจับกุ้ง  

ต้องให้ความส าคัญและจัดการดูแลพื้นบ่อไม่ให้มีการหมักหมมของสารอินทรีย์ หลังจากจับกุ้ง ก าจัดเลน
และของเสียก้นบ่อ ตากบ่อให้แห้ง เติมน้ าเข้าบ่อให้มีปริมาณน้ าเพียงพอที่อุปกรณ์ในการคราด ไถ พรวน หรือคราดโซ่ท างานได้ 
โดยคราดพื้นบ่อท้ังหมด ใส่จุลินทรีย์ปม.1 หรือ จุลินทรีย์กลุ่มแบซิลัสที่มีขายในท้องตลาด หรือ อีเอ็ม สาดให้ท่ัวบ่อ เพื่อให้เลน 
สารอินทรีย์ น้ าและออกซิเจนท่ีก้นบ่อผสมกัน ซึ่งจะช่วยให้ก๊าซพิษ เช่นก๊าซไข่เน่า หรือสารพิษ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่สะสมในดิน
สัมผัสกับออกซิเจนอย่างทั่วถึง ทิ้งไว้ 2 - 3 วัน ตรวจวัดแอมโมเนียในน้ า ค่าแอมโมเนียรวมที่เหมาะสมเป็น 0.5 - 1.0 ppm  
ถ้าแอมโมเนียยังสูงอยู่ให้คราดพื้นบ่อและเติมจุลินทรีย์ซ้ าจนกว่าระดับแอมโมเนียรวมจะอยู่ที่ 0.5 - 1.0 ppm ควรคราดโซ่ 
ทุกวันเช้า บ่ายตลอดระยะเวลาที่เตรียมบ่อรอบใหม่ เติมวัสดุปูนให้ดินพ้ืนบ่อมีพีเอชเป็นกลาง 

2. การเตรียมห่วงโซ่อาหารธรรมชาติ 
 เมื่อท าความสะอาดพื้นบ่อและระดับแอมโมเนียรวมคงที่แล้ว ให้สูบน้ าจากบ่อพักที่ผ่านการกรองก าจัด
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4. การควบคุมเช้ือแบคทีเรยีในตัวกุ้งระหว่างการเลี้ยง 
4.1 ใช้โปรไบโอติกชนิดที่ผ่านการหมักผสมอาหาร เช่น โปรไบโอติกสูตรน้ าหมักสับปะรด โปรไบโอติก 

สูตรยาคูลท์และ/หรือโยเกิร์ตหรือโปรไบโอติกโดยใช้ตามค าแนะน าของผู้ผลิต ผสมอาหารให้กุ้งกิน เริ่มใช้ได้ตั้งแต่กุ้งเริ่มกิน
อาหารและผสมให้อย่างน้อยวันละ 1 มื้อ จนกว่าจะจับกุ้งขาย 

4.2 ผสมสมุนไพรหรือสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย เช่น ผสมข่าในอาหาร โดยเริม่
ใช้ได้ตั้งแต่กุ้งเริม่กินอาหารและผสมให้อย่างน้อยวันละ 1 มื้อ จนกว่าจะจับกุ้งขาย 

5. รักษาสมดลุของจุลินทรยี์ภายในน้ าระหว่างการเลี้ยงกุ้ง 
ส่งเสริมวัฏจักรการท างานของจุลินทรีย์โดยเฉพาอย่างยิ่ง ‘วัฏจักรไนโตรเจน’จะท าให้ปริมาณของแบคทีเรีย

ก่อโรคและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ภายในน้ าอยู่ในภาวะสมดุล ปริมาณแพลงก์ตอนไม่เพิ่มจ านวนขึ้นจนสร้างปัญหาภายในบ่อ 
คุณภาพน้ าจะอยู่ในระดับที่พอเหมาะ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพกุ้ง ซึ่งการรักษาสมดุลดังกล่าว
เกษตรกรอาจยึดตามระบบการเลี้ยงท่ีมีการเผยแพร่ในปัจจุบันหรือปฏิบัติตามโปรแกรม ดังนี้  

1. ใส่จุลินทรยี์ในน้ าทุก ๆ 3 - 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี 7 ของการปล่อยกุ้งลงเลี้ยง 
2. ควบคุมแอมโมเนียรวมในน้ าให้ไดป้ระมาณ 0.5 - 1 ppm และไนเตรทที่ 25 - 50 ppm  
3. ตรวจเช็คปริมาณเชื้อวิบริโอรวมในน้ าทุก ๆ 1 อาทิตย์ โดยเริม่เมื่อกุ้งอายุได ้15 วัน  

3.1 ไม่ควรมีวิบริโอรวมในน้ าเกิน 103 cell/ml 
3.2 สัดส่วนของโคโลนีสเีขียวไมค่วรเกิน 30% ของทั้งหมด  

- ในกรณีค่าทั้งสองต่ ากว่าที่ก าหนดให้ใส่กากน้ าตาลทุกๆวัน โดยการละลายน้ าสาดให้ทั่วบ่อก่อน 
การให้อาหารมื้อแรกของแต่ละวัน โดยดูจากปริมาณอาหารรวมที่ให้แก่กุ้งในบ่อในวันก่อนหน้า 
และค านวณเป็นปริมาณกากน้ าตาลที่ใช้ โดยใช้กากน้ าตาลในอัตรา 1 ลิตรต่อทุก ทุกการให้อาหาร
กุ้ง 8 กก. 

- ในกรณีที่ผลการเพาะเช้ือในน้ าเกินกว่าค่าที่ก าหนดทั้ง 2 ค่าหรือมีวิบริโอรวมในน้ าเกิน 103 cell/ml  
และเกินกว่า 50% เป็นโคโลนีสีเขียวให้ปฏิบัติ ดังนี ้

- ลงยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน้ า 
- หลังจากลงยาฆ่าเช้ือแล้ว 6 – 8 ชม. ก่อนใส่กากน้ าตาล 20 ลิตรต่อไร่ และ

จุลินทรีย์ปม. 1 ที่ผ่านการหมักแล้วในอัตรา 100 ลิตรต่อไร่ หรือจุลินทรีย์กลุ่มแบ
ซิลัสที่มีขายในท้องตลาด หรือ อีเอ็ม (20 ลิตรต่อไร่) 

- ใส่จุลินทรีย์ซ้ าอีกครั้งในอีก 3 วันถัดไป  

ควรรักษาสภาวะสมดลุจุลนิทรีย์ และวัฏจักรไนโตรเจนในบ่อตลอดช่วงการเลีย้งจนกว่าจะจบัขาย โดยควบคุมแอมโมเนียรวมใน
น้ าให้ไม่เกิน 1 ppm อย่าเร่งอาหารมากเกินไปเมื่อพบว่ากุ้งติดดีและพ้นระยะเสี่ยงของการเป็นโรค AHPND เพราะอาจเป็น
ต้นเหตุให้สมดุลจุลินทรีย์และไนโตรเจนภายในบ่อเลี้ยงเสียไป แพลงก์ตอนเพิ่มจ านวนมากขึ้นในบ่อเลี้ยง เป็นต้นเหตุให้สีน้ าเข้ม
และสีน้ าล้มในท่ีสุด pH น้ าจะสูงขึ้นและแกว่ง (เช้า – บ่าย แตกต่างกันเกิน 0.3) ระดับแอมโมเนียรวมจะสูงกว่าช่วงที่เหมาะสม
และไม่สามารถควบคุมให้ลดลงได้ จะท าให้กุ้งจะกินอาหารลดลงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย 
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ควรรักษาสภาวะสมดลุจุลนิทรีย์ และวัฏจักรไนโตรเจนในบ่อตลอดช่วงการเลีย้งจนกว่าจะจบัขาย โดยควบคุมแอมโมเนียรวมใน
น้ าให้ไม่เกิน 1 ppm อย่าเร่งอาหารมากเกินไปเมื่อพบว่ากุ้งติดดีและพ้นระยะเสี่ยงของการเป็นโรค AHPND เพราะอาจเป็น
ต้นเหตุให้สมดุลจุลินทรีย์และไนโตรเจนภายในบ่อเลี้ยงเสียไป แพลงก์ตอนเพิ่มจ านวนมากขึ้นในบ่อเลี้ยง เป็นต้นเหตุให้สีน้ าเข้ม
และสีน้ าล้มในท่ีสุด pH น้ าจะสูงขึ้นและแกว่ง (เช้า – บ่าย แตกต่างกันเกิน 0.3) ระดับแอมโมเนียรวมจะสูงกว่าช่วงที่เหมาะสม
และไม่สามารถควบคุมให้ลดลงได้ จะท าให้กุ้งจะกินอาหารลดลงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย 
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การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) ในกุ้งขาว 
(Litopeneaus vannamei, Boone 1931) 
 
วิศณุ บุญญาวิวัฒน์1  เจนจิตต์ คงก าเนิด2  สมพิศ แย้มเกษม3  และจิราพร เกษรจันทร์4* 
1คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
2กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น  า 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่งระยอง 
4ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง 

 
บทคัดย่อ 

โรค Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) พบครั งแรกประมาณปลายปี 2554 บริเวณพื นที่
ชายฝั่งตะวันออกของประเทศและแพร่กระจายไปยังพื นที่การเลี ยงกุ้งทั่วประเทศ ท าให้ผลผลิตกุ้งทะเลลดลงอย่างมาก  
สร้างความเสียหายให้ทั งกับภาคการผลิตและการแปรรูปอย่างหนัก กุ้งที่ป่วยเป็นโรค AHPND มีอายุเฉลี่ย 10 - 35 วันหลัง
ปล่อยเลี ยง กุ้งป่วยจะทยอยตายไปเรื่อย ๆ และอาจมีการตายสูงถึง 100% ตับและตับอ่อนของกุ้งป่วยจะมีขนาดเล็กลีบ 
(atrophied hepatopancreas) พบการเสื่อมสภาพของตับและตับอ่อนอย่างเฉียบพลัน การศึกษาในครั งนี มีวัตถุประสงค์  
เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของบ่อเกิดโรคกับปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง เป็นการศึกษาแบบ Cohort โดยท า
การคัดเลือกฟาร์ม/บ่อเลี ยงกุ้งของเกษตรกรในจังหวัดระยอง เก็บข้อมูลการจัดการบ่อและวิธีการเลี ยงของเกษตรกรตั งแต่ช่วง
ก่อนการปล่อยกุ้งลงเลี ยง วันปล่อยกุ้งลงเลี ยง ระหว่างเลี ยง จนถึง 35 วันหลังปล่อยเลี ยงระหว่าง 1 กรกฏาคม 2556 - 31 มกราคม 
2557 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค AHPND ด้วยตัวแปรแบบตัวแปรเดี่ยว (Univariate logistic regression, P<0.05) 
และแบบตัวแปรรวม (Multivariate logistic regression, P<0.05) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของบ่อเกิดโรคกับปัจจัยที่มี
ความเสี่ยงสูงด้วย lowess smoother plot ผลการศึกษาพบว่า แหล่งของลูกกุ้งและความหนาแน่นในการลงกุ้ง เป็นปัจจัยที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค AHPND การช าลูกกุ้งในกระชังในบ่อก่อนปล่อยเลี ยง เป็นปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค 
AHPND ขณะที่ผลจากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของบ่อเกิดโรคกับปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง พบว่าช่วงอายุลูกกุ้งที่เหมาะสม 
ที่จะอยู่ในโรงเพาะฟักไม่ควรเกิน PL12 และความหนาแน่นที่เหมาะสมในการกุ้งเท่ากับ 100,000 ตัวต่อไร่  หรือประมาณ 
120,000 ตัวต่อไร่ เมื่อรวมตัวแถม 

 
ค าส าคัญ : โรค AHPND  ปัจจัยเสี่ยง  กุ้งขาว 
   
*ผู้รับผดิชอบ : อาคารจุฬาภรณ์ ชั น 6 เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรมประมง 10900 E-mail : kasornj@gmail.com 
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Study on Risk Factors Associated with Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) in 
Pacific White Shrimp (Litopeneaus vannamei, Boone 1931) 
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1Department of Farm Resources and Production Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart 
University, kamphang-sean Campus 

2Aquatic Animal Health Research and Development Division 
3Rayong Coastal Aquaculture Research and Development Center 
4Department of Fisheries 
 
Abstract 
 Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) was first observed in the east coast of  
Thailand in late 2011. AHPND has direct economic repercussions on shrimp production and great impact 
to the processing plant. The AHPND typically affects shrimp within 10 - 35 days after stocking of post larva 
and frequently causes up to 100% mortality. The affected shrimp has atrophied hepatopancrase (HP)  
with acute massive necrosis. The objectives were to study the potential risk factors of AHPND and  
the quantitative relationship between high risk factors and the occurrence of AHPND at pond level.  
The analytical epidemiology using Cohort study was conducted in shrimp ponds in Rayong province during 
1 July 2556 – 31 January 2557. Data of pond management as well as culture techniques were collected at 
the beginning from pond preparation, date of releasing PLs into the pond, during cultivation up to 35 days 
after releasing PLs. Univariate and multivariate logistic regression analysis were used to identify risk factors 
of AHPND with significant level at P-value >0.05. Relationship between outcome of interested and high risk 
factors at pond level were tested with the lowess smoother plot. The results showed that sources of post 
larva (PLs) and stocking density were the risk factors of AHPND. On the other hand, stocking PLs in cage 
inside the pond before culture was the perfect prevention. Analysis of relationship between outcome of 
interested and high risk factors at pond level indicated that the suitable age of PLs released into the pond 
was PL12 and 100,000 shrimp/rai or 120,000 shrimp/rai including extra was the suitable stocking density for 
cultivation. 
 
Key words : Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND), risk factors, Pacific white shrimp 
   
*Corresponding author : 6Th Floor Chulabhon Building, Kaset-Klang, Chatuchuk District, Bangkok 10900  
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ค าน า 
ประเทศไทยพบปัญหาโรคตายด่วน หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) เป็นครั งแรก  

ทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศเมื่อปลายป ีพ.ศ. 2554 และแพร่กระจายสู่แหล่งเลี ยงกุ้งอื่นทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2555 - 2556 
(Flegel, 2012; Kasornchandra, 2012) สร้างความเสียหายให้ทั งกับภาคการผลติและการแปรรปูอย่างหนัก มีรายงานการพบ
โรค AHPND ในหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2553 เวียดนาม มาเลเซียและไทยในปี พ.ศ. 2554 ต่อต้นปี 2555 
(FAO, 2013) ปี พ.ศ. 2556 มีรายงานว่าพบที่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเม็กซิโก (Nunan et al., 2014)  
โรค AHPND เกิดกับกุ้งหลายชนิด ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาด า และกุ้งขาวจีน (Peneaus chinensis) (FAO, 2013)  
ส่วนใหญ่แล้วโรค AHPND เกิดกับกุ้งที่มีอายุเฉลี่ย 10 - 30 วันหลังปล่อยเลี ยง กุ้งทยอยตายเรื่อย ๆ และอาจมีการตายสูงถึง 
100% กุ้งป่วยมีอาการว่ายน  าเฉื่อย เซื่องซึม กินอาหารลดลง ตัวซีดไปจนถึงขาว ตับและตับอ่อนขนาดเล็กลีบ (atrophied HP) 
สีซีด และอาจพบจุดหรือแถบปื้นสีด าที่ตับและตับอ่อนของกุ้งป่วย เมื่อบี ตับและตับอ่อนด้วยนิ วจะค่อนข้างเหนียว ไม่เละเหลว  
ส่วนใหญ่กุ้งป่วยเปลือกจะนิ่มและล าไส้ว่าง ลักษณะรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยาที่พบคือ มีการเสื่อมสภาพของตับและตับอ่อน
อย่างเฉียบพลัน (NACA, 2012a, b)  

ขณะที่เกิดการระบาดในประเทศจีน เวียดนาม มาเลเซีย และประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2555 นั น 
ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคได้ว่าเกิดจากเชื อก่อโรคหรือจากปัจจัยอื่นใด ท าให้การตรวจวินิจฉัยโรคกระท าได้เพียง  
การตรวจหาความผิดปกติทางจุลพยาธิสภาพของเนื อเยื่อตับและตับอ่อน  ซึ่งเป็นอวัยวะเป้าหมาย รวมถึงการสังเกต 
ความผิดปกติของกุ้งที่พบในบ่อโดยเฉพาะความผิดปกติของตับและตับอ่อนที่ลีบฝ่อ ต่อมา Tran et al. (2013) พบว่า 
เชื อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพันธ์ุพิเศษท่ีสร้างสารพิษได้จากกระเพาะอาหารของกุ้งป่วย เป็นสาเหตุที่ท าให้
เกิดโรคตายด่วน ต่อมาได้ เปลี่ยนช่ือเรียกกลุ่มอาการ EMS/AHPNS มาเป็นโรค “Acute Hepatopancreatic Necrosis 
Disease หรือ AHPND” (FAO, 2013) อย่างไรก็ตาม เกษตรกรในประเทศไทยยังคงเรียกช่ือโรคดังกล่าวว่า EMS หรือ 
โรคตายด่วนซึ่ งก็คือ โรค AHPND นั่น เอง เชื อแบคที เรีย V. parahaemolyticus ที่พบนั นมีความแตกต่างจากเชื อ  
V. parahaemolyticus ที่พบทั่วไปตรงที่เชื อก่อโรค AHPND มียีนเฉพาะอยู่บน plasmid ที่สร้างสารพิษ (Sirikharin et al. 
2014; Tinwongger et al. 2014) ซึ่งสารพิษที่สร้างมาจากยีนดังกล่าวนั นเหมือนกับสารพิษชนิด Photorhabdus Pir toxins 
ซึ่งจัดเป็น insecticidal toxins (Tinwongger et al. 2014, Sirikharin et al. 2015) อย่างไรก็ตาม เชื อ V. parahaemolyticus 
ที่ก่อโรค AHPND นั นไม่ก่อให้เกิดโรคในคน เนื่องจากตรวจไม่พบว่าเชื อก่อโรคดังกล่าวมีการสร้าง thermostable direct 
hemolysin (TDH) หรือ TDH-related hemolysin (TRH) ที่ท าให้ เกิดอาการท้องร่วง (gastroenteritis) (FAO, 2013)  
การตรวจวินิจฉัยโรค AHPND ท าโดยการตรวจหายีนท่ีสร้างสารพิษของเชื อก่อโรคด้วยเทคนิค polymerase chain reaction 
(PCR) มีความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย าสูง (Sirikharin et al. 2014; Tinwongger et al. 2014) 
 โรค AHPND สร้างความเสียหายให้ทั งกับภาคการผลิตและการแปรรูปอย่างมาก จึงจ าเป็นที่ต้องเร่งหามาตรการ  
ในการป้องกันโรค การศึกษาในครั งนี เป็นการศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรค  AHPND ในระดับบ่อเลี ยงกุ้ง และหา
ความสัมพันธ์ของบ่อเกิดโรคกับปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง โดยใช้การศึกษาแบบ Cohort study ผลที่ได้จะใช้ในการจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติแก่เกษตรกรเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ในบ่อเลี ยงกุ้งต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยเสีย่งกับการเกดิโรค AHPND ในระดับบ่อเลี ยงกุ้ง 

2. เพื่อหาความสัมพันธ์ของบ่อเกดิโรคกับปจัจัยที่มีความเสี่ยงสูง  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
เป็นการศึกษาทางระบาดวิทยา (epidemiological study) เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรค AHPND ในระดับ 

บ่อเลี ยงกุ้งและหาความสัมพันธ์ของบ่อเกิดโรคกับปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง ใช้การศึกษาแบบ Cohort study โดยเป็นการศึกษา
แบบไปข้างหน้า ท าการเก็บข้อมูลและตัวอย่างกุ้ง และตัวอย่างอื่น ๆ เช่น อาหารกุ้ง น  าเลี ยงกุ้ง คุณภาพน  า อย่างเป็นระบบ 
ตั งแต่ช่วงก่อนการปล่อยกุ้งลงเลี ยง วันปล่อยกุ้งลงเลี ยง ระหว่างเลี ยง จนถึง 35 วันหลังปล่อยเลี ยง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว
สามารถระบุได้ว่าบ่อเลี ยงกุ้งที่ท าการศึกษานั นเป็นบ่อท่ีพบปัญหา AHPND หรือบ่อเลี ยงที่กุ้งมีสุขภาพปกติ เพื่อเป็นการยืนยัน
ถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง (risk factors) ของการเกิดปัญหาในระดับบ่อเลี ยงกุ้งที่พบจากการศึกษาที่ผ่านมา และปัจจัยที่
น่าจะเป็นไปได้อื่น ๆ ที่ไม่สามารถเก็บข้อมูล มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี  
1. ก าหนดสถานท่ีและระยะเวลาการศึกษา 

เลือกพื นที่/ฟาร์ม/บ่อเลี ยงกุ้งที่จะใช้ในการศึกษา โดยก าหนดบ่อเลี ยงกุ้งที่จะท าการศึกษาจ านวน 100 บ่อ 
ในอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ทั งนี ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างไม่เกิน 35 วันหลังจากปล่อยกุ้งลงเลี ยง 

เพื่อความชัดเจนในการเก็บตัวอย่างกุ้งได้ก าหนดค าจ ากัดความ (case definition) ของ AHPND ดังนี  ระดับ 
บ่อเลี ยงจะต้องพบการตายของกุ้งในบ่อไม่น้อยกว่า 40% ในเวลา 5 - 7 วัน อายุกุ้งที่พบเป็นโรคอยู่ระหว่าง 10 - 35 วันหลัง
ปล่อยเลี ยงตับและตับอ่อนหดตัว (atrophy) อย่างชัดเจน ส าหรับการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของเนื อเยื่อ (histopathology) 
จะต้องพบการท าลายและเสื่อมสภาพอย่างรุนแรงของเนื อเยื่อตับและตับอ่อนตามที่ Lightner et. al. (2012) รายงานไว้ 
2. การเก็บตัวอย่างกุ้ง 

ท าการเก็บตัวอย่างปัจจัยละ 20 บ่อจากฟาร์มที่คัดเลือกไว้ที่มีกุ้งอายุไม่เกิน 35 วันหลังจากปล่อยกุ้งลงเลี ยง  
รวมเป็นจ านวนบ่อเลี ยงกุ้งที่ต้องเก็บตัวอย่างทั งสิ น 100 บ่อ เก็บตัวอย่างกุ้งบ่อละ 10 ตัว (ท่ีความชุก 30% sensitivity 90% 
และspecificity 100%) เตรียมตัวเนื อเยื่อตามวิธีมาตรฐานเพื่อตรวจหาความผิดปกติของตับและตับอ่อนตามวิธีของ Lightner 
(1996) 
3. การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ผล 

จัดท าแบบฟอร์มการจดบันทึกข้อมูล ตารางการเก็บข้อมูลและเก็บตวัอย่าง วิธีการเก็บรักษา การจัดส่ง วิธีการตรวจ 
และระบุสถานที่ บุคคลที่ท าการตรวจประเมินตัวอย่างจัดเก็บข้อมูล และตัวอย่างอย่างเป็นระบบโดยเกษตรกรและผู้วิจัย  
ที่ปฏิบัติงานในพื นที่ตลอดระยะเวลาการศึกษา ด าเนินการเก็บบันทึกข้อมูลจากแบบฟอร์มการจดบันทึกข้อมูล และผล 
การตรวจตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการลงในไฟล์ชนิด Excel ท าการวิเคราะห์ข้อมูลหาปัจจัยเสี่ยงด้วยโปรแกรม STATA 8.2  
โดยวิเคราะห์ตัวแปรแบบตัวแปรเดี่ยว (Univariate logistic regression, P<0.05) และแบบตัวแปรรวม (Multivariate 
logistic regression, P<0.05) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของบ่อเกิดโรค AHPND กับปัจจัยเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงด้วย lowess 
smoother plot โดยที่สหสัมพันธ์แบบไม่มีส่วนร่วมทุกคู่ของปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง (pairwise correlation) จะได้รับ 
การวิเคราะห์เพื่อป้องกันปัญหา multicollinearity (Dohoo et al., 2012) 

 
ผลการศึกษา 

ผลการวิเคระห์สถิติเชิงพรรณนาของข้อมูลการศึกษาแบบ cohort study ของปัจจัยเสี่ยงระดับบ่อ พบว่า 21 บ่อ
จากจ านวนที่ศึกษาทั งหมด 100 บ่อมีปัญหากุ้งตายและแสดงอาการของโรค AHPND ตรงตามลักษณะที่ระบุใน case 
definition เมื่อน าตัวอย่างกุ้งมาตรวจวินิจฉัยทางจุลพยาธิวิทยา พบว่ากุ้งจ านวน 17 บ่อ มีการเสื่อมสภาพของตับและตับอ่อน
อย่างเฉียบพลัน ตรงตาม case definition ของการศึกษา cohort study ในครั งนี  ดังนั น บ่อกุ้งทั ง17 บ่อที่พบกุ้งป่วยมีอาการ
และผลทางจุลพยาธิวิทยาตรงตาม case definition จะถูกก าหนดว่าเป็นโรค AHPND ในขณะที่บ่ออื่น ๆ จะถูกก าหนดสถานะ
เป็นบ่อท่ีมีสุขภาพปกติ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
เป็นการศึกษาทางระบาดวิทยา (epidemiological study) เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรค AHPND ในระดับ 

บ่อเลี ยงกุ้งและหาความสัมพันธ์ของบ่อเกิดโรคกับปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง ใช้การศึกษาแบบ Cohort study โดยเป็นการศึกษา
แบบไปข้างหน้า ท าการเก็บข้อมูลและตัวอย่างกุ้ง และตัวอย่างอื่น ๆ เช่น อาหารกุ้ง น  าเลี ยงกุ้ง คุณภาพน  า อย่างเป็นระบบ 
ตั งแต่ช่วงก่อนการปล่อยกุ้งลงเลี ยง วันปล่อยกุ้งลงเลี ยง ระหว่างเลี ยง จนถึง 35 วันหลังปล่อยเลี ยง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว
สามารถระบุได้ว่าบ่อเลี ยงกุ้งที่ท าการศึกษานั นเป็นบ่อท่ีพบปัญหา AHPND หรือบ่อเลี ยงที่กุ้งมีสุขภาพปกติ เพื่อเป็นการยืนยัน
ถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง (risk factors) ของการเกิดปัญหาในระดับบ่อเลี ยงกุ้งที่พบจากการศึกษาที่ผ่านมา และปัจจัยที่
น่าจะเป็นไปได้อื่น ๆ ที่ไม่สามารถเก็บข้อมูล มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี  
1. ก าหนดสถานท่ีและระยะเวลาการศึกษา 

เลือกพื นที่/ฟาร์ม/บ่อเลี ยงกุ้งที่จะใช้ในการศึกษา โดยก าหนดบ่อเลี ยงกุ้งที่จะท าการศึกษาจ านวน 100 บ่อ 
ในอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ทั งนี ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างไม่เกิน 35 วันหลังจากปล่อยกุ้งลงเลี ยง 

เพื่อความชัดเจนในการเก็บตัวอย่างกุ้งได้ก าหนดค าจ ากัดความ (case definition) ของ AHPND ดังนี  ระดับ 
บ่อเลี ยงจะต้องพบการตายของกุ้งในบ่อไม่น้อยกว่า 40% ในเวลา 5 - 7 วัน อายุกุ้งที่พบเป็นโรคอยู่ระหว่าง 10 - 35 วันหลัง
ปล่อยเลี ยงตับและตับอ่อนหดตัว (atrophy) อย่างชัดเจน ส าหรับการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของเนื อเยื่อ (histopathology) 
จะต้องพบการท าลายและเสื่อมสภาพอย่างรุนแรงของเนื อเยื่อตับและตับอ่อนตามที่ Lightner et. al. (2012) รายงานไว้ 
2. การเก็บตัวอย่างกุ้ง 

ท าการเก็บตัวอย่างปัจจัยละ 20 บ่อจากฟาร์มที่คัดเลือกไว้ที่มีกุ้งอายุไม่เกิน 35 วันหลังจากปล่อยกุ้งลงเลี ยง  
รวมเป็นจ านวนบ่อเลี ยงกุ้งที่ต้องเก็บตัวอย่างทั งสิ น 100 บ่อ เก็บตัวอย่างกุ้งบ่อละ 10 ตัว (ท่ีความชุก 30% sensitivity 90% 
และspecificity 100%) เตรียมตัวเนื อเยื่อตามวิธีมาตรฐานเพื่อตรวจหาความผิดปกติของตับและตับอ่อนตามวิธีของ Lightner 
(1996) 
3. การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ผล 

จัดท าแบบฟอร์มการจดบันทึกข้อมูล ตารางการเก็บข้อมูลและเก็บตวัอย่าง วิธีการเก็บรักษา การจัดส่ง วิธีการตรวจ 
และระบุสถานที่ บุคคลที่ท าการตรวจประเมินตัวอย่างจัดเก็บข้อมูล และตัวอย่างอย่างเป็นระบบโดยเกษตรกรและผู้วิจัย  
ที่ปฏิบัติงานในพื นที่ตลอดระยะเวลาการศึกษา ด าเนินการเก็บบันทึกข้อมูลจากแบบฟอร์มการจดบันทึกข้อมูล และผล 
การตรวจตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการลงในไฟล์ชนิด Excel ท าการวิเคราะห์ข้อมูลหาปัจจัยเสี่ยงด้วยโปรแกรม STATA 8.2  
โดยวิเคราะห์ตัวแปรแบบตัวแปรเดี่ยว (Univariate logistic regression, P<0.05) และแบบตัวแปรรวม (Multivariate 
logistic regression, P<0.05) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของบ่อเกิดโรค AHPND กับปัจจัยเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงด้วย lowess 
smoother plot โดยที่สหสัมพันธ์แบบไม่มีส่วนร่วมทุกคู่ของปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง (pairwise correlation) จะได้รับ 
การวิเคราะห์เพื่อป้องกันปัญหา multicollinearity (Dohoo et al., 2012) 

 
ผลการศึกษา 

ผลการวิเคระห์สถิติเชิงพรรณนาของข้อมูลการศึกษาแบบ cohort study ของปัจจัยเสี่ยงระดับบ่อ พบว่า 21 บ่อ
จากจ านวนที่ศึกษาทั งหมด 100 บ่อมีปัญหากุ้งตายและแสดงอาการของโรค AHPND ตรงตามลักษณะที่ระบุใน case 
definition เมื่อน าตัวอย่างกุ้งมาตรวจวินิจฉัยทางจุลพยาธิวิทยา พบว่ากุ้งจ านวน 17 บ่อ มีการเสื่อมสภาพของตับและตับอ่อน
อย่างเฉียบพลัน ตรงตาม case definition ของการศึกษา cohort study ในครั งนี  ดังนั น บ่อกุ้งทั ง17 บ่อที่พบกุ้งป่วยมีอาการ
และผลทางจุลพยาธิวิทยาตรงตาม case definition จะถูกก าหนดว่าเป็นโรค AHPND ในขณะที่บ่ออื่น ๆ จะถูกก าหนดสถานะ
เป็นบ่อท่ีมีสุขภาพปกติ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Univariate logistic regression ในระดับบ่อ พบว่าการปล่อยลูกกุ้งที่ผลิตจากฟาร์ม
เพาะฟักลูกกุ้งบางแห่ง ระยะเวลาที่ลูกกุ้งอยู่ในโรงเพาะฟักยาวนาน การปล่อยลูกกุ้งที่ PL สูง ๆ โดยเป็นลูกกุ้งที่ถูกเลี ยงใน 
โรงเพาะเป็นเวลานาน และการปล่อยลูกกุ้งในความหนาแน่นที่สูงขึ น เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ขณะที่การกรอง
น  าก่อนการน าเข้าบ่อเลี ยงหรือการฆ่าเชื อในน  าก่อนที่จะเติมหรือถ่ายน  าลงบ่อเลี ยงระหว่างการเลี ยง การใช้จุลินทรีย์ในขั นตอน
การเตรียมบ่อและระหว่างเลี ยง รวมถึงการช าลูกกุ้งในกระชังในบ่อก่อนปล่อยเลี ยง เป็นปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด
โรค AHPND ในการศึกษาครั งนี  ไม่พบค่าคุณภาพน  าค่าใดที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค AHPND อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
อาจเป็นเพราะการจดบันทึกที่คาดเคลื่อนของเกษตรกรท าให้มีข้อมูลขาดหาย (missing data) จ านวนมาก ส่งผลถึงจ านวน
ข้อมูลคุณภาพน  าที่ได้มีน้อยเกินไป 

เมื่อน าข้อมูลปัจจัยเสี่ยงระดับบ่อเลี ยงมาวิเคราะห์โดยใช้ตัวแปรเดี่ยว (Uniivariate logistic regression) พบว่า 
ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค AHPND อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P-value > 0.05 ได้แก่ การกรองน  าในระหว่าง
การปั๊มน  าเข้าบ่อเลี ยง (OR=0.08; 95% CI 0.013-0.483) แหล่งลูกกุ้งที่ปล่อยลงเลี ยงในบ่อ (OR=14.88 ; 95% CI 1.886-117.439) 
ระยะเวลาที่ ลูกกุ้ งอยู่ ในโรงเพาะฟัก (OR=1.46 ; 95% CI 1.110-1.928) อัตราความหนาแน่นที่ปล่อยเลี ยง (ตั ว/ไร่ ) 
(OR=1.00002 ; 95%CI 1.00001-1.00004)  

จากนั นน าปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง 2 ปัจจัย ได้แก่ ระยะเวลาที่ลูกกุ้งอนุบาลในโรงเพาะฟัก และอัตราความหนาแน่น
ที่ปล่อยเลี ยง มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงกับบ่อที่เกิดโรค AHPND ด้วย lowess smoother plot 
พบว่า ระยะเวลาที่ลูกกุ้งอนุบาลในโรงเพาะฟักนานกว่าจะมีโอกาสเป็นโรคสูง ซึ่งช่วงอายุลูกกุ้งที่เหมาะสมที่จะอยู่ในโรงเพาะ
ฟักไม่ควรเกิน PL12 เพราะถ้ายิ่งเลี ยงนานเท่าไหร่ (ตั งแต่ PL15 ขึ นไปที่ถูกเลี ยงอยู่ในโรงเพาะฟัก) ก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรค 
AHPND เพิ่มมากขึ น (ภาพท่ี 1) 

 
ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุลูกกุ้งที่อนุบาลในโรงเพาะฟักก่อนปลอ่ยเลี ยงกับการเกิดโรค AHPND 
 

จากการวิเคราะห์เพิ่มเติมปัจจัยความหนาแน่นในการลงกุ้ง ด้วย lowess smoother plot พบว่า ความหนาแน่น
ในการลงกุ้งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดโรค AHPND ยิ่งลงกุ้งมากยิ่งมีความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND มากขึ น  
ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการกุ้งเท่ากับ 100,000 ตัวต่อไร่ หรือประมาณ 120,000 ตัวต่อไร่เมื่อรวมตัวแถม (ภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของการปล่อยลูกกุ้ง: หน่วย ตัว/ไร่ กับการเกดิโรค AHPND 
 

เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงโดยใช้ตัวแปรรวมหลายปัจจัย (multivariate logistic regression) ในระดับ
บ่อ พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่จะท าให้กุ้งมีโอกาสเป็นโรค AHPND ได้เพิ่มขึ นได้แก่ แหล่งของลูกกุ้งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และ
ความหนาแน่นของลูกกุ้งที่ปล่อยลงเลี ยงมากขึ น อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถค านวณค่า Odds Ratio ของปัจจัยการช าลูกกุ้ง 
ในกระชังในบ่อก่อนปล่อยเลี ยงได้ เนื่องจากไม่พบว่ามีบ่อใดเป็นโรค AHPND จัดเป็น perfectly prevention รายละเอียด 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดง ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรค AHPND ด้วยวิธี multivariate logistic regression analysis ในระดับ 

  บ่อเลี ยง 
Risk factors Odds Ratio Std. Err. P>z 95% CI 

1. การใช้ลูกกุ้งจากบางแหล่ง ท าให้กุ้ งมี
โอกาสเป็นโรคได้มากกว่าการใช้ลูกกุ้งจาก
แหล่งอื่น ๆ หรือไม่ 

11.65 12.442 0.02 1.437 - 94.484 

2. อัตราความหนาแน่นที่ปล่อยเลี ยง (ตัว/ไร่) 
ท าให้กุ้งมีโอกาสเป็นโรคได้มากขึ นหรือไม่ 

1.000018 7.39e - 06 0.014 1.000004 - 1.000033 

3. ช ากุ้งลงเลี ยงในกระชังในบ่อหรือไม่ใน
ช่วงแรกของการปล่อยลงเลี ยงในบ่อ 

ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจาก กุ้งท่ีเลี ยงแบบช าในกระชังหลังจากการปล่อย
กุ้งลงเลี ยงทั ง 11 บ่อ ไม่พบบ่อใดเป็นโรค AHPND เลย 

 
วิจารณ์ผลการศึกษา 

การศึกษาในครั งนี เป็นการศึกษาทางระบาดวิทยา (epidemiological study) เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงและประมาณระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ กับการเกิดโรค AHPND ใช้การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบ Cohort study เป็นการศึกษา
แบบไปข้างหน้าโดยการคัดเลือกฟาร์ม/บ่อเลี ยงกุ้งที่จะท าการศึกษา เริ่มต้นเก็บข้อมูลและตัวอย่างกุ้ง และตัวอย่างอื่น ๆ เช่น 
อาหารกุ้ง น  าเลี ยงกุ้ง คุณภาพน  า อย่างเป็นระบบ ตั งแต่ช่วงก่อนการปล่อยกุ้งลงเลี ยง วันปล่อยกุ้งลงเลี ยง ระหว่างเลี ยง จนถึง 
35 วันหลังปล่อยเลี ยง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าบ่อเลี ยงกุ้งที่ท าการศึกษานั นเป็นบ่อที่พบปัญหา AHPND หรือ
เป็นบ่อเลี ยงที่กุ้งมีสุขภาพปกติ เพื่อเป็นการยืนยันถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง (risk factors) ของการเกิดปัญหาในระดับ 
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บ่อเลี ยงกุ้งที่พบจากส ารวจปัญหาการเกิดโรค AHPND และปัจจัยเสี่ยงท่ีผ่านมาในการศึกษาแบบ cross-sectional และปัจจัย
ที่น่าจะเป็นไปได้อื่น ๆ โดยเก็บข้อมูลจากบ่อเลี ยงกุ้งจ านวน 100 บ่อ พบเป็นโรคตามค าจ ากัดความจ านวน 17 บ่อ ที่เหลือ
จัดเป็นบ่อปกติ ผลจากการวิเคราะห์พบว่าการใช้ลูกกุ้งจากบางแหล่ง และอัตราความหนาแน่นในการลงกุ้ง เป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีท า
ให้กุ้งมีโอกาสเป็นโรค AHPND มากขึ น ขณะที่การช าลูกกุ้งในกระชังในบ่อก่อนปล่อยเลี ยง จะช่วยลดความความเสี่ยงการเกิด
โรค AHPND ได้ 

ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถชี ชัดลงไปได้ว่าเชื อก่อโรค AHPND เข้าสู่ฟาร์มได้อย่างไร แต่ผลที่ได้จากการศึกษาในครั งนี 
ชี ให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นช่องทางให้เชื อก่อโรคเข้าสู่ฟาร์มโดยเฉพาะจากลูกกุ้งและแหล่งที่มาของลูกกุ้งซึ่งก็คือ โรงเพาะฟัก 
พบว่าโรงเพาะฟักบางแห่งมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอย่างมาก ซึ่งในขณะนั นวิธีการอนุบาลลูกกุ้งท าโดยการหมักน  า  
มีการดูดตะกอนทิ งน้อยมาก เกษตรกรจะไม่ค่อยถ่ายน  าในระหว่างอนุบาลลูกกุ้ง เกิดความหมักหมมและเป็นแหล่งของ  
เชื อแบคทีเรียจ านวนมาก เชื อแบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตและเพิ่มจ านวนในตะกอนได้ จากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ผ่านมา 
ยังพบว่าระยะเวลาที่ลูกกุ้งอยู่ในโรงเพาะฟักมีความสมัพันธ์กับการเกิดโรค AHPND โดยที่ลูกกุ้งที่อนุบาลในโรงเพาะฟักนานกว่า
มีโอกาสเป็นโรคสูงกว่า 2558 (จิราพร และคณะ) กรมประมงได้ท าการส ารวจและตรวจประเมินโรงเพาะฟักกุ้ง พบปริมาณเชื อ
แบคทีเรียรวมและเชื อวิบริโอรวมจ านวนมากเกินกว่าค่าที่ยอมรับให้มีได้ (สถาบันวิจัยการเพาะเลี ยงกุ้งทะเล, 2557 ข้อมูลไม่ได้
รับการตีพิมพ์) เป็นที่น่าสังเกตว่าโรงเพาะฟักและโรงอนุบาลจะมีวิธีการเตรียมน  า เพื่อลดปริมาณเชื อแบคทีเรียที่ปนเปื้อน 
มากับน  า แต่กลับพบว่าเมื่อทิ งน  าที่ผ่านการบ าบัดแล้ว 2 - 3 วัน มีเชื อแบคทีเรียเพิ่มมากขึ น (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
ภูเก็ต, ข้อมูลไม่ได้รับการตีพิมพ) ์ เป็นไปได้ว่าปริมาณเชื อแบคทีเรยี ท่ีเพิ่มขึ นนั นมาจากแบคทีเรียที่เกาะติดอยู่กับเมือกในท่อน  า
มีการแบ่งตัวเพิ่มจ านวนขึ น มีรายงานว่าเชื อแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอหลายชนิด เช่น V. alginolyticus, V. parahaemolyticus, 
V. harveyi สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มโคโลนียดึ เกาะกับพื นผิวสร้าง biofilms หรือเมือก (slime) เพื่อป้องกันตัวเอง 
จาก สิ่งแวดล้อมที่ผิดปกติ หรือต้านต่อยาปฏิชีวนะ เชื อแบคทีเรียที่อาศัย อยู่ใน biofilms สามารถเพิ่มจ านวนเซลล์ได้เมื่อ 
มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมใหม่ (Cindy et al. 2011) ลักษณะดังกล่าวอาจเป็นช่องทางที่เชื อแบคทีเรียเพิ่มจ านวนมากขึ น
ในบ่อเพาะฟกั ส่งผลท าให้ลูกกุ้งได้รับเชื อแบคทีเรียตามไปด้วย 
 ความหนาแน่นในการลงกุ้งมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค AHPND โดยที่เกษตรกรยิ่งลงกุ้งหนาแน่นมากขึ นจะเพิ่ม
ความเสี่ยงท่ีจะท าให้เกิดโรค AHPND มากขึ นจากข้อมูลที่รวบรวมได้พบว่า เกษตรกรจะลงกุ้งในอัตรา 200,000 - 300,000 ตัว/ไร่ 
หรือ 125 - 185 ตัว/ตารางเมตร ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานฟาร์มกุ้งที่แนะน าให้ปล่อยลูกกุ้งในอัตรา 50,000 - 100,000 ตัว/ไร่ 
(สถาบันวิจัยการเพาเลี ยงกุ้งทะเล, 2556) โดยทั่วไปแล้วความหนาแน่นของกุ้งที่สูงเกินไปจะช่วยส่งเสริมการระบาดของโรค 
โดยเพิ่มโอกาสการสัมผัสระหว่างกุ้งด้วยกันเอง (Corsin et al. 2001) ดังนั น การปล่อยลูกกุ้งในปริมาณที่หนาแน่นจะมี 
ความเสี่ยงที่จะเป็นโรค AHPND มากยิ่งขึ น นอกจากนี  (จิราพร และคณะ 2558) รายงานว่าปริมาณอาหารเม็ดส าเร็จรูปที่ให้
เพิ่มมากขึ นมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค AHPND โดยเพิ่มความเสี่ยงให้กุ้งเป็นโรคเพิ่มมากขึ น จากการเปรียบเทียบข้อมูล 
การเลี ยงกุ้งในช่วงที่เกิดโรคกับการเลี ยงกุ้งที่ผ่านมาก่อนกุ้งเป็นโรค พบความแตกต่างกันกล่าวคือ เดิมเกษตรกรส่วนใหญ่จะเริ่ม
ให้อาหารลูกกุ้งมื อแรก 5 - 7 วันหลังปล่อยกุ้ง และมีการเตรียมอาหารธรรมชาติก่อนปล่อยกุ้ง โดยจะเริ่มให้อาหารในอัตราส่วน
อาหาร 1 กก/กุ้ง 100,000 ตัว แต่ในช่วงก่อนเกิดการระบาดเกษตรกรมีการปรับให้อาหารมื อแรกทันทีหลังปล่อยกุ้ง 
ในอัตราส่วน 2 กก/กุ้ง 100,000 ตัว เป็น 2 เท่าของที่เคยใช้อาจเป็นเพราะเกษตรกรลงกุ้งหนาแน่นขึ นกว่าเดิม ความหนาแน่น
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มีส่วนส าคัญต่อการเกิดโรคในสัตว์น  าที่เลี ยงไว้ ซึ่งไม่เว้นแม้แต่โรค AHPND ที่พบว่าการกรองน  าก่อนเข้าบ่อเลี ยงจะช่วยลด
ความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ได้ เพราะการกรองน  าจะกรองเอาตะกอนออกไป เชื อแบคทีเรียที่ยึดเกาะกับตะกอน  
เมื่อตะกอนถูกกรองออกไปเท่ากับช่วยลดปริมาณเชื อแบคทีเรียด้วยเช่นกัน  
 
สรุป 

การศึกษาในครั งนี แสดงให้เห็นได้ว่า แหล่งของลูกกุ้งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระยะเวลาที่ลูกกุ้งอยู่ในโรงเพาะฟัก 
และความหนาแน่นในการลงกุ้ง เป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีท าให้กุ้งมีโอกาสเป็นโรค AHPND มากขึ น ขณะที่การกรองน  าจะช่วยลดความ
ความเสี่ยงการเกิดโรค AHPND ได้ การควบคุมหรือลดปริมาณเชื อแบคทีเรียในน  าในระหว่างเลี ยงและการคัดเลือกลูกกุ้งให้มี
การปนเปื้อนของเชื อก่อโรคจึงเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค AHPND ที่ได้จากการศึกษาในครั งนี   

 
ค าขอบคุณ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่งระยอง ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูล และขอขอบคุณส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาครั งนี ตาม
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ประสิทธิภาพของสารสกัดขม้ินชันในการป้องกันโรคตายด่วนในกุ้งขาวแวนนาไมที่เกิดจากเชื้อ Vibrio 
parahaemolyticus 
 
จ าเริญศรี ถาวรสุวรรณ1*  และเจนจิตต์ คงก าเนิด2 

1ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น  าสงขลา 
2กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น  า 
 
บทคัดย่อ 

ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดขมิ นชันในการป้องกันโรคตายด่วน (EMS/AHPND) ในกุ้งขาวแวนนาไม โดยทดสอบ
ความสามารถของสารสกัดขมิ นชันในการยับยั งและฆ่าเชื อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ก่อโรคตายด่วน 
(VPP) ในหลอดทดลอง พบว่าสารสกัดขมิ นชันด้วย 95% เอธานอล สามารถยับยั งเชื อ VPP โดยใช้ความเข้มข้น 78.12 µg/ml 
และ ฆ่าเชื อได้โดยใช้ความเข้มข้น 156.25 µg/ml น าสารสกัดขมิ นชันมาผสมอาหารเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่ระดับต่าง ๆ ได้แก่ 
30, 50, 100, 150  มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร นาน 28 วัน เก็บตัวอย่างกุ้งที่  7, 14, 21, 28 วัน หลังให้อาหารทดลอง 
มาตรวจสอบปริมาณเม็ดเลือดรวม ปริมาณแบคทีเรียวิบริโอในกระเพาะอาหารและตับและตับอ่อน การแสดงออกของยีน 
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน และน ากุ้งมาแช่เชื อ VPP เพื่อตรวจสอบความสามารถในการต้านทานเชื อ พร้อมทั งเก็บตัวอย่าง 
หลังแช่เชื อ 24 ช่ัวโมง มาตรวจสอบค่าต่าง ๆ เช่นเดียวกุ้งหลังเลี ยงด้วยอาหารทดลองก่อนการแช่เชื อ พบว่าที่ 7 และ 14 วัน
หลังให้อาหารทดลองกุ้งชุดที่ให้อาหารผสมสารสกัดขมิ นชันทุกระดับมีอัตรารอดตายหลังการแช่เชื อ VPP สูงกว่าชุดควบคุม 
ในขณะที่ 21 และ 28 วัน หลังให้อาหารทดลองมีอัตรารอดต่ ากว่าชุดควบคุม ปริมาณเม็ดเลือดรวมของกุ้งไม่แตกต่างกัน
ระหว่างชุดทดลอง ส าหรับการแสดงออกของยันที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันพบว่าที่ 7 วันหลัง ให้อาหารทดลองผสมสารสกัด
ขมิ นชัน 30 mg/kg กุ้งที่ได้รับเชื อ VPP มีการแสดงออกของยีน PO (prophenoloxidase) และ PE (peroxinectin) ในตับ  
สูงกว่ากุ้งก่อนให้เชื อ แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื อ VPP จากการศึกษาครั งนี แสดงให้เห็นว่าการใช้สารสกัด
ขมิ นชันผสมอาหารเลี ยงกุ้ง 7 - 14 วัน ท าให้กุ้งมีความสามารถในการต้านทานเชื อและการท างานของภูมิคุ้มกันที่สูงขึ น 
อย่างไรก็ตามการเลี ยงกุ้งโดยอาหารผสมขมิ นชันที่นานเกินไปกลับท าให้ความสามารถในการต้านทานเชื อลดลง ดังนั นระดับ
ของสารสกัดขมิ นชันท่ีเหมาะสมในการเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไมคือ 30 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 7 - 14 วัน 
 
ค าส าคัญ : สารสกัดขมิ นชัน โรคตายด่วน กุ้งขาวแวนนาไม 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 130/2 ต.พะวง อ.เมือง จ. สงขลา 90100 E-mail : pjumroensri@gmail.com  
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(VPP) ในหลอดทดลอง พบว่าสารสกัดขมิ นชันด้วย 95% เอธานอล สามารถยับยั งเชื อ VPP โดยใช้ความเข้มข้น 78.12 µg/ml 
และ ฆ่าเชื อได้โดยใช้ความเข้มข้น 156.25 µg/ml น าสารสกัดขมิ นชันมาผสมอาหารเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่ระดับต่าง ๆ ได้แก่ 
30, 50, 100, 150  มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร นาน 28 วัน เก็บตัวอย่างกุ้งที่  7, 14, 21, 28 วัน หลังให้อาหารทดลอง 
มาตรวจสอบปริมาณเม็ดเลือดรวม ปริมาณแบคทีเรียวิบริโอในกระเพาะอาหารและตับและตับอ่อน การแสดงออกของยีน 
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน และน ากุ้งมาแช่เชื อ VPP เพื่อตรวจสอบความสามารถในการต้านทานเชื อ พร้อมทั งเก็บตัวอย่าง 
หลังแช่เชื อ 24 ช่ัวโมง มาตรวจสอบค่าต่าง ๆ เช่นเดียวกุ้งหลังเลี ยงด้วยอาหารทดลองก่อนการแช่เชื อ พบว่าที่ 7 และ 14 วัน
หลังให้อาหารทดลองกุ้งชุดที่ให้อาหารผสมสารสกัดขมิ นชันทุกระดับมีอัตรารอดตายหลังการแช่เชื อ VPP สูงกว่าชุดควบคุม 
ในขณะที่ 21 และ 28 วัน หลังให้อาหารทดลองมีอัตรารอดต่ ากว่าชุดควบคุม ปริมาณเม็ดเลือดรวมของกุ้งไม่แตกต่างกัน
ระหว่างชุดทดลอง ส าหรับการแสดงออกของยันที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันพบว่าที่ 7 วันหลัง ให้อาหารทดลองผสมสารสกัด
ขมิ นชัน 30 mg/kg กุ้งที่ได้รับเชื อ VPP มีการแสดงออกของยีน PO (prophenoloxidase) และ PE (peroxinectin) ในตับ  
สูงกว่ากุ้งก่อนให้เชื อ แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื อ VPP จากการศึกษาครั งนี แสดงให้เห็นว่าการใช้สารสกัด
ขมิ นชันผสมอาหารเลี ยงกุ้ง 7 - 14 วัน ท าให้กุ้งมีความสามารถในการต้านทานเชื อและการท างานของภูมิคุ้มกันที่สูงขึ น 
อย่างไรก็ตามการเลี ยงกุ้งโดยอาหารผสมขมิ นชันที่นานเกินไปกลับท าให้ความสามารถในการต้านทานเชื อลดลง ดังนั นระดับ
ของสารสกัดขมิ นชันท่ีเหมาะสมในการเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไมคือ 30 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 7 - 14 วัน 
 
ค าส าคัญ : สารสกัดขมิ นชัน โรคตายด่วน กุ้งขาวแวนนาไม 
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Efficiency of Turmeric (Curcuma longa Linn.) Extract on Prevention of the EMS Caused by 
Vibrio parahaemolyticus in white shrimp (Penaeus vannamei Boone, 1931) 
 
Jumroensri Thawonsuwan1*  and Janejit Kongkumnerd2 

1Songkhla Aquatic Animal Health Research Center 
2Aquatic Animal Health Research and Development Division 
 
บทคัดย่อ 

Efficacy of turmeric extract on prevention of EMS/AHPND caused by Vibrio parahemolyticus were 
studied by determines an inhibition effect of turmeric extract in vitro against V. parahaemolyticus strain 
VPP. The minimal inhibitory concentration (MIC) of 95% ethanol extract of turmeric was 78.12 µg/ml and 
the minimum bactericidal concentration was 156.25 µg/ml. Thereafter, turmeric extract supplemented 
feed were prepared by top coated on commercial feed at different concentration at 0, 30, 50, 100,  
150 mg/kg feed. Feed were randomized fed to 5 g Penaeus vannamei in triplicate for duration of  
1 month. Shrimp were sampled at 7, 14, 21 and 28 days post feeding to determine total hemocytes, lipid 
peroxidation, bacteria in stomach and hepatopancreas, survival rate post VPP immersion and immune 
related gene expression post VPP immersion. It was found that at 7 and 14 days post feeding all shrimp 
received turmeric supplemented feed gave a higher survival rate post VPP immersion compared to control 
while post feeding 21 and 28 days  had lower survival rate than control. There were no different of total 
hemocytes among treatment. At 7days post feeding, PO (prophenoloxidase) and PE (peroxinectin) expression 
in hepatopancreas of shrimp received 30 mg/kg turmeric supplemented feed was significantly up regulated 
post and VPP immersion indicating the response of shrimp to VPP infection. From this study suggesting that 
supplementation of turmeric extract in shrimp feed at 30 mg/kg and feed to shrimp for 7 - 14 days was 
recommended to prevent shrimp from EMS caused by V. parahaemolyticus strain VPP. 
 
Key words : turmeric extract, early mortality syndrome (EMS), white shrimp (Penaeus vannamei)  
   
*Corresponding author : 130/2 Pawong, Muang, Songkhla 90100 E-mail : pjumroensri@gmail.com
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ค าน า 
จากปัญหาการตายของกุ้งทะเลในช่วงอายุน้อยๆ หลังลงเลี ยงในบ่อดินเพียง 10 - 35 วัน หรือท่ีเรียกว่าอาการตายด่วน 

(Early Mortality Syndrome; EMS) จนมีผลให้ผลผลิตกุ้งทะเลโดยภาพรวมของประเทศในปี พ.ศ. 2556 ลดลงกว่า 50% 
เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตในปี พ.ศ. 2555 นั น พบว่าเชื อวิบริโอพาราฮีโมไลติคัส (Vibrio parahaemolyticus) เป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท าให้กุ้งตาย อย่างไรก็ตามเชื อ V. parahaemolyticus ทุกไอโซเลทที่แยกจากกุ้ง ไม่ได้เป็นสาเหตุการตายของกุ้ง 
เสมอไป ทั งนี จากการศึกษาความสัมพันธ์ของการตายสะสมของกุ้งหลังการแช่เชื อและคุณลักษณะเฉพาะของเชื อจากหลาย ๆ 
หน่วยงาน (FAO, 2013, Tran et al., 2013, Flegel and Lo, 2014) พบว่ามีเพียงบางไอโซเลทที่มีพลาสมิดที่มียีนจ าเพาะ 
ในการสร้างสารพิษอยู่ด้วยเท่านั นจึงจะมีผลให้กุ้งตายสะสมได้ 

การใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการยับยั งและฆ่าเชื อแบคทีเรียก่อโรคเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เรื่องโรคในกุ้งทะเล ขมิ นชันเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีคุณสมบัติทางชีววิทยาที่หลากหลายทั งคุณสมบัติในการยับยั งและฆ่าเชื อ
แบคทีเรีย คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ การศึกษาผลของสารสกัดขมิ นชันในการป้องกันและรักษาโรคตายด่วนที่เกิดจาก
เชื อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus จึงเป็นข้อมูลส าคัญในการน าไปประยุกต์ใช้จริงในการเลี ยงกุ้งต่อไป 

ขมิ นชัน (Turmeric; Curcuma longa Linn.) เป็นพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางชีววิทยาหลากหลาย ได้แก่  ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านจุลชีพทั งเชื อแบคทีเรีย เชื อไวรัส และเชื อรา (Chattopadhyay et al., 2004; Akram  
et al., 2010) สารส าคัญในขมิ นชันที่ออกฤทธิ์ทางชีววิทยา ได้แก่สารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ (curcuminoids) ซึ่งมีประมาณ  
3 - 5% โดยมีเคอร์คูมิน (curcumin) เป็นสารประกอบหลักประมาณ 77% ส่วนที่ เหลือประมาณ 20 - 25% เป็นสาร 
ดีเมท็อกซี่เคอร์คูมิน (Demethoxy curcumin) และบิสดีเมท็อกซี่เคอร์คูมิน (Bisdemethoxy curcumin) (Çíkríkçí et al., 
2008) จากการศึกษาของมะลิและคณะ (2547) และกิตติมาและคณะ (2550) พบว่าสารสกัดด้วยเอทธานอลของขมิ นชัน 
มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื อแบคทีเรีย V. harveyi ซึ่งเป็นแบคทีเรียก่อโรคที่เป็นปัญหาส าคัญในการเลี ยงกุ้งกุลาด าและ
สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของกุ้งกุลาด าได้ อย่างไรก็ตามระดับสารสกัดขมิ นชันที่สูงเกินไปส่งผลให้กุ้งกุลาด ามีการเจริญเติบโต
ลดลง เช่นเดียวกันกับการศึกษาในกุ้งขาวแวนนาไมของ  Lawhavinit et al. (2010) ที่พบว่าสารสกัดด้วยเอทธานอล 
ของขมิ นชันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของภูมิคุ้มกัน โดยปริมาณเม็ดเลือด กิจกรรมเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส มีค่าเพิ่มขึ น
ตามระดับของสารสกัดขมิ นชันที่เพิ่มขึ นในอาหาร และมีค่าสูงสุดที่สารสกัดขมิ นชันระดับ 15 กรัมต่อกิโลกรัมอาหาร และ
กิ จกรรมของสารต่ อต้ าน เชื อวิบ ริ โอ ชนิ ดต่ าง ๆ  ได้ แก่  Vibrio harveyi, V. cholerae, V. parahaemolyticus, V. 
alginolyticus, V.vulnificus และ V. fluvialis ก็เพิ่มขึ นตามระดับของสารสกัดขมิ นชันที่ เพิ่มขึ นในอาหารด้วยเช่นกัน 
นอกจากนี พบว่ากุ้งขาวที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 15 กรัมต่อกิโลกรัมอาหาร มีอัตรารอดตายสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) หลังได้รับเชื อ V. harveyi จะเห็นได้ว่าขมิ นชันน่าจะเป็นสมุนไพรที่สามารถลดผลกรทบของเชื อ 
V. parhaemolyticus ก่อโรคตายด่วนในกุ้งขาวได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาผลของสารสกัดขมิ นชันในการยับยั งเชื อแบคทีเรียก่อโรคตายด่วน (V. parahaemolyticus strain VPP) ใน
ห้องปฏิบัติการ 

2. ศึกษาผลของสารสกัดขมิ นชันในการป้องกันโรคตายด่วนที่มีสาเหตุมาจากเชื อ V. parahaemolyticus strain VPP 
ในกุ้งขาวแวนนาไม 
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จากปัญหาการตายของกุ้งทะเลในช่วงอายุน้อยๆ หลังลงเลี ยงในบ่อดินเพียง 10 - 35 วัน หรือท่ีเรียกว่าอาการตายด่วน 

(Early Mortality Syndrome; EMS) จนมีผลให้ผลผลิตกุ้งทะเลโดยภาพรวมของประเทศในปี พ.ศ. 2556 ลดลงกว่า 50% 
เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตในปี พ.ศ. 2555 นั น พบว่าเชื อวิบริโอพาราฮีโมไลติคัส (Vibrio parahaemolyticus) เป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท าให้กุ้งตาย อย่างไรก็ตามเชื อ V. parahaemolyticus ทุกไอโซเลทที่แยกจากกุ้ง ไม่ได้เป็นสาเหตุการตายของกุ้ง 
เสมอไป ทั งนี จากการศึกษาความสัมพันธ์ของการตายสะสมของกุ้งหลังการแช่เชื อและคุณลักษณะเฉพาะของเชื อจากหลาย ๆ 
หน่วยงาน (FAO, 2013, Tran et al., 2013, Flegel and Lo, 2014) พบว่ามีเพียงบางไอโซเลทที่มีพลาสมิดที่มียีนจ าเพาะ 
ในการสร้างสารพิษอยู่ด้วยเท่านั นจึงจะมีผลให้กุ้งตายสะสมได้ 

การใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการยับยั งและฆ่าเชื อแบคทีเรียก่อโรคเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เรื่องโรคในกุ้งทะเล ขมิ นชันเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีคุณสมบัติทางชีววิทยาที่หลากหลายทั งคุณสมบัติในการยับยั งและฆ่าเชื อ
แบคทีเรีย คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ การศึกษาผลของสารสกัดขมิ นชันในการป้องกันและรักษาโรคตายด่วนที่เกิดจาก
เชื อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus จึงเป็นข้อมูลส าคัญในการน าไปประยุกต์ใช้จริงในการเลี ยงกุ้งต่อไป 

ขมิ นชัน (Turmeric; Curcuma longa Linn.) เป็นพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางชีววิทยาหลากหลาย ได้แก่  ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านจุลชีพทั งเชื อแบคทีเรีย เชื อไวรัส และเชื อรา (Chattopadhyay et al., 2004; Akram  
et al., 2010) สารส าคัญในขมิ นชันที่ออกฤทธิ์ทางชีววิทยา ได้แก่สารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ (curcuminoids) ซึ่งมีประมาณ  
3 - 5% โดยมีเคอร์คูมิน (curcumin) เป็นสารประกอบหลักประมาณ 77% ส่วนที่ เหลือประมาณ 20 - 25% เป็นสาร 
ดีเมท็อกซี่เคอร์คูมิน (Demethoxy curcumin) และบิสดีเมท็อกซี่เคอร์คูมิน (Bisdemethoxy curcumin) (Çíkríkçí et al., 
2008) จากการศึกษาของมะลิและคณะ (2547) และกิตติมาและคณะ (2550) พบว่าสารสกัดด้วยเอทธานอลของขมิ นชัน 
มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื อแบคทีเรีย V. harveyi ซึ่งเป็นแบคทีเรียก่อโรคที่เป็นปัญหาส าคัญในการเลี ยงกุ้งกุลาด าและ
สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของกุ้งกุลาด าได้ อย่างไรก็ตามระดับสารสกัดขมิ นชันที่สูงเกินไปส่งผลให้กุ้งกุลาด ามีการเจริญเติบโต
ลดลง เช่นเดียวกันกับการศึกษาในกุ้งขาวแวนนาไมของ  Lawhavinit et al. (2010) ที่พบว่าสารสกัดด้วยเอทธานอล 
ของขมิ นชันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของภูมิคุ้มกัน โดยปริมาณเม็ดเลือด กิจกรรมเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส มีค่าเพิ่มขึ น
ตามระดับของสารสกัดขมิ นชันที่เพิ่มขึ นในอาหาร และมีค่าสูงสุดที่สารสกัดขมิ นชันระดับ 15 กรัมต่อกิโลกรัมอาหาร และ
กิ จกรรมของสารต่ อต้ าน เชื อวิบ ริ โอ ชนิ ดต่ าง ๆ  ได้ แก่  Vibrio harveyi, V. cholerae, V. parahaemolyticus, V. 
alginolyticus, V.vulnificus และ V. fluvialis ก็เพิ่มขึ นตามระดับของสารสกัดขมิ นชันที่ เพิ่มขึ นในอาหารด้วยเช่นกัน 
นอกจากนี พบว่ากุ้งขาวที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 15 กรัมต่อกิโลกรัมอาหาร มีอัตรารอดตายสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) หลังได้รับเชื อ V. harveyi จะเห็นได้ว่าขมิ นชันน่าจะเป็นสมุนไพรที่สามารถลดผลกรทบของเชื อ 
V. parhaemolyticus ก่อโรคตายด่วนในกุ้งขาวได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาผลของสารสกัดขมิ นชันในการยับยั งเชื อแบคทีเรียก่อโรคตายด่วน (V. parahaemolyticus strain VPP) ใน
ห้องปฏิบัติการ 

2. ศึกษาผลของสารสกัดขมิ นชันในการป้องกันโรคตายด่วนที่มีสาเหตุมาจากเชื อ V. parahaemolyticus strain VPP 
ในกุ้งขาวแวนนาไม 
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วิธีด าเนินการ 
การเตรียมสารสมุนไพร 

น าผงขมิ นชันที่ซื อจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งมีสาระส าคัญ (Curcuminoid) 8.72%  
มาสกัดด้วยแอลกอฮอล์ (Ethanol) ความเข้มข้น 95% โดยแช่ผงขมิ นชัน 1 ส่วนใน แอลกอฮอล์ 95% 9 ส่วนเป็นเวลา  
24 ช่ัวโมง หลังจากนั นน ามากรองผ่านกระดาษกรองเบอร์ 1 และเก็บสารสกัดในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  

 
การศึกษาคุณสมบัติในการยับย้ังเชื้อและฆ่าเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดขมิ้นชัน 

หาค่าต่ าสุดของสมุนไพรที่สามารถยับยั งการเพิ่มจ านวนของเชื อได้ (Minimum Inhibitory Concentration; MIC) 
โดยน าเชื อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus สายพันธุ์ก่อโรคตายด่วน (VPP) ที่แยกจากกุ้งป่วยซึ่งเก็บที่ -80 องศาเซลเซียส 
มาเลี ยงบนอาหารเลี ยงเชื อ Tryptic Soy Agar (TSA) ที่มีเกลือผสมอยู่ 1.5% บ่มที่ 30 องศาเซลเซียส 18 - 24 ช่ัวโมง น าเชื อ
จากเพลทไปละลายน  าเกลือ 1.5% ที่ผ่านการฆ่าเชื อแล้ว น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่  640 nm ให้ได้ค่าเท่ากับ 0.1  
(108 cfu/ml) น าสารสกัดขมิ นชันมาหาค่า MIC ด้วยวิธี Broth Micro-dilution ตามวิธีการของ NCCLs (NCCLs, 1999  
อ้างตาม รัชต์  และดวงพร , 2550) ท าในถาด 96 หลุม  ก้นรูปตั วยู  (U-shape) ในแต่ละหลุมจะมีปริมาตรเท่ากับ  
100 ไมโครลิตร โดยเติมอาหารเลี ยงเชื อชนิด Mueller Hinton broth ปริมาตร 50 ไมโครลิตรลงในถาด 96 หลุมของแถว
แนวตั งที่ 2 - 12 และเติม stock solution สมุนไพรปริมาตร 100 ไมโครลิตร ในหลุมที่ 1 เจือจาง stock solution สมุนไพร
แบบ 2-fold serial dilution โดยดูด stock solution สมุนไพรในหลุมที่ 1 ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ใส่ในหลุมที่ 2 ผสมให้เข้ากัน
อย่างดี แล้วดูดส่วนผสมปริมาตร 50 ไมโครลิตรใส่ในหลุมที่ 3 และเจือจางต่อไปครั งละ 2 เท่าจนถึงแถวแนวตั งที่ 12 จึงดูดสารทิ ง 
50 ไมโครลิตร จากนั นเติมเชื อแบคทีเรีย VPP ที่เตรียมไว้ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ทุกหลุมตามแถวแนวตั งที่ 1 - 12  ผสมให้เข้ากัน 
บ่มเลี ยงเชื อที่ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เติม p-INT (p-iodonitrotetrazolium violet) เข้มข้น 0.2 mg/ml 
หลุมละ 40 µl น าไปบ่มที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง น ามาตรวจสอบผลโดยการดูสี หลุมที่มีสีชมพูแสดงว่าเชื อยังมี
ชีวิตอยู่ ดังนั นค่า MIC คือค่าตัวอย่างหลุมที่มีสารความเข้มข้นต่ าสุดที่ไม่มีสีชมพู 

หาค่าต่ าสุดของสารสกัดขมิ นชันท่ีฆ่าเชื อก่อโรคได้ (Minimum Bactericidal Concentration; MBC) โดยดูดสารผสม
จากหลุม MIC และถัดขึ นมาอีก 2 หลุม ปริมาตรหลุมละ 5 ไมโครลิตร มาหยดลงบนพื นผิวอาหารเลี ยงเชื อ TSA บ่มเชื อที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง อ่านค่า MBC ที่ความเข้มข้นต่ าสุดที่ไม่มีเชื อเจริญบนจานเพาะเชื อ 
 
ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดขมิ้นชันในการป้องกันโรคตายด่วนจากเชื้อ V. parahaemolyticus 

ศึกษาระดับของสารสกัดขมิ นชันที่เหมาะสมในการเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไม โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
(Completely randomize) เลี ยงกุ้งด้วยอาหารทดลอง 5 ชุดที่มีระดับความเข้มข้นของสารสกัดขมิ นชันแตกต่างกัน โดยใช้
ข้อมูลจากค่า MIC ที่ได้จากการตรวจสอบข้างต้น ดังนี  

ชุดที่ 1 อาหาร Commercial + fish oil 2% (Control) 
ชุดที่ 2 อาหาร Commercial + สารสกัดขมิ นชัน 30 mg/kg + fish oil 2% (T30) 
ชุดที่ 3 อาหาร Commercial + สารสกัดขมิ นชันท่ีระดับ 50 mg/kg + fish oil 2% (T50) 
ชุดที่ 4 อาหาร Commercial + สารสกัดขมิ นชันท่ีระดับ 100 mg/kg + fish oil 2% (T100) 
ชุดที่ 5 อาหาร Commercial + สารสกัดขมิ นชันท่ีระดับ 150 mg/kg + fish oil 2% (T150) 

เตรียมอาหารทดลองโดยน าสารสกัดขมิ นชันเคลือบบนอาหารเม็ดส าเร็จรูปที่ขายในท้องตลาด (Commercial diet) 
ให้ท่ัว แล้วเคลือบทับด้วยน  ามันตับปลาในอัตรา 2% ผึ่งลมให้แห้งประมาณ 1 ช่ัวโมง เก็บในตู้เย็นส าหรับใช้เลี ยงกุ้งทดลอง 

เตรียมกุ้งทดลองโดยน ากุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคจากโรงเพาะฟัก มาเลี ยงในบ่อคอนกรีตขนาด 10 ตัน ของศูนย์วิจัย
สุขภาพสัตว์น  าสงขลา ในน  าทะเลความเค็ม 20 พีพีที อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ให้กินอาร์ทีเมียและอาหารส าเร็จรูป 
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ในการเลี ยงจะถ่ายน  า 80 - 100% ทุกวัน และควบคุมคุณภาพน  าในบ่อให้เหมาะสมกับการเลี ยงกุ้งโดยการตรวจวัดคุณภาพน  า
สัปดาห์ละ 2 ครั ง หลังจากนั นคัดเลือกกุ้งน  าหนัก 3±0.5 กรัม ลงเลี ยงในถังไฟเบอร์ขนาด 500 ลิตร บรรจุน  า 450 ลิตร 
จ านวน 15 ถัง ถังละ 60 ตัว โดยเลี ยงกุ้งด้วยอาหารชุดควบคุม 1 สัปดาห์ก่อนเริ่มให้อาหารทดลองเพื่อปรับลดความเครียด 
จากการขนย้าย 

เลี ยงกุ้งด้วยอาหารทดลอง 5 ชุดข้างต้น ชุดละ 3 ถัง โดยให้อาหารวันละ 4 มื อ (9.00, 13.00, 17.00, 21.00) 
ประมาณ 5% น  าหนักตัว เปลี่ยนถ่ายน  าวันละ 1 ครั งหลังให้อาหารมื อแรกประมาณ 2 ช่ัวโมง หลังเลี ยงกุ้งด้วยอาหารทดลอง 
7, 14, 21, 28 วัน เก็บตัวอย่างกระเพาะอาหารและตับและตับอ่อนของกุ้งทดลองแต่ละชุดมาตรวจสอบปริมาณเม็ดเลือดรวม 
(Total hemocyte count) ปริมาณแบคทีเรียรวม (Total bacteria) ปริมาณแบคทีเรียวิบริโอรวม (Total Vibrio) และ 
ค่า lipid oxidation และแต่ละครั งสุ่มกุ้งชุดการทดลองละ 36 ตัว มาแช่เชื อ V. parahaemolyticus สายพันธ์ุก่อโรคตายด่วน 
(VPP) โดยกุ้ง 30 ตัว ใช้ส าหรับตรวจสอบอัตราการตายเพื่อทดสอบความสามารถในการต้านทานเชื อ อีก 6 ตัว เก็บตัวอย่าง
หลังแช่เชื อ 24 ช่ัวโมงเพื่อตรวจสอบปริมาณเม็ดเลือดรวม  (Total hemocyte count) ปริมาณแบคทีเรียรวม  (Total 
bacteria) ปริมาณแบคทีเรียวิบริโอรวม (Total Vibrio) เช่นเดียวกับกุ้งก่อนแช่เชื อ 
 ทดสอบความสามารถในการต้านทานเชื อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus สายพันธุ์ก่อโรคตายด่วนโดยน าเชื อ  
V. parahaemolyticus สายพันธุ์ก่อโรคตายด่วน (VPP) ซึ่งเก็บในกลีเซอรอลที่ -80 องศาเซลเซียสมาเลี ยงบนอาหารเลี ยงเชื อ 
Tryptic soy agar ที่มีเกลือ 1.5% (TSA+) น าไปบ่มที่ 30 องศาเซลเซียส 18  ช่ัวโมง จากนั นเขี่ยเชื อ 1 โคโลนีจาก TSA+  
มาเลี ยงในอาหาร TSB ที่มีเกลือ 3% (TSB+) บ่มใน shaking water bath ที่ 30 องศาเซลเซียส 18 ช่ัวโมง น าไปวัดค่า 
การดูดกลืนแสงที่ 640 nm ด้วยเครื่อง Microplate reader และปรับค่า OD ให้ได้ 0.2 (x108 cfu/ml) น าเชื อปริมาตร 300 
มิลลิลิตร ใส่ในตู้ทดลองที่มีน  าทะเลฆ่าเชื อปริมาตร 30 ลิตร เพื่อให้ได้ปริมาณเชื อ 106 CFU/ml หลังจากนั นน ากุ้งทดลองที่
ต้องการทดสอบความต้านทานเชื อใส่ในตู้ซึ่งมีเชื อ V. parahaemolyticus ก่อโรคตายด่วนนาน 24 ช่ัวโมง แล้วเปลี่ยนถ่ายน  า 
100% บันทึกอาการและจ านวนกุ้งตายเป็นเวลา 7 วัน น ากุ้งที่ตายใหม่ ๆ มาเขี่ยเชื อเพื่อยืนยันสาเหตุการตายบนอาหารเลี ยง
เชื อ TSA และ TCBS และตรวจวินิจฉัยเชื อ V. parahaemolyticus สายพันธ์ุก่อโรคตายด่วน ด้วยเทคนิค PCR  
 ตรวจสอบปริมาณเม็ดเลือดรวม (Total hemocyte count) ของกุ้งทดลองโดยเจาะเลือดกุ้งด้วยหลอดฉีดยาขนาด 
1 มิลลิลิตร หัวเข็มขนาด 26G1/2 นิ ว น าเลือด 40 ไมโครลิตร ผสมกับ Formalin 40% ใน ethanaol น าไปนับปริมาณเม็ดเลือด 
ภายใต้กล้องจุลทรรศ์ รายงานเป็น cell/ml เลือดส่วนท่ีเหลือน ามาผสมกับสารต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant: 0.1 M 
sodium citrate, 0.25 M sucrose, 0.01 M Trise HCl, pH 7.6) ในอัตราส่วน 1:1 น าไปปั่นและเหวี่ยงที่ 6500 rpm 2 นาที 
4 องศาเซลเซียส ทิ งส่วนใส น าส่วนเม็ดเลือดมาสกัดอาร์เอ็นเอด้วยสารสกัดอาร์เอ็นเอส าเร็จรูป (TriReagent) ส าหรับใช้ศึกษา
การแสดงออกของยีนที่ เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันและการต้านเชื อแบคทีเรีย  ได้แก่ ยีน prophenol oxidase (proPO), 
peroxinectin (PE) และ lipo polysaccharides- and b-1,3-glucan-binding protein (LGBP) ตามวิธีการของ Chang  
et al. (2005), Wang et al. (2008) และ Chiu et al. (2007) โดยมีรายละเอียด primer ดังนี  proPO forward primer,  
5-GCCTTGGCAACGCTTTCA-3, proPO reverse primer, 5-CGCGCATCAGTTCAGTTTGT-3, LGBP forward primer, 
5 CATGTCCAACTTCGCTTT CAGA-3, LGBP reverse primer, 5-ATCACCGCGTGGCATCTT-3, PE forward primer, 
5-TGGACCTCGCGGGAGAT-3, PE reverse primer, 5-GACCGATAGCCACCATGCTT-3, b-actin forward primer, 
5-GAGCAACACGGAGTTCGTTGT-3, b-actin reverse primer, 5-CATCACCAACTGGGACGACATGGA-3 
 ตรวจสอบปริมาณแบคทีเรียรวม (Total bacteria) และวิบริโอรวม (Total Vibrio) ในกระเพาะอาหารและตับด้วย
วิธีการ spread plate บนอาหารเลี ยงเชื อ TSA และ TCBS และ เชื อ V. parahaemolyticus ด้วยวิธีการ spread plate  
บนอาหาร chrom agar โดยแยกตับและกระเพาะอาหารมาบดในน  าเกลือฆ่าเชื อเข้มข้น 1.5% เจือจางตัวอย่างครั งละ 10 เท่า 
แล้วน าตัวอย่าง 3 ระดับความเข้มข้นไปเกลี่ยบนเพลทอาหารเลี ยงเชื อ TSA และ TCBS ระดับละ 3 ซ  า น าเพลทไปบ่มที่  
30 องศาเซลเซียส 18 - 24 ช่ัวโมง นับปริมาณเชื อและรายงานเป็น CFU/g เนื อเยื่อ 
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ในการเลี ยงจะถ่ายน  า 80 - 100% ทุกวัน และควบคุมคุณภาพน  าในบ่อให้เหมาะสมกับการเลี ยงกุ้งโดยการตรวจวัดคุณภาพน  า
สัปดาห์ละ 2 ครั ง หลังจากนั นคัดเลือกกุ้งน  าหนัก 3±0.5 กรัม ลงเลี ยงในถังไฟเบอร์ขนาด 500 ลิตร บรรจุน  า 450 ลิตร 
จ านวน 15 ถัง ถังละ 60 ตัว โดยเลี ยงกุ้งด้วยอาหารชุดควบคุม 1 สัปดาห์ก่อนเริ่มให้อาหารทดลองเพื่อปรับลดความเครียด 
จากการขนย้าย 

เลี ยงกุ้งด้วยอาหารทดลอง 5 ชุดข้างต้น ชุดละ 3 ถัง โดยให้อาหารวันละ 4 มื อ (9.00, 13.00, 17.00, 21.00) 
ประมาณ 5% น  าหนักตัว เปลี่ยนถ่ายน  าวันละ 1 ครั งหลังให้อาหารมื อแรกประมาณ 2 ช่ัวโมง หลังเลี ยงกุ้งด้วยอาหารทดลอง 
7, 14, 21, 28 วัน เก็บตัวอย่างกระเพาะอาหารและตับและตับอ่อนของกุ้งทดลองแต่ละชุดมาตรวจสอบปริมาณเม็ดเลือดรวม 
(Total hemocyte count) ปริมาณแบคทีเรียรวม (Total bacteria) ปริมาณแบคทีเรียวิบริโอรวม (Total Vibrio) และ 
ค่า lipid oxidation และแต่ละครั งสุ่มกุ้งชุดการทดลองละ 36 ตัว มาแช่เชื อ V. parahaemolyticus สายพันธ์ุก่อโรคตายด่วน 
(VPP) โดยกุ้ง 30 ตัว ใช้ส าหรับตรวจสอบอัตราการตายเพื่อทดสอบความสามารถในการต้านทานเชื อ อีก 6 ตัว เก็บตัวอย่าง
หลังแช่เชื อ 24 ช่ัวโมงเพื่อตรวจสอบปริมาณเม็ดเลือดรวม  (Total hemocyte count) ปริมาณแบคทีเรียรวม  (Total 
bacteria) ปริมาณแบคทีเรียวิบริโอรวม (Total Vibrio) เช่นเดียวกับกุ้งก่อนแช่เชื อ 
 ทดสอบความสามารถในการต้านทานเชื อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus สายพันธุ์ก่อโรคตายด่วนโดยน าเชื อ  
V. parahaemolyticus สายพันธุ์ก่อโรคตายด่วน (VPP) ซึ่งเก็บในกลีเซอรอลที่ -80 องศาเซลเซียสมาเลี ยงบนอาหารเลี ยงเชื อ 
Tryptic soy agar ที่มีเกลือ 1.5% (TSA+) น าไปบ่มที่ 30 องศาเซลเซียส 18  ช่ัวโมง จากนั นเขี่ยเชื อ 1 โคโลนีจาก TSA+  
มาเลี ยงในอาหาร TSB ที่มีเกลือ 3% (TSB+) บ่มใน shaking water bath ที่ 30 องศาเซลเซียส 18 ช่ัวโมง น าไปวัดค่า 
การดูดกลืนแสงที่ 640 nm ด้วยเครื่อง Microplate reader และปรับค่า OD ให้ได้ 0.2 (x108 cfu/ml) น าเชื อปริมาตร 300 
มิลลิลิตร ใส่ในตู้ทดลองที่มีน  าทะเลฆ่าเชื อปริมาตร 30 ลิตร เพื่อให้ได้ปริมาณเชื อ 106 CFU/ml หลังจากนั นน ากุ้งทดลองที่
ต้องการทดสอบความต้านทานเชื อใส่ในตู้ซึ่งมีเชื อ V. parahaemolyticus ก่อโรคตายด่วนนาน 24 ช่ัวโมง แล้วเปลี่ยนถ่ายน  า 
100% บันทึกอาการและจ านวนกุ้งตายเป็นเวลา 7 วัน น ากุ้งที่ตายใหม่ ๆ มาเขี่ยเชื อเพื่อยืนยันสาเหตุการตายบนอาหารเลี ยง
เชื อ TSA และ TCBS และตรวจวินิจฉัยเชื อ V. parahaemolyticus สายพันธ์ุก่อโรคตายด่วน ด้วยเทคนิค PCR  
 ตรวจสอบปริมาณเม็ดเลือดรวม (Total hemocyte count) ของกุ้งทดลองโดยเจาะเลือดกุ้งด้วยหลอดฉีดยาขนาด 
1 มิลลิลิตร หัวเข็มขนาด 26G1/2 นิ ว น าเลือด 40 ไมโครลิตร ผสมกับ Formalin 40% ใน ethanaol น าไปนับปริมาณเม็ดเลือด 
ภายใต้กล้องจุลทรรศ์ รายงานเป็น cell/ml เลือดส่วนท่ีเหลือน ามาผสมกับสารต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant: 0.1 M 
sodium citrate, 0.25 M sucrose, 0.01 M Trise HCl, pH 7.6) ในอัตราส่วน 1:1 น าไปปั่นและเหวี่ยงที่ 6500 rpm 2 นาที 
4 องศาเซลเซียส ทิ งส่วนใส น าส่วนเม็ดเลือดมาสกัดอาร์เอ็นเอด้วยสารสกัดอาร์เอ็นเอส าเร็จรูป (TriReagent) ส าหรับใช้ศึกษา
การแสดงออกของยีนที่ เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันและการต้านเชื อแบคทีเรีย  ได้แก่ ยีน prophenol oxidase (proPO), 
peroxinectin (PE) และ lipo polysaccharides- and b-1,3-glucan-binding protein (LGBP) ตามวิธีการของ Chang  
et al. (2005), Wang et al. (2008) และ Chiu et al. (2007) โดยมีรายละเอียด primer ดังนี  proPO forward primer,  
5-GCCTTGGCAACGCTTTCA-3, proPO reverse primer, 5-CGCGCATCAGTTCAGTTTGT-3, LGBP forward primer, 
5 CATGTCCAACTTCGCTTT CAGA-3, LGBP reverse primer, 5-ATCACCGCGTGGCATCTT-3, PE forward primer, 
5-TGGACCTCGCGGGAGAT-3, PE reverse primer, 5-GACCGATAGCCACCATGCTT-3, b-actin forward primer, 
5-GAGCAACACGGAGTTCGTTGT-3, b-actin reverse primer, 5-CATCACCAACTGGGACGACATGGA-3 
 ตรวจสอบปริมาณแบคทีเรียรวม (Total bacteria) และวิบริโอรวม (Total Vibrio) ในกระเพาะอาหารและตับด้วย
วิธีการ spread plate บนอาหารเลี ยงเชื อ TSA และ TCBS และ เชื อ V. parahaemolyticus ด้วยวิธีการ spread plate  
บนอาหาร chrom agar โดยแยกตับและกระเพาะอาหารมาบดในน  าเกลือฆ่าเชื อเข้มข้น 1.5% เจือจางตัวอย่างครั งละ 10 เท่า 
แล้วน าตัวอย่าง 3 ระดับความเข้มข้นไปเกลี่ยบนเพลทอาหารเลี ยงเชื อ TSA และ TCBS ระดับละ 3 ซ  า น าเพลทไปบ่มที่  
30 องศาเซลเซียส 18 - 24 ช่ัวโมง นับปริมาณเชื อและรายงานเป็น CFU/g เนื อเยื่อ 
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 ตรวจวัดค่า lipid peroxidation จากตัวอย่างตับกุ้งทดลองด้วยการตรวจสอบค่า TBARs โดยบดตัวอย่างตับ 1 ส่วน
ใน 50 mM Potassium Phosphate Buffer pH 7.8 9 ส่วน น าตัวอย่างไปเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 10,500 xg อุณหภูมิ  
4 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที แยกส่วนใสเก็บที่ -80 องศาเซลเซียส ส าหรับตรวจวัดค่า TBARs ตามวิธีการของ Ohkawa  
et al. (1979) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

น าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของระดับความเข้มข้นสารสกัดขมิ นชันและระยะเวลาในการเลี ยงด้วย  
Two-way Anova analysis และวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้ One-way ANOVA analysis และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองด้วย Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
ผลการศึกษา 
คุณสมบัติในการยับย้ังและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย  V. parahaemolyticus ก่อโรคตายด่วน 
 ความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดมิ นชันด้วย 95% แอลกอฮอล์ ท่ีสามารถยับยั งเชื อ V. parahaemolyticus ก่อโรค
ตายด่วน มีค่า 78.12 µg/ml และความเข้มข้นท่ีสามารถฆ่าเชื อได้มีค่า 156.25 µg/ml ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1 ค่า MIC และ MBC ของสารสกัดขมิ นชันต่อเชื อ V. parahaemolyticus ก่อโรคตายด่วน 
สารสกัด MIC (µg/ml) MBC (µg/ml) 
Oxytetracyclin 0.94 1.90 
สารสกัดขมิ นชัน 78.12 156.25 
 
ปริมาณเม็ดเลือดรวม 
 กุ้งทดลองหลังเลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30, 50 และ 150 มิลลิกรัม มีปริมาณเม็ดเลือดรวมน้อยกว่ากุ้ง
ชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ระดับ 100 มิลลิกรัม มีค่าต่ ากว่าชุดควบคุมแต่ไม่แตกต่างทางสถิติ 
ที่ 14 วัน กุ้งที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 100 และ 150 มิลลิกรัม มีปริมาณเม็ดเลือดรวมสูงกว่าชุดควบคุมแต่ไม่มี 
ความแตกต่างทางสถิติ ส าหรับกุ้งที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30 มิลลิกรัมมีปริมาณเม็ดเลือดรวมต่ าที่สุด ที่ 21 วัน 
หลังเลี ยงด้วยอาหารทดลอง กุ้งที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 50 มิลลิกรัม มีปริมาณเม็ดเลือดรวมสูงสุดสูงกว่าชุดควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ที่ 28 วัน ปริมาณเม็ดเลือดกุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 100 มิลลิกรัม  
มีปริมาณเม็ดเลือดรวมต่ ากว่ากุ้งชุดควบคุมและชุดที่ได้รับสารสกัดขมิ นชันระดับอื่น ๆ ดังแสดงแสดงในภาพที่ 1 A  
 กุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารทดลอง 7 วัน เมื่อน ามาแช่เชื อก่อโรคตายด่วน (VPP) พบว่า ปริมาณเม็ดเลือดรวมสูงสุดในกุ้ง 
ที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30 มิลลิกรัม ที่ 14 วันกุ้งที่ได้รับสารสกัดขมิ นชัน 50 มิลลิกรัม มีปริมาณเม็ดเลือดสูงสูด  
ที่ 21 วัน กุ้งที่ได้รับสารสกัดขมิ นชัน 100 มิลลิกรัม มีปริมาณเม็ดเลือดน้อยกว่าชุดการทดลองอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ในขณะที่ 28 วัน กุ้งชุดควบคุมมีปริมาณเม็ดเลือดรวมหลังการแช่เชื อสูงสุด ดังแสดงในภาพที่ 1 B 
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ภาพที่ 1 ปริมาณเม็ดเลือดรวมของกุ้งทดลองที่ 7, 14, 21, 28 วัน หลังเลี ยงด้วยอาหารทดลอง (A) และที่ 24 ช่ัวโมงหลัง  
  การแช่เชื อ V. parahaemolyticus ก่อโรคตายด่วน (VPP) (B) 
 
ค่า Lipid peroxidation (TBARs) 
 ค่า TBARs ในตับและตับอ่อนกุ้งทดลองหลังเลี ยงด้วยอาหารทดลอง 7 วัน มีค่าสูงสุดในกุ้งที่ได้เลี ยงด้วยอาหารผสม
สกัดขมิ นชัน 30 มิลลิกรัม โดยมีค่าสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และที่ 14 วัน ค่า TBARs ในตับกุ้ง 
สูงกว่าที่ช่วงเวลาอื่น โดยกุ้งที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30 และ 100 มิลลิกรัม มีค่า TBARs ต่ ากว่าชุดควบคุมอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ที่ 21 วัน กุ้งที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน ทุกระดับมีค่า TBARs ต่ าว่าชุดควบคุมอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ที่ 28 วัน กุ้งที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 100 มิลลิกรัม มีค่า TBARs สูงที่สุด สูงกว่า 
ชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังแสดงในภาพที่ 2 A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ค่า TBARs ในตับและตับอ่อนของกุ้งทดลองที่ 7, 14, 21, 28 วัน หลังเลี ยงด้วยอาหารทดลอง (A) และที่ 24 ช่ัวโมง 

หลังการแช่เชื อ V. parahaemolyticus ก่อโรคตายด่วน (VPP) (B) 
 
กุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารทดลอง 7 วัน เมื่อน ามาแช่เชื อก่อโรคตายด่วน (VPP) พบว่า ค่า TBARs ในกุ้งที่ได้รับอาหารผสม

สารสกัดขมิ นชัน 30 และ 50 มิลลิกรัม มีค่าต่ ากว่าชุดควบคุม และกุ้งที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 100 และ 150 
มิลลิกรัม มีค่าสูงกว่าชุดควบคุม อย่างไรก็ตามไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เนื่องจากความแปรปรวนของข้อมูลระหว่างตัวกุ้ง
ทดลองมีค่าสูง ส าหรับกุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารทดลอง 14 วัน เมื่อน ามาแช่เชื อ พบว่ากุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 
30, 50 และ 100 มิลลิกรัม มีค่าสูงกว่าชุดควบคุมและชุดที่ได้รับอาหารผสมสารสกัด 150 มิลลิกรัม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ภาพที่ 1 ปริมาณเม็ดเลือดรวมของกุ้งทดลองที่ 7, 14, 21, 28 วัน หลังเลี ยงด้วยอาหารทดลอง (A) และที่ 24 ช่ัวโมงหลัง  
  การแช่เชื อ V. parahaemolyticus ก่อโรคตายด่วน (VPP) (B) 
 
ค่า Lipid peroxidation (TBARs) 
 ค่า TBARs ในตับและตับอ่อนกุ้งทดลองหลังเลี ยงด้วยอาหารทดลอง 7 วัน มีค่าสูงสุดในกุ้งที่ได้เลี ยงด้วยอาหารผสม
สกัดขมิ นชัน 30 มิลลิกรัม โดยมีค่าสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และที่ 14 วัน ค่า TBARs ในตับกุ้ง 
สูงกว่าที่ช่วงเวลาอื่น โดยกุ้งที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30 และ 100 มิลลิกรัม มีค่า TBARs ต่ ากว่าชุดควบคุมอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ที่ 21 วัน กุ้งที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน ทุกระดับมีค่า TBARs ต่ าว่าชุดควบคุมอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ที่ 28 วัน กุ้งที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 100 มิลลิกรัม มีค่า TBARs สูงที่สุด สูงกว่า 
ชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังแสดงในภาพที่ 2 A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ค่า TBARs ในตับและตับอ่อนของกุ้งทดลองที่ 7, 14, 21, 28 วัน หลังเลี ยงด้วยอาหารทดลอง (A) และที่ 24 ช่ัวโมง 

หลังการแช่เชื อ V. parahaemolyticus ก่อโรคตายด่วน (VPP) (B) 
 
กุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารทดลอง 7 วัน เมื่อน ามาแช่เชื อก่อโรคตายด่วน (VPP) พบว่า ค่า TBARs ในกุ้งที่ได้รับอาหารผสม

สารสกัดขมิ นชัน 30 และ 50 มิลลิกรัม มีค่าต่ ากว่าชุดควบคุม และกุ้งที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 100 และ 150 
มิลลิกรัม มีค่าสูงกว่าชุดควบคุม อย่างไรก็ตามไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เนื่องจากความแปรปรวนของข้อมูลระหว่างตัวกุ้ง
ทดลองมีค่าสูง ส าหรับกุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารทดลอง 14 วัน เมื่อน ามาแช่เชื อ พบว่ากุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 
30, 50 และ 100 มิลลิกรัม มีค่าสูงกว่าชุดควบคุมและชุดที่ได้รับอาหารผสมสารสกัด 150 มิลลิกรัม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ที่ 28 วัน ค่า TABRs ในกุ้งที่ได้รับอาหารผสมสารสกัด 30 และ 150 มิลลิกรัม มีค่าต่ ากว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ดังแสดงในภาพที่ 2 B 
 
ปริมาณแบคทีเรียในกระเพาะอาหารและตับและตับอ่อน  
 ปริมาณแบคทีเรียรวม (Total bacteria) ในกระเพาะอาหาร และ ตับและตับอ่อนของกุ้งหลังเลี ยงด้วยอาหารทดลอง 
7 วัน มีค่าต่ าสุดในกุ้งชุดที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30 มิลลิกรัม (5.74 และ 1.17 log10CFU) ในขณะที่หลังเลี ยง
ด้วยอาหารทดลอง 14, 21 และ 28 วัน ไม่มีความแตกต่างกันของปริมาณแบคทีเรียรวมระหว่างชุดทดลอง ดังแสดงในภาพที่  
3 A และ 3 B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ปริมาณแบคทีเรียรวม ในกระเพาะอาหาร (A) และตับและตับอ่อน (B) ของกุ้งทดลองหลังเลี ยงด้วยอาหารทดลอง 
  5 ชุด ที่มีระดับสารสกัดขมิ นชันแตกต่างกันท่ี 0, 30, 50, 100 และ 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
 
 ปริมาณแบคทีเรียวิบริโอรวม (Total vibrio) ในกระเพาะอาหารกุ้งและตับและตับอ่อนของกุ้งหลังเลี ยงกุ้งด้วยอาหาร
ทดลองที่ 7 วัน พบว่ากุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30 มิลลิกรัม มีค่าต่ าสุด ในขณะที่หลังหลี ยงด้วยอาหารทดลอง 
14, 21 และ 28 วัน ไม่มีความแตกต่างระหว่างชุดทดลอง ดังแสดงในภาพที่ 4 A และ 4 B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่   ปริมาณแบคทีเรียวิบริโอรวม ในกระเพาะอาหาร (A) และตับและตับอ่อน (B) กุ้งทดลองหลังเลี ยงด้วยอาหารทดลอง  

5 ชุด ที่มีระดับสารสกัดขมิ นชันแตกต่างกันท่ี 0, 30, 50, 100 และ 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
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 กุ้งหลังเลี ยงด้วยอาหารทดลองนาน 7 วัน แล้วน ามาแช่เชื อ VPP พบว่าหลังแช่เชื อ 24 ช่ัวโมง ปริมาณแบคทีเรีย  
V. parahaemolyticus ในกระเพาะอาหาร ของกุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30 มิลลิกรัม มีค่าต่ าที่สุด  
(ภาพที่ 5 A) หลังให้อาหาร 14 และ 21 วัน ไม่มีความแตกต่างระหว่างชุดทดลอง ในขณะที่หลังให้อาหาร 28 วัน ปริมาณ
แบคทีเรีย V. parahaemolyticus ต่ าสุดในกุ้งชุดที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 150 มิลลิกรัม ส าหรับในตับและ 
ตับอ่อนพบว่า ปริมาณ V. parahaemolyticus ในกุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30 และ 50 มิลลิกรัม มีค่าต่ า
กว่าชุดควบคุมและชุดที่เลี ยงด้วยอาหารผสมขมิ นชัน 100 และ 150 มิลลิกรัม ส าหรับกุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารทดลองนาน  
14 และ 21 วัน พบว่ากุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30 และ 100 มิลลิกรัม มีค่าต่ ากว่าชุดควบคุม ในขณะที่หลัง
เลี ยงด้วยอาหารทดลอง 28 วัน เมื่อน ามาแช่เชื อ พบปริมาณ V. parahaemolyticus น้อยที่สุดในกุ้งชุดที่เลี ยงด้วยอาหารผสม
ชุดควบคุมซึ่งไม่ผสมสารสกัดขมิ นชัน (ภาพที่ 5 A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ปริมาณแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ในกระเพาะอาหาร (A) และตับและตับอ่อน (B) กุ้งทดลองที่เลี ยง 

ด้วยอาหารทดลองผสมสารสกัดขมิ นชันท่ีระดับต่างๆ หลังแช่เชื อ VPP 24 ช่ังโมง 
 
 เมื่อน ากุ้งหลังเลี ยงด้วยอาหารทดลอง 7 วัน ไปแช่เชื อ VPP พบว่าที่ 24 ช่ัวโมงหลังแช่เชื อ ปริมาณแบคทีเรียวิบริโอ
รวมในกระเพาะอาหารของกุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30 มิลลิกรัม มีค่าต่ าที่สุด ในขณะที่ 14, 21 และ 28 วัน 
ไม่มีความแตกต่างระหว่างชุดทดลอง ดังแสดงในภาพที่ 6 A และ 6 B  ส าหรับในตับและตับอ่อน พบว่าที่ 7 วัน ปริมาณ
แบคทีเรียในตับและตับอ่อนของกุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30, 50 และ 100  มิลลิกรัม มีค่าต่ ากว่าชุดควบคุม 
ที่ 14 วัน พบว่ากุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 50 มิลลิกรัม มีค่าสูงที่สุด สูงกว่าชุดควบคุมและชุดการทดลองอื่น 
(ภาพที่ 6 A และ 6 B) ที่ 21 ช่ัวโมง พบว่ากุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30 มิลลิกรัม มีปริมาณวิบริโอรวมต่ าสุด  
ที่ 28 ช่ัวโมง กุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 150 มิลลิกรัม มีปริมาณวิบริโอรวมต่ าสุด (ภาพที่ 6 A และ B) 
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 กุ้งหลังเลี ยงด้วยอาหารทดลองนาน 7 วัน แล้วน ามาแช่เชื อ VPP พบว่าหลังแช่เชื อ 24 ช่ัวโมง ปริมาณแบคทีเรีย  
V. parahaemolyticus ในกระเพาะอาหาร ของกุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30 มิลลิกรัม มีค่าต่ าที่สุด  
(ภาพที่ 5 A) หลังให้อาหาร 14 และ 21 วัน ไม่มีความแตกต่างระหว่างชุดทดลอง ในขณะที่หลังให้อาหาร 28 วัน ปริมาณ
แบคทีเรีย V. parahaemolyticus ต่ าสุดในกุ้งชุดที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 150 มิลลิกรัม ส าหรับในตับและ 
ตับอ่อนพบว่า ปริมาณ V. parahaemolyticus ในกุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30 และ 50 มิลลิกรัม มีค่าต่ า
กว่าชุดควบคุมและชุดที่เลี ยงด้วยอาหารผสมขมิ นชัน 100 และ 150 มิลลิกรัม ส าหรับกุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารทดลองนาน  
14 และ 21 วัน พบว่ากุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30 และ 100 มิลลิกรัม มีค่าต่ ากว่าชุดควบคุม ในขณะที่หลัง
เลี ยงด้วยอาหารทดลอง 28 วัน เมื่อน ามาแช่เชื อ พบปริมาณ V. parahaemolyticus น้อยที่สุดในกุ้งชุดที่เลี ยงด้วยอาหารผสม
ชุดควบคุมซึ่งไม่ผสมสารสกัดขมิ นชัน (ภาพที่ 5 A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ปริมาณแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ในกระเพาะอาหาร (A) และตับและตับอ่อน (B) กุ้งทดลองที่เลี ยง 

ด้วยอาหารทดลองผสมสารสกัดขมิ นชันท่ีระดับต่างๆ หลังแช่เชื อ VPP 24 ช่ังโมง 
 
 เมื่อน ากุ้งหลังเลี ยงด้วยอาหารทดลอง 7 วัน ไปแช่เชื อ VPP พบว่าที่ 24 ช่ัวโมงหลังแช่เชื อ ปริมาณแบคทีเรียวิบริโอ
รวมในกระเพาะอาหารของกุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30 มิลลิกรัม มีค่าต่ าที่สุด ในขณะที่ 14, 21 และ 28 วัน 
ไม่มีความแตกต่างระหว่างชุดทดลอง ดังแสดงในภาพที่ 6 A และ 6 B  ส าหรับในตับและตับอ่อน พบว่าที่ 7 วัน ปริมาณ
แบคทีเรียในตับและตับอ่อนของกุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30, 50 และ 100  มิลลิกรัม มีค่าต่ ากว่าชุดควบคุม 
ที่ 14 วัน พบว่ากุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 50 มิลลิกรัม มีค่าสูงที่สุด สูงกว่าชุดควบคุมและชุดการทดลองอื่น 
(ภาพที่ 6 A และ 6 B) ที่ 21 ช่ัวโมง พบว่ากุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30 มิลลิกรัม มีปริมาณวิบริโอรวมต่ าสุด  
ที่ 28 ช่ัวโมง กุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 150 มิลลิกรัม มีปริมาณวิบริโอรวมต่ าสุด (ภาพที่ 6 A และ B) 
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ภาพที่ 6 ปริมาณแบคทีเรียวิบริโอรวม (Total Vibrio) ในกระเพาะอาหาร (A) และตับและตับอ่อน (B) กุ้งทดลองที่เลี ยงด้วย 

อาหารทดลองผสมสารสกัดขมิ นชันท่ีระดับต่างๆ หลังแช่เชื อ VPP 24 ช่ังโมง 
 
ความสามารถในการต้านทานเชื้อ  
  ความสามารถในการต้านเชื อแบคทีเรียก่อโรคตายด่วนของกุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชันทุกชุด  
การทดลองที่ 7 และ 14 วัน มีค่าสูงกว่าชุดควบคุมโดยพิจารณาจากอัตรารอดตายของกุ้งหลังการแช่เชื อก่อโรคตายด่วน 
ในขณะที่ 21 และ 28 วันหลังเลี ยงด้วยอาหารทดลอง พบว่าอัตรารอดตายของกุ้งชุดควบคุมมีค่าสูงกว่ากุ้งที่เลี ยงด้วยอาหาร
ผสมสารสกัดขมิ นชันทุกชุดการทดลอง ดังแสดงในภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที่   อัตรารอดตายของกุ้งทดลองหลังให้อาหารทดลอง 7, 14, 21, 28 วัน แล้วน ามาแช่เชื อ V. parahaemolyticus  
สายพันธ์ุก่อโรคตายด่วน (VPP) 

 
การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน 
 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน 3 พารามิเตอร์ ได้แก่ lipopolysaccharide and b-1,3-glucan 
binding protein (LGBP), Pro-phenoloxidase (PO) และ PE แสดงในภาพที่ 11 โดยศึกษาเฉพาะในกุ้งหลังเลี ยงด้วยอาหาร
ทดลอง 7 และ 14 วัน และเปรียบเทียบเฉพาะชุดควบคุมและชุดที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30 มิลลิกรัม เนื่องจากผล
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อัตรารอดตายหลังแช่เชื อ ของชุดที่ให้สารสกัดขมิ นชันมีค่าสูงกว่าชุดควบคุม และไม่มีความแตกต่างระหว่างแต่ละระดับของ
ขมิ นชันที่ให้ โดยที่ 7 วันหลังได้รับอาหารทดลอง การแสดงออกของยีน LGBP ของกุ้งหลังได้รับเชื อ VPP มีค่าการแสดงลดลง
อย่างชัดเจน ในขณะที่ 14 วัน ไม่มีความแตกต่างของการแสดงออกของ LGBP ส าหรับยีน PO และ PE ที่ 7 วันหลังให้อาหาร
ทดลองเมื่อน ามาแช่เชื อพบว่าการแสดงออกของยีนมีค่าสูงกว่าชุดควบคุมอย่างชัดเจน ในขณะที่ 14 วัน ไม่มีความแตกต่างของ
การแสดงออกของยีนระหว่างชุดควบคุมและชุดที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30 มิลลิกรัม ดังแสดงในภาพที่ 8 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 การแสดงออกของยีน LGBP, PO, PE ในตัวอย่างกุ้งเลี ยงด้วยอาหารผสมขมิ นชัน 30 g/kg นาน 7 และ 14 วัน  
  ก่อนและหลังการให้เชื อ VPP  
 
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา  
 จากการศึกษาครั งนี  พบว่าความสามารถในการยับยั งเชื อ V. parahaemolyticus สายพันธุ์ก่อโรคตายด่วน (VPP) 
ของสารสกัดแอลกอฮออล์ขมิ นชัน (สัดส่วน ผงขมิ น 1 ส่วน ต่อ 95% ethanol 10 ส่วน) มีค่า MIC ที่ 78.12 µg/ml และ 
ค่า MBC 156.25 µg/ml ซึ่งแตกต่างจากค่าท่ีรายงานโดย Rojsitthisak  et al. (2005) ที่พบว่าสารสกัดขมิ นชันสามารถยับยั ง
และฆ่าเชื อแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอได้ โดยมีค่า MIC50 ที่ 256 µg/ml และ MIC90 ที่ 512 µg/ml ทั งนี อาจเนื่องมาจากปริมาณ
สารส าคัญในตัวอย่างขมิ นที่ใช้มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าสารสกัดขมิ นชันมีความสามารถในการยับยั งและ 
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อัตรารอดตายหลังแช่เชื อ ของชุดที่ให้สารสกัดขมิ นชันมีค่าสูงกว่าชุดควบคุม และไม่มีความแตกต่างระหว่างแต่ละระดับของ
ขมิ นชันที่ให้ โดยที่ 7 วันหลังได้รับอาหารทดลอง การแสดงออกของยีน LGBP ของกุ้งหลังได้รับเชื อ VPP มีค่าการแสดงลดลง
อย่างชัดเจน ในขณะที่ 14 วัน ไม่มีความแตกต่างของการแสดงออกของ LGBP ส าหรับยีน PO และ PE ที่ 7 วันหลังให้อาหาร
ทดลองเมื่อน ามาแช่เชื อพบว่าการแสดงออกของยีนมีค่าสูงกว่าชุดควบคุมอย่างชัดเจน ในขณะที่ 14 วัน ไม่มีความแตกต่างของ
การแสดงออกของยีนระหว่างชุดควบคุมและชุดที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30 มิลลิกรัม ดังแสดงในภาพที่ 8 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 การแสดงออกของยีน LGBP, PO, PE ในตัวอย่างกุ้งเลี ยงด้วยอาหารผสมขมิ นชัน 30 g/kg นาน 7 และ 14 วัน  
  ก่อนและหลังการให้เชื อ VPP  
 
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา  
 จากการศึกษาครั งนี  พบว่าความสามารถในการยับยั งเชื อ V. parahaemolyticus สายพันธุ์ก่อโรคตายด่วน (VPP) 
ของสารสกัดแอลกอฮออล์ขมิ นชัน (สัดส่วน ผงขมิ น 1 ส่วน ต่อ 95% ethanol 10 ส่วน) มีค่า MIC ที่ 78.12 µg/ml และ 
ค่า MBC 156.25 µg/ml ซึ่งแตกต่างจากค่าท่ีรายงานโดย Rojsitthisak  et al. (2005) ที่พบว่าสารสกัดขมิ นชันสามารถยับยั ง
และฆ่าเชื อแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอได้ โดยมีค่า MIC50 ที่ 256 µg/ml และ MIC90 ที่ 512 µg/ml ทั งนี อาจเนื่องมาจากปริมาณ
สารส าคัญในตัวอย่างขมิ นที่ใช้มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าสารสกัดขมิ นชันมีความสามารถในการยับยั งและ 
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ฆ่าเชื อแบคทีเรียก่อโรคตายด่วนได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กิจการ และคณะ (2548) ที่พบว่าขมิ นชันมีฤทธ์ิในการยับยั ง
การเจริญเติบโตของเชื อ Vibrio spp. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปริมาณเม็ดเลือดรวมของกุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารทดลองในการศึกษาครั งนี อยู่ในช่วง 1.27x107 - 2.93x107 เซลล์/มิลลิลิตร 
โดยพบว่าปริมาณเม็ดเลือดกุ้งชุดที่ได้รับสารสกัดมิ นชันเริ่มสูงกว่าชุดควบคุมหลังให้อาหารนาน 14 และ 21 วัน ในขณะที่   
7 และ 28 วันปริมาณเม็ดเลือดในชุดควบคุมมีค่ามากกว่าชุดควบคุม แสดงให้เป็นว่าระยะเวลาในการให้สารสกัดขมิ นชันที่สั น
หรือนานเกินไป ไม่ได้ส่งผลในเชิงบวกต่อปริมาณเม็ดเลือด เม็ดเลือดกุ้งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในระบบภูมิคุ้มกันของกุ้ง  
ในการต่อสู้กับเชื อโรค ทั งปรสิต แบคทีเรียและไวรัส ดังจะเห็นได้จากการลดลงของปริมาณเม็ดเลือดกุ้งเมื่อได้รับเชื อ  
ในงานวิจัยหลาย ๆ เรื่อง  อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั งนี  หลังแช่เชื อปริมาณเม็ดเลือดรวมของกุ้งทดลองอยู่ในช่วง  
9.6x106 - 2.41x107 เซลล์/มิลลิลติร ซึ่งในภาพรวมปริมาณเม็ดเลือดรวมน้อยกว่ากุ้งก่อนการแช่เชื อ แต่ไม่ได้ลดลงอย่างชัดเจน 
อาจเป็นไปได้ว่าการติดเชื อแบคทีเรียก่อโรคตายด่วนมีลักษณะของการติดเชื อเฉพาะที่ (local infection) ไม่ได้เป็นการติดเชื อ
ในระบบเลือด (systemic infection) จึงท าให้ไม่เห็นผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาณเม็ดเลือดที่ชัดเจน โดยทั่วไปกุ้งขาวที่มี
สุขภาพดีจะมีปริมาณเม็ดเลือดรวมอยู่ในช่วง 1.80±9.28x107 เซลล์/มิลลิลิตร (เอกสารอ้างอิง) ส าหรับในกุ้งที่ติดเชื อแบคทีเรีย
เม็ดเลือดกุ้งจะลดลงตามระยะเวลาที่ติดเชื อโดยจะลดลงสูงสุดในช่วงแรกของการติดเชื อและกลับสู่สภาวะปกติ  
หลังการติดเชื อ 72 ช่ัวโมง (Li et al. 2008)   

จากการศึกษาครั งนี พบว่าปริมาณแบคทีเรียทั งแบคทีเรียรวม แบคทีเรียวิบริโอรวม และ V. parahaemolyticus  
ในกระเพาะอาหารและตับและตับอ่อน ของกุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน 30 มิลลิกรัมมีค่าต่ ากว่าชุดควบคุมแสง
ให้เห็นว่าสารสกัดขมิ นชันช่วยลดปริมาณแบคทีเรียในกุ้งขาวแวนนาไม และเมื่อน ากุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดขมิ นชัน
และชุดที่ไม่ผสมสารสกัด พบว่ากุ้งที่ได้รับสารกัดมีอัตรารอดตายสูงกว่าแสดงให้เห็นว่าสารสกัดขมิ นชันท่ีระดับหนึ่งสามารถเพิ่ม
ความต้านทานต่อเชื อก่อโรคตายด่วนในกุ้งขาวแวนนาไมได้  

เป็นที่ทราบดีว่าการท างานของภูมิคุ้มกันแบบจ าเพาะ (adaptive immunity) ในสัตว์กลุ่มครัสเตเช่ียนมีพัฒนาการ 
ที่ต่ ากว่าสัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น ปลา กุ้ง จึงใช้ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จ าเพาะ (innate immunity) ในการต่อสู้กับเชื อโรค
เป็นหลัก กุ้งมีกลไกการรับรู้ (Recognize) การเข้ามาของสิ่งแปลกปลอม และกระตุ้นให้กลไกอื่นเริ่มท างาน เช่น โปรฟีนอล
ออกซิเดส (Pro phenol oxidase; PO) ซึ่งเป็นกลไกหลักในการก าจัดเชื อของกุ้ง การจับกินสิ่งแปลกปลอม (Phagocytosis) 
lipopolysaccharide- and b-1,3-glucan binding protein (LGBP) เป็นโปรตีนที่สามารถรับรู้ถึงการรุกรานของเชื อที่มี
องค์ประกอบของเซลล์ที่เป็นสารกลุ่ม lipopolysaccharide ซึ่งเป็นองค์ประกอบของแบคทีเรียแกรมบวก และกลุ่ม beta-
glucan ซึ่งเป็นองค์ประกอบของแบคทีเรียแกรมลบโดยเฉพาะกลุ่มวิบริโอ (Vibrio spp.) การท างานของ LBGP จะกระตุ้น
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24 ช่ัวโมงหลังได้รับเชื อ ส าหรับในตับมีการแสดงออกสูงขึ นที่ 12 และ 24 ช่ังโมงหลังได้รับเชื อแต่ไม่แตกต่างจากชุดที่ไม่ได้รับเชื อ   

การยึดเกาะของเซลล์ (Cell adhesion) มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของเซลล์ 
(Cellular response) Peroxinectin (PE) เป็นโมเลกุลของสารที่ท าหน้าที่ ในการยึดเกาะของเซลล์ และท า หน้าที่ ใน
กระบวนการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ degranulation, encapsulation enhancement, opsonin 
และ peroxidase การท างานของ PE จะไปด้วยกันกับการท างานของระบบ prophenoloxidase (proPO) แหล่งของ PE  



 O1 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2561 O1 

332 

P19 

ในกุ้ งขาวแวนนาไมสร้างมาจากเม็ดเลือดทั งชนิด semi-granular และ granular กุ้งขาวที่ฉีด เชื อ V. alginolyticus  
มีการแสดงออกของยีน PE เพิ่มขึ นที่  6 - 24 ช่ัวโมงหลังได้รับเชื อ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อเชื อ จากการศึกษาครั งนี   
การแสดงออกของยีน PE ในกุ้งที่เลี ยงด้วยอาหารผสมสารกัดขมิ นชัน 30 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีการแสดงออกที่สูงขึ น
หลังได้รับเชื อ V. parahaemolytius เช่นเดียวกันกับการแสดงออกของยีน PO ที่สูงขึ นหลังได้รับเชื อ ซึ่งเป็นกลไกใน 
การตอบสนองต่อเชื อก่อโรค  

จากการศึกษาครั งนี แสดงให้เห็นว่าการใช้สารสกัดขมิ นชันผสมอาหารเลี ยงกุ้ง 7 - 14 วัน ท าให้กุ้งมีความสามารถใน
การต้านทานเชื อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus และการท างานของภูมิคุ้มกันที่สูงขึ น อย่างไรก็ตามการเลี ยงกุ้งโดย
อาหารผสมขมิ นชันท่ีนานเกินไปกลับท าให้ความสามารถในการต้านทานเชื อลดลง ดังนั นระดับของสารสกัดขมิ นชันท่ีเหมาะสม
ในการเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไมคือ 30 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 7 - 14 วัน 
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ความไวต่อยาต้านจุลชีพและสภาวะการดื้อยาของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus จากกุ้งทะเลที่เป็น
โรคและแหล่งน้้าธรรมชาติในพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดสงขลา 
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2กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น  า 

 
บทคัดย่อ 

เชื อ Vibrio parahaemolyticus จากกุ้งทะเลที่เป็นโรคและแหล่งน  าธรรมชาติในพื นที่เลี ยงกุ้งทะเลในจังหวัดสงขลา 
ตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557 ผลการศึกษาพบเชื อ V. parahaemolyticus จากกุ้งทะเลที่เป็นโรค จ านวน  
71 ไอโซเลท จากแหล่งน  าธรรมชาติ จ านวน 72 ไอโซเลท ผลการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ 14 ชนิด โดย Disk 
diffusion method พบ เชื อ  V. parahaemolyticus จากกุ้ งทะเลที่ เป็ น โรคมีความ ไวต่ อยา  oxolinic acid 100%, 
oxytetracycline และ tetracycline 94%, chloramphenicol และ nitrofurantoin 97% ดื อต่อยา ampicillin 90%, 
streptomycin 49% และ sulfonamides 45% ส่วนเชื อ V. parahaemolyticus ที่แยกได้จากแหล่งน  าธรรมชาติ มีความไว
ต่อยา oxolinic acid และ oxytetracycline 100%, tetracycline และ nitrofurantoin 98% และ chloramphenicol 
97% ดื อต่อยา ampicillin 74% และ streptomycin 54% นอกจากนี พบว่าเชื อ V. parahaemolyticus จากกุ้งทะเลที่เป็น
โรค 2.82% ดื อต่อยา 7 ชนิด มีค่าการดื อต่อยาหลายชนิดเท่ากับ 0.25 ขณะที่เชื อ V. parahaemolyticus จากแหล่งน  า
ธรรมชาติ 2.78% ดื อต่อยา 6 ชนิด มีค่าการดื อต่อยาหลายชนิดเท่ากับ 0.21 แสดงว่าเชื อ V. parahaemolyticus จากกุ้ง
ทะเลที่เป็นโรค และจากแหล่งน  าธรรมชาติในพื นท่ีเลี ยงกุ้งทะเลจังหวัดสงขลามีความเสี่ยงในการได้รับยาต้านจุลชีพหลายชนิด
พร้อมกันเพราะมีค่า MARI>0.2 จ าเป็นต้องมีการเฝ้าระวังเพราะอาจมีโอกาสดื อต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิดเพิ่มขึ นในอนาคต 

  
ค้าส้าคัญ : ยาต้านจุลชีพ ความไว เชื อ V. parahaemolyticus กุ้งทะเล การดื อต่อยาหลายชนิด 
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Antimicrobial susceptibility and Antibiotic Resistance of Vibrio parahaemolyticus from 
Infected Shrimp and Water in Shrimp Culture Areas in Songkhla Province 
 
Juliwan Roongkamnertwongsa1*,  Amorchai somjetlertcharoen2  and Somporn Roongkamnertwongsa1 
1Songkhla Aquatic Animal Health Research Center 
2Aquatic Animal Health Research and Development Division 
 
Abstract 

Vibrio parahaemolyticus were isolated from infected shrimps and natural water from shrimp culture 
area in Songkhla province, during October 2013 to September 2014. Seventyone of V. parahaemolyticus 
isolates from infected shrimp while identification of 72 were isolated from natural water sources. All vibrio 
isolates were tested for 14 antimicrobials sensitivity test with disk diffusion method. The results showed 
that V. parahaemolyticus from infected shrimp were 100% sensitive to oxolinic acid, 94% to oxytetracycline 
and tetracycline and 97% to chloramphenicol and nitrofurantoin. However 90, 49, 45% of isolates were 
resistant to ampicillin, streptomycin and sulfonamides, respectively. V. parahaemolyticus isolated from 
natural water source were 100% sensitive to oxolinic acid and oxytetracycline, 98% to tetracycline and 
nitrofurantoin and 97% to chloramphenicol while 74% of the isolates were resistant to ampicillin and 54% 
to streptomycin. V. parahaemolyticus 2.82% isolated from infected shrimps resistance against 7 antibiotics 
and multiple antimicrobial resistance index (MARI) were 0.25, V. parahaemolyticus 2.78% isolated from 
natural water resistance against 6 antibiotics and MARI were 0.21. The results have been shown that  
V. parahaemolyticus from both infected shrimps and natural water from culture area in Songkhla province 
are a risk to multiple antimicrobial resistance ( MARI>0.2) and need to surveillance and monitoring in  
the future.  
 
Key words : Antimicrobial, susceptibility, V. parahaemolyticus, shrimp, Multiple Antibiotic Resistance Index 
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ค้าน้า 
ปี พ.ศ. 2556 อุตสาหกรรมกุ้งของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโรคอีเอ็มเอส ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งลดลง

ถึง 50% ประมาณ 270,000 ตัน ส่วนภาพรวมผลกระทบจากการระบาดของโรค ท าให้การผลิตกุ้งทั่วโลกลดลงประมาณ 11% 
(โรคอีเอ็มเอส http://www.thai-frozen.or.th/newsletters_jan2014_03.php) เป็นปัญหาที่กระทบต่อเกษตรกรผู้เลี ยง และ
อุตสาหกรรมส่งออกของประเทศ จ าเป็นต้องน าเข้ากุ้งจากประเทศอื่นทดแทน เกษตรกรหยุดเลี ยงกุ้งเพราะขาดความมั่นใจ 
ในการเลี ยงในสถานการณ์ที่มีการระบาดของ โรคอี เอ็ม เอส (Early Mortality Syndrome, EMS) เรียกอีกช่ือหนึ่งว่ากลุ่มอาการ
ตับและตับอ่อนตายเฉียบพลัน (Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome, AHPNS) เริ่มระบาดครั งแรกในประเทศไทย
ปลายปี 2554 ที่ ต.ท่าข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี แล้วระบาดไปทุกพื นที่เลี ยงกุ้ง ท าให้กุ้งตายเป็นจ านวนมาก เนื่องจาก 
เซลล์ตับและตับอ่อนถูกท าลายอย่างรุนแรง (Lightner et al., 2012) ระยะแรกกุ้งป่วยจะไม่แสดงอาการผิดปกติอย่างเด่นชัด  
ไม่มีอาการเกยขอบบ่อ แต่จะเริ่มพบกุ้งตายในยอและตายที่ก้นบ่อ หลังจากนั นจะพบซากกุ้งลอยขึ นมา กุ้งเริ่มทยอยตายภายใน  
20 - 30 วันหลังการปล่อยลูกกุ้งลงบ่อเลี ยง และในต้นปี 2556 พบสาเหตุหลักที่ท าให้กุ้งตาย เกิดจากการติดเชื อแบคทีเรีย  
V. parahaemolyticus สายพันธุ์ที่ สร้ างสารพิ ษ  ท าให้ ตั บอักเสบ ซี ดขาว ลีบ ฝ่ อ ไม่ กินอาหารและตายในที่ สุ ด  
(Tran et al., 2013) กรมประมงเป็นหน่วยงานภาครัฐหลักรับผิดชอบช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี ยงกุ้ง โดยมีมาตรการการตรวจสอบ
พ่อแม่พันธุ์ก่อนเพาะฟัก ตรวจสอบสุขภาพลูกกุ้งก่อนปล่อยเลี ยง การตรวจเชื อแบคทีเรียในดินและน  า เป็นต้น นอกจากนี ยังให้
ค าแนะน าและควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและสมเหตุผลให้กับเกษตรกร เพื่อป้องกันการตรวจพบสารต้องห้ามในสินค้ากุ้ง
ทุกผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกนอกประเทศ ต้องผ่านการตรวจสอบเชื อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus (อุตสาหกรรมกุ้งไทย, 
http://www.fisheries.go.th/ems/images/10.05.56/Mitigation) การศึกษาครั งนี ต้องการจะทราบความไวต่อการรับ การดื อ
ต่อยาต้านจุลชีพของเชื อ V. parahaemolyticus จากกุ้งทะเลที่เป็นโรคและแหล่งน  าธรรมชาติในจังหวัดสงขลา เพื่อประเมิน
ความเสี่ยง และแนวโน้มการดื อยาหลายชนิดอันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ต่อไป  
 
วิธีด้าเนินการ 

1. การเก็บตัวอย่างและจ าแนกชนิดเชื อ V. parahaemolyticus 
เก็บตัวอย่างเชื อแบคทีเรียตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน กันยายน 2557 โดยเก็บตัวอย่าง ดังนี  

1.1 กุ้งทะเลที่เป็นโรค โดยเกษตรกรเลี ยงกุ้งทะเลในจังหวัดสงขลา น าส่งกุ้งที่มีอาการป่วยพร้อมให้ข้อมูล
ประวัติการใช้ยาปฏิชีวนะประกอบการตรวจวินิจฉัยโรค ณ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น  าชายฝั่ง กุ้งที่เป็นโรคจะน ามาแยกเชื อ
แบคทีเรียกลุ่มวิบริโอจากตับ/ตับอ่อน และกล้ามเนื อ บนอาหารเลี ยงเชื อ Thiosulphate Citrate Bile Salt Sucrose (TCBS) 
Agar ที่ผสมเกลือแกง 1.5 เปอร์เซ็นต์ น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 - 24 ช่ัวโมง จากนั นท าให้เชื อ
บริสุทธ์ิ (Pure culture) ก่อนน าไปจ าแนกชนิดเชื อ V. parahaemolyticus โดยวิธีทางชีวเคมี และ ชุดทดสอบ API 20E หรือ 
API 20NE@ (BioMerieus) 

1.2 แหล่งน  าธรรมชาติซึ่งน ามาใช้ในการเลี ยงกุ้งทะเลในจังหวัดสงขลา จ านวน 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอจะนะ 
ควนเนียง หาดใหญ่ สทิงพระ สิงหนคร และระโนด โดยเก็บบริเวณปากคลอง ดังนี   

1. ปากคลองนาทับ     ต าบลนาทับ  อ าเภอจะนะ 
2. ปากคลองภูมี        ต าบลปากบางภูมี อ าเภอควนเนียง 
3. ปากคลองคูเต่า     ต าบลคูเต่า  อ าเภอหาดใหญ่ 
4. ปากคลองรี ต าบลคลองรี  อ าเภอสทิงพระ 
5. ปากคลองสะทิ งหม้อ ต าบลสะทิ งหม้อ อ าเภอสิงหนคร 
6. ปากคลองแดน ต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด 
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20 - 30 วันหลังการปล่อยลูกกุ้งลงบ่อเลี ยง และในต้นปี 2556 พบสาเหตุหลักที่ท าให้กุ้งตาย เกิดจากการติดเชื อแบคทีเรีย  
V. parahaemolyticus สายพันธุ์ที่ สร้ างสารพิ ษ  ท าให้ ตั บอักเสบ ซี ดขาว ลีบ ฝ่ อ ไม่ กินอาหารและตายในที่ สุ ด  
(Tran et al., 2013) กรมประมงเป็นหน่วยงานภาครัฐหลักรับผิดชอบช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี ยงกุ้ง โดยมีมาตรการการตรวจสอบ
พ่อแม่พันธุ์ก่อนเพาะฟัก ตรวจสอบสุขภาพลูกกุ้งก่อนปล่อยเลี ยง การตรวจเชื อแบคทีเรียในดินและน  า เป็นต้น นอกจากนี ยังให้
ค าแนะน าและควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและสมเหตุผลให้กับเกษตรกร เพื่อป้องกันการตรวจพบสารต้องห้ามในสินค้ากุ้ง
ทุกผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกนอกประเทศ ต้องผ่านการตรวจสอบเชื อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus (อุตสาหกรรมกุ้งไทย, 
http://www.fisheries.go.th/ems/images/10.05.56/Mitigation) การศึกษาครั งนี ต้องการจะทราบความไวต่อการรับ การดื อ
ต่อยาต้านจุลชีพของเชื อ V. parahaemolyticus จากกุ้งทะเลที่เป็นโรคและแหล่งน  าธรรมชาติในจังหวัดสงขลา เพื่อประเมิน
ความเสี่ยง และแนวโน้มการดื อยาหลายชนิดอันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ต่อไป  
 
วิธีด้าเนินการ 

1. การเก็บตัวอย่างและจ าแนกชนิดเชื อ V. parahaemolyticus 
เก็บตัวอย่างเชื อแบคทีเรียตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน กันยายน 2557 โดยเก็บตัวอย่าง ดังนี  

1.1 กุ้งทะเลที่เป็นโรค โดยเกษตรกรเลี ยงกุ้งทะเลในจังหวัดสงขลา น าส่งกุ้งที่มีอาการป่วยพร้อมให้ข้อมูล
ประวัติการใช้ยาปฏิชีวนะประกอบการตรวจวินิจฉัยโรค ณ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น  าชายฝั่ง กุ้งที่เป็นโรคจะน ามาแยกเชื อ
แบคทีเรียกลุ่มวิบริโอจากตับ/ตับอ่อน และกล้ามเนื อ บนอาหารเลี ยงเชื อ Thiosulphate Citrate Bile Salt Sucrose (TCBS) 
Agar ที่ผสมเกลือแกง 1.5 เปอร์เซ็นต์ น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 - 24 ช่ัวโมง จากนั นท าให้เชื อ
บริสุทธ์ิ (Pure culture) ก่อนน าไปจ าแนกชนิดเชื อ V. parahaemolyticus โดยวิธีทางชีวเคมี และ ชุดทดสอบ API 20E หรือ 
API 20NE@ (BioMerieus) 

1.2 แหล่งน  าธรรมชาติซึ่งน ามาใช้ในการเลี ยงกุ้งทะเลในจังหวัดสงขลา จ านวน 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอจะนะ 
ควนเนียง หาดใหญ่ สทิงพระ สิงหนคร และระโนด โดยเก็บบริเวณปากคลอง ดังนี   

1. ปากคลองนาทับ     ต าบลนาทับ  อ าเภอจะนะ 
2. ปากคลองภูมี        ต าบลปากบางภูมี อ าเภอควนเนียง 
3. ปากคลองคูเต่า     ต าบลคูเต่า  อ าเภอหาดใหญ่ 
4. ปากคลองรี ต าบลคลองรี  อ าเภอสทิงพระ 
5. ปากคลองสะทิ งหม้อ ต าบลสะทิ งหม้อ อ าเภอสิงหนคร 
6. ปากคลองแดน ต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด 
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 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างน  าจากแหล่งน  าธรรมชาติแต่ละอ าเภอทุกเดือน ด้วยขวดเก็บตัวอย่างน  าทึบแสงปลอดเชื อ ที่ระดับ
ความลึกจากผิวน  าประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร และแช่เย็นขณะน าส่งห้องปฏิบัติการ จากนั นน าน  าตัวอย่างมาเจือจาง 
ในหลอดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื อแล้วที่ระดับ 1 :10, 1:100 และ 1:1,000 ด้วยน  าเกลือ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ดูดน  าตัวอย่างแต่ละ 
ความเข้มข้นมา 0.1 มิลลิลิตร หยดลงในจานอาหารเลี ยงเชื อ TCBS ที่ผสมเกลือแกง 1.5 เปอร์เซ็นต์ ใช้แท่งแก้วรูปสามเหลี่ยม
เกลี่ยให้ท่ัวอาหารเลี ยงเชื อ วางไว้ให้แห้ง และน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 - 24 ช่ัวโมง จากนั นน าไปท า
ให้เป็นเชื อบริสุทธิ์ (Pure culture) ก่อนจ าแนกชนิดของเชื อ V. parahaemolyticus โดยวิธีทางชีวเคมี และชุดทดสอบ API 
20E หรือ API 20NE@ (BioMerieus) 

2. การทดสอบความไวของเชื อ V. parahaemolyticus ต่อยาต้านจุลชีพ  
การทดสอบความไวของเชื อ V. parahaemolyticus ต่อยาต้านจุลชีพ 14 ชนิด แบ่งยาที่ใช้ทดสอบเป็นกลุ่ม 

ได้ 3 กลุ่ม (ยาต้านจุลชีพ, http://www.fisheries.go.th/quality/) ดังนี   
กลุ่ มที่  1 ยาที่ ไม่ อนุญ าตให้ ใช้ ในการเพาะเลี ยงสั ตว์น  า  ได้ แก่  chloramphenicol 10 ug (C30) และ 

nitrofurantoin (F300)  
กลุ่มที่  2 ยาที่อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี ยงสัตว์น  า  ได้แก่  oxolinic acid (OA2), oxytetracycline 30 ug 

(OT30), streptomycin 25 ug (S10), sulphamethoxazole/trimethoprim 25 ug (SXT25) และ tetracycline 30 ug (TE30)  
กลุ่มที่ 3 ยาที่ใช้ในคนและสัตว์บก ได้แก่ amikacin 30 ug (AK30), ampicillin 10 ug (AMP10), erythromycin 15 

ug (E15), gentamicin 10 ug (CN10), kanamycin 10 ug (K30), neomycin 30 ug (N30) และ sulfonamides 300 ug (S3)  
ซึ่งแผ่นยาเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Oxoid โดยวิธี Disk diffusion (Huys, G, 2002) โดยเลี ยงเชื อวิบริโอ 

ในอาหารเลี ยงเชื อ Tryptic Soy Broth (TSB) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 2 ช่ัวโมง 
จากนั นปรับเชื อโดยเทียบความขุ่นกับ McFarland No. 0.5 ใช้ cotton swab ที่ผ่านการฆ่าเชื อแล้ว จุ่มลงในสารแขวนลอย
ของเชื อ แล้วน าไปป้ายลงบนผิวหน้าอาหารเลี ยงเชื อ Mueller-Hinton agar เป็น 3 ระนาบ วางไว้ 3 - 5 นาที แล้วใช้ปากคีบ 
ที่ผ่านการฆ่าเชื อวางแผ่นยาบนอาหารเลี ยงเชื อ น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 18 - 24 ช่ัวโมง และวัดขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง inhibition zone เพื่อน าไปแปลผลตามตารางแปลผล The National Committee for Clinical 
Laboratory Standards (NCCLS, 2002) โดยมีการควบคุมคุณภาพการทดสอบ โดยใช้เชื อมาตรฐานอ้างอิง ( reference 
strain) E. coli ATCC 25922 และ V. parahaemolyticus ซึ่งทราบขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของ inhibition zone ของ
ยาแต่ละชนิดเปรียบเทียบด้วยทุกครั ง  รายงานผลเป็นสภาวะดื อต่อยา (resistance)  สภาวะไวต่อยาปานกลาง 
(intermediate) สภาวะไวต่อยา (sensitive)  

3. การวิเคราะห์การดื อต่อยาหลายชนิดของเชื อ V. parahaemolyticus (Multiple Antibiotic Resistance Index 
(MARI) เป็นค่าที่ใช้ประเมินความเสี่ยงของเชื อแบคทีเรียในการได้รับยาต้านจุลชีพจากพื นท่ีหรือแหล่งที่ศึกษา ค านวณจากสูตร     
MARI = a/nb 

a = จ านวนยาต้านจุลชีพท่ีเชื อแบคทีเรียมีสภาวะดื อยา 
b = จ านวนยาต้านจุลชีพท่ีใช้ในการทดสอบ 
n = จ านวนไอโซเลทของเชื อแบคทีเรีย 

ค่า MARI < 0.2 หมายถึง เชื อแบคทีเรียที่ศึกษามีความเสี่ยงน้อยมากท่ีจะได้รับยาต้านจุลชีพ 
     MARI > 0.2  หมายถึง เชื อแบคทีเรียที่ศึกษามีความเสี่ยงสูงในการได้รับยาต้านจุลชีพหลายชนิด (Krumperman, 1983; 
Letchumanan et al., 2014) 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากการวัดเส้นผา่นศูนย์กลางของ inhibition zone ของยาแต่ละชนิด น ามารายงานผลเป็นเปอร์เซ็นต์

ของเชื อไวต่อยา ดื อยาแต่ละชนิด และวิเคราะห์การดื อต่อยาหลายชนิด 
 

ผลการศึกษา 
1. การแยกชนิดเชื อ V. parahaemolyticus 

จากการทดสอบทางชีวเคมีของ เชื อ V. parahaemolyticus พบว่าเป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปท่อน เคลื่อนที่ได้  
เจริญได้ในโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 3%, 6% และ 8% สร้างอินโดล สร้างเอนไซม์ไลซีนดีคาร์บอกซิเดส เอนไซม์ออกซิเดส 
และเอนไซม์คะตะเลสได้ แต่ไม่สร้างเอนไซม์ยูรีเอส ไม่หมักแลคโตส เจริญได้ที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส และให้ผลทดสอบ
ด้วยชุด API 20E คิดเป็น 99.98% โดยเป็นเชื อ V. parahaemolyticus จากกุ้งทะเลที่เป็นโรค ณ ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัย
สุขภาพสัตว์น  าชายฝั่ง ตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 - กันยายน 2557  จ านวน 71 ไอโซเลท และจากแหล่งน  าธรรมชาติ จ านวน  
6 อ าเภอในจังหวัดสงขลา จ านวน 72 ไอโซเลท ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 จ านวนไอโซเลทเชื อ V. parahaemolyticus ในแต่ละแหล่งน  าธรรมชาติ  
แหล่งน้้าธรรมชาติ เชื้อ V. parahaemolyticus 
 จ้านวนไอโซเลต คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
คลองนาทับ 10 13.89 
คลองปากบางภูมี 11 15.28 
คลองท่านางหอม 12 16.67 
คลองรี 6 8.33 
คลองสะทิ งหม้อ 13 18.06 
คลองแดน 20 27.78 
รวม 72 100 

 
2. การทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื อ V. parahaemolyticus 

2.1 ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื อ V. parahaemolyticus จากกุ้งทะเลที่เป็นโรค 
เชื อ V. parahaemolyticus จ านวน 71 ไอโซเลท มีความไวต่อยา oxolinic acid (OX30) สูงสุด 100% 

รองลงมาเป็นยา oxytetracycline (OT30) และ tetracycline (TE30) 94% มีความไวต่อยาที่ไม่อนุญาตให้ใช้ ได้แก่ ยา 
chloramphenicol (C30) และ nitrofurantoin (F300) 97% เชื อ V. parahaemolyticus ดื อต่อยา ampicillin (AMP10) 
สูงถึง 90% รองลงมาเป็น streptomycin (S10) 49% และ sulfonamides (S3) 45% (ภาพที่ 1) 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากการวัดเส้นผา่นศูนย์กลางของ inhibition zone ของยาแต่ละชนิด น ามารายงานผลเป็นเปอร์เซ็นต์

ของเชื อไวต่อยา ดื อยาแต่ละชนิด และวิเคราะห์การดื อต่อยาหลายชนิด 
 

ผลการศึกษา 
1. การแยกชนิดเชื อ V. parahaemolyticus 

จากการทดสอบทางชีวเคมีของ เชื อ V. parahaemolyticus พบว่าเป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปท่อน เคลื่อนที่ได้  
เจริญได้ในโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 3%, 6% และ 8% สร้างอินโดล สร้างเอนไซม์ไลซีนดีคาร์บอกซิเดส เอนไซม์ออกซิเดส 
และเอนไซม์คะตะเลสได้ แต่ไม่สร้างเอนไซม์ยูรีเอส ไม่หมักแลคโตส เจริญได้ที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส และให้ผลทดสอบ
ด้วยชุด API 20E คิดเป็น 99.98% โดยเป็นเชื อ V. parahaemolyticus จากกุ้งทะเลที่เป็นโรค ณ ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัย
สุขภาพสัตว์น  าชายฝั่ง ตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 - กันยายน 2557  จ านวน 71 ไอโซเลท และจากแหล่งน  าธรรมชาติ จ านวน  
6 อ าเภอในจังหวัดสงขลา จ านวน 72 ไอโซเลท ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 จ านวนไอโซเลทเชื อ V. parahaemolyticus ในแต่ละแหล่งน  าธรรมชาติ  
แหล่งน้้าธรรมชาติ เชื้อ V. parahaemolyticus 
 จ้านวนไอโซเลต คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
คลองนาทับ 10 13.89 
คลองปากบางภูมี 11 15.28 
คลองท่านางหอม 12 16.67 
คลองรี 6 8.33 
คลองสะทิ งหม้อ 13 18.06 
คลองแดน 20 27.78 
รวม 72 100 

 
2. การทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื อ V. parahaemolyticus 

2.1 ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื อ V. parahaemolyticus จากกุ้งทะเลที่เป็นโรค 
เชื อ V. parahaemolyticus จ านวน 71 ไอโซเลท มีความไวต่อยา oxolinic acid (OX30) สูงสุด 100% 

รองลงมาเป็นยา oxytetracycline (OT30) และ tetracycline (TE30) 94% มีความไวต่อยาที่ไม่อนุญาตให้ใช้ ได้แก่ ยา 
chloramphenicol (C30) และ nitrofurantoin (F300) 97% เชื อ V. parahaemolyticus ดื อต่อยา ampicillin (AMP10) 
สูงถึง 90% รองลงมาเป็น streptomycin (S10) 49% และ sulfonamides (S3) 45% (ภาพที่ 1) 
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   ภาพที่ 1 ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื อ V. parahaemolyticus จากกุ้งทะเลที่เป็นโรคในจังหวัดสงขลา 
 

2.2 ความไวต่อยาต้านจุลชีพต่อเชื อ V. parahaemolyticus จากแหล่งน  าธรรมชาติ 
เชื อ V. parahaemolyticus จ านวน 72 ไอโซเลท มีความไวต่อยา oxolinic acid (OA2) และ oxytetracycline 

(OT30) สูงสุด 100% รองลงมาเป็นยา tetracycline (TE30) 98% มีความไวต่อยาที่ไม่อนุญาตให้ใช้ ได้แก่ ยา nitrofurantoin 
(F300) 98% และยา chloramphenicol (C30) 97% เชื อ V. parahaemolyticus ดื อต่อยา ampicillin (AMP10) 74% รองลงมา
เป็น streptomycin (S10) 54% (ภาพที่ 2) 

 

 
    ภาพที่ 2  ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื อ V. parahaemolyticus จากแหล่งน  าธรรมชาติในจังหวัดสงขลา 
 
3. ล าดับการดื อต่อยาต้านจุลชีพ 

3.1 ล าดับการดื อต่อยาต้านจุลชีพของ V. parahaemolyticus จากกุ้งป่วย 
 ผลการทดสอบพบว่าเชื อ V. parahaemolyticus ดื อต่อยา ampicillin 90.14%  streptomycin 49.30% และ 

sulfonamides 45.07% โดยมีรูปแบบการดื อยา (resistance pattern) ดังนี  
ampicilin>streptomycin> sulfonamides>amikacin>sulphamethoxazole>erythromycin>gentamicin, 

kanamycin, oxytetracycline> chloramphenicol, neomycin (ตารางที่ 2)  
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3.2 ล าดับการดื อต่อยาต้านจุลชีพของ V. parahaemolyticus จากแหล่งน  าธรรมชาติ 
ผลการทดสอบพบว่า เชื อ  V. parahaemolyticus ดื อต่อยา  ampicillin 75% และ streptomycin 52.78%  

โดยมีรูปแบบการดื อยา(resistance pattern) ดังนี  ampicilin>streptomycin>amikacin>kanamycin>sulfonamides> 
erythromycin>sulphamethoxazole, gentamicin>tetracycline, chloramphenicol (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 การดื อต่อยาต้านจุลชีพของเชื อ V. parahaemolyticus 
 
ชนิดยาต้านจุลชีพ 

จากกุ้งป่วย (n=71)        จากแหล่งน  าธรรมชาติ (n=72) 
ไอโซเลทเชื อดื อยา 

(จ านวน) 
resistance 

(%) 
ไอโซเลทเชื อดื อยา 

(จ านวน) 
resistance 

(%) 
1. ยาที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
Nitrofuratoin  0 0.00 0 0.00 
Chloramphenicol  1 1.41 1 1.39 
2. ยาที่อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี ยงสัตว์น  า    
Oxolinic acid  0 0.00 0 0.00 
Oxytetracycline  3 4.23 0 0.00 
Streptomycin  35 49.30 38 52.78 
Sulphamethoxazole/trimethoprim 6 8.45 2 2.78 
Tetracycline 0 0.00 1 1.39 
3. ยาที่ใช้ในสัตว์บก     
Amikacin 
Ampicillin  90.14 54 75.00 49 77.78 
Erythromycin 

11 
64 
4 

15.49 
90.14 
5.63 

9 
54 
3 

12.50 
75.00 
4.17 

Gentamicin  3 4.23 2 2.78 
Kanamycin  3 4.23 7 9.72 
Neomycin  1 1.41 0 0.00 
Sulfonamides  32 45.07 5 6.94 

 
4. การดื อต่อยาต้านจุลชีพพร้อมกันหลายชนิด (Multiple Antibiotic Resistant Index, MARI) 

ผลการทดสอบพบว่าเชื อ V. parahaemolyticus จากกุ้งที่เป็นโรคดื อต่อยาต้านจุลชีพพร้อมกัน 3 ชนิดมากที่สุด 
รองลงมาดื อต่อยา 4, 5 และ 7 ชนิด คิดเป็น 19.72%, 8.45%, 4.23% และ 2.80% ตามล าดับ มีค่า MARI ระหว่าง 0 - 0.25  
ส่วนเชื อ V. parahaemolyticus จากแหล่งน  าธรรมชาติดื อต่อยาต้านจุลชีพพร้อมกัน 3 ชนิดมากสุด รองลงมาดื อต่อยา 4, 5 
และ 6 ชนิด คิดเป็น 34.72%, 12.50%, 4.17% และ 2.78% ตามล าดับ มีค่า MARI ระหว่าง 0 - 0.21 (ตารางที่ 3) 
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3.2 ล าดับการดื อต่อยาต้านจุลชีพของ V. parahaemolyticus จากแหล่งน  าธรรมชาติ 
ผลการทดสอบพบว่า เชื อ  V. parahaemolyticus ดื อต่อยา  ampicillin 75% และ streptomycin 52.78%  

โดยมีรูปแบบการดื อยา(resistance pattern) ดังนี  ampicilin>streptomycin>amikacin>kanamycin>sulfonamides> 
erythromycin>sulphamethoxazole, gentamicin>tetracycline, chloramphenicol (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 การดื อต่อยาต้านจุลชีพของเชื อ V. parahaemolyticus 
 
ชนิดยาต้านจุลชีพ 

จากกุ้งป่วย (n=71)        จากแหล่งน  าธรรมชาติ (n=72) 
ไอโซเลทเชื อดื อยา 

(จ านวน) 
resistance 

(%) 
ไอโซเลทเชื อดื อยา 

(จ านวน) 
resistance 

(%) 
1. ยาที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
Nitrofuratoin  0 0.00 0 0.00 
Chloramphenicol  1 1.41 1 1.39 
2. ยาที่อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี ยงสัตว์น  า    
Oxolinic acid  0 0.00 0 0.00 
Oxytetracycline  3 4.23 0 0.00 
Streptomycin  35 49.30 38 52.78 
Sulphamethoxazole/trimethoprim 6 8.45 2 2.78 
Tetracycline 0 0.00 1 1.39 
3. ยาที่ใช้ในสัตว์บก     
Amikacin 
Ampicillin  90.14 54 75.00 49 77.78 
Erythromycin 

11 
64 
4 

15.49 
90.14 
5.63 

9 
54 
3 

12.50 
75.00 
4.17 

Gentamicin  3 4.23 2 2.78 
Kanamycin  3 4.23 7 9.72 
Neomycin  1 1.41 0 0.00 
Sulfonamides  32 45.07 5 6.94 

 
4. การดื อต่อยาต้านจุลชีพพร้อมกันหลายชนิด (Multiple Antibiotic Resistant Index, MARI) 

ผลการทดสอบพบว่าเชื อ V. parahaemolyticus จากกุ้งที่เป็นโรคดื อต่อยาต้านจุลชีพพร้อมกัน 3 ชนิดมากที่สุด 
รองลงมาดื อต่อยา 4, 5 และ 7 ชนิด คิดเป็น 19.72%, 8.45%, 4.23% และ 2.80% ตามล าดับ มีค่า MARI ระหว่าง 0 - 0.25  
ส่วนเชื อ V. parahaemolyticus จากแหล่งน  าธรรมชาติดื อต่อยาต้านจุลชีพพร้อมกัน 3 ชนิดมากสุด รองลงมาดื อต่อยา 4, 5 
และ 6 ชนิด คิดเป็น 34.72%, 12.50%, 4.17% และ 2.78% ตามล าดับ มีค่า MARI ระหว่าง 0 - 0.21 (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3  การดื อต่อยาต้านจุลชีพพร้อมกันหลายชนิดของเชื อ V. parahaemolyticus 
ชนิดยาต้านจลุชีพ 

(จ านวน) 
จากกุ้งที่เป็นโรค (n=71) จากแหล่งน  าธรรมชาติ (n=72) 

จ านวนไอโซเลท (คิดเป็น %) MARI จ านวนไอโซเลท (คิดเป็น %) MARI 
3 14 (19.72) 0.02 25 (34.72) 0.01 
4 6 (8.45) 0.05 9 (12.50) 0.03 
5 3 (4.23) 0.12 3 (4.17) 0.12 
6 0 0 2 (2.78) 0.21 
7 2 (2.82) 0.25 0 0 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 
 จากการศึกษาครั งนี พบเชื อ V. parahaemolyticus จ าแนกจากกุ้งทะเลที่เป็นโรคจ านวน 71 ไอโซเลท ส่วนในแหล่ง
น  าธรรมชาติ จ าแนกเชื อ V. parahaemolyticus จ านวน 72 ไอโซเลท และให้ผลการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื อ 
V.parahaemolyticus จากกุ้ งที่ เป็นโรคพบว่ามีความไวต่อยา oxolinic acid สู งสุด 100% ยา oxytetracycline และ 
tetracycline 94% มี ค วาม ไวต่ อ ย าที่ ไม่ อ นุ ญ าต ให้ ใช้  chloramphenicol แล ะ  nitrofurantoin 97% ขณ ะที่ เ ชื อ  
V. parahaemolyticus จากแหล่งน  าธรรมชาติมีความไวต่อยา oxolinic acid และ oxytetracycline 100% ความไวต่อยา 
tetracycline 98% แสดงว่าเชื อ V. parahaemolyticus จากกุ้งที่เป็นโรคและแหล่งน  าธรรมชาติมีความไวต่อยา oxolinic acid 
และ oxytetracycline รองลงมาเป็นยา tetracycline, sulphamethoxazole/trimethoprim ซึ่งเป็นยาที่อนุญาตให้ใช้ใน 
สัตว์น  า รวมทั งยา sulfonamides ที่มีการใช้ในสัตว์บก นอกจากนี ยังพบว่ามีความไวสูงต่อยาท่ีไม่อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี ยง
สัตว์น  าคือ chloramphenicol และ nitrofurantoin ผลความไวต่อยาของเชื อ V. parahaemolyticus ไม่แตกต่างจาก
การศึกษาในหอยตะโกรมและหอยนางรมของประเทศไทยเมื่อปี 2545 และ 2546 เช่นเดียวกับน  าจากฟาร์มและจากกุ้งขาว
ประเทศมาเลเซีย (มณี และจินตนา, 2545, สุดสายชล และธดาภรณ์, 2546; Ransangan et al., 2013; Letchumanan et al., 
2014) ซึ่งยา oxytetracycline, tetracycline, quinolones, sulfonamides และ trimethoprim เป็นยาที่ประเทศในแถบ
เอเชียใช้ในการเพาะเลี ยงสัตว์น  า (Rico et al., 2012) เนื่องจากยา oxolinic acid และยา nitrofuran ออกฤทธิ์ขัดขวางหรือ
ยับยั งการสร้าง nucleic acid ของเชื อแบคทีเรีย ขณะที่ยา tetracycline, oxytetracycline และยา chloramphenicol เป็นยา 
กลุ่ม aminoglycosides ออกฤทธิ์ขัดขวางหรือยับยั งการสร้างโปรตีนของเชื อแบคที เรีย  ส่วนยา sulfonamides และ 
sulphamethoxazole/trimethoprim เป็นยากลุ่มซัลฟาออกฤทธิ์ขัดขวางการสร้างเมตาบอไลน์ที่จ าเป็นต่อเซลล์แบคทีเรี ย 
(กมลชัย และคณะ, 2540) ส าหรับยา chloramphenicol และ nitrofuratoin แม้จะมีความไวสูงแต่เป็นยาต้านจุลชีพที่ห้ามใช้
ในสัตว์น  าและสัตว์ที่เป็นอาหาร (เจนนุช และประเสริฐ, 1998) ดังนั นการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพรักษาโรคในสัตว์น  า จ าเป็นต้อง 
มีการแยกพิสูจน์ชนิดของเชื อแบคที เรีย ( isolation and classification) และหาความไวของเชื อต่อยาต้านจุลชีพก่อน  
เพื่อประสิทธิภาพในการรักษา และควรใช้ยาต้านจุลชีพตามค าแนะน าจากสัตวแพทย์เท่านั น เพื่อป้องกันการใช้ยาแบบไม่ถูกต้อง 
ส่งผลให้เกิดการตกค้างของยาปฏิชีวนะและการดื อยาของเชื อแบคทีเรียต่อไป 
 ส าหรับการดื อต่อยาต้านจุลชีพจากการศึกษาครั งนี  พบว่าเชื อ  V. parahaemolyticus จากกุ้งที่ เป็นโรคดื อยา 
ampicillin 90%, streptomycin 49% และ sulfonamides 45% ขณะที่เชื อ V. parahaemolyticus จากแหล่งน  าธรรมชาติ
ดื อยา ampicillin 75% และ streptomycin 52% แสดงว่าเชื อ V. parahaemolyticus จากกุ้งที่ เป็นโรคและแหล่งน  า
ธรรมชาติดื อต่อยา ampicillin และ streptomycin สอดคล้องกับกับการศึกษาในกุ้งที่เลี ยงในประเทศมาเลเซียและประเทศ 
บังคลาเทศ (Letchumanan et al., 2014; Khan et al., 2002) เช่นเดียวกับในอาหารทะเลประเทศอิตาลีและอ่าว Persian 
ประเทศอิหร่าน (Ferrini et al., 2008; Raissy et al., 2012) จากแหล่งน  าชายฝั่งของประเทศอินโดนีเซียและประเทศเม็กซิโก 
จากผลผลิตทางการประมง จากโรงเพาะฟักกุ้ง และจากฟาร์มเลี ยงกุ้ง (Akinbowale et al., 2006; Hameed et al., 2003; 
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Vaseeharan et al., 2005) การดื อต่อยา ampicillin และ streptomycin ของเชื อแบคทีเรีย เนื่องจากยา ampicillin  
เป็นยาในกลุ่ม β-lactam ออกฤทธิ์ขัดขวางการสร้างผนังเซลล์แบคทีเรียแต่ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เพราะแบคทีเรียมีการสร้าง  
beta-lactamase enzyme เพื่อต่อต้านฤทธิ์ยาต้านจุลชีพกลุ่มนี  (Renata et al., 2015) แบคทีเรียสกุลวิบริโอเป็นแบคทีเรีย 
แกรมลบสามารถดื อต่ อยา  ampicillin โดยธรรมชาติของแบคที เรีย  ( Intrinsic bacteria resistance) เหมื อนเชื อ 
Pseudomonas aeruginosa (Molina et al., 2002) ยา ampicillin ถูกน ามาใช้ในการเพาะเลี ยงสัตว์น  าเป็นเวลานานแล้ว
เป็นไปได้ที่ประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื อแบคทีเรียวิบริโอลดลง และส่งผลให้เชื อเกิดการดื อยาได้ (Sudha et al., 2012) 
ส่วนการดื อต่อยา streptomycin เพราะมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ยาไปออกฤทธิ์จากการเกิด point mutation ในส่วนของ 
ribosomal protein หรือ 16S rRNA ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ribosomal binding site ยาเข้าไปจับไม่ได้ท าให้เกิด 
การดื อยา (ยาปฏิชีวนะกลุ่ม Aminoglycosides, www.ped. Si. Mahidol.) และจากการใช้ยาทั งสองชนิดนี ร่วมกัน เพื่อให้ยา
ออกฤทธ์ิกว้างท าลายทั งเชื อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ (กมลชัย, 2540) ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดการระบาด
ของโรคตับวายเฉียบพลันจากการติดเชื อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ในกุ้งขาว ซึ่งคาดว่ามีการน ายาทั งสองชนิดนี มาใช้
ในการรักษากุ้งที่เป็นโรค เช่นเดียวกับยา sulfonamides ที่มักจะใช้ในสัตว์บกก็พบการดื อยาของเชื อ V. parahaemolyticu 
จากกุ้งทะเลที่เป็นโรคสูงกว่าจากแหล่งน  าธรรมชาติ 

การดื อยาต้ านจุ ล ชีพหลายชนิ ดพร้ อมกั น  (Multiple Antibiotic Resistant Index: MARI) ครั งนี พบว่ า เชื อ 
V. parahaemolyticus จากกุ้งทะเลที่เป็นโรค ดื อต่อยา 3 ชนิด 19.72% มีค่าMARI 0.02 ดื อต่อยา 7 ชนิด 2.82% ค่า MARI 
สูงสุดเท่ากับ 0.25 ขณะที่เชื อ V. parahaemolyticus จากแหล่งน  าธรรมชาติ  ดื อต่อยา 3 ชนิดมากสุด 34.72% ค่า MARI 
0.01 ดื อต่อยา 6 ชนิด 2.78% ค่า MARI เท่ากับ 0.21 โดยข้อมูลค่า MARI สามารถน ามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงแหล่งที่มา
ของเชื อแบคทีเรียต่อการปนเปื้อนยาต้านจุลชีพได้ (Saba et al., 2011) ค่า MARI ที่มีค่ามากกว่า 0.2 แสดงว่าเชื อแบคทีเรียจาก
แหล่งที่น ามาศึกษามีความเสี่ยงสูงในการได้รับการปนเปื้อนของยาต้านจุลชีพหลายชนิดพร้อมกัน (French et al., 1989;  
Orozova et al., 2008) จากการศึกษาครั งนี พบว่าเชื อ V. parahaemolyticus จากกุ้งทะเลที่เป็นโรคในบ่อเลี ยงมีความเสี่ยง 
ที่จะได้รับยาต้านจุลชีพหลายชนิดพร้อมกันมากกว่าเชื อ V. parahaemolyticus จากแหล่งน  าธรรมชาติ เช่นเดียวกับเชื อ  
V. parahaemolyticus จาก shellfish มีความเสี่ยงสูงท่ีจะได้รับการปนเปื้อนของยาต้านจุลชีพหลายชนิดพร้อมกัน มีค่า MARI 
0.36 เช่นเดียวกับเชื อจากบ่อเลี ยงกุ้งแบบกึ่งหนาแน่น มีค่า MARI ระหว่าง 0.31 - 0.67 มีความเสี่ยงในการได้รับยาต้านจุลชีพ
พร้อมกันหลายชนิดมากกว่าบ่อที่ เลี ยงกุ้งแบบบาง ๆ ที่มีค่า MARI ระหว่าง 0.14 - 0.35 (Letchumanan et al., 2014; 
Jayasree et al., 2015) นอกจากนี ยังพบว่าเชื อ V. parahaemolyticus จากแหล่งน  าธรรมชาติมีการดื อยาพร้อมกัน 6 ชนิด 
คิดเป็น 2.78% ขณะที่เชื อจากกุ้งที่เป็นโรคมีการดื อยาพร้อมกัน 7 ชนิด คิดเป็น 2.82% แสดงว่ามีการใช้ยาต้านจุลชีพหลายชนิด
ในการรักษาโรคแม้จะพบในปริมาณที่ค่อนข้างต่ าก็ตาม ซึ่งจากการศึกษาของ Adeleye et al., 2008 พบการดื อต่อยาพร้อมกัน 
8, 9 และ 10 ชนิดจากอาหารทะเลของประเทศไนจีเรียขณะที่ Hossain et al., 2012 พบการดื อยาพร้อมกัน 4 ชนิดของเชื อ 
วิบริโอจากน  าทะเลในอ่าว Gher ประเทศบังคลาเทศ เขาคิดว่ามีการใช้ยาหลายชนิดในอาหารทะเลมากกว่าแหล่งน  าธรรมชาติ 
โดยปกติแล้วเชื อ V. parahaemolyticus เป็นเชื อแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในสัตว์น  า หากมนุษย์บริโภคเชื อเข้าไปก็จะท าให้
ท้องเสีย และสามารถท่ีจะถ่ายทอดยีนดื อยาได้ การดื อยาหลาย ๆ ชนิดพร้อมกันส่วนใหญ่มักเกิดในเชื อ Vibrio spp. ซึ่งแยกมา
จากอาหารทะเล และเป็นการดื อยาทางพันธุกรรม (genetical resistance) สามารถถ่ายทอดให้เซลล์อื่นที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม
เดียวกันได้ พบมากในแบคทีเรียแกรมลบ โดยแบคทีเรียดื อยาจะถ่ายทอดพลาสมิดดื อยาหลังจากถูกย่อยสลายไปอยู่ในเซลล์
แบคทีเรียที่ไวต่อยา (transformation) และถ่ายทอดพลาสมิดดื อยาโดยการแบ่งตัว เพิ่มจ านวนพลาสมิดขึ นมาใหม่ ให้กับ
แบคทีเรียที่เคยไวต่อยาเกิดการดื อยา (conjugation) การถ่ายทอด พลาสมิดที่มียีนดื อยา (plasmid-encoded resistance) 
สามารถถ่ายทอดให้เชื อชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันได้ และสามารถถ่ายทอดไปยังมนุษย์ได้โดยตรงหรือทางอ้อม (Raissy et al., 
2012) ดังเช่นยีนดื อยา tetracycline, sulphamethoxazole/trimethoprim, streptomycin และ erythromycin สามารถ
ถ่ายทอดจาก V. cholera ไปยัง E. coli และระหว่าง E. coli ด้วยกันเอง (Zahid et al., 2009) การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อรักษา
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Vaseeharan et al., 2005) การดื อต่อยา ampicillin และ streptomycin ของเชื อแบคทีเรีย เนื่องจากยา ampicillin  
เป็นยาในกลุ่ม β-lactam ออกฤทธิ์ขัดขวางการสร้างผนังเซลล์แบคทีเรียแต่ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เพราะแบคทีเรียมีการสร้าง  
beta-lactamase enzyme เพื่อต่อต้านฤทธิ์ยาต้านจุลชีพกลุ่มนี  (Renata et al., 2015) แบคทีเรียสกุลวิบริโอเป็นแบคทีเรีย 
แกรมลบสามารถดื อต่ อยา  ampicillin โดยธรรมชาติของแบคที เรีย  ( Intrinsic bacteria resistance) เหมื อนเชื อ 
Pseudomonas aeruginosa (Molina et al., 2002) ยา ampicillin ถูกน ามาใช้ในการเพาะเลี ยงสัตว์น  าเป็นเวลานานแล้ว
เป็นไปได้ที่ประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื อแบคทีเรียวิบริโอลดลง และส่งผลให้เชื อเกิดการดื อยาได้ (Sudha et al., 2012) 
ส่วนการดื อต่อยา streptomycin เพราะมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ยาไปออกฤทธิ์จากการเกิด point mutation ในส่วนของ 
ribosomal protein หรือ 16S rRNA ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ribosomal binding site ยาเข้าไปจับไม่ได้ท าให้เกิด 
การดื อยา (ยาปฏิชีวนะกลุ่ม Aminoglycosides, www.ped. Si. Mahidol.) และจากการใช้ยาทั งสองชนิดนี ร่วมกัน เพื่อให้ยา
ออกฤทธ์ิกว้างท าลายทั งเชื อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ (กมลชัย, 2540) ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดการระบาด
ของโรคตับวายเฉียบพลันจากการติดเชื อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ในกุ้งขาว ซึ่งคาดว่ามีการน ายาทั งสองชนิดนี มาใช้
ในการรักษากุ้งที่เป็นโรค เช่นเดียวกับยา sulfonamides ที่มักจะใช้ในสัตว์บกก็พบการดื อยาของเชื อ V. parahaemolyticu 
จากกุ้งทะเลที่เป็นโรคสูงกว่าจากแหล่งน  าธรรมชาติ 

การดื อยาต้ านจุ ล ชีพหลายชนิ ดพร้ อมกั น  (Multiple Antibiotic Resistant Index: MARI) ครั งนี พบว่ า เชื อ 
V. parahaemolyticus จากกุ้งทะเลที่เป็นโรค ดื อต่อยา 3 ชนิด 19.72% มีค่าMARI 0.02 ดื อต่อยา 7 ชนิด 2.82% ค่า MARI 
สูงสุดเท่ากับ 0.25 ขณะที่เชื อ V. parahaemolyticus จากแหล่งน  าธรรมชาติ  ดื อต่อยา 3 ชนิดมากสุด 34.72% ค่า MARI 
0.01 ดื อต่อยา 6 ชนิด 2.78% ค่า MARI เท่ากับ 0.21 โดยข้อมูลค่า MARI สามารถน ามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงแหล่งที่มา
ของเชื อแบคทีเรียต่อการปนเปื้อนยาต้านจุลชีพได้ (Saba et al., 2011) ค่า MARI ที่มีค่ามากกว่า 0.2 แสดงว่าเชื อแบคทีเรียจาก
แหล่งที่น ามาศึกษามีความเสี่ยงสูงในการได้รับการปนเปื้อนของยาต้านจุลชีพหลายชนิดพร้อมกัน (French et al., 1989;  
Orozova et al., 2008) จากการศึกษาครั งนี พบว่าเชื อ V. parahaemolyticus จากกุ้งทะเลที่เป็นโรคในบ่อเลี ยงมีความเสี่ยง 
ที่จะได้รับยาต้านจุลชีพหลายชนิดพร้อมกันมากกว่าเชื อ V. parahaemolyticus จากแหล่งน  าธรรมชาติ เช่นเดียวกับเชื อ  
V. parahaemolyticus จาก shellfish มีความเสี่ยงสูงท่ีจะได้รับการปนเปื้อนของยาต้านจุลชีพหลายชนิดพร้อมกัน มีค่า MARI 
0.36 เช่นเดียวกับเชื อจากบ่อเลี ยงกุ้งแบบกึ่งหนาแน่น มีค่า MARI ระหว่าง 0.31 - 0.67 มีความเสี่ยงในการได้รับยาต้านจุลชีพ
พร้อมกันหลายชนิดมากกว่าบ่อที่ เลี ยงกุ้งแบบบาง ๆ ที่มีค่า MARI ระหว่าง 0.14 - 0.35 (Letchumanan et al., 2014; 
Jayasree et al., 2015) นอกจากนี ยังพบว่าเชื อ V. parahaemolyticus จากแหล่งน  าธรรมชาติมีการดื อยาพร้อมกัน 6 ชนิด 
คิดเป็น 2.78% ขณะที่เชื อจากกุ้งที่เป็นโรคมีการดื อยาพร้อมกัน 7 ชนิด คิดเป็น 2.82% แสดงว่ามีการใช้ยาต้านจุลชีพหลายชนิด
ในการรักษาโรคแม้จะพบในปริมาณที่ค่อนข้างต่ าก็ตาม ซึ่งจากการศึกษาของ Adeleye et al., 2008 พบการดื อต่อยาพร้อมกัน 
8, 9 และ 10 ชนิดจากอาหารทะเลของประเทศไนจีเรียขณะท่ี Hossain et al., 2012 พบการดื อยาพร้อมกัน 4 ชนิดของเชื อ 
วิบริโอจากน  าทะเลในอ่าว Gher ประเทศบังคลาเทศ เขาคิดว่ามีการใช้ยาหลายชนิดในอาหารทะเลมากกว่าแหล่งน  าธรรมชาติ 
โดยปกติแล้วเชื อ V. parahaemolyticus เป็นเชื อแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในสัตว์น  า หากมนุษย์บริโภคเชื อเข้าไปก็จะท าให้
ท้องเสีย และสามารถท่ีจะถ่ายทอดยีนดื อยาได้ การดื อยาหลาย ๆ ชนิดพร้อมกันส่วนใหญ่มักเกิดในเชื อ Vibrio spp. ซึ่งแยกมา
จากอาหารทะเล และเป็นการดื อยาทางพันธุกรรม (genetical resistance) สามารถถ่ายทอดให้เซลล์อื่นที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม
เดียวกันได้ พบมากในแบคทีเรียแกรมลบ โดยแบคทีเรียดื อยาจะถ่ายทอดพลาสมิดดื อยาหลังจากถูกย่อยสลายไปอยู่ในเซลล์
แบคทีเรียที่ไวต่อยา (transformation) และถ่ายทอดพลาสมิดดื อยาโดยการแบ่งตัว เพิ่มจ านวนพลาสมิดขึ นมาใหม่ ให้กับ
แบคทีเรียที่เคยไวต่อยาเกิดการดื อยา (conjugation) การถ่ายทอด พลาสมิดที่มียีนดื อยา (plasmid-encoded resistance) 
สามารถถ่ายทอดให้เชื อชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันได้ และสามารถถ่ายทอดไปยังมนุษย์ได้โดยตรงหรือทางอ้อม (Raissy et al., 
2012) ดังเช่นยีนดื อยา tetracycline, sulphamethoxazole/trimethoprim, streptomycin และ erythromycin สามารถ
ถ่ายทอดจาก V. cholera ไปยัง E. coli และระหว่าง E. coli ด้วยกันเอง (Zahid et al., 2009) การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อรักษา
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โรคติดเชื อแบคทีเรีย เพื่อการบ าบัดน  า หรือผสมอาหารในการเลี ยงกุ้งจะส่งผลกระทบให้แบคทีเรียเกิดการดื อยา และเมื่อมีการ
ปล่อยน  าเลี ยงลงสู่แหล่งน  าธรรมชาติท าให้แบคทีเรียดื อยาแพร่กระจายลงสู่แหล่งน  าธรรมชาติและสู่สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวมนุษย์ 
ดังนั นโอกาสที่แบคทีเรียก่อโรคจะส่งผ่านยีนดื อยาไปยังแบคทีเรียอื่น ๆ และไปสู่มนุษย์จึงเป็นไปได้สูง (Raissy et al., 2012) 
เพราะแบคทีเรียสามารถพัฒนาการดื อยาผ่านทางโครงสร้างทางพันธุกรรม (Angela et al., 2006) ดังนั นการใช้ยาต้านจุลชีพที่
ไม่ถูกต้อง เช่นใช้ในปริมาณมาก ใช้เป็นประจ า ใช้อย่างไม่สมเหตุผล และใช้ครอบคลุมรักษาทุกโรค โดยไม่ค านึงถึงชนิดของเชื อ
แบคทีเรีย ส่งผลให้แบคทีเรียเกิดการ ดื อยามากกว่า 3 ชนิดพร้อมกันเพิ่มปริมาณมากขึ น แบคทีเรียดื อยาแทนที่แบคทีเรียที่ไวต่อ
ยาต้านจุลชีพที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม จึงท าให้พบการดื อยาของแบคทีเรียในแหล่งน  าธรรมชาติ (Bogaard and Stobberingh, 
2000) 

 จากการศึกษาครั งนี สรุปได้ว่าเชื อ V. parahaemolyticus จากกุ้งที่เป็นโรคและแหล่งน  าธรรมชาติ มีความไวต่อยา oxolinic 
acid, oxytetracycline, sulphamethoxazole/trimethoprim แล ะ  tetracycline ดื อต่ อ ยา  ampicillin แล ะ  streptomycin  
พบการดื อยา sulfonamides จากกุ้งที่เป็นโรค มีค่า MARI 0.25 เกินเกณฑ์ 0.2 แสดงว่าเชื อ V. parahaemolyticus จากกุ้งที่เป็นโรค
ในบ่อเลี ยงมีความเสี่ยงในการได้รับยาต้านจุลชีพหลายชนิดพร้อมกันมากกว่าจากแหล่งน  าธรรมชาติ ดังนั นจ าเป็นต้องมีการเฝ้า
ระวังการดื อยาต้านจุลชีพจากบ่อเลี ยงกุ้งและจากแหล่งน  าธรรมชาติ เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม 
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การศึกษาลักษณะพื้นทะเล การจมตัว และชนิดสัตว์น้้าที่อาศัยบริเวณกองปะการังเทียมจังหวัดเพชรบุรี 
 
กมลพันธ ์อวัยวานนท*์  รังสิมันต์ บัวทอง  และจินตนา จินดาลขิิต 
กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง 
 
บทคัดย่อ 

ท าการศึกษาลักษณะพื้นทะเล การจมตัว และชนิดสัตว์น้ าที่อาศัยบริเวณกองปะการังเทียม โดยก าหนดสถานี 
เก็บตัวอย่าง 3 สถาน ีที่มีลักษณะพื้นท้องทะเลต่างกัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557 ถึงตุลาคม ปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาลักษณะพื้นทะเล เปรียบเทียบการจมตัวของแท่งคอนกรีต และเปรียบเทียบอัตราการจับและองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ า  
ผลการศึกษาลักษณะพื้นทะเลจากขนาดตะกอนดินพบว่า  สถานี A มีพื้นทะเลเป็นโคลน (87.09%) สถานี B มีพื้นทะเล 
เป็นทราย (30.22%) และสถานี C มีพื้นทะเลเป็นทรายปนโคลน (27.97%) สถานีท่ีมีลักษณะพื้นทะเลที่เหมาะสมในการสร้าง
ปะการังเทียมเรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ สถานี B, C และ A ตามล าดับ การจมตัวของแท่งคอนกรีตที่จัดสร้างเป็นปะการัง
เทียมพบการจมตัวมากที่สุดที่สถานี C มีค่าเฉลี่ย 13.29±1.93 เซนติเมตร รองลงมาคือสถานี A มีค่า 10.73±2.14 เซนติเมตร 
และสถานี B มีค่า 10.64±1.40 เซนติเมตร การจมตัวทั้ง 3 สถานี มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<0.05)  
โดยที่สถานี C แตกต่างจากสถานี A และ B อัตราการจับสัตว์น้ าจากอวนลอยสามช้ันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.46±0.33 กิโลกรัม/
ความยาวอวน 100 เมตร สูงสุดในเดือนมีนาคม ปี 2557 ที่สถานี B เท่ากับ 1.43 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร ต่ าสุดใน
เดือนตุลาคม ปี 2557 ที่สถานี A เท่ากับ 0.05กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร ส่วนอัตราการจับสัตว์น้ ารายเดือน ของแต่ละ
สถาน ีพบว่าสถานีท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่สถานี C, B และ A ตามล าดับ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (P<0.05) อัตราการจับสัตว์น้ า
จากเบ็ดพวงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 103.72±77.37 กรัม/เบ็ด/ช่ัวโมง สูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557 ที่สถานี C เท่ากับ 338.33 
กรัม/เบ็ด/ช่ัวโมง ต่ าสุดในเดือนพฤศจิกายน ปี 2557 ที่สถานี A เท่ากับ 3.33 กรัม/เบ็ด/ช่ัวโมง อัตราการจับสัตว์น้ ารายเดือน  
ของแต่ละสถานี พบว่าสถานีที่มีค่าเฉลี่ยสูงคือ สถานี C, B และ A ตามล าดับ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (P<0.05) องค์ประกอบ
ชนิดสัตว์น้ าที่จับได้ด้วยอวนลอยสามชั้นรวม 21 ชนิด ประกอบด้วยกลุ่มปลา 18 ชนิด และกลุ่มปลาหมึก 3 ชนิด สัตว์น้ าที่จับ
ได้มากที่สุด คือ ปลาสีกุนผี (Alepes djedaba) ร้อยละ 70.76 สัตว์น้ าท่ีจับได้ด้วยเบ็ดพวงรวม 7 ชนิด ประกอบด้วยกลุ่มปลา
ทั้งหมด ปลาที่จับได้มากที่สุดคือ ปลาสีกุนผีร้อยละ 91.52 เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบชนิดที่จับได้จากเบ็ดพวงและอวนลอย
สามช้ัน พบว่าสัตว์น้ าท่ีจับได้จากเบ็ดพวงมีจ านวนชนิดที่จับได้น้อยกว่า โดยสัตว์น้ าท่ีจับได้มากที่สุด 2 ชนิดแรกคือ ปลาสีกุนผี 
และปลาทูซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์น้ าท่ีชอบอาศัยอยู่เหนือวัสดุ (ประเภทท่ี 3) ที่พบในกองปะการังเทียมเช่นเดียวกับสัตว์น้ าท่ีจับได้ด้วย
อวนลอยสามชั้น 
 
ค้าส้าคัญ : ลักษณะพื้นทะเล ปะการังเทียม อวนลอยกุ้งสามชั้น เบด็พวง อัตราการจับสัตว์น้ า 
   
*ผู้รับผดิชอบ : อาคารปลอดประสพ ช้ัน 7 กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
โทร 0 2940 6558 E-mail : kamonpana@fisheries.go.th 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารวิชาการฉบับที่ 4/2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
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โดยที่สถานี C แตกต่างจากสถานี A และ B อัตราการจับสัตว์น้ าจากอวนลอยสามช้ันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.46±0.33 กิโลกรัม/
ความยาวอวน 100 เมตร สูงสุดในเดือนมีนาคม ปี 2557 ที่สถานี B เท่ากับ 1.43 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร ต่ าสุดใน
เดือนตุลาคม ปี 2557 ที่สถานี A เท่ากับ 0.05กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร ส่วนอัตราการจับสัตว์น้ ารายเดือน ของแต่ละ
สถาน ีพบว่าสถานีท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่สถานี C, B และ A ตามล าดับ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (P<0.05) อัตราการจับสัตว์น้ า
จากเบ็ดพวงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 103.72±77.37 กรัม/เบ็ด/ช่ัวโมง สูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557 ที่สถานี C เท่ากับ 338.33 
กรัม/เบ็ด/ช่ัวโมง ต่ าสุดในเดือนพฤศจิกายน ปี 2557 ที่สถานี A เท่ากับ 3.33 กรัม/เบ็ด/ช่ัวโมง อัตราการจับสัตว์น้ ารายเดือน  
ของแต่ละสถานี พบว่าสถานีที่มีค่าเฉลี่ยสูงคือ สถานี C, B และ A ตามล าดับ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (P<0.05) องค์ประกอบ
ชนิดสัตว์น้ าที่จับได้ด้วยอวนลอยสามชั้นรวม 21 ชนิด ประกอบด้วยกลุ่มปลา 18 ชนิด และกลุ่มปลาหมึก 3 ชนิด สัตว์น้ าที่จับ
ได้มากที่สุด คือ ปลาสีกุนผี (Alepes djedaba) ร้อยละ 70.76 สัตว์น้ าท่ีจับได้ด้วยเบ็ดพวงรวม 7 ชนิด ประกอบด้วยกลุ่มปลา
ทั้งหมด ปลาที่จับได้มากที่สุดคือ ปลาสีกุนผีร้อยละ 91.52 เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบชนิดที่จับได้จากเบ็ดพวงและอวนลอย
สามช้ัน พบว่าสัตว์น้ าท่ีจับได้จากเบ็ดพวงมีจ านวนชนิดที่จับได้น้อยกว่า โดยสัตว์น้ าท่ีจับได้มากที่สุด 2 ชนิดแรกคือ ปลาสีกุนผี 
และปลาทูซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์น้ าท่ีชอบอาศัยอยู่เหนือวัสดุ (ประเภทท่ี 3) ที่พบในกองปะการังเทียมเช่นเดียวกับสัตว์น้ าท่ีจับได้ด้วย
อวนลอยสามชั้น 
 
ค้าส้าคัญ : ลักษณะพื้นทะเล ปะการังเทียม อวนลอยกุ้งสามชั้น เบด็พวง อัตราการจับสัตว์น้ า 
   
*ผู้รับผดิชอบ : อาคารปลอดประสพ ช้ัน 7 กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
โทร 0 2940 6558 E-mail : kamonpana@fisheries.go.th 
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Study on Seafloor Reef Block Sinking, and Fish Species Around Artificial Reef in Petchaburi 
Province 
 
Kamonpan Awaiwanont*,  Rangsimant Buatong  and Jintana Jindalikit 
Fishing Ground Development and Rehabilitation Group 
 
Abstract 

Study on the seafloor, reef block sinking, and fish species around artificial reef was conducted, 
three sampling stations with difference on the seafloor characteristics were defined during February 2014  
to October 2015. The objectives of the study were to compare sinking of the reef block catch rates and  
the species composition. The results showed that on the seafloor sediments station A was clays (87.09%), 
station B was sands (30.22%) and station C was muddy sands (27.97%). The station that seafloor sediments 
suitable for artificial reefs construction were B, C and A respectively. The most sinking of the reef block was 
13.29±1.93 cm at station C followed by 10.73±2.14 cm at station A and 10.64±1.40 cm at station B. Average 
sinking rate of 3 stations were significant difference (p<0.05) by station C was different from A and B.  
The average catch rate on trammel nets was 0.46±0.33 kg/100 m. which the highest catch rate was  
1.43 kg/100 m. at station B in March 2014. The lowest catch rate was 0.05 kg/ 100 m. at station A in October 
2014. The average catch rates of hooks and line was 103.72±77.37 g/hook/h which the highest was 338.33 
g/hook/h at station C in February 2014 while the lowest on 3.33 g/hook/h at station A in November 2014. 
The monthly average catch rate of each station was the highest in C, followed by B and A, there was no 
statistical difference (P<0.05). Species composition by trammel net was found 21 species consists of 18 fish 
species and 3 squid species. Alepes djedaba was the highest percentage caught of 70.76. While hooks and 
line caught only 7 fish species, mostly Alepes djedaba was the highest catch percentage of 91.52 
Comparison on the catch composition between trammel nets with hooks and line, it found that fish species 
caught by hooks and line was less species than trammel nets. The first and second species of high catch 
proportion were Trevally and Short bodied mackerel which live above the artificial reefs (3rd types) as same 
with the trammel nets. 
 
Key words : Seafloor, Artificial Reef, Shrimp Trammel nets, Hooks and line, Catch rate 
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ปริมาณความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์น ้า บริเวณอ่าวไทยตอนใน ถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2546 - 2548 
 

คณิต เชื อพันธุ์* 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
 
บทคัดย่อ 

การส ารวจทรัพยากรสัตว์น  าบริเวณอ่าวไทยตอนใน ถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่  
แบบเยอรมันในเวลากลางวัน ปี 2546 - 2548 โดยใช้เรือส ารวจประมง 2 ลงอวน 149 ครั ง จาก 11 สถานี มีอัตราการจับสัตว์น  า
สูงสุดในปี 2547 เท่ากับ 12.522 กก./ชม. รองลงมา คือ ปี 2548 และปี 2546 เท่ากับ 12.485 และ 9.297 กก./ชม.ตามล าดับ 
โดยพบว่าอัตราการจับของสัตว์น  าทั งหมด กลุ่มปลาผิวน  า ปลาหน้าดิน ปลาหมึก กุ้ง ปู สัตว์น  าอื่น ๆ และปลาเป็ดแท้ ระหว่างปี
ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) สัตว์น  าที่จับได้มีการแพร่ กระจายโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นองค์ประกอบปลาหน้าดิน ปี 2546, 2547 
และ 2548 มีร้อยละ 36.968, 43.196 และ 42.571 ตามล าดับ และรองลงมาเป็นปลาหมึก ปี 2546, 2547 และ 2548  
ร้อยละ 41.724, 38.412 และ 37.036 ตามล าดับ สัตว์น  าที่จับได้บริเวณอ่าวไทยตอนใน ถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 12 ชนิด  
มีขนาดความยาวเฉลี่ยลดลง และ 10 ชนิด มีขนาดความยาวเฉลี่ยเพิ่มขึ น 
 
ค้าส้าคัญ : ทรัพยากรสัตว์น  า ความชุกชุม อัตราการจับ อวนลากแผ่นตะเฆ่ อ่าวไทยตอนใน 
   
*ผู้รับผิดชอบ : 49 หมู่ 1 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
โทร. 0 2816 7636 8 E-mail : kanit09@yahoo.com 
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บทคัดย่อ 

การส ารวจทรัพยากรสัตว์น  าบริเวณอ่าวไทยตอนใน ถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่  
แบบเยอรมันในเวลากลางวัน ปี 2546 - 2548 โดยใช้เรือส ารวจประมง 2 ลงอวน 149 ครั ง จาก 11 สถานี มีอัตราการจับสัตว์น  า
สูงสุดในปี 2547 เท่ากับ 12.522 กก./ชม. รองลงมา คือ ปี 2548 และปี 2546 เท่ากับ 12.485 และ 9.297 กก./ชม.ตามล าดับ 
โดยพบว่าอัตราการจับของสัตว์น  าทั งหมด กลุ่มปลาผิวน  า ปลาหน้าดิน ปลาหมึก กุ้ง ปู สัตว์น  าอื่น ๆ และปลาเป็ดแท้ ระหว่างปี
ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) สัตว์น  าที่จับได้มีการแพร่ กระจายโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นองค์ประกอบปลาหน้าดิน ปี 2546, 2547 
และ 2548 มีร้อยละ 36.968, 43.196 และ 42.571 ตามล าดับ และรองลงมาเป็นปลาหมึก ปี 2546, 2547 และ 2548  
ร้อยละ 41.724, 38.412 และ 37.036 ตามล าดับ สัตว์น  าที่จับได้บริเวณอ่าวไทยตอนใน ถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 12 ชนิด  
มีขนาดความยาวเฉลี่ยลดลง และ 10 ชนิด มีขนาดความยาวเฉลี่ยเพิ่มขึ น 
 
ค้าส้าคัญ : ทรัพยากรสัตว์น  า ความชุกชุม อัตราการจับ อวนลากแผ่นตะเฆ่ อ่าวไทยตอนใน 
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Abundance of Marine Fisheries Resources in the Inner Gulf of Thailand to Prachuap 
Khiri Khan Province 
 
Kanit Chuapun* 
Upper Gulf Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan) 
 
Abstract 

Surveys on the status of marine resources from 2003 to 2005 along the coast of Chon Buri to 
Prachuap Khiri Khan provinces were conducted during daytime by using research vessel named Pramong 
No. 2 Total number of 149 hauls with 11 sampling stations were carried out in the Upper Gulf of Thailand. 
It was found that the highest of average catch rate was 12.522 kg/hr in 2004, followed by 12.485 kg/hr  
in 2005, and 9.297 kg/hr in 2003. Furthermore, annual average catch rate showed non-significant difference 
of total catch, pelagic fish, demersal fish, cephalopods, crabs, shrimps, others, and true trash fish among 
those years. The demersal fish was the major percentage in catch composition: 36.968%, 43.196%, and 
42.571% in 2003, 2004, and 2005, respectively. It was followed by cephalopods: 41.724%, 38.412%, and 
37.036% in 2003, 2004 and 2005, respectively. Decreasing of average sizes of 12 species caught in  
the inner Gulf of Thailand to Prachuap Khiri Khan province was observed, whereas the increasing of 
average size was found for those of 10 species. 

 
Key words : marine resources, abundance, catch rate, otter board trawl, Inner Gulf of Thailand 
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การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น ้าหลังการจับของเรืออวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนบน 
 

รัตนาวลี พูลสวัสด์ิ* 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น  าหลังการจับของเรืออวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเครื่องมืออวนลากคู่ ท่ีท าประมงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2546 - กรกฎาคม 2549 พบว่าเรืออวนลากคู่ท าการประมง 
เฉลี่ย 8.74 วัน/เที่ยว โดยมีอัตราการจับสัตว์น  าเฉลี่ย 120.300 กก./ชม. หรือ 20,049.001 กก./เที่ยว เป็นสัตว์น  าเศรษฐกิจ 
31.011 และปลาเป็ด 89.289 กก./ชม. คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 25.78 และ 74.22 ตามล าดับ สัตว์น  าเศรษฐกิจที่จับได้ 
มากที่สุด คือ หมึกกล้วย (Photololigo spp.) 50.83 เปอร์เซ็นต์ของสัตว์น  าเศรษฐกิจที่จับได้ รองลงมา คือ ปลาผิวน  า และ 
ปลาหน้าดิน มีอัตราการจับเกือบเท่ากัน คือ 20.99 และ 20.22 เปอร์เซ็นต์ของสัตว์น  าเศรษฐกิจ ตามล าดับ ส าหรับปลาเป็ด
ประกอบด้วยลูกสัตว์น  าเศรษฐกิจและปลาเป็ดแท้ เท่ากับ 81.23 และ 18.77 เปอร์เซ็นต์ของผลจับปลาเป็ดทั งหมด ลูกสัตว์น  า
เศรษฐกิจที่พบส่วนใหญ่เป็นปลากะตักสูงถึง 67.29 เปอร์เซ็นต์ ชาวประมงมีรายได้เฉลี่ย 205,965.41 บาท/เที่ยว โดยที่รายได้
หลักมาจากปลาหมึกสูงถึง 139,169.86 บาท/เที่ยว คิดเป็น 67.57 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ทั งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นหมึกกล้วย 
118,061.92 บาท/เที่ยว หรือ 57.32 เปอร์ เ ซ็นต์  ของรายได้ทั งหมด รองลงมา คือ หมึกหอม 14,167.02 บาท/เที่ยว หรือ
6.93 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ทั งหมด ถ้ามีการเก็บรักษาสัตว์น  าไม่ดีพอจะท าให้สัตว์น  าที่จับได้ขาดความสด ท าให้เกิดสูญเสีย 
ทางการเงินจากการเก็บรักษาหลังการจับเฉลี่ย 2,404.97 บาท/เที่ยว ซึ่งถือเป็นความสูญเสียต่ ากว่าความเป็นจริง เนื่องจาก
พิจารณาจากสัตว์น  า 4 ชนิด ท่ีชาวประมงรับซื อตามความสดเท่านั น 
 
ค้าส้าคัญ : อวนลากคู่  ต้นทุน  ผลตอบแทน  ความสูญเสียทางการเงิน  การเก็บรักษาหลังการจับ 
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การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น ้าหลังการจับของเรืออวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนบน 
 

รัตนาวลี พูลสวัสด์ิ* 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น  าหลังการจับของเรืออวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเครื่องมืออวนลากคู่ ท่ีท าประมงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2546 - กรกฎาคม 2549 พบว่าเรืออวนลากคู่ท าการประมง 
เฉลี่ย 8.74 วัน/เที่ยว โดยมีอัตราการจับสัตว์น  าเฉลี่ย 120.300 กก./ชม. หรือ 20,049.001 กก./เที่ยว เป็นสัตว์น  าเศรษฐกิจ 
31.011 และปลาเป็ด 89.289 กก./ชม. คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 25.78 และ 74.22 ตามล าดับ สัตว์น  าเศรษฐกิจที่จับได้ 
มากที่สุด คือ หมึกกล้วย (Photololigo spp.) 50.83 เปอร์เซ็นต์ของสัตว์น  าเศรษฐกิจที่จับได้ รองลงมา คือ ปลาผิวน  า และ 
ปลาหน้าดิน มีอัตราการจับเกือบเท่ากัน คือ 20.99 และ 20.22 เปอร์เซ็นต์ของสัตว์น  าเศรษฐกิจ ตามล าดับ ส าหรับปลาเป็ด
ประกอบด้วยลูกสัตว์น  าเศรษฐกิจและปลาเป็ดแท้ เท่ากับ 81.23 และ 18.77 เปอร์เซ็นต์ของผลจับปลาเป็ดทั งหมด ลูกสัตว์น  า
เศรษฐกิจที่พบส่วนใหญ่เป็นปลากะตักสูงถึง 67.29 เปอร์เซ็นต์ ชาวประมงมีรายได้เฉลี่ย 205,965.41 บาท/เที่ยว โดยที่รายได้
หลักมาจากปลาหมึกสูงถึง 139,169.86 บาท/เที่ยว คิดเป็น 67.57 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ทั งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นหมึกกล้วย 
118,061.92 บาท/เที่ยว หรือ 57.32 เปอร์ เ ซ็นต์  ของรายได้ทั งหมด รองลงมา คือ หมึกหอม 14,167.02 บาท/เที่ยว หรือ
6.93 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ทั งหมด ถ้ามีการเก็บรักษาสัตว์น  าไม่ดีพอจะท าให้สัตว์น  าที่จับได้ขาดความสด ท าให้เกิดสูญเสีย 
ทางการเงินจากการเก็บรักษาหลังการจับเฉลี่ย 2,404.97 บาท/เที่ยว ซึ่งถือเป็นความสูญเสียต่ ากว่าความเป็นจริง เนื่องจาก
พิจารณาจากสัตว์น  า 4 ชนิด ท่ีชาวประมงรับซื อตามความสดเท่านั น 
 
ค้าส้าคัญ : อวนลากคู่  ต้นทุน  ผลตอบแทน  ความสูญเสียทางการเงิน  การเก็บรักษาหลังการจับ 
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Utilization of Fish Resource Caught by Pair Trawl in the Upper Gulf of Thailand 
 
Ratanawalee Phoonsawat* 
Upper Gulf Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan) 
 
Abstract 

A study on utilization of fish caught by pair trawl in the Upper Gulf of Thailand was conducted 
during November 2003 to July 2006 with the objective to analyze its return considering species composition 
taking in to account financial losses from post harvest. The result indicated that pair trawl was operated 
8.74 days/trip and total average catch was 120.300 kg/hour or 20,049.001 kg/trip; consisting of economic 
fish 31.011 kg/hour and trash fish 89.289 kg/hour (25.78 percent and 74.22 percent, respectively). Major 
catch was Photololigo spp. around 50 percent of the total catch, followed by Pelagic fish and demersal 
fish which each fauna was caught approximately 20 percent. For this study trash fish were classified as 
small size economic fish and true trash fish groups which showed average catch rate of 81.23 percent and 
18.27 percent, respectively. Total return was approximately 205,965.51 Baht/trip, the main return was from 
Photololigo spp. Approximately 57.32 percent (118,061.92 Baht/trip). Post harvest technology was very 
importance, in case of the fishermen could not preserve their catches for freshness. This could contribute 
to the financial loss approximately 2,404.97 Baht/trip. 
 
Key words : pair trawl, cost, return, financial loss, post harvest 
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องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาทูน่าจากการท าประมงด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับในบริเวณมหาสมุทร
อินเดียตะวันออก 
 
วัชรพงศ์ ชุ่มชื่น1*  พิธเนตร์ อุทัศน์2  เอกรัฐ วงษ์เขียว3 และ ทิราภรณ์ โยธะคง3 

1กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจดืสุพรรณบุรี กองวิจัยและพัฒนาประมงน  าจืด 
3กองควบคุมการประมงนอกน่านน  าและการขนถ่ายสตัว์น  า 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะปลาทูน่าที่จับได้ด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับในบริเวณมหาสมุทรอินเดีย
ตะวันออก จากการส ารวจโดยเรือส ารวจประมงมหิดลจ านวน 2 เที่ยวเรือ ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ปี 2554 และเดือน
มีนาคมถึงพฤษภาคม ปี 2555 สามารถรวบรวมตัวอย่างกระเพาะปลาทูน่าได้ 110 กระเพาะ ประกอบด้วยปลาทูน่าท้องแถบ 
(Katsuwonus pelamis) 50 กระเพาะ ปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares) 56 กระเพาะ และปลาทูน่าตาโต  
(T. obesus) 4 กระเพาะ กระเพาะปลาทูน่าที่มีอาหารอยู่ภายในส่วนใหญ่  มีระดับปริมาณของอาหารในกระเพาะ 
เพียงเล็กน้อย องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาทูน่าถูกจัดออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มปลากระดูกแข็ง กลุ่มหอยและ
ปลาหมึก กลุ่มครัสตาเชียน และกลุ่มอื่น ๆ โดยอาหารท่ีส าคัญของปลาทูน่าท้องแถบ คือ กลุ่มหอยและปลาหมึก มีค่าดัชนี
ความส าคัญร้อยละ 49.65 ขณะที่อาหารที่ส าคัญของปลาทูน่าครีบเหลือง คือ กลุ่มครัสตาเชียน มีค่าดัชนีความส าคัญร้อยละ  
48.36 ส่วนปลาทูน่าตาโตมีจ านวนกระเพาะที่มีอาหารอยู่ภายในเพียง 1 กระเพาะ และพบอาหารเพียงตัวเดียว ที่จัดอยู่ในกลุ่ม
ปลาหมึกจ าพวก teutoid squids ทั งนี  พฤติกรรมการกินอาหารของทั งปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลือง คือ 
พฤติกรรมการกินแบบผู้ล่าที่กินสัตว์น  าขนาดเล็กกว่าที่อาศัยและหาอาหารอยู่ในบริเวณวัตถุลอยน  า ส่วนพฤติกรรมการกิน
อาหารของปลาทูน่าตาโตไม่สามารถอธิบายได้จากผลของการศึกษาในครั งนี  
 
ค าส าคัญ : องค์ประกอบในกระเพาะอาหาร  ปลาทูน่า  อวนล้อมจับ  มหาสมุทรอินเดีย 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 0880  
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องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาทูน่าจากการท าประมงด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับในบริเวณมหาสมุทร
อินเดียตะวันออก 
 
วัชรพงศ์ ชุ่มชื่น1*  พิธเนตร์ อุทัศน์2  เอกรัฐ วงษ์เขียว3 และ ทิราภรณ์ โยธะคง3 

1กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจดืสุพรรณบุรี กองวิจัยและพัฒนาประมงน  าจืด 
3กองควบคุมการประมงนอกน่านน  าและการขนถ่ายสตัว์น  า 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะปลาทูน่าที่จับได้ด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับในบริเวณมหาสมุทรอินเดีย
ตะวันออก จากการส ารวจโดยเรือส ารวจประมงมหิดลจ านวน 2 เที่ยวเรือ ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ปี 2554 และเดือน
มีนาคมถึงพฤษภาคม ปี 2555 สามารถรวบรวมตัวอย่างกระเพาะปลาทูน่าได้ 110 กระเพาะ ประกอบด้วยปลาทูน่าท้องแถบ 
(Katsuwonus pelamis) 50 กระเพาะ ปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares) 56 กระเพาะ และปลาทูน่าตาโต  
(T. obesus) 4 กระเพาะ กระเพาะปลาทูน่าที่มีอาหารอยู่ภายในส่วนใหญ่  มีระดับปริมาณของอาหารในกระเพาะ 
เพียงเล็กน้อย องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาทูน่าถูกจัดออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มปลากระดูกแข็ง กลุ่มหอยและ
ปลาหมึก กลุ่มครัสตาเชียน และกลุ่มอื่น ๆ โดยอาหารท่ีส าคัญของปลาทูน่าท้องแถบ คือ กลุ่มหอยและปลาหมึก มีค่าดัชนี
ความส าคัญร้อยละ 49.65 ขณะท่ีอาหารท่ีส าคัญของปลาทูน่าครีบเหลือง คือ กลุ่มครัสตาเชียน มีค่าดัชนีความส าคัญร้อยละ  
48.36 ส่วนปลาทูน่าตาโตมีจ านวนกระเพาะที่มีอาหารอยู่ภายในเพียง 1 กระเพาะ และพบอาหารเพียงตัวเดียว ที่จัดอยู่ในกลุ่ม
ปลาหมึกจ าพวก teutoid squids ทั งนี  พฤติกรรมการกินอาหารของทั งปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลือง คือ 
พฤติกรรมการกินแบบผู้ล่าที่กินสัตว์น  าขนาดเล็กกว่าที่อาศัยและหาอาหารอยู่ในบริเวณวัตถุลอยน  า ส่วนพฤติกรรมการกิน
อาหารของปลาทูน่าตาโตไม่สามารถอธิบายได้จากผลของการศึกษาในครั งนี  
 
ค าส าคัญ : องค์ประกอบในกระเพาะอาหาร  ปลาทูน่า  อวนล้อมจับ  มหาสมุทรอินเดีย 
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Stomach Contents of Tunas Caught by Tuna Purse Seine in the Eastern Indian Ocean 
 
Watcharapong Chumchuen1*,  Pittanet U-tat2,  Aekkarat Wongkeaw3  and Tirabhorn Yothakong3 

1Fishing Technology Development Group, Marine Fisheries Research and Development Division 
2Suphanburi Inland Fisheries Research and Development Center, Inland Fisheries Research and  
 Development Division 
3Oversea Fisheries and Transshipment Control Division 
 
Abstract 

The study on stomach contents of tunas caught by purse seine fishery in the Eastern Indian Ocean 
was conducted during the two cruises of M.V. Mahidol in February - May 2011 and March - May 2012.  
A total of 110 stomachs were collected from three tuna species, including 50 from skipjack tuna 
(Katsuwonus pelamis), 56 from yellowfin tuna (Thunnus albacares) and four from bigeye tuna (T. obesus). 
Most of non-empty stomachs were in low level of fullness index. Stomach contents were categorized into 
four groups as teleost fishes, mollusks, crustaceans and others. Mollusks group was the important prey for 
skipjack tuna with 49.65% relative importance index, while crustaceans group was the important prey for 
yellowfin tuna with 48.36% relative importance index. There was only one bigeye tuna with non-empty 
stomach which was found with a prey categorized into a teutoid squid under mollusks group. The feeding 
behavior of skipjack and yellowfin tunas were predators that they forage on smaller fishes which are living 
and feeding in the vicinity of floating objects, while the feeding behavior of bigeye tuna could not be 
explained from the results of this study. 
 
Key words : stomach content, tuna, purse seine, Indian Ocean 
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การประมงอวนล้อมจับประกอบแสงไฟบริเวณจังหวัดพังงา 
 
ชลิต สง่างาม*  ธนภร เจริญลาภ  สิริเพ็ญ รัตนเอี่ยมพงศา  และปริญญา สมหวัง  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาการประมงอวนล้อมจับประกอบแสงไฟบริเวณจังหวัดพังงา ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552 
พบเรืออวนล้อมจับ ชนิดหลัก 2 ชนิด คืออวนล้อมซั้ง และอวนล้อมป่ันไฟ เรือประมงมีขนาดความยาว 21 - 25 เมตร 
เครื่องยนต์ 500 - 525 แรงม้า อวนท่ีใช้เป็นอวนไนล่อนสีด า ขนาดตาอวน 2.5 เซนติเมตร ความยาวอวน 1,000 - 1,200 เมตร 
ลึก 100 - 150 เมตร เรือปั่นไฟมีขนาดความยาว 14 - 16 เมตร ก าลังเครื่องยนต์ 100 - 150 แรงม้า เครื่องปั่นไฟขนาด  
30 กิโลวัตต์ ใช้หลอดไฟ 50 - 56 หลอด แหล่งท าการประมงส่วนใหญ่จะใกล้กับกองหินใต้น้ าบริเวณปากคลองทุ่งดาบ  
ปากคลองน้ าเค็ม หมู่เกาะสิมิลัน ระยะห่างฝั่ง 10.0 - 14.0 ไมล์ทะเล ระดับความลึกน้ า 30 - 60 เมตร ท าการประมงโดยใช้
แสงไฟในการรวบรวมฝูงปลา และอวนล้อมซั้ง จะใช้ซั้งเป็นอุปกรณ์ในการล่อสัตว์น้ าให้มารวมฝูง สามารถท าการประมงได้
ตลอดปี จ านวนวันท่ีออกท าการประมงเฉลี่ย 19 วัน/เดือน  

อัตราการจับสัตว์น้ าของอวนล้อมซั้ง และอวนล้อมปั่นไฟมีค่าเฉลี่ย 3,290.10 และ 3,192.50 กิโลกรัม/วัน ตามล าดับ  
องค์ประกอบสัตว์น้ าจากอวนล้อมซั้ง ประกอบด้วยกลุ่มปลาผิวน้ า ร้อยละ 71.46 ปลาหน้าดิน ร้อยละ 20.16 ปลาหมึก ร้อยละ 
5.27 และปลาเป็ด ร้อยละ 3.11 ส่วนองค์ประกอบสัตว์น้ าจากอวนล้อมปั่นไฟคื อ ปลาผิวน้ า ปลาหน้าดิน ปลาหมึก  
และปลาเป็ด ร้อยละ 78.10 14.85 5.69 และ 1.36 ตามล าดับ ขนาดความยาวล าตัวของสัตว์น้ าชนิดหลักจากอวนล้อมซั้ง  
และอวนล้อมปั่นไฟ คือ ปลาลัง (Rastrelliger kanagurta) มีขนาดเฉลี่ย 16.33±3.74 และ 16.57±3.30 เซนติเมตร  
ปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa ) 14.44±1.52 และ 14.34±1.52 เซนติเมตร ปลาข้างเหลือง (Selaroides leptolepis) 
12.52±1.49 และ 13.02±1.49 เซนติเมตร ปลาทูแขกครีบหูสั้น (Decapterus macrosoma) 13.77±3.19 และ 14.71±3.14 
เซนติเมตร ปลาทูแขกครีบหูยาว (D. maruadsi) 14.42±3.18 และ 15.22±2.68 เซนติเมตร ปลาสีกุนบั้ง (Atule mate) 
17.41±4.60 และ 20.24±4.81 เซนติเมตร ปลาแข้งไก่ (Megalaspis cordyla) 27.92±4.64 และ 17.33±3.97 เซนติเมตร 
ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : อวนล้อมจับประกอบแสงไฟ  ทะเลอันดามัน 
   
*ผู้รับผิดชอบ : 77 หมู่ 7 ต าบลวิชิต อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 0 7639 1138 40 
E-mail : chalitster@gmail.com 
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การประมงอวนล้อมจับประกอบแสงไฟบริเวณจังหวัดพังงา 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาการประมงอวนล้อมจับประกอบแสงไฟบริเวณจังหวัดพังงา ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552 
พบเรืออวนล้อมจับ ชนิดหลัก 2 ชนิด คืออวนล้อมซั้ง และอวนล้อมป่ันไฟ เรือประมงมีขนาดความยาว 21 - 25 เมตร 
เครื่องยนต์ 500 - 525 แรงม้า อวนท่ีใช้เป็นอวนไนล่อนสีด า ขนาดตาอวน 2.5 เซนติเมตร ความยาวอวน 1,000 - 1,200 เมตร 
ลึก 100 - 150 เมตร เรือปั่นไฟมีขนาดความยาว 14 - 16 เมตร ก าลังเครื่องยนต์ 100 - 150 แรงม้า เครื่องปั่นไฟขนาด  
30 กิโลวัตต์ ใช้หลอดไฟ 50 - 56 หลอด แหล่งท าการประมงส่วนใหญ่จะใกล้กับกองหินใต้น้ าบริเวณปากคลองทุ่งดาบ  
ปากคลองน้ าเค็ม หมู่เกาะสิมิลัน ระยะห่างฝั่ง 10.0 - 14.0 ไมล์ทะเล ระดับความลึกน้ า 30 - 60 เมตร ท าการประมงโดยใช้
แสงไฟในการรวบรวมฝูงปลา และอวนล้อมซั้ง จะใช้ซั้งเป็นอุปกรณ์ในการล่อสัตว์น้ าให้มารวมฝูง สามารถท าการประมงได้
ตลอดปี จ านวนวันท่ีออกท าการประมงเฉลี่ย 19 วัน/เดือน  

อัตราการจับสัตว์น้ าของอวนล้อมซั้ง และอวนล้อมปั่นไฟมีค่าเฉลี่ย 3,290.10 และ 3,192.50 กิโลกรัม/วัน ตามล าดับ  
องค์ประกอบสัตว์น้ าจากอวนล้อมซั้ง ประกอบด้วยกลุ่มปลาผิวน้ า ร้อยละ 71.46 ปลาหน้าดิน ร้อยละ 20.16 ปลาหมึก ร้อยละ 
5.27 และปลาเป็ด ร้อยละ 3.11 ส่วนองค์ประกอบสัตว์น้ าจากอวนล้อมปั่นไฟคื อ ปลาผิวน้ า ปลาหน้าดิน ปลาหมึก  
และปลาเป็ด ร้อยละ 78.10 14.85 5.69 และ 1.36 ตามล าดับ ขนาดความยาวล าตัวของสัตว์น้ าชนิดหลักจากอวนล้อมซั้ง  
และอวนล้อมปั่นไฟ คือ ปลาลัง (Rastrelliger kanagurta) มีขนาดเฉลี่ย 16.33±3.74 และ 16.57±3.30 เซนติเมตร  
ปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa ) 14.44±1.52 และ 14.34±1.52 เซนติเมตร ปลาข้างเหลือง (Selaroides leptolepis) 
12.52±1.49 และ 13.02±1.49 เซนติเมตร ปลาทูแขกครีบหูสั้น (Decapterus macrosoma) 13.77±3.19 และ 14.71±3.14 
เซนติเมตร ปลาทูแขกครีบหูยาว (D. maruadsi) 14.42±3.18 และ 15.22±2.68 เซนติเมตร ปลาสีกุนบั้ง (Atule mate) 
17.41±4.60 และ 20.24±4.81 เซนติเมตร ปลาแข้งไก่ (Megalaspis cordyla) 27.92±4.64 และ 17.33±3.97 เซนติเมตร 
ตามล าดับ 
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Purse Seine with Light Luring Fisheries in Phang nga Province 
 
Chalit Sa-nga-ngam*, Thanapon Charoenlarp,  Siripen Rattana-iam-pongsa  and Parinya Somwang 
Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 
 
Abstract 

Study on purse seine with light luring fisheries in Phang nga Province during January to December, 
2009. 2  main types of purse seine with light luring fishery were found, FADs and light luring purse seine. 
Fishing boats are 21 - 25 m of length with 500 - 525 hp of power engine. Operated fishing net is black 
nylon which carried 2.5 cm mesh size, 1,000 - 2,000 m of length, 100 - 150 m of depth. The light-luring 
boats are in the range of 14 - 16 m in length, 100 - 150 hp of power engine which carry 30 kw of electric 
generator and 50 - 56 light bulbs of 400 - 500 w. Most of fishing areas are close to reefs in the areas of 
Tung Dab River Mouth, Namm Kem River Mouth and Similan Archipelagoes where the distances from 
shores are 10 - 14 nautical mile and the depth of water are in the range of 30 - 60 m. The light luring 
boats are operated to aggregating fish from FADs and the purse seines are operated. Purse seine with light 
luring fishery could be operated in year round with average fishing day was 19 days/month. 

The average catch per day of FADs and light luring purse seine were 3,290.10 and 3,192.50 kg/day, 
respectively. Catch of FADs composed 71.46% of pelagic fish, 20.16% of demersal fish, 5.27% of squid and 
3.11% of trash fish. The catch composition of  light luring purse seine were pelagic fish, demersal fish, 
squid and trash fish with 78.10%, 14.85%, 5.69% and 1.36%,respectively. The total length of the major fish 
from FADs and light luring purse seine were included indian mackerel (Rastrelliger kanagurta) 16.33±3.74 
and 16.57±3.30 cm, goldstripe sardinella (Sardinella gibbosa) 14.44±1.52 and 14.34±1.52 cm, yellowstripe 
scad (Selaroides leptolepis) 12 .52 ±1 .4 9  and 13 .0 2 ±1 .4 9  cm, shortfin scad (Decapterus macrosoma) 
13.77±3.19 and 14.71±3.14 cm, Japaness scad (D. maruadsi) 14.42±3.18 and 15.22±2.68 cm, yellowtail 
scad (Atule mate) 17.41±4.60 and 20.24±4.81 cm, hardtail scad (Megalaspis cordyla) 27.92±4.64 and 
17.33±3.97 cm, respectively. 
 
Key words : purse seine with light luring, Andaman Sea 
   
*Corresponding author : 77 Moo 7 Vichit Sub-district, Maung District, Phuket Province 83000                         
Tel. 0 7639 1138 40 E-mail : chalitster@gmail.com 
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ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลืองที่จับด้วยอวนล้อมจับปลาทูน่า 
บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก 
 
เอกรัฐ วงษ์เขียว1*  สาวิตรี ยาวะโนภาส2  สรศักด์ิ คุ่ยเจริญ3  และสมพิศ ประสงค์เงิน2 

1กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลลึก  
2กลุ่มส ารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก  
3กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น  าจืด  
 
บทคัดย่อ 

ศึกษาปริมาณแคดเมียม ทองแดง และสังกะสี ในปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลืองที่จับได้ด้วยเครื่องมือ 
อวนล้อมจับบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออกในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ปี 2554 และเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม  
ปี 2555 ด้วยเครื่อง ICP-OES (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy) จากการศึกษาพบว่า
ปลาทูน่าท้องแถบมีปริมาณแคดเมียม ทองแดง  และสังกะสีสะสมมากกว่าในปลาทูน่าครีบเหลือง โดยมีค่าเท่ากับ 
0.015+0.009  0.924+0.256 และ 29.100+50.230 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน  าหนักเปียก ตามล าดับ ส่วนปลาทูน่าครีบเหลือง 
มีปริมาณแคดเมียม ทองแดง และสังกะสี เท่ากับ 0.013+0.008, 0.549+0.096 และ 12.752+10.320 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น  าหนักเปียก ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณแคดเมียม ทองแดงและสังกะสีในปลาทูน่าทั ง 2 ชนิด ปริมาณสะสมเฉลี่ย 
ของทองแดง และสังกะสีในเนื อปลาทูน่าทั ง 2 ชนิด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยพบว่าปริมาณ
ทองแดงและสังกะสีในเนื อปลาทูน่าท้องแถบมีปริมาณสะสมเฉลี่ยสูงกว่าในเนื อปลาทูน่าครีบเหลือง  แต่ปริมาณเฉลี่ย 
ของแคดเมียมในเนื อปลาทูน่าทั ง 2 ชนิด ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) อย่างไรก็ตามค่าที่พบยังต่ า
กว่าค่ามาตรฐานท่ีถูกก าหนดขึ นโดยประเทศต่าง ๆ และจากการประเมินค่าความปลอดภัย พบว่าปริมาณโลหะหนักทั ง 3 ชนิด 
ที่สะสมในปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลืองบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออกอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 
ค าส าคัญ : โลหะหนัก ปลาทูน่า มหาสมุทรอินเดียตะวันออก 
   
*ผู้รับผิดชอบ : ตึกเชิดชายอมาตยกุล ชั น 1 จตุจักร บางเขน กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 0188  
E-mail : aekfish@hotmail.com 
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ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลืองที่จับด้วยอวนล้อมจับปลาทูน่า 
บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก 
 
เอกรัฐ วงษ์เขียว1*  สาวิตรี ยาวะโนภาส2  สรศักด์ิ คุ่ยเจริญ3  และสมพิศ ประสงค์เงิน2 

1กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลลึก  
2กลุ่มส ารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก  
3กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น  าจืด  
 
บทคัดย่อ 

ศึกษาปริมาณแคดเมียม ทองแดง และสังกะสี ในปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลืองที่จับได้ด้วยเครื่องมือ 
อวนล้อมจับบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออกในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ปี 2554 และเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม  
ปี 2555 ด้วยเครื่อง ICP-OES (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy) จากการศึกษาพบว่า
ปลาทูน่าท้องแถบมีปริมาณแคดเมียม ทองแดง  และสังกะสีสะสมมากกว่าในปลาทูน่าครีบเหลือง โดยมีค่าเท่ากับ 
0.015+0.009  0.924+0.256 และ 29.100+50.230 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน  าหนักเปียก ตามล าดับ ส่วนปลาทูน่าครีบเหลือง 
มีปริมาณแคดเมียม ทองแดง และสังกะสี เท่ากับ 0.013+0.008, 0.549+0.096 และ 12.752+10.320 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น  าหนักเปียก ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณแคดเมียม ทองแดงและสังกะสีในปลาทูน่าทั ง 2 ชนิด ปริมาณสะสมเฉลี่ย 
ของทองแดง และสังกะสีในเนื อปลาทูน่าทั ง 2 ชนิด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยพบว่าปริมาณ
ทองแดงและสังกะสีในเนื อปลาทูน่าท้องแถบมีปริมาณสะสมเฉลี่ยสูงกว่าในเนื อปลาทูน่าครีบเหลือง  แต่ปริมาณเฉลี่ย 
ของแคดเมียมในเนื อปลาทูน่าทั ง 2 ชนิด ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) อย่างไรก็ตามค่าที่พบยังต่ า
กว่าค่ามาตรฐานท่ีถูกก าหนดขึ นโดยประเทศต่าง ๆ และจากการประเมินค่าความปลอดภัย พบว่าปริมาณโลหะหนักทั ง 3 ชนิด 
ที่สะสมในปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลืองบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออกอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
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Heavy Metal Concentration in Skipjack Tuna and Yellowfin Tuna by Tuna Purse Seine in 
the Eastern Indian Ocean 
 
Aekkarat Wongkeaw1*,  Sawitre Yawanopas2,  Sorasak Kuicharoen3,  and Sompit Prasongngoen2 
1Deep Sea Fisheries and Resources Assessment Group 
2Deep Sea Fisheries Resources Exploration and Research Group  
3Inland Fisheries Biodiversity Research Group 
 
Abstract 

The concentration of heavy metal (Cd, Cu and Zn) in skipjack tuna and yellow fin tuna caught 
from the Eastern Indian Ocean during March - May 2011 and April - May 2012 was analyzed and measured 
by Atomic Absorption Spectrophotometry. Level of metal concentration in skipjack tuna was higher 
compared to yellowfin tuna. Mean concentration of cadmium, copper and zinc in skipjack tuna were 
0.015+0.009 mg/kg FW, 0.924+0.256 mg/kg FW and 29.100+50.230 mg/kg FW, respectively. Mean concentration 
of cadmium, copper and zinc in yellowfin tuna were 0.013+0.008 mg/kg FW, 0.549+0.096 mg/kg FW  
and 12.752+10.320 mg/kg FW,  respectively. In comparison between skipjack tuna and yellow fin tuna,  
it was found that concentration of copper and zinc were different significantly (p<0.05), copper and zinc 
concentration in skipjack tuna was higher compared to yellowfin tuna. But concentration of cadmium  
was not different significantly (p>0.05). However, the level was below acceptable level for human 
consumption as established in most countries. The results of this study concluded that heavy metals 
accumulated in the three groups of skipjack tuna and yellow fin tuna from the Eastern Indian Ocean were 
still safe for consumers. 
 
Key words : Heavy metal, tuna, Eastern Indian Ocean 
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การฟื้นฟูแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยลาย (Paphia undulata) บริเวณจังหวัดตราด 
 
รัชกฤต ตันวิไลย*  นันทพล สุขส าราญ  และสุวิชา ใจเป่ียม 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 

 
บทคัดย่อ  

ด าเนินการปล่อยพันธุ์หอยลายขนาดความยาวเปลือกเฉลี่ย 1.77 มิลลิเมตร จ านวน 1.37 ล้านตัว 4 สถานี ในบริเวณ
เขตอนุรักษ์ทรัพยากรช่องเกาะช้าง (เขต 1) ส ารวจการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยลาย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2554 ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2555 พบว่าหอยลายมีความยาวเฉลี่ยตั้งแต่ 7.29 - 50.60 มิลลิเมตร โดยมีค่าความยาวเปลือก
เฉลี่ยของทุกสถานีมีค่าต่ าสุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 คือ 19.05 มิลลิเมตร และมีค่าสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
คือ 47.71 มิลลิเมตร หอยลายที่พบส่วนใหญ่มีขนาดเฉลี่ยต่ ากว่าขนาดแรกเริ่มเจริญพันธุ์  ความหนาแน่นของหอยลาย 
หลังปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติพบหอยลายบ่อยครั้งในสถานี B02 และ B03 ตามล าดับมีความหนาแน่น 10,938 และ 21,875  
ตัว/ตารางกิโลเมตร ตลอดการศึกษาหอยลายมีความหนาแน่นเฉลี่ย 8,688 ตัว/ตารางกิโลเมตร เมื่อพิจารณาเป็นน้ าหนักตัว
ของหอยลายพบว่าในสถานี B02 และB03 มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ 5.63 และ 5.40 กิโลกรัม/ตารางกิโลเมตร ตามล าดับ 
รวมทุกสถานีพบว่าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ 6.52 และ 5.99 
กิโลกรัม/ตารางเมตร ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : หอยลาย  ขนาด  ความหนาแน่น  จังหวัดตราด 
   
*ผู้รับผิดชอบ :  2 หมู่ 2 ต าบลเพ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160  โทร 0 3865 1764 E-mail : ratkrit@hotmail.com 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นเอกสารเผยแพร่ฉบับท่ี 2/2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  



 O1 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2561 O1 

358 

P27 

การฟื้นฟูแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยลาย (Paphia undulata) บริเวณจังหวัดตราด 
 
รัชกฤต ตันวิไลย*  นันทพล สุขส าราญ  และสุวิชา ใจเป่ียม 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 

 
บทคัดย่อ  

ด าเนินการปล่อยพันธุ์หอยลายขนาดความยาวเปลือกเฉลี่ย 1.77 มิลลิเมตร จ านวน 1.37 ล้านตัว 4 สถานี ในบริเวณ
เขตอนุรักษ์ทรัพยากรช่องเกาะช้าง (เขต 1) ส ารวจการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยลาย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2554 ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2555 พบว่าหอยลายมีความยาวเฉลี่ยตั้งแต่ 7.29 - 50.60 มิลลิเมตร โดยมีค่าความยาวเปลือก
เฉลี่ยของทุกสถานีมีค่าต่ าสุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 คือ 19.05 มิลลิเมตร และมีค่าสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
คือ 47.71 มิลลิเมตร หอยลายที่พบส่วนใหญ่มีขนาดเฉลี่ยต่ ากว่าขนาดแรกเริ่มเจริญพันธุ์  ความหนาแน่นของหอยลาย 
หลังปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติพบหอยลายบ่อยครั้งในสถานี B02 และ B03 ตามล าดับมีความหนาแน่น 10,938 และ 21,875  
ตัว/ตารางกิโลเมตร ตลอดการศึกษาหอยลายมีความหนาแน่นเฉลี่ย 8,688 ตัว/ตารางกิโลเมตร เมื่อพิจารณาเป็นน้ าหนักตัว
ของหอยลายพบว่าในสถานี B02 และB03 มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ 5.63 และ 5.40 กิโลกรัม/ตารางกิโลเมตร ตามล าดับ 
รวมทุกสถานีพบว่าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ 6.52 และ 5.99 
กิโลกรัม/ตารางเมตร ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : หอยลาย  ขนาด  ความหนาแน่น  จังหวัดตราด 
   
*ผู้รับผิดชอบ :  2 หมู่ 2 ต าบลเพ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160  โทร 0 3865 1764 E-mail : ratkrit@hotmail.com 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นเอกสารเผยแพร่ฉบับท่ี 2/2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2561 O1 

359 

P27 

Broodstock enhancement of short-necked clam (Paphia undulata) in Trat Province 
 

Ratchakrit  Tunvilai*,  Nunthapol Suksamran  and Suwicha Jipuim 
Eastern Gulf Fisheries Research and Development Center (Rayong) 
 
Abstract 

1.37 million surf clams seed in average size of 1.77 mm were released in 4 stations in the Chong Chang 
Island Conservation Area (Zone 1). Regular monthly survey of short-necked clam were conducted in term 
of size distribution, growth and density during May 2011 to May 2012. The results found that clams were 
sized from 7.29 to 50.60 mm in length with an average minimum in August 2011 was 19.05 and maximum 
in February 2012 was 47.71 mm. Most of clam were smaller than first maturation size. The density of clam 
often found in station B02 and B03 by 10,938 and 21,875 tail/kilometer square, respectively. All of this 
study found its density of 8,688 tail/kilometer square. And in density by weight found B02 and B03 were 
maximum density of 5.63 and 5.40 kilogram/kilometer square, respectively. For all stations survey, in July 
and October 2011 were maximum density of 6.52 and 5.99 kilogram/kilometer square, respectively.  

 
Key words : surf clams, size,  density, Trat Province 
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การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมน 17 เบต้า-เอสตราไดออล ที่ตกค้างในปลาหมอแปลงเพศ 
 
สุชาติ จุลอดุง1*  มลฤด ีโพธิ์ประดิษฐ์1  สุจิตรา เพชรคง2  พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข2  ศรีรัตน์ สอดศุข2   
และเพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว3 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  าชุมพร 
2กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  า 
3ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาปริมาณฮอร์โมน 17 เบต้า -เอสตราไดออล (17  -estradiol, EST) ที่ใช้ในการแปลงเพศปลาหมอ 
ให้เป็นเพศเมีย โดยเลี ยงลูกปลาหมออายุ 2 สัปดาห์ ในถังพลาสติก ให้กินอาหารปริมาณโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ ผสมฮอร์โมน 
EST ที่ระดับ 0, 40, 60, 80 และ 120 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 21 วัน จากนั นเก็บตัวอย่างลูกปลาหมอ
มาตรวจหาปริมาณฮอร์โมนตกค้างท่ีระยะเวลาตา่ง ๆ กัน พบว่าท่ีระยะเวลา 0 วัน หลังหยุดให้อาหารผสมฮอร์โมน พบฮอร์โมน
ตกค้างในเนื อลูกปลาหมอจากทุกระดับความเข้มข้นตั งแต่  1.100±0.6929 ถึง 3.255±1.5655 ไมโครกรัมต่อกรัม  
และเมื่อระยะเวลาหยุดให้ฮอร์โมนเพิ่มมากขึ นปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อลูกปลาหมอแนวโน้มลดลง ดังสมการ  
y = 10(0.398 - 0.773x), y = 10(0.414 - 0.688x), y = 10(0.026 - 0.322x), y = 10(0.065 - 0.581x) โดยมีแนวโน้มที่จะไม่พบปริมาณฮอร์โมนตกค้าง 
(<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) หลังจากหยุดการให้ฮอร์โมน 4.78, 5.40, 10.3 และ 5.79 วัน ตามล าดับ ในระดับความเข้มข้น 
40, 60, 80 และ 120 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ตามล าดับ และหลังจากเลี ยงปลาครบ 20 สัปดาห์ ตรวจไม่พบฮอร์โมน
ตกค้างในเนื อปลาทุกชุดการทดลอง ปลาหมอที่อนุบาลด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST ระดับ 40, 60, 80 และ 120 มิลลิกรัม 
ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีอัตราส่วนเพศเมีย 99.5±1.04, 98.9±1.32, 99.5±1.07 และ 100.0±0.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  
ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่ชุดควบคุมที่ไม่ได้ให้ฮอร์โมน มีอัตราส่วนเพศเมียเพียง 
61.7±6.23 เปอร์เซ็นต์ เท่านั น ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองอื่น ๆ ในส่วนของอัตรารอดตาย
พบว่า ปลาหมอชุดควบคุม และปลาหมอที่อนุบาลด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST ระดับ 40, 60, 80 และ 120 มิลลิกรัม 
ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีอัตรารอดตาย 87.5±8.06%, 74.7±18.58%, 89.0±4.76%, 91.5±7.00% และ 80.7±15.54% 
ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
  
ค าส าคัญ : ปลาหมอ ฮอร์โมน 17 เบต้า-เอสตราไดออล การที่ตกค้าง 
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ตกค้างในเนื อลูกปลาหมอจากทุกระดับความเข้มข้นตั งแต่  1.100±0.6929 ถึง 3.255±1.5655 ไมโครกรัมต่อกรัม  
และเมื่อระยะเวลาหยุดให้ฮอร์โมนเพิ่มมากขึ นปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อลูกปลาหมอแนวโน้มลดลง ดังสมการ  
y = 10(0.398 - 0.773x), y = 10(0.414 - 0.688x), y = 10(0.026 - 0.322x), y = 10(0.065 - 0.581x) โดยมีแนวโน้มที่จะไม่พบปริมาณฮอร์โมนตกค้าง 
(<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) หลังจากหยุดการให้ฮอร์โมน 4.78, 5.40, 10.3 และ 5.79 วัน ตามล าดับ ในระดับความเข้มข้น 
40, 60, 80 และ 120 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ตามล าดับ และหลังจากเลี ยงปลาครบ 20 สัปดาห์ ตรวจไม่พบฮอร์โมน
ตกค้างในเนื อปลาทุกชุดการทดลอง ปลาหมอที่อนุบาลด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST ระดับ 40, 60, 80 และ 120 มิลลิกรัม 
ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีอัตราส่วนเพศเมีย 99.5±1.04, 98.9±1.32, 99.5±1.07 และ 100.0±0.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  
ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่ชุดควบคุมที่ไม่ได้ให้ฮอร์โมน มีอัตราส่วนเพศเมียเพียง 
61.7±6.23 เปอร์เซ็นต์ เท่านั น ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองอื่น ๆ ในส่วนของอัตรารอดตาย
พบว่า ปลาหมอชุดควบคุม และปลาหมอที่อนุบาลด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST ระดับ 40, 60, 80 และ 120 มิลลิกรัม 
ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีอัตรารอดตาย 87.5±8.06%, 74.7±18.58%, 89.0±4.76%, 91.5±7.00% และ 80.7±15.54% 
ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
  
ค าส าคัญ : ปลาหมอ ฮอร์โมน 17 เบต้า-เอสตราไดออล การที่ตกค้าง 
   
*ผู้รับผิดชอบ : 12/35 หมู่ 8 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 โทร. 0 7751 0310 E-mail : chatjul14@gmail.com 
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Analysis of 17 -estradiol residual hormone in sex reversed Climbing perch (Anabas testudineus) 
 
Suchat Jul-a-dung1*,  Monruedee Popradit1,  Sujitra Pechkong2,  Panom K. Sodsuk2,  Srirat Sodsuk2  
and Penpun Srisakultiew3 
1Chumphon Aquatic Animal Genetics Research and Development Center 
2Aquatic Animal Genetics Research and Development Division 
3Department of Fisheries, Faculty of Agriculture, Khon kaen University 
 
Abstract 

The level of 17 β-estradiol (EST) residual hormone was studied in sex reversed Climbing perch 
(Anabas testudineus) rearing in plastic tanks. The 40% commercial feed contained 0 (control group), 40, 
60, 80 and 120 mg EST/kg were fed for 21 days old larvae. After hormonal treatment, the flesh was 
collected for hormone residual analysis. The result showed that the EST residual hormone ranged from 
1.100±0.6929 to 3.255±1.5655 µg/g and had a tendency lower when the duration increased, according to 
equation y = 10(0.398 - 0.773x), y = 10(0.414 - 0.688x), y = 10(0.026 - 0.322x) and y = 10(0.065 - 0.581x) which not over than EU 
standard (<0.0005 ug/g) after 4.78, 5.40, 10.3 and 5.79 days in the concentration of 40, 60, 80 and 120 mg 
EST/kg, respectively. Additionally, the residual hormone was not found after culture period. The percentage 
of female in the concentration of 40, 60, 80 and 120 mg EST/kg were 99.5±1.04%, 98.9±1.32%, 99.5±1.07% 
and 100.0±0.00%, respectively, that were none significantly different (p>0.05). The percentage of female in 
control group was 61.7±6.23% and was significantly different (p<0.05) with other treatments. Survival rate in 
the concentration of 0, 40, 60, 80 and 120 mg EST/kg were 87.5±8.06%, 74.7±18.58, 89.0±4.76%, 91.5±7.00% 
and 80.7±15.54 %, respectively and were none significantly different (p>0.05). 

 
Key words : Climbing perch, Anabas testudineus, 17 -estradiol residual 
   
*Corresponding author : 12/35 Moo 8, Thungkha Sub-district, Muang District, Chumphon Province 86100  
E-mail : chatjul14@gmail.com  
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ค าน า 
ปลาหมอ (Climbing perch) เป็นปลาที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตลาด

ตะวันออกกลาง จีน ไต้หวัน เกาหลี มาเลเซีย ด้วยศักยภาพของปลาหมอที่เลี ยงได้หนาแน่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี ทั งพื นที่พรุ น  ากร่อย บ่อกุ้งร้าง จึงเป็นที่นิยมเลี ยงกันทั่วประเทศในขณะนี  โดยธรรมชาติปลาหมอ
เพศเมียมีขนาดล าตัวใหญ่และอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าปลาหมอเพศผู้  2  - 3 เท่า (สมพงษ์ และคณะ, 2541 ;  
อ าไพพรรณ และสุชาติ, 2548) เช่นเดียวกับประชากรในแหล่งเพาะเลี ยง ซึ่งกฤษณุพันธ์ และคณะ (2553) ได้ท าการคัดพันธุ์ 
ปลาหมอ พบว่าปลาหมอเพศผู้มีน  าหนักเฉลี่ย 47.09 กรัม ส่วนเพศเมียมีน  าหนักเฉลี่ย 74.42 กรัม สอดคล้องกับ สุชาติ และคณะ 
(2555) ซึ่งทดสอบเลี ยงปลาหมอท่ีผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 4 พบว่าปลาหมออายุ 162 วัน เพศผู้มีน  าหนักเฉลี่ยเพียง 54.04 กรัม 
ในขณะที่เพศเมียมีน  าหนักเฉลี่ย 113.73 กรัม อีกทั งโดยธรรมชาติปลาหมอมีสัดส่วนเพศผู้ ต่อเพศเมียในธรรมชาติ เท่ากับ  
1: 1.71 - 1.86 (สันติชัย และอ าพร, 2547; ก าธร, 2514) ดังนั นในการเลี ยงปลาหมอแต่ละรุ่นหากมีสัดส่วนปลาเพศผู้สูง  
จะท าให้มีผลผลิตต่ าและจ าหน่ายได้ราคาต่ า ส่งผลให้เกษตรกรมีความเสี่ยงต่อการขาดทุน ปัจจุบันจึงมีการทดลองแปลงเพศปลา
หมอให้เป็นเพศเมียหลายวิธี ได้แก่ การทดลองแช่ลูกปลาหมออายุ 2 สัปดาห์ ในน  าที่ผสมฮอร์โมน 17 เบต้า-เอสตราไดออล  
(17 -estradiol, EST) ความเข้มข้น 75 ไมโครกรัม/ลิตร เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ซึ่งสามารถผลิตปลาหมอเพศเมียได้  
100 เปอร์เซ็นต์ มีอัตรารอดเฉลี่ย 36.673.33 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนการผลิต 6.01 บาท/ตัว (นวลมณี และคณะ, 2541) สุชาติ 
และกฤษณุพันธ์ (2550) ทดลองแปลงเพศปลาหมอให้เป็นเพศเมียโดยใช้ฮอร์โมน EST ด้วยวิธีการต่าง ๆ กับลูกปลาหมออายุ  
2 สัปดาห์ พบว่าการแปลงเพศปลาหมอให้ได้เพศเมียล้วนมี 2 วิธีการ คือ 1) การอนุบาล ลูกปลาหมออายุ 2 สัปดาห์  
ด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 21 วัน และ 2) แช่ลูกปลาหมอที่ฟักเป็นตัวได้ 3 วัน  
ด้วยสารละลายฮอร์โมน EST 3 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 3 ช่ัวโมง และเมื่อลูกปลาอายุ 2 สัปดาห์แล้ว จึงอนุบาลด้วยอาหารผสม
ฮอร์โมน EST 60  มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 21 วัน  

อย่างไรก็ตาม การใช้ฮอร์โมนหรือสารเคมีต่าง ๆ ในการเลี ยงสัตว์น  าท่ีจะน ามาผสมในอาหารอาจจะไม่เป็นท่ียอมรับของ
ผู้บริโภค อีกทั งมีแนวโน้มที่จะถูกน ามาเป็นข้อต่อรองทางการค้า และการใช้ฮอร์โมนมีค่ามาตรฐานปริมาณสารตกค้างสูงสุด  
ที่ก าหนดให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ (Maximum residue limit, MLR) ตาม European Union (EU) ก าหนดให้มีปริมาณฮอร์โมน 
EST มีได้สูงสุดไม่เกิน 0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม (จุฑารัตน์ และคณะ, 2560) ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เตรียมการไว้เผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้มีข้อมูลในการควบคุมการผลิตสัตว์น  าอย่างปลอดภัย เพื่อความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคและลดประเด็นของการกีดกันทางการค้า ดังนั นจึงต้องมีการศึกษาถึงปริมาณฮอร์โมน EST ที่สะสมในเนื อปลาหมอ
แปลงเพศท่ีอายุต่าง ๆ โดยใช้ลูกปลาที่อายุ 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่สามารถกินอาหารส าเร็จรูปได้ น ามาทดลองให้อาหารผสม
ฮอร์โมนท่ีระดับความเข้มข้นต่าง ๆ กัน เป็นระยะเวลา 21 วัน เก็บข้อมูลปริมาณฮอร์โมนตกค้าง การเจริญเติบ อัตราส่วนเพศ 
และอัตรารอดตาย 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาปริมาณฮอร์โมน EST ที่ตกค้างในเนื อปลาหมอที่แปลงเพศด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST ด้วยระดับความ
เข้มข้นต่าง ๆ โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโต อัตราส่วนเพศ และอัตรารอดตาย 

 
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  าชุมพร จังหวัดชุมพร ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - มีนาคม 2559 
โดยวางแผนการทดลองดังนี  
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ค าน า 
ปลาหมอ (Climbing perch) เป็นปลาที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตลาด

ตะวันออกกลาง จีน ไต้หวัน เกาหลี มาเลเซีย ด้วยศักยภาพของปลาหมอที่เลี ยงได้หนาแน่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี ทั งพื นที่พรุ น  ากร่อย บ่อกุ้งร้าง จึงเป็นที่นิยมเลี ยงกันทั่วประเทศในขณะนี  โดยธรรมชาติปลาหมอ
เพศเมียมีขนาดล าตัวใหญ่และอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าปลาหมอเพศผู้  2  - 3 เท่า (สมพงษ์ และคณะ, 2541 ;  
อ าไพพรรณ และสุชาติ, 2548) เช่นเดียวกับประชากรในแหล่งเพาะเลี ยง ซึ่งกฤษณุพันธ์ และคณะ (2553) ได้ท าการคัดพันธุ์ 
ปลาหมอ พบว่าปลาหมอเพศผู้มีน  าหนักเฉลี่ย 47.09 กรัม ส่วนเพศเมียมีน  าหนักเฉลี่ย 74.42 กรัม สอดคล้องกับ สุชาติ และคณะ 
(2555) ซึ่งทดสอบเลี ยงปลาหมอท่ีผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 4 พบว่าปลาหมออายุ 162 วัน เพศผู้มีน  าหนักเฉลี่ยเพียง 54.04 กรัม 
ในขณะที่เพศเมียมีน  าหนักเฉลี่ย 113.73 กรัม อีกทั งโดยธรรมชาติปลาหมอมีสัดส่วนเพศผู้ ต่อเพศเมียในธรรมชาติ เท่ากับ  
1: 1.71 - 1.86 (สันติชัย และอ าพร, 2547; ก าธร, 2514) ดังนั นในการเลี ยงปลาหมอแต่ละรุ่นหากมีสัดส่วนปลาเพศผู้สูง  
จะท าให้มีผลผลิตต่ าและจ าหน่ายได้ราคาต่ า ส่งผลให้เกษตรกรมีความเสี่ยงต่อการขาดทุน ปัจจุบันจึงมีการทดลองแปลงเพศปลา
หมอให้เป็นเพศเมียหลายวิธี ได้แก่ การทดลองแช่ลูกปลาหมออายุ 2 สัปดาห์ ในน  าที่ผสมฮอร์โมน 17 เบต้า-เอสตราไดออล  
(17 -estradiol, EST) ความเข้มข้น 75 ไมโครกรัม/ลิตร เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ซึ่งสามารถผลิตปลาหมอเพศเมียได้  
100 เปอร์เซ็นต์ มีอัตรารอดเฉลี่ย 36.673.33 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนการผลิต 6.01 บาท/ตัว (นวลมณี และคณะ, 2541) สุชาติ 
และกฤษณุพันธ์ (2550) ทดลองแปลงเพศปลาหมอให้เป็นเพศเมียโดยใช้ฮอร์โมน EST ด้วยวิธีการต่าง ๆ กับลูกปลาหมออายุ  
2 สัปดาห์ พบว่าการแปลงเพศปลาหมอให้ได้เพศเมียล้วนมี 2 วิธีการ คือ 1) การอนุบาล ลูกปลาหมออายุ 2 สัปดาห์  
ด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 21 วัน และ 2) แช่ลูกปลาหมอที่ฟักเป็นตัวได้ 3 วัน  
ด้วยสารละลายฮอร์โมน EST 3 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 3 ช่ัวโมง และเมื่อลูกปลาอายุ 2 สัปดาห์แล้ว จึงอนุบาลด้วยอาหารผสม
ฮอร์โมน EST 60  มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 21 วัน  

อย่างไรก็ตาม การใช้ฮอร์โมนหรือสารเคมีต่าง ๆ ในการเลี ยงสัตว์น  าท่ีจะน ามาผสมในอาหารอาจจะไม่เป็นท่ียอมรับของ
ผู้บริโภค อีกทั งมีแนวโน้มที่จะถูกน ามาเป็นข้อต่อรองทางการค้า และการใช้ฮอร์โมนมีค่ามาตรฐานปริมาณสารตกค้างสูงสุด  
ที่ก าหนดให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ (Maximum residue limit, MLR) ตาม European Union (EU) ก าหนดให้มีปริมาณฮอร์โมน 
EST มีได้สูงสุดไม่เกิน 0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม (จุฑารัตน์ และคณะ, 2560) ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เตรียมการไว้เผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้มีข้อมูลในการควบคุมการผลิตสัตว์น  าอย่างปลอดภัย เพื่อความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคและลดประเด็นของการกีดกันทางการค้า ดังนั นจึงต้องมีการศึกษาถึงปริมาณฮอร์โมน EST ที่สะสมในเนื อปลาหมอ
แปลงเพศท่ีอายุต่าง ๆ โดยใช้ลูกปลาที่อายุ 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่สามารถกินอาหารส าเร็จรูปได้ น ามาทดลองให้อาหารผสม
ฮอร์โมนท่ีระดับความเข้มข้นต่าง ๆ กัน เป็นระยะเวลา 21 วัน เก็บข้อมูลปริมาณฮอร์โมนตกค้าง การเจริญเติบ อัตราส่วนเพศ 
และอัตรารอดตาย 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาปริมาณฮอร์โมน EST ที่ตกค้างในเนื อปลาหมอที่แปลงเพศด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST ด้วยระดับความ
เข้มข้นต่าง ๆ โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโต อัตราส่วนเพศ และอัตรารอดตาย 

 
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  าชุมพร จังหวัดชุมพร ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - มีนาคม 2559 
โดยวางแผนการทดลองดังนี  
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1. การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design, CRD) โดยใช้ลูกปลาหมออายุ 2 สัปดาห์ 
น ามาอนุบาลด้วยอาหารที่มีปริมาณโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ ผสมฮอร์โมน EST ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ นาน 21 วัน โดยแบ่ง
ชุดการทดลองเป็น 4 ชุดการทดลอง ตามระดับความเข้มข้นของฮอร์โมน ชุดการทดลองละ 4 ซ  า ดังนี  
 1.1 ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลปลาหมอด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST 0 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (ชุดควบคุม)  
 1.2 ชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลปลาหมอด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST 40 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม  
 1.3 ชุดการทดลองที่ 3 อนุบาลปลาหมอด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม     
 1.4 ชุดการทดลองที่ 4 อนุบาลปลาหมอด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST 80 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
 1.5 ชุดการทดลองที่ 5 อนุบาลปลาหมอด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST 120 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม           
2. การด าเนินการทดลอง 

2.1 การเตรียมพันธ์ุปลา 
ด าเนินการเพาะพันธุ์ปลาที่ได้รับการเลี ยงด้วยวิธีการเดียวกันและมาจากรุ่นเดียวกัน ด้วยวิธีการฉีดฮอร์โมนกระตุ้น  

ให้แม่ปลาวางไข่แล้วปล่อยให้ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ โดยการใช้ฮอร์โมน buserelin acetate ร่วมกับ domperidone  
เพียงครั งเดียว แล้วปล่อยให้ผสมพันธุ์กันเอง โดยปลาเพศเมียฉีดในอัตรา buserelin acetate 20 ไมโครกรัมต่อน  าหนักปลา  
1 กิโลกรัม ร่วมกับ domperidone ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อน  าหนักปลา 1 กิโลกรัม  ส่วนปลาเพศผู้ฉีดในอัตรา buserelin 
acetate 5 ไมโครกรัมต่อน  าหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับ domperidone 5 มิลลิกรัมต่อน  าหนักปลา 1 กิโลกรัม หลังจากนั น
ประมาณ 6 - 9 ช่ัวโมง เมื่อแม่พันธุ์ปลาหมอวางไข่ จึงย้ายพ่อแม่ปลาออกและปล่อยให้ไข่ปลาฟักออกเป็นตัว สุ่มลูกปลาหมอ
ระยะถุงไข่แดงยุบ อายุประมาณ 3 - 5 วัน  ไปอนุบาลในบ่อคอนกรีต ขนาด 2x5x0.4 เมตร จ านวน 2 บ่อ บ่อละ 15,000 ตัว 
(รวม 30,000 ตัว) โดยให้โรติเฟอร์และไรแดงเป็นอาหารจนอายุ 2 สัปดาห์  

2.2 การอนุบาลลูกปลาหมอ 
สุ่มลูกปลาหมออายุ 2 สัปดาห์ ไปอนุบาลในถังพลาสติกปริมาตรน  า 400 ลิตร ให้อาหารผสมฮอร์โมน EST 0, 40, 60, 

80 และ 120 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (ตามชุดการทดลองดังที่แสดงในข้อ 1.1 - 1.5) โดยใช้ลูกปลาชุดการทดลอง 
ละ 500 ตัว อนุบาลนาน 21 วัน 

2.3 การเลี ยงปลาหมอ  
หลังจากอนุบาลลูกปลาหมอครบ 21 วัน จึงสุ่มลูกปลาไปเลี ยงต่อในถังพลาสติกปริมาตรน  า 400 ลิตร ในอัตรา 50 ตัว

ต่อถัง ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปโปรตีนไม่ต่ ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ไขมันไม่ต่ ากว่า 4 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณกินจนอิ่ม วันละ 2 ครั ง  
จนมีอายุครบ 20 สัปดาห์  

2.4 การเปลี่ยนถ่ายน  าและการวิเคราะห์คณุภาพน  า   
เปลี่ยนถ่ายน  าในปริมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาตรน  า โดยในช่วงอนุบาลเปลี่ยนถ่ายน  าวันเว้นวัน ต่อมาในขั นตอน

การเลี ยงเปลี่ยนถ่ายน  าเดือนละ 1 ครั ง วิเคราะห์คุณภาพน  าตลอดการทดลอง โดยเก็บตัวอย่างน  าระหว่างเวลา 06.30 - 07.00 น. 
ซึ่งมีดัชนีที่วิเคราะห์ ได้แก่ อุณหภูมิของน  า (temperature; องศาเซลเซียส) โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ ความเป็นกรดเป็นด่าง 
ของน  า (pH) โดยใช้เครื่อง pH meter ปริมาณออกซิเจนละลายในน  า (dissolved oxygen, มิลลิกรัมต่อลิตร) ความเป็นด่าง
ของน  า (alkalinity, มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3) และความกระด้างของน  า (hardness, มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3) ใช้วิธี 
ไตรเตรทตามที่รายงานไว้โดย ไมตรี และ จารุวรรณ (2538) 
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2.5 การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมน 
2.5.1 หลังจากอนุบาลปลาหมอครบ 21 วัน สุ่มตัวอย่างปลาหลังการหยุดให้อาหารผสมฮอร์โมนในวันที่ 0, 0.5, 1, 

1.5, 2, 3, 4 และ 5 วัน โดยสุ่มตัวอย่างปลาจ านวน 3 ตัวต่อซ  า หรือน  าหนักมากกว่า 3 กรัมต่อซ  า เก็บที่อุณหภูมิ -40  
องศาเซลเซียส เพื่อรอน าไปวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมน EST ที่ตกค้างในเนื อปลา ด้วยการใช้เครื่อง HPLC (High Performance 
Liquid Chromatography) เทคนิคดัดแปลงตามวิธีของ Noppe et al. (2008) ณ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยรังสิต ใช้ เครื่ อง HPLC (Agilent Technologies รุ่น  1260 infinity Column: Eclipse C18  
(4 .6 x 150 mm; 5µm) Oven Temperature: 25 °C Mobile phase: Methanol : water (gradient elution) Flow 
rate: 0.8 ml/min Injection vol.: 100 µl ค่าต่ าสุดที่วัดได้ คือ 0.400 ไมโครกรัมต่อเนื อปลา 1 กรัม 

2.5.2 น าค่าปริมาณฮอร์โมนตกค้างในลูกปลาหมอหลังจากหยุดให้ฮอร์โมนครบ 21 วัน ท่ีวิเคราะห์ได้ จากข้อ 2.5.1 
มาหาระยะเวลาที่เนื อปลาไม่พบปริมาณฮอร์โมนตกค้าง (<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระยะเวลาหลังจากหยุดให้ฮอร์โมนครบ 21 วัน (X) กับปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อปลา (Y) ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
แบบถดถอย (Regression Analysis) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  

2.5.3 เนื่องด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนตกค้างในลูกปลาหมอหลังจากหยุดให้ฮอร์โมนครบ  
21 วัน มีประสิทธิภาพในการวัดปริมาณฮอร์โมนตกค้างต่ าสุดที่วัดได้มีค่ามากกว่าค่ามาตรฐานปริมาณสารตกค้างสูงสุด  
ที่ก าหนดให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ตามที่ EU ก าหนด (<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) ดังนั น เมื่อเลี ยงปลาจนมีอายุครบ 20 สัปดาห์ 
สุ่มตัวอย่างและเก็บรักษาตัวอย่างปลาหมอเช่นเดียวกับข้อ 2.5.1  จึงน ามาตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนตกค้าง  ณ กอง
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง ใช้เครื่อง HPLC (Water Alliance 2695 Column : Mightysil RP-18 GP,3 µm  
(150x2 mm) Oven Temperature : 50 °C Mobile phase : 0.02M formic acid : Acetonitrile (gradient elution) 
Flow rate : 0.2 ml/min Injection vol. : 20 µl) ค่าต่ าสุดที่วัดได้ คือ <0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม)  

2.6 การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต อัตราส่วนเพศ และอัตรารอดตาย 
2.6.1 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต โดยชั่งน  าหนัก (กรัม) และวัดความยาว (เซนติเมตร) ปลาทุกตัว 
2.6.2 อัตราส่วนเพศ ตรวจสอบเพศโดยดูลักษณะภายนอก ซึ่งเพศเมียมีติ่งเพศกลมแดง เพศผู้มีติ่งเพศเรียวยาว  

เมื่อรีดเบา ๆ มีน  าเชื อสีขาวขุ่น น าจ านวนปลาเพศเมียมาค านวณอัตราส่วนเพศเมีย ดังนี   
  อัตราส่วนเพศเมีย = (จ านวนปลาเพศเมีย/จ านวนปลาที่เหลือรอดทั งหมด) x 100 
2.6.3 อัตรารอดตาย นับจ านวนปลาที่เหลือรอดทั งหมดน ามาค านวณอัตรารอดตาย ดังนี  
  อัตรารอดตาย = (จ านวนปลาสิ นสุดการทดลอง/จ านวนปลาเริ่มทดลอง) x 100 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลปริมาณฮอร์โมนตกค้าง การเจริญเติบโต อัตราส่วนเพศ และอัตรารอดตาย  

ของแต่ละชุดการทดลอง โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนตามโมเดลทางสถิติแบบ one - way  analysis of variance โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป (ศิริชัย, 2552)  
 
ผลการศึกษา 
1. ปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อปลาหมอ 

1.1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อปลาหมอที่อนุบาลด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST เป็นระยะเวลา 
21 วัน พบว่าลูกปลาหมอชุดควบคุมที่กินอาหารไม่ผสมฮอร์โมน ตรวจไม่พบปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อปลา  
(<0.400 ไมโครกรัมต่อกรัม ซึ่งเป็นค่าต่ าที่สุดที่เครื่องมือสามารถตรวจวัดได้) ในทุกช่วงระยะเวลา ส่วนลูกปลาหมอที่กินอาหาร
ผสมฮอร์โมนระดับความเข้มข้นต่าง ๆ พบปริมาณการตกค้างของฮอร์โมนมีแนวโน้มลดลงเมื่อระยะเวลาหลั งการหยุดให้
ฮอร์โมนเพิ่มมากขึ น ผลการเปรียบเทียบการลดลงของปริมาณฮอร์โมนตกค้างเมื่อระยะเวลาหลังหยุดให้ฮอร์โมนต่างกัน พบว่า
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2.5 การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมน 
2.5.1 หลังจากอนุบาลปลาหมอครบ 21 วัน สุ่มตัวอย่างปลาหลังการหยุดให้อาหารผสมฮอร์โมนในวันที่ 0, 0.5, 1, 

1.5, 2, 3, 4 และ 5 วัน โดยสุ่มตัวอย่างปลาจ านวน 3 ตัวต่อซ  า หรือน  าหนักมากกว่า 3 กรัมต่อซ  า เก็บที่อุณหภูมิ -40  
องศาเซลเซียส เพื่อรอน าไปวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมน EST ที่ตกค้างในเนื อปลา ด้วยการใช้เครื่อง HPLC (High Performance 
Liquid Chromatography) เทคนิคดัดแปลงตามวิธีของ Noppe et al. (2008) ณ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโล ยี  มหาวิทยาลัยรังสิต ใช้ เครื่ อง HPLC (Agilent Technologies รุ่น  1260 infinity Column: Eclipse C18  
(4 .6 x 150 mm; 5µm) Oven Temperature: 25 °C Mobile phase: Methanol : water (gradient elution) Flow 
rate: 0.8 ml/min Injection vol.: 100 µl ค่าต่ าสุดที่วัดได้ คือ 0.400 ไมโครกรัมต่อเนื อปลา 1 กรัม 

2.5.2 น าค่าปริมาณฮอร์โมนตกค้างในลูกปลาหมอหลังจากหยุดให้ฮอร์โมนครบ 21 วัน ท่ีวิเคราะห์ได้ จากข้อ 2.5.1 
มาหาระยะเวลาที่เนื อปลาไม่พบปริมาณฮอร์โมนตกค้าง (<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระยะเวลาหลังจากหยุดให้ฮอร์โมนครบ 21 วัน (X) กับปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อปลา (Y) ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
แบบถดถอย (Regression Analysis) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  

2.5.3 เนื่องด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนตกค้างในลูกปลาหมอหลังจากหยุดให้ฮอร์โมนครบ  
21 วัน มีประสิทธิภาพในการวัดปริมาณฮอร์โมนตกค้างต่ าสุดที่วัดได้มีค่ามากกว่าค่ามาตรฐานปริมาณสารตกค้างสูงสุด  
ที่ก าหนดให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ตามที่ EU ก าหนด (<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) ดังนั น เมื่อเลี ยงปลาจนมีอายุครบ 20 สัปดาห์ 
สุ่มตัวอย่างและเก็บรักษาตัวอย่างปลาหมอเช่นเดียวกับข้อ 2.5.1  จึงน ามาตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนตกค้าง  ณ กอง
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง ใช้เครื่อง HPLC (Water Alliance 2695 Column : Mightysil RP-18 GP,3 µm  
(150x2 mm) Oven Temperature : 50 °C Mobile phase : 0.02M formic acid : Acetonitrile (gradient elution) 
Flow rate : 0.2 ml/min Injection vol. : 20 µl) ค่าต่ าสุดที่วัดได้ คือ <0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม)  

2.6 การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต อัตราส่วนเพศ และอัตรารอดตาย 
2.6.1 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต โดยชั่งน  าหนัก (กรัม) และวัดความยาว (เซนติเมตร) ปลาทุกตัว 
2.6.2 อัตราส่วนเพศ ตรวจสอบเพศโดยดูลักษณะภายนอก ซึ่งเพศเมียมีติ่งเพศกลมแดง เพศผู้มีติ่งเพศเรียวยาว  

เมื่อรีดเบา ๆ มีน  าเชื อสีขาวขุ่น น าจ านวนปลาเพศเมียมาค านวณอัตราส่วนเพศเมีย ดังนี   
  อัตราส่วนเพศเมีย = (จ านวนปลาเพศเมีย/จ านวนปลาที่เหลือรอดทั งหมด) x 100 
2.6.3 อัตรารอดตาย นับจ านวนปลาที่เหลือรอดทั งหมดน ามาค านวณอัตรารอดตาย ดังนี  
  อัตรารอดตาย = (จ านวนปลาสิ นสุดการทดลอง/จ านวนปลาเริ่มทดลอง) x 100 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลปริมาณฮอร์โมนตกค้าง การเจริญเติบโต อัตราส่วนเพศ และอัตรารอดตาย  

ของแต่ละชุดการทดลอง โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนตามโมเดลทางสถิติแบบ one - way  analysis of variance โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป (ศิริชัย, 2552)  
 
ผลการศึกษา 
1. ปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อปลาหมอ 

1.1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อปลาหมอที่อนุบาลด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST เป็นระยะเวลา 
21 วัน พบว่าลูกปลาหมอชุดควบคุมที่กินอาหารไม่ผสมฮอร์โมน ตรวจไม่พบปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อปลา  
(<0.400 ไมโครกรัมต่อกรัม ซึ่งเป็นค่าต่ าที่สุดที่เครื่องมือสามารถตรวจวัดได้) ในทุกช่วงระยะเวลา ส่วนลูกปลาหมอที่กินอาหาร
ผสมฮอร์โมนระดับความเข้มข้นต่าง ๆ พบปริมาณการตกค้างของฮอร์โมนมีแนวโน้มลดลงเมื่อระยะเวลาหลั งการหยุดให้
ฮอร์โมนเพิ่มมากขึ น ผลการเปรียบเทียบการลดลงของปริมาณฮอร์โมนตกค้างเมื่อระยะเวลาหลังหยุดให้ฮอร์โมนต่างกัน พบว่า
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ลูกปลาหมอท่ีกินอาหารผสมฮอร์โมน 40 และ 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีปริมาณฮอร์โมนตกค้างหลังหยุดให้ฮอร์โมน 
(0 วัน) มากกว่าที่ระยะเวลา 0.5 วัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และปริมาณฮอร์โมนตกค้างลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 
2.988±0.6937 และ 3.255±1.5655 ไมโครกรัมต่อกรัม เป็นเหลือน้อยกว่า 0.400 ไมโครกรัมต่อกรัม ในวันที่ 2 และ 4 
หลังจากหยุดให้ฮอร์โมน ตามล าดับ  ในขณะที่ลูกปลาหมอที่กินอาหารผสมฮอร์โมน 80 และ 120 มิลลิกรัมต่ออาหาร  
1 กิโลกรัม ปริมาณฮอร์โมนตกค้างเหลือน้อยกว่า 0.400 ไมโครกรัมต่อกรัม เมื่อหยุดให้อาหารผสมฮอร์โมน 2 และ 1.5 วัน 
ตามล าดับ และผลการเปรียบเทียบปริมาณฮอร์โมนตกค้างเมื่อลูกปลาได้รับฮอร์โมนระดับต่างกัน พบว่าที่ระยะเวลาหลัง  
การหยุดให้ฮอร์โมน 0 - 1 วัน ลูกปลาที่กินอาหารผสมฮอร์โมนในทุกชุดการทดลองมีปริมาณฮอร์โมนตกค้างไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ในวันที่ 1.5 พบว่า ลูกปลาที่กินอาหารผสมฮอร์โมน 40 และ 80 มิลลิกรัมกรัมต่อ
อาหาร 1 กิโลกรัม มีปริมาณฮอร์โมนตกค้างแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1 และภาพท่ี 1)   
 
ตารางที่ 1  ปริมาณฮอรโ์มนตกคา้งในเนื อลูกปลาหมอ (ไมโครกรมัต่อกรัม) หลังจากหยุดให้อาหารผสมฮอร์โมน EST   

ระยะเวลา (วัน) 
ปริมาณฮอรโ์มนท่ีผสมในอาหาร (มิลลิกรัมกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรมั) 

0 40 60 80 120 
0 <0.400 2.988±0.6937aA 3.255±1.5655aA 1.100±0.6929aA 1.479±0.8923aA 

0.5 <0.400 0.791±0.3394aB 0.927±0.1078aB 0.865±0.0544aA 0.478±0.0580aA 

1.0 <0.400 0.503±0.1043aB 0.458±0.0791aB 0.431±0.0379aA 0.569±0.2734aA 
1.5 <0.400 0.418±0.0306aB <0.400 0.654±0.1138bA <0.400 
2.0 <0.400 <0.400 <0.400 <0.400 <0.400 
3.0 <0.400 <0.400 0.441±0.0363B <0.400 <0.400 
4.0 <0.400 <0.400 <0.400 <0.400 <0.400 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรตัวพิมพ์เล็กท่ีต่างกันในแถวเดียวกัน และอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในคอลัมน์เดียวกัน แสดงว่า 
 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01)    

 

 
 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาหลังจากหยุดใหฮ้อร์โมนกับปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อลกูปลาหมอ   



 O1 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2561 O1 

366 

P28 

1.2 จากผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณฮอร์โมนตกค้างที่เครื่องมือสามารถวิเคราะห์ได้ข้างต้น ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน
ปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ก าหนดให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนดของอียู (<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) จึงน าค่าปริมาณ
ฮอร์โมนตกค้างที่วิเคราะห์ได้ มาหาระยะเวลาที่เนื อปลาไม่พบปริมาณฮอร์โมนตกค้าง (<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม )  
โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาหลังจากหยุดให้ฮอร์โมน  (X) กับปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อปลา (Y)  
ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบถดถอย (Regression Analysis)  พบว่าระยะเวลาหลังจากหยุดให้ฮอร์โมนกับปริมาณ
ฮอร์โมนตกค้างในเนื อปลา มีความสัมพันธ์กันเป็นแบบเส้นโค้งเอกซ์โพแนนเชียล (exponential) จึงแปลงข้อมูลของตัวแปร y 
ด้วย logarithm เพื่อใช้สมการถดถอยเป็นแบบเส้นตรง จากนั นค านวณสมการถดถอยเชิงเส้นตรง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
สมการที่ได้ในแต่ละระดับฮอร์โมน มีดังนี   

ลูกปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมฮอร์โมน 40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คือ y = 10 (0.398 - 0.773x),  R2 = 0.825, p = 0.001 
ลูกปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมฮอร์โมน 60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คือ y = 10 (0.414 - 0.688x),  R2 = 0.736, p = 0.003 
ลูกปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมฮอร์โมน 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คือ y = 10 (0.026 - 0.322x),  R2 = 0.452, p = 0.068 
ลูกปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมฮอร์โมน 120 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คือ y = 10 (0.065 - 0.581x),  R2 = 0.579, p = 0.048 

 จากการวิเคราะห์แนวโน้มการลดลงของปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อลูกปลาหมอพบว่า ลูกปลาที่ได้รับอาหารที่ผสม
ฮอร์โมน 40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีอัตราการลดลงของปริมาณฮอร์โมนตกค้างมากที่สุด รองลงมาคือ ฮอร์โมนที่ระดับ 60, 120  
และ 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ และผลการค านวณค่าจากสมการพบว่า ลูกปลาที่ผ่านการอนุบาลด้วยอาหารผสม
ฮอร์โมน EST ที่ระดับ 40, 60, 80 และ 120 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีแนวโน้มที่จะไม่พบปริมาณฮอร์โมนตกค้าง 
(<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) หลังจากหยุดการให้ฮอร์โมน 4.78, 5.40, 10.3 และ 5.79 วัน ตามล าดับ (ภาพที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาหลังจากหยุดให้ฮอร์โมนกับปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อลูกปลาหมอ 
 

1.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อปลาหมอแปลงเพศที่ได้รับอาหารผสมฮอร์โมน EST ที่ระดับ 40, 
60, 80 และ 120 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ครบ 21 วัน ที่เลี ยงต่อจนอายุครบ 20 สัปดาห์ เมื่อเก็บตัวอย่างเนื อปลาในทุกระดับ
ฮอร์โมนมาวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนตกค้าง ณ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง พบว่า เนื อปลาหมอแปลงเพศใน
ทุกชุดการทดลอง ไม่พบปริมาณฮอร์โมน EST ที่ตกค้างในเนื อปลา (<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) 
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1.2 จากผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณฮอร์โมนตกค้างที่เครื่องมือสามารถวิเคราะห์ได้ข้างต้น ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน
ปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ก าหนดให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนดของอียู (<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) จึงน าค่าปริมาณ
ฮอร์โมนตกค้างที่วิเคราะห์ได้ มาหาระยะเวลาที่เนื อปลาไม่พบปริมาณฮอร์โมนตกค้าง (<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม )  
โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาหลังจากหยุดให้ฮอร์โมน  (X) กับปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อปลา (Y)  
ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบถดถอย (Regression Analysis)  พบว่าระยะเวลาหลังจากหยุดให้ฮอร์โมนกับปริมาณ
ฮอร์โมนตกค้างในเนื อปลา มีความสัมพันธ์กันเป็นแบบเส้นโค้งเอกซ์โพแนนเชียล (exponential) จึงแปลงข้อมูลของตัวแปร y 
ด้วย logarithm เพื่อใช้สมการถดถอยเป็นแบบเส้นตรง จากนั นค านวณสมการถดถอยเชิงเส้นตรง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
สมการที่ได้ในแต่ละระดับฮอร์โมน มีดังนี   

ลูกปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมฮอร์โมน 40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คือ y = 10 (0.398 - 0.773x),  R2 = 0.825, p = 0.001 
ลูกปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมฮอร์โมน 60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คือ y = 10 (0.414 - 0.688x),  R2 = 0.736, p = 0.003 
ลูกปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมฮอร์โมน 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คือ y = 10 (0.026 - 0.322x),  R2 = 0.452, p = 0.068 
ลูกปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมฮอร์โมน 120 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คือ y = 10 (0.065 - 0.581x),  R2 = 0.579, p = 0.048 

 จากการวิเคราะห์แนวโน้มการลดลงของปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อลูกปลาหมอพบว่า ลูกปลาที่ได้รับอาหารที่ผสม
ฮอร์โมน 40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีอัตราการลดลงของปริมาณฮอร์โมนตกค้างมากที่สุด รองลงมาคือ ฮอร์โมนที่ระดับ 60, 120  
และ 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ และผลการค านวณค่าจากสมการพบว่า ลูกปลาที่ผ่านการอนุบาลด้วยอาหารผสม
ฮอร์โมน EST ที่ระดับ 40, 60, 80 และ 120 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีแนวโน้มที่จะไม่พบปริมาณฮอร์โมนตกค้าง 
(<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) หลังจากหยุดการให้ฮอร์โมน 4.78, 5.40, 10.3 และ 5.79 วัน ตามล าดับ (ภาพที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาหลังจากหยุดให้ฮอร์โมนกับปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อลูกปลาหมอ 
 

1.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อปลาหมอแปลงเพศที่ได้รับอาหารผสมฮอร์โมน EST ที่ระดับ 40, 
60, 80 และ 120 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ครบ 21 วัน ที่เลี ยงต่อจนอายุครบ 20 สัปดาห์ เมื่อเก็บตัวอย่างเนื อปลาในทุกระดับ
ฮอร์โมนมาวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนตกค้าง ณ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง พบว่า เนื อปลาหมอแปลงเพศใน
ทุกชุดการทดลอง ไม่พบปริมาณฮอร์โมน EST ที่ตกค้างในเนื อปลา (<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) 
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2. การเจรญิเติบโต  
จากการทดลองแปลงเพศปลาหมอให้เป็นเพศเมีย โดยใช้ฮอร์โมน EST ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 21 วัน 

และน าไปเลี ยงต่อจนอายุครบ 20 สัปดาห์ พบว่าปลาหมอชุดการทดลองที่ 2 (40 มก. EST/กก.) มีการเจริญเติบโตสูงที่สุด 
ทั งด้านความยาวเฉลี่ยและน  าหนักเฉลี่ย คือ 15.0±1.53 เซนติเมตร และ 76.9±26.16 กรัม รองลงมาคือชุดการทดลองที่ 3  
(60 มก. EST/กก.), 4 (80 มก. EST/กก.) และ 5 (120 มก. EST/กก.) ซึ่งมีความยาวเฉลี่ย 14.5±1.76, 14.5±1.60 และ 
14.3±1.50 เซนติเมตร และน  าหนักเฉลี่ย 71.9±24.89, 68.5±23.60 และ 67.1±21.74 กรัม ตามล าดับ ในขณะที่ชุดควบคุม 
มีการเจริญเติบโตต่ าที่สุด คือมีความยาวเฉลี่ย 14.2±1.86 เซนติเมตร และน  าหนักเฉลี่ย 64.5±28.56 กรัม ซึ่งเมื่อทดสอบทาง
สถิติพบว่า ชุดการทดลองที่ 1, 3, 4 และ 5 มีความยาวเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่แตกต่างกับ
ชุดการทดลองที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส าหรับน  าหนักเฉลี่ย พบว่าชุดการทดลองที่ 1, 4, และ 5 มีน  าหนัก
เฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  แต่แตกต่างกับชุดการทดลองที่ 2 และ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ซึ่งชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีน  าหนักเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2) 
3. อัตราส่วนเพศ  

ปลาหมอชุดการทดลองที่ 2, 3, 4 และ 5 มีอัตราส่วนเพศเมียเฉลี่ยเท่ากับ 99.5±1.04%, 98.9±1.32%, 99.5±1.07% 
และ 100±0.00% ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ขณะที่ชุดควบคุม มีอัตราส่วนเพศเมียเฉลี่ย
เพียง 61.7±6.23% และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองอื่น ๆ (ตารางที่ 2) 
4. อัตรารอดตาย 

ปลาหมอชุดควบคุม และปลาหมอที่อนุบาลด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST ระดับ 40, 60, 80 และ 120 มิลลิกรัม 
ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีอัตรารอดตาย 87.5±8.06%, 74.7±18.58%, 89.0±4.76%, 91.5±7.00% และ 80.7±15.54% 
ตามล าดับ ซึ่งเมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 ความยาวเฉลี่ย (ซม.) น  าหนักเฉลี่ย (กรัม) อัตราส่วนเพศเมีย (%) และอัตรารอดตาย (%) ของปลาหมอ อายุ 2 สัปดาห์  

ที่อนุบาลด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST นาน 21 วัน  
ชุดการทดลอง ความยาวเฉลี่ย (ซม.) น  าหนักเฉลี่ย (กรมั) อัตราส่วนเพศเมีย (%) อัตรารอด (%) 

1 (0 มก. EST/ อาหาร 1 กก.) 14.2±1.86b 64.5±28.56c 61.7±6.23b 87.5±8.06a 
2 (40 มก. EST/ อาหาร 1 กก.) 15.0±1.53a 76.9±26.16a 99.5±1.04a 74.7±18.58a 
3 (60 มก. EST/ อาหาร 1 กก.) 14.5±1.76b 71.9±24.89ab 98.9±1.32a 89.0±4.76a 
4 (80 มก. EST/ อาหาร 1 กก.) 14.5±1.60b 68.5±23.60bc 99.5±1.07a 91.5±7.00a 
5 (120 มก. EST/ อาหาร 1 กก.) 14.3±1.50b 67.1±21.74bc 100.0±0.00a 80.7±15.54a 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
3. คุณภาพน  า 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าตลอดการทดลอง พบว่าอุณหภูมิน  าอยู่ในช่วง 25.0 - 27.5 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรด
เป็นด่างอยู่ในช่วง 7.18 - 8.59 ปริมาณออกซิเจนละลายน  าอยู่ในช่วง 3.0 - 6.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นด่างอยู่ในช่วง  
93 - 157 มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3 และความกระด้างอยู่ในช่วง 96 - 168 มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3 ดังตารางที่ 3  
ซึ่งคุณภาพน  าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน  าส าหรับการเพาะเลี ยงสัตว์น  า (ไมตรี และจารุวรรณ, 2538) 
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ตารางที่ 3 คุณภาพน  าในบ่อเลี ยงปลาหมอตลอดการทดลองอนุบาลด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST เป็นระยะเวลา 21 วัน 

ดัชนีวิเคราะห ์
ชุดทดลอง 

1 2 3 4 5 
1. อุณหภูม ิ(˚C) 25.0 - 26.5 26.0 - 26.5 26.0 - 27.5 26.0 - 27.0 25.0 - 26.0 
2. ค่าความเป็นกรดเป็นดา่ง 7.18 - 8.17 7.52 - 8.22 7.52 - 8.22 7.66 - 8.09 7.42 - 8.59 
3. ออกซิเจนละลายน  า (มก./ล.) 3.2 - 6.0 3.0 - 5.6 4.2 - 6.0 3.2 - 5.8 3.6 - 6.2 
4. ความเป็นด่าง (มก.CaCO3/ล.) 100 - 120 93 - 148 93 - 157 96 - 122 105 - 130 
5. ความกระด้าง (มก.CaCO3/ล.) 134 - 168 120 - 134 120 - 168 96 - 164 120 - 160 
 
สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ปริมาณฮอร์โมนตกค้างของปลาหมอที่ได้รับอาหารผสมฮอร์โมน EST ระยะเวลา 21 วัน หลังจากหยุดให้อาหารผสม
ฮอร์โมนแล้ว 0 - 4 วัน พบว่าเนื อปลามีปริมาณฮอร์โมนตกค้างปริมาณต่าง ๆ กัน ซึ่งยังคงมีค่าเกินกว่ามาตรฐานปริมาณ  
สารตกค้างสูงสุดที่ก าหนดให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ (Maximum residue limit, MLR) ตามที่ European Union (EU) ก าหนด
(<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) (จุฑารัตน์ และคณะ, 2560) และผลของปริมาณฮอร์โมนตกค้างมีความคลาดเคลื่อนในลูกปลา
ชุดที่ให้กินอาหารผสมฮอร์โมน 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม อาจเกิดจากการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อน าไปวิเคราะห์มีปริมาณ
น้อยเกินไป ท าให้การตัวอย่างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ครอบคลุมประชากรทั งหมด   
 เมื่อน าค่าปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อปลาที่วิเคราะห์ได้ในทุกระดับฮอร์โมน มาหาระยะเวลาที่ตรวจไม่พบปริมาณ
ฮอร์โมนตกค้าง (<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาหลังหยุดให้ฮอร์โมน  (X)  
กับปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อปลา (Y) ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบถดถอย ผลการวิเคราะห์แนวโน้มการลดลง 
ของปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อลูกปลาหมอพบว่า ลูกปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมฮอร์โมน 40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีอัตรา 
การลดลงของปริมาณฮอรโ์มนตกค้างมากที่สดุ รองลงมาคือ ฮอร์โมนที่ระดับ 60, 120 และ 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ 
และผลการค านวณค่าจากสมการพบว่า ลูกปลาที่ผ่านการอนุบาลด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST ที่ระดับ 40, 60, 80 และ 120 
มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีแนวโน้มที่จะไม่พบปริมาณฮอร์โมนตกค้าง (<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) หลังจากหยุดการให้
ฮอร์โมน 4.78, 5.40, 10.3 และ 5.79 วัน ตามล าดับ และเนื่องด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนตกค้าง 
ในลูกปลาหมอหลังจากหยุดให้ฮอร์โมนครบ 21 วัน มีประสิทธิภาพในการวัดปริมาณฮอร์โมนตกค้างต่ าสุดที่วัดได้มีค่ามากกว่า 
ค่ามาตรฐานปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ก าหนดให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ตามที่ EU ก าหนด (<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) ดังนั น  
เมื่อเลี ยงปลาจนมีอายุครบ 20 สัปดาห์ จึงน าตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนตกค้าง ณ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมง กรมประมง ค่าต่ าสุดที่วัดได้ คือ <0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม พบว่า เนื อปลาในทุกชุดการทดลองไม่พบปริมาณ
ฮอร์โมนตกค้าง (<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) ซึ่งผลการตกค้างของฮอร์โมนในเนื อปลาหมอที่กินอาหารผสมฮอร์โมน EST 40 
และ 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ในการศึกษาครั งนี  สอดคล้องกับการตรวจปริมาณฮอร์โมนตกค้างที่ใช้ในการแปลงเพศ
ปลานิลซึ่ง ธงชัย และคณะ (2556) พบว่าเนื อลูกปลานิลที่ให้กินฮอร์โมน Methyl testosterone (MT) 40 มิลลิกรัมต่ออาหาร 
1 กิโลกรัม ตรวจไม่พบฮอร์โมนตกค้างหลังหยุดให้อาหารผสมฮอร์โมน 2 วัน (<0.25 ไมโครกรัมต่อกรัม) เช่นเดียวกับ พุทธรัตน์ 
และคณะ (2556) ที่พบว่า ลูกปลานิลที่ให้กินฮอร์โมน MT 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ตรวจไม่พบฮอร์โมนตกค้างหลัง
หยุดให้กินอาหารผสมฮอร์โมน 7 วัน (<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) และทั ง 2 การทดลองตรวจไม่พบการตกค้างของฮอร์โมน
เมื่อเลี ยงปลานิลจนมีอายุครบ 20 สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 

ส าหรับผลในการแปลงเพศปลาหมอให้เป็นเพศเมีย พบว่าการอนุบาลปลาหมอโดยให้ลูกปลากินอาหารผสมฮอร์โมน 
EST 40, 60, 80 และ 120  มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 21 วัน สามารถผลิตปลาหมอเพศเมียได้ 99.5 – 100 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ส่วนชุดควบคุมที่ไม่ได้ให้ฮอร์โมน มีอัตราส่วนเพศเมียเพียง 
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ตารางที่ 3 คุณภาพน  าในบ่อเลี ยงปลาหมอตลอดการทดลองอนุบาลด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST เป็นระยะเวลา 21 วัน 

ดัชนีวิเคราะห ์
ชุดทดลอง 

1 2 3 4 5 
1. อุณหภูม ิ(˚C) 25.0 - 26.5 26.0 - 26.5 26.0 - 27.5 26.0 - 27.0 25.0 - 26.0 
2. ค่าความเป็นกรดเป็นดา่ง 7.18 - 8.17 7.52 - 8.22 7.52 - 8.22 7.66 - 8.09 7.42 - 8.59 
3. ออกซิเจนละลายน  า (มก./ล.) 3.2 - 6.0 3.0 - 5.6 4.2 - 6.0 3.2 - 5.8 3.6 - 6.2 
4. ความเป็นด่าง (มก.CaCO3/ล.) 100 - 120 93 - 148 93 - 157 96 - 122 105 - 130 
5. ความกระด้าง (มก.CaCO3/ล.) 134 - 168 120 - 134 120 - 168 96 - 164 120 - 160 
 
สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ปริมาณฮอร์โมนตกค้างของปลาหมอที่ได้รับอาหารผสมฮอร์โมน EST ระยะเวลา 21 วัน หลังจากหยุดให้อาหารผสม
ฮอร์โมนแล้ว 0 - 4 วัน พบว่าเนื อปลามีปริมาณฮอร์โมนตกค้างปริมาณต่าง ๆ กัน ซึ่งยังคงมีค่าเกินกว่ามาตรฐานปริมาณ  
สารตกค้างสูงสุดที่ก าหนดให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ (Maximum residue limit, MLR) ตามที่ European Union (EU) ก าหนด
(<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) (จุฑารัตน์ และคณะ, 2560) และผลของปริมาณฮอร์โมนตกค้างมีความคลาดเคลื่อนในลูกปลา
ชุดที่ให้กินอาหารผสมฮอร์โมน 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม อาจเกิดจากการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อน าไปวิเคราะห์มีปริมาณ
น้อยเกินไป ท าให้การตัวอย่างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ครอบคลุมประชากรทั งหมด   
 เมื่อน าค่าปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อปลาที่วิเคราะห์ได้ในทุกระดับฮอร์โมน มาหาระยะเวลาที่ตรวจไม่พบปริมาณ
ฮอร์โมนตกค้าง (<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาหลังหยุดให้ฮอร์โมน  (X)  
กับปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อปลา (Y) ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบถดถอย ผลการวิเคราะห์แนวโน้มการลดลง 
ของปริมาณฮอร์โมนตกค้างในเนื อลูกปลาหมอพบว่า ลูกปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมฮอร์โมน 40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีอัตรา 
การลดลงของปริมาณฮอรโ์มนตกค้างมากที่สดุ รองลงมาคือ ฮอร์โมนที่ระดับ 60, 120 และ 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ 
และผลการค านวณค่าจากสมการพบว่า ลูกปลาที่ผ่านการอนุบาลด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST ที่ระดับ 40, 60, 80 และ 120 
มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีแนวโน้มที่จะไม่พบปริมาณฮอร์โมนตกค้าง (<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) หลังจากหยุดการให้
ฮอร์โมน 4.78, 5.40, 10.3 และ 5.79 วัน ตามล าดับ และเนื่องด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนตกค้าง 
ในลูกปลาหมอหลังจากหยุดให้ฮอร์โมนครบ 21 วัน มีประสิทธิภาพในการวัดปริมาณฮอร์โมนตกค้างต่ าสุดที่วัดได้มีค่ามากกว่า 
ค่ามาตรฐานปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ก าหนดให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ตามที่ EU ก าหนด (<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) ดังนั น  
เมื่อเลี ยงปลาจนมีอายุครบ 20 สัปดาห์ จึงน าตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนตกค้าง ณ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมง กรมประมง ค่าต่ าสุดที่วัดได้ คือ <0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม พบว่า เนื อปลาในทุกชุดการทดลองไม่พบปริมาณ
ฮอร์โมนตกค้าง (<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) ซึ่งผลการตกค้างของฮอร์โมนในเนื อปลาหมอที่กินอาหารผสมฮอร์โมน EST 40 
และ 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ในการศึกษาครั งนี  สอดคล้องกับการตรวจปริมาณฮอร์โมนตกค้างที่ใช้ในการแปลงเพศ
ปลานิลซึ่ง ธงชัย และคณะ (2556) พบว่าเนื อลูกปลานิลที่ให้กินฮอร์โมน Methyl testosterone (MT) 40 มิลลิกรัมต่ออาหาร 
1 กิโลกรัม ตรวจไม่พบฮอร์โมนตกค้างหลังหยุดให้อาหารผสมฮอร์โมน 2 วัน (<0.25 ไมโครกรัมต่อกรัม) เช่นเดียวกับ พุทธรัตน์ 
และคณะ (2556) ที่พบว่า ลูกปลานิลที่ให้กินฮอร์โมน MT 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ตรวจไม่พบฮอร์โมนตกค้างหลัง
หยุดให้กินอาหารผสมฮอร์โมน 7 วัน (<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) และทั ง 2 การทดลองตรวจไม่พบการตกค้างของฮอร์โมน
เมื่อเลี ยงปลานิลจนมีอายุครบ 20 สัปดาห์ เช่นเดียวกัน 

ส าหรับผลในการแปลงเพศปลาหมอให้เป็นเพศเมีย พบว่าการอนุบาลปลาหมอโดยให้ลูกปลากินอาหารผสมฮอร์โมน 
EST 40, 60, 80 และ 120  มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 21 วัน สามารถผลิตปลาหมอเพศเมียได้ 99.5 – 100 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ส่วนชุดควบคุมที่ไม่ได้ให้ฮอร์โมน มีอัตราส่วนเพศเมียเพียง 
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61.71 เปอร์เซ็นต์ เท่านั น ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของสุชาติ และกฤษณุพันธ์ (2550) ที่อนุบาลลูกปลาหมออายุ 2 สัปดาห์ 
ด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 21 วัน สามารถผลิตปลาหมอเพศเมียได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนชุดควบคุมมีอัตราส่วนเพศเมียเพียง 42.30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน้อยเช่นเดียวกับการทดลองครั งนี  ดังนั น ในการแปลงเพศปลา
หมอให้เป็นเพศเมีย โดยอนุบาลในถังพลาสติกหรือภาชนะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บ่อดิน สามารถใช้ฮอร์โมนระดับความเข้มข้น 40 
มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ซึ่งให้ผลไม่แตกต่างกับระดับฮอร์โมนที่สูงกว่านี  เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน และลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการศึกษาปริมาณฮอร์โมนตกค้าง ควรวางแผนการทดลองหรือการเก็บตัวอย่างเพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่เกิด
จากการสุ่มเก็บตัวอย่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และครอบคลุมประชากรทั งหมด  และควรตรวจสอบ หาแหล่งเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพสูงกว่า เพื่อให้สามารถใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนตกค้างที่ละเอียดกว่าและได้ค่าต่ าสุดตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด คือ <0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม  

2. ควรมีการศึกษาวิธีการแปลงเพศปลาหมอ โดยใช้ระดับฮอร์โมนที่ต่ ากว่า 40 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม  
ที่สามารถแปลงเพศปลาหมอได้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3. ควรศึกษาปริมาณฮอร์โมนตกค้างในน  าและดินตะกอนพื นบ่อ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและระยะเวลา  
ในการสลายตัวของฮอร์โมนที่เหลือจากกระบวนการแปลงเพศ เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั งนี ควรต้อง  
มีการจัดการระบบการเลี ยงท่ีดี มีระบบบ าบัดน  าและพักน  าก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกระบบเพาะเลี ยง 
 4. แม้ผลการศึกษาแปลงเพศปลาหมอครั งนี  ตรวจไม่พบฮอร์โมน EST ตกค้าง (<0.0005 ไมโครกรัมต่อกรัม) 
ตามมาตรฐานปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ก าหนดให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ (MLR) ที่ EU ก าหนด แต่เมื่อฮอร์โมนเข้าสู่ตัวปลาแล้ว 
อาจท าปฏิกิริยาและเปลี่ยนองค์ประกอบเป็นรูปแบบอื่น ซึ่งในการทดลองครั งนี ไม่ได้ท าการศึกษาไว้ 
 5. เพื ่อให้การผลิตปลาหมอเพศเมียมีความปลอดภัยมากยิ ่งขึ  น ควรมีการศึกษาด้านการจัดชุดโครโมโซม 
(chromosome manipulation) เพื่อพัฒนาการผลิตปลาหมอเพศเมียล้วนโดยไม่ต้องใช้ฮอร์โมน  
 
กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง ที่อนุเคราะห์การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมน
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การศึกษาชนิด ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าทางด่านตรวจสัตว์น ้าสะเดา  ระหว่างปี  
พ.ศ. 2555 - 2558 
 
ธีระชัย ทิพย์ดวง* 
ด่านตรวจสัตว์น  าสะเดา 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น  าที ่มีการน าเข้าส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น  าสะเดา  ระหว่างปี  
พ.ศ. 2555 - 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากฎหมายระเบียบขั นตอนเกี่ยวกับการน าเข้าส่งออก และทราบชนิด ปริมาณมูลค่า
สัตว์น  าที่มีการน าเข้าส่งออก ตลอดจนทราบคุณภาพสัตว์น  าน าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น  าสะเดา โดยเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ที่ท าการ
บันทึกจากการขออนุญาตและจากระบบ FSW และข้อมูลทุติยภูมิภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการน าเสนอข้อมูลในรูป
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และกราฟ 

ผลการศึกษาพบว่า ด่านตรวจสัตว์น  าสะเดามีกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมการน าเข้าส่งออกจ านวน 7 ฉบับ มีปริมาณ
การน าเข้ารวม 52,597.13 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,475.10 ล้านบาท โดยมีการน าเข้าจากประเทศต้นทาง ได้แก่ มาเลเซีย 
แคนาดา เม็กซิโก อินโดนีเซีย แอฟริกา จีน และประเทศอ่ืน ๆ สัตว์น  าน าเข้าจ าแนกได้เป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม ได้แก่ ปลา หอย และกุ้ง
สินค้าสัตว์น  าที่มีปริมาณการน าเข้ามากที่สุด คือสินค้าสัตว์น  ากลุ่มปลา ปริมาณรวม 33,144.84 ตัน (ร้อยละ 63.02) คิดเป็นมูลค่า 
1,229.38 ล้านบาท รองลงมา คือกลุ่มหอยปริมาณรวม 19,383.75 ตัน (ร้อยละ 36.85) คิดเป็นมูลค่า 244.21 ล้านบาท ส าหรับ
การส่งออกสินค้ามีปริมาณ 284,959.70 ตัน และ 56,027,800 ตัว คิดเป็นมูลค่า 4,247.08 ล้านบาท โดยมีประเทศปลายทาง  
2 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ร้อยละ 90.99 และสิงคโปร์ ร้อยละ 9.01 จ าแนกได้เป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม เรียงล าดับตามปริมาณการ
ส่งออกมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ 1) ปลา มีปริมาณการส่งออก 278,543.57 ตัน 2) กุ้ง มีปริมาณ5,633.53 ตัน  
3) หอย มีปริมาณ 458.75 ตัน 4) ปู มีปริมาณ 189.35 ตัน และ 5) กบ มีปริมาณ134.50 ตัน แต่เมื่อจ าแนกตามมูลค่าการ
ส่งออกเรียงล าดับตามมูลค่าการส่งออกมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ 1) ปลา มีมูลค่าการส่งออก 3,501.49 ล้านบาท 2) กุ้ง มี
มูลค่า 736.73 ล้านบาท 3) หอย มีมูลค่า 20.04 ล้านบาท 4) ปู มีมูลค่า 9.48 ล้านบาท และ 5) กบ มีมูลค่า 6.38 ล้านบาท
ส าหรับด้านคุณภาพสัตว์น  า พบว่าการปนเปื้อนของโลหะหนักสัตว์น  าน าเข้าทางด่านตรวจสัตว์น  าสะเดาถือว่าต่ ามาก และอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน  

ข้อเสนอแนะที่ ได้จากการวิจัย ได้แก่  ควรมีการศึกษาเชิงลึกของสัตว์น  า ในการบริหารจัดการกิจกรรมประมง
ภายในประเทศเช่น การศึกษาวงจรการน าเข้าของปลากดเหลือง แล้วน าผลการศึกษาไปวางแผนการผลิตภายในประเทศให้
สอดคล้องกับการเพาะเลี ยง การตลาด ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรของไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
ค้าส้าคัญ : ชนิด  ปริมาณ  มูลค่า  การน าเข้าส่งออกสัตว์น  า  ด่านตรวจสัตว์น  าสะเดา 
   
*ผู้รับผิดชอบ : 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 โทร. 0 7437 9921  
E-mail : konchai2007@hotmail.com 
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Study on Species, Volumes and Values of Import Exported Aquatic Animal through 
Sadao Fish Inspection Office During 2012 - 2015 
 
Theerachai Thipduang* 
Sadao fish Inspection Office 
 
Abstract 

The study was carries on species, volumes and values of imported-exported aquatic animal at Sadao 
Fish Inspection Checkpoint (SFIC) during 2012 - 2015. The purpose of the study were to studied laws, 
regulations, and procedures on import and export of aquatic animal, volume and value of aquatic animals 
imported and exported, and the quality of imported aquatic animals at the SFIC. Primary data was 
collected from electronic permit for imported-exported system called. “Fisheries Single Window : FSW” 
and secondary data was collected from relevant documents under relevant legislation. The data were 
analysed and presented in term of Percentage, average, and graph. 

The study indicated that there were 7 major imported-exported laws and relevant legislations 
enforced for inspection and autorization. Total volume and value of aquatic animal imported was 
52,597.13 tons or 1,475.10 million Baht, respectively. They were imported from Malaysia, Canada, Mexico, 
Indonesia, Africa, China, and others. Three types of imported aquatic animal were classified as fish, shell, and 
shrimp. Majority of imported volume was fish with total imported volume of 33,144.84 tons (63.02%) or 1,229.38 
million Baht, followed by shell with total volume of 19,383.75 tons (36.85%) or 244.21 million Baht. Total 
exported aquatic animal volume were 284,959.70 tons and 56,027,800 fishes or 4,274.08 million Baht  
which declared to 2 destinated countries, Malaysia (90.99% )  and Singapore (9.01% )  with five types of 
aquatic animal exported were classified by volumes from highest to lowest including 1) 278,543.57 tons 
of the fish, 2) 5,633.53 tons of shrimp, 3) 458.75 tons of shell 4) 189.35 tons of crab, and 5) 134.50 tons of 
frog.  However, exported value data indicated that fish was the highest exported value of 3,501.49 Baht, 
followed by 736.73 million Baht of shrimp, 20.04 million Baht of shell, 9.48 million Baht of crab, and 
6.38 million Baht of frog. The heavy metals contamination in imported aquatic animals was in standard 
level under the notification of the Ministry of Public Health No. 98 

This research recommended that in-depth study should be carried out, such as yellow catfish 
imported volume and value and use this information for yellow catfish local production and market 
planning which will benefit to fish farmer in southern border area. 
 
Key words : Volumes, Value, aquatic animals imported-exported, Sadao fish Inspection Office 
   
*Corresponding author : 146/2 Padang Pesa Road, Sadao Sub-district, Sadao district, Songkhla 90120  
Tel. 0 7437 9921 E-mail : konchai2007@hotmail.com 
 

Note : Published as Technical Paper No. 2/2017 Fish Quarantine and Inspection Division 
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การศึกษาชนิด ปริมาณ และคุณภาพหมึกที่มีการน้าเข้าส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น ้าของประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2558 
 
สมนกึ พรหมศร* 
ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาชนิด ปริมาณ และคุณภาพหมึกท่ีมีการน าเข้าส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น  าของประเทศไทย  ระหว่างปี  
พ.ศ. 2556 - 2558 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาชีววิทยาเบื องต้นและการแพร่กระจายของหมึกที่มีการน าเข้าส่งออกทางด่านตรวจ
สัตว์น  าของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลค่าหมึกท่ีมีการน าเข้า 3) เพื่อศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลค่าหมึกที่
มีการส่งออก 4) เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการน าเข้าส่งออกหมึก  และ 5) เพื่อศึกษาคุณภาพหมึกที่มีการน าเข้าและใน
การศึกษาครั งนี น าข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการน าเข้าส่งออก (Fisheries Single Window; FSW) ของ
กรมประมง และข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลจากเอกสารวิชาการเกี่ยวกับชีววิทยาเบื องต้นและการแพร่กระจายของหมึก 
แต่ละชนิดที่มีการน าเข้าส่งออก ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2558 มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละและแนวโน้ม รวมถึงการแสดงผล 
ในรูปแบบของกราฟ 

ผลการศึกษาชีววิทยาเบื องต้นพบว่า มีการน าเข้าส่งออกหมึกทั งหมด 6 กลุ่ม 25 ชนิด ได้แก่ กลุ่มหมึกกระดอง 4 ชนิด 
กลุ่มหมึกกล้วย 10 ชนิด กลุ่มหมึกกล้วยยักษ์ 3 ชนิด กลุ่มหมึกสาย 3 ชนิด กลุ่มหมึกสายยักษ์ 4 ชนิด และกลุ่มหมึก
หอม  1 ชนิด โดยมีปริมาณการน าเข้ารวมทั  งสิ  น  452,094.53 ตัน มูลค่ารวม 35,337.86 ล้านบาท ปริมาณเฉลี ่ย 
150,698.18 ตันต่อปี มูลค่าเฉลี่ย 11,779.29 ล้านบาทต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2556 มีการน าเข้าหมึกกล้วยลักษณะแช่แข็ง 
จากประเทศจีนมากที่สุด อัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณและมูลค่าการน าเข้าหมึกรวมทุกชนิด  มีแนวโน้มทั งปริมาณและ
มูลค่าเพิ่มขึ น ส่วนปริมาณการส่งออกรวมทั  งสิ  น 217,341.45 ตัน มูลค่ารวม  37,170.60 ล ้านบาท ปริมาณเฉลี ่ย 
72,447.15 ตันต่อปี มูลค่าเฉลี่ย 15,607.82 ล้านบาทต่อปี มีการส่งออกหมึกกล้วยลักษณะแช่แข็ง ไปยังประเทศอิตาลี
มากที่สุด โดยมีอัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณและมูลค่าการส่งออกหมึกรวมทุกชนิด แนวโน้มปริมาณส่งออกทรงตัวใกล้เคียงกับ 
ปีก่อน แต่แนวโน้มมูลค่าเพิ่มขึ น ด้านคุณภาพหมึกน าเข้าพบว่า ปริมาณสารปรอท สารตะกั่ว และสารแคดเมียม มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 0.027±0.013 0.068±0.060 และ 0.332±0.181 ไมโครกรัมต่อกรัมน  าหนักเปียก ตามล าดับ ซึ่งมีปริมาณการปนเปื้อนอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่ก าหนด  
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา คือ กรมประมงควรให้การสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการผลิตหรือ  
แปรรูปเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าก่อนการส่งออก เนื่องจากประเทศไทยได้รับการยอมรับและเช่ือมั่น  
จากต่างประเทศในด้านคุณภาพของสินค้าประมงที่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสากล แต่ก็ต้องเพิ่มความเข้มงวด 
ในเฝ้าระวังสารแคดเมียมให้มากยิ่งขึ น และเมื่อพบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักเกินค่ามาตรฐานที่ ก าหนด  
ควรมีมาตรการในการติดตาม อายัด และการจัดการกับสินค้ารายการดังกล่าวทันที ทั งนี เพื่อเป็นการสร้างการยอมรับและ 
ความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า 
 
ค้าส้าคัญ : หมึก  น าเข้า  ส่งออก  คุณภาพ  ด่านตรวจสตัว์น  า 
   
*ผู้รับผดิชอบ : ด่านตรวจสัตว์น  าจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมู่ที่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 
77000 โทร. 0 3290 6009  E-mail : pr.somnuek@gmail.com 
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Study on Species, Volumes, and Quality of Cephalopoda Imported-Exported Via Thailand 
Fish Inspection Office During 2013 - 2015 
 
Somnuek Promsorn* 
Prachuap Khiri Khan Fish Inspection Office 
 
Abstract  

The objectives of the study on species, volumes and quality of Cephalopoda imported-exported via 
Thailand Fish Inspection Office during 2013 - 2015 were to study : 1) basic biology and distribution of 
Cephalopoda, 2) species, quantity, and value of Cephalopoda imported, 3) species, volumes, and quality of 
Cephalopoda exported, 4 )  trend of Cephalopoda imported-exported, and 5 )  quality of Cephalopoda 
Imported. Data from Fisheries Single Window (FSW) and relevant documents, based on preliminary 
biology papers and the distribution of each species of Cephalopoda imported-exported during  
2013 - 2015 were used. Percentages, mean, trends, and graphical display were used for data analysis.  

The Findings indicated that six groups of Cephalopoda were identified, 25 species, which were  
4 Cuttlefish spp., 10 Squid sp., 3 Giant squid sp., 3 octopus sp., 4 giant octopus sp., and 1 soft cuttlefish sp. 
Total volume and value of import were 452,094.53 tons and 35,337.86 million Baht, with the average 
volume and value of 150,698.18 tons/year and 11,779.29 million Baht/year. In 2013, the majority of 
imported frozen Cephalopoda were from Republic of China. 

The total export volume and value were 217,341.45 tons and 37,170.60 million Baht with the average 
volume of 72,447.15 tons/year and average values of 15,607.82 million Baht/year. The majority of frozen 
squid export were to Italy. Percentage tendencies of volume of exported Cephalopoda was remained stable 
but value of export was increased. Quality of imported Cephalopoda was revealed that the average level of 
mercury, lead, and cadmium were 0.027±0.013, 0.068±0.060, and 0.332±0.181 µg/g by wet weight found, 
respectively which were within safety standard level.  

The recommendation from the study was that the Department of Fisheries should support and 
encourage exportation of value added fisheries products because fisheries products standard from 
Thailand have been well known and recognized by international market. Monitoring and Surveillance of 
cadmium should be increased. Retention and product recall measure for in-quality products should be 
enforced to ensure and make our trading partners confidence.  

 
Key words : Cephalopoda, Imported, Exported, Quality, Fish Inspection Office  
   
*Corresponding author : Prachuap Khiri Khan Fish Inspection Office Moo 6, Khlong Wan Sub-district, Muang 
District, Prachuap Khiri Khan, 77000. Tel. 0 3290 6009 E-mail : pr.somnuek@gmail.com 
 
 
Note : Published as Technical Paper No. 1/2017 Fish Quarantine and Inspection Division 
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but value of export was increased. Quality of imported Cephalopoda was revealed that the average level of 
mercury, lead, and cadmium were 0.027±0.013, 0.068±0.060, and 0.332±0.181 µg/g by wet weight found, 
respectively which were within safety standard level.  

The recommendation from the study was that the Department of Fisheries should support and 
encourage exportation of value added fisheries products because fisheries products standard from 
Thailand have been well known and recognized by international market. Monitoring and Surveillance of 
cadmium should be increased. Retention and product recall measure for in-quality products should be 
enforced to ensure and make our trading partners confidence.  
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ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในจังหวัดปทุมธานี ในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน มกษ. 
7401-2557 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าทีดดีส้าหรับาาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (จี เอ พี. มกษ. 7401-2557) 
 
ภูษิต จันทร์เพชร* 
ส านักงานประมงจังหวัดปทุมธานี 
 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาระดับความพร้อมและปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแวนนาไม
ในจังหวัดปทุมธานี ต่อการเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7401-2557 : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (จี เอ พี. มกษ. 7401-2557) การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก  
75 ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมใน 5 อ าเภอ น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
การทดสอบการแจกแจงแบบตารางไขว้ (crosstabs) และทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ด้วยค่าไคว์สแควร์ท าการศึกษาตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแวนนาไมในจังหวัดปทุมธานี มีระดับความพร้อมในมาตรฐานฯ จี เอ พี. มกษ.  
7401-2557 ร้อยละ 21.3 อาจจะมีผลจากสองสาเหตุหลัก คือ 1) ความพร้อมที่เกิดจากตัวเกษตรกรเอง และ 2) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดเกิดจูงใจของเกษตรกรจากเจ้าหน้าที่ของส านักงานประมงจังหวัดทั้งในการฝึกอบรมและลงพื้นท่ีแนะ
เกษตรกรอย่างต่อเนื่องส าหรับการประเมินความพร้อมของการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ใน 10 ด้านพบว่าด้านที่อ่อนแอที่สุด คือ 
เอกสารและข้อมูลบันทึก ส่วนในด้านที่แข็งแกร่งท่ีสุด คือความพร้อมด้านสถานท่ีและการขึ้นทะเบียนฟาร์ม 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของฟาร์มเลี้ยงกุ้งแวนนาไมในจังหวัดปทุมธานี ระดับความพร้อมในการปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานฯ โดยการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ พบว่าที่นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 มีความสัมพันธ์อยู่กับระดับอายุ 
การศึกษา และขนาดฟาร์มของเกษตรกร ในการทดสอบการแจกแจงแบบตารางไขว้ระหว่างอายุ การศึกษา และขนาดฟาร์ม 
ของเกษตรกร เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านของเกษตรกร ในด้านอายุ พบว่าวัยเริ่มท างานที่มีอายุตั้งแต่ 18 - 30 ปีมีความ
พร้อมมากที่สุดร้อยละ 50.0 ในด้านการศึกษา พบว่าที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะมีความพร้อมมากที่สุดร้อยละ 
53.3 และในด้านขนาดฟาร์มพบว่ากลุ่มที่มีขนาดฟาร์ม 50 ไร่ขึ้นไป จะมีความพร้อมมากที่สุดร้อยละ 83.3 
 ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าเกษตรกรมีความพร้อมแบบช่ัวขณะจึงเสนอแนะให้ 1) เจ้าหน้าที่ต้องมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเปลี่ยนความพร้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปช่ัวขณะของเกษตรกรเป็นความพร้อมท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและถาวร ในการเข้าสู่
มาตรฐานฯ และ 2) กรมประมงควรมีการสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่มาตรฐานฯ โดยให้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในหลาย ๆ ด้าน 
เช่น ราคา ช่องทางการจ าหน่าย ความมั่นคงในการเลี้ยง และการช่วยเหลือแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าระหว่างฟาร์มที่ผ่านการผลิตตาม
มาตรฐานฯ กับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทั่วไป 
 
ค้าส้าคัญ : ความพร้อม  กุ้งขาวแวนนาไม  มกษ. 7401-2557  จังหวัดปทุมธานี 
   
*ผู้รับผดิชอบ : ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร. 0 2581 6373 โทรสาร. 0 2581 6373 E-mail : pusitc05@gmail.com  
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Readiness of Pacific White Shrimp ( Litopenaeus vannamei) Farmers in Pathumthani 
Province to Adopt the Thai Agricutural Standard TAS 7401-2014 : Good Aquaculture 
Practices for Marine Shrimp Farm (GAP. TAS 7401-2014) 
 
Phusit Chanpetch* 
Pathumthani Fisheries Provincial Office 
 
Abstract 
 The purpose of studies was to identify Pathumthani Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) 
farmers readiness and factors affecting to adopt the Thai Agricutural Standard TAS 7401-2014 : Good 
Aquaculture Practices for Marine Shrimp Farm (GAP.TAS 7401-2014). Data for the study were collected 
from 75 farmers who were rearing Pacific White Shrimp in cages in 5 districts of Pathumthani Province.  
A computer program for social statistical analysis was employed to analyzed the data using descriptive 
statistics, crosstabs and chi –square. The study was conducted from December 2015 to February 2016. 
 The result showed that only about 21.3 percent of the Pacific White Shrimp farmers were ready 
for adopting the GAP.TAS 7401-2014.  This mainly due to two main reasons, 1 )  the Readiness of their 
farmers and 2 )  the suitable environment, created by the Provincial Fishery Officers through providing 
training and farm visiting, to persuade the farmers to adopt the GAP.TAS 7401-2014. The evaluation of 
their readiness to practice the standard practices by farmersin10parts found that their weakness practice 
was in the part of farm documentation and records. On the other hand, the strongest part was  
the readiness of their farm and farm registration. 
 Factors affecting the readiness of the Pacific White Shrimp farm to adopt the GAP.TAS 7401-2014 
were determined through hypothesis testing using Chi-Square Test. It was found that, with the statistical 
significance of 0.05, the degree of the farmers readiness was related to their age, education levels and farm 
size. In addition, the crosstabs analysis between their age, education levels and farm size considering their 
age, it was found that the farmers who were in the range of 18-30 years of age were ready most (50.0%). 
For the education level, those who graduated with bachelor degree or higher were ready most (53.3%). 
While those who had the farm size of 50 rai or bigger were ready most (83.3%). 
 The study recommended that 1) the fisheries officers have to find the way that can change  
the temporary readiness to adopt the GAP.TAS 7401-2014 by the farmers to be the permanent readiness 
and 2) the Department of Fisheries should provide measures that motivate more farmers to adopt  
the GAP.TAS 7401-2014 by differentiate the shrimp farms from that of the uncertified shrimp farms in 
terms their products prices, market channels for the products, sustainability of the farming and low 
interest loans access. 
 
Key words : Readiness, Litopenaeus vannamei, TAS 7401-2014, Pathumthani Province 
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ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลากะรังในกระชังในจังหวัดกระบี่ 
 
กาญจนา จ้ายเกิด* 
ส านักงานประมงจังหวัดกระบี่ 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงปลากะรังในกระชัง ในจังหวัด
กระบี่ 2) ลักษณะทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร และ 3) ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงปลากะรังในกระชัง 
ในจังหวัดกระบี่ โดยท าการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์จากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ในพื้นที่  5 อ าเภอของจังหวัดกระบี่ ได้แก่ อ าเภอ
เมืองกระบี่ อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม อ าเภอเกาะลันตา และอ าเภออ่าวลึก ส าหรับประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ด าเนินการกับผู้เลี้ยงปลากะรังในกระชังเพียง 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่ 2 ฟาร์มขนาดกลาง จ านวน 230 ราย และ 2) กลุ่มที่ 3 
ฟาร์มขนาดใหญ่ จ านวน 155 ราย รวม 385 ราย การวิจัยครั้งนี้ไม่เก็บข้อมูลจากกลุ่มที่ 1 ฟาร์มขนาดเล็ก จ านวน 263 ราย 
เนื่องจากเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีจ านวนกระชัง 1 - 4 กระชัง เป็นผู้รวบรวมพันธุ์ปลาธรรมชาติมาอนุบาล และขายต่อให้ผู้
เลี้ยงปลากะรังในกระชัง ฟาร์มขนาดกลาง และฟาร์มขนาดใหญ่   

ผลการศึกษาพบว่า โดยสภาพทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะรังในกระชังในจังหวัด
กระบี่ จากการศึกษาครั้งน้ีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะรังในกระชัง เป็นเพศชาย 324 ราย ร้อยละ 84.16 เพศหญิง 61 ราย ร้อยละ 
15.84 มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 43.89 ปี ส่วนมากเกษตรกรมีกลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไป จ านวน 219 ราย ร้อยละ 56.88 จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จ านวน 228 ราย ร้อยละ 59.22 สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 ราย ส่วนมากมีช่วงสมาชิก 
ในครัวเรือนอยู่ระหว่าง 2 - 4 รายต่อครัวเรือน จ านวน 222 ราย ร้อยละ 57.66 ผู้เลี้ยงปลากะรังในกระชังที่ท าการส ารวจ 
มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาในกระชัง ตั้งแต่ 1 - 40 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.98 ปี ส่วนมากอาชีพ คือการเพาะเลี้ยงปลาใน
กระชัง จ านวน 122 ราย ร้อยละ 29.09 ผลการศึกษาด้านต้นทุนการเลี้ยงปลากะรังในกระชังของฟาร์มขนาดกลาง มีต้นทุน 
ผันแปรที่ร้อยละ 87.32 และต้นทุนคงที่ที่ร้อยละ 12.68 มีต้นทุนเฉลี่ย 185.11 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนฟาร์มขนาดใหญ่มีต้นทุน 
ผันแปรที่ร้อยละ 89.38 และต้นทุนคงที่ที่ร้อยละ 10.62 มีต้นทุนเฉลี่ย 155.24 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่ งต้นทุนเฉลี่ยต่างกันถึง 
29.87 บาท จากข้อมูลดังกล่าวแสดงภาพโดยรวมการลงทุนแบบกระชังต่อกระชังได้ว่า ฟาร์มขนาดกลางมีต้นทุนสูงกว่าฟาร์ม
ขนาดใหญ่ ส่วนการศึกษาผลตอบแทนการเลี้ยงปลากะรังในกระชังของฟาร์มขนาดกลางมีก าไร 62.98 บาทต่อกิโลกรัม โดยมี
อัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ร้อยละ 34.02 ราคาปลาที่เกษตรกรจ าหน่ายได้เฉลี่ย 248.09 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนฟาร์มขนาด
ใหญ่มีก าไร 82.76 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ร้อยละ 53.31 ราคาปลาที่เกษตรกรจ าหน่ายได้เฉลี่ย 
238.00 บาทต่อกิโลกรัม ภาพรวมฟาร์มขนาดกลางมีอัตราผลตอบแทนที่น้อยกว่าฟาร์มขนาดใหญ่ แต่ก็จัดว่าเป็นผลตอบแทน
ให้กับเกษตรกรดีพอสมควร ภาพรวมของผลการศึกษาบ่งช้ีว่าต้นทุนหลักในการด าเนินการเลี้ยงปลากะรังในกระชังทั้งในการ
เลี้ยงฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดใหญ่ คือ ค่าอาหารปลา และลูกพันธุ์ปลา ปัญหาส าคัญที่พบ ด้านการผลิต ลูกพันธุ์ปลา
กะรังหายากและอาหารปลาสดมีราคาแพง ปัญหาโรคระบาด ปัญหาคุณภาพน้ าเปลี่ยนแปลง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ฤดูกาล   
 
ค าส าคัญ : ปลากะรัง ต้นทุนและผลตอบแทน กระชัง จังหวัดกระบี่ 
   
*ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานประมงจังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ต.ปากน้ า อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 
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Costs and Return Analysis of Grouper Cage Culture in Krabi Province 
 
Kanjana Jaykerd* 
Krabi Fisheries Provincial Office 
 
Abstract 

The objectives of this research were to study on 1 )  cost and return of grouper cage culture in 
Krabi Province 2) sociol-economics status of fish farmers and 3) problems and constrains of grouper cage 
culture in Krabi Province. The questionnaire was applied as a tool for interviewing fish farmers those living 
in 5 districts of Krabi Province, included Muang, Nuear Klong, Klong Thom, Koh Lanta, and Auo Luek 
Districts. The targeted population were focused on two groups only, included 1) Group 2 : medium-scale 
farms  (230 samples) and Group 3 : large-scale farms (155 samples) with the total number of 385 samples. 
There was no data collection from Group 1 : small-scale farms (263 samples), because all of them were 
small-scale fish farmers owning only 1 - 4 cages/person. Additionally, these farmers collected the grouper 
fingerling from the wild and nursed them to reach the bigger size before selling the fish to medium and 
large-scale farms.  

The results of this study showed that number of interviews were 324 males (84.16%) and  
61 females (15.84%) with the average age of 43.89 years old. Age of most interviews had higher than  
41 years old with the total number of 219 interviews (56.88%). It was found that there were 228 interviews 
graduating the secondary educational level (59.22%). The average household members were  
4 person/household, while the range of household members was mostly 2 - 4 persons/household with 
the number of 222 persons (57.66%). It was revealed that fish farmers had experient on cage culture with 
the range of 1 - 40 years and the average of 8.98 years. Cage culture was found as the main carrier of fish 
farmers with total of 122 persons (29.09%). The results of cost analysis from this study showed that 
variable cost and fixed cost of medium farm was 87.32% and 12.68%, respectively, with the average cost 
of 185.11 Baht/kg, while variable cost and fixed cost of large farm was 89.38% and 10.62%, respectively, 
with the average cost of 155.24 Baht/kg. It was presented that the difference of production costs 
compared between medium and large farms was 29.87 Baht/kg. It was presented that medium-scale farm 
had higher cost than large-scale farm. The benefits of medium-scale farms were 62.98 Baht/kg with  
the net profits rate of 34.02%. The average fish price was 248.09 Baht/kg. In addition, the profits of large-scale 
farms were 82.76 Baht/kg, with the net profits rate of 53.31%. The average fish price was 238.00 Baht/kg. 
Generally, medium-scale farms had less net profits rate than large-scale farms. However, it was a good 
benefit for fish farmers. In conclusion, the results of this study indicated that main costs of grouper cage 
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culture from both medium and large-scale farms were fish feed and seed costs. Problems of grouper 
cultivation which are described as details production process. The small–scale grouper are costly high and 
relate. The epidemic problem is impacts of disease and water quality changes.  

 
Key words : Grouper, Costs and Returns, Cage, Krabi Province 
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การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ระยะ Megalopa ถึง ระยะ Crab 2 ที่
ระดับน ้าและความหนาแน่นที่ต่างกัน 
 
ไชยพร ลู่สวัสดิกุล*  และมชีัย แก้วศรีทอง 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษพ์ันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
บทคัดย่อ 

ศึกษาการอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ระยะ megalopa ถึงระยะ crab 2 ได้ด าเนินการ
ในบ่อคอนกรีต 2 การทดลอง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) การทดลอง ท่ี 1 อนุบาลเปรียบเทียบที่ระดับน  า
ต่างกัน 3 ระดับ คือ 30 50 และ 70 เซนติเมตร แต่ละชุดการทดลองมี 4 ซ  า ส่วนการทดลองที่ 2 อนุบาลเปรียบเทียบที่ความ
หนาแน่นที่ต่างกัน 3 ระดับ คือ 2,500 5,000 และ 10,000 ตัว/ตารางเมตร แต่ละชุดการทดลองมี 4 ซ  า ท าการศึกษาการทดลอง
ละ 2 ครั ง 

ผลการทดลองท่ี 1 พบว่า ลูกปูม้าอนุบาลที่ระดับน  า 30 50 และ 70 เซนติเมตร ครั งที่ 1 มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 
9.38+0.28, 10.69+0.29 และ 17.48+1.73 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนครั งที่ 2 ลูกปูม้ามีอัตรารอดตายเฉลี่ย 5.83+0.60, 
7.14+0.71 และ 9.74+1.08 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ระดับน  า 70 เซนติเมตร ให้อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูม้าดีที่สุด และ
แตกต่างจากชุดการทดลองอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ผลการทดลองที่ 2 ลูกปูม้าอนุบาลที่ความหนาแน่น 2,500 5,000 และ 10,000 ตัว/ตารางเมตร ครั งที่ 1 มีอัตรารอด
ตายเฉลี่ย 35.90+1.57, 36.58+2.38 และ 16.57+0.40 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และครั งที่ 2 ลูกปูม้ามีอัตรารอดตายเฉลี่ย 
31.80+1.87, 33.80+1.21 และ 15.17+0.86 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ความหนาแน่น 5,000 ตัว/ตารางเมตร เป็นความหนาแน่น
ที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปูม้า และแตกต่างจากความหนาแน่น 10,000 ตัว/ตารางเมตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
แต่แตกต่างจากความหนาแน่น 2,500 ตัว/ตารางเมตร อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  

สรุปผลการทดลอง ระดับน  าและความหนาแน่นมีผลต่ออัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูม้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ 
(p<0.05) ระดับน  า 70 เซนติเมตร ให้อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูม้าดีที่สุด และความหนาแน่น 5,000 ตัว/ตารางเมตร  
เป็นความหนาแน่นที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปูม้า  
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ระดับน ้าและความหนาแน่นที่ต่างกัน 
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษพ์ันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
บทคัดย่อ 
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9.38+0.28, 10.69+0.29 และ 17.48+1.73 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนครั งที่ 2 ลูกปูม้ามีอัตรารอดตายเฉลี่ย 5.83+0.60, 
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Nursing of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) from Megalopa to 
Crab instar 2 under Different Water Levels and Stocking Densities 
Chaiyaporn Lusawatdigul*  and Meechai Kaewsrithong 
Thung Talae Forest Royal Development Study and Crab Conservation Center 
 
Abstract 

Nursing of blue swimming crab from megalopa stage to crab instar 2 was investigated in concrete 
tanks. The study was divided into 2 experiments using CRD experimental design in which each treatment 
consisted of 4 replications. Different water levels at 30, 50 and 70 cm were compared in the 1st 
experiments, whilst the 2nd experiments crab larvae were reared at different stocking densities of 2,500 
5,000 and 10,000 individuals per m2 Each experiment was repeated twice. 

The results of the water levels at 30, 50 and 70 cm in the first trial of experiments showed that 
average survival rates were 9.38+0.28, 10.69+0.29 and 17.48+1.73% and the average survival rates of  
the second trial were 5.83+0.60, 7.14+0.71 and 9.74+1.08 % respectively. Rearing of crab larvae with water 
level at 70 cm the average survival rate was the best and there were statistically significant difference 
among treatments (p<0.05). 

The results of stocking densities experiment at 2,500 5,000 and 10,000 individuals per m2 showed 
that average survival rates were 35.90+1.57, 36.58+2.38 and 16.57+0.40% in the first trial of experiment 
and the second trial of experiment, the average survival rates were 31.80+1.87, 33.80+1.21 and 
15.17+0.86% respectively. The stocking density at 5,000 individuals per m2 showed the best result of 
average survival rate for young crab rearing and there was significantly different with 10,000 individuals per 
m2 (p<0.05), while 2,500 individuals per m2 was not significantly different (p>0.05).  

It could be concluded that the effects of water level and densities exhibited significantly different 
on average survival rate (p<0.05). Water level at 70 cm showed the highest of average survival rate and 
density at 5,000 individuals per m2 was the most suitable density for young crab rearing. 
 
Key words : blue swimming crab, water level, density, survival rate 
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ผลของพื้นที่หลบซ่อนต่อการเติบโต และอัตราการรอดตาย ของปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) 
ที่เลี้ยงในบ่อดิน 
 
มีชัย แก้วศรีทอง*  และไชยพร ลู่สวัสดิกลุ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษพ์ันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
บทคัดย่อ 

เลี้ยงปูม้าขนาดความกว้างกระดองเริ่มต้นเฉลี่ย 1.91±0.14 เซนติเมตร น้ าหนักเฉลี่ย 0.44±0.08 กรัม ในบ่อดิน
ขนาด 800 ตารางเมตร จ านวน 6 บ่อ ท่ีระดับความหนาแน่น 6 ตัวต่อตารางเมตร เป็นระยะเวลา 105 วัน โดยใช้กระบะทราย 
ขนาด 30×40×20 เซนติเมตร เป็นที่หลบซ่อน จ านวนต่างกัน 3 ระดับ คือ 0.5 , 1 และ 2 กระบะต่อตารางเมตร เมื่อสิ้นสุด 
การทดลองพบว่า ปูม้ามีการเติบโตด้านความกว้างกระดองเฉลี่ยเท่ากับ 8.93±0.77, 8.14±0.71 และ 8.10±2.15 เซนติเมตร  
น้ าหนักเฉลี่ย 49.17±13.17, 37.48±8.84 และ 35.91±6.54 กรัม มีอัตราการรอดตายเท่ากับ 14.54±3.26, 25.69±3.51 
และ 30.46±2.87 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตต่อบ่อ เท่ากับ 34.32±1.60, 46.21±3.31 และ 52.50±2.34 กิโลกรัม อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อเท่ากับ 3.27±0.21, 2.43±0.08 และ 2.13±0.13 ตามล าดับ 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ปูม้าที่เลี้ยง โดยใช้กระบะทราย ที่ 0.5 กระบะต่อตารางเมตร มีการเติบโต  
ทั้งความกว้างกระดองและน้ าหนัก ดีกว่าที่ 1 และ 2 กระบะต่อตารางเมตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) อัตราการรอด
ตายพบว่า ปูม้าที่เลี้ยงที่ 2 กระบะต่อตารางเมตร มีอัตราการรอดตายดีที่สุด มากกว่าท่ี 0.5 และ 1 กระบะต่อตารางเมตร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลผลิตปูม้าที่เลี้ยงโดยใช้กระบะทราย 2 กระบะต่อตารางเมตร ให้ผลผลิตดีที่สุด มากกว่า
ที่ 0.5 และ 1 กระบะต่อตารางเมตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ที่ 2 กระบะ 
ต่อตารางเมตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) กับ 0.5 กระบะต่อตารางเมตร แต่แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
(p>0.05) กับ 1 กระบะต่อตารางเมตร 

การเลี้ยงปูม้าจากการทดลองครั้งนี้สรุปได้ว่า การใช้กระบะทรายที่ 0.5 กระบะต่อตารางเมตร ปูม้ามีการเจริญเติบโต
ดีที่สุด ส่วนการใช้กระบะทรายที่ 2 กระบะต่อตารางเมตร มีอัตราการรอดตายและผลผลิตสูงที่สุด 
 
ค าส าคัญ : ปูม้า ท่ีหลบซ่อน การเติบโต อัตราการรอดตาย บ่อดิน 
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Effect of Shelter Area on Growth and Survival of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus 
Linnaeus, 1758) Cultured in Earthen Pond 
 
Meechai Kaewsrithong*  and Chaiyaporn Lusawatdigul 
Thung Talae Forest Royal Development Study and Crab Conservation Center 
 
Abstract 

Blue swimming crab (Portunus  pelagicus Linnaeus, 1758) juveniles with average carapace width of  
1.91±0.14 cm and average weight of 0.44±0.08 g were initially cultured at stocking density of 6 ind./m2 in 
earthen pond sized 8 00  m2  for 10 5  days.  Sand trays sized of 30×4 0×20  cm each were set up into  
the ponds at different numbers of tray (treatment), those were 0.5, 1 and 2 trays/m2 to be shelters. At the end 
of experiment the results showed that the average carapace width of blue swimming crab were 8.93±0.77, 
8.14±0.71 and 8.10±2.15 cm, average weight were 49.17±13.17, 37.48±8.84 and 35.91±6.54 g, survival rates 
were 14.54±3.26, 25.69±3.51 and 30.46±2.87%, yields of crab were 34.32±1.60, 46.21±3.31 and 52.50±2.34 
kg/pond, Feed conversion ratios were 3.27±0.21, 2.43±0.08 and 2.13±0.13, respectively. 
 Statistically, the carapace width and weight of blue swimming crab that cultured with using 0.5 tray/m2 
as shelter showed better results than 1  and 2  tray/m2   and there was significant difference among 
treatment (p<0.05). 2 trays/m2 as shelter showed the best survival rate and yields of all with statistically 
significant difference (p<0.05). The feed conversion ratios of 2 trays/m2 as shelter had significantly different 
(p<0.05) between 0.5 tray/m2 whereas there was no significant difference (p>0.05) between 1 tray/m2. 
 
Key words : Blue swimming Crab, Shelter, Growth, Survival rate, Earthen Pond  
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การเพาะและอนุบาลลูกปลาสีกุนใบไม้ Alepes kleinii (Bloch, 1793) จากพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในระบบ 
น้้าหมุนเวียน 
 
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ1*  วรดร สุขสวัสดิ์2  ธรรมนูญ วุ่นซ่ิงซ่ี2  ณรงค์ พลวารี3  ศศิพงศ์ ทิพย์ด้ารงพงษ1์  และจิตศุภา สีค้า1 

1สถานวีิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งระนอง 
 
บทคัดย่อ 
 การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาสีกุนใบไม้  จ านวน 15 ตัวในระบบน้ าหมุนเวียนในโรงเพาะฟักศูนย์วิจัยและพัฒนา 
ประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม พบว่าพ่อแม่พันธุ์ปลาเจริญเติบโต สร้างไข่ และน้ าเช้ือได้สมบูรณ์ แต่ไม่สามารถจ าแนกเพศจาก
ลักษณะภายนอกได้ ปลาสามารถผสมพันธุ์วางไข่ได้เองตามธรรมชาติ โดยมีพฤติกรรมการวางไขร่วมฝูงช่วงเวลา 01.00 - 02.00 น. 
วางไข่ตลอดปี หยุดเว้นระยะบางวันไม่แน่นอน เฉลี่ย 9±3 วันต่อเดือน จากการเก็บข้อมูลไข่ปลาจ านวน 10 ครั้ง มีปริมาณไข่ที่
วางแต่ละครั้งเฉลี่ย 13,300±5,405 ฟอง ไข่มีสัณฐานกลมใส เป็นไข่ลอย เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.54±0.04 มิลลิเมตร มีหยดน้ ามัน
หยดเดียว ปริมาตรเฉลี่ย 0.003±0.001 ลูกบาศก์มิลลิเมตร ไข่ที่ได้รับการผสมเริ่มแบ่งเซลล์ระยะ cleavage ใช้เวลาเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
58 นาที พัฒนาเข้าสู่ระยะ morula ระยะ blastula ระยะ gastrula ระยะ early embryo ระยะ tail bud ระยะ late  embryo 
และระยะ hatch out ใช้เวลาเฉลี่ย 2 ช่ัวโมง 26 นาที 3 ช่ัวโมง 2 นาที 8 ช่ัวโมง 2 นาที 9 ช่ัวโมง 2 นาที 11 ช่ัวโมง 2 นาท ี
13 ช่ัวโมง 48 นาที และ 14 ช่ัวโมง 24 นาที ตามล าดับ และใช้ระยะเวลาฟักออกเป็นตัวเฉลี่ย 14 ช่ัวโมง 24 นาที ที่อุณหภูมิน้ า 
28 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 ส่วนในพัน อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย  74.93±11.78 เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟักเฉลี่ย 
66.07±25.68 เปอร์เซ็นต์ อนุบาลลูกปลาในบ่อคอนกรีตอัตราความหนาแน่น 2,000 - 3,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เมื่ออายุ 23 วัน 
พบว่ามีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 15.08±4.74 เปอร์เซ็นต์ ลูกปลาแรกฟักมีความยาวเหยียดเฉลี่ย 1.06±0.08 มิลลิเมตร ถุงไข่แดง
และหยดน้ ามันมีปริมาตรเฉลี่ย 0.10±0.02 และ 0.003±0.001 ลูกบาศก์มิลลิเมตร ตามล าดับ ปากลูกปลาเริ่มเปิดหลังจากการฟัก
เป็นตัว 57 ช่ัวโมง และเปิดหมดเมื่อลูกปลาอายุ 66 ช่ัวโมง ถุงไข่แดง และหยดน้ ามันยุบสมบูรณ์เมื่อลูกปลามีอายุ 72 ช่ัวโมง และ 
96 ช่ัวโมง ตามล าดับ ลูกปลาพัฒนาร่างกายเหมือนตัวเต็มวัยภายในเวลา 35 วัน มีความยาวเหยียดเฉลี่ย 23.07±2.12 มิลลิเมตร และ
มีความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างปากและความยาวเหยียดของปลาวัยอ่อนจากแรกฟักถึงวันที่ 50 จากตัวอย่างปลาทั้งสิ้น 183 ตัว 
พบว่ามีความสัมพันธ์ดังสมการ MG = 95.99TL-69.52 และมีค่า r2 = 0.92 
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Breeding and Larval Rearing of Banded Scad, Alepes kleinii (Bloch, 1793) from Brood 
Stock Raised in Water Recirculation System 
 
Pamornpan Chatpoom1*, Woradon Suksawat2, Thumanoon Vunzingzi2, Narong Polvaree3 
Sasipong Tipdamrongpong1 and Jitsupa Seecome1 
1Samut Songkhram Marine Fisheries Research and Development Station 
2Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 2 (Samut Sakhon) 
3Ranong Coastal Aquaculture Research and Development Center 
 
Abstract 

Fifteen banded scad Alepes kleinii (Bloch, 1 7 9 3 )  brood stock were raised in water recirculation 
system in Samut Songkhram Coastal Fisheries Research and Development Center hatchery. The natural 
spawning occurred naturally after midnight (01:00 to 02:00 AM.). The fish could spawn continuously averaged 
nine days per month. The retention of 10 times the amount of eggs with an average 13,300±5,405 eggs. Eggs 
were amorphous, roundish and pelagic with the average of 0.54±0.04 mm of diameter. Egg contained single 
oil drop with the average volume of 0.003±0.001 mm3. After spawning, fertilized egg started cleavage stage 
and the stakes in approximately 1 hour and 5 8  minutes. The eggs were developed into morula, blastula, 
gastrula, early embryo, tail bud, late embryo and hatch out stage in average 2 hour and 26 minutes, 3 hour 
and 2 minutes, 8 hour and 2 minutes, 9 hour and 2 minutes, 11 hour and 2 minutes, 13 hour and 48 minutes 
and 14 hour and 24 minutes, respectively. Hatching periods approximately 14  hours 24  minutes at water 
temperature 28 °C and salinity 30 ppt. The average fertility rate was 74.93±11.78 percent, average hatching 
rate was 6 6 .0 7 ± 25.68 percent. Larvae reared in concrete ponds at a density of 2,000 - 3,000 per square 
meter 23 days were found survival rate 15.08±4.74 percent. Average total length of first larvae hatch was 
1.06±0.08 mm, a yolk sac and oil droplets with an average volume were 0.10±0.02 and 0.003±0.001 mm3, 
respectively. Fish started eating at 54 - 66 hours after hatching. The yolk sac and oil droplets complete 
collapse when became juveniles between 72 hours and 96 hours, respectively. Larvae developed physically 
like an adult within 35 days, average total length was 23.07±2.12 mm. Relationship between mouth gape 
and total length of banded scad larvae was MG = 95.99TL-69.52. (r2 = 0.92) 
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*Corresponding author : 135 Moo 11, Ladyai Sub-district, Muang District, Samutsongkhram Province 75000 
Tel. 0 3475 6623 E-mail : pamornpan.chutpoom@gmail.com 
 
 
 
Note : Published as Technical Paper No. 5/2560 Marine Fisheries Research and Development Division 
Department of Fisheries 



 O1 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2561 O1 

386 

P36 
 

อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และความสามารถในการทนต่อความเครียดของลูกกุ้งขาวแวนนาไม 
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ที่ผสมจากพ่อแม่พันธุ์ 3 แหล่งผลิตเชิงพาณิชย์ 
 
ไวทัศน์ หนูกล่่า*  อัจฉรีย์ วุฒิสุทธิเมธาวี  นภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์  ภรัณยู ถมพลกรัง  สิราวรรณ บุญชัย  และสมรัก ชูทอง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และความสามารถในการทนต่อความเครียดของลูกกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้
จาก 3 แหล่งผลิตเชิงพาณิชย์ สายพันธุ์ SIS, Kona bay และ Guam โดยการขุนพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารสดเป็นเวลา 1 - 2 เดือน 
พ่อแม่พันธุ์สมบูรณ์เพศพร้อมน ามาผสมจ านวน 10 ครอบครัวต่อสายพันธุ์ โดยกุ้งเพศเมียน้ าหนักเฉลี่ย 52.00±3.34, 
52.50±3.03 และ 59.90±2.03 กรัม ความยาวเฉลี่ย 18.38±0.40, 18.83±0.38 และ 19.35±0.22 เซนติเมตร หลังจาก 
การผสมพันธุ์ พบว่า จ านวนไข่เฉลี่ย ของกุ้งขาวแวนนาไมสายพันธุ์ SIS, Kona bay และ Guam เท่ากับ 219,299±38,040, 
296,399±35,416 และ 397,769±53,114 ฟอง ขนาดไข่เฉลี่ย 245.64±6.5, 248.39±6.6 และ 246.85±6.5 ไมครอน ขณะที่
จ านวนไข่ดีเฉลี่ย 97.12±1.15, 95.24±1.34 และ 91.32±2.10 เปอร์เซ็นต์ จ านวนนอเพลียสเฉลี่ย 107,800±21,145, 
143,200±24,919 และ 153,200±16,387 ตัว ตามล าดับ อัตรารอดตายเฉลี่ย ลูกกุ้งระยะโพสต์ลาวาร์ 3 เท่ากับ 15.40±6.42, 
30.52±10.68 และ 22.96±8.72 และ ระยะโพสต์ลาวาร์ 20 เท่ากับ 5.71±1.78, 10.13±1.73 และ 13.35±24.83 เปอร์เซ็นต์  
ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และอัตรารอดตายจากการแช่ในน้ าจืดเป็นเวลา 30 นาที เท่ากับ 
10.50±1.00, 10.00±0.50 และ 10.50±0.50 เปอร์เซ็นต์ อัตรารอดตายจากการแช่ในฟอร์มาลีน 30 ส่วนในล้านเป็นเวลา  
30 นาที เฉลี่ย 97.50±0.50, 98.00±0.50 และ 97.00±0.50 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ อัตรารอดตาย และน้ าหนักเฉลี่ยของ 
กุ้งขาวแวนนาไมสายพันธุ์ SIS, Kona bay และ Guam หลังทดลองเลี้ยงในกระชัง ขนาด 0.6x0.8x1.2 เมตร เป็นเวลา 45 วัน 
เท่ากับ 49.02±8.55, 51.28±6.86 และ 52.34±7.65 เปอร์เซ็นต์ และ 8.82±0.124, 8.95±0.192 และ 6.75±0.292 กรัมต่อ
ตัว ตามล าดับ และคัดเลือกกุ้งขนาดดังกล่าวครอบครัวละ 100 ตัว ฉีดสี visible implant elastomer (VIE) ตรงล าตัวปล้องที่ 
6 เพื่อให้สัญลักษณ์บ่งบอกครอบครัวของแต่ละสายพันธุ์ และปล่อยเลี้ยงรวมกันในบ่อขนาด 80  - 100 ลูกบาศก์เมตร เป็น
ระยะเวลา 60 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าอัตราการรอดตายเฉลี่ย 66.54±6.25, 79.68±9.32 และ 70.77±8.64 
เปอร์เซ็นต์ อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน 0.17±0.115, 0.22±0.015 และ 0.19±0.016 กรัมต่อวันซึ่งมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และน้ าหนักตัวสุดท้ายเฉลี่ย 19.44±0.90, 21.08±0.62 และ 18.05±1.01 กรัม ตามล าดับ 
 ผลการศึกษานี้พบว่าสายพันธุ์กุ้งที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงในระบบการเลี้ยงนี้คือ สายพันธุ์ Kona bay, Guam และ SIS 
ตามล าดับ 
 
ค่าส่าคัญ : กุ้งขาวแวนนาไม สายพันธ์ุ (SIS, Kona bay, Guam) อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตายการทนต่อความเครียด 
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อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และความสามารถในการทนต่อความเครียดของลูกกุ้งขาวแวนนาไม 
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ที่ผสมจากพ่อแม่พันธุ์ 3 แหล่งผลิตเชิงพาณิชย์ 
 
ไวทัศน์ หนูกล่่า*  อัจฉรีย์ วุฒิสุทธิเมธาวี  นภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์  ภรัณยู ถมพลกรัง  สิราวรรณ บุญชัย  และสมรัก ชูทอง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และความสามารถในการทนต่อความเครียดของลูกกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้
จาก 3 แหล่งผลิตเชิงพาณิชย์ สายพันธุ์ SIS, Kona bay และ Guam โดยการขุนพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารสดเป็นเวลา 1 - 2 เดือน 
พ่อแม่พันธุ์สมบูรณ์เพศพร้อมน ามาผสมจ านวน 10 ครอบครัวต่อสายพันธุ์ โดยกุ้งเพศเมียน้ าหนักเฉลี่ย 52.00±3.34, 
52.50±3.03 และ 59.90±2.03 กรัม ความยาวเฉลี่ย 18.38±0.40, 18.83±0.38 และ 19.35±0.22 เซนติเมตร หลังจาก 
การผสมพันธุ์ พบว่า จ านวนไข่เฉลี่ย ของกุ้งขาวแวนนาไมสายพันธุ์ SIS, Kona bay และ Guam เท่ากับ 219,299±38,040, 
296,399±35,416 และ 397,769±53,114 ฟอง ขนาดไข่เฉลี่ย 245.64±6.5, 248.39±6.6 และ 246.85±6.5 ไมครอน ขณะที่
จ านวนไข่ดีเฉลี่ย 97.12±1.15, 95.24±1.34 และ 91.32±2.10 เปอร์เซ็นต์ จ านวนนอเพลียสเฉลี่ย 107,800±21,145, 
143,200±24,919 และ 153,200±16,387 ตัว ตามล าดับ อัตรารอดตายเฉลี่ย ลูกกุ้งระยะโพสต์ลาวาร์ 3 เท่ากับ 15.40±6.42, 
30.52±10.68 และ 22.96±8.72 และ ระยะโพสต์ลาวาร์ 20 เท่ากับ 5.71±1.78, 10.13±1.73 และ 13.35±24.83 เปอร์เซ็นต์  
ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และอัตรารอดตายจากการแช่ในน้ าจืดเป็นเวลา 30 นาที เท่ากับ 
10.50±1.00, 10.00±0.50 และ 10.50±0.50 เปอร์เซ็นต์ อัตรารอดตายจากการแช่ในฟอร์มาลีน 30 ส่วนในล้านเป็นเวลา  
30 นาที เฉลี่ย 97.50±0.50, 98.00±0.50 และ 97.00±0.50 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ อัตรารอดตาย และน้ าหนักเฉลี่ยของ 
กุ้งขาวแวนนาไมสายพันธุ์ SIS, Kona bay และ Guam หลังทดลองเลี้ยงในกระชัง ขนาด 0.6x0.8x1.2 เมตร เป็นเวลา 45 วัน 
เท่ากับ 49.02±8.55, 51.28±6.86 และ 52.34±7.65 เปอร์เซ็นต์ และ 8.82±0.124, 8.95±0.192 และ 6.75±0.292 กรัมต่อ
ตัว ตามล าดับ และคัดเลือกกุ้งขนาดดังกล่าวครอบครัวละ 100 ตัว ฉีดสี visible implant elastomer (VIE) ตรงล าตัวปล้องที่ 
6 เพื่อให้สัญลักษณ์บ่งบอกครอบครัวของแต่ละสายพันธุ์ และปล่อยเลี้ยงรวมกันในบ่อขนาด 80  - 100 ลูกบาศก์เมตร เป็น
ระยะเวลา 60 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าอัตราการรอดตายเฉลี่ย 66.54±6.25, 79.68±9.32 และ 70.77±8.64 
เปอร์เซ็นต์ อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน 0.17±0.115, 0.22±0.015 และ 0.19±0.016 กรัมต่อวันซึ่งมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และน้ าหนักตัวสุดท้ายเฉลี่ย 19.44±0.90, 21.08±0.62 และ 18.05±1.01 กรัม ตามล าดับ 
 ผลการศึกษานี้พบว่าสายพันธุ์กุ้งที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงในระบบการเลี้ยงนี้คือ สายพันธุ์ Kona bay, Guam และ SIS 
ตามล าดับ 
 
ค่าส่าคัญ : กุ้งขาวแวนนาไม สายพันธ์ุ (SIS, Kona bay, Guam) อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตายการทนต่อความเครียด 
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Growth, Survival and Stress tolerant test of Pacific White Shrimp post larvae,  
(Litopenaeus vannamei Boone, 1 9 3 1)  produced from three sources of commercial 
Broodstocks 
 
Waitat Nooklum*,  Aucharee Wuthisuthimethawee,  Napasin Rattanasomboom,  Pharanyu Thompolkrang 
Sirawan Boonchai and Somruk Choothong 
Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 6 (Songkhla) 
 
Abstract 
 Study on growth, survival and stress tolerant test of pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei 
Boone, 1 9 3 1 )  produced from three sources of commercial broodstock ; SIS, Kona bay and Guam  
the broodstocks was conducted. Broodstocks fed with fresh feeding for 1 - 2 months and 10 families per 
strains were selected for larval production. The initial average weights of brooders were 5 2 .0 0 ± 3 .3 4 , 
52.50±3.03 and 59.90±2.03 g and total lengths were 18.38±0.40, 18.83±0.8 and 19.35±0.22 cm While 
fecundities were 219,299±38,040, 296,399±35,416 and 397,769±53,114 eggs and averages of eggs size were 
245.64±6.5, 248.39±6.6 and 246.85±6.5 micron, while the percentages of good eggs were 97.12±1.15 , 
95.24±1.34 and 91.32±2.10% respectively. The numbers of nauplius were 107,800±21,145, 143,200±24,919 
and 153,200±16,387 nauplius. The amount of 20,000 nauplius of each family was reared to postlarva 3 
(PL3) and 20 (PL20) and the survival rates were 15.40±6.42, 30.52±10.68 and 22.96±8.72%, and 5.71±1.78, 
10.13±1.73 and 13.35±24.83%  respectively. The survival rates from stress tolerant test by 30 minute in 
fresh water were 10.50±1.00, 10.00±0.50 and 10.50±0.50% , and 30 ppm. And that of formalin test were 
97.50±1.00, 98.00±0.50 and 97.00±0.50% respectively. The juveniles of all strains about 500 shrimps were 
reared in cage 0.6x0.8x1.2 meter size and culture period of 45 days to be juveniles shrimp. The survival 
rates were 49.02±8.55, 51.28±6.86 and 52.34±7.65% all strains and were significantly (P<0.05) different and 
total average weights were 8.82±0.124, 8.95±0.192 and 6.75±0.292 g. A number of 100 shrimps juvenile of 
all strains were injected the visible implant elastomer (VIE) at the 6th segment of shrimp abdomen to mark 
the individual shrimp from all strains and reared in 80  - 100  m3 culture period of 60  days. The results 
showed that average survival rates were 66.54±6.25, 79.68±9.32 and 70.77±8.64% , and average growth 
rates were 0.17±0.115 , 0.22±0.015 and 0.19±0.016 g./day and showed statically significant differences 
(P<0.05), the final average total weights were 19.44±0.90, 21.08±0.62 and 18.05±1.01 g within 105 days. 
 The results from this study could be concluded that the strain of Kona bay, Guam and SIS 
respectively probably was the most suitable for intensive culture of white shrimp (Litopenaeus vannamei 
Boone, 1931) 
 
Key words : Litopenaeus vannamei, (SIS, Kona bay, Guam) growth rate, survival rate, stress tolerant 
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ค่าน่า 
 กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) หรือ ช่ือสามัญว่า กุ้งขาวแปซิฟิค (Pacific White 
Shrimp) เป็นกุ้งที่พบทั่วไปบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันออกจากตอนเหนือของประเทศเม็กซิโกจนถึงเปรู กุ้งชนิดนี้  
มีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในแถบประเทศเอกวาดอร์ ปานามา เม็กซิโก บราซิล เปรู โคลัมเบีย ในประเทศไทยมีการเลี้ยง
อย่างแพร่หลายตั้งแต่ 2542 ซึ่งเป็นการเลี้ยงเพื่อทดแทนกุ้งกุลาด าที่ประสบปัญหาด้านโรคระบาด หลังจากน ามาเลี้ยงพบว่ากุ้ง
ขาวแวนนาไมสามารถเจริญเติบโตได้ดี และสามารถเลี้ยงได้ในระดับความหนาแน่นที่สูงกว่ากุ้งกุลาด า อย่างไรก็ตาม การเลี้ยง 
ที่ระดับความหนาแน่นสูง จ าเป็นต้องมีการให้อาหารในปริมาณมาก ท าให้มีของเสียเกิดขึ้นในระบบการเลี้ยงมากตามไปด้วย  
ซึ่งเมื่อมีการสะสมของของเสียเป็นเวลานาน ย่อมท าให้ปริมาณของเสียเพิ่มมากขึ้น เมื่อเกินระดับที่บ่อเลี้ยงสามารถรองรับได้  
ก็จะท าให้การเลี้ยงกุ้งเกิดปัญหาตามมา ท้ังโรคระบาด และปัญหาการจัดการด้านการเลี้ยง (ชลอ และพรเลิศ, 2547) 
 ปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยเริ่มเกิดโรคระบาดในกุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei ที่เรียกกันว่าโรคตายด่วน 
หรือ Early Mortality Syndrome (EMS) ต่อมาได้มีช่ือเรียกตามลักษณะการเสื่อมอย่างเฉียบพลันของตับ และตับอ่อน คือ 
Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome, AHPNS  (Donald V. Lightner, 2012 อ้างตาม ชัยวุฒิ, 2556) กุ้งที่ป่วย
จะว่ายน ้าเช่ืองช้า ไม่กินอาหาร และตายในระยะเวลาอันรวดเร็ว อัตราการตายของกุ้งอาจสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลา 
20 - 30 วัน ลักษณะของกุ้งป่วยพบตับและตับอ่อน (hepatopancreas) ลีบฝ่อ ภายในมีปริมาณเม็ดไขมันน้อยผิดปกติ ท า
ให้ผลผลิตกุ้งไทยลดลงอย่างมาก (ชัยวุฒิ, 2556) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจกุ้งไทยเป็นอย่างมากจากที่เคยส่งออกปีละ500,000 ตัน 
ในปี 2552 - 2554 (http://www.thaishrimp.org/) ลดลงเหลือ 200,000 ตัน ในปี 2556 - 2557 (ณาตยา, 2557) ท าให้
โรงงานห้องเย็นขาดวัตถุดิบกุ้งที่จะน ามาแปรรูปผลิตในการส่งออก สาเหตุหนึ่งคือเกษตรกรหยุดการเลี้ยง เพราะไม่มั่นใจในลูก
พันธุ์กุ้งขาวภายในประเทศ และมีการน าเสนอให้น าเข้าพ่อแม่พันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมต่างประเทศ มาเพื่อเพาะขยายพันธ์ุ และท า
การปรับปรุงพันธุ์ให้ได้สายพันธุ์ที่แข็งแรงและทนต่อสภาพแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยกลับมาเป็นผู้น าการ
ส่งออกกุ้งทะเล ซึ่งเป็นสัตว์น้ าที่ท ารายได้มีมูลค่าปีละไม่ต่ ากว่า 100,000 ล้านบาท ดังนั้นในปลายปี 2557 กรมประมงจึงได้
น าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม 3 แหล่งพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามา เพื่อการผลิตลูกพันธุ์จ าหน่ายให้เกษตรกร และ
แก้ปัญหาลูกกุ้งที่ติดเช้ือ EMS พร้อมกับให้มีการศึกษาปรับปรุงพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่น าเข้ามา จาก 3 แหล่งคือ เกาะกวม 
(Guam), โคน่าเบ (Kona bay) และ SIS (Shrimp Improvement System) เพื่อวิจัยลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่เกิดจากการ
ผสมพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจาก 3 แหล่ง เพื่อหาลูกพันธุ์ท่ีสามารถเจริญเติบโตได้ดีกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่งพ่อแม่
พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่น าเข้ามาแต่ละแหล่งเป็นพ่อแม่พันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้มีการคัดพันธ์ุมาแล้ว โดยกุ้งขาวจากเกาะกวมมี
การศึกษาและท าวิจัยโดยมหาวิทยาลัยกวมตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนได้สายพันธุ์ที่เจริญเติบโตดี และมีประสิทธิภาพในการใช้
โปรตีนจากพืชทดแทนโปรตีนจากปลาป่น (http://www.reeis.usda.gov/web/crisprojectpages/0211120development 
-of-sustainable-aquaculture-on-guam.html) กุ้งขาวแวนนาไมจาก Kona bay จะมีคุณลักษณะที่ทนต่อเช้ือ  Taura 
Syndrome Virus (http://www.konabaymarine. com/shrimp.html) ส่วนกุ้งขาวแวนนาไมสายพันธุ์ SIS พ่อแม่พันธุ์มี
ขนาดใหญ่ และให้ลูกดก และลูกโตเร็ว (http://www.shrimpimprovement.com/products) และพ่อแม่พันธุ์กุ้งจากทุก
แหล่งมีใบรับรองปลอดเช้ือ (Specific Pathogen Free) ก่อนจ าหน่ายไปทั่วโลก พ่อแม่พันธุ์กุ้งจากทั้ง 3 แหล่ง จึงมีลักษณะ
เด่นท่ีต่างกันในบางลักษณะ ท้ังนี้กุ้งขาวท้ัง 3 สายพันธุ์ดังกล่าวเมื่อน าเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยก็ไม่อาจทราบได้ว่าสายพันธุ์ใด
จะเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมนี้ ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงสายพันธุ์ท่ีเหมาะสมต่อการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมของประเทศไทยจึงได้
ศึกษาหัวข้อวิจัยดังกล่าวขึ้นมาเพื่อจะได้น าข้อมูลมาใช้ในการจัดการระบบการเลี้ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่อไป 
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ค่าน่า 
 กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) หรือ ช่ือสามัญว่า กุ้งขาวแปซิฟิค (Pacific White 
Shrimp) เป็นกุ้งที่พบทั่วไปบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันออกจากตอนเหนือของประเทศเม็กซิโกจนถึงเปรู กุ้งชนิดนี้  
มีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในแถบประเทศเอกวาดอร์ ปานามา เม็กซิโก บราซิล เปรู โคลัมเบีย ในประเทศไทยมีการเลี้ยง
อย่างแพร่หลายตั้งแต่ 2542 ซึ่งเป็นการเลี้ยงเพื่อทดแทนกุ้งกุลาด าที่ประสบปัญหาด้านโรคระบาด หลังจากน ามาเลี้ยงพบว่ากุ้ง
ขาวแวนนาไมสามารถเจริญเติบโตได้ดี และสามารถเลี้ยงได้ในระดับความหนาแน่นที่สูงกว่ากุ้งกุลาด า อย่างไรก็ตาม การเลี้ยง 
ที่ระดับความหนาแน่นสูง จ าเป็นต้องมีการให้อาหารในปริมาณมาก ท าให้มีของเสียเกิดขึ้นในระบบการเลี้ยงมากตามไปด้วย  
ซึ่งเมื่อมีการสะสมของของเสียเป็นเวลานาน ย่อมท าให้ปริมาณของเสียเพิ่มมากขึ้น เมื่อเกินระดับที่บ่อเลี้ยงสามารถรองรับได้  
ก็จะท าให้การเลี้ยงกุ้งเกิดปัญหาตามมา ท้ังโรคระบาด และปัญหาการจัดการด้านการเลี้ยง (ชลอ และพรเลิศ, 2547) 
 ปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยเริ่มเกิดโรคระบาดในกุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei ที่เรียกกันว่าโรคตายด่วน 
หรือ Early Mortality Syndrome (EMS) ต่อมาได้มีช่ือเรียกตามลักษณะการเสื่อมอย่างเฉียบพลันของตับ และตับอ่อน คือ 
Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome, AHPNS  (Donald V. Lightner, 2012 อ้างตาม ชัยวุฒิ, 2556) กุ้งที่ป่วย
จะว่ายน ้าเช่ืองช้า ไม่กินอาหาร และตายในระยะเวลาอันรวดเร็ว อัตราการตายของกุ้งอาจสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลา 
20 - 30 วัน ลักษณะของกุ้งป่วยพบตับและตับอ่อน (hepatopancreas) ลีบฝ่อ ภายในมีปริมาณเม็ดไขมันน้อยผิดปกติ ท า
ให้ผลผลิตกุ้งไทยลดลงอย่างมาก (ชัยวุฒิ, 2556) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจกุ้งไทยเป็นอย่างมากจากที่เคยส่งออกปีละ500,000 ตัน 
ในปี 2552 - 2554 (http://www.thaishrimp.org/) ลดลงเหลือ 200,000 ตัน ในปี 2556 - 2557 (ณาตยา, 2557) ท าให้
โรงงานห้องเย็นขาดวัตถุดิบกุ้งที่จะน ามาแปรรูปผลิตในการส่งออก สาเหตุหนึ่งคือเกษตรกรหยุดการเลี้ยง เพราะไม่มั่นใจในลูก
พันธุ์กุ้งขาวภายในประเทศ และมีการน าเสนอให้น าเข้าพ่อแม่พันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมต่างประเทศ มาเพื่อเพาะขยายพันธ์ุ และท า
การปรับปรุงพันธุ์ให้ได้สายพันธุ์ที่แข็งแรงและทนต่อสภาพแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยกลับมาเป็นผู้น าการ
ส่งออกกุ้งทะเล ซึ่งเป็นสัตว์น้ าที่ท ารายได้มีมูลค่าปีละไม่ต่ ากว่า 100,000 ล้านบาท ดังนั้นในปลายปี 2557 กรมประมงจึงได้
น าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม 3 แหล่งพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามา เพื่อการผลิตลูกพันธุ์จ าหน่ายให้เกษตรกร และ
แก้ปัญหาลูกกุ้งที่ติดเช้ือ EMS พร้อมกับให้มีการศึกษาปรับปรุงพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่น าเข้ามา จาก 3 แหล่งคือ เกาะกวม 
(Guam), โคน่าเบ (Kona bay) และ SIS (Shrimp Improvement System) เพื่อวิจัยลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่เกิดจากการ
ผสมพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจาก 3 แหล่ง เพื่อหาลูกพันธุ์ท่ีสามารถเจริญเติบโตได้ดีกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่งพ่อแม่
พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่น าเข้ามาแต่ละแหล่งเป็นพ่อแม่พันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้มีการคัดพันธ์ุมาแล้ว โดยกุ้งขาวจากเกาะกวมมี
การศึกษาและท าวิจัยโดยมหาวิทยาลัยกวมตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนได้สายพันธุ์ที่เจริญเติบโตดี และมีประสิทธิภาพในการใช้
โปรตีนจากพืชทดแทนโปรตีนจากปลาป่น (http://www.reeis.usda.gov/web/crisprojectpages/0211120development 
-of-sustainable-aquaculture-on-guam.html) กุ้งขาวแวนนาไมจาก Kona bay จะมีคุณลักษณะที่ทนต่อเช้ือ  Taura 
Syndrome Virus (http://www.konabaymarine. com/shrimp.html) ส่วนกุ้งขาวแวนนาไมสายพันธุ์ SIS พ่อแม่พันธุ์มี
ขนาดใหญ่ และให้ลูกดก และลูกโตเร็ว (http://www.shrimpimprovement.com/products) และพ่อแม่พันธุ์กุ้งจากทุก
แหล่งมีใบรับรองปลอดเช้ือ (Specific Pathogen Free) ก่อนจ าหน่ายไปทั่วโลก พ่อแม่พันธุ์กุ้งจากทั้ง 3 แหล่ง จึงมีลักษณะ
เด่นท่ีต่างกันในบางลักษณะ ท้ังนี้กุ้งขาวท้ัง 3 สายพันธุ์ดังกล่าวเมื่อน าเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยก็ไม่อาจทราบได้ว่าสายพันธุ์ใด
จะเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมนี้ ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงสายพันธุ์ท่ีเหมาะสมต่อการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมของประเทศไทยจึงได้
ศึกษาหัวข้อวิจัยดังกล่าวขึ้นมาเพื่อจะได้น าข้อมูลมาใช้ในการจัดการระบบการเลี้ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาผลที่ได้จากการผสมพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม สายพันธุ์ SIS, Kona bay และ Guam ในด้านความสามารถ 
ในการทนต่อความเครียดของลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสต์ลาวาร์ 20 อัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย ของกุ้งขาว
แวนนาไมหลังจากเลี้ยงเป็นเวลา 105 วัน 
  
วิธีด่าเนินการ 
1. สถานที่ศึกษาและระยะเวลาในการทดลอง 
 ทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) โดยใช้ระยะเวลาการศึกษา 6 - 8 เดือน 
2. การวางแผนการทดลอง 
 แบบแผนการทดลอง ด่าเนินการโดยแบ่งเป็น 2 การทดลอง 
 การทดลองที่ 1 ศึกษาการทนต่อความเครียด ของลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสต์ลาวาร์ 20 ที่ได้จากการผสมจาก  
พ่อแม่พันธุ์สายพันธุ์  SIS, Kona bay และ Guam โดยการน าไปแช่ในน้ าจืด และฟอร์มาลีนเข้มข้น 30 พีพี เอ็ม โดย
ประกอบด้วย 3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 10 ซ้ า ดังนี ้  
  ชุดการทดลองที่ 1 สายพันธุ์ SIS 
  ชุดการทดลองที่ 2 สายพันธุ์ Kona bay 
  ชุดการทดลองที่ 3 สายพันธุ์ Guam 
  
 การเตรียมลูกกุ้งระยะโพสต์ลาวาร์ 20 ด่าเนินการ ดังนี้ 
 เตรียมพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม โดยเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมขนาดน้ าหนัก 50 - 60 กรัม ทั้ง 3 สายพันธุ์
ได้แก่ SIS, Kona bay และ Guam จ านวนสายพันธุ์ละ 50 - 100 คู่ เลี้ยงแยกเพศในบ่อคอนกรีตขนาด 4x5x2.5 เมตร จ านวน 
6 บ่อ ความเค็มในบ่อพ่อแม่พันธุ์มีค่า 25 - 30 ส่วนในพัน อาหารส าหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ประกอบด้วย เพรียงทราย หอยนางรม 
และหมึกกล้วยสด โดยให้วันละ 5 มื้อ เวลา 06.00 น. ให้หมึกสด 5%, 10.00 น. ให้ เพรียงทราย 5%, 14.00 น. ให้หอยนางรม 
5%, 18.00 น. ให้หมึกสด 5% และ 22.00 น. ให้เพรียงทราย 5% ของน้ าหนักกุ้ งทั้งหมด พร้อมกับเปลี่ยนถ่ายน้ าในช่วงเช้า
ระหว่างการเลี้ยงทุกวัน ประมาณ 80 - 100% และติดเครื่องหมายที่ก้านตาแม่พันธุ์กุ้งแต่ละสายพันธุ์ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของ
กุ้งแต่ละสายพันธ์ุ ป้องกันการน าแม่กุ้งตัวเดิมมาใช้งาน 
การผสมพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม คัดแม่พันธุ์กุ้งที่มีไข่แก่ระยะที่ 4 แต่ละสายพันธุ์ใช้แม่พันธุ์จ านวน 10 ตัวต่อ น าไปใส่ในบ่อตัวผู้
ปล่อยให้ผสมพันธุ์กันเอง โดยน าแม่กุ้งปล่อยตอนเช้า และปล่อยแม่กุ้งให้ผสมพันธุ์จนถึงตอนเย็น จากนั้นจะคัดเลือกแม่กุ้งที่
ได้รับการผสมแล้ว น าไปวางไข่ในถังวางไข่ขนาด 250 ลิตร ใช้เวลาในการด าเนินการประมาณ 2 - 3 วัน จะได้กุ้งครบตาม
จ านวน จากน้ันเมื่อกุ้งวางไข่แล้วน ากลับมาขุนใหม่ในบ่อเดิม ส่วนไข่ท่ีแม่กุ้งวางแล้วน าไปการอนุบาลต่อไป 
การอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไมให้เข้าสู่ระยะโพสต์ลาวาร์ 20  
แยกอนุบาลนอเพลียสของกุ้งขาวแวนนาไมแต่ละสายพันธุ์ สายพันธุ์ละ 10 ครอบครัว ในถังพลาสติก ขนาด 250 - 500 ลิตร 
ความหนาแน่น 20,000 ตัวต่อถัง อนุบาลจนลูกกุ้งเข้าสู่ระยะโพสต์ลาวาร์ 3 บันทึกจ านวนอัตรารอด และอนุบาลต่อ จนเข้าสู่
ระยะโพสต์ลาวาร์ 20 (PL20) ในระหว่างการอนุบาลจะให้อาหารในแต่ละระยะดังนี้ ระยะ Protozoea ให้ไดอะตอมชนิด 
Skeletonema sp. และ Chaetoceros sp. ระยะ Mysis ให้ Skeletonema sp., Chaetoceros sp. และ อาร์ทีเมียแรกฟัก
และอาหารส าเร็จรูป ระยะ Post larva ให้อาร์ทีเมียและอาหารส าเร็จรูป การเปลี่ยนถ่ายน้ าจะถ่ายทุกวัน ในช่วงที่ลูกกุ้งเข้า
ระยะ Mysis ถ่ายประมาณ 50% และระยะ Post larva ประมาณ 70 - 80% ความเค็มของน้ าทะเลระหว่างการอนุบาลอยู่ที่ 
28 - 30 ส่วนในพัน 
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 การทดสอบการทนต่อความเครียดของลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสต์ลาวาร์ 20 ต่อน้่าจืด มีวิธีการ ดังนี้  
 1. สุ่มตัวอย่างลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสต์ลาวาร์ 20 จ านวน 100 ตัว ในแต่ละครอบครัว ของทั้ง 3 สายพันธุ์มา
ตรวจวัดความยาว และชั่งน้ าหนัก  
 2. สุ่มตัวอย่างลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสต์ลาวาร์ 20 จ านวน 500 ตัว ใส่ในน้ าจืดในกะละมังขนาด 2 ลิตรพร้อมให้
อากาศด้วยหัวทรายเป็นเวลา 30 นาที บันทึกจ านวนกุ้งที่รอดตาย 
 3. น ากลับไปแช่ในน้ าทะเลความเค็ม 30 ส่วนในพัน เป็นเวลา 30 นาที บันทึกจ านวนกุ้งที่รอดตาย 
 การทดสอบการทนต่อความเครียดของลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสต์ลาวาร์ 20 ต่อฟอร์มาลีนเข้มข้น 30 ส่วนใน
ล้าน มีวิธีการ ดังนี้  
 1. สุ่มตัวอย่างลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสต์ลาวาร์ 20 จ านวน 100 ตัว ในแต่ละครอบครัว ของทั้ง 3 สายพันธุ์ มา
ตรวจวัดความยาว และ ช่ังน้ าหนัก  
 2. สุ่มตัวอย่างลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสต์ลาวาร์ 20 จ านวน 500 ตัว ใส่ในน้ าทะเลความเค็ม 30 ส่วนในพัน และ
ผสมฟอร์มาลีนเข้มข้น 30 ส่วนในล้าน ในกะละมังขนาด 2 ลิตร พร้อมให้อากาศด้วยหัวทรายเป็นเวลา 30 นาที บันทึกจ านวน
กุ้งที่รอดตาย 
 3. น ากลับไปแช่ในน้ าทะเลความเค็ม 30 ส่วนในพัน เป็นเวลา 30 นาที บันทึกจ านวนกุ้งที่รอดตาย 
 4. น าข้อมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบเพื่อหาความแตกต่าง 

 การทดลองที่ 2 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของกุ้งขาวจากระยะโพสต์ลาวาร์ 20 ถึง 
อายุ 105 วัน แบ่งเป็นการศึกษา 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การทดลองเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในกระชัง  
 กางกระชัง ขนาด 0.6x0.8x1.2 เมตร จ านวน 30 กระชังต่อบ่อ ขนาด 80 ลูกบาศก์เมตร โดยแบ่งเป็น สายพันธุ์ SIS, 
Kona bay และ Guam อย่างละ 10 กระชัง (ครอบครัว) โดยเตรียมบ่อทดลองจ านวน 3 บ่อ น าลูกกุ้งระยะ PL20 มาสายพันธุ์
ละ 500 ตัวปล่อยในกระชังที่เตรียมไว้ เลี้ยงเป็นเวลา 45 วัน โดยใช้อาหารเม็ดส าเร็จรูป เบอร์ 1 - 2 วันละ 5 มื้อ เวลา 08.30 น., 
11.30 น., 14.30 น., 17.30 น. และ 20.30 น. เปอร์เซ็นต์การให้อาหารมื้อละ 10 - 15 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มขึ้น 10 กรัมต่อ
สัปดาห์ พร้อมบันทึกปริมาณอาหารที่ให้ไปในแต่ละวัน ตรวจสอบอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย บันทึกน้ าหนัก และความ
ยาว และน าข้อมูลไปวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติต่อไป 
 ระยะที่ 2 การทดลองเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในสภาวะเดียวกัน  
 คัดเลือกกุ้งที่มีขนาดใกล้เคียงกันของแต่ละกระชังของกุ้งขาวแวนนาไมสายพันธุ์ SIS, Kona bay และ Guam อย่างละ 
10 ครอบครัว ครอบครัวละ 100 ตัว (กุ้งที่ได้จากการเลี้ยงในกระชัง 45 วัน) ก าหนดสัญลักษณ์ของสีที่จะฉีดกุ้งแต่ละครอบครัว
ของแต่ละสายพันธุ์ ฉีดสี visible implant elastomer (VIE) บริเวณกล้ามเนื้อตรงปล้องที่ 6 ปล่อยกุ้งที่ฉีดสีทั้งหมดเลี้ยง
รวมกันในบ่อ ขนาด 80 - 100 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 3 บ่อ ทดลองเลี้ยงกุ้งอีก 60 วัน ใช้อาหารเม็ดส าเร็จรูปเบอร์ 3 - 3P วัน
ละ 5 มื้อ เวลา 08.30 น., 11.30 น., 14.30 น., 17.30 น. และ 20.30 ปริมาณ 2.5 - 5 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักรวมในแต่ละ
บ่อ พร้อมบันทึกปริมาณอาหารที่ให้ไปในแต่ละวัน ตรวจสอบอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย บันทึกน้ าหนัก และความยาว 
และเมื่อสิ้นสุดการทดลองน าข้อมูลไปวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติต่อไป 
  
 การตรวจสอบคุณภาพน้่าในบ่อทดลอง 
 ตรวจวัดคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ได้แก่ ความเค็ม ใช้ refracto-meter ยี่ห้อ ATAGO, อุณหภูมิ และ
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ใช้ pH meter model multiline 4 ยี่ห้อ WTW, ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าใช้เครื่อง DO meter 
model multiline 4 ยี่ห้อ WTW, อัลคาไลนิตี้ (Alkalinity) ใช้วิธี Potentionmetric titration to pre-selected ไนไตรท์ 
(nitrite-nitrogen) โดยวิธี Grasshoff (1976) วิเคราะห์โดยเครื่อง Spectrophotometer UV-1601 Shimadzu Spectronic 
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 การทดสอบการทนต่อความเครียดของลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสต์ลาวาร์ 20 ต่อน้่าจืด มีวิธีการ ดังนี้  
 1. สุ่มตัวอย่างลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสต์ลาวาร์ 20 จ านวน 100 ตัว ในแต่ละครอบครัว ของทั้ง 3 สายพันธุ์มา
ตรวจวัดความยาว และชั่งน้ าหนัก  
 2. สุ่มตัวอย่างลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสต์ลาวาร์ 20 จ านวน 500 ตัว ใส่ในน้ าจืดในกะละมังขนาด 2 ลิตรพร้อมให้
อากาศด้วยหัวทรายเป็นเวลา 30 นาที บันทึกจ านวนกุ้งที่รอดตาย 
 3. น ากลับไปแช่ในน้ าทะเลความเค็ม 30 ส่วนในพัน เป็นเวลา 30 นาที บันทึกจ านวนกุ้งที่รอดตาย 
 การทดสอบการทนต่อความเครียดของลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสต์ลาวาร์ 20 ต่อฟอร์มาลีนเข้มข้น 30 ส่วนใน
ล้าน มีวิธีการ ดังนี้  
 1. สุ่มตัวอย่างลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสต์ลาวาร์ 20 จ านวน 100 ตัว ในแต่ละครอบครัว ของทั้ง 3 สายพันธุ์ มา
ตรวจวัดความยาว และ ช่ังน้ าหนัก  
 2. สุ่มตัวอย่างลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสต์ลาวาร์ 20 จ านวน 500 ตัว ใส่ในน้ าทะเลความเค็ม 30 ส่วนในพัน และ
ผสมฟอร์มาลีนเข้มข้น 30 ส่วนในล้าน ในกะละมังขนาด 2 ลิตร พร้อมให้อากาศด้วยหัวทรายเป็นเวลา 30 นาที บันทึกจ านวน
กุ้งที่รอดตาย 
 3. น ากลับไปแช่ในน้ าทะเลความเค็ม 30 ส่วนในพัน เป็นเวลา 30 นาที บันทึกจ านวนกุ้งที่รอดตาย 
 4. น าข้อมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบเพื่อหาความแตกต่าง 

 การทดลองที่ 2 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของกุ้งขาวจากระยะโพสต์ลาวาร์ 20 ถึง 
อายุ 105 วัน แบ่งเป็นการศึกษา 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การทดลองเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในกระชัง  
 กางกระชัง ขนาด 0.6x0.8x1.2 เมตร จ านวน 30 กระชังต่อบ่อ ขนาด 80 ลูกบาศก์เมตร โดยแบ่งเป็น สายพันธุ์ SIS, 
Kona bay และ Guam อย่างละ 10 กระชัง (ครอบครัว) โดยเตรียมบ่อทดลองจ านวน 3 บ่อ น าลูกกุ้งระยะ PL20 มาสายพันธุ์
ละ 500 ตัวปล่อยในกระชังที่เตรียมไว้ เลี้ยงเป็นเวลา 45 วัน โดยใช้อาหารเม็ดส าเร็จรูป เบอร์ 1 - 2 วันละ 5 มื้อ เวลา 08.30 น., 
11.30 น., 14.30 น., 17.30 น. และ 20.30 น. เปอร์เซ็นต์การให้อาหารมื้อละ 10 - 15 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มขึ้น 10 กรัมต่อ
สัปดาห์ พร้อมบันทึกปริมาณอาหารที่ให้ไปในแต่ละวัน ตรวจสอบอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย บันทึกน้ าหนัก และความ
ยาว และน าข้อมูลไปวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติต่อไป 
 ระยะที่ 2 การทดลองเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในสภาวะเดียวกัน  
 คัดเลือกกุ้งที่มีขนาดใกล้เคียงกันของแต่ละกระชังของกุ้งขาวแวนนาไมสายพันธุ์ SIS, Kona bay และ Guam อย่างละ 
10 ครอบครัว ครอบครัวละ 100 ตัว (กุ้งที่ได้จากการเลี้ยงในกระชัง 45 วัน) ก าหนดสัญลักษณ์ของสีที่จะฉีดกุ้งแต่ละครอบครัว
ของแต่ละสายพันธุ์ ฉีดสี visible implant elastomer (VIE) บริเวณกล้ามเนื้อตรงปล้องที่ 6 ปล่อยกุ้งที่ฉีดสีทั้งหมดเลี้ยง
รวมกันในบ่อ ขนาด 80 - 100 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 3 บ่อ ทดลองเลี้ยงกุ้งอีก 60 วัน ใช้อาหารเม็ดส าเร็จรูปเบอร์ 3 - 3P วัน
ละ 5 มื้อ เวลา 08.30 น., 11.30 น., 14.30 น., 17.30 น. และ 20.30 ปริมาณ 2.5 - 5 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักรวมในแต่ละ
บ่อ พร้อมบันทึกปริมาณอาหารที่ให้ไปในแต่ละวัน ตรวจสอบอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย บันทึกน้ าหนัก และความยาว 
และเมื่อสิ้นสุดการทดลองน าข้อมูลไปวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติต่อไป 
  
 การตรวจสอบคุณภาพน้่าในบ่อทดลอง 
 ตรวจวัดคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ได้แก่ ความเค็ม ใช้ refracto-meter ยี่ห้อ ATAGO, อุณหภูมิ และ
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ใช้ pH meter model multiline 4 ยี่ห้อ WTW, ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าใช้เครื่อง DO meter 
model multiline 4 ยี่ห้อ WTW, อัลคาไลนิตี้ (Alkalinity) ใช้วิธี Potentionmetric titration to pre-selected ไนไตรท์ 
(nitrite-nitrogen) โดยวิธี Grasshoff (1976) วิเคราะห์โดยเครื่อง Spectrophotometer UV-1601 Shimadzu Spectronic 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2561 O1 

391 

P36 

21 Milten Roy co. และค่าแอมโมเนีย (ammonia-nitrogen) โดยใช้วิธี Phenol-hypo-Chlorite method วิเคราะห์โดย
เครื่อง Spectrophotometer UV-1601 Shimadzu (คณิต และคณะ, 2537) และปริมาณแร่ธาตุ ได้แก่แมกนีเซียม และ
แคลเซียม โดยวิธีการไตเตรทด้วย EDTA (APHA, 1980) 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้านอัตรารอดตายของกุ้งขาวแวนนาไมที่ทดสอบด้วยการแช่ในน้ าจืด และในฟอร์มาลีนเข้มข้น 
30 ส่วนในล้าน อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตายที่ได้จากการเลี้ยงในกระชัง และหลังฉีดสีและเลี้ยงรวมกัน ด้วย Tukey’s 
New Multiple range test และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 
ผลการศึกษา 
การเปรียบเทียบ (ความดกไข่) จ านวนไข่ของกุ้งขาวแต่ละสายพันธ์ุ อัตราการฟักไข่ และการพัฒนาเป็นนอเพลียส 
 การศึกษาการวางไข่ อัตราการฟักไข่ และการพัฒนาเป็นนอเพลียสของกุ้งขาวแวนนาไมสายพันธุ์ SIS, Kona bay และ 
Guam แม่พันธ์ุมีน้ าหนักเฉลี่ย เท่ากับ 52.00±3.34, 52.50±3.03 และ 59.90±2.03 กรัม ความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 18.38±0.40, 
18.83±0.38 และ 19.35±0.22 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ขณะที่จ านวน
ไข่เฉลี่ย 219,299±38,040, 296,399±35,416 และ 397,769±53,114 ฟอง ซึ่งสายพันธุ์ SIS มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) กับ Kona bay และ Guam ขนาดไข่เฉลี่ยเท่ากับ 245.64±6.5, 248.39±6.6 และ 246.85±6.5 ไมครอน 
ซึ่งสายพันธุ์ Kona bay มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับ SIS และ Guam ทุกสายพันธุ์ ในส่วนของ
เปอร์เซ็นต์จ านวนไข่ดี เท่ากับ 97.12±1.15, 95.24±1.34 และ 91.32±2.10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทุกสายพันธุ์มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และการพัฒนาจากไข่เข้าสู่ระยะนอเพลียสเท่ากับ 107,800±21,145, 143,200±24,919 และ 
153,200±16,387 ตัว ตามล าดับ ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 2 
 
การเปรียบเทียบอัตรารอดตายของกุ้งจากระยะนอเพลียสสู่ระยะ PL3, PL20 และการทนต่อความเครียดของกุ้งระยะ PL20 
 การศึกษาอัตราการรอดตายของการพัฒนาของกุ้งจากระยะนอเพลียสสู่ระยะโพสต์ลาวาร์พบว่าอัตรารอดตายที่ระยะ 
PL3 เท่ากับ 15.40±6.42, 30.52±10.68 และ 22.96±8.72 เปอร์เซ็นต์ อัตรารอดตายเฉลี่ย เมื่อเข้าสู่ระยะ PL20 เท่ากับ 
5.71±1.78, 10.13±1.73 และ 13.35±24.83 เปอร์เซ็นต์ ทั้ง 3 สายพันธุ์มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ 
อัตรารอดตายเฉลี่ย จากการแช่ในน้ าจืดเป็นเวลา 30 นาที เท่ากับ 10.50±1.00, 10.00±0.50 และ 10.50±0.50 เปอร์เซ็นต์
อัตรารอดตายเฉลี่ย จากการแช่ในฟอร์มาลีน 30 ส่วนในล้าน เป็นเวลา 30 นาที เท่ากับ 97.50±0.50, 98.00±0.50 และ
97.00±0.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการเพาะ การอนุบาล และการทดสอบการทนต่อความเครียดในกุ้งระยะโพสต์ลาวาร์ ของกุง้ขาวแวนนาไม          
ทั้ง 3 สายพันธุ ์

ข้อมูลการเลี้ยง สายพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม 
SIS Kona bay Guam 

น้ าหนักเฉลี่ยแม่พันธ์ุ (กรัม) 52.00±3.34a 52.50±3.03a 59.90±2.03a 

ความยาวเฉลี่ยแม่พันธ์ุ (เซนติเมตร) 18.38±0.40a 18.83±0.38a 19.35±0.22a 

จ านวนไข่เฉลี่ย (ฟอง) 219,299±38,040a 296,399±35,416ab 397,769±53,114b 

ขนาดไข่เฉลี่ย (ไมครอน) 245.64±6.5a 248.39±6.6b 246.85±6.5a 

จ านวนไข่ดีเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) 97.12±1.15c 95.24±1.34b 91.32±2.10a 

จ านวนนอเพลียสเฉลี่ย (ตัว) 107,800±21,145a 143,200±24,919a 153,200±16,387a 

อัตรารอดตายเฉลี่ยระยะ PL3 (เปอร์เซ็นต์) 15.40±6.42a 30.52±10.68c 22.96±8.72b 

อัตรารอดตายเฉลี่ยระยะ PL20 (เปอร์เซ็นต์) 5.71±1.78a 10.13±1.73b 13.35±24.83c 

อัตรารอดตายเฉลี่ยจากการแช่ในน้ าจืดเป็นเวลา 
30 นาที (เปอร์เซ็นต์) 

10.50±1.00a 10.00±0.50a 10.50±0.50a 

อัตรารอดตายเฉลี่ยจากการแช่ในฟอร์มาลีน  
30 ส่วนในล้าน เป็นเวลา 30 นาที (เปอร์เซ็นต์) 

97.50±0.50a 98.00±0.50a 97.00±0.50a 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ก ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
การเปรียบเทียบ อัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งขาวทั้ง 3 สายพันธุ์ที่เลี้ยงแยกกันในกระชังขนาด 
0.6x0.8x1.2 เมตร เป็นระยะเวลา 45 วัน 
 การศึกษาการทดลองเลี้ยงกุ้งขาวในที่กระชัง ขนาด 0.6x0.8x1.2 เมตร ของกุ้งขาวแวนนาไมสายพันธุ์  SIS, Kona bay 
และ Guam จากลูกกุ้งระยะ PL20 ซึ่งมีน้ าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 0.29±0.05, 0.28±0.01 และ 0.27±0.01 กรัม จนกุ้งมีอายุ  
45 วัน มีน้ าหนักกุ้งเฉลี่ย 8.82±0.124, 8.95±0.192 และ 6.75±0.292 กรัม ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) และอัตรารอดตายเฉลี่ย 49.02±8.55, 51.28±6.86 และ 52.34±7.65 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
(P>0.05) ในขณะที่ แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการเลี้ยงกุ้งขาวในกระชังเป็นเวลา 45 วัน 
ข้อมูลการเลี้ยง สายพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม 

SIS Kona bay Guam 
น้ าหนักกุ้งเฉลี่ยระยะ PL20 (กรัมต่อตัว) 0.29±0.05a 0.28±0.01a 0.27±0.01a 

น้ าหนักกุ้งเฉลี่ยที่อายุ 45 วัน (กรัมต่อตัว) 8.82±0.124b 8.95±0.192b 6.75±0.292a 
อัตรารอดตายเฉลี่ยที่อายุ 45 วัน (เปอร์เซ็นต์) 49.02±8.55a 51.28±6.86a 52.34±7.65a 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ก ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
 การเปรียบเทียบ อัตราการรอดตาย และอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไมทั้ง 3 สายพันธุ์ ที่ฉีดสีและปล่อย
เลี้ยงรวมกันในบ่อขนาด 80 - 100 ลูกบาศก์เมตร เลี้ยงระบบน้ าหมุนเวียน เป็นเวลา 60 วัน ผลการศึกษาการเลี้ยงกุ้งหลังจาก
ฉีดสีเพื่อบ่งบอกลักษณะครอบครัวและสายพันธุ์พร้อมกับเลี้ยงรวมกันเป็นระยะเวลา 60 วัน ในบ่อขนาด 80 - 100 ลูกบาศก์
เมตร จ านวน 3 บ่อ พบว่ากุ้งขาวแวนนาไมสายพันธุ์ SIS, Kona bay และ Guam มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 66.54±6.25 , 
79.68±9.32 และ 70.77±8.64 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งสายพันธุ์ SIS และ Guam มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการเพาะ การอนุบาล และการทดสอบการทนต่อความเครียดในกุ้งระยะโพสต์ลาวาร์ ของกุง้ขาวแวนนาไม          
ทั้ง 3 สายพันธุ ์

ข้อมูลการเลี้ยง สายพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม 
SIS Kona bay Guam 

น้ าหนักเฉลี่ยแม่พันธ์ุ (กรัม) 52.00±3.34a 52.50±3.03a 59.90±2.03a 

ความยาวเฉลี่ยแม่พันธ์ุ (เซนติเมตร) 18.38±0.40a 18.83±0.38a 19.35±0.22a 

จ านวนไข่เฉลี่ย (ฟอง) 219,299±38,040a 296,399±35,416ab 397,769±53,114b 

ขนาดไข่เฉลี่ย (ไมครอน) 245.64±6.5a 248.39±6.6b 246.85±6.5a 

จ านวนไข่ดีเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) 97.12±1.15c 95.24±1.34b 91.32±2.10a 

จ านวนนอเพลียสเฉลี่ย (ตัว) 107,800±21,145a 143,200±24,919a 153,200±16,387a 

อัตรารอดตายเฉลี่ยระยะ PL3 (เปอร์เซ็นต์) 15.40±6.42a 30.52±10.68c 22.96±8.72b 

อัตรารอดตายเฉลี่ยระยะ PL20 (เปอร์เซ็นต์) 5.71±1.78a 10.13±1.73b 13.35±24.83c 

อัตรารอดตายเฉลี่ยจากการแช่ในน้ าจืดเป็นเวลา 
30 นาที (เปอร์เซ็นต์) 

10.50±1.00a 10.00±0.50a 10.50±0.50a 

อัตรารอดตายเฉลี่ยจากการแช่ในฟอร์มาลีน  
30 ส่วนในล้าน เป็นเวลา 30 นาที (เปอร์เซ็นต์) 

97.50±0.50a 98.00±0.50a 97.00±0.50a 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ก ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
การเปรียบเทียบ อัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งขาวทั้ง 3 สายพันธุ์ที่เลี้ยงแยกกันในกระชังขนาด 
0.6x0.8x1.2 เมตร เป็นระยะเวลา 45 วัน 
 การศึกษาการทดลองเลี้ยงกุ้งขาวในที่กระชัง ขนาด 0.6x0.8x1.2 เมตร ของกุ้งขาวแวนนาไมสายพันธุ์  SIS, Kona bay 
และ Guam จากลูกกุ้งระยะ PL20 ซึ่งมีน้ าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 0.29±0.05, 0.28±0.01 และ 0.27±0.01 กรัม จนกุ้งมีอายุ  
45 วัน มีน้ าหนักกุ้งเฉลี่ย 8.82±0.124, 8.95±0.192 และ 6.75±0.292 กรัม ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) และอัตรารอดตายเฉลี่ย 49.02±8.55, 51.28±6.86 และ 52.34±7.65 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
(P>0.05) ในขณะที่ แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการเลี้ยงกุ้งขาวในกระชังเป็นเวลา 45 วัน 
ข้อมูลการเลี้ยง สายพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม 

SIS Kona bay Guam 
น้ าหนักกุ้งเฉลี่ยระยะ PL20 (กรัมต่อตัว) 0.29±0.05a 0.28±0.01a 0.27±0.01a 

น้ าหนักกุ้งเฉลี่ยที่อายุ 45 วัน (กรัมต่อตัว) 8.82±0.124b 8.95±0.192b 6.75±0.292a 
อัตรารอดตายเฉลี่ยที่อายุ 45 วัน (เปอร์เซ็นต์) 49.02±8.55a 51.28±6.86a 52.34±7.65a 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ก ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
 การเปรียบเทียบ อัตราการรอดตาย และอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไมทั้ง 3 สายพันธุ์ ที่ฉีดสีและปล่อย
เลี้ยงรวมกันในบ่อขนาด 80 - 100 ลูกบาศก์เมตร เลี้ยงระบบน้ าหมุนเวียน เป็นเวลา 60 วัน ผลการศึกษาการเลี้ยงกุ้งหลังจาก
ฉีดสีเพื่อบ่งบอกลักษณะครอบครัวและสายพันธุ์พร้อมกับเลี้ยงรวมกันเป็นระยะเวลา 60 วัน ในบ่อขนาด 80 - 100 ลูกบาศก์
เมตร จ านวน 3 บ่อ พบว่ากุ้งขาวแวนนาไมสายพันธุ์ SIS, Kona bay และ Guam มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 66.54±6.25 , 
79.68±9.32 และ 70.77±8.64 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งสายพันธุ์ SIS และ Guam มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติ (P<0.05) แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) กับสายพันธุ์ Kona bay ในขณะที่อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน 
เท่ากับ 0.17±0.115, 0.22±0.015 และ 0.19±0.016 กรัม ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) กับทุกสายพันธุ์ ส่วนน้ าหนักเฉลี่ยทุกสายพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ (P>0.05) มีค่า 19.44±0.90, 
21.08±0.62 และ 18.05±1.01 กรัม ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 3 และเมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย
ภายในครอบครัวเดียวกันในแต่ละสายพันธุ์ พบว่าสายพันธุ์ SIS ครอบครัวที่ 3 มีอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายดี
ที่สุด สายพันธุ์ Kona bay ครอบครัวที่ 9 มีอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายดีที่สุด ในขณะที่สายพันธุ์ Guam 
ครอบครัวที่ 5 มีอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายดีที่สุด จากท้ังหมด 10 ครอบครัวของแต่ละสายพันธ์ุ 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยอัตรารอดตาย อัตราการเจริญเติบโต และน้ าหนักกุ้งของแต่ละสายพันธ์ุ หลังจากเลี้ยงเป็นเวลา 105 วัน 

ข้อมูลการเลี้ยง สายพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม 
SIS Kona bay Guam 

อัตรารอดตายเฉลี่ยหลังเลี้ยงไป 60 วัน (เปอร์เซ็นต์) 66.54±6.25a 79.68±9.32ab 70.77±8.64b 

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (กรัมต่อวัน) 0.17±0.115a 0.22±0.015c 0.19±0.016b 

น้ าหนักกุ้งเฉลี่ยหลังเลี้ยงไปอายุ 60 วัน (กรัมต่อตัว) 19.44±0.90a 21.08±0.62a 18.05±1.01a 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ก ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
คุณภาพน้่าในบ่อเลี้ยง  
คุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงตรวจสอบสัปดาห์ละ 2 ครั้ง พบว่าความเค็มมีค่าเฉลี่ย 27.0±2.0 ส่วนในพัน อุณหภูมิเฉลี่ย 29.5±1.25 
องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ย 7.6±0.45 อัลคาไลนิตี้ เฉลี่ย 190±25.12 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณออกซิเจนท่ีละลาย
น้ าเฉลี่ย 6.23±0.36 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียเฉลี่ย 0.86±0.17 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรท์เฉลี่ย 0.42±0.35 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ปริมาณแคลเซียมเฉลี่ย 500±68.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณแมกนีเซียมเฉลี่ย 1,310±113.0มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามล าดับ แสดงดังตาราง 4 
 
ตารางที่ 4 คุณภาพน้ าเฉลี่ยในถังอนุบาลและบ่อเลี้ยง  

พารามิเตอร์ คุณภาพน้ าถังอนุบาล คุณภาพน้ าบ่อเลี้ยง 
ความเค็มเฉลี่ย (ส่วนในพัน) 28.0±1.0 27.0±2.0 
อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) 30.5±1.25 29.5±1.25 
ความเป็นกรด - ด่างเฉลี่ย 7.9±0.98 7.6±0.45 
อัลคาไลนิตี้เฉลี่ย (มิลลิกรัม/ลิตร) 165±13.68 190±25.12 
ออกซิเจนละลายน้ าเฉลี่ย (มิลลิกรัม/ลิตร) 5.38±0.98 6.23±0.36 
แอมโมเนียรวมเฉลี่ย (มิลลิกรัม/ลิตร) 0.35±0.19 0.86±0.17 
ไนไตรท์เฉลี่ย (มิลลิกรัม/ลิตร) 0.12±0.01 0.42±0.35 
ปริมาณแคลเซียม (มิลลิกรัม/ลิตร) 450±36.0 500±68.0 
ปริมาณแมกนีเซียม (มิลลิกรัม/ลิตร) 1,230±158.0 1,310±113.0 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และความสามารถในการทนต่อความเครียดของลูกกุ้งขาวแวนนาไม
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ที่ได้จาก 3 แหล่งผลิตเชิงพาณิชย์ คือสายพันธุ์ SIS, Kona bay และ Guam 
พบว่าอัตรารอดตายของกุ้งขาวสายพันธุ์ SIS, Kona bay และ Guam ระหว่างการอนุบาลระยะ PL3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
15.40±6.42, 30.52±10.68 และ 22.96±8.72 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งสายพันธุ์ Kona bay มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และเมื่อ
ทดสอบทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับสายพันธุ์ SIS และ Guam เมื่อกุ้งเข้าสู่ระยะ 
PL20 พบว่าสายพันธุ์ Guam มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 13.35±24.83 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสายพันธุ์ SIS และ Kona bay มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 5.71±1.78 และ 10.13±1.73 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) ทั้ง 3 สายพันธ์ุ  
 ความสามารถในการทนต่อความเครียดจากการแช่ในน้ าจืด และการแช่ในฟอร์มาลีน 30 ส่วนในล้าน ของกุ้งขาวแวนนาไม 
ระยะ PL20 ของสายพันธุ์ SIS, Kona bay และ Guam มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 10.50±1.00, 10.00±0.50 และ 10.50±0.50 
และ 97.50±0.50, 98.00±0.50 และ 97.00±0.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งทั้ง 3 สายพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05) ผลการทดลองดังกล่าวเป็นการจ าลองสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงฉับพลัน จากความเค็ม 30 ส่วนในพัน เป็นน้ าจืด
ความเค็ม 0 ส่วนในพันเป็นเวลา 30 นาที พบอัตรารอดตายของทั้ง 3 สายพันธุ์ ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ หากในสภาวะ
แวดล้อมจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มลดลงเรื่อย ๆ ไม่ฉับพลัน น่าจะมีอัตรารอดตายที่สูงขึ้น และจากการทดสอบ
ความเครียดโดยใช้ฟอร์มาลีน 30 ส่วนในล้าน ซึ่งเป็นใช้สารเคมีในการก าจัดเช้ือโรค พบว่าทั้ง 3 สายพันธุ์มีความทนต่อ
ความเครียดไม่แตกต่างกัน อัตรารอดตายสูงมากกว่า 97 เปอร์เซ็นต์ ท้ัง 3 สายพันธุ์ ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อการอนุบาลและการ
เลี้ยงสัตว์น้ าในประเทศไทยซึ่งต้องเจอกับสภาวะของโรคระบาดเพิ่มมากขึ้น 
 อัตราการเจริญเติบโตจากการทดลองเลี้ยงกุ้งตั้งแต่ระยะ PL20–45 วัน ในกระชัง ขนาด 0.6x0.8x1.2 เมตร และจาก
การฉีดสีและปล่อยเลี้ยงรวมกันในบ่อ ขนาด 80 - 100 ลูกบาศก์เมตร ในระบบน้ าหมุนเวียนต่ออีก 60 วัน พบว่า การทดลอง
เลี้ยงกุ้งในกระชังขนาด 0.6x0.8x1.2 เมตร น้ าหนักเฉลี่ยสูงที่สุด พบในสายพันธุ์ Kona bay มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.95±0.192 
กรัม สูงกว่าสายพันธุ์ SIS และ Guam ซึ่งมีน้ าหนักเฉลี่ย เท่ากับ 8.82±0.124 และ 6.75±0.292 กรัม ตามล าดับ เมื่อทดสอบ
ทางสถิติ พบว่าสายพันธุ์ Kona bay และสายพันธ์ุ SIS ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) แต่ทั้ง 2 สายพันธุ์มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับสายพันธุ์ Guam และผลการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันทั้ง 3 สายพันธุ์ หลังจากเลี้ยงต่ออีก 
60 วัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.17±0.115, 0.22±0.015 และ 0.19±0.016 กรัม ตามล าดับ ซึ่งสายพันธุ์ Kona bay มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับอีก 2 สายพันธุ์ในงานทดลอง เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ทดลองการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของ ไวทัศน์ และคณะ(2558) ที่ทดลองเลี้ยงในระบบน้ าหมุนเวียนเป็นเวลา 92 วันที่อัตรา
ความหนาแน่น 1,428 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ในบ่อเลี้ยงขนาด 35 ลูกบาศก์เมตร มีอัตราการเจริญเติบโตต่อวันเท่ากับ 0.14 กรัม 
ซึ่งพบว่าทุกสายพันธุ์ของการทดลองครั้งนี้มีการเจริญเติบโตดีกว่า ซึ่งอาจจะมาจากอัตราความหนาแน่นที่น้อยกว่า และการ
จัดการที่แตกต่างกันออกไป และเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงของเกษตรกรในเขตจังหวัดสงขลาซึ่งเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในบ่อ
ผ้าใบขนาด 150 ลูกบาศก์เมตรที่อัตราความหนาแน่น 800 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราการเจริญเติบโตประมาณ 0.2 - 0.25 
กรัมต่อวัน กุ้งที่เกษตรกรเลี้ยงนั้นเป็นการเลี้ยงแบบระบบน้ าไหลผ่าน (flow through) หรือเปลี่ยนถ่ายน้ าตลอดและสายพันธุ์
กุ้งเป็นสายพันธ์ุที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จากบริษัทเอกชนแล้วมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกว่า อีกท้ังอาจจะมาจากความช านาญ
ด้านการเลี้ยง การจัดการที่แตกต่างกันจึงส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตของเกษตรกรดีกว่าการทดลองในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็
ตามการทดลองในครั้งนี้ก็สามารถยืนยนัผลไดใ้นระดบัหนึ่งว่ากุ้งขาวแวนนาไมทั้ง 3 สายพันธ์ุ โดยเฉพาะสายพันธ์ุ Kona bay มี
อัตราการเจริญเติบโตที่สามารถน ามาใช้ในการเลี้ยงกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้ดีพอสมควรในขณะที่อัตรารอดตาย
เฉลี่ยเท่ากับ 49.02±8.55, 51.28±6.86 และ 52.34±7.65 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)  
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 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และความสามารถในการทนต่อความเครียดของลูกกุ้งขาวแวนนาไม
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ที่ได้จาก 3 แหล่งผลิตเชิงพาณิชย์ คือสายพันธุ์ SIS, Kona bay และ Guam 
พบว่าอัตรารอดตายของกุ้งขาวสายพันธุ์ SIS, Kona bay และ Guam ระหว่างการอนุบาลระยะ PL3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
15.40±6.42, 30.52±10.68 และ 22.96±8.72 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งสายพันธุ์ Kona bay มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และเมื่อ
ทดสอบทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับสายพันธุ์ SIS และ Guam เมื่อกุ้งเข้าสู่ระยะ 
PL20 พบว่าสายพันธุ์ Guam มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 13.35±24.83 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสายพันธุ์ SIS และ Kona bay มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 5.71±1.78 และ 10.13±1.73 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) ทั้ง 3 สายพันธ์ุ  
 ความสามารถในการทนต่อความเครียดจากการแช่ในน้ าจืด และการแช่ในฟอร์มาลีน 30 ส่วนในล้าน ของกุ้งขาวแวนนาไม 
ระยะ PL20 ของสายพันธุ์ SIS, Kona bay และ Guam มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 10.50±1.00, 10.00±0.50 และ 10.50±0.50 
และ 97.50±0.50, 98.00±0.50 และ 97.00±0.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งทั้ง 3 สายพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05) ผลการทดลองดังกล่าวเป็นการจ าลองสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงฉับพลัน จากความเค็ม 30 ส่วนในพัน เป็นน้ าจืด
ความเค็ม 0 ส่วนในพันเป็นเวลา 30 นาที พบอัตรารอดตายของทั้ง 3 สายพันธุ์ ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ หากในสภาวะ
แวดล้อมจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มลดลงเรื่อย ๆ ไม่ฉับพลัน น่าจะมีอัตรารอดตายที่สูงขึ้น และจากการทดสอบ
ความเครียดโดยใช้ฟอร์มาลีน 30 ส่วนในล้าน ซึ่งเป็นใช้สารเคมีในการก าจัดเช้ือโรค พบว่าทั้ง 3 สายพันธุ์มีความทนต่อ
ความเครียดไม่แตกต่างกัน อัตรารอดตายสูงมากกว่า 97 เปอร์เซ็นต์ ท้ัง 3 สายพันธุ์ ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อการอนุบาลและการ
เลี้ยงสัตว์น้ าในประเทศไทยซึ่งต้องเจอกับสภาวะของโรคระบาดเพิ่มมากขึ้น 
 อัตราการเจริญเติบโตจากการทดลองเลี้ยงกุ้งตั้งแต่ระยะ PL20–45 วัน ในกระชัง ขนาด 0.6x0.8x1.2 เมตร และจาก
การฉีดสีและปล่อยเลี้ยงรวมกันในบ่อ ขนาด 80 - 100 ลูกบาศก์เมตร ในระบบน้ าหมุนเวียนต่ออีก 60 วัน พบว่า การทดลอง
เลี้ยงกุ้งในกระชังขนาด 0.6x0.8x1.2 เมตร น้ าหนักเฉลี่ยสูงที่สุด พบในสายพันธุ์ Kona bay มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.95±0.192 
กรัม สูงกว่าสายพันธุ์ SIS และ Guam ซึ่งมีน้ าหนักเฉลี่ย เท่ากับ 8.82±0.124 และ 6.75±0.292 กรัม ตามล าดับ เมื่อทดสอบ
ทางสถิติ พบว่าสายพันธุ์ Kona bay และสายพันธ์ุ SIS ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) แต่ทั้ง 2 สายพันธุ์มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับสายพันธุ์ Guam และผลการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันทั้ง 3 สายพันธุ์ หลังจากเลี้ยงต่ออีก 
60 วัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.17±0.115, 0.22±0.015 และ 0.19±0.016 กรัม ตามล าดับ ซึ่งสายพันธุ์ Kona bay มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับอีก 2 สายพันธุ์ในงานทดลอง เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ทดลองการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของ ไวทัศน์ และคณะ(2558) ที่ทดลองเลี้ยงในระบบน้ าหมุนเวียนเป็นเวลา 92 วันที่อัตรา
ความหนาแน่น 1,428 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ในบ่อเลี้ยงขนาด 35 ลูกบาศก์เมตร มีอัตราการเจริญเติบโตต่อวันเท่ากับ 0.14 กรัม 
ซึ่งพบว่าทุกสายพันธุ์ของการทดลองครั้งนี้มีการเจริญเติบโตดีกว่า ซึ่งอาจจะมาจากอัตราความหนาแน่นที่น้อยกว่า และการ
จัดการที่แตกต่างกันออกไป และเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงของเกษตรกรในเขตจังหวัดสงขลาซึ่งเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในบ่อ
ผ้าใบขนาด 150 ลูกบาศก์เมตรที่อัตราความหนาแน่น 800 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราการเจริญเติบโตประมาณ 0.2 - 0.25 
กรัมต่อวัน กุ้งที่เกษตรกรเลี้ยงนั้นเป็นการเลี้ยงแบบระบบน้ าไหลผ่าน (flow through) หรือเปลี่ยนถ่ายน้ าตลอดและสายพันธุ์
กุ้งเป็นสายพันธ์ุที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จากบริษัทเอกชนแล้วมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกว่า อีกท้ังอาจจะมาจากความช านาญ
ด้านการเลี้ยง การจัดการที่แตกต่างกันจึงส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตของเกษตรกรดีกว่าการทดลองในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็
ตามการทดลองในครั้งนี้ก็สามารถยืนยนัผลไดใ้นระดบัหนึ่งว่ากุ้งขาวแวนนาไมทั้ง 3 สายพันธ์ุ โดยเฉพาะสายพันธ์ุ Kona bay มี
อัตราการเจริญเติบโตที่สามารถน ามาใช้ในการเลี้ยงกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้ดีพอสมควรในขณะที่อัตรารอดตาย
เฉลี่ยเท่ากับ 49.02±8.55, 51.28±6.86 และ 52.34±7.65 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)  

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2561 O1 

395 

P36 

เมื่อท าการทดลองเลี้ยงต่ออีกเป็นเวลา 60 วัน (รวมเวลาการเลี้ยงทั้งหมด 105 วัน) อัตราการรอดตายสูงสุดพบในกุ้งสายพันธุ์ 
Kona bay มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 79.68±9.32 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) กับสายพันธุ์ Guam ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 70.77±8.64 เปอร์เซ็นต์ แต่พบว่าสายพันธุ์ Kona bay มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
กับสายพันธุ์ SIS ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 66.54±6.25 เปอร์เซ็นต์ จากอัตรารอดตายในการอนุบาล และการเลี้ยงกุ้งขาวในครั้งนี้ 
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรารอดตายของการทดลองเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในระบบน้ าหมุนเวียนของ ไวทัศน์ และคณะ (2558)  
ที่มีอัตรารอดตายเฉลี่ยเพียง 48.0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกุ้งที่น ามาทดลองเลี้ยงนั้นเป็นกุ้งขาวสายพันธุ์ปกติที่ผลิตจากโรงเพาะฟักของ
เกษตรกรรายย่อยในจังหวัดสงขลา และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรารอดตายของกุ้งขาวที่เลี้ยงโดยเกษตรกรในบ่อผ้าใบขนาด 150 
ลูกบาศก์เมตรที่ความหนาแน่น 800 ตัวต่อลูกบาศก์เมตรมีอัตรารอดตาย 80 - 90 เปอร์เซ็นต์ แต่อัตรารอดตายที่ได้ในครั้งนี้
เกษตรกรมีการจับกุ้งออกไปบางส่วนเมื่ออายุ 60 - 70 วัน และ จับหมดบ่อเมื่ออายุ 90 - 100 วัน ซึ่งเป็นการลดความหนาแน่น
ของกุ้งในบ่อออก จึงท าให้อัตรารอดตายค่อนข้างสูง ในขณะที่การทดลองของ สามารถ และบุญชัย (2548) ท่ีทดลองเลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไมแบบพัฒนาในบ่อดิน ขนาด 1,600 ลูกบาศก์เมตร ที่ความหนาแน่น 43.75 และ 62.5 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ใช้
ระยะเวลาการเลี้ยง 105 วัน มีอัตรารอดตาย เท่ากับ 72.76 และ 54.71 เปอร์เซ็นต์ และ ปกป้อง และคณะ (2556) ทดลอง
เลี้ยงกุ้งในระบบน้ าหมุนเวียน เปรียบเทียบกับการเลี้ยงแบบบ าบัดเลนพื้นบ่อที่ความหนาแน่น 61.50 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ใน
บ่อขนาด 800 ลูกบาศก์เมตร ทดลองเลี้ยง 120 วัน อัตรารอดตาย เท่ากับ 60.76 และ 60.37 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งอัตรา
รอดตายใกล้เคียงกันกับการทดลองในครั้งนี้ จากผลการทดลองและข้อมูลดังกล่าวอาจจะสรุปได้ว่ากุ้งขาวแวนนาไมทั้ง 3 สาย
พันธุ์สามารถเลี้ยงและมีอัตรารอดตายที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทย โดยเฉพาะสายพันธ์ุ Kona bay ที่มีอัตรารอดตาย
ดีที่สุด 
 สรุปการศึกษาอตัราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และความสามารถในการทนต่อความเครียดของลูกกุ้งขาวแวนนาไม 
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ที่ได้จาก 3 แหล่งผลิตเชิงพาณิชย์ คือสายพันธุ์ SIS, Kona bay และ Guam นั้น
จากการทดลองเลี้ยงครั้งน้ี เป็นระยะเวลารวม 105 วัน พบว่าสายพันธุ์ Kona bay มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านอัตราการเจริญเติบโต 
และอัตรารอดตาย เมื่อเทียบกับอีก 2 สายพันธุ์ ส่วนความสามารถในการทดสอบต่อความเครียดของลูกกุ้งทั้ง 3 สายพันธุ์ไม่มี
ความแตกต่างกัน ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้สรุปได้ว่าสายพันธุ์กุ้งที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงในระบบนี้คือสายพันธุ์ Kona bay, 
Guam และ SIS ตามล าดับ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมประมง. 2556. คู่มือการเลี้ยงกุ้งขาวแบบพัฒนา. ส านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง, กรมประมง, 14 หน้า 
เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย , รัดเกล้า เรืองขนาบ , สิริ เอกมหาราช และ พีระ อาจชัยพร. 2550. การเลี้ยงกุ้งขาว (Penaeus 

vannamei boone) ในบ่อซีเมนต์ที่ความหนาแน่นต่างกัน. เอกสารวิชาการฉบับที่ 22/2550. ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา, ส านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 16 หน้า 

คณิต ไชยาค า, สิริ ทุกข์วินาศ, ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร, พุทธ ส่องแสงจินดา และดุสิต ตันวิไลย. 2537. คุณภาพน้ าเพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ความรู้เบื้องต้นและวิธีวิเคราะห์. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง, กรมประมง. 109 หน้า 

ชลอ ลิ้มสุวรรณ และพรเลิศ จันทร์รัชชกูล. 2547. อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย. สนับบสนุนการพิมพ์โดย 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน
วโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2547. บริษัทเมจิคพับบลิเคชัน จ ากัด, กรุงเทพฯ. 
206 หน้า.  

ชัยวุฒิ สุดทองคง. 2256. โรค EMS (Early Mortality Syndrome) ในกุ้งขาวแวนนาไม. เอกสารแนะน า, ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งสมุทรสาคร. 7 หน้า 



 O1 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2561 O1 

396 

P36 
 

โชคชัย เหลืองธุวปราณีต. 2548. หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
481 หน้า. 

ณาตยา ศรีจันทึก. 2557. สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ปี 2557. เอกสารรายงาน, ส่วนเศรษฐกิจการเกษตร, กรม 
ประมง. 11 หน้า 

ปกป้อง  อุ่มอยู่, วิเชียร วรสายัณห์ และเนตรดาว วิเศษโส. 2556. การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei 
Boone, 1931) ในระบบน้ าหมุนเวียนเปรียบเทียบกับระบบปิดที่มีการบ าบัดเลนพื้นบ่อ. เอกสารวิชาการฉบับที่ 
17/2556. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา, ส านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง, กรมประมง, กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์. 25 หน้า 

ไวทัศน์ หนูกล่ า, เพ็ญศรี เมืองเยาว์ นิคม ละอองศิริวงศ์ และ ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร. 2558. ศึกษาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) แบบหนาแน่นสูงในบ่อผ้าใบระบบน้ าหมุนเวียน. รายงานการประชุม
วิชาการกรมประมงประจ าปี 2558. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง, กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่ง, กรมประมง. หน้า 148-159. 

สามารถ  เปรมกิจ และบุญชัย  เจียมปรีชา. 2548. การเลี้ยงกุ้งขาว แวนนาไม (Penaeus vannamei Boone) แบบพัฒนาใน
ระดับความหนาแน่น. เอกสารวิชาการฉบับที่ 57/2548. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร, ส านักวิจัย
และพัฒนาประมงชายฝั่ง, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 14 หน้า 

สมบูรณ์  ชิตพงษ์.2537. สถิติวิจัยและการประเมินผลการศึกษา (พิมพ์ครั้งท่ี3). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
APHA (American Public Health Association). 1980. Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater. In: A. E. Greenberg, J. J. Connors, D. Jenkins and M. A. H. Franson (eds) 15thed. 
American Public Health Publishers. New York. 1134 pp. 

Bendschneider, K. and J.R. Robinson. 1952. A new spectrophotometric method for the determination of 
nitrite in seawater. Journal of Marine Research 11 : 87-96. 

Grasshoff K. 1976. Method of seawater analysis.Verlag Chemic, Germany. 314 pp. 
http://www.konabaymarine.com/shrimp.html 
http://www.reeis.usda.gov/web/crisprojectpages/0211120-development-of-sustainable-aquaculture-on  

guam.html 
http://www.shrimpimprovement.com/products 
http://www.thailandshrimp.org/agriculture_vannamei6.html 
http://www.thaishrimp.org/ 
Muthuwan, V. and C.K.lin. 1996. Water quality and Nutrient budget in intensive marine shrimp Culture 

pond. Technical paper 71/1996.Institute of Marine Science, Burapha University, 28 pp. 
Sasaki, K.  and Y.  Sawada.1980. Determination of ammonia in estuary.  Bulletin of Japanese Society of 

Science and Fisheries 46 : 319-321. 



 O1 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2561 O1 

396 

P36 
 

โชคชัย เหลืองธุวปราณีต. 2548. หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
481 หน้า. 

ณาตยา ศรีจันทึก. 2557. สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ปี 2557. เอกสารรายงาน, ส่วนเศรษฐกิจการเกษตร, กรม 
ประมง. 11 หน้า 

ปกป้อง  อุ่มอยู่, วิเชียร วรสายัณห์ และเนตรดาว วิเศษโส. 2556. การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei 
Boone, 1931) ในระบบน้ าหมุนเวียนเปรียบเทียบกับระบบปิดที่มีการบ าบัดเลนพื้นบ่อ. เอกสารวิชาการฉบับที่ 
17/2556. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา, ส านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง, กรมประมง, กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์. 25 หน้า 

ไวทัศน์ หนูกล่ า, เพ็ญศรี เมืองเยาว์ นิคม ละอองศิริวงศ์ และ ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร. 2558. ศึกษาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) แบบหนาแน่นสูงในบ่อผ้าใบระบบน้ าหมุนเวียน. รายงานการประชุม
วิชาการกรมประมงประจ าปี 2558. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง, กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่ง, กรมประมง. หน้า 148-159. 

สามารถ  เปรมกิจ และบุญชัย  เจียมปรีชา. 2548. การเลี้ยงกุ้งขาว แวนนาไม (Penaeus vannamei Boone) แบบพัฒนาใน
ระดับความหนาแน่น. เอกสารวิชาการฉบับที่ 57/2548. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร, ส านักวิจัย
และพัฒนาประมงชายฝั่ง, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 14 หน้า 

สมบูรณ์  ชิตพงษ์.2537. สถิติวิจัยและการประเมินผลการศึกษา (พิมพ์ครั้งท่ี3). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
APHA (American Public Health Association). 1980. Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater. In: A. E. Greenberg, J. J. Connors, D. Jenkins and M. A. H. Franson (eds) 15thed. 
American Public Health Publishers. New York. 1134 pp. 

Bendschneider, K. and J.R. Robinson. 1952. A new spectrophotometric method for the determination of 
nitrite in seawater. Journal of Marine Research 11 : 87-96. 

Grasshoff K. 1976. Method of seawater analysis.Verlag Chemic, Germany. 314 pp. 
http://www.konabaymarine.com/shrimp.html 
http://www.reeis.usda.gov/web/crisprojectpages/0211120-development-of-sustainable-aquaculture-on  

guam.html 
http://www.shrimpimprovement.com/products 
http://www.thailandshrimp.org/agriculture_vannamei6.html 
http://www.thaishrimp.org/ 
Muthuwan, V. and C.K.lin. 1996. Water quality and Nutrient budget in intensive marine shrimp Culture 

pond. Technical paper 71/1996.Institute of Marine Science, Burapha University, 28 pp. 
Sasaki, K.  and Y.  Sawada.1980. Determination of ammonia in estuary.  Bulletin of Japanese Society of 

Science and Fisheries 46 : 319-321. 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2561 O1 

397 

P37 

อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตปลานวลจันทร์ทะเล Chanos chanos (Forsskl, 1775) ที่เลี้ยงใน
คอกในบ่อดินที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน 
 
ประพัฒน์ กอสวัสด์ิพัฒน์1*  จินตนา นักระนาด2  ศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์1  และรัชดาภรณ์ เอ่ียมส าอางค์1 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ 
2กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาอัตราการเจรญิเติบโต อัตรารอดตาย อัตราการแลกเนื้อ และผลผลิตของปลานวลจันทร์ทะเลที่เลี้ยงในคอก
ในบ่อดิน โดยปล่อยลูกปลาขนาด 3.7 - 3.9 เซนติเมตร เลี้ยงในคอกขนาด 10×20 ตารางเมตร ท่ีระดับความหนาแน่นต่างกัน 
3 ระดับ ได้แก่ ชุดการทดลองที่ 1 ความหนาแน่น 5 ตัว/ตารางเมตร (1,000 ตัว/คอก) ชุดการทดลองที่ 2 ความหนาแน่น  
7.5 ตัว/ตารางเมตร (1,500 ตัว/คอก) ชุดการทดลองที่ 3 ความหนาแน่น 10 ตัว/ตารางเมตร (2,000 ตัว/คอก) ให้อาหารเม็ด
ลอยน้ า โปรตีน 25% วันละ 2 มื้อ จนปลากินอิ่มตลอดการทดลอง เลี้ยงเป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่าปลามีความยาวเฉลี่ย 
17.21±0.28, 16.25±0.04 และ 15.14±0.13 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และมีน้ าหนักเฉลี่ย 
211.98±1.26, 196.25±0.27 และ175.82±0.54 กรัม น้ าหนักที่เพิ่มขึ้นต่อวันเฉลี่ย 1.17±0.01, 1.09±0.0 และ 0.97±0.0 
กรัม/วัน อัตราการเจริญ เติบโตจ าเพาะเฉลี่ย  3.20±0.01, 3.17±0.01 และ 3.09±0.01 เปอร์เซ็นต์ /วัน  ตามล าดับ  
ซึ่งการเจริญเติบโตด้านน้ าหนักของทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  

ปลานวลจันทร์ทะเลที่เลี้ยงในระดับความหนาแน่นต่างกันมีอัตรารอดตาย ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  
โดยมีอัตรารอดตายเฉลี่ย 82±0.38, 81±0.43 และ 82±0.40 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ แต่อัตราการแลกเนื้อและผลผลิตแตกต่าง
กัน (p<0.05) ทั้ง 3 ชุดการทดลอง โดยมีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ย 1.17±0.0, 1.81±0.07 และ 2.31±0.01 ผลผลิตเฉลี่ย 
173.18±0.69, 239.82±1.4 และ 287.42±2.12 กิโลกรัม ตามล าดับ ผลการศึกษานี้สรุปได้ว่าการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล 
ในคอกที่ระดับความหนาแน่น 5 ตัว/ตารางเมตร ให้อัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด และความหนาแน่น  10 ตัว/ตารางเมตร  
ให้ผลผลิตมากท่ีสุด  
 
ค าส าคัญ : ปลานวลจันทร์ทะเล การเลี้ยงในคอก การเติบโต ผลผลิต ความหนาแน่น 
    
*ผู้รับผิดชอบ : หมู่ 1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร. 0 3261 1398 E-mail : prapat1120@gmail.com 
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Growth Rate and Production of Milkfish Chanos chanos (Forsskl, 1 7 7 5 ) Cultured in Pen in  
the Earthen Pond at Different Stocking Densities 
 
Prapat Kosawatpat1*, Jintana Nugranad2, Supakant Chaichotranunt1 and Ratchadaporn Aeumsamang1 
1Prachuap Khiri Khan Coastal Aquaculture Research and Development Center 
2Coastal Aquaculture Research and Development Division 
 
Abstract 

The growth, survival, feed conversion ratio and production of milkfish Chanos chanos (Forskal, 1775) 
from pen culture in the earthen pond were studied. Milkfish, 3.7 - 3.9 cm length initial size, were cultivated 
in 10×20 m2  pens at 3 different stocking densities of 5, 7.5 and 10 fish/m2 (1,000, 1,500 and 2,000 fish per 
pen, respectively), fed with 25% protein floating pellet until satiation twice daily for 6 months. The fish from 
every stocking density showed no significant difference (p>0.05) in the final mean length which were 
17.21±0.28, 16.25±0.04 and 15.14±0.13 cm, respectively. But stocking densities significantly affected their 
growth by weight (p<0.05). The final mean weights of the fish stocked at densities of 5, 7.5 and 10 fish/m2 
reached 211.98±1.26, 196.25±0.27 and 175.82±0.54 g. The corresponding average weight gains were 
1.17±0.01, 1.09±0.0 and 0.97±0.0 g/day, and the specific growth rate values were 3.20±0.01, 3.17±0.01 and 
3.09±0.01%, respectively.  

There was no significant difference (p>0.05) on survival between different stocking densities,  
with the average survival rates of 82±0.38, 81±0.43 and 82±0.40% , respectively. But the feed conversion 
ratios and the final production yielded from different stocking densities were significantly different 
(p<0.05). The feed conversion ratios were calculated as 1.17±0.0, 1.81±0.07 and 2 .31±0.01, and the final 
production were 173.18±0.69, 239.82±1.4 and 287.42±2.12 kg, respectively. The results revealed that 
milkfish cultured in pen at the lowest stocking density of 5 fish/m2 exhibited the highest growth, but  
the highest density of 10 fish/m2 yielded gave the highest production. 

 
Key words : milkfish, Chanos chanos, pen culture, growth, production, stocking densities 
   
*Corresponding author : Moo 1 T. Klong Wan, A. Mueang, Prachuap Khiri Khan 77000 Tel. 0 3266 1398  
E-mail : prapat1120@gmail.com 
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ผลของการเลี้ยงขุนพ่อพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ด้วยอาหาร
ต่างกันต่อความสมบูรณ์ของเซลล์สเปิร์ม 
 
จารุวรรณ เรืองทอง1*  นรินทร์ สงสีจันทร์2  วิทยา พันธะกิจ1  อิทธิกร เหมทานนท์1  และขวัญทนา องอาจ1 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช 
2ส านักงานประมงจังหวัดภูเก็ต 
 
บทคัดย่อ 

ศึกษาผลของการเลี้ยงพ่อพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 ถึง ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช เลี้ยงพ่อพันธุ์กุ้งขาวอายุ 7 เดือน ด้วยอาหาร 4 ชุดการทดลอง คือ ชุดการทดลองที่ 1 
เลี้ยงด้วยหอยนางรม หมึก และเพรียงทราย ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปโปรตีน 39.61% ชุดการทดลองที่ 3 
เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปโปรตีน 45.12% ชุดการทดลองที่ 4 เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปโปรตีน 39.61% 1 มื้อ/วัน หอยนางรม 
1 มื้อ/วัน, หมึก 1 มื้อ/วัน และเพรียงทราย 1 มื้อ/วัน ให้อาหารเวลา 06.00 น., 10.00 น., 14.00 น. และ 18.00 น. เก็บข้อมูล
การเจริญเติบโตโดยน้ าหนักและความยาว และความสมบูรณ์ของเซลล์สเปิร์ม ทุกเดือนจนสิ้นสุดการทดลองในเดือนที่ 5 พบว่า 
เดือนสุดท้าย ชุดการทดลองที่ 1 น้ าหนักเฉลี่ย 44.80±0.13 กรัม, ความยาวเฉลี่ย 21.20±0.34 เซนติเมตร, จ านวนสเปิร์มปกติ
เฉลี่ย 33.06±1.22 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร, จ านวนผิดปกติเฉลี่ย 0.80±0.01 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร และน้ าหนักถุงสเปิร์มเฉลี่ย 
2.69±1.05 มิลลิกรัม ชุดการทดลองที่ 2 น้ าหนักเฉลี่ย 39.15±0.16 กรัม, ความยาวเฉลี่ย 18.52±0.23 เซนติเมตร, จ านวน
สเปิร์มปกติเฉลี่ย 9.46±1.20 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร, จ านวนผิดปกติเฉลี่ย 3.12±0.67 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร และน้ าหนักถุง
สเปิร์มเฉลี่ย 1.51±0.01 มิลลิกรัม ชุดการทดลองที่ 3 น้ าหนักเฉลี่ย 40.61±0.12 กรัม, ความยาวเฉลี่ย 19.14±0.32 เซนติเมตร, 
จ านวนสเปิร์มปกติเฉลี่ย 11.99±0.99 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร, จ านวนผิดปกติเฉลี่ย 0.72±0.07 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร และ
น้ าหนักถุงสเปิร์มเฉลี่ย 1.66±0.02  มิลลิกรัม ชุดการทดลองที่ 4 น้ าหนักเฉลี่ย 43.05±0.29 กรัม, ความยาวเฉลี่ย 20.52±0.15  
เซนติเมตร, จ านวนสเปิร์มปกติเฉลี่ย 21.32±1.34 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร, จ านวนผิดปกติเฉลี่ย 1.33±0.10 ล้านเซลล์ต่อ
มิลลิลิตร และน้ าหนักถุงสเปิร์มเฉลี่ย 1.89±0.02  มิลลิกรัม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ชุดการทดลองที่ 1 ให้ผลการทดลองดี
ที่สุด รองลงมาคือชุดการทดลองที่ 4, ชุดการทดลองที่ 3 และชุดการทดลองที่ 2 ให้ผลการทดลองต่ าที่สุด   
 
ค าส าคัญ : กุ้งขาวแวนนาไม พ่อพันธุ์ อาหาร สเปิร์ม   
   
*ผู้รับผิดชอบ : 331 หมู่ 3 ต าบลสิชล อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 โทร. 0 7553 6157  
โทรสาร. 0 7553 6157 E-mail : ja.ruwan@hotmail.com 
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Effect of Maturation Diet on the Sperm of Male White Shrimp (Litopenaeus vannamei 
Boone, 1931) 
 
Jaruwan Ruangthong11*, Narin Songseechun2, Withaya Panthakit1, Ittikorn Hemtanon  
and Khawntana Ongart1 
1Nakhon Si Thammarat Aquaculture Genetic Research and Development Center 
2Phuket Provincial fisheries Office 

Abstract 
Effect of maturation diet on the sperm of seven months old male White shrimp (Litopenaeus 

vannamei Boone, 1931) was studied at Nakhon Si Thammarat Aquaculture Genetics Research and 
Development Center form November 2015 to October 2016. Brood male were fed with 4 different types of 
feed, Treatment 1 shrimp fed with oysters, squids and sand worms, Treatment 2 shrimp fed with commercial 
white shrimp feed, Treatment 3 shrimp fed with feed for broodstocks, Treatment 4 commercial shrimp feed 
supplement with squids and sand worms. Feeding time were 06.00 am., 10.00 am., 2.00 pm. and 06.00 pm. 
Data including body weight length and sperm inspection were collected monthly for 5 months. At the end 
of experiment found treatment 1 showed average body weight 44.80±0.13 grams, average body length 
21.20±0.34 cm., The normal sperm count was 33.06±1.22 million cells/ml., The abnormal sperm was 
0.80±0.01 million cells/ml. The spermatophore weight  was averaged 2.69±1.05 mg., treatment 2 showed 
average body weight 39.15±0.16 grams,  average body length was 18.52±0.23 cm., The normal sperm count 
was 9.46±1.20 million cells/ml., The abnormal sperm was 3.12±0.67 million cells/ml. and the spermatophore 
weight  was 1.51±0.01 mg. Treatment 3 showed averaged body weight of 40.61±0.12 grams,  average body 
length of 19.14±0.32 cm., The normal sperm count was 11.99±0.99 million cells/ml., The abnormal sperm 
was 0.72±0.07 million cells/ml. The spermatophore weight was 1.66±0.02 mg. Treatment 4 showed average 
body weight of 43.05±0.29 grams, average body length of 20.52±0.15 cm., The normal sperm count was 
21.32±1.34 million cells/ml., The abnormal sperm was 1.33±0.10 million cells/ml. and the spermatophore 
weight was 1.89±0.02 mg. Results from this study indicated maturation diet by treatment 1 showed the best 
results. The second was the treatment 4, treatment 3 and treatment 2 showed the lowest results.  
 
Key words : White shrimp, Litopenaeus vannamei, broodstock, feed, sperm 
   
*Corresponding author : 331 Moo 3, Sichon Sub-district, Sichon District, Nakhon Si Thammarat Province 
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ค าน า 
กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) เป็นกุ้งพื้นเมืองในทวีปอเมริกาใต้ พบทั่วไปบริเวณ

ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก พบในแหล่งน้ าอุณหภูมิน้ าเฉลี่ยสูงกว่า 22 องศาเซลเซียส กุ้งชนิดนี้อาศัยอยู่ตามแนว
ชายฝั่ง จนถึงบริเวณที่มีความลึก 72 เมตร มีรายงานว่าเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 9 นิ้ว ลักษณะทั่วไป
ภายนอก บริเวณกรีด้านบนหยักและถี่ปลายกรีตรงไม่งอนขึ้น ฟันกรีด้านบนมี 8 ซี่หยัก และด้านล่างมี 2 ซี่ กรีมีความยาว 
เกินกว่าลูกตาไม่มาก ล าตัวขาวใส ขาสีขาว หางสีแดง บริเวณปลายหางมีสีแดงเข้ม สามารถกินอาหารได้ทั้งกลางน้ าและก้นบ่อ  
โดยว่ายเข้าจับอาหารกลางน้ าเป็นส่วนใหญ่ กุ้งขาวเป็นกุ้งที่เลี้ยงง่าย มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว วงจรการผลิตพ่อแม่พันธุ์
ใช้เวลาเพียง 8 เดือน ท าให้การคัดพันธุ์ใช้ระยะเวลาสั้น และยังสามารถเจริญเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ในบ่อซีเมนต์ (ส านักวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝั่ง, 2549)  

เพื่อให้อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวในประเทศไทยพัฒนาขึ้น การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญพันธุ์ 
ของพ่อพันธุ์กุ้งจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ได้มีการศึกษาพบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อายุที่เหมาะสมที่จะเป็นพ่อพันธุ์ สารอาหารและ
ฮอร์โมนที่จ าเป็นต่อการเจริญพันธุ์ (Harrison, 1990) สิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิน้ า ปริมาณของแสงที่ได้รับต่อวัน (Benzie, 
1998) การทดลองเกี่ยวกับผลของอาหารต่อการสร้างและประสิทธิภาพของสเปิร์มในกุ้งนั้นยังมีการศึกษาน้อยมาก โดยส่วน
ใหญ่เป็นการศึกษาผลของอาหารต่อพัฒนาการรังไข่ในแม่พันธุ์กุ้ง (Cahu et al., 1994; Cahu et al.,1995; Nguyen et al., 
2012a; Nguyen et al., 2012b) เท่านั้น ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาผลของการเลี้ยงพ่อพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงในบ่อ
ซีเมนต์ด้วยอาหารต่างชนิดกันต่อความสมบูรณ์ของเซลล์สเปิร์ม ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จในการเพาะฟักกุ้งขาว  
เพราะหากในกรณีที่สเปิร์มไม่สมบูรณ์ส่งผลให้ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแบ่งเซลล์ไม่สมบูรณ์ท าให้การเกิดพิการในลูกกุ้ง  
ผลการศึกษาท่ีได้ยังเป็นประโยชน์ในการจัดการด้านอาหารส าหรับพ่อพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมได้อย่างเหมาะสม และศึกษาความ
เป็นไปได้ที่จะปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงขุนพ่อพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมเป็นอาหารเม็ดส าเร็จรูป เพื่อลดโอกาสการปนเป้ือนเช้ือโรคจาก
อาหารไปสู่พ่อพันธุ์กุ้ง 

 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาผลของการเลี้ยงพ่อพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมในบ่อซีเมนต์ด้วยอาหารต่างชนิดกันต่อความสมบูรณ์ของเซลล์
สเปิร์ม 

 
วิธีด าเนินการ 

 เลี้ยงพ่อพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม เพื่อเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 5 เดือน ด าเนินการทดลอง ณ โรงเพาะฟักและ
ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2559 
1.การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design, CRD) แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุด 
การทดลอง แต่ละชุดการทดลองมีจ านวน 3 ซ้ า คือ 

ชุดการทดลองที่ 1 เลี้ยงพ่อพันธุ์กุ้งด้วยอาหารสด คือ หอยนางรม หมึก และเพรียงทราย 
ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงพ่อพันธุ์กุ้งด้วยอาหารส าเร็จรูปโปรตีน 39.61%  
ชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงพ่อพันธุ์กุ้งด้วยอาหารส าเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่า 45.12%   
ชุดการทดลองที่ 4 เลี้ยงพ่อพันธุ์กุ้งด้วยอาหารส าเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่า 39.61%  ร่วมกับอาหารสด 
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2. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์การทดลอง 
2.1 การเตรียมน้ า น าน้ าทะเลมาฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน ความเข้มข้น 30 ppm ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน กรองผ่านถุงกรองเก็บ

ไว้ในบ่อพักน้ า 
2.2 การเตรียมภาชนะส าหรับการทดลอง ถังไฟเบอร์สีด า ขนาด 500 ลิตร จ านวน 12 ใบ ล้างด้วยน้ ายาล้างจานผสม

โพวิโดนไอโอดีน 10 พีพีเอ็ม ล้างน้ าอีกครั้ง ตากแดดให้แห้ง เติมน้ าทะเลในถัง 400 ลิตร 
2.3 การเตรียมกุ้งส าหรับทดลอง เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมตั้งแต่ระยะโพสต์ลาร์วา 15 จนถึงอายุ 6 เดือน ในบ่อซีเมนต์

ขนาด 12.5 ตารางเมตร ด้วยความหนาแน่น 62 ตัวต่อตารางเมตร เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูป จ านวน 4 มื้อ ถ่ายน้ าในบ่อเลี้ยง
กุ้ง 80 เปอร์เซ็นต์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เมื่อครบอายุ 6 เดือน ท าการแยกกุ้งตัวผู้ โดยดูจากถุงน้ าเช้ือ สีขาวขุ่น ซึ่งอยู่ระหว่างโคน
ขาว่ายน้ าคู่ที่ 1 และสุ่มตัวผู้ทั้งหมด 220 ตัว น ามาแยกเลี้ยงในบ่อเป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อใช้ในการทดลองต่อไป 

2.4 การเตรียมอาหาร/การให้อาหาร 
เตรียมอาหารสดคือ หอยนางรมปากจีบและหมึกกล้วย โดยรวบรวมจากชาวประมงพื้นบ้าน อ าเภอสิชล จังหวัด

นครศรีธรรมราช เพรียงทรายจากฟาร์มเพาะเลี้ยงเพรียงทรายจังหวัดชุมพร เตรียมอาหารส าเร็จรูปโปรตีน 39.61% จาก
ร้านอาหารกุ้ง อ าเภอสิชล อาหารส าเร็จรูปส าหรับเลี้ยงพ่อพันธุ์กุ้งโปรตีน 45.12% จากสถาบันการศึกษา อ าเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้อาหาร ดังนี้ 

ชุดการทดลองที่ 1  ให้อาหารสด คือ หอยนางรม 2 มื้อ/วัน หมึก 1 มื้อ/วัน เพรียงทราย 1 มื้อ/วัน  
ชุดการทดลองที่ 2  ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปโปรตีน 39.61% 4 มื้อ/วัน 
ชุดการทดลองที่ 3  ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปโปรตีน 45.12% 4 มื้อ/วัน 
ชุดการทดลองที่ 4  ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปโปรตีน 39.61% 1 มื้อ/วัน ร่วมกับหอยนางรม หมึก และเพรียงทราย 

ชนิดละ 1 มื้อ/วัน  
3.การจัดการทดลอง 

3.1 น ากุ้งขาวแวนนาไมเพศผู้อายุ 7 เดือนจากข้อ 2.3 ติดเครื่องหมายประจ าตัวที่บริเวณก้านตา (eyestalk tagging) 
 3.2 สุ่มกุ้งมาเลี้ยงในถังไฟเบอร์สีด า ขนาด 500 ลิตร ตามแผนการทดลอง ด้วยความหนาแน่น 15 ตัวต่อถัง ให้อากาศ
ตลอดเวลาอย่างเพียงพอ  

3.3 เลี้ยงกุ้งด้วยอาหารแต่ละชุดการทดลอง จ านวน 4 มื้อต่อวัน เวลา 06.00 น., 10.00 น., 14.00 น. และ 18.00 น. 
โดยให้อาหาร 8% ของน้ าหนักตัว 

3.4 ดูดตะกอนและถ่ายน้ าในบ่อเลี้ยงพ่อพันธุ์กุ้ง 80 เปอร์เซ็นต์สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
4. การวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

สุ่มเก็บตัวอย่างน้ ามาตรวจวิเคราะห์ค่าคุณภาพน้ าบางประการ ได้แก่ 
- อุณหภูมิ วัดด้วย Thermometer ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ในเวลา 09.00 น. และ 14.00 น.  
- ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) วัดด้วย pH meter สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- ความเค็ม (salinity) วัดด้วย Salinometer ยี่ห้อ Atago สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- ความเป็นด่าง (alkalinity) โดยวิธี Potentiometer titration to pre-selection pH (APHA, AWWA and 

WPCF, 1980) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- แอมโมเนีย วัดโดยวิธี Modified indophenol blue (Sasaki and Sawada, 1980) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- ไนไตรท์ วัดโดยวิธี Diazotization (Strickland and Parsons, 1972) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

5. การเก็บข้อมูล 
 เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อเลี้ยงพ่อพันธุ์กุ้งครบทุก ๆ 1 เดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน จนพ่อพันธุ์กุ้งมีอายุ 12 เดือน  

5.1 การเจริญเติบโตโดยช่ังน้ าหนัก หน่วยเป็นกรัม และวัดความยาว หน่วยเป็นเซนติเมตร 
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โดยให้อาหาร 8% ของน้ าหนักตัว 

3.4 ดูดตะกอนและถ่ายน้ าในบ่อเลี้ยงพ่อพันธุ์กุ้ง 80 เปอร์เซ็นต์สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
4. การวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

สุ่มเก็บตัวอย่างน้ ามาตรวจวิเคราะห์ค่าคุณภาพน้ าบางประการ ได้แก่ 
- อุณหภูมิ วัดด้วย Thermometer ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ในเวลา 09.00 น. และ 14.00 น.  
- ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) วัดด้วย pH meter สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- ความเค็ม (salinity) วัดด้วย Salinometer ยี่ห้อ Atago สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- ความเป็นด่าง (alkalinity) โดยวิธี Potentiometer titration to pre-selection pH (APHA, AWWA and 

WPCF, 1980) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- แอมโมเนีย วัดโดยวิธี Modified indophenol blue (Sasaki and Sawada, 1980) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- ไนไตรท์ วัดโดยวิธี Diazotization (Strickland and Parsons, 1972) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

5. การเก็บข้อมูล 
 เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อเลี้ยงพ่อพันธุ์กุ้งครบทุก ๆ 1 เดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน จนพ่อพันธุ์กุ้งมีอายุ 12 เดือน  

5.1 การเจริญเติบโตโดยช่ังน้ าหนัก หน่วยเป็นกรัม และวัดความยาว หน่วยเป็นเซนติเมตร 
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 5.2 เก็บถุงเสปิร์มโดยใช้มือจับตัวกุ้งหงายขึ้น แล้วใช้มือด้านที่ถนัดค่อยๆกดรีดน้ าเช้ือทั้งสองข้างออกมาจากบริเวณ
ระหว่างโคนขาว่ายน้ าคูท่ี่ 1 และชั่งน้ าหนักถุงสเปิร์ม (spermatophore) หน่วยเป็นมิลลิกรัม 
 5.3 การหาปริมาณและคุณภาพของเซลล์สเปิร์ม โดยน า spermatophore มาบดในน้ าทะเลปราศจากแคลเซียม 
(Ca2+ free seawater) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 4 ๐C ตั้งทิ้งไว้จนส่วนหยาบตกตะกอน ดูดสารละลายใสส่วนบน 
(supernatant) ที่มีเซลล์สเปิร์ม (sperm suspension) ปริมาตร 25 µl น าไปย้อมสีด้วยสารละลาย trypan blue เข้มข้น 
0.4% ปริมาตร 15 µl ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที แล้วน ามาหยดบนสไลด์นับเม็ดโลหิต (hemacytometer) โดยหยดข้างละ  
15 µl ศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ก าลังขยาย 100 เท่า นับจ านวนสเปิร์มหน่วยเป็น ล้านเซลล์/มิลลิตร โดยนับสเปิร์มมีชีวิต
และไม่มีชีวิต โดยใช้เกณฑ์สเปิร์มมชีีวิตติดสนี้ าเงิน ขณะที่สเปิร์มไม่มีชีวิตไม่ติดสี และนับสเปิร์มปกติและผิดปกติลักษณะต่าง ๆ 
เช่น ส่วน spike ขาดหรืองอ main body บิดเบี้ยว และค านวณค่าจ านวนสเปิร์มรวม (total sperm count) ตามวิธีการที่
รายงานไว้ใน จุฑาทิพย์ (2553) 
6. การวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 

สุ่มตัวอย่างอาหารในแต่ละชุดการทดลองส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสงขลา คุณภาพอาหารที่วิเคราะห์ คือ โปรตีนด้วยวิธี AOAC (2012) 981.10, ไขมันด้วยวิธี AOAC 
(2012) 981.15, เถ้าด้วยวิธี AOAC (2012) 938.08, กรดอะมิโนจ าเป็นด้วยวิธี In house method based on Journal of 
Assoc. Off. Anal. Chem. Vol 72. No.6 (1989) และองค์ประกอบของกรดไขมันด้วยวิธี Compendium of methods for 
food analysis (2003) ผลการวิเคราะห์ แสดงตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์อาหาร (proximate analysis) กรดอะมิโนจ าเป็นและกรดไขมันจ าเป็นของอาหารที่ใช้เลี้ยง 
              กุ้งขาวแวนนาไม   

รายการทดสอบ  
อาหาร 

หอยนางรม หมึก เพรียงทราย อาหารส าเร็จรูป อาหารพ่อพันธุ์ 
(g/100g น้ าหนักแห้ง)      
Protein  62.26 76.15 69.36 39.61 45.12 
Ash 8.54 1.72 3.52 10.15 12.67 
Crude Fat 11.48 0.71 2.40 6.83 7.25 
กรดอะมิโนจ าเป็น (mg/100g) 
Arginine 2119.29 4478.38 3168.71 1169.54 1670.30 
Histidine 760.84 1558.14 1391.60 633.10 694.76 
Isoleucine 1557.10 3174.50 2229.92 1080.56 1320.13 
Leucine 2385.65 5189.85 3325.18 1938.01 2241.64 
Lysine 822.21 6517.83 4988.57 2731.52 3143.78 
Methionine 1000.44 2691.30 1703.71 638.60 389.49 
Phenylalanine 1345.58 2589.66 1856.36 1164.97 1216.33 
Threonine 1474.64 3009.40 2027.95 792.98 991.09 
Tryptophan 607.58 893.74 751.52 278.64 276.93 
Valine 1681.58 2904.98 2241.05 1130.40 1206.84 
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รายการทดสอบ  
อาหาร 

หอยนางรม หมึก เพรียงทราย อาหารส าเร็จรูป อาหารพ่อพันธุ์ 
กรดไขมันจ าเป็น (mg/100g) 
Linoleic acid 238.21 0.00 869.80 1664.81 430.29 
Linolenic acid 135.75 0.00 0.00 217.27 0.00 
EPA 755.02 164.67 0.00 0.00 0.00 
DHA 737.19 466.87 0.00 189.77 0.00 
ARA 266.49 174.45 91.41 39.23 0.00 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารของพ่อพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจากการเลี้ยงพ่อพันธุ์ด้วยอาหารต่างกัน  

รายการทดสอบ  
อาหาร 

หอยนางรม หมึก เพรียงทราย อาหารส าเร็จรูป อาหารพ่อพันธุ์ 
(g/ตัว (น้ าหนักแห้ง))      
Protein  1.97 2.41 2.19 1.25 1.43 
Ash 0.27 0.05 0.11 0.32 0.40 
Crude Fat 0.36 0.02 0.08 0.22 0.23 
กรดอะมิโนจ าเป็น (mg/ตัว) 
Arginine 66.97 141.52 100.13 36.96 52.78 
Histidine 24.04 49.24 43.97 20.01 21.95 
Isoleucine 49.20 100.31 70.47 34.15 41.72 
Leucine 75.39 164.00 105.08 61.24 70.84 
Lysine 25.98 205.96 157.64 86.32 99.34 
Methionine 31.61 85.05 53.84 20.18 12.31 
Phenylalanine 42.52 81.83 58.66 36.81 38.44 
Threonine 46.60 95.10 64.08 25.06 31.32 
Tryptophan 19.20 28.24 23.75 8.81 8.75 
Valine 53.14 91.80 70.82 35.72 38.14 
กรดไขมันจ าเป็น (mg/ตัว) 
Linoleic acid 7.53 0.00 27.49 52.61 13.60 
Linolenic acid 4.29 0.00 0.00 6.87 0.00 
EPA 23.86 5.20 0.00 0.00 0.00 
DHA 23.30 14.75 0.00 6.00 0.00 
ARA 8.42 5.51 2.89 1.24 0.00 
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รายการทดสอบ  
อาหาร 

หอยนางรม หมึก เพรียงทราย อาหารส าเร็จรูป อาหารพ่อพันธุ์ 
กรดไขมันจ าเป็น (mg/100g) 
Linoleic acid 238.21 0.00 869.80 1664.81 430.29 
Linolenic acid 135.75 0.00 0.00 217.27 0.00 
EPA 755.02 164.67 0.00 0.00 0.00 
DHA 737.19 466.87 0.00 189.77 0.00 
ARA 266.49 174.45 91.41 39.23 0.00 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารของพ่อพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจากการเลี้ยงพ่อพันธุ์ด้วยอาหารต่างกัน  

รายการทดสอบ  
อาหาร 

หอยนางรม หมึก เพรียงทราย อาหารส าเร็จรูป อาหารพ่อพันธุ์ 
(g/ตัว (น้ าหนักแห้ง))      
Protein  1.97 2.41 2.19 1.25 1.43 
Ash 0.27 0.05 0.11 0.32 0.40 
Crude Fat 0.36 0.02 0.08 0.22 0.23 
กรดอะมิโนจ าเป็น (mg/ตัว) 
Arginine 66.97 141.52 100.13 36.96 52.78 
Histidine 24.04 49.24 43.97 20.01 21.95 
Isoleucine 49.20 100.31 70.47 34.15 41.72 
Leucine 75.39 164.00 105.08 61.24 70.84 
Lysine 25.98 205.96 157.64 86.32 99.34 
Methionine 31.61 85.05 53.84 20.18 12.31 
Phenylalanine 42.52 81.83 58.66 36.81 38.44 
Threonine 46.60 95.10 64.08 25.06 31.32 
Tryptophan 19.20 28.24 23.75 8.81 8.75 
Valine 53.14 91.80 70.82 35.72 38.14 
กรดไขมันจ าเป็น (mg/ตัว) 
Linoleic acid 7.53 0.00 27.49 52.61 13.60 
Linolenic acid 4.29 0.00 0.00 6.87 0.00 
EPA 23.86 5.20 0.00 0.00 0.00 
DHA 23.30 14.75 0.00 6.00 0.00 
ARA 8.42 5.51 2.89 1.24 0.00 
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7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลน้ าหนัก ความยาวของพ่อพันธุ์กุ้ง น้ าหนักถุงสเปิร์ม จ านวนสเปิร์มปกติและผิดปกติ ในแต่ละชุดการทดลอง 

ค านวณค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน ามาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way analysis of variance, One-way ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลอง
โดยวิธี Fisher’s LSD (Sokal and Rohlf, 1995) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
ผลการศึกษา 
1. การเจริญเติบโตของพ่อพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม 

1.1 น้ าหนัก น้ าหนักเฉลี่ยของพ่อพันธุ์กุ้งขาว เริ่มแสดงความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) ในเดือนที่ 2 เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง พบว่า น้ าหนักตัวเฉลี่ยพ่อพันธุ์กุ้งขาว ดังนี้ 44.80±0.13, 43.05±0.29, 40.61±0.12 และ 39.15±0.16 กรัม ตามล าดับ 
(ตารางที่ 3)  

 
ตารางที่ 3 ค่าน้ าหนักเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพ่อพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจากการเลี้ยงพ่อพันธุ์กุ้งด้วยอาหารต่างกนั  

  เป็นระยะเวลา 5 เดือน 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ก ากับด้วยอักษรต่างกันแสดงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) 
 

1.2 ความยาว ความยาวเฉลี่ยของพ่อพันธุ์กุ้งขาว พบว่า เดือนสุดท้าย ความยาวเฉลี่ยของพ่อพันธุ์กุ้งขาวทุกชุด 
การทดลอง มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) โดยมีความยาวเฉลี่ยพ่อพันธุ์ ดังนี้ 21.20±0.34, 20.52±0.15, 19.14±0.32 
และ 18.52±0.23 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือนที ่
น้ าหนัก (กรัม) 

ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 4 

1 30.43±0.21 a 30.57±0.33 a 30.35±0.12 a 30.36±0.27 a 
2 35.70±0.21 a 34.27±0.40 b 34.75±0.48 b 35.65±0.11 a 
3 39.44±0.56 a 35.55±0.30 d 36.28±0.17 c 38.69±0.44 b 
4 41.52±0.49 a 37.24±0.39 c 38.02±0.35 b 41.04±0.35 a 
5 44.80±0.13 a 39.15±0.16 d 40.61±0.12 c 43.05±0.29 b 
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ตารางที่ 4 ค่าความยาวเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพ่อพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจากการเลี้ยงพ่อพันธุ์กุ้งด้วยต่างกัน  
    เป็นระยะเวลา 5 เดือน  

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ก ากับด้วยอักษรต่างกันแสดงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) 
 
2. ความสมบูรณ์ของเซลล์สเปิร์ม 

2.1 จ านวนสเปิร์มปกติ พบว่า เดือนสุดท้าย จ านวนสเปิร์มปกติเฉลี่ยมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ในระหว่างชุด
การทดลอง โดยมีจ านวนสเปิร์มปกติเฉลี่ย ดังนี้ 33.06±1.22, 21.32±1.34, 11.99±0.99 และ 9.46±1.20 ล้านเซลล์/มิลลิลิตร 
ตามล าดับ (ตารางที่ 5, ภาพที่ 1) 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยจ านวนสเปิร์มปกติและค่าเฉลี่ยจ านวนสเปิร์มผิดปกติและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพ่อพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม   
   จากการเลี้ยงพ่อพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมด้วยอาหารต่างกัน เป็นระยะเวลา 5 เดือน 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ก ากับด้วยอักษรต่างกันแสดงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) 

เดือนที ่
ความยาว (เซนติเมตร) 

ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 4 

1 15.24±0.08 a 15.22±0.14 a 15.35±0.06 a 15.33±0.04 a 
2 16.39±0.10 a 16.08±0.07 b 16.19±0.11 b 16.41±0.06 a 
3 18.46±0.25 a 16.60±0.11 a 16.72±0.03 a 18.45±0.32 a 
4 19.65±0.32 a 17.42±0.06 b 17.55±0.65 b 19.31±0.38 a 
5 21.20±0.34 a 18.52±0.23 d 19.14±0.32 c 20.52±0.15 b 

เดือนที ่
จ านวนสเปิร์มปกต ิ(ล้านเซลล์/มลิลิลิตร) 

ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 4 

1 11.53±4.10 a 1.65±0.22 c 2.27±0.08 c 6.55±0.85 b 
2 27.29±0.91 a 2.97±0.10 d 4.73±0.14 c 15.67±1.37 b 
3 29.00±1.07 a 5.41±0.13 d 7.38±0.44 c 17.68±1.38 b 
4 31.38±1.18 a 8.76±1.32  d 10.65±1.28 c 19.80±1.25 b 
5 33.06±1.22 a 9.46±1.20 d 11.99±0.99 c 21.32±1.34 b 
 จ านวนสเปิร์มผดิปกติ (ล้านเซลล/์มิลลลิิตร) 
1 2.28±0.14 a 2.48±1.06 a 3.86±0.23 b 5.45±0.43 b 
2 0.31±0.15 a 1.27±0.13 b 1.07±0.14 b 1.07±0.32 b 
3 0.49±0.10 a 1.21±0.12 b 0.93±0.16 b 1.17±0.13 b 
4 0.58±0.80 a 2.10±3.12 c 0.70±0.72 a 1.43±1.33 b 
5 0.80±0.01 a 3.12±0.67  b 0.72±0.07a 1.33±0.10 a 
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ตารางที่ 4 ค่าความยาวเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพ่อพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจากการเลี้ยงพ่อพันธุ์กุ้งด้วยต่างกัน  
    เป็นระยะเวลา 5 เดือน  

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ก ากับด้วยอักษรต่างกันแสดงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) 
 
2. ความสมบูรณ์ของเซลล์สเปิร์ม 

2.1 จ านวนสเปิร์มปกติ พบว่า เดือนสุดท้าย จ านวนสเปิร์มปกติเฉลี่ยมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ในระหว่างชุด
การทดลอง โดยมีจ านวนสเปิร์มปกติเฉลี่ย ดังนี้ 33.06±1.22, 21.32±1.34, 11.99±0.99 และ 9.46±1.20 ล้านเซลล์/มิลลิลิตร 
ตามล าดับ (ตารางที่ 5, ภาพที่ 1) 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยจ านวนสเปิร์มปกติและค่าเฉลี่ยจ านวนสเปิร์มผิดปกติและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพ่อพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม   
   จากการเลี้ยงพ่อพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมด้วยอาหารต่างกัน เป็นระยะเวลา 5 เดือน 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ก ากับด้วยอักษรต่างกันแสดงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) 

เดือนที ่
ความยาว (เซนติเมตร) 

ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 4 

1 15.24±0.08 a 15.22±0.14 a 15.35±0.06 a 15.33±0.04 a 
2 16.39±0.10 a 16.08±0.07 b 16.19±0.11 b 16.41±0.06 a 
3 18.46±0.25 a 16.60±0.11 a 16.72±0.03 a 18.45±0.32 a 
4 19.65±0.32 a 17.42±0.06 b 17.55±0.65 b 19.31±0.38 a 
5 21.20±0.34 a 18.52±0.23 d 19.14±0.32 c 20.52±0.15 b 

เดือนที ่
จ านวนสเปิร์มปกต ิ(ล้านเซลล์/มลิลิลิตร) 

ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 4 

1 11.53±4.10 a 1.65±0.22 c 2.27±0.08 c 6.55±0.85 b 
2 27.29±0.91 a 2.97±0.10 d 4.73±0.14 c 15.67±1.37 b 
3 29.00±1.07 a 5.41±0.13 d 7.38±0.44 c 17.68±1.38 b 
4 31.38±1.18 a 8.76±1.32  d 10.65±1.28 c 19.80±1.25 b 
5 33.06±1.22 a 9.46±1.20 d 11.99±0.99 c 21.32±1.34 b 
 จ านวนสเปิร์มผดิปกติ (ล้านเซลล/์มิลลลิิตร) 
1 2.28±0.14 a 2.48±1.06 a 3.86±0.23 b 5.45±0.43 b 
2 0.31±0.15 a 1.27±0.13 b 1.07±0.14 b 1.07±0.32 b 
3 0.49±0.10 a 1.21±0.12 b 0.93±0.16 b 1.17±0.13 b 
4 0.58±0.80 a 2.10±3.12 c 0.70±0.72 a 1.43±1.33 b 
5 0.80±0.01 a 3.12±0.67  b 0.72±0.07a 1.33±0.10 a 
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ภาพที่ 1 สเปิร์มปกติและสเปิร์มผิดปกติของกุ้งขาวแวนนาไม ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยาย 100 เท่า 
 

2.2 จ านวนสเปิร์มผิดปกติ พบว่า เดือนสุดท้าย จ านวนสเปิร์มผิดปกติเฉลี่ย ชุดการทดลองที่ 1, 3 และ 4  
ไม่มีความแตกต่างกันในชุดการทดลอง (P>0.05) แต่มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) กับชุดการทดลองที่ 2 โดยมีจ านวนสเปิร์ม
ผิดปกติเฉลี่ยดังนี้ 0.72±0.07, 0.80±0.01, 1.33±0.10 และ 3.12±0.67 ล้านเซลล์/มิลลิลิตร ตามล าดับ (ตารางที่ 5, ภาพท่ี 1)  

2.3 น้ าหนักถุงสเปิร์ม พบว่า เดือนสุดท้าย น้ าหนักถุงสเปิร์มเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันในทุกชุดการทดลอง (P>0.05) 
โดยมีน้ าหนักถุงสเปิร์มเฉลี่ยดังนี้ 2.69±1.05, 1.89±0.02, 1.66±0.02 และ 1.51±0.01 มิลลิกรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 6) 

 
ตารางที ่6 ค่าน้ าหนักถุงสเปิร์มเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพ่อพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจากการเลี้ยงด้วยอาหารต่างกัน 

  ระยะเวลา 5 เดือน 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ก ากับด้วยอักษรต่างกันแสดงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) 
 
สรุปและวิจารณ์ผล 

ผลของการเลี้ยงขุนพ่อพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมด้วยอาหารต่างกัน เป็นระยะเวลา 5 เดือน พบว่า ชุดการทดลองที่ 1  
ซึ่งใช้อาหารสด คือ หอยนางรม หมึก และเพรียงทราย ส่งผลให้พ่อพันธุ์กุ้งมีน้ าหนัก ความยาว ปริมาณจ านวนสเปิร์มปกติ  
และน้ าหนักถุงสเปิร์มพ่อพันธุ์มากที่สุด และมีจ านวนสเปิร์มผิดปกติน้อยที่สุด ให้ผลการทดลองที่ดีที่สุดในการทดลองครั้งนี้ 
รองลงมาคือชุดการทดลองที่ 4 ทีใ่ช้อาหารส าเร็จรูปส าหรับเลี้ยงกุ้งขาว จ านวน 1 มื้อ ร่วมกับอาหารสด คือ หอยนางรม หมึก 
และเพรียงทราย ส่งผลให้มีน้ าหนัก ความยาว ปริมาณจ านวนสเปิร์มปกติ และน้ าหนักถุงสเปิร์มสูงเป็นล าดับที่ 2 และมีจ านวน
สเปิร์มผิดปกติน้อยเป็นล าดับที่ 3 การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมช่วงแรกอาจใช้อาหารส าเร็จรูปส าหรับพ่อแม่พันธุ์และ

เดือนที ่
น้ าหนักถุงสเปิร์ม (มิลลิกรัม) 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 

1 0.82±0.01 a 0.82±0.01 a 0.81±0.01 a 0.81±0.01 a 
2 1.13±0.04 a 1.33±0.05 a 1.08±0.03 a 1.08±0.03 a 
3 1.54±0.05 a 1.14±0.01 c 1.21±0.01 c 1.46±0.05 b 
4 1.74±0.04 a 1.37±0.08 b 1.41±0.01 b 1.70±0.03 a 
5 2.69±1.05 a 1.51±0.01 a 1.66±0.02 a 1.89±0.02 a 

สเปิร์มปกติ 

สเปิร์มผดิปกติ 
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เสริมด้วยอาหารสดที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัสและแบคทีเรียเพื่อไม่ให้ติดต่อไปยังพ่อแม่พันธุ์ เป็นอีกหนทางหนึ่ง  
ที่จะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสดได้ ซึ่งชุดการทดลองที่ 4 สามารถทดแทนชุดการทดลองที่ 1 ได้ ในขณะที่ชุดการทดลองที่ 2 
และ 3 ซึ่งใช้อาหารส าเร็จรูปส าหรับเลี้ยงกุ้งขาวเพียงอย่างเดียวท าให้น้ าหนัก ความยาว จ านวนสเปิร์มปกติ และน้ าหนักถุง
สเปิร์มน้อยท่ีสุด และมีจ านวนสเปิร์มผิดปกติมากท่ีสุด (ชุดการทดลองที่ 2) เมื่อเทียบสัดส่วนคุณค่าทางอาหารพบว่า ชุดอาหาร
สด มี หอยนางรม หมึก และเพรียงทราย มีปริมาณเหมาะสมที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Braga et al. (2010) ที่รายงานว่า
พ่อพันธุ์กุ้งชมพู (Farfantepenaeus paulensis) ที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดส าเร็จรูปเพียงอย่างเดียวส่งผลให้คุณภาพของ 
spermatophore ลดลง และ พิเชต (2558) รายงานว่า พ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมต้องการอาหารที่มีโปรตีนไม่ต่ ากว่า 45% 
ไขมัน 10% ฟอสโฟไลปิด 2% และกรดไขมัน กลุ่ม Highly unsaturated fatty acid (HUFA) เช่น ARA, EPA, DHA อาหาร
ส าเร็จรูปพ่อแม่พันธุ์กุ้งสามารถแทนที่อาหารสดได้เพียง 50% ถึงแม้ว่ามีรูปแบบสารอาหารที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจเกิดจาก
อาหารส าเร็จรูปมีระดับโปรตีน ARA และ EPA ต่ ากว่าอาหารสดและไม่มีฮอร์โมนและสารดึงดูดการกิน หมึกเป็นอาหารสดที่มี
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมการสืบพันธุ์ดีที่สุดเนื่องจากมีโปรตีน ARA, EPA, DHA และคอเลสเตอรอลสูง การใช้หมึกร่วมกับ
อาหารสดชนิดอื่น เช่น เพรียงทะเล ซึ่งเป็นแหล่งฮอร์โมนช่วยเร่งความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งได้ และ Glencross et al. 
(2009) รายงานว่า การศึกษาเติมกรดไขมันจ าเป็น ได้แก่ LOA, LNA, ARA, EPA และ DHA ลงในอาหารในปริมาณที่เหมาะสม
สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาด าและกุ้งขาวแวนนาไมให้ดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการวิจัยในด้านอาหารเม็ดส าเร็จรูปเพื่อใช้เลี้ยงพ่อพันธุ์กุ้งขาวต่อไป โดยอาหารเม็ดนั้นควรมีส่วนผสมของ 
หมึกแห้ง เพรียงทรายแห้ง หอยนางรมแห้ง ที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว รวมถึง premix และวิตามินชนิดต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้ได้
อาหารพ่อพันธุ์กุ้งขาวที่สมบูรณ์ที่สุด 

2. ควรมีการวิจัยในด้านการแสดงออกของยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับสเปิร์มในพ่อพันธุ์กุ้งขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารสด 

ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 6 สงขลา ที่ให้ความอนุเคราะห์พันธุ์กุ้งขาวแวนนา

ไม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราชทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในงานทดลองจน
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
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เสริมด้วยอาหารสดที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัสและแบคทีเรียเพื่อไม่ให้ติดต่อไปยังพ่อแม่พันธุ์ เป็นอีกหนทางหนึ่ง  
ที่จะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสดได้ ซึ่งชุดการทดลองที่ 4 สามารถทดแทนชุดการทดลองที่ 1 ได้ ในขณะที่ชุดการทดลองที่ 2 
และ 3 ซึ่งใช้อาหารส าเร็จรูปส าหรับเลี้ยงกุ้งขาวเพียงอย่างเดียวท าให้น้ าหนัก ความยาว จ านวนสเปิร์มปกติ และน้ าหนักถุง
สเปิร์มน้อยท่ีสุด และมีจ านวนสเปิร์มผิดปกติมากท่ีสุด (ชุดการทดลองที่ 2) เมื่อเทียบสัดส่วนคุณค่าทางอาหารพบว่า ชุดอาหาร
สด มี หอยนางรม หมึก และเพรียงทราย มีปริมาณเหมาะสมที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Braga et al. (2010) ที่รายงานว่า
พ่อพันธุ์กุ้งชมพู (Farfantepenaeus paulensis) ที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดส าเร็จรูปเพียงอย่างเดียวส่งผลให้คุณภาพของ 
spermatophore ลดลง และ พิเชต (2558) รายงานว่า พ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมต้องการอาหารที่มีโปรตีนไม่ต่ ากว่า 45% 
ไขมัน 10% ฟอสโฟไลปิด 2% และกรดไขมัน กลุ่ม Highly unsaturated fatty acid (HUFA) เช่น ARA, EPA, DHA อาหาร
ส าเร็จรูปพ่อแม่พันธุ์กุ้งสามารถแทนที่อาหารสดได้เพียง 50% ถึงแม้ว่ามีรูปแบบสารอาหารที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจเกิดจาก
อาหารส าเร็จรูปมีระดับโปรตีน ARA และ EPA ต่ ากว่าอาหารสดและไม่มีฮอร์โมนและสารดึงดูดการกิน หมึกเป็นอาหารสดที่มี
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมการสืบพันธุ์ดีที่สุดเนื่องจากมีโปรตีน ARA, EPA, DHA และคอเลสเตอรอลสูง การใช้หมึกร่วมกับ
อาหารสดชนิดอื่น เช่น เพรียงทะเล ซึ่งเป็นแหล่งฮอร์โมนช่วยเร่งความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งได้ และ Glencross et al. 
(2009) รายงานว่า การศึกษาเติมกรดไขมันจ าเป็น ได้แก่ LOA, LNA, ARA, EPA และ DHA ลงในอาหารในปริมาณที่เหมาะสม
สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาด าและกุ้งขาวแวนนาไมให้ดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการวิจัยในด้านอาหารเม็ดส าเร็จรูปเพื่อใช้เลี้ยงพ่อพันธุ์กุ้งขาวต่อไป โดยอาหารเม็ดนั้นควรมีส่วนผสมของ 
หมึกแห้ง เพรียงทรายแห้ง หอยนางรมแห้ง ที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว รวมถึง premix และวิตามินชนิดต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้ได้
อาหารพ่อพันธุ์กุ้งขาวที่สมบูรณ์ที่สุด 

2. ควรมีการวิจัยในด้านการแสดงออกของยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับสเปิร์มในพ่อพันธุ์กุ้งขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารสด 

ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 6 สงขลา ที่ให้ความอนุเคราะห์พันธุ์กุ้งขาวแวนนา

ไม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราชทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในงานทดลองจน
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
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